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Harf inkılabı . 
Oııuncu yıl dönümünde gençlik Büyük 
Şef Atatürke bif kere daha minnet 

ve Şükranlarını izhar etti ..... Y&V.iiZ .... 
Ve harp filomuz: 

.dün Marmar~dai -
E muvaffakıyetli 
atış talimleri 
yaptı. Başveki.:. 
limiz B. Calal 
Bayar bu talim
lerde bulundu 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fstanbu], 9 (HUSU!li muhabirimizden) saat yirmide Oniverıite gençliği, eJlerin- nnı izhar etti. Jıtanbul Halkevlerinde de 

Bugün harf inkılabının onuncu yıldönü- de meıaleler Cülhane parkına gelerek bu büyük inkıl!bın yıldönümü çok pa~-
mü idi. Üniversite ile Halkevlcrimiz bu lak •ekilde kutlandı. Atatürkün Sarayburnundaki heykeliqe " 
mutlu günü büyük bir ıuur içinde kutla- .. . . . Jıtanbul, 9 (Huıusi muhabirimizden) 
_:ı 1 çelenk koydular. Turk dılı kurumu ge· B y ld v h ld h fil 
uı ar. aıta avuz o ugu a e arp omuz 

Oniveraite konferans ealonu hıncahınç ne) sekreteri Burdur eaylavı İbrahim bugün Marmara denizinde, Silivri açık-
dolmuıtu. Profee~h Fuat Köprülü bu Necmi Dilmen bir konferaıu verdi. llannda atıf talimleri yaptı. Baıvekil Bay 
hu:rült inkılabın azametini anlattı. Genç- cYap. Atatürk, euleri arumda genç· Celiil Bayar da hazır bulundu. Atıılar
ldı namına bitabder eöylendi. Aqam lik büyük Şefe minnetlerini ve ıükranla- dan muvaffakıyetli neticeler alındı. 

Hakiki 
kalkınma 
yolu 
Memlekette refahın umumileşme

ıi herıeyden önce müstahsilin kal
kınmasına bağlıdır. Müstahsilin yü
zü gülerse memleketin de yüzü gü
ler. Milli iktısadiyatımızın bel kemi
ğini teşkil eden büyük zümre bir an 
evvel refaha kavuşmalıdır ki köyler 
kalkınması bir hakikat olabilsin .•. 

lzmirin ithalatı yüzde 
bir arttı .• • 

yırmı 
• 

ihracat ta· ayni nisbette inkişaf 
yoluna girmiŞ · bu~unmaktadır 

SO')(,~' 
Tekirdafda Atatürk günü 

Tekirdai 9 (A.A) - Atatürkiln Tekirdal'ını 
şereflendirdikleri gü.niln ytldönilmU olan aektt 
Ağustos günü burada heyecanla aııılımf ve bU
tün Tekirdatlılar bu vesile ile AtatUrke olan de
rin bağlılıklannı bJr kere daha teyid etmi§lerdir. 

·-----' YENi ASIR Matbaumda bu•lnnftır 
•• 

Teldvivden bir manzara. 

, Kısa bir sükundan 

!Türt- f ransızı Bomba 
sonra 

1 anlaşması 
Suriye Fransız or
duları bas kuman-. . ... 

danı, Bonne ye iza-
hat verdi 

- YAZISI OÇONCO SAHtFEDE 

~ veyagma 
Tekrar · Filistini ·kan ve· 

dehşete boğuyor 
Londra, 9 (ö.R) - Sükö.netle geçen etmektedir. 

bir haf ta •onundan eonra bütün Filistin· T aberiyede patlıyan bir bomba bir 
de karışıklıklar yeniden tiddetle başla- Arabı ö)dürmüıtür. Kudüıte de iki bom
mıştır. Asi çeteleri yahudi kolonilerini ba patlamıı ve birisi patlamadan kqfo
yağrna etmeğe devam ediyorlar. Her ta- lunmuıtur. Bir yahudi maktul düşmüıtür. 
rafta t~dhiı hareketleri birbirini takip - SONU IKlNCt SAHlFEDE -

Çang - Ku - F eng etrafında 
harp şiddetle devam ediyor 

10 
Yafında bir hız için 

·11 
Yaıında Mu•taf a 

12 
Yaıındaki Artini 
bıçağını çekerek 

yaraladı 
---0--

Japon a.skerleri harp talimlerinde İstanbul 9 (Hususi M~ 

Kızıl :tayyareler Kore ~~n~a!:U~:~:e::; 
Dünyanın en zengin, en bereketli oldu. Kumkapıda, Mustafa adında 

toprakları üzerinde yaşıyan insanlar ko··ylerı· nı· bombalıyorlar 11 yaşında bir çocuk sokaktan ge-
bir çok mahrumiyetlere katlanmış- çen 10 yaşında bir kızcağızı, IM ata-
lar, fakrü zaruretin merhametsiz taz- rak, takılarak. takip etmeğe başla-
yik.ine boyun eğmişlerse bunun asıl mıştır. Bunu gören 12 yaşındaki 
sebebi teşkilatsızlık olduğundan şüp- Roma .9 (ö._R) :-- Uzak Şark vaziyeti D. N. B. ajansının fikrince japon dip- Artin Gilneşoğlu isminde bir başka 
he edilemez. Müstahsil «iki eJ bir bas beynelmilel sıyası rnahfelleri kaygılan- lomatlarının şimdiye kadar gösterdikleri k k ~-,_, d"ldiğ' i 1 ~ d ak . çocu ızın uuup e ı ıne çer e-
içindir» diyerek yalnız kendi der- ırm tan gerı kalmıyor. Bütün Alman dirayet ihtilafın ge~lemesine mani ol-. i A-• hnak ist..,.,.,..;.,+' m ş ve mwıı o ~·~·ır. 
dile alakalandığı, istihsal davasını gazeteleri Rus • Japon hadiselerini ala- muş ve her şeye rağmen mevzii olan ma- Mustafa hiddetlenerek: 

§ahsi bir menfaat davası telakki et- .kaile tefsir ediyorlar. D. N. B. ajansının hiyeti.ni muhafaza etmiştir. ı. SONU 3 ONCO SAHiFEDE. 
tig .. i mu""ddetçe mukavemetsiz, yar- I · z· d ·· l d k" f z· t b" t bl'~· d hnd· l · b" d h - SONU ONUNCU SAHtEFEDE - . --- - - --- - -zmır ımanın a son gun er e ı aa .ye ır e ıgın e son a ıse enn ır a a ~ 

dımsız kalmıştır. Geçirdiğimiz tecrü- Son üç ay içinde Jngiltereden İzmir aynı nisbette inkiıaf yoluna girm~ hu· Sovyet siyasetinin maskesini düşürdil
beler göstermiştir ki, dünyanın bu- gümrüğü yoliyle yapılan ithalat, geçen lunmaktadır. ğünü ve Sovyet diplomasisi tarafından 
günkü gidişine ayak uydurmak için senenin aynı aylarına nisbetle yüzde 21 Almanya ile yapılan ticaret anlaıma.sı takibedilen gayenin beynelmilel bir ihti-
toplu ve mütesanid yaşamaktan, artmışbr. Bu memlekete ihracabmız _ SONU 2 iNCi SAYFADA _ laf çıkarmak olduğw;ıu kaydediyor. 
toplu ve mütesanid çalışmaktan da-

Tepecik - Kemer hattında 

ha çakar bir yol yoktur. Müstahsile 
hu tesanüd duygusunu aşalıyabilmek 
işi muazzam bir terbiye işidir. İşte 
memlekette kooperatif mefkuresine 
verilen ehemmiyet böyle şümullü bir 
düıüncenin mahsulüdür. Biz henüz 
kooperatif mektebinin ille sınıfların
dayız. Buna rağmen bazı sahalarda 
hol ümitler veren filizler belirrneğd 
haşlamıştır. incir ve üzüm satı§ koo
peratifleri birliği gibi. 

Izmir gençleri Slavya 
Belediye otobüsleri 
işlemeğe başlıyor .. 

Ekonomik varlığımızda mühim 
rol oynamağa namzed bulunan bu 
taazzuva haktığamız zaman §U ka
naati elde ediyoruz: 

maçına 
21 Ağustosta 

--0--

0azetecllerle tekaütler 
müsabakası çok entere
san ve eaıencell olacak 

Kooperatif mefkuresi tedricen bü- 21 Ağustosda, yani lzmlr Enterna3}'o
tün müstahsili kendi kanaatları al- nal Fuarının açıldığından bir gUn sonra 
tında toplıyabilecektir. Yeter ki ça- İzmir muhteliti meşhur Çek Slavyasile 
1ışmalar kooperatif ahlakına uygun bu senenin en mühim müsabakasını ya
olsun.. Karşılıklı emniyet duygusu- pacaktır. 
na kuvvet versin.. BiJgiye, ihtisasa Şurası muhakkaktır ki, 1<>n on beş ,.. 
dayansın. ne içinde İzmir, Slavya kadar m~hur ve 

Müstahsil bu Şekilde inkişaf eden usta bir futbol takımı ~rmemlştir. Mer
birliklerle karşılaştıkça ferdiyetçilik kezi Avrupadan tzmlre selen Macar, 
tereddüdünü yenerek teşkilatlanma- Avusturya takım.lan ve ne de Mwnn 
Ya doğru koşacaktır. Birliklerin en meşhur Elittlhadı Slavya ayarında bir 
- SONU 2 iNCi SAYFADA - futbol takımı deiildi. TUrklyeye ilk et. 

ŞEVKET BiLGiN fa futbol teknt1tn1 aettNDler de Slavıa-

hazırlanıyorlar .. 

:Vcahap 

Vahap geliyor mu 
----0-

Vahabın lzmlr muhtell-
tlnde yeralma müracaatı 

tetkik edlllyor 
lılardır. Slavyanın IBtanbulda meşhur 
Bekir, Zeki, Aiaettın, Nihad, !smet, Ba
ron Feyzi gibi o uımanm futbol yıldız
larından mü.rekkep kuvvetli takımları-
mıza karşı yaptığı Ustadane mil.sabakalar Beledi11(min 11em Trambüsleri ... 
hAlA hatırlardadır. Bu müsabakalann Belediyenin Almanyadan getirttiği on yapıhn.ıftır. Belediyenin beş otöbü.sü bUıt 
tafsilAtmı yeni yeti,en sporcularımıu trambilssün ıUr'at tecrübeleri )'apılmıf gUnden itibaren Konak Tepecik ha~ 
yakında vereceiiz. n dünden itibaren Kordon hattında 1§- da .efere başlıy~, bu hatta iJllyea 

Slavya bu defa Ti.irklyede ilk defa ola- leımeye bql.aıxııft.m Konak • Alsancak hl.lSmt makineler diAer hatlara talalın 
rak hmtrde mil.sabah yapacak, Izm1r- hattında yeni trambu.lerden maada, beı edilecektir. 
den 80nra lstanbula geçerek orada da te belediye otöbUsü ~· Belediye bu IU?'etle fehrln diğer ha._ 
ild mag oynıyacaktır. Çeklerin getlrdiif. Kemere 8ldezı )'ol, belediyece ...W 1aruu da kendi idaresine almakta ve v .. 

- SONU OONCt SAHiFEDE - ~ tı1m1r edilmlf :w 2ın...- 7enidln - IONU iKiNCi SAHiFEDE -
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Milli Emlak taksit 
bedellerinin tahsili kalkınma 

yolu Finans Bakanı bunların zamanında 
tahsili için defterdarlıklara tarrıim etti 

Deniz bank lzmir gençleri Slavya 
h 1 ı -BAŞT ARAFJ 1 tNCl SAHıFEDE-

Çeşmea/ft seferlerine maçına azır anıyor ar kuvvetli mesnedi müstahsilin sevgi 
.finane bakanl 8. Faat Airalı milli 

cmWc tak.it J>edelJerin&n UDMntnGa tab• 
aillerine daemm'Qret verilmem lhalt'kmd.a 
clefterdar1Mara lbir ıtamiın y-.plDJfbr. B. 
Fuat Aira1ımn lbu tamimini e1ıcmr.ıfy eti· 

nin elde edilebilmesi :maliye memurları- başladı ve itimadıdır. Bu itimadın sarsılJ11A• 
am bu ımabadı b'YJ'JY&ra.k. takip hmu- masına bilhassa dikkat etmek lazım• 
.unda•,,...; :nis'hctl'C L-----'-et oöstenn~ 0 BASTARAFI l iNCi SAHiFEDE futbOlculardan gayri, Doğansporla oynı- dır. Biz İncir ve üzüm satıQ koopera• ~- ~ • D·~:"".'b--'- 1-~··- §U:ı.. __ : r""~KYA uh eli d d k ili ~ 
lerini zaruri kllın.hadır. ..... .... ~ ı&zmır 1~ "w"""' yan diğer m t "t arasın a a ıyme tifleri birliklerinde bu meziyeti gör• 

!Bu cihetleri teharüz ettirmCk isterken vapurunu liman harici tenezziihlerine kadro, denilebilir !ki }imdiye kadar Tür- elemanlarımız v~ır. . mektcyiz. Onun içindir ki birliğin 
bu noktayı da ili.ve etmek isterim.. Bu tahsis etmiştir. Önümüzdeki pazar günü kiyeye gelen futbolcularına nisbetle da- Bu pazar her iki muhtelit takım kar- istikbalinden ümidvarız. 

ne !binaen aynen yazıyoruz : ı Çeşmealtına iküıc::i bir deniz eezintiıi h 1 d' Balı b ta'-'- karsı ikinci antrenman müsabakala l 
cBorÇ!ular rexdinde daimi tabôe ih- da hazine alacağmm Te ibctah&i.s akitten a kuvveti ır. usus u = son şı ,. ya - Satış kooperatifleri birliği ne eı 

__ .,_,___ yapllacaktrr. Sabah erkenden hmirden Mer!L-• Avnıpa turnesi müsabakaları- rını yapacaklar ve bunda temayüz ed«ı- yapabı'lmı'qtır" .,.. tiyaç gösteren hazine ala~dan ibi- mütevCllit ve hqilJiı mevcut ım'.illi crn- ..ıL :Kç ... ı ~ r 

harCketle evveli. Urlaya cidilcc~ ora- nı b;'uilk f.,..:'-1--la kazanarak kuvvetini ler Slavyaya brp. oynıyacaklarfur. Ou"'nku"' .... yınuzda ··erilen ! __ 'Lat riııi de milli em1ik tahit bedelleri teıkil liık tabit bedellerinin zamaıunda takip r-~ 1 WJ .... AUı.C ..... ·~ ızan 
da ılusa ihir evılklı:uftan sonra ~ .. ea tı- elt yakm bir zamanoa ispat etmiş bu- 21 Ağustostan sonraki haftada yani 27 bunu meydana koymu

4
tur. 

eder. Şimdiye hdar bir çoğu tahııil ecli- edilmemesinin tevlit cdcceii :neticedir •• na gidilecdctir. . . iunuyor. 28 ve 30 Ağustos filnlerlnde Fuar kupası Bır' kerre una kana~t edilmelidir lemcmiı o1an tahit bedCllerinden yirmi MalUın olduğu üzere Jıazine .alacağım r-- I .!! N · d ulıilind '--
liç mart 93J tarihinden evvel satılızut ,·&ktinde tılkm etınemelc, müteakip sene t.· ı.. --'d d · vl cel · ılacak .ıu ~.._.ea tmaa, ergıa a uı e- Bu paur gilnü Aydin muhtelitlne kar- mUsabakalan IstanbW., Ankara ve Traııı;- t.·~ istihsalde yalnız bizim arzulanmız 
olan gayri men'ku1lerc ait ilamıılan son .,,.. ~ sum51\.1 a enız cg en en yap - ı ilk antrenman mUsabakasını yapan ya ve Izmlr muhtelitlerl arasında yapı- hakim değildir. Dünya piyasalannın borçlannın inzimamiy1e tediye kabiliye- tır. Bu gezintiye Oçok kulübüne mensup ş ak aks b" k 1 kt 
defa 938 mali senesinden itibaren on tı"nı" azaltmak ,•uretı"y:te mu"'kelleflerı· do l d k d ki d" muhtelit t ımımızın ayan ır ç~ aca. ~.r. . . çehresi değişmiştir. Biz herşey-

.. 

1 

- denizci ııenç er 
0 iştira e ece er ır. noktaları görülm~<rtür. Bilhassa barız Biltun bu müsabakalar ıçm Vahap den evvel dıq piyasaların arzularına beş senede \e on beı müsavi taksitte lav.uıiyle hazineyi mü-L::ı vaz"ryetlere so- * • kr T-· d ,_ Izmir h ~ 

"' p.u& olarak, futbolcularımızın çoğunda nefes :A::n.ay te ar ızmıre önereA. mu - uymak, karşımıza dikilen rakiplerin tahsil ıedilmdc Üzere tecil edilmit ve bu- kar. Taksit bedellerinin takibine göste- talafı·ye J • • J d An t•t· d 1 k ·sı kt dir B 
ırJj aaıresınae veı enerji e'ksik1iğl göze çaıpiyor u. - teıı ın e yer ama 1 eme e · u fiat ucuzluğuna mukavemet edebi .. nun tatbik tekli .ayrıca gönderilmiı olan ·1 ,_ f k ı · "h ı· · ·· _ la d fu lira il :t-'-'_.'-- dilınektedir 

n ecetc: en u a uır ı ma ın ıse neye mun Defterdarlık varidat müdürü muavin- trenör Hores }'enl ~ntrenman r a t- ın caa el..ID.K e . lecek bir vaziyet yaratmak mecburi· 
izahnamede gösterilm~ bulunmaktadır. cer olacag"ını ve maddi ve manevi tesir ı._1 ul f-~~ kusu 1arm d Slauua müsabakaları A.nkarada da bü- d 

- .liğine "'aridat !kontrol memuru bay Züy- uo c anınızın enu r ı a sa- . ., yetin eyiz. Bu hükümler bir taraftan borçlulara !erinin derecesini cormdiye kadar alınan ,_ So ·· b ,_ d fut _,.,_ b" 1Uka .:ı.-• ..4-.· Fuar mU J el 
~ yin Olkü tayin edilmiştir. Varidat me- meğe çalışacaıdır. n musa aKa a - YllK ır a uyan\.U.l.~..u.. - hracat müesses erinin geniş ve 

borçlamu ko\a.Ylılda tesviye edebilecek neticelerden de an\ama'k mümkündür. murlarından bay HuUd vekalet emrine bolcularımızın ferdi kususrlarını da sa- sabakası için Izntlre gelecek Ankara şuurlu faaliyetleri yanında doğrudan 
imkanlar verirken diğer taraftan da her Bundan başka eski halin de\•amına nlınmışbr. yarsak; :kn1ecbin zaman zam.an lUzum- muhteliti, Slavya - lzmlr maçını görmek doğruya müstahsile mensup olan 
hangi bir taksit zamanında verilmediği sebebiyet vermemek için kanunun geniı _ suz çıkışları, sağ müdafiin vuruşlarında üzere Ariknradan daha evvel hareket bir teşkilatın dış piyasalarla temas 
ve bulunan diğer mallan taksit bedelini mikynata verdiği müsaadderden azami noksanlığı ve antrenmansızlığı, sol mil- ederC"k Slııvya maçında bulunacaktır. halinde olınası kadar müstahsili uya• 
ödcmeğe kili gelmediği takdirde :geri derecede istifade edümeai kabildir Baklriolog Dr- Mem- dafiin hataları, Enver ve Adilin antren- lstanbulun gazeteciler futbol taltımı nık ve tedbirli bulunmağa sevkede
kalan taksitlerin muacceliyet kesbederek Ehemmiyetle takip edilecek olan taksit duh Say. Almanyadan man rioksanlığı, Rasimin teknik kusur- Izmir Enternasyonal Fuar komitesi~e cek birşey daha tasavvur edilemez. 
takibatın tamamına teşmili "Suretiyle ak- bedellerinin tahsili hususunda gösterile- ları da defans hattımızın başlıca telafi müracaat ederek Fuar umanmda Imür 

din icaplarının yerine getirilmesi derpi~ cek ihmalin tiddetli ceza ile mukabele döndü edilecek noktalarıdır. mütekaldlerl Ue blr mUsabaka yap~ı Kooperatifler birliğinin geçen se• 

edilmi~tir. göreceğini nazarı dikkatinize vazeder ve Jlci buçuk aydanberi Almanyada iJrru Sureti umumiyede gol atmak vasfını teklif etmişti. Bu müracaat kabul edil- neki faaliyeti izah ediliiken mahsul• 
Mükellef lehine olduğu kadar h.azine bunlann tayin edilen müddetler zarfında tetkikatta bulunan baktriolog doktor haiz olan hilcum hattına gelince; sağ rniştir. Gazetecilerle mUsa.baka yapacak lerimizin dıı piyasalarda karşılaştık• 

baklanm da sürünecmede kalmaktan tahsilinin temini için geTeken tedbirlerin Memduh Say dün avdet ederek I&.bora- açık Kemal topu çok fazla ayağında ta- olan hmir mlltelcaltlerl çalşna1ara bat- ılan bütün zorluklar tebarüz ettiril· 
.kurtaran bu ıhülcümle bekleıım netice· fimdiden alnımasmı istenm.> tııvannda mqeul bulunma'lta olduiu §ıtnakta ıve sağ iç ile sıkışık bir vaziyette lam.ıştır. 'Mütekaitler içind~ futbol fede- mi tir. 

haber alınmt,tır. • durmaktadır. Sait, müstesna kabiliyetini r~onu reisi ea\i Altaylı ~ Dany81 Hayale kapılmadan vaziyeti bü· 

Karşıyaka yüzme havu
zundaki yarış neticeleri 

Gül 
---- tam mllnasiyle gösterememiştir. Bımun da oynıyacakt.ır. . . :tün açıklığiyle iz8h eden birlik yö-

sebebi antrenman azlığındadır Fuat son Gazeteciler - Mütebitler .müsabakası tim" :ı_ l .. ~·t. il ·.r.eı · bahce köprü-

7 /8/ 938 pazar günü Karşıyakadaki 
yüzme havuzunda yapılacağını haber 
verdiğimiz tC§Vlk ya~lannın neticeleri 
şunlardır : 

t 00 metre serbest birinci Yamanlar
dan Atıf J.J 6.1 /5 

1 00 metre serbest ikinci Yamanlar· 
dan Dündar 1.18.2/5 

1 00 Metre Sırtilstü birinci Y ıı.me.nlıı.r
dan Mehmet L30. 

1 00 metre Sırtüstii ikinci Yamanlar
dan Vefik 1.56.'3/5 

200 metre Serbest birinci Yamanlar
dan Muzaffer 3.6.1 /5 

200 Metre Serbest .ikinci Y:amanlar
dan Dündar 3. 11. 7 /5 

200 metre Serbest üçüncü Yaman
lardıın Ali 

200 metre Kurbalama birinci Yaman
~ardanMehmet lneJ. 3.40.2/S 

• 
sünde yangın 

Çqme yolunda Cülbahçe büyük ah
şap köprüsünde bir yangın çıkmı~, .ma-

400 metre Serbest birinci Yamanlar- halline otobüslerle jandarma gönderile-

dan Kenan 6.35.2/5 rek, balta ve küreklerle hadise mahallin-
400 metre serbest ikinci Yamanlar- de .çalışarak kısa bir zamanda yangını 

dan Muzaffer 6.59.3/5 söndürmü,lerdir. Köprü kısmen yanmıı 
400 Metre serbest üçüncü Yamanlar- ve derhal tamirine ba§lanmıştır. 

dan Ali Yagının, köprüden geçen nakil vasıta-
' 5 00 metre Serbest !birinci Yamanlar- larından ablan bir sigaradan çıkbğı nn-

dan !Kenan 27.28.2/5 ncdaiyor. 
1500 metre Serbest !ikinci Yamaıilar

dan K&zım 17.43.3/5 
--=::-=---- e 

Bir tayin 
~ :S 00 metre Serbest üçüncü Yamanlar- Anamur hükümet doktoru B. ZeU.i 

dan Cevdet Cengiz Bıu-ındır bClediye doktorluğuna 
Atlamalarda Alsa.nc&k idman yurdun- tayin edilmiıtir. 

dan Sa'.hri s;olc fazla puan farh ile ıbirin- _ -=:---
ci Mehmet ~li ikinci ge~crdir. Y d-

ken ~lanna önümüzdeki l 417/19 38 B. Avni Doğan 
pazar günü devam edHecektir. Relcor ne- Kastamonu valisi bay Avni Doğan, 
ticClcri her ihafta için biraz daha farlcet- cylw ayının ilk haftasında lzmire gelecek 
me:ktcdir. Bu ıaenclti deniz faaliyeti bize ve lzmir furını ziyaret edecektir. 

200 metre Kurbalama ikinci Yaman- fzmir için çok büyük ümitler vermclte
le.rdan Cahit Ersaroğlu 3.45.2/5 dir. 

----:---
Fuar hazırlıkları 

Edirnede 
Ordumuzu istikbal 
prog.rıamı hazırlandı 

Edirne 8 {Husust muhabirimizden) 
Se18nikte Ba1kan antantı devletleri ile 
BuJ aristan ıarasında imza edilen bir an
la,ma ile Nöyyi maalıedesinin dördüncü 
kısmındaki askeri, bahrt ve havai mad
delerin tatbikinden sarfınazar olunacağı 
gibi Lozanda imza edilen Trakya hudut· 
lanna ait ahkamın da ilgası karat altına 
alınmıştır. 

!ıte Selinilttc imzalanan bu karann 
mesut neticelerinden olarak ıEdime ıch
rine kahraman ordumuzun geleceği hak
kındaki müjdeler bilhassa Edirneliler 
için çok :sevinçli ve çok heyecanlı olmuş· 
tur. Uzun bir tarihin ~erc'fli ylllan içinde 
Türk ordularını temiz sinesinde barındı-

-=-
Bir tavzih 

Karoıyakada 13ostan1ı gazinosunda 

Su yolları tamir 
ediliyor 

Fuar sahasında son hazırlıklara de
vam edilmektedir. Fuarın açılacağı gÜ• 

ne ait program !komitece hazırlanmııbr. 
O gün sabah saat 11 de fuar sahası aula

Edirne 8 (Hususi) - Edirne fehrine nacak, saat on ikide paviyon sahipleri 

41 kilometre mesafedeki menbıilardan 
isale edilmekte olan suyun son günlerde 

şehir ihtiyacını karşılamağa kafi gelme-
diği görülmüştür. Su yollan üzerinde ya
pılan fennt tetkikler bu yollarda vuku-
bulan bir takım çöküntü ve tık.anıklık-

bile fuar sahasından çıkacaklardır. Açıl-
ma töreni haftaya cumartesi günil sa.at 
18 de yapılacaktır. 

--=--

Tepecik - Kemer 
Hattında belediye 

otobüsleri iş/emeğe 
başlıyor 

BASTARAFI 1 INCl"SAHIFEDE 

· dan cl ne ~.,.uru u musuuıs e vazu;. en· 
antrenmanlarda eski varlığmııı mUhim da 

21 Ağustosda Slavya ~ evv nin ağırlığım hatırlatmak istemiştir • 
bir kısmını kazatınıı§tır. Fakat daba he- oynanacaktır. Slayya musabakalannın M'll" h ll . d . l d 
nilz dikkatle, sebatla çalışması lhımdır. duhuliyesi her kes için tribün 50, Yha L! 1 \_~. ~u heerın ış pı!kasa1. ar a-

. • ağın ,.,,:'!, d f 25 ı.. •• ~.~ larak tesbit edilıni§tir Kı mev.Kunı .Kay tmernesı a ıte ve 
Ömer ~neı:ılSine r . en ~...,.,.., e a ne ~ ~ 0 * · .kantite bakımından istihsal ~tlanJ 

yapacağını bileıme:z; vazıyette fırsat :ka- · d"lm · · dah 
çınnaktadır. Daha isabetli ve ~ek bir TUrk spor kurumu genel merkeziJ nın or~anıze .e ı esme, yam . a 

A:x.: _,__ h K · k d" yapılmakta olan spor sahası toplu hır faalıyet sarfma vahestedır. oyun oynaması, ver-.uo~ pa:suı.rı asım arşıya a " M.. k .. ld w kad 
müdafaasına kaptırmaması, isabetli §Ut öğretmenliği için, Ankarada kurstan bi- . 

1
. um ,~n1 . 0

1
. ub~u. ih arı· ukcuz, ve-

.l:1_,_ i lA--dı Sol çık . "l"kle çıkan Monitörtl Izmire gön- rım ı ve a;.a ıte ı ır ıst sa ı oopera-atmağa uuuıo.at etmes ıu.ıın r. a rıncı ı "fj b" liw. • . . k"ld 
mevkiinde Hakkı elden geldiği :kadar dermektedir. Karşıyaka sahasının umu- tı e~ satış . ır gmın en w ~y.ı şe ı .. e 

oynam~tır. ıri1 PUinlan ve keşifnamelerl de bu gün- tBeşv~k ve t:;a~~ e_~e~eg~~~:.ru~. 
pazar gilntl Aydına karşı oyruyan bu ler lçiııde Izmire gelecetir. l ud ana~t hır.li ıd, ahaonumk ~f L!ıtlyl -

ar a, musta sı esı ıu e er 

lzmirin itha atı yüz e 
bir arttı .• • 

yırmı 
• 

BAS TARA.Fi ı iNCi JAHIFEDE 19 3 ton tütün, 1 16 ton tüti.ln kmntısı, 
16 ton mazı, 13 ton çiçek soğanı, 401 

ve Türkiye - f n1tiltere .ldering anlqması ton kü~e. 2 ıton anuon. 71 ton nohut, 
Jzmirin umumi ticaretinde bir kalkınma l ,8 ton bakır humuzu, 30 ton susam, 
temin etmi}tir. Y:cni ımahsW mevsimine m 5 ton ip, 16 ton ha:haJ. 1 ton çam fu
girdiğimiz 111 günlerde İngiltere ve Al- tığı ihraç ediJ.ııllıtir. Aynı ay içinde 345 7 
manyadaki firmalarla üzüm mahsulü ü- mğır, 2524 oğlak, 75 koyun, 1 O at. 22 
zerine müsait ısabılar yapılmıJtır. Yapılan katır, 2 7 tay, 1 O malak ihraç edilmiftir. 
alivre aatıf}arda fiatler normaldir. Temmuz ayuıda llimm :faaliyeti müsait 

Ticaretoduı. aon aynı ihracat durumu şekilde inlcipf etmi tir. Limana 184Türk 
halcbnda bir rapor hazırl~mqtır. Rapora 7 Alman, 1 Amerikan, 2 Bulgar, 2 Da
göre lbir ay iÇinde lzmir ilimanmdan 21 nimarbı, 5 Felemenk, 2 Fransız. 6 İngi~ 
ecnebt memlekete 404 ton üzüm, ~ 449,8 «iz 3 lsveç. 13 ~ta}yan, 2 Macar, 1 Mı
ton ıpamuk., 1084 ton palamut, 204 ton mr, 3 Romanya, 1 Sovyet, 2 Yueoslavya 
Zeytinyağı, 9 ton hurda incir, 1517,5 6 Yunan. '2 panama 1 Finlandiya bandı
ton arpa, 84 7 ıton bakla, 1 O ton lrumdan nJı vapur 1telip gitmi~. Mevsimin hu-
848 ton kepek, 80 ton deri, 109 ton va• lalil münasebetiyle bu ay içinde limana 
leks, 1 o ıton nalı, 239 ton meyan kök.il, daha fula vapur geleceği umuluyor. 

Mahsulleri lzmirde 
Türk kusu • mektebi 

acılacak • • 

halinde aabş lkoqperatifleri birliği 
içinde toplanmış görmek isteriz. 

ŞEVKET BiLGiN 

Kısa bir sükun
dan sonra 

Bomba Ye yağma 
-BAŞT ARAR 1 1NC1 SAHtFEDE-

Bir yahudi kadını Yafa - T eli.viv budu· 
dunda öldürülmÜ§tÜr. 

İngiliz fevkalade komiseri bay Her· 
bert Mak Mikael radyoda bir nutuk sÖy• 
liyerek Filistin halkının sükunet ve sabu 
göstermesini tav•İyo etmiş ve demİ§tit 

ki : 
cKraliyet tahkikat komisyonunun yap· 

tjı tahkikatın ne netice vereceğini v~ 

ortaya ne gibi esaslar çıkarabileceğini 
henüz bilmiyorum. Keza hükümetin bu 
tahkikata müsteniden Filistin hakkında 
ne karar vereceği de mallım değildir ... 
Her halde komisyonun raporunu verme• 
si bir kaç aya ve hiikümetin de buna 
dayanarak bir knrar vermesi biz iki yıla 
bağlı bir İ§tir. Şu halde Filistinde tedhif 
f aa)iyetinin ve cMukaddeıı arazi> l"A• 

hatsız eden karışıklıkların kesilmesi man
tılı: icabıdır.> 

Kudüa, 9 ( ö.R) - Gece 1ngiliz yü
ce komiserinin süklına davet mahJ. 
yetinde olan radyo nutkundan az aonra 
yeni tedlıi~ hareketleri olmuıtur. Kudü· 
sün eski şehrinde bir Arap katledilmiı 
ve poli~ kuvvetleri Nablüsün ~arkındaki 
tepelerde haydutlarla muharebeye :girİJ• 
meğe mecbur kelmıı;tır. Dört haydut ya• 
kalanml.§tır. 

., 

Tayyare Sineması T~:!~n 
!Bugünkü seanslardan itibaren muhterem müdavimlerimize 

2 BOYüK F1L1M TAKDİM EDECEKT!R 

Jon S t r a u s s Aşka kim 
VE 

HAYATI 
Meşhur bestekarın hayatını, a.Şkını 

tasvir eden bu muazzam filmi musiki 
meraklılnrına tavsiye ederiz. 

Cidden güzel bir filimdir. 
SEANSLAR: Her gün 

iNANIR 
Meşhur komik artist 

ALBER PREJAN 
tarafından sureti fcvkaladede 

sil edilen bu filim kahkaha ile sey
redilecektir. 

Aşka kim inanır: 3,30 - 6,30 - 9,40 
Jon Strauss ve Hayatı: 4,40 - 7,50 de 

'u'kubulduğu blldirilen münasebetsiz bir 
hAdisenin hu gazinoda olmayıp jandar
ma mıntı\kasında Ali bey .gazinosunda 
cereyan ett~i tavzı1ıan bilclirilmiştir. vessül cdilmi,tir. lık toplııntısı '!Vardır. tir. Cumartesi, Pazar 1,40 da Jon Strauss ile bD§lar. 
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YENi ASIR 

Ingiliz harp filosu 
ispanya sularında toplanıyor. Fran
kist bombardımanları devam ediyor 
Londra, 9 ( ö.R) - ispanya sahilin· 

de yeniden bir lngiliz vapurunun bom
balanarak yakılması üzerine İspanyol ııu
larında İngiliz harp gemilerinin bir ha
reketi kaydedilmektedir. Otuz beş bin 
tonluk cHud> Xtrhlısı Gandiya limanına 
gitmiştir ve bugün hareket etmiş olan 
•Süseks> kruvazörü de onunla mülaki 
olacaktır. Amirallık mahafillerinde bun
ların filonun mutat hareketleri olduğu 
beyan ediliyor. 

Londra, 9 (ö.R) - General Franko 
lıükümetinin İspanyadan gönüllülerin ge
ıl alınmasına müteallik İngiliz planına 
oevap vermekte gecikmesi Londrada Jn
.Uiz diplomatik mahafilinde ciddi bir 
sabırsızlık u~ndırmağa baılıtmııtır. 

Banelon hUkümetinin plana muvafa
kat cevabını verdiğinden beri on heJ 
s<Jn ııeçmiıtir. Bu müddet zarfında İngil
terenin Burııoı ajanı ıir Robert Hopson 
tarafından cevabın g<Snderilmes!ni tacil 
için Burgoı otoriteleri nezdinde iki defa 
te,ebbUıte bulunulmuıtur. 

Valanıiya, 9 (ö.R) - Bu ııabah sa
lat 7.30 da MaJorktan gelen bir deniz 
tayyaresi liman mıntakaıına son derece 
kudretli iki bomba atmıştır. Defi tayya
re bataryalarının ıiddetli ateşi tayyarele· 
rf büyük irtifada kalmağa mecbur etti
lfnden bombalar Malmorante mahallesi 
karıııında denize düımüılerdir. 

Madrid, 9 (ö.R) - Gece yansına 
doğru nuyonlist bataryaları ııehrin mer
kezine doğru ateşe baılamıılardır. Mer· 
1nilerin lnfillkından hasıl olan dehıetli 
s<Jrültil her taraftan duyulmuıtur. Kur
Lanlar olup olmdığı malGm değildir. 

Parla, 9 (ö.R) - Salamank.adan 
· teblil ediliyor ı Ebre cephesinde Migu· 
enza - Sabore mıntakasında düıman ta· 
rafından tepelerde yollarda ve hendek· 

· lerde bıralulllllf &lalerl ve malzemeyi 
toplemaia devam ediyoruz. Şimdiye ka-
41ar 2000 tUfenk, U O makinea1i -"tüfenk 
l>ulduk. Mora de Ebrede düpnan çok 
zayiata uirlUIUf, bir çok milisler bizim 
tarafmuza seçmİflerdir. Bunlann ifa
desine s3re dilfmanın zayiab ağırdır. 

' . Akdeniz • Kaatellon cephaınde hat· 
larunm yarmala te,ebbüa eden bir düt
ınan kıt• aaı imha edilmiıtir. f 00 c:eaet 
topladık. 

Eatramadore cephesinde kızd tayya
reler cephe gerisinin bir çok köylerini 
bombardıman etmiılerdir. 

Parla, 9 (ö.R) - Bazı halyan gaze
teleri tarafından neıredilen kabaca lıilah 
lıaldkat bazı haberlere kartı tekzipler 
tekrar edilmektedir. Fransadan ispanya-

_.., 
• .< 

ya har.:ıe yanyacak hiç bir malzeme git- Tinde patlıyarak insanca bazı zayiata ee
merniftir. Fransanın güya İspanyaya bebiyet verdiğinden cümhuriyetçi ma· 
harp malzemeei te.lim ettiii ,,. muharip· kamlar buradaki 300 mahpu.u daha 
ler gönderdiği hakkında çıkarılan haber mahfuz bir yere nakletmeğe karar ver• 

çifte bir tekziple mukabele görmüşse de m~lerdir. 
Stefani ajansının bu tekzipleri nakletme· Barselon, 9 (AA) - Harbiye neza-

mesi hayret uyandırmıtbr. 
retinin bir tebliğine göre tark cephesin· 
de cümhuriyetçi kuvvetler 15 5 4 ve 15 5 5 

Madrid, 9 (A.A) - Alikante cÜm· rakımlı tepeleri işgal etmitlerdir. 
bariyetçi makamlarının 300 Frankist esi· Salamanka, 9 (A.A) - Karargahı 
ri kurıuna dizdirdikleri hakkında F ran
kiat radyoların verdiği haberler remıen 
yalanlanmaktadır. 

T aarih edildiğine göre F rankiat tayya
reler tarafından atılan bombalardan iki 
tanesi bu esirlerin bulunduğu kale üze• 

umuminin tebliğine göre Mekinenza Fa· 
yon mıntakıunnda Frankiıtler iki bin aİ· 
lalı ve 150 makineli tüfenk ganaim al
mıtlardır. Kastellon cephesinde Frankist 
hatları geçmek istiyen karşı taraf kuv· 
vetleri imha edilmiştir. 

Çar ve ailesini idam eden Ekaterin
burg Çeka reisi Moskovada öldü 

~oskova 9 (Ö.R) - . Ga~teler Ekate- idamdan bir kaç gün sonra beyaz Rus tdam~an sonra İmparator ile karısı 
nnburg Çekasımn eskı reısı Yakov Yo- d h . iş 

1 
. .d ve çocugunun ve maiyyetlerinin cesed-

. or usu şe rı ga etmış ve ı amın ya-
rovskinin ölümünü bir kaç satırla bıldi- . . lm asid sülfUrikle tahrip edilmiş, yakıl-
riyorlar. Mumaileyh 1908 senesinde Çar pıldığı evde ıdam emn hak.kında Mos- mış ve külleri bir kuyuya atılmıştı. 
Nikola, Çariçe, Çareviçle maiyyeti erki- kovadan gönderilmiş telgrafları bulmuş- Gazeteler Yakov Yorovsk1 hakkında 
nının idamı vazüesini görmüştü. Bu tu. kısa bir biyoğrafi neşrile iktifa ediyorlar. 

. 

lort -f ransız 
anlaşması 

Suriye Fransız or
duları bas kuman-

~ 

danı, Bonne ye iza
hat verdi 

Paris, 9 (ö.R) - H~ciye nazı. 
n bay Bonne bu sabah Suriye Fran
aı:ı: kuvvetleri bqkumandam gene
ral Adyeyİ kabul etmqtir. General 
Sancak hakkındaki Türk • Frans11 
kurmay anlqnauı bakkmda izahat 

venn.İftİr. 
Paris, 9 (ö.R) - Fransanm ce· 

nubunda kısa bir ikamet devresin
den ve Akdenizde bir cevelandan 
dönen bafvelcil bay Da1adiye Pari
ıe dönmüttür. Dün akf&Dl saat 17. 
19 da Kan tehrinden hareket ede
rek bu sabah aekizde Parise gel
nti,tir. 

Bu alqam askeri daire direktörü 
Ge. Dökan ile birlikte yukarı Alp
lara riderek Framız manevralannm 
ton safhasında bulunacaktır. Reiai
cümbur bay Lebrünün de manevra
lann 1011unu gösterecek olan askeri 
seçid resminde hazır bulunac:aiı te
yit edilmektedir. 

10 Yasında .. bir kız 
için 11 yaşında Mus
tafa 12 yaşındaki 

Artini .Yaraladı 
--0-

BAŞTARAFI l NCI SAHiFEDE 
- Sana ne oluyor, kardeşin m1 

bu senin .. 
Cevabını vermiş, Kavga bilyU

milştilr. Netfcede Mustafa biçağını 
çektiği gibi Artine saplamış ve Ar
tini kolundan yaralaml§tır. 

Artin hastaneye kaldınlnuş, kız 
yiir.Urıden Artinl yaralayan Mwıta
fa da yakalanmıştır. 

·-=-
Zari ve ambalaj mad-

delerinin ithal ve 
ihraçları 

Ekonomi ve Finans bakanlıkları zarf 
ve ambalij maddelerinin yabancı mem· 
leketlere çıltarılma11 veya yabancı mem· 
leketlerden tekrar yurda aokulması müd
detlerini yeniden tesbit etmiftir. Buna 
göre yeril mahsul ve mamullerle dolu 
olarak çıkarilmak için ybancı memleket· 
)erden getirilen çuvalla zeytinyağı ve 
tu:ı:lanmıı balık varilleri, zeytinyağ te· 

nekelerinin konulmasına mahsus sandık 
larla ihracatta kullanılan maddeler iki 
sene, bunların dışında kalan bütün zarf
larla maden suyu ıifeleri, ev eşyası nak
line mahsus· tertibatlı arabaların yaban
cı memleketlere çıkarılma müddeti bir 
sene, bira ihracında kullanılan fıçı ve ıi
ıelerin tekrar yurda sokulması müddeti 
ihraç tarihinden itibaren iki senedir. Zey· 
tinyağı varillerinden 31-1 1-95 3 tarihin
den 3 1-7-938 tarihine kadar yurda so· 
kulmuıt olanlarının ihraç müddeti ise bir 
defaya mahsus olmak Üzere üç sene ola
rak kabul edilmiıtir. 

--0-

Çukurovada pamuk 

Duf Kuperin Po
lonya seyahati 

ltalya hava nazırı Yugoslavya harp Şehrimize gelen malUınata göre Çu-
kurova mıntakasmda ekilen 195.384 

mahsulü 

Alman yada fjf OSU hektar pamuk tarlasından 40.400 ton 
yani 202.000 balya pamuk alınacağı tah-

Varşova 9 (A.A) - Ingiltere bahriye Roma 9 (Ö.R) - Almanyada Italyan Belgrad, 9 (ö.R) - Yugoalavya hü- min edilmektedir. Adana vilAyetinin bu 
nazırı Duf Kuper ile refikasını ve davet- Mareşalı ttalu Balboya yapılan kabul kümeti Adria deıtegahlanna bir kaç harp yıl elde edeceği tahmin olunan pmuğu 
lileri hamil olan Ansanteres yatı Gdinya- çok hararetli olmU§tur. Bu ehemmiyetli gemisi ıiparif etmeğe karar verdiğinden 68.865 balyaaı yerli, 89620 balyuı 
Ya gelmiştir. lki giln burada kaldıktan ziyaret hakkında bütün gazeteler uzun d t Ahi b. k · 1 k d klev1and olmak üzere 1 S8.485 balyadır. 

. . ı es ega ara ır ço yeru ame e ay ı 

sonra yat Danzıge hareket edecektır. tefsirler nectrediyorlar •-....:~ gazetesi b 1 lçel vilayetinin 9950 balyası yerli, :r • ~n.. aı amıştır. 

Paris 9 (ö.R) - Şakal, Yaguar ve Le- bütün Alınanyanın Balbonun şahsında 33565 balyuı klevland olmak üzere el-
opar torpidolarından mürekkep olan ve mükemmel bir havacıyı ve Mussolininin de edeceği tahmin olunan pamuk mi.kda-

Lehistanın Gdinya limanını ziyaret eden mükemmel bir arkadaşını selimladığını K. cı·ano n 43.515 balyadır. Bu tahmine göre bü-
bahrl müfreze zabitleri Gdinyadan Var- yazıyor. tün Çukurovanın yerli pamuk istihsali 
tovaya giderek Leh meçhul asker abide- Mareşal ttalu Balbonun ziyareti mil- 78.S l5 balya, klevland pamuğu istihsa-

sine bir çelenk koymuşlardır. nasebetile Alman hava kuvvetleri tara- Paristen dönen B. li İle 123. 185 balyadır. 
fından bir gösteri yapılacaktır. --o-

Mısırlı bir ressa-
gö~üştü 

8 /o nde l ile Jandarmamızın 
muvaf f aki yeti 

ADANA, 8 - Çınarlı karakol mıntamın Pariste ac-, 

---=:---
Kücük Antant 

• 
lktısat konferansında 

bir 

SON HABER 

Sovyet Japon harbinde 
Almanya Japonya~a manen yardım 

vadinde bulunmuş 

Londra, 9 ( ö.R) - Sovyet sefiri bay Miski ile Japon maslahatgü
zarı birbiri ardınca F oraynofiste kabul edilmişlerdir. İngiliz resmi ma
hafilinin fikrince Uzak Şarktaki Rus - Japon ihtilafı mevzii mahi
yette kalabilecek ve ileride alınacak tedbirlerle halledilebilecektir. 

Berlin, 9 (Ö.R) - Japon sefiri Münihte hariciye nazın ile görilş
tükten sonra Berline gelmiştir. Söylendiğine göre Alman hükümeti 
bir Sovyet - Japon harbi halinde Japonyaya mukaddes müzaheretini 
vaadetmekle iktifa etmiş ve diğer bazı hususlarda teminat vermiştir. 

Bununla beraber Alınan mahafilinin fikrince ihtilaf mevzii ma .. 
hiyette ka1acaktır. 

Bonapart için ibide 
yapılmış olan bu 

töreninde Fransız 
Korsika adasınpa 

abidenin açılış 
bahri ye nazırı da bulunacak 

Paris, 9 ( ö.R) - Gelecek pazartesi günü Korsika adasının Ajaksi
yo ıehrinde Napolyon Bonapartın bir abidesi açılacaktır. Bu münase· 
bet1e yapılacak ıen1ik1erde bahriye nazırı bay Kampenki F ranıuz hü
kümetini temsil edecektir. B. Kanpenki pazar sabahı bir kruvazörle 
hareket edecektir. Üç torpito, tahtelbahirler kruvazöre refakat ede
cek1er ve deniz tayyareleri bu filonun üzerinden uçacaklardır. Kütat 
resmi 15 sabahı olacak, bunu bir aıkeri geçit resmi takip edecektir. 16 
ağustos ıalı günü ıenlikler devam edecektir. 

Doğu kültür kongrası 
T rabzonda açıldı 

Trabzon, 9 (A.A) - Doğu kültür kongresi dün şehrimizde umu
mi müfettiş vekili Nizami Ataker tarafından açıldı. Valimiz Refik Ko
raltan bu vesile ile söylediği bir nutukla kültürel kalkınma hareket ve 
icaplarını tebarüz ettirmiştir. 

Kültür mütaviri Reşit Tarakçıoğlu kongreye riyaset etmektedir. 

lngiliz Başvekili 
Londraya döndü bir kaç gün sonra 

lskoçyaya gidecek tekrar 
Londra, 9 (ö.R} - Geçen çartamba günü tatil müddetini · geçir· 

mek bere İ•koçyaya Ptnıit olan bqvekiJ Bay Nevil Çemberlayn •ıh
ht bir sebep dolayısiyle bu aabah Londraya avdet etmiftir. B. Nevil 
Çemberlayn hafif bir soğuk algınlığından mustarip olup kısa bir teda
vi müddeti geçimıeai muhtemeldir. 

Londra, 9 (ö.R) - Buraya gelen baıvekil ıir Nevil Çemberlayn 
Sinüzit hastahğından mustarip olduğu için kendisini bir kulak - burun 
boğaz mütahueııına muayene ettirecektir. Baıvekil Dovning Streette 
bir kaç gün kaldıktan eonra tatilini aeiçrmek üzere tekrar lskoçyaya 
hareket edecektir. Sir Nevi] Çemberlaynin yatakta kalmaA"a mecbur 
olmadığı ilave edilmektedir. 

Londra, 9 ( ö.R) - Harbiye nazırı •ir Hor Belip bu eabah hava 
ordusuna ait bir tayyare ile Boelr.ondovna hareket etmiıtir. Burada 
İngiliz ordu•unun sonbahar manevralarında hazır bulunacaktır. Bu 
manevralara bu sene müstahfız ordusu da lıtirak edecektir. 

Hükiimet kuvvetleri 
Akdeniz cephesinde b ir baskın yaptılar 

ve bazı mevzileri istirdat ettiler 
Paris, 9 ( ö.R) - Barselondan bildirildiğine göre Akdeniz cephe· 

sinde hükürnetçiler hasmı mütemadiyen hırpalamaktadırlar. Bir bas
kın ileri bazı mevkileri istirdat etmelerine imkan vermittir. 

Siera de Espedada İtalyan kuvvetlerinin hücumları kırılmı§, hükü
metçiler çok anzalı bir sahada '554 ve 1555 rakımlı tepeleri zaptet
mi,lerdir. Asiler Kardiyel mıntakasında, Şiberin dört kilometre §İma
linde mukabeleye teıebbüs etmiılerse de bir fCY yapamamıılardır .. 
Mora de Rivyerosta olduğu gibi burada da yeni bir mukavemet mer
kezi kurulmuıtur . 

Fındık fiyatları 
yükseliyor 

Son günlerde fındık piyasası hayli 
yübelmiıtir. Onyenin iç tombul fındık
larından 938 mahaulü 5040 kilo teslimi 
tartiyle kilosu 82 kuruıtan aatılmıtbr .• 
Alakadarlar bu sene fındık fiatlerinin 
daha ziyade yükseleceğini taylemekte· 
dirler. 

Toprak mahsulleri 
of isi nizamnamesi 
Ekonomi bakanlığı, teıkil olunan top· 

rak mahsulleri ofisi hakkındaki kanunun 
tatbik ıeklini gösterir bir nizamname 
projesi hazırlamaktdır. Projenin hazırlı· 
ğı en kısa bir zamanda bitirilecek ve 
yüksek tasdike arzedilmek üzere Başba-

Çıkacak harbın 
mes'ulü 

Amerikalılar iatatietiklere pek merak· 
lıdırlar. Her tcyden bir iıtatiıtik çıkar•, 
mağa uiraıırlar. Bu kabilden olarak Bir• 

leıik Amerika hükümetleri enstitülerin
den birisi 1 00 bin Amerikalıya a~alıda· 
ki auali ıormuttur : 

cEğer bir muharebe çıkarsa hansf 
millet bundan mesul olacaktır} 

Cevap verenlerden yilzde otuzu b!JJ 
meauliyeti Almanyaya. yüzde 2 7 el ltal• 
yaya, yüzde 19 u J aponyaya, yüzde 11 J 
Rusyaya yüzde beti ispanyaya, yilzde J 
Ü Çine yüzde ikisi 1ngiltereye ve yüzde 
üçü de muhtelif milletlere atfetmişlerdir. 

., Belgrad, 9 (ö.R) - Yarı resmi Vre-
tıgı SeTgl me gazetesine göre küçük Antant iktısat 

Roma 9 (ö.R) - Hariciye nazırı kont kumda kozacı Ahmet çiftliğinde bir ko- kanlığa verilecektir . Nafia, Haydarpaşada 
yeni bir köprü 
yaptırıyor 

Paris, 9 ( ö.R) - Mısırın Paris sefiri konferansı 30 eylfılde Split şehrinde top· 
Fahri paşa, refakatinde münakalat nazı· ]anacaktır. Du konferansta görüşülecek 
rı Sırrı Pa§a, şurayı devlet reisi Bedevi en mühim meseleler gümrük politikaaı ve 
Pa~a. Olimpiyat komitesi reisi Sabri pa- ücret tarifeleridir. 
ta olduğu halde Fransa • Mısır cemiyeti 1 Almanya Tuna komisyonunun lağvını 
reisi bay Piyetri ile birlikte genç Mısır talep ettiğinden bu mesele de mühim 
ressamlarından Ahsen Bedevinin tablo görüşmelere mevzu teşkil edecektir. Ro
•ergisini açmı,tır. Sergi 13 ağustos cu· manya Tunada te§riki mesaiyi arzu et-
lnartesi gününe kadar açık kalacaktır. mektedir. 

Cianono Paristeki kısa ikametinden av- za yarıcılığı meselesinden aralarında çı
det eden Fransa maslahatgüzarı B. kan bir kavgada Ramazan oğlu Mehmet 

Blondeli kabul etmiştir. B. Blondel Fran- makas ile lsmail oğlu ~liyi b~ın~an ağır 
. . . ıurette yaralamıı ve firar etmııtı. 

---:----
Bingöl kazasının adı 

değiştirildi 
sız harıcıye nezaretinden talimat almış- . . . . . 
. . Yaralı Alı hastaneye gebrilmıı ıse de Bingöl kazası adı Karlıova olarak de-

tı. Bununla beraber ltalyan sıyast ma- aldığı yaradan ölmüıtür. Cürmü işledik- ğiştirilrniş, tspartanın Sütçüler ve Sür-
hafili bu ziyareUn Fransız - Italyan mü- ten sonra firar eden katil ise jandarma- din Hozo nahiyeleri lağvedilmiş, Haka
zakerderine yeniden başlanması ihtima· mızın sıkı takibi neticesinde ve çalılıklar rinin Kaval nahiyeSinin merkezi Kaval 
Jile asla alakadar bulunmadığını kayde- arasında saklandığı yerde bulunarak ya- köyünden kaldırılarak Piyanis köyüne 
diyorlar. kalanmıı ve adliyeye teslim edilmiştir. &(ltUrUlmüat,i!r. 

Haydarpaşada, tren yoluyle şose :ro· 
)unun birbirini katettiği geçitte, Nafıa 

'\i ekaleti altından tren geçebilecek bir 
köprü yaptıracaktır. Tramvay, otomo-

bil ve arnbaların geçmesi için yapılan 

bu köprü 461 bin liraya mal olacaktır. 



.. 

SAYFA: 4 

Sıhhatım zı düşmanları 

lko u •• 
Alkolun tarihine bir nazar .• 

kadehlerinde tılsımı içki 
Kleopatranın sehirkar 
gizli değil ınidir? 

ALKOLUN ferdi ve 
ortaya 

ictimai zararları, ISTA TIS
HAKIKA TLER .. 

• 
TiKLERiN koyduğu 

Yazan: DT. NIY AZ! iLHAM! 1 burunlan ucunda kan damarlarının W:ÖTÜ- amele meselesi yokıa da i.l<tısadi kalklJl
nür btr ~kilde daimi olarak görülmesi- 1 manın zaruri bir neticesi olarak artacak 

Başllktan da anlaşılacağı üzere yalnız nin sebebi de budur. Bu hal böyle olan- olan amele yekUnunu şimdiden düşünüp 

sık sık kullanılmakta olan rakıdan değil ların silinmez damgasını ve kötü itiyat- te.dbirli olmak boş gayret sayılamaz. 
bütün al.kollu içkilerden rakıdan, şarap- }arını ilan eden en emin bir vesikadır. Alkolizm ile mücadele etmek için her 
tan biradan ve sarieden bahsetmek isti· Alkol her inaanda aynı şek.Hde tesir· şeyden evvel içtimai şartlar tetki"- edil .. 

yoruz. inanıyoruz ki doktor tavsiyesi ol- !er yapmaz. Bu hal muhtelif karakterde- melidir. Bu geniş mücadele işinde dev. 
maksızın ber türlü alkollu içki itiyadı aıh- ki illl&nlarm disiplin ve terbiye nokta- let müdahalesi muhakkak ki ilk planda 
hatimizin ve cemiyetin düşmanıdır. He· sından bir olmamaları ile izah edilmekte- gelir. Alkolle cürüm arasındaki münase. 

men sevinmelidir ki alkolün muzrr tesir- dir. Halk arasında (içki ya söyletir ya bet bilhassa idari noktadan hükümet için 

!eri bundan evvelki tütün mevzulu yazı- susturur) sözü bu hakikati ifade eder. e~mmiyetlidir. Maamalih her müellif 
mızda olduğu gibi yalnızca şahsa mahsus Bundan dolayıdır ki bir kısım hayli faz- aynı kanaate iştirıik etmiyor. En büyiik 
kalmayıp daha ziyade cemiyete ve nesle laca alkol alsa bile kendine hakimdir. alkol aleyhtarı olan Alfred bunların ba
müteveccih bulunmasından dolayıdır ki ı1 DiğeT bir kısım ise biT kaç kadehle yap- şındadır. Zira alkoliklerin ekserisi psiko
daha geni, mikyasta nazan dikkate alı- madıb edepsizlik kalmaz. Bu tipte olan- panlardan çıkıyor. Bu vasıfta olanlar iso 
narak. üzerinde durulması lllımgelir. lar ek~eriya psikopat bünyededirler. zaten cürüm ikaına mü.steittirler. Ancak 

Alkol ezeldenberi insanların başından Anl olarak fazla alkol alınmasında şu muhakkaktır ki alkol istimaliyle cü-
eksik olmıyan bir belD.dır. Tarihi eski ve tablo değişir. Kendini kaybeder. Ayak- rüm ve sair asosyal haller arasında bir 

kaydedilemİyen zamanlara kadar uzar. 1ar eller tutmaz olur. Sinir sistemi felce noktai nazardan münaaebet vardır kj 
Hele eski Mısırda mevkii ihtirama yük- uğramıştıT. Şiryan tazyiki düşer. Nabız o da alkolik ebeveyenden doian çocuk. 
selmiştir. Çağının medeniyet gÖneşi İçin .. artar. Ani kalp tegayyiiratiyle ölüm de ların akli ve ahlaki tereddileridir. Vere .. 

de en çok parlıyan Mısırda bile ölülerin müp.bede olunur. Küçüklerde 150 cram ceğirniz istatistikler bunları gayet açık 
mezulanna konulan yemeklerin arasın- böyle ani ölümlere aebep olduiu halde olarak gösteriyoT. Netice şııdur ki alkol 
'da altı nevi şarap ve dÖTt nevi bira mev- kabilleTde bu miktaT kilograma yakın bilhana ncalin bekaeına yanyan tohum 
cut olduğunu tarihler kaydediyorlar. Ea:· olmalıdır. Ekseriya içici yarışına çıkan.. üzerine fena tesirler yapıyor. 2 15 ayyaı 

ki Yunan ve Roma medeniyetlerinde de lanı da düğünlerde, !::ır eğlencelerinde ailenin 8 l O kitidcn mürekkep nesli Üze. 
alkolün ehemmiyetli mevkii vardı. rastlanır. rinde yapdan tetkikat fU neticeyi vermiş. 

En eski Hind vcsikalanna bakılırsa ne- Sarho~luğu tarife lüzum yoktur. Al- tir: Bunlardan: 
bati biT usarenin tahammÜTe teTkedil- kol tesiriyle böbrekler hafif iltihaplanır. 197 ayya} 62 cürüm yapanlar. 
mek suretiyle elde edilen ve sarhoşluk Bu emada idrar muayene olunsa albo- 31 O aptal 145 akıl hastası. 
veren biT maddenin mevcudiyeti yazılı· min görülür. Otomobil kazalannda şo- l 3 l Sar o.lı 
dır. Hazreti Muhammet Kur'an vasıta· 
eiyle içkinin zararlannı ti o karanhk za· 
manlarda takdrr ederek menetmiş ve bu 
memnuiyet asırlarca ve hfil bile müslü
man1arı içkinin şerrinden korumuştur. 

Bu tarihi hakikat mi.nevi kuvvetin ve 
manevi vulığın ne kadar büyük bir kıy
met taoımakta olduğunu gösteriyor. Al· 
kolün tarihteki rolü büyüktür. Ba, eğmez 
haşmetli imaparatorlann birkaç kadeh

ten oonra akıl ve hayale gelmez Çllgın
lıklariyle koca bir ülkeyi hanp ettikleri 
az mıdtt) 

Kleopatranın, tarihin bu kurnaz kadı
nının tJ.,mı kadehlerde gizli değil mi 
idi> Mevzuumuz bu bahsi gerıi,Jetmeğe 
mİİMİt değ~dir. Biz §ti yazımızda daha 
ziyade vücuda zararlı olm .. noktaunclan 

alkolizmi müt.alea edeceğiz. 
Alkol insan dediğimiz ıu fani mahJU. 

kun hueketkrine ve oözlerinc düzen ve
ren einir •İstemine hususi bir al&k.a gös. 
terir. Bundan değil midi< ki alkol alan 
kelimeleri hakt1d toniyle 'konu.-mu. 
Sarsak yürür. Alkol az miktarda alındıiı 
zaman umumi bir mirıebbiı gibi tellİr 

eder. Bir zindeki hasıl olur. Açlık, susuz
luk: yorgunluk gibi fena Jmleri bertımıf 
eder. KonuJl1Ul melekeoi artar. Biraz da 
neşelendiTİr. Ruhi sıkıntılar dağıhr. Ade
ta cesur olurlar. Adeli mnk.avemeti ar

tırır. Fakat bu devre seçip te alkolün 
miktarı fu:JaillJU>CA İJ dıeğiwir . .!}...,kit 
bozulur. Ahbaplık düpnanlığa tahavvül 
eda. Ve çok defa da r.alo maııaoı batm
da muum kanlar do1diliiT. Gazetelerde
kı cinayetlere göz ıı:ezdiriniz. Yüzde bü
yük bir lmımı içki emUUtda olmu~. 
Cüliite koıw .. otunılan içki ,__., bir 
kaç saatin içinde ahlak ve namus düş· 
künlüğüniin JDeTkezi olur. 

Raku·-ı zemmedi.p p.ra.p ve birayı met
hedenlere ve faydalı olduklanna dair 
mütalea yürütenlere rutlanıyor. Bunlan 

külliyen reddetmek lazundrr. Alkollü 
içkilerin (azı az: çoğu çok zararlıdJT) 
formülünü daima hatırda tutmalıdır. Ye
mekten evvel birkaç kadehle iştaha ka..
vuşmak istiyenler belki kısa bir zaman 
i~in iıııtelclerine ulaşırlar. Fakat bu h.al 
daimi i~tihasızlığın önüne geçemez. Ve 
bilidcis daimi alkol tesiTiyle iştiba dediği
miz kompleksi meydana getiren mide iç 

irtüeii Wtihaleye uiiraT. Ve aTtık ilaçla 
· tihayı düzetmck imkanı da kalmaz. 
l~tihuız olanların jçkiden evvel ba, vu

rocaklan biT doktor olmalıdır. 
Alkol baklunda şu umumi malümat

tu.n sonra ayrı ayrı ferdi ve içtimai zarar. 

larını görelim: 
Alkollü içkilerde had ve müzmin Z<>

hirlenme tablosiyle karşımıza çıkar. He· 

• nüz içkiye alı~amış olanların birkaç ka· 
dehten sonra yüzleri kızardığı hf"rkesç.e 

malümdur. Adeta güzclle,tirir. Bu hal 
kan damaılarının alkol tesiriyle muvak

L.a.ten genişlemesinden ileri gelir. içki
den birkaç saat sonra da yüzün sararma
sı aksi bir mütalaa ile kolaylıkla anla
tılır. Fakat Alkolik dediğimiz adamlann 
bilhassa elmacık kemikleri üzerinde ve 

förün sarho~luk noktasından muayenesi Görülüyor ki bu neslin hemen hepsi 
bazı memleketlerde ve bilhassa lsveçte I bozuktur. \'e sağlam olanların ~ırtların
chemmiyetlidir. Ve her le.aza yapan şo .. da tüfeyli olarak yaşıyorlar. Ve müesse~ 

förün muayene.ine kanındaki alkolü ölç .. ! scl~rde hapi~hanelerde bakılıyorlar. 
meklc ba~lanır. Muayyen hadden fazla Pariste dejenere çocukların bulunduğu 
olunca ecza şiddetlendirilir. Her halde bir müessese vrdır. Burada bin çocuk Ü· 

fena bir U9Ul de değil. Hafif earho"luk· zerinde nnne ve babalannın içki kullan
larda !H\.de kahve eyi geliyor. Daha fazla ma naoktasından mütalealan yapılmıştır. 
olanlarda mideyi yıkamalc. faydalıdır. 

Müzınin zehirlenmeye geltnce bunun 

ehemmiyeti çok ııeni1tir. Bilhassa damar 
ve dahili uzuy)arda toplanır. Çok <lcfa 
damarlar &eniş.ler ve kanamaya iatidat 

vardır. Alkolik olanların bir yerleri ke· 
•ilse kolaylıkla kan durdurulamaz. Bir 
burun kanamaıı aaatlerce &Ürer. Midenin 

iç örtü•i.inde nede hali vardır. Bu ha.] 
ekaeri allr.oliklerde .-Jıit olduiiumuz ea

bah aç karnına huoule gelen muhiti kabi
leri izah eder. ~fidenin normal va%.ifeJeri 

bozulmu9tur. Daha ileri devirlerde da
marlar eertlefir. Hele irwen damar &ert
lefl'Deli tatryan1arda alkolü aureti katiye
de menetmek liıımdır. Fende eiğet va
zife.ini yapamaz.. Bu "hal r$ı ç.ildikten 
bir müddet sonra göz beyazında topla· 

nan sarılıkla kolayca ispat edilebilir.Böb
Tdc iltihabı müzmin bir şekil alır. Alkol 
cümlei naabiyenin dü9manıdır demİ§tİm. 
Netekim alkolik olanların el titremeleri 
ve ba, eallamalan me$hurdur. 1-lafıza zap 
jflamı tır. Zelciaını, dü~üncelerini mevzu 

ÜZeTinde tekoif edemez. Alkolikler çok 
ka.ra:raız.dırlar. Seciye ve karakterleri de· 
ği~ir. Namuslu, te<cfÜ ve \nıyaiyetli olan. 
evine ba<bna bağlı bir CTls.eğin alkol te-
Mriyle ıeref ve namu.una kıymet verme.. 
diği evine barkına bakmadığı hM günkü 
müp.\ıedelerimizderuli<. Aile•İne karıı 

0
çok hodbindider. HerJCydcn 9ijphe eder
ler. Çoluk çocuiiuna cehennem azabı ya
şatırlar. T Bf yü<ekli olurlar. kızmaları se
ridir. Mantık freni bozulmuştur. Kıskanç... 
lık duygıJ}a.rı yüksektir. Kar.ioiyle oturur
ken ıı:öz kaydı diye lr.ar.,ını bıçaklıyanları 
az mı görüyoruz f 

Yazımızın başında aöyleclik ki alko
lün ehemmiyeti ccmiyeUe yaptığı tah
ribattan dolayıdır, Şimdi bu noktayı !<:•
bit edelim: 

Maksadımızı sıhhatine inandığunız i•· 
tatistiklerle göstermek uygundur. Bilhas
sa amele arasında 8.lkolün intipr ettiği 

memleketlerde bulduğumuz rakamlar 
daha ziyade dikkate ~ay;ındır. Amele üc
reti ile rakının maddi kıymeti arasında 

bir ni•betsizlik olduğu halde yine amele 
takımının rakı içmesini te~vik edecek 
bazı içtimai zaruretleT do yok değildir. 

Bir müellif şunları kaydediyor: 
f'Ame1e sınıfını içkiye alıştırmak ve 

sevketmek için bütün şerait vardır. içki 
hunlar için yegAne haz ve memnuniyet 
kaynağıdır. Amele yorgun bir vaziyette 
evine dönüyor. Evi pia ve ratiptir. Otu· 

racak halde değildir. Amele takımı ru· 
han bozulmuştur. Vücudu için hariçten 

biT münebbih arar. Kendisini eğlendir

mek için ve ahbaplariyk beraber bulun· 

mak için meyhaneden batka yeri yok
tur> diyor. Memleketimizde henÜE bir 

Netice ı;u alınını tır: 

Bu bin çocuktan: 

471 çocuğun yalnız babası ayyaştır. 

84 çocuğun yalnız annesi ayyaştır. 

6S çocuğuo hem anneoi ve hem de ba. 

buı .ayya9tır . 

Bo istatistik bize alkolün Msil üzerin· 
deki fena teıfrlerini ne kadar açık göıte
riyor. 

Çok entereıao olan bir istatistiği daha 
kaydetmek isteTİm. l 7 40 scoeoinde yata· 
m>f ıerseri ayyaf bir kadın vardır. Şiın· 
diye kadaı 834 neııli resmi olarak ka
yıtlıdır. Bunların 709 zu hak.kında tamf· 
miyle sahih tahkikat yapılmıştır. 

Bu 709 kişiden : 
1 06 11 gayri meırudur. 60 fi darülace

ze gibi müeaaesede. 

181 i fahişedir. 76 oı cüriim yapmıltır. 
142 si dilencidir. Ve bunların yedisi 

katildir. 
Şu yukarıd ki istatistiklerin ne a~ık 

bir lisanı vardır. Alkol sanki ne yaııarmıf 
diye dudak bükenlerin ayık ;ıaınanlarda 
.eu resmi rakQmJar üzerinde bir lihı:a d11r .. 
malarını temenni ederim. Alkol ne mi 
yaparmış) Daha ne ynpsın? içeni ve bü
tün cemiyeti yıkıyQr. 

Alkol mücadelesi çok güç biT iştir. Bu· 
nu tkdir etmek lazımdJT. Hem bu nok' 
tayı incelerııeğe mevzuumuz da müsait 
değildir. Münevver Am~rikada bütün 
ı;ııedeni,Yetin büyük propagaııc{ıı.l~rına 

rağmen birkı>ç sene ic;in bile muvaffak 
olunamadı. Son tetakkilere göre içki 
aleyhtarı cemiyetlerin fazlala,ması ve ça .. 
lışmalarını genişletmeleri ehemmiyetli
dir. Bu yolu tutan memleketlerde bir 
bayii fayda ;z:ikrediliyor. 

Yazımız içki )cullan;uılara «ya deme!< 
hunlar da va.rmlf> dedirtebilir,e mp.ksa· 
dına viosıJ olınUI sayılır. Birk;ıç k~dehten 
oe olacakmı' diyenlere verilecek cevap 

bıuittir: 

Her kötü itiyatlarımıza böy~ Jı:üçüJc.. 

ten başlamıyor muyuz'? Yarın birıu: da.
ha fazlalaşmıyacağını hatta kendisi bUI! 
garanti edemez. En küçük bir endişe, 
maddi manevi bir üzüntü kadehleri faz .. 
lala,t>rmai:a l·i.fidir. ·içkiyi itiyat heline 
getiren bir Nlam nulinden fazilet bekli
yemez. Şer~f .... e n~n1us yolund~ eğrilik· 

ler görülürse r suliyeti her şeyden evvel 

kendi inde görmelidir. Timarhanede 
insa lıkton uzalt yaşıyan bi~are, yolda 
dücı.üp bayılan !'l.:ır'alı anasının babasının 

kötü itiyatlaTırın cezasını çekiyiordur. 
Hatta bugün bir kaç kadeh İçenler bun
ları göz önüne getirmelidir. Atalarımızın 
şu sözü boş yere ~öylenmemiştir: cAnaaı 

babası koruk yer, çocuklarının dişleri 

kama,ır.> 

Dr. N.ILHAMI 

... --·-o ... .. rık ı onıu .... ,.. ... -
Lüiye gelince, o inatçı ve şıma 

Adanada ço 
tici bir 

•• feci .tüyler 
cınayet oldu 

rpe -
Hüşeyin adında bir hamal 
bıçaklamak suretilt" öldürdü 

karısını onb 
ve bulaşık 

yerinden 
çukuruna aftı 

Bu korkunç hadisenin sebebi aile 
geçimsizliği olduğu anlaşıldı 

AD 1 
, 8 - Evvelki ün tüyler iir- nu aç r k k rıoını üzerindeki elbio !erle 

ertici bir cina~t olm v h mallık ya- birli le ukuT atı.yor, ~erini örtüyqr .. 
pan Derviı oilu elli ya lannd .. Hüseyin Ve hiç bfr ıey yapmamı ıibi evinde 
adıncl bir adam k rı.aını on bet yerin .. otunıyor. Biraz o.nra küçük kuı Hatice 
den bıçaklam k uTetiyle öldürm" , ıon- eve ıreliYor. F at •okak kapısı İçeriden 
ra d avluda bulun n bulaşık çuk\lrUna ürmelidir. Çalıyor, Hüseyin biiyük bir 
atarak iU<erini toprakla örtmü tür. ıoi!ukknlılıkla kapıyı açaık haydi ımel 

Geçimsiz bir aile .. Mermeıli mahalle- diyor, anneniz bi1az aezmeğe gitH. sen 
sinde, 72 numaralı evde oturan ve huğ- evde otur. Katil koca hiç bir ICY yapma· 
day pazannda tüccar Hilminin yanında mı aibi evden ç~arak. tüccar Hilminin 
h mallık yapan Hüoeyin, kan ı Zeliha ile yanında ç lı mağa gidiyor. 
öteden beri ev içinde ııeçinemiyor vo BOYOK KlZ HADiSEYi ANLA TIYQR 
zaman zaman kava:a ediyorlar. 

Oç çoeukları olan bu aile senelerden 
beri evli bulunduklrı halde ııeçirnsiılik 
aralannda eksik olmıyor ve h•zı zaman .. 

!ar bu aile kavıı•l•rı tiddetlenince kadın 
evi terkediyor, ancak bir veya iki 

sonra tekrar eve dönüyordu. 
HADiSE CONO 

gün 

Evvelki ıı:ün öile üzeri ve çoeuklann 
evde bulunmadığı bir sırad• l<an koeıt 

yine aiız k.avga.eına başlıyor ve bu •iız. 
k.avi••ı h.er zaman tekerrür ettiği .çın 

Zeliha, artık ben burada durmam ıide
ceiim diyor, Hüseyin nereye gidecek in 
diye karıaına bir tokat atıyor. kedın bu 
defa daha fazla kızıyor, kocaıına karıı 
aiz,ını açıyor. 

iLK BIÇAK OARBESI 
Kansının kendine kartı cev•p verme• 

sinden muğber olan Hii.eeyin hemen bı
çaiiını çeker.k boğazına Hrılıyor vo ba
ğırmasına meydan vermeden boiazını 
beı ıantim derinliğinde kesiyor. Ukin 
gözleri kanlanmı' koca bununla iktifa 
etmiyor, kadının göğsüne, yüz:üne, batı· 

na ve ensesine daha on dört bıçak atı· 

yor, böylelikle de kadın delik deıik olu· 
yor. Vaziyet korkunçtur. Hüseyin çocuk
lar eve a:elmeden karısının parçalanmıı 
vücudunu ortadan kaldırmayı düJünüyor 
ve hemen avluya iniyor, bulaşık çukuru· 

On dört, on h., yaşlarında bulunan 
ve Sin~er nakış kumpanyasında ç lı n 
Hü eyinin büyült kızı Fikriye bu tüyler 
ürpertici cinayeti muhaırirjmize ıQyle 

anlatıyor : Biz fiç k rde iz, ben Sinıer 
kumpany ını:I , lr.ardC§im Mehmet Ali 
de tenekecida ç lı ıyoruz. Küçük kız kıtT• 
deıi.rrüz Hatice bir lf :yapmıy<ır. Dün eve 
geldiğim zaman annemi bulam dım. Za
ten annemle babam hazan ltavııa eder• 
ler ve ıonra da annem evden ıiderdl. 

Bunun İçindir ki ıüphelenmedim. Son
ra annemi babamdan •ordum, gezmeğo 

ııitti dedi. Fak t o ııeeeyi anneeiz ııeçir• 
dikten aqnra dün de •nn mizin aelmedi· 
iinl ııörünce tell a düştüm. Kardefim 
Melım.,t Ali bana, dün ııece babam ıtn
nemele kavga edorken babam anneıne 
aeni k-rim diyordu, dedi. Daha fazla 
ıüphelendim. Komşulara eöyledim. Evi 
arathrmağa b ladık, annem görünürde 
}oktu. 

KANLI El.J31SELER 
Karı:letim Mehmet Ali avluda dolaıır

ken, bula~ık çukuTUnun üzerinde kuıl
mış taze toprak gördü. Oraya yaklattı, 
kanlı bir manto görünüyordu. Bu kanlı 
mantoyu tutup hızla çekti. Topraklar 
aralandı, kanlı bir ayak meydana çıktı. 
Bunun üzerine kardqim karakola kO§a
rak polia çağırdL 

MODDEIUMUMI HADiSEYE EL 
KOYUYOR. 
Müddeiumumilik vak" adan haberdar 

edilnce, rniiddeiumumi ınuavini Hilmi 
Arca, hükümet tabiJ,i eve ııcliyorlar. Zo• 
lihanın parçalanIIU§ vücudu çukuTdan çı• 
karılıyor ve bu esnada da polis katil Kü• 
seyiI\İ, tüccıır {;ilminin mağazasında ya• 
kalıyor. Kadının ensesinde dö.rt santim 

derinliğinde lıir yara vardır. Cqğsünde• 
ki bıçak yaraları da oldukça derindir. 
Hemen tahkikata başlanıyor ve s;ece an• 
cak saat on ikide tahkikat evrakı ikmal 

edileT<k kadının wömülmesine müsaade 
ediliyor. 

Müddeiumumi muavini Hilmi Arca 
bıı korkun& hadise etrahnda demi§tir kiı 
Şimdiye kadar Adana aiır cezası bll I"' 
kilde tüyleT üıpertici hir hadise kayde"' 
memi§tİr. Suç Türk ceza kanununun 449 
zuncu maddesine temııo etmektedir. )',f,... 
hakeme cürmü ıneşhuda taal!Uk ettiiin• 
den hüküm kısa Pir zamanda veıileeek· 
tir. 

KATIL NE DiYOR ) 
Ağır c•za alonunda elleri lı.elepçcll 

olduğu halde kanapede oturan katilin 
yanına yakla tığım zaman, lı ı yerd4 Mll 
V• çok acı düşüncelere dalmJŞtı. Kendi
sine hadiaeyi hatırlattım. Cevap vermek 
i&tcmi1ordu, 18.kin sonra, tenin kabaha .. 
tin yoktu zaten diye eöyleyince bana 
döndü ve : 

- Ne diyeyim, dedi, k bahatinı var, 
yok, Allah bilir. 

Bu kadınla ıı:eçinemedim ıı:itti. Bir d .. 
fasında boşanmalı; için hukuk m hkem"' 
oine müracaat ettik. Bizi barıttırdJar. 
Ondan ıonra evde yine kavga eksil< ol· 
madı. 

Son defa neden dolayı kavııa ettiğini 
soTdum. Hiç cevap vermedi, batını ye
re eiel'ck düştin-ie h.ıladı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Beyaz Perdenin Sessii""y'ii'd'i~'i'""'""""'""'"'"'i 
: - : • 

şbur Pearl Vbite öldü 
Beyaz perdede olduğu kadar hayat · ı 
da ömrü daima macera içinde gecti 
Pearl White .. Sessiz sinemanın en çok t 

sevilen ve en çak alkışlan~ bu yıldız
dır. 

Pariste, Nöyyl hastanesinde 62 y~ın· 
da öldü. 

Onun ihtiyarlı\ınış hşliııdeld nrsınin
de bile mazinin heyecan veren korkunç 
maceraları karşısında dalma dııclalclarm .. 
dan ek~ik etmediği tab~iim\l mevaut. 

Bllndan yimıi, yirmi beı sene evvel 
blitiin sinema severlerin sırf onuıı. yap
tığı filimleri görmek lgin pkın <ıttilclerl, 
doldurduklıırt ainenıa ııalıınlıırmın hıncıı 
hınç mıınzaraııı hAliı hatır lıu<la .. 

Pearl White sirutına aiemine büyük 
harp esnasında kendini tanıttı. 

Onu daima bir çok devreli, \lZun serili 
macera, esrar ve zabıta filimlerinde sey
rettik. 

(Navyork Esrarı) nın !skQ9ya kllma
şın<fan kı.sa etekli ,ı:enç ve leııfptik Jqzı 
düııün bu gün hala yaşıyan gençleri ara
sında bil mi yen var mı? 

Filim ve senaryo icabı o bir çok tehll· 
keli roller yaptı. Bir çok meşakkatler 
çekti. Ve denebilir ki onun sayesinqe 
uzun devreli, devamlı filiml~rin revacı 
uzun stirdli. 

Pearl White bir Amerikalı çiftçinin 
kızı idi. Çocukluğu çok yaraırıaı geçti. 

Daha altı ya~inda iken oeyyar bir ti
yatro kıımpanyası onu bir çocuk rolüne 
çıkarmak için bir giinlüğUne angaje et
miştir. 

Bunu haber alan babası koşarak ti
yatroya geldi ve çocuğunu kolundan tu
tarak ağlata bağırta sahneden çekip gö- kadın canbaz bu küçük çocuğu yetiştir
ttirdü. mak için babasından istedi. Babası nasıl-

Küçük Pearl'in tiyatroya çok hevesi oa müsaade etti. Fakat bir gün trapezden 
vardı. Fakat ebeveyni tiyatro düşmanı düşerek ağırca yaralanması onun can
idiler. O bu hevesini, mdisini jiırıruısti- bo.zlığa vedama sebep oldu. 

ğe vermclı: iUTetile unutmak ve avun- Bundan sonra onu, ebeveyninin teş

mak .istedi. Az. zamanda jimnastikde bil- vik ve tesiri altında ve ayni zamanda 
yük hünerler gösterdi. llitiyacı karşılamak gayesile bir çok işle-
Müthiş surette trapez atlayıcısı oldu. re girip çıktığını görüyoruz. 

Onun fevka!Ade istidadını ııören bir Otel hizmetçisi... Lokanta ııarsonu ... 

Terzi yamağı ... Matbaalarda linotip ma
kinisti... Her tarakta bezi olan bir kız 
oluyor. 

Ve bu hayatı on sekiz yaşina basınca· 
ya kadar devam ediyor. On sekiz yaşı
na girince artık ana baba baskısından ·e 
vesayetinden kurtulmuştur. 

O artık istediği ve uzun zamandan beri 
hasretini çektiği tiyatro hayatına, salın• 

- SONU 5 iNCi SAHiFEDE -
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ikbalin düşmanları çoktur 
ikbal düşmanl~rı 

daha fazla 
iki kadın birden oturdukları yer

den sıçradılar. 
Sebaatiyanonun karısı, alışık ol

duğu hürmet vazifesi ile daha üç 
liin evveline gelinceye kadar impa
~toriçe olan Etkarinanın önünde 
'Otku ile c:· · çöktü. 

T ekla da sapsan kesilmiıti. 
Vakıa valide imparatoriçe ile u

tun bir saray arkadaılığı, hatta ya
~ ~oetluğu vardı. Fakat içinde bu
•unctuklan vaziyet ve prtlar albnda 
artık bu dostluğun devamına imkan 
olmadığını o da müdrikti. 

Bunun içindir ki Etkarinanın bir
denbire odaya gİri§i, hem de böyle 
kce yansından sonra onu telafft dü
IGrrnü§tÜ. 
,_ Valide imparatoriçe, böyle tel8§-
1Clla alışkın bir tavırla ilerledi. 

Gayet sakin bir tavırla bir koltu
h oturdu. Göğsünden küçük kutu
}'11 çıkardı. • 

- T ekla, d~i. içinde uzun za-
1'ıan ve beraber yaşadığımız bu aa
taYı terketmek üzereyim. 

Prenses gözlerini hayretle açtı. 
- Nasıl, bunu nereden öğrendi

n~) 

Tecrübesiz Prenses bu sözlerle va
lide İmparatoriçeye birçok şeyler bil~ 
diiini anlatmış oluyordu. 

Etkarina gülümsedi. 

- Biliyorum, dedi. Oğlumun be
~~hl hakkımdaki kararını öğrenmek 
lÇın sarayda ne casuslara ihtiyaç var 
ne de kahin olmağa. Yann değilse 
l'akın bir günde ben ele senin anne-. 
ilin gittiği yere, Adaya götürülece
ğiın ve ömrümü orada tıpkı annen 
T eodora gibi, Bizansın o çok heybet
li \?e birkaç saltanat ıürmüı impara
toriçeai gı°bi bitireceğim. 

Sen lal'ayda kalacaksın. Eski mev
kiini bulacaksın ve biraz evvel söy
lediğin gı°bi daha yüksek mevkilere 
çıJunap namzetsin. Seni kıakanmı
Yorum T ekJa .. BiJiki. memnun olu
Yorum. insanlar ne yaparlaraa yap
•lnlar ihtiyarladıklan zaman talileri
~in seyrini kendileri değiştiremezler. 
"akat unutma ki ikbalin düşmanları 
Çoktur. Bunlardan insan kendini ko
turnak lazımdır. Jkbal düşmanları 
lh~ çok ihtiraslı olurlar. Onları mu-

Jtlerinden uzakla§hrmak demek dit 
lerini sökmek demek değil, bilakis 
bilemek ve ihtiraslarını artırmak, 
dü§manlıklarına hız vermek demek
tir. En kestirme yol.. En kestirme 
Çare ölümdür. Kolay ölüm .. Belli et
J'rıeden öldürmek.. Düşmanından 
kurtulmanın en sağlam çaresidir. İş
te .. Bu kutuda ölüm var. Onu size 
bırakıyorum.. Bu kutu bana T eos
Yanın hatırasıdır. Şimdiye kadar yal
nız dokuz defa kullandım. Dokuz 
lti§i bu kutu sayesinde kolayca ve 
t\iphe ettirmeden can verdi. Daha 
onun içinde doksan kişinin ölümü 

ise her hangi bir 
ihtirasli olurlar. 

düşmandan 
dikkat et 

çok 

rüşmek ve vedalaşmak nasip olmaz. 
Ben saltanat ve ikbal hayatını adam
akıllı yaşadım. 

Eğer akıllılık edersen sen de ya
şarsın. 

vardır. Beyaz bir tozdur. öldürmek 
İstediğiniz kimsenin suyuna, yeme
ğine bundan biraz koyarsınız. Zehi
rin tesiri birden görülmez. Bir Ni
hayet iki saat sonra bir baygınlık ya
par ve bayılan artık bir daha ayıla-

maz. Yapacağınız işte böyle kolay 
yollar varken güç tarafa gitmek bir 
az evvel söylediğim gibi hiç faydalı 

Valide imparatoriçe böyle söyle
dikten sonra ayağa kalktı. 

değildir. Ost tarafı artık size ait bir 
şey. Benim size tavsiyem ve söyli
yeceklerim bundan ibaret.. Allaha 
ısmarladık T ekla.. Belki yarın gö-

Klara Bov 

Başka hiç birşey ilave etmeden 
odadan çıktı. 

Karanlık koridorda, kendi daire
sine giden yolda kayboldu. 

-BiTMEDi-

anne oldu 
sinem:ının seksa11~l kraliçesi b?yaz Sessiz 

perdeden çekilince mes'ut bir yuva kurdu 

sessiz sinemanın seksapel kraliçesi adını taşıyan kızıl saçlı Klara Bov beyaz 
perdeden çekildikten sonra mesud bir aile yuvası kurmuş ve şefkatli bir anne 
olmanın zevkini tatmıştır. Dört hafta evvel doğurduğu bir çocuğu ile Klara 
Bov'un son bir resmini neşrediyoruz. 
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Arasıra 
W>.W Wi>fA&Lia a 

Sus vapuru 
Eseri - Gevşek 

1 

YAZAN: Eczacı Kemal K. AKTAŞ 

Sus vapuru i§e başladı, Bandırma Ue 
İstanbul arasını üç, dört saate indlrdt 
İzmirliler için bilyilk birşey. Vapurlar
mızdaki silrat intizam bana Abdülhamit 
devrindeki vapurlanve bir vakayı ha
tırlattı. Köpril ile Kadıköy arasında(E.se
ri Şevket) adlı yandan çarklı bir vapur 
işlerdi. Hantal, yavaş, berbat birşey idi. 

Pat! Pat! Patl Pat! Bir tUrlil Saraybur
nunu dönemezdi. Biz mektepll gençler 
arasında (Eseri Şevket) adı Eser gevşek! 
Şeklinde söylenirdi bu vapur pat patı 
derya! Pat patı derya! Diye ayrıca bir 
isim de alınıştı. Birgün muharrirlerden 
merhum Raif Necdet lkdam gazetesinde 
bir makale yazmış. 

«Kadıköy halkı bu vapurdan ne va
kit kurtulacak> demiş yine kendi cevap 
vererek? 
Kadıköylülerin bu vapura binmek liya

katini kaybettikler gün demişti. 
Vay efendim sen misin bunu yazan .. 
Halkı isyana teşvik ediyorsun ile ka

rışık Raif Necdeti yaka paça götiirmüş
leırdi Nihayet padişaha mUtevecdh bir 
fenalık görülmediğine varılarak serbest 
bırakılmıştı. O günün zihniyetini göste
ren hikaye burada bitiyor. 

Sus vapurunu işittiğim vakit, pat patı 
derya öteki adı ile Eseri Gevşek~ aklıma 
geldi. 

Bir Susa baktım, bir maziye döndilm 
bu iki manzara Türkün büyük inkila
bini iyi telhis ediyor. O gilnlerl görenle
rin bu güne bakarak iftihar, minnet ve 
şükran ile dolu olmalarının işte sebebi 
ded~ 

Ulu tanrı yolumuzu açık etsin .. Amin.. 

---*·---

Meşhur 
Peare Vite öldü 

BAŞT ARAFI 4 OCO SAHtFEDE 

hayatına kendini vermiştir. 
Bu hayatın ilk ve sık nankörlükleri ile 

karşıla,ıyor. Ve nihayet bir soğuk algın• 
lığı neticesi sesi kısılıyor. 

Ne yapsın.. Sinema o zamn aeulz si
nema .. Stüdyolara baş vuruyor. 

Hepsinden de nezaketle kovuluyor .. 
Fakat o usanmıyor, bıkmıyor ve ÜşÜn· 
meden te~ebbüslerine devam ediyor. 

Nihayet Pate kumpanya~ onu angaje 
ediyor. 

11k çevirdiği filim cElenin macerala· 
rı:t sergüzeıt filminin bir devresidir. 

cPolinin geçirdiği tehlikeler:. adını 

ta§ıyan bu filim onun ıöhret yolunun il~ 
dımı oldu. 

Pearl Vite Fransayı çok aeverdl.
Pariste bir çok gazino ve barlarda çok 

iyi hatıralar bıraknu~tı ve nihayet Paria
te Amerikadan Avrupaya son geldiği aı· 
rada Priste son filmini de çevirmiı ve 
sonra istirahate çekilmişti. 

Çevirdiği son filminin adı (T eror) 
clu. 

Sinemadaki maceralarında geçirdiği 
korkunç ve tehlikeli sahneler hakiki ıah
n~lerdi. 

Onlan bizzat yaıamııtı ve söylendiği
ne göre ölümü bir çok otomobil kazala
nndan birinin sıhhati üzerinde bırakbğı 
tesirden olmuıtur. 

F narda inşa ve 
faaliyeti devam 

Fuarda son faaliyeti tetkik eden 11ali ve belediye 

tamir 
ediyor 

J. mir edilarek iyi bir hale konan Fuarın açıl· ha ' C! tiyatro ı 

Fuann sıın'i göl ve adası 

Akrep, Mısıra senedej 
iki milyona maloluyor 

Dünyanın en uzun 
boylu adamı 

---0--
Almanyada Helsenski ,dırinde dün

Mısır gazetelerinde akrebe dair me-
yanın en uzun boylu adamı olduğunu id

ra1ı:lı istatistikler çıkıyor. 

Halk masalları 
dia eden biri vardır. Bu iddia her halde 

O da: ler. Arbk yol sürmeden hiç bir -ye y-1--- Kahirede 1937 senesi içerisin 
r- aı..uu - pek te bot olmasa gerektir. Çünkü bu - Şah babacığım ben böyle böy- bakmadıkları için adam kılığından de dokuz bin insanı akrep aokmuıtur ... 

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

Söylemez sultan 
-1-

l Lı__ L•• L•• •• •• al dak" 1ar D . I . . l adam 2.51 metre boyundadır. 62 nu· e nuan gün ııLO§ııLUmuzun bn ı çıkar . urmak., uyumak bilmez- Bu sokmalar ebenya gece en vaki o ur kk b . . 
8

. lwn elb" 
1 b. 1- '-- " y k · d 1_ l lak .. .. mara aya a ı gıyıyor. ır ta lH çefmeye ge en ır Aoca llLBrırun uç ler. eme içinde akıllarına gelmez. ve en zıya e aıuep er çıp yuruyen 

kerre destiaini kırdım. O da bana Dağları taşlan app gitmekteler iken Arapların ayaklanru ıokar. yapmak için 6,5 metre kuınat gidiyor .. 
Sö 1 5 itana Aınk ol l"'L.J!Lte .....__ AL ı____ k kullanıl Otelde iki karyolanın ortaaına bir dinn Y emez u -r • 1JCW& 0 bir dağ --tına varırlar. Bakarlar ki ıuep so1UDASına arp an ae-
gündenberi merakımdan hastalan- 0 yerlerin tap toprağı günq gibi romdan Kahirede senede J O bin tüp ve konularak bu adama bir yatak yapdlJllf· 

dım. Gittikçe de fenala§maktayun. parlayıp ortalığı bürümüf. Birbirleri- bütün MıS1rda 30 bin tüp kullanılır. Bi.r tır. Kapdardan geçm~k için i1ı:i büklüm 
Bana hekim hoca hayretmez. izin tüp serom 4S frank kıymetinde olduğu. oluyor. ne. 

B Ver gidl·p "'U Sultanı bulayım nasıl Bu adam babasının 1,90, fakRt bil-ir varmış bir yokmuş vaktivle ahp destiyi kırınca koca kari artık :. ' - Acep burası neresidir. na göre akrepler hersene Mısır bütçesine 
bir padişahın bir oğlu varmış. Bu- sabredemez: şeydir, belki bu hastalıktan kurtulu- Falan diye öteye beriye bakinİp iki milyon franga mal oluyor. yük babasının 2.05 metre uzunluğunda 
nun bir altından topu olup her gün - llihi §Bhzadem bir ,eycikler ruum. gezinirken bir ihtiyar adama rastge- -*-- olduğunu ıöyliyor. lsviçrede gezerken 
on la t wl . • B' de .. l ult ~--L la Deyince padi-h bundan L--ka ço~ dal b akib eld' .. f k un a ar, tutar, eg enırmış. ır mem, soy emez ı ana apa. o - ır- ~ lirler. yanına varıp sorarlar. Hollan ı ir r e rasg ığıru, a at 
gün yine kötkünde oturup top ile un.. cuğu olmadığı için razı olmazsa da Od Kısraklar çalınamaz bunun aaçlarmm ancak burnu hizaama 
0 Ynarken kötkün altında bulunan Der gider şahzadenin bu meraktan kurtulamı~ B a: Sö 1 l - d .. Filiatindelci lcargaplığın feci sahneleri geldiğini iftiharla anlatıyor. Bu adam 29 
~eye bir koca kan su doldurma- Şah~ade b~nu ititir işitmez merak yacağını da anlıyarak şöyle böyle di- - urası . Y e~e~ Su tanın ag-
ia gelir. edip: ye bir takım sözler söylerse de şah- landır. Kendı yedı nikap albnda o- yanında hazan da biç beklenilmiyen bi.r yqında 76 kilo ağırlığındadır. 

d turur Ondan kend 0 s 0 nin pvkı bura- tarzda garip vak'alar oluyor. Hele bun· ·--------------Şahzade eğlenmek için topu at- - Aacep bu nasıl §eydir} za e : _ · 1 1 

tığı gibi karının destiaini kırar. Diye düşüne dütüne meraki ar- - Babacığım, artık benden hayır lar~~:~da: lardan bir tanal bedevi Araplann yqa- bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlamağa 
Karı da ne yapsın, hiç birtcY söy- tar. Gün günden hastalanır. Sararıp yok. Öyle de öleceğim böyle de.. yıı tarzını ve huylarını bilenler için İn•· koyulmuıtur. Aradan birkaç gün geçtik· 

lcıneyip başka bir desti alarak yine ıolmağa bqlar. Yemekten içmekten Bari merakım yolunda ölürsem sen - Sultanın yeri ne taraftadır. rulmıyacak kadar tuhaftır. ten sonra bir Arap asi bedevilerin reiai-
ÇCfıneye gelir. kesilir. Adeta üç dört günün içinde de ben öldükten sonra merale etmez- Dediklerinde ihtiyarı Nablüste oturan bir İngiliz askert dok- nin bir mektubu ile beraber k•rağını ge-

Oğlan da destiyi kırdığına hoşlan- alb aylık hasta gibi yataklara döte- sin. - Buraya altı aylık yolda bir sa- tor gece ast araplann hücumuna uğramış tirip doktora teslim etmiıtir. Reis hu 
~ndan yine topu atarak onu da nir. Demesi ile tah çaresiz kalıp lalası rayı vardır. Kendi orada oturur. Şim- br. Araplar doktorun hayatına tecavüz mektubunda §Unlan yazıyormuı : 
kırar. Padişah bunun ne olduğunu anla- ile şahzadenin gitmesine izin verir. diye kadar nice canlar onun yolun- tmemişler fakat halis kan k k metli cBizim ananelerimize göre phsımm 

Koca karı her ne kadar kızaraa da mıyarak her ne kadar çok hekim ge- Bunun bahada ağır yükte hafif yol da ölüp bir türlü söz söyletememit- ~ir kısr~ı alıp gitmi§lerd~ Do~torun yahut dinimizi korumak için öldürmek 
Paditahın korkuıundan 1e1ini çıka- tirirlerse de bir türlü çare bulamaz- nevaleaini düzerler. Bir gün akf8JD lerdir. 
rarnaz. Parası da olmadığı için gidip lar. üıtü §Chirden dış_ -ı çıkıp ver elini Der. 
\'eteaiye bir desti daha alarak gelir. Bir gün paCÜfah oğlana hastalığı doateli .. diye sürüp gider. 

Su doldururken oğlan yine topp neden olduğunu aorar. Gide gide altı ay bir düziye gider- -BiTMEDi-

çalınan kısrağının güzelliği bütün mem
lekette dillere destan idi. 

'Askeri doktor kısrağının çalındığına 

mübahtır. Fakat hiç kimsenin karısına ve 

atına ilişüemez.Bu asil adetimizi bozarak 
kısrağınızı çalanlan idam ettirdim. Kıa-

cok üzülmüı ve oyuncaiı elinden alınan raiınızı ızeri 2önderiyorum.> 

--------~------~~--------~----------~------~~~------~------~--~------~--~------~----------~------~----------=.unyetl 
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- 67 - Macerası 

ftlasıleğleniyorlar? 

• •••••••••••••••••••••• 

Nostradamüs karısına teşekkür etti yeni 
lnciraltında bir gün 

modalar alaka uya ndırıyo 
- lhti yarlık en z i yade eş ihti .yacını hisseden bir devir

dir. Dıyerek beı aber Paris yolunu tuttular 
- Çok zaman var ki böyle eyi 

bakılmadım. Vakıa ben saraydan ge
liyorum, fakat bir köy kulübesinde 
yaşamak benim için çok daha eyidir. 
Çünkü saraya nisbetle buralar hür 
ve serbesttir, dedi. 

- Hakkın var .. Allaha bin şü
kür, ben de şu halimden çok mem
nunum. Ben de bir zamanlar büyük 
bir mevkie sahip idim, fakat .. Elem 
ve kederden bir an kurtulmuş değil
djm ! 

iki ihtiyar, ocak başında, bunları 
konuşuyorlar ve güneşin doğmasını 
bekliyorlardı. 

-65-

bim senin için hala çarpıyor, senin 
için hala sızlıyor. 

Nostradamüs, karısının bu sözle
rine teşekkür etti, ve kendisi ile bir
likte yaşamaktan çok zevk bulaca
ğını da söyledi ve: 

- İhtiyarlık, en ziyade eş ihtiya
cını hisseden bir devirdir. dedi. 

Bu suretle Nostradamüsle Roza
mond birlikte Parise gitmeğe karar 
verdiler. Yalnız Nostradamüs, daha 
evvelden Parise varmak lüzumuna 
kani idi. Rozamond, Parise sonradan 
gelecekti. 

** 

- ~ ~ ····· ·· ·············· 
baş parmağına oje Ayağının 

yerine kuş başı resim eden 
kızlar; kendisini öldüreceğini 

reklam eden adam biiyük 
alaka topladılar 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bilmek ister misiniz? 
Kocanız aceba sizinle mes'ut mu? 
Myrna Lnv sizi meraktan kurtarıyor 

~·· 
~( 

lngiltere 
ı SivH hava ordusuna 
Şimdiye kadar 30 

bin kifi yazıldı 

Kız 
Bir kadın, 

si yetini 

1, oğlan mı? 
oğacak 

isabetle 

E#W: 

çocukların cin
tayin ediyor 

--0-- fngilterede bir kadın, doğacak çocuk.. Bunun 6lrrı? 
!ngjlterede bjr csivil hava ordusu> lann k!Z mı erkek mi olacağını bilmekte Kadın bunu da anlatıyor. 

kurulacağından evvelcC' bahsetmiştik: şöhret kazanmıştır. Söylec!!ilderi istisnasız - Şurada Uç vazo görüyorsunuz ya, 

haftada yjrmJ. be_ş kuru§ gibi ufak biı' of arak o kadar doğru çıkmı~tır ki, her· ı bunların içinde denizin dibine inmit bir 
ücretle, bu ~~ta giren kadın erkek kes buna pşmakta ve bu gibi şei\ere i. vqlkan lcüiü vardır. Babam co~afya ii~ 
her~ tayyarecilik öğrenebilecek vf nnnmak &deti olmıyanfar bile, kadının !imiydi, Jııpony11ya gittiği zaman aönmüı • 
diploma olacaktır. esrarengiz bir kuvvete tınhip olduğunu bir .;volkanın dibinde tetkikat yapmıı ve 

Hava nezaretinin bu kararı lngilterede kabul etmektedirler. denize dökülen lavlardan kalmıı kumları 
umulduğundan. büyük bjr elika ile Bazı doktorlar, doğacak çocuğun kız toplamıştır. 
ka!'.§Llaıunl§hr, Çünkü ~Ot daima Jıava- mı, oğtan mı olacaiım bilmek mümkün- Bunlar üç ııev&dir ıve ben bunların ha· 
cılıp wer~k ediyor, la~at ge~ek pcret- dür diyorlar. yatın sırrı olduğunu kqfettim. MaIOm 
lerin fazlalığı, ~erok vaktPı olmaması Misis Hoyerln usulü başkadır. va. aHmler h&yatuı denizde başladığım 

Saadet reçetesini hazırlıyan Mynıa 
Lol,ınun 'Ü~ 'Ycsmi rammı ~lt kimse takip edemiyordu. mı ,yoksa oğlan mı olacağını öğrenmek Vazolardan birindeki ıkül erkek cin· ı 

yüıUnden ı;iyjl haYAl mekt§lerj.mn progr Mesefl ~ebe bir kadın çocuğunun kız söylerler. 

!Ii{Jj , !fükümetin bu mak~tla Jı.e.r taraff ietiyor, diyelim. sini gösterir, diğeri de di~i cinsi. Oçüncü 
IJl beraber kocım~• hudytf~ bi~ emni: ~~ aça.ca_sı kulüplerde ıve mekteplerde sivil ' Misis Hoyer, kadını kaT§ısına oturtu~ ;vazodaysa, ikisinin halitası vardır. 
:.·et ta beslııı_neyi~ız:. Bu d• ıuetJ nefıı ı 6 _ Her hangi \ 'ç.5jle ile olursa olsun orduya ~uı olen hc:rXcs istediği vakit yor. Eline !bir diki§ iğnesi veriyor. iğneye ÇocuG"unuz kız mı oJacak oğlan mı} 
)urpeJıypn hır ııe> dır. pek fıl.zlA müo~, y.-nı batlfla buyruk ders alabilecektir. Bu da, günün hemen bir de ilik ~eçirilmirir. Bunu anlamak için iğneyi evvela bu ü-

Myrn 1.oy'1n beyaz perde dışındaki Ne kocapızdn11 çok emin görünün.... _görünnıeyiniz, J<Qa!.n~p -.hPıuna sitmi- hemen her saatinde ayrı ayrı kurslar - ipliği eliniite tutun ve iğneyi hıra. ~üncfi vazoda1d küle by.bnnm. Bu su-
adı Maaam Arthur H~>rnblovdur. ~~ .~c .~ sizden ııureti kat'jyyede emin yecek davcıltJi Jc,~"1 etnıeyi~. bulunın.ıışıyJa temin edilmektedir. kın sallansın, ôiyor. retle iğnenin Uzerine her iki cinsi hamil 

1--"ivarta •aadetin dokuz esaslı kaide· oorunsun 7 M .ı d L b d tv b" kk 'b' v t • b b ...., • .... .. · - iihim badis~er cm >~a er ar Teşkilatın şubeleri derhal tngilteTenin ,gne ır e,aat ra ası gı ı aga so a gı.- ir toz irikmiş olur. Fakat jğne bunla-
alni keşfettiiini .Cdclia etmektedir. 3 - Muthak ınukaddd inanların bulıınunuz. :Bir ~rk.dc için memlelıı:et~ bi~\c bUYttk §e'hirlerbıde açılmış v~ dip geliyor. O zaman, kadın, elini iğneye rın birinden fazla, di~erinden ~sik al-

Bayanlar, tatbik ~dildiği bir mabet gibi olaun .. Er- cereyM ~den en milhim ve.k'alar~n bi- bir iki gün içinde heri>irl binlerce .IAZ8 yaklaftırıyor v~ eJinin tersi ile yuk~n mıştır. Kader ibresi dönerken hangisi ga· 
Kocalarınız sizinle mesud mudurlar) kek slizel ve tatlı bir ıö;ıo:den ziyade gÜ· le haber:ıiz bir bdJol~ y:ıı.~tGn da- nmııştır: ~ ~ Mdq sivil ~va or- <Ioiru jjneye vuruyor. lip gelip anneni!J tarafına ge~ek} 
Buno bilmek istiyoınn~ MymA LQy ı:rl bir yemeii hıttırlar. Filhakika bu acı ha nn ınkıcı bir ~Y olam~ dılfwıa :Yt?.J.1-nlaNn adedi 50 l>ini t.şmış- - lğnel)in ~cu sizi göstenn~kfedir. Annentn karnındalô çQcuk eğer Jcız· 

un dokuz emrini dinleyiniz.: bir teYdir. fakat hakikat b!Jdur. l.ıaten 8 _Yeni robunuz hak~da fikrini tır. Bunlaruı on binden fazlası.~Nl Çocuğunuz kız olacak. Eğer, iplik ıSizio sa, dişi cins külÜnü kendisiı,ıe çeker ve 
1 - Hqy dcdiii~ le)" iki rüuü bir kounıza hofUAA iiden bir yemek hazır· almak veya her hangi bir şeyi sormak doğruya hava n.ez,aretin.e :ınüm.~ et- taıafırllza geJseydi oğla!) olacakJI. i~e annenin tarafına döner. Yok eğer 

bıçakm. Kusurlarla blrlikı. muiyetleri famak ona &1kını~J ı ilan cmnek kdar de- için, işinin en haruetfi zaınarundA onp ml§fir, ıdiğeıJerl de te~latm ıru,Uıtellf Bu ctecrübe:t l)erkese P~ J:>asjt v~ doJacAk çocuk oğ1an5il, erJtek cins kül-
~ eı1er, bar, ~iu r.ınu bilbuN. tAvli- ierli sel~tir, tdefoqla ~ırmayUt~· şehirlerdeki şubelerine yaz~lşrdır. pıanasız ıeliypr ve kadınltrın bi~ biri leri iğneyi dışarı do_ğru çeker ye bu sefer 
Y• ederim. evlendikten ~nra kocalamn• 4 - Bill faııla halinizden ağlamJlYJ· 9 - Ten~ ıpb~ yedttir,m~l~ Yeinl açılan şivil hava ordusu mektep- Miıiı Hoyerin ıöyledikJerjne evve,Ja l· iplik annenin taraf.ında kalır .. > 

u ka111 daha Mhbar görünmei• allf'Qa. nız. Satm almayı ve harcamayı bilWz.. veya bir kuaur .-apm~ ~urıd~ k~ns- leıjnden b3§ka, eski havacılık kulilpleri nıuımıyorlar. F~~t· .. ~ocukla~ı doğduğu Deli sa~ası ~ib.i la~ırqılıır, c;leğil mi) 
Bu lt zantıettiiinix kadar da ıor deiı1· Kocanwn ayakkabı yemlenmeyi i.kti7.ll zı mesul tutmayınız. Bıl~~ssa bir~~ de bu tcWiata dahil olmuş ve evveldep zaman ~ayre~~e JO~~orJar kı dalcı 1.<.a- Fakat, tahmınlen wndıye ~adar hiç yan· 
dir. Her gün yeni bjr kuv•fUr.,. Bir va· ettirecek kadar yıprenmım ymi bir fap- hareketlerle onun 8abnnı tuketmeyınız.. hazır otan bUtUn matzemelerl ile derhal dın> dogn.1 1101lemışijr. lıı çdcmalll} , her hatdc tqadüf ... 
ao ldado biraz çi~. Kulaklarınız ar- kanın cazibesine mubvernet ediniz. Myrna Loy şunu ilave e.djyor ı işe başlamıştır. YenJ. açılanlar dı ıPlya-
kaaına .Yriilecek güzel bir koku.. Hüla- 5 - Kocanızın sigara küllerini halılar Bayanlar, sadaki bütün tee.rilbe uçuşu teyyarelqr.. 
ea bir d~lik.. üzerine düıürdüğünden tik&yet edeceği- Bu dokuz aembo)ik kaideyi tylce an- rini alm!§lardır. Bu euret.le, pir ~afta ka-

2 - 'Kocıdarınızla kı.ııkançlık sahne· niz yerde onun bulunabiJecegvi her yere, 1 abiJ' sa z 1---- -- ..ı.ı. bir ••v ıy ıyor nı ~nı.za ~ .- - dar evvel ikinci slJ'IJ! tayyareler@n. tıQ-
leri yapmayınaz. Bundan daha ahmakça hatta karyola yanına kadar ıig~ra t.bl~- ~ ~lduitun.u~u'. ~antzı meaut ettiğin.i~i ıı,şa ~ıkarılmıj lOO tayyare varken, bu 
ve daha faydasız; bir fCY yoktur. Bunun- 1-rı koymayı unutrıuayınız. u:id1A edebdırsuuı:.. gün bir tane pile ka~ı§tır. T;ıyyare 

fabrikabrı. )'~ sipar~ fllıg~ ve sivil 

''B / ' f ' B /k / • • k hava ordusunda ~arulacak tayyareleri! u garıs an ın a an an aşmasına tftıra ,, Y~proı:ığa JJ~lıımijlarQır.Bunlarism yeni 

'1 ' f ' k ' • l l [d "' k • / b .1. bir ~istem }yız.µ:lanmı,ş ve tayy~reler bu 
rş ıra ıçın yo un açı mış o uguna artı ınanı a l ır,, plan üzerine inşaya konulmuştur. 

Bulgaristan~la Balkan Antantı 
arasında 

J)jğeT Wif:H!P detsler..e te§l".i,q.ievvelde 
b~l~ca)slwlı halkın bu l;>üy~ rağbeti 
~ısmda :kursların eylulde a~ılmasıqa 
karar verilmiştir. 

Modern imzalanan anlaşma 
. . Hapi•haneler.Je neler 

7 4 Kif i lafı~acak bir hava gemisi 
.. 

Amerikanıp 7 4 ki;i .t!lşıyacak olan muazzam hava gemileri .. Bu deniz tayyare· 
Jeri dünyanın en büyük deniz tayy~relq,idir. (P.n ~rilcan Au Vy~ ııhesabına 
ısmarlanmı~tır. 1939 yılındıı işlemeğe '1..LYl\cakbr. Şetlnikte Bulgar baş vekili B .. Köse bulgaristena ka11ı sulhçu bir zihniyet ve, bakımdan madôn ,J:ıir v;ıziyeJ.te görmek- t b I L., 

İvanofla Yunan b~ vekili B. Me~ksas ayni İ§ birliği anusile mülhem o\duklt- teydl. Fakat bu bal, Bulgaristaqı Bıf- . 'U fl.1'~D~· 
• kendisi aynl zamanda halen Balkan an- rmı nazarl itibare allll'ak, Balkan anl8f- kanların diğer milletleriyle iyi münasr- ln~ıl_tere tam manasıyle tezat\M pı~- Köpek tasmasi.le J Ç('cuk üzerine haciz 
I~uı konsey relsl olduğu için imzası ması Az.ası devletler ve Bulgarman, kar- betler inkisnf .eı~en onlw~ ara- leketıClır. Meael$ ~r.da ~azl ASUçlp,r ıç'1 ıf. 
Yunanistan kadar Romanya, Yugoslav- şılıklı mUnuebetlerinde, her birinhı sal- sında ~evc~t bu.tün mcs~~l~i~ ,ılostaqe hala d~yl\1' c~ı var~ .. Yine ~n$İl~ere· Ellnas •açakçıllğt HOnamaz 
ya ve TUrkb-eyt de teahhüt altına so- sfırm dık hususunda akdttmi§ otd.uk1arı bir ~lglde halline ,salış\naktan dostane de hap~a~~'All !lh\hı ~ın >".~ yonı ka· yapan adam 13.ir oıur karısı Olan Ellis ıBrüs Şi-
kar - arasında imıalana.n urlaşma Bol- anltt~a1ara uygun olarak, hiç bir suret- durumiyle her ı$ah!lda ı(illi bir ~ ıP." Uği- rarlar alınmıp ve bir h~pishaneler kanunu Pragda Ruzih hava istaşyonun<!a kago basUme1eıiııin irisinde <lünyaya 
kantarda sulhun sağlamla~tırılması için le kuvvete mUracaat etmemeyi teahhijt ne ttlÜsait Wr Bt,l;no fer fJU'~jt! alı· projesi h~rlırnarak dahil9'e ~~ili. tara- elmas kasakçılarımn yeni bir :kurmızlığı bir ~r,k~k ~uk .getinniştir. Çocuğun 
hayati ehemmiyeti haiz bir vesikadır. etmekte ve Nöyyi muahtdesttıin kara koymadı. Sofv.a jJe ~el~i aras~ki fından ~vam Jtan:~~sma. verıl~hr. . me;ydana çıkanlmt§tır. babasuun hastane masrafını ödeyecek 
Bu ~ma, 1919 Nöyyl muahedesinin deniz ve hava hakkındaki a&ked büküro· _yakıı~.l-~jllVl bı.ı bakınıPn lkaı:akteriSt\k ıBu ~~~\mun lıu~umlerı~e ,sore ~ap .. - Çok 'klber kıyafetli bir adam, yanında parası. yoktur. Hastane, bu -para veril· 
merked Avrupa devletleri yanında ma~- lerinl ihtiva eden IV inci kısmının ve oldu v.e ];3u\gar - Yugoslav m\i.~aşeb~- l~~ k1.ıtu,p,_hanelen fev~alA~e zen;Utkı· köpeğile, tayyareye binmek 'üzere is~ meden çocuğu ebeveynine 'teslim etmek 
lup olan Bulgaristan hakkındald as\erl 1923 Lnan ınuahedesirıde Trakyanın aş- lcrhtln s~m.irniy.e.tiJ3allw;ılarda v~etin lıQltcek. kıtaP.ların >e_şıtlerı arttırılacak- yona gelmi, i. Almanya.ya müteveccihen !istememiş ve cparayı verdikten sonra 
hlikümlerlnl iptal etmekte ve bu memle- ke_rsizl~tiritmest ha'k'kmdaki hükümle- bu mesut ~.uun ~ !11\Ülim Ami,lle· tır. harek~ etmek üzere olan bu tayya~e, çocuğu a1ırsınıu demiştir. Çocuğun ba
ketin lehlne sllAhlawna hususunda tıu- rin tetbiktnden •e~ektecliner. De-- riwien ıbki .old~ğu m1.1hakk,ıtktır. Sil.Ah- jf\1Abpıışb°:°. 'YZll~ zamn_ ~ ~na bu zatın ve 'köpeğinin yerleri evve1dı:,ı bası, yavrusunun iadesi için hastane alcy
kuk mU.savatını tesis etmektedir. Demek mek oluyor ki Bulgari5tan millt m"iida- lanma l,ıwsl.\!fııntla h~k ~vat.w,ı ~- blm~IJ tÇUı .n'l~ter~ iJP ~tl~ıı ar- tutu1muştu. Bu sırada köpeğin ta~- hine bir dava açml§tır. Hastane idaresi 
oluyor ki, bu, bazı devletlerin si15.hlan- faasının organizasyonu hwıusunda tae:ı de ,et~n ~ ~i Bııjgaı:iStanU'l tml«l~, .b~ Jı p~e aı~lar nın 1üzumun8an fazla kalırtlı~ı gijmrUk hastaneye kadar ge!en po1islere dahi ço
malarını tahdi teden sulh muahedesi hareket serbestisinl elde etmektedir. Bıı, Bal.bn ı~uıta.§muına · Ut~ Jiçin yplun yw~tıd~tır. • memuflarından birisinin pazarı tlikıc.- euğu teslim etmemiş ve mukabil 'bir da· 
hükilmleri hUJusunda aıakalı dev~Ueıin tnantıki ~e :ihtiyatlı politikası"ın, sulh ~lmll oklujuna 'nanı*bw.1':e,ı- Jı1tldc . MC\h~ı.ı.ıd~.nn ım~~zaro e ~~urı tini cı!lbetmiş-ve tasma lJlUayene edilince va açml§lır. Fakat mahkeme ikinci bir 
müttefikan riznları dairesinde yapılmış muahedesinin zihniye1 metnin~ uyguJ'l Selbi.k ~~sı,, .kuvvete 11n~ti bır ~e. mmastik !Y'.ap~n IS4ll ~ S milyon !r~1t 'kıymetinde mUccvhcrJe kararla çocılk üzerine haciz konulamı· 
bir niznmt revizyondur. Politik menfaa- hareket etmek lµı$,!J$llJlda ~t.em:ıiş ol- me.n~bnc;;i JiJ.iha.r.il~A ~i .blr ~ır- oAArı. ~dbır:er al~. ~,P.itb.ane ue· tıklım tıklım do'lu olduju anlaşılnuştır. yaccığı;ooktasında israr etmi , bu suretle 
tin icaplarını hakka hürmet esasiyle uz- duğu dürüstlüğiln ve komşuları.mn talrl ımaıl.ık p.ak!Jw.n Jiim.ulilııU lı•dır. Bu relennıp ıtJt&ı . ~ UZ\ln ..,:~ :ve Tabtt e'lm~r mUsaaere edilmiş, "köpek yavru cbcYeynine ;teslim ol~nınuştur. 
!aştıran bl rteşebbüsle vermiş oldukları itimadına liyakat kazanmış olmasınııı ,d(l ~larp hir :atıl ma #çUı ~ bir hare- ~·.oıOO~ ıki,tap Qku~ Wi ıaele- ve sahibi tevkif edilmiştir. 
nıiaald~n dolayı Balkan anlaşması dev· mükafatıdır. ık# ..nokwı,dll'. . ~Pır ıhale ~~ıır. ----
letlerl ancak tebrik edilebilir. . ~nnıPd•Y:•ı41!1ıCiJc :v,e ~ C'.... ,. • .J • 

SeUnik anlaFlası, 1935 nisanında, SClfuıik uzlaşrnua Balkanlai-m ·\WDU~i Balkan devlelteri me~ bj;1\kkri~ •oiWc '9lar~ ıll)wbf\{au ~ilmcl«i ,isin .,;;111.nl. TeçıTJellen alf lZMtR WNCI iCRA MEMUR· 
Stresa konferansı esnasında, lngi1tere, ' vaziyeti üzerinde mühim 'bir~ ht- müdrik olarak, reaJitelere bağlanar J1UA1tf kM.vana ~· ~l'cUar r.~tmla- Haber tabıt Amerikadiın«eliyor. Belki LUGUNDAN : 
l"rBnSll ve IU.lyıı tarafından Avusturya iufü. Bu uzlaşma bütün Balk.aa ~ ... VC' b~ ~~d~.d~.maz.i- cııktır .... ~~~~vkuflArlD ae .Arneıikaııvari bir löitür.1Fakat biz Bir~un tal.iti için mahcuz ve 
Macaristan ve Bulgaristanın komşusu ketleri anısında ~ oev~t müte}4- .de ~~ N~ ütUn naktaları ~ · .. e ~f~wtıe üma dlSlilccek, yine okuduğumuz gibi anlatalım. ~ wreti,le panya çemhne· 
olnn devletlere, bu dev!etlerin hukuk bil itimat esasına dayanan mlinas,ebetle- kat'ı ısur~ a,dd.ıy,arak Utlln AYrU •- ._.maı.\Ml ~l!ilı k~ar \il\~. J>ir io· Nevyork dişçileri, sunii a:eçioeııin diş sine karar verilen iki halı teccade 12 
müsavatına avdetleri i'ini diplomatik riJı bir delili olm.~klş n, &~nla iay.dııh lhir ilham .a~ ir m!,.ı --- ~~ıwtik 9'r.ilH ıSOY.~e &alı- ~alind~ ço~. fa:dalı olaeağmı bşf~ :8~938 cuma sünü ~t t l de Y enl 
mUzakerele'I' yoUyle dostane bir ~ekilde Yunanistanın katı barı~masuu teyit et- ırıentıişlıeı:d.ii. ır:ugoSlavya <ıBul!anst.- 'fitlaeak .,.: v . nü§lerdir. Ç~ ~ anadae ueuzd~, ımüza,.le hedetterunde aatılacakta. 
halletmek hususundaki yapılan tavsiye- mekle kalmıyor, baz.an djplomasinin ol~ ıım Kak.-eaQBfa G;Q;mitooileriniıı faaliyc$- Mahkumlar, dogduklan v~• çalİttık- hamızlardan muteessı.r olınaz, kolay ~ :Yüzde yetmiı 1>eJini bulmazsa ikin
)'e uygun dUşmektedir. Esasen a,ske.H, dukça zoraki 'bir ica<!ı g.ı1n görfuımüş te bulundukları sıraları&a1d !trajik aRı.· lan ,.dürlcrio .._pi.banel«ine koau1acı& )enir. Çabuk sertleşir. . · ci artbnnuı 15(8/938 pazartesi gü. 
babıi ve 'hava! bükümlerl.n şiddete mt1- olan Balkan anlaşmasını parlak bir şe- !ardan sonra Bulgaristanla Yugos1avyJ· bu ..aur~le maba :ve ~annın :ti· Bu etice1ler arşısınela. Nevyork eli§- nü ay.ni maballde ve saatte yapılaca· 
rncaat yoliyle ihlAlinl - ld Almanya mi- kilde kuvvetlendiriyor. B\1 anla~a 1:ı,.ı nın 1akınlaşmalan ve devamlı ijbirliği y,•retlerı~ mah~ .edilrmt ~lnuY•· çileri bu mad<leden takma diş'ler 'Y8 P- iı ilin olunur. 2925 (2618) 
salini vermlştir - ve bundan Avrµpanuı stın sulhun idamesine JU?:r.net etmi~ yapma1an on sene evTei 1kimsenin tab· c:ıilcbr. Zıyarat uedcrınde .mahkumlaıa mışlar ve bu dişleri <tabii diŞler renginde 
en hassas noktnlarında husule gelebile- muktedir. bir politik )cııwet <>!arak te- mine cesaret ederniyeceği 'bir Tılkıadır. ~.elbiseyi crtl•nndan c;ıkaracak1ar bc>yamağa muvaffak olmuşlardır. Eğer ·--------------
cek lhtiHitları tsnlernek i~in yegtioe çare ıahür etmektedir. Malumdur :ld Sof,Y<a Türkiye ile Yunanistan ;ırasındaki bü- "'.e miaafülerini kendi elbiMleriyle ıkabul doğru ise porselen diş1e.rden sonra, re-
buydu. KUçUk .anlaşma devletleri, bu btikümeti, komşu mem\eketlet> nükümet- tün ihtilafların halli ve ~mdi Yuoanis- edeceklerdir,. çine dişler de göreceğiz 8emek oluyor. llan 
hususta Macaristıına knr§ı çok mUsama- teriyle jyi geçjllJnek hususundafil a.rzıı- tanJa Tj.irkiye)'i bir:pir1erine b_ıı~lıyan 
halı davrandılar. Almanyanın bir par- su, ve bu :ıpıntakadaki milletle'I'ae;ı hiç p,akt ddlıa ~ <ilıe.ronıiyetli degvildir. BUi· dini kabul ettirmesi olmu.,tur. f"ünkü z • - .Afyonkarahiaar maden "Suyunun 

"' :':ı' ayı .L .. • li&.--''!k L- -:--1-ri, saman küliw 
çası haline gclm~ olan Avusturya için birinin lôk.ayıt kalamıyacağı menfaat iJ- garistanı siltılılaQma hususunda.ki tahd.i.t- 1:ıu JorrnGI onların nazarmda istiklcilde ıu '"* ·UU! ~ 
nıesele nrtık bahis mevzuu değildir . .Bul- tiralôo1 müdrik oluşunun derecesi ne lerden ~urt.aran ,anl~tt\anın Bulgar ve 1aysiyet ve balkanların büyük deYletler 1326 - i327seaesi1zmlr Dariil-

1 

hiyle beraber, (9) ve sandrklan 50 
garistana geHnce, o da, komşıılannın ri- olur.sa olsUJt, bu nevjden bir mıntakavi Y@an 'b.<!ş v,ekı"Jlı::ri tarafından., evvelce mısındaki rekabetlere sahne olduğu de- irfan yeni adı Yusuf Ziya mektebi- kuruftan .geri alınacaktır. 
Zas1yle tam bir surette tatmi nedilmlş grııpmana ~ek istemedl, çün1tü böyle 'Yunan1ılarla Bulgarwın pfıylaşatıınmış :Tirlerde tanımam!§ olduklan e!lloiyeti nin son ıınıfından aldığım mezuni- Afyonkarahisar maden suyuna 
bulunuyor. Diln imzalanmış olan uziaş- bir hweket µmumt :tıarp ,ne,üccsindc Bu!- oldu~BJ'J b:Oyilk SelanUc şehrinde i:m- 'birlikl~ şayesinde elde etmeyi ifade yet ,ıahadetnamesini kaYbettim. Ve- mahsus boı §İJelerin ucuz fiatle §İ· 
nıa dlyor ki, BulgariWınm sulhun ter- gaıistandan ayrdm.~ oian topraklaruı ıa1arun~ oltnası.nın se.mbo1ik bi.r }Qymet.i Q.tlcr. lşte balkan ~asının hakiki nisini alacağımdan eskisinin bük- ,ecilere verilmemesi ve maden suyu 
sini politikasına bağlı olduğu ve diğer terkini kendi )izas1lı: teyit etmek dem~ \'ardır. Böy1e bir değişikliği mümkin kil- 'hikmet vüeıı5ı.ı buradadır ve bu itibarla- mü kalın~ okluğunu l>ildiririm. bayilerine yukanda yazdı değer fi. 
Balkan devletleriyle iyl komşuluk ve oiacaktı, ayni zamanda hukuk müsava- mış olan c Bnlkaular Balkanlılar.w.dır > dır ki bu ani~ her hangi bir bUyük KM]lyaka Bahariye mahallesi atle iade edihnesi sayın baBmnızdan 
tam iş birliği mUnasebf?tleri jdamC' etmek tına sahip olmadığı için kendisini diğer formulüniin k~lli kuvvvtiyle 1\v,rupa- d~Vletitı b~e,mony:asına karjjı bir engel Adalet sokak No. 2 Salih ~uytak rica olunur. 
arLUJUQu ~ıdı~ı ve bu devletlerin de devletler h~tleri 1ta~da s~aşi nın 'bu kısmında1d 'biltün Jnl1le't~re keıı.- teş1dl eBer. .... "" 293% (2617) Yeni lzmir Eczanesi müdüriyeti 



SAYFA: 8 ASIR 
:ı , .... 

Senede 
YURDDAŞ. rnKKAT! ' 
yedi yUz mllyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz 

milyonunu öldUran en mUthl• Afat satmadır. 

Yol üstündekj 
iyi bir 
MiDE 

iyi bir hazım aıbhat 
ve nqe demektir 

VATANDAŞ 1 Hiç ehemmiyet vermediiimiz aivri aineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden 
korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( KlNIN ) dir ... Kinin aıt

marun emaalaiz ili.cıdır. 

kan lekeleri Muntazamen MA
ZON almakla mide ve 
bazmıruz düzelir. 
Mazon meyva tuzu 
mide ve barsaklan bo· 
ta Itır. Hazımsızl:k ve 
ektiliği giderir. Vü
cuda ferahlık verir. 
MAZON Ml'.YV A tu
zunun tesiri tabii, ko
lay ve zararaızd1r. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir ----................................................................... _ 
Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halaizliği, kuvvabizliği, kansızlığı ön

lemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat büliaalaBernar Pariste tahsilini bitİTmİ§, yaz 
tatilini büyiik annesinin yanında g~çir

mek için çiftliğe gitmişti. Burada. Pariste 
görmediği büsbütün başka bir hayat var
dı. Bi:.yük ve ıık bina1ara. otomobillerle. 
tramvaylarla ve kalabalık bir halkla dolu 
olan sokaklara mukabil; büyiik çayırlar, 
bağlar, ağaçlıklarla sarılmış evler, sessiz6 

lik içinde kaybolmuş gibi duran sonsuz 

genişlikler 1 
o. kırların saf havasını almak, pek 

uzakta olmıyan deniz kıyısına gitmek için 

her sabah çıkıyor, öğle yemeği vakti ge
liyordu. Büyük annesi, balkonda. dirsek· 
!erini parmaklığa dayamış onu beklerdi. 
Bu ihtiyar. ıevimli kadın Bernarın ho-
9una gidiyordu. 

Bugün de torununun ne,eli bir çehre 
ile gel dini görünce sordu: 

- Neler yaptın, nerelere gittin? 
- Denize girdim. 
- Demek ııen her gün deniz ban· 

yosu yapıyorsun) 

Bernar büyük anneai.nin pek sAf bir 
eda ile söylediği bu aöze gillüyor, fa. 

- Hayır, neden katil o olsun~ Bu 
genci öldürmekle ne kazanaeaktı} Ba· 
husus üzerinde para, filin yoktu. Bu ç.İn -

geneler tuhaf insanlardır. Bizimle kati· 
yen ihtilit etmezler. Hiç bir çingene biz .. 
den biriyle evlenmemiştir. Evlerimizde, 
aradıklarının sebebi fala baktırıp katili 
bulmaktı. 

Aramaktan da bir fayda çıkmadı. Za
ten çingene kadınları birbirlerine o kadar 

çok benzerler ki .. 
Bernar bunları dinlerken tesadüf et· 

tiği güzel kadını dü§ünüyor, hiç bir çin .. 

genenin ona benzemediğine hükmedi
yordu. Bu kadar adi itler yapmakla be· 
raber ondaki eda, yürüken kıvrımlı etek· 
liğinin hasıl ettiği Ahenkli dalgalanma, 
çıplak küçük ayaklarının güzelliği hiç bir 
kadında bulunamazdı. Bir akpm yalnız· 
dılar: kız, gözlerini ona dikti. sert bir 

bakııla bakarak dedi ki: 
- Ben talih okumasını bil.irim. lnsa· 

nın elinde yazılı olanları ok.urum. Size 
de talihinizi söyliyeyim mi~ 

MAZON 
ME.YVA T'UZ'U 

- Haydi bakalım, benim de istik- ----------------

lariyle birleıtirerek BtOGENtNE müstahzanm hazll'İaıntftır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kam temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürrecikleri arttınr, adale ve ainirleri kuvvetlendirir, i§tihayı açar, 

dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, aıtmarun bütün tekillerinde tifa temin eden bu yük. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ RADYO ~ . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı ı 

Saat 14. 30 da karışık plak neıriyatı, 
14.50 de Plakla türk musikisi ve halk 
şarkılan, 15. 15 te ajans haberleri, 

Aktam neıriyatı ı 

sek tesirli iliç her eczanede bulunur 

Galatada Lüleci Hendek aokağında 119 numaralı 

GÜNDÜZLÜ, GECELi VE YARIM LEYLi 

SEN BENUA 
(SAtNT BENOlT) FRANSIZ ERKEK USESlNtN 

ihzari aınıflan vardır. Ve olgunluk aınavlarına hazırlar. 
Her gün aaat 9 • 12 ye kadar kayıt muamelesi yapılmaktadır ... 

Açılıf tarihi : 19 EylUJ 1938 
kat onun verdiği 
yordu. 

izahata hayret edi- halimi eöy)eyin. 
Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 

19. 15 te türk musikisi ve halk prkıları, 
Satılık ev (Makbule), 20.00 de saat ayan ve arap· 

19-23-10-28-4-11-13 (2466) ....... ,~-.....;~~~~--;... .................................. .. 
- Bizim zamanımızda denize gidib 

gelmek için tam iki saat lazımdı. Bu se
beple pek sık gidemiyorduk. Sade bu 
mu ya) Deniz hayvanlan, deniz kumlan 

otları, dalgalar, insan bunlardan kork· 
maz mı} Tuhaf §ey, sen bu yaıta nasıl 
korkmıyortun? Bizim tüylerimiz diken 

diken olurdu. Ne ise, bunları geç. Bağ
dan geçtin mi? Üzümler nıuıl? 

- Olgunl~ıyor, haminne. 
- Artık. bağ bozumu zamanına ka~ 

dar gitmez, burada kalırsın değil mi) 

ihtiyar büyük annenin, kalbinde hiç 
bir zaman duymadığı ıefkati timdi bu 
torunu ona vermişti. Çocuğun mümkün 

olduiu kadar fazla müddet yanında kal· 
maeını istiyor; fakat bu arzusunun bilin .. 

meeindcn çekinerek teklifi üzerinde ısrar 
etmiyordu. Sözü deği,tirdi: 

- Yolda ne gibi güzel §eyler g15r· 
dün bakalım, anlatsana 1 

Bernar iatemiycrck: 
- Bir kadın!. 
Dedi. Sonra kendini toplıyarak ili.ve 

etti: 

- Yolda kamp kurmuı çingenelere 
raotgeldim .. 

Ve bunlara dair uzun uzun tafsilat 
verdi. Sofrada hizmet eden, her söze ka
Jlfmaktan çekinmiyen fİ§man Emili bu 
defa da ausmadı: 

- Çingeneler gene geldiler, dedi. 
Bağ iılerinde çalıpcaldar ama, henüz 
vakti dejiil. Bilmem bunlara inanılır mı} 
Ne güzel de fala bakıyorlar. 

Bernar fala hiç inanmazdı. Gillerek 
ve göz ahcı, kırmalı eteklik gcymiş olan 
yolda gördüğü tunç yüzlil, eesur bakıılı 
genç kadını düıünerek dedi ki: 

- Fal mı} Amma yaptın hal 
- Alay etme 1 bundan Önee böyle 

bir çingene bir gencin falına baktı da 
sevdaya düşeceğini aöyledi. Bu genç bir 

çok bağları olan bir adamın mirasçısı 
bir kızla nİ§tlnlı idi. FalcınJn dediği gibi, 
çok geçmeden sevdaya tutuldu; hem 
nasıl biliyor musun~ Kara sevda 1 Artık 
kırlarda gece, gündüz serseri gibi dolCl§ı" 
yor. ne ycyor. ne içiyor. Zavallının çıldır .. 
dığını söyliyorlardı. Bir gün ortadan kay .. 

boldu. Ailesi her tarafı aradı taradıysa 
da bulmak imkanı olmadı. 

Bağ bozumu vakti gelmişti. Bu itlerde 
çalı•aeak olanlar aileleri, çoluk çocukları 
ile birlikte geldiler. Kendilerine tahsis 
edilen yerlerde yerleştiler. Oralarda bu. 
lunan pJı pırtıyı toplıyorlardı. Ot yatak
ları kaldırıp temizlerken cPatl• diye ye
re birşey düştü. Çıkardığı sesten bunun 
madeni bir,ey olduğu anlaııldı; fakat 
bulunamadı. 

lıleri çok olduğundan fazla ehemmi· 
yet te vermediler. Çocuklardan biri, ıe .. 
rin bir kuyuya bir kavun indirmişti; onu 
çıkarmaya gitti. Kuyunun içerisi çok ka .. 
ranlıktı. Çoeuk kovayı çekmeye çalışı• 
yor, bir türlü çıkaramıyordu. Kuyunun 
dibinde bir şeye takılmış gibiydi. 

Aynı zamanda pek fana bir koku ge

liyordu. Çoeuk korktu. Koşup ailesine 
haber verdi. Geldiler, bir mum yakıp ku· 
yuya baktılar. Kovanın kulpuna beyaz 

büyük bir paket asılmıştı. ipi salladıltça 
pek iğrenç kokular geliyordu. Nihayet 
anlaşıldı. 

Bu. o söylediğim gencin çürümüş ce

sedi idi. Katil mi ~dilmiş, intihar mı etrniı, 
belli olmadı. Bu işi meydana çıkaranlann 

, aklına düfen madeni şey geldi. Bu defa 
pek dikkatle aradılar. DÖş;me tahtaları 
arasında. çingenelerin kullandıkları gÜ· 
müş ve pek uzun bir küpe buldular.· Bu
nun üzerine fala bakan kızı aradılar. 

- Katil o mu idi} 

Genç kız, onun elinJ, elleri içine aldı, 

avucunu açtı. Bu temas her ikisini de 

heyeeandan titretiyordu.Kız baıını eğmiı 
inee parmağiyle çizgileri takip ediyordu. 

- Uzun bir ömür, aıklar ... Bet frank 
veriniz alt tarafını aöyliyeyim. 

Parayı alarak yere attı, ayağının ta

banı ile ezerek gömdü. Bu sefer daha 
dikkatli idi. Tunç yüzü Bernarın avucuna 

o kadar eğilmitti ki orada gizlenen talih 
haberlerini koku ile alaeak gibiydi. Ku
laklanndan sarkan küpeler delikanlının 

eli.ne değiyordu. Bu temas ona ot min
derden düımüı olan mahut küpeyi batır· 
!attı. Kız uzun bir dikkatten sonra: 

- Senin için kan döküleeek; dedi. 
- Kan mı döküleeek} Yalan 1 

• ça neıriyat, 20. 15 te türk musikisi ve 
Bayındırda bükümet civarın~.• ilk halk ıarkıları (Hikmet Riza), 21.00 de 

okul karıısında 13 numaralı ır ev sıhhi konuıma: Dr. Vefik Vassaf .. 21. 
satılıktır. Ost kat iki oda bir koridor, 15 te stüdyo salon orkestrası, 22.0 de 
alt kat mutbak, t&§lık ve iki kapıyı ajan• haberleri, 22. 15 te yarınki prog· 
havidir. ram ve son. 

tzmirde müracaat yeri : 

Keçecilerde No. 59 müzik evinde 
B. ADtL .•. 

Bayındırda : Bando tefi B. Cemal 
1 -6 (2619) 

likanlının eabrı tükendi. 
- Neden korkuyorsun} diye aordu: 
- Senin, yahut benim veya her iki-

ISTANBUL RADYOSU: 
Saat 14.30 da plakla türk musikisi, 

14.50 de havadis. 15.05 te plakla türk 
musikisi, 15. 30 da muhtelif plak neı· 
riyatı. 

Akıam neıriyatı: 

Bunu ıöyliyerek kuyuda bulunan ce- mizin ölümümüzden .• 

Saat 18. 30 da plakla dans musikisi, 
19.15 te konferans: Fatilı halkevi namı· 
na, Abidin Oaver (Atatürk ve anafart~
lar zaferi), 19.55 te borsa haberleri, 
20.00 de ıaat ayarı! Grenviç rasathanec 
sinden naklen Nihal Asım ve arkadaş· 
ları tarafından türk mueikisi ve halk tar· 
kJan, 20.40 ta hava raporu, 20.43 te 
Ömer Riza Doğrul tarafından arapça 

söylev, 21.00 de saat ayarı, Şan, Bedriye 
Tüzün stüdyo orkestrası refakatiyle, 2 1. 
30 da T ahıin Karakuı ve arkadaıları 
tarafından türk musikisi ve halk prkıları 
22. 1 O da müzik ve variyete: Tepebaşı 
belediye bahçesinden nklen, 22.50 de 
son haberler ve ertesi günün programı. 

sedi düıündü. Bu fena fikri uzaklaıtır· - Yal.. Kuyuda bulunan cesedin ba. 
mak için tevil etmek i&tedi. şına geldiği gibi .. Öyle mi? 

- Muharebe mi olaeak} Kız hemen parmağını kaldırdı: 
- Hayır, muharebe değil, senin için - Sus! Aman ausl. 

kan dökülecek. 

- Peki ama bunu kim dökeeek? 

Cevap vermedi, haımetli bir dtınıfla 
ona bakıyordu. Dudaklan titriyor, yüzü 
eiddile,iyordu. 

- Talih okumayı bana annem öğret
ti. dedi. 

- Ya insanı ıevdalı eden, muhake~ 
metini kaybettiren Aşıkane 

de ondan mı öğrendiniz} 
- Eveti 

göriitmeleri 

Diyerek batını eğdi. Ayn]dılar. 

Bernar aofrada, laf olsun diye, büyijk 
annesine anlabyordu: 

- Çingene kızını gördüm, benim fa
lıma baktı .. 

Geveze Emili yine söze karı~tı: 

- Hata ettiniz; falınıza baktırmıya

eaktınız. Böyle şeyler eyi değildir. 
Delikanlı, kızın neler oöylediğinl an-

]atmaktan vazgeçti. 

Artık bağ bozumu zamanı gelmiıti. 

Çalışaeak olan adamlar karJan ve çoeuk
lariyle birlikte geliyorlaTdı. Bunların ara
sında çinegeneler de vardı~ Hepsi yerlet· 
mek telqında idi. Falcı kızın vazifesi 
atçılık olduğundan tedarikte bulunmakla 
me,guldü. Onu görenler yanlarına çağırı
yor, bazıları da para gösteriyor; fakat 

o bunlara ehemmiyet bile vermiyordu. 

Yalnız iki yaılı adam onu daima takip 
ediyordu. 

Bernar orada idi. Bütün bu karga§&· 
lığı seyrediyor, hayatında ilk defa bu 
ateşli çalııma pek hoıuna gidiyordu. Bir 
atalık kızın yanına geldi: 

- Bu yaıh adamlar senin neyin olu-
yor} 

- Kimler} 
- O iki adam. 
- Onlara babamdan ziyade itaat e-

derim. 
- Akraban mı} 
Kız baıını eallladı, o iki yaflı)'l arıyor 

gibi gözlerini etrafta gezdirdi, sonra ya

vaıça cevap verdi ı 
- Ha)'lr, akrabam değil; fakat her 

ikisine de bağlıyım. 
- Nasıl bağlı} 

Falcı kız söylemedi ve birdenbire 
uzaklaşarak işinin başına gitti. Artık ka

tanhk basmıştı. Herkes kendi ocağına 

çekilmiş yavaş yavaş, yorgunluğun ver
diği derin uykuya dalmıştı. 

Böyleee bir çok gÜnler geçmiş, bağ

lardaki üzümlerin büyük bir kısmı top· 
lanmıştı. Artık yapaeak pek az iş kalı

yordu. Bugünler Bernar falcı kızla daha 
sıkı konuşmak istedikçe o etrafa göz ab· 
yor, pek yakına gelmiyordu. Gelse bile, 
gencin kendisine el ile dokunmasına mU
aaade etmiyordu. Nilıayet bir aktam de-

Diyerek etrafı tetkik etmeye koyuldu. 
Sessiz adımlaTla ilerledi eonra tekrar 

geldi. 
- Bilmezsin onlar ne kadar kurnaz, 

ne kadar ihtiyatlıdırlar. Katır ayağını ye· 
re vursa, biraz kiıneıı:e on1ar uyanır ve 
beni ararlar. 

- Ben seni müdafaa ederim, icap 
ederse ailih kullanmaktan da çekin • 
mem. 

- Bizim için ailah bir ıey ifade et· 
mez. Kuyuya atılan adam ne yapabilirdi} 
Ya sevdiği kadın ne oldu, biliyor mu· 
sunuz) 

- Sen biliyorsun demek 1 

- Hayır, ıüphe ediyorum. 
Falcı kız korkudan titriyordu. 

AVRUPA iSTASYONLARI: 
SENFONiLER: 
18.30 Roma kısa dalgası: Senfonik 

konser. 22 ( Milano T orino, Senfonik eaz 
musikisi) 

HAFiF KONSERLER: 
7. 1 O Berfin kısa dalgası. Eğlenceli 

konser. (8.15 devamı), (9.45 ltalyan 
Bernar, ertesi günli, yine amelenin bando musikisi), 8.30 Paris mondiyal 

bulunduğu yere gitmiıti. Fakat çinge· plak: 9. 15 plalc. 9.45 plak. ı 0.35 plak 
nelerden hiçbiri yoktu. Ne o iki yaılı a· 1 3 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki ( 14. 
dam, ne fakı kız, ne de ba•kaları. Onlar J 5 d ) 13 25 B k Pi"-, evamı , . ü reş: ô.ı< konseri 
daha erkenden toplanıp gitmişlerdi. Bu· ( 14 30 d ) 14 45 R k . evamı , . oma ısa dal-
nu öğrendiği zaman kalbi üzerine büyük ~ası hafif musiki 18 Ostrava: Karışık 
bir ağırlık düşmüştü. Böyle habersiz ve program 19. 15 Bükreş Giurgea orkest· 
ani gidiıten ne mana çıkabilrdi? Fakı rası. 19.20Prag Şrammel musikisi. (Sme· 
kızı düşündükçe. yüreği iki mermer ara· tana) 19.30 Ostrava: Bando muzika, 

sında aıkıımıı kalmış gibi oluyordu. 20.30 Roma, Bari, ŞarkJı orkestra. 20. 
Gayri ihtiyari onların gittiği yolu ta- 30 Varıova kanşık konser. (Orkestra· 

kibe baıladı. Uzaklara bakıyor, birıey piyano). 20.56 Bari, musikili Türk pro
göremiyordu. Giden çingenelerin, pek gramı. 2 1. 05 Oatrava askeri bando, 21. 
cok uzaklqrnıı oldukları belliydi. Yolda 

30 Roma, Bari: Yunanistana mahsus 
yalnız izlere tesadüf ediyordu. 1 

"Tlusiki İ program. Karışık orkestra. 22 
Onlann geçtikleri yerde otlar ezilmiı B 

Roma, ari: Büyük orkestra konseri 
çalılar kırılmıı, yol Üzerine dilşmüıtü 45 B kr ' 

22. Ü eı: Lokantadan konser nakli 
Ötede beride ufak tefek bazı ıeyler var· V 

2 3 arıova: Stravlnski.nin eserlerinden 
dı. O kadar aüratle hareket etmifler ki. balet musikisi. 
bunları toplamıya vakit bulamamıılar ve 

oralarda bırakml§lar demekti. OPERALAR, OPERETLER: 
Bernar kızın cebren götürülüp götü- 12. 15 Roma kısa dalgıuı: 1O.15 Ber-

rülmediğini, bu &ni, bu anaızın hareke# ' in kısa da1gaaıı Karl§ık opera musikisi 

tin, aralarında geçen küçük aılc maee· 12 operet musikisi), 20.25 Prag: Sme· 
Tası ile alakası olup olmadığını anlamak tananın cŞeytan duvan> isimli operaıı. 
iı;tiyordu. 21.30 Floranıı Napoli eli Re dl Cbez 

Yolu takip ettikçe gözleri mühim iz. Mahim> opereti, 
ler arıyordu. Bir yerde otlann karma ka
nıık olduğunu ııördü. Burada bir boğuı· 
ma, bir zorlama olduğu muhakkaktı. 

Şimdi buradan baılıyan ayak izlerini göz· 
den kaçırmıyordu. Bir yerde. birdenbire 
durdu. Gözleri dehşetle açJdı. Yüzü aa· 
rarmıştı. Titriyen parmağını uzattı. Ora· 
da bir kan lekesi vardı. 

Bu lekeler ileriye doğru devam edi· 
yor, bazı yerde daha çok ve pıhtılatrnıŞ 
bir halde bulunuyordu. Parmağını uzat· 
tı. Bu pıhtJaıan teYİ muayene etmek ı.. 
tedi. Belki yaralanmış bir katırdan akan 
kandı; belki bir av vurmuılardı. Bunun 
insan kanı olacğından pek emin değildi. 

llerledi, ilerledi. Ağaçlar arasında 

yüksek otlar içine gömülmüı bir ıey gör· 
dü. Bu, kalbi üzerine bir bıçak aaplan· 
mıı bir kadın eeoedi !dL 

ODA MUSIK!Slı 
19. 1 O Roma kısa dalgası: cKuartet 

Arap musikisi. 

RESIT ALLER: 
1 1. 1 5 Berlin kısa dalgaoıı Org musiki· 

si. 13.15 Roma kısa dalgası: Şarkılı or· 
kestra musikisi 15. 1 5 Berlin kısa da]. 
gası: Schubert ve Listzin eserlerinden 

piyano konseri ( 17 Zimbal solo). 18.40 
Pragı Keman aolo. 20.40 Bükreşı Piya· 
no konoeri. 22. I O Varıova: Chopinin e
serlerinden piyano resitali. 22. 30 Bel· 
grad Halk . ıarkıları. (23.20 Rus prkı· 
!arı). 

DANS MUSiKiSi ı 
21. 15 te Bükref. 23. 30 Floıanı, Na

poli. 23.45 Pqt., 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi 
Baş hekimliğinden: 
Hastahanenin 1938 mali yılı ihtiyaçlarından &§ağıda tahmini fiati 

ve muvakkat teminatı yazılı 108 kalem eczai tıbbiyeıi 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konmu§tur. Şartname ve listeyi İstanbulda Sağ
lık direktörlüğünde ve tzmirde Hastane ba§bekimliğinde her gün gö
rebilirler. Eksiltme 11 ağustos 938 pel'§embe günü saat on birde Te
pecikte Emrazı Sariye hastanesinde toplanan komisyon huzurunda 
yapılacaktır. Muvakkat teminat para veya para mukabilindeki evrak 
komisyonca alınamıyacağından isteklilerin ihale gününden evvel te
minatlannı İzmir mal sandığına yatırmaları lizımdır. 

Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 
Kurut Kurıq 
303395 22755 

28 - . 1 - 5 - 1 o 2719 (2533) ---Turgutlu belediyesinden: 
Tll§ kum, Hafir, imli, taafiye ve döteme yapma i§leri tamamen 

müteahhide ait olmak fartiyle bedeli keıfi 1040 liradan ibaret yedi 
eylfıl caddesinin ve yine bedeli kqfi 780 liradan ibaret cümhuriyet 
mektebi önündeki caddenin adi kaldınmla dö§eme itleri yirmi sün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

tbale 23/8/938 aalı günü saat 12 dedir. İateklilerin Turgutlu bele
diyesine müracaatleri. 

7-10-14-18 2899 (2610) 

Aydın Vakıflar müdürlüğünden: 
Zeytioyağı satışı 

Aydın vakıflar idareaine ait Koçarlı nahiyesinin dede köyünde mu
harrem Şevki fabrikasında 7 kazan ve 11 bomba içinde depo edilmİf 
bulunan 36 ton küçük asitli zeytinyağı ile Aydında Ekrem Çiftçi fab
rikuında bir kazan ve iki bomba içinde 4 ton zeytinyağı satılığa çıka
nldı. Dede köy fabrikasındaki yağlardan kazan içindekiler ayn ayn 
7 kayme ile ve bomba içindekiler 2 kayme ile Ekrem Çiftçi fabrika
sındaki bir kazan ve iki bomba içindeki yağlar bir kaymede ve yüksek 
uitli yağ ile dip yağı ayn ayn kaymelerle ve yağlann aatııından son· 
ra diplerinde kalacak posalar dahi ayn kayme ile satılacaktır. 

Dedeköy fabrikasında 7 kazandan 5 tanesi 5 ıer tonluk 2 tanesi de 
birer tonluktur. Açık artırma 19-8-938 Cuma günü saat 10 da Aydın 
vakıflar idaresinde yapılacaktU'. Nümune ve aaılları her zaman görü
lebilir. Artırmaya İ§tirak edecek olanlar o/o 7 .5 muvakkat teminat ve
receklerdir. Yağlar mahallinde teslim o]up ihale bedeli pefindir. Talip
lerle fazla malumat almak iatiyenlerin Aydın vakıflar idaresine mü· 
racaatları. 2-6-10 2792 (2563) 

İzmir ziraat 
ğünden: 

Cinai 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Dana eti 
Sadeyağı (Birinci Urfa) 
Zeytinyağı 
Pirinç (T oaya) 
Toz §eker 
Beyazpeynir 
Kuru faaulya (Horoz) 
Makarna 
Un (Ayvansaray) 
U atates (Sarı) 
Arpa (Yerli) 
Yulaf (Yerli) 
Buğday (Yerli) 

mektebi müdürlü-

Azami Fi. Bedeli Yüzde 7.S 
Asgari teminati 

Kilo Kilo Kurut Lira Kr Lira Kr. 
26000 30000 9.75 2925 00 219 37 

6000 6600 45 2970 00 222 72 
1000 1000 30 300 00 22 50 
1700 2000 100 2000 00 150 00 

550 700 40 280 00 21 00 
2000 2200 25 550 00 41 2S 
1300 1600 27 432 00 32 40 
500 700 40 280 00 21 00 

1000 1300 28 234 00 17 55 
1000 1300 25 325 00 24 37 
850 1000 17 170 00 12 75 

2000 2600 8 208 ()() 15 60 
12000 12000 4,5 540 ()() 40 50 

7000 7000 5 350 00 26 25 
1900 1900 6 114 00 8 55 

22000 22000 4 880 00 66 00 Yemlik kuru ot 
Benzin (Teneke) 100 100 290 290 00 21 75 
Mazot (Teneke) 75 75 135 101 25 7 59 

Yekfuı 12949 25 971 18 
1 - Buınova Ziraat mektebinin 938 senesi ihtiyacı için açık eksilt

me ile alınacak yukanda cinsleri yazılı erzak 27 /7 /938 tarihinden iti· 
baren on bet gün müddetle eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatını mal sandığına teslim ile 
alacakları makbuzla beraber ihale günü olan 11/8/938 perfembe gü
nü saat 15.30 da mektepte müteıekkil satın alma komisyonuna gelme· 
]eri .. 

Bu hususa ait ıartnameleri görmek lstiyenlerin her gün mektep müd 
Grlüiiine müracaat]eri. 27 - 31 - 6 - 10 (2526) 2697 



Yazın İnsan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Eu ilk tehlike aliır.etlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiuk alamlıiuıın fena akıbetler doiurmaaına 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Mskezi ICemeraltı caddesi 
Beyler Sobiı kÖfelİ 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden 1ıötürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
Olacaktır. lzmirde HiW eczaneei 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
J>ir müeaseee olmu§, kokuculul 
llcmini fa§lrtmlf bulunmaktadır 
HiW ea.aneaini. eczacı Kemal 

Daim on 

Kamili İ§indeld ciddiyeti, ~ 
yalarını lzmirlilere aorunuz. 
Yakın ve benzer iaimlere aklamna
manız için titeler üzerinde Kemal 
V~-'.!I _ı:.__ .. .ı• • • 
~ llUllll ~ıunn. 

Daim on 

No. 8038/40 V No. 8038/40 
DAIMON mukaiı hu fenerler klçüklüği ve hafifliii itibarile 

pe fazla raibet bulmuftur. Ayarlı ve allmıt metreliktir. Daimon 
f enerlerinia yüksek meziyeti pilleri az aarfetmeaindedir. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civan No. 28/9 Hüs
nü öz ödemitli. 

Yeni valde hanı inşaatı müna· 
kasasi ilanı 

İstanbul vakıflar başmüdürlü
ğünden: 
1 - t.t • .a.w. ...,..._,,,.,.._ Yeni Poebı'-ne ıraddee"nde Valaf 

.,. itwiaae ,......ı.c. (Valde ._.) infnb maa ariittemllit toptan 
lmtiiri o1ua1r bpah wf maliyle 23 tmmua 938 c1en ıs aiusto. 938 
puarteü sinine laıdu elrsjltnwı,e koaalmuttur. 

2 - Ba infaatm maa miftemilit lıetif bedeli 184936 lira 71 ku
ruttur. 

3 - Bu İfe ait proje, fenni ve buıuai prtname ile eksiltme tartna
mesi, mukavele projesi dokuz lira 25 kurut mukabilinde Ankara.da 
Vakıflar umum müdürlüjü infaat müdürlüğünden, htanbuJda V alaf
lar bqmüdürlüğü batmimarlıimdan, bmiıde V akıf1ar müdürliijün
den ahnabilir. 

4 - Eluiltme ıs ağudol 938 tarihine rutLyan pazartesi günü 
ıaat 13 te lıtanbul Vakıflar bqmüdiiiliiğü binua dahilindeki komia
yonda yapılac•khr. 

5 - Muvakkat teminat 10492 liradır. 
6 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 938 senesine ait Ticaret odası 

veıikası ve gene bu yıla ait olarak Nafıa vekaletinden alınlDlf ve en 
llfAia yüz bin liralık tek bir bina İn§aatını yapmlf ve muvaffak olmut 
bulundujunu bildiren yapı müteahhitliii vesikuını göıtermeai ve bia
zat yük.sek mimar veya İ:nf&at mühendisi olması veya bunlardan biri 
ile miiftereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmeleri lizundar. 

7 - Teklif mektuplan 1 S ağustos 938 pazartesi ıünü aaat 11 e 
kadar komisyon reiılijine makbuz mukabilinde verilmit bulunacaktır. 

8 - Kapalı zarflann ihzannda teklif mektubunun yaZllıtmda bu 
zarflann tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin 2490 sayılı 
kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfiyen riayet etmeleri lüzu-
rnu ilin ohmur. 27-3-5-10 2708 (2525) 

DEUTSCHE LEVAN l 
TE- LINIE 
G. m.b. H. 

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

ACHAIA vapuru 18/ 7/938 de bek- KUMPANYASI 
• cOBERON> Tapun 5-8- de belden· 

lemyor. Mal ç.bncakm. 1~- 1 ...:!L:: •• -Lı · ed 
mc~ o ap ,._unu t- ıy en ao11111 

ll-'E L - M RUS-' vapuru 20/7/938 BURGAS VARNA VE KöSTENCE il-
de bekleniyor. Mal çıkaracalcb.r. manları için yük alacaktır. 

YALOVA vapuru 22/7 /938 de bek- cVESTA> Tapun:r S-8 de beklenmek· 

leniyor. Rotterdam, Hamburg, Bremen te olup AMSTERDAM ROITERDAM 
için y1k alacalnr. VE HAMBURC. limanları için yük ala-

.a. U'l:"DW"I .a. U cakm. 
~n EXPORT U-., SVENSKA ORIENT UNIEN 

SERVtCE RAPtDE cBORLEANI:» motörü 22-6 de bek. 
EXETER vapuru 1 S temmuzda Pire- lenmekte olup ROITERDAM HAM· 

den Nevy'\rk.a hareket edec:ekm. BURG DANMARK ve BAL TIK liman-
SERvtCE MARtTtME ROUMAIN lan için yük alacaktır. 

BUCARF.Sf SERViCE MARTIME ROUMAIN 
cARDEAL> vapuru 2&-8 de beklea

DUROSTOR Tapllnl 24 temmuzda mekte olup MALTA MARSJLYA VE 
beleniyor. Köatence, Galatz ve Danup CENOV A limanları için yük ve yolca 
limanlan için yük alacaktır. alır. 

sn:. ROYALE HONGR<>l!E llinc:laki.hareket tarihJerile navlunJu. 
DANUBE MARtTIME daki deği~ikliklerden acente mcsuliyet 

TISZA 16 k 
kabul etmez. vapuru temmuzda be ı~-

_ı_ n__. P •-• ı_L Daha faz\a tafsı1at için ikinci kordon-
.....,or. ~n .. ._ oıt - .;:ıut ve ~enderi- da FRATELLI SPERCO acentuma m6-

, ye limanlan için yülc alacaktır. racaat edilmesi ric.a olunur. 

TISZA vapmu 3 aimtoeta bellem- TelefÖn: 4111 / 4142 / 2663/4221 
yor. Danup limanlan için yük al11eakbr. 

llAn.dakl hareket tarihleriyle nav-

hmlardald defll'kliklerden acenta me

sullyet bbul etmez. 
Daha fuJa tmnlt almak için Birin

ci Kordonda V. I'. Hemy Van Der Zee 

ft Co. a. •· Vça:r ~ mira-

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

&:;_;; _________________ ;. ... eaat edlhnesl rlee olmm:r. Vapur acentası 
BlRINCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2~4! 
Ullıl!!...................................~ 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
B.lmnaızlddan çllliyen ditlerin 

difteri, bademcik, lnzamık, enflo
enza ve hatti zatürreeye yol açtık
lan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması. apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma ya:•\ığı fennen anla,ılmıftır •• 
Temiz ağız ve ıağlam ditler umu
mi vücut aaibimm en birinci f&I'• 

b olmuttur. Binaenaleyh ditlerio 
nm her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
pranti edebilirsiniz 'ftt etmeliai· 
llis. Ba .-etle ............ imha 
ederek ditlerinizi lr.CW'UllNf olur-
1111111%. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi ıabah ve akıam her yemekten ıonra fırçalaJ1111Z •••• 

, 

\ 

J 

~ 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçlann dökülmesine ve kepeldenmeaine mini olur. Komojen uç

lann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen uçlann plaudır •• 
Tabii renklerini bozmaz, litif bir nyihuı vardır. Komojen Kamuk 
uç ebiri auand eaanelerla ıtriyat maiazalannda bulunur. 

Tel. Ne. 2007 " 2GOI. 

EUerman Liaea Ltd. 
LONDBA BATl'I 

''Um dal,, umumi OPORTO Tapuru Liwerpooldan Ua 
ağuatoe 938 tarihinde plip yiik çıka.o 

deniz acenteliği cakb.r • 

L d CAVALLO vapuru 1 S ağustoeta 

f • Londra, Huil ve Anversten gelip yük 
HELLENtC LINES L m. çıkaracak ve ayni zamanda Londra .... 

HEl.LAS npunı temmuz nihayetin- Hull için yük alacaktır. 
LESBIAN vapuru 25 ağustosta U. 

de beklenilmekte olup Rotterdam, Ham· ld 
1
. ..k k alc 

verpoo an ge ıp yu çı arac . 
burg ve Anven limanlarına yük ala· MALVERNIAN 1 1 · "d vapuru ey a ıptı &• 
caktrr. 

sınd.a 1..iverpooldan gelip yük çıkaracak. 

UNrrED STA TF.S AND LEV ANT THURSO vapuru hamulesini t.. 
UNE LTD. tanbulda aktarma ederek limanım17.a 8 

. HEL VlG vapaTU temmuzun ikinci on ağustosta gelecek olan lzmir vapuru ile 

betlik g&nlerincle l,eHenilmekte olup ~elecektir. 
• Tarih ,,. oavlunlardakl dellıOgJdrı.,. 

Nevyork Jımanı için yiik alacaktır. d ulf kabul 
en acenta mes yet etmeL 

BAALEBEK vapuru '' / 1 7 eyfôl ara-

ımda beklenilmekte olup Nevyotlı:: için -----------

yülc alacaktır. 12 de lzmirdea luuelet .decek Pire. 
BALKANLAR ARASI HATl1 Korfa, Adriyatı1c limanları. Venedik. 

ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor T ricste ve Şupk limanlan için yolcu ... 
Balkan fttifalcr ilctısat konferansının yük alacaktır. 

seyyah. yolcu ve yük için tesia ettiii hat· 
Cet"elc npurlarin mavat111llt taritded. 

gerek vapur lsim1eri ,,. navlunları hak
kında acenta bir taahhüt altma ıtnnez. 

ta mensup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 

Lüb ·vapwıı 1 3 ağualoeta 18 de Daha fula tafsilat almak ıpn Birtnd 

Comt•nza, Vama ve Barıu limanları Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

için hareket edecektir. umumt deniz acentalığı Ltd. milracaat 

L O V C E N edilmesi rica olunur. 
Lüka vapuru pazartesi 22 ağuatoe saat TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMlZ 
UClJZ iLAÇ 

Her türld. tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESJ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

~ 

Açık eksiltme ilanı 
Nazilli Pamuk tohumu üretme 
çiftliği müdürlüğünden: 
1 - Müeaıe1nnizin mütedavil sermaye bum için artırma, eksilt

me mulile 100 teneke gaz 1aiı 166 teneke benzin, 950 teneke mazot 
45 teneke TrY makine yalı, 2 teneke valvalin 3 teneke Gres satın ah
nacakbr. 

2 - Eksiltme pıtnameai Aydın, lzmir, Denizli ziraat müdürlük
lerinden ve Nazillide pamuk tohumu ürebne çiftliii miidürlüjünden 
pu'UIZ olarak ahnabilir. 

3 - Eksiltme 22-8-938 Pazarteai günü saat 9 da Nazillide belediye 
dairesinde toplanacak olan komisyon tarafından yapdacaktır. 

Taliplerin satmak istedikleri mevaddı müfteilenin evsaf raporlarına 
ve her birinden birer kiloluk nümunelerini ebiltme tarihinden 3 gün 
evveline kadar çiftlik müdürlüjüne makb-.ız bukabitinde teslim etme-
leri lizamdır. 

4 - Muvakkat temmat 192 liradır. 
5 - Fazla mal1im•t için Nazilli pamuk tohumu üretme çiftliii 

müdürlüğüne müracaat olunmalıdır. 2--6-10-14 2788 (2564) 



SAYFA: 10 YENi ASIR 10 A~USTOS ÇARŞAMBA 1931 
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m az az _ e:::9I 

Japonlara 
• • 

resını 

karşı Sovyet ordusunun ida
general Blucher eline aldı 

roo 
l 

M! ı 

Japon Devlet 
.A. · 

urası 
• 

imparatorun riyaseti altında bir toplantı yaptı. Bu 
içtimada son derece mühim kararlar verildiği söyleniyor . . ... 

'DENiZ/ 

HASTARAFI 1 iNCI SAHIFEDL 
. Uzak şarktan geff!n haberler bu endi-
almdığına göre Sovyet bombardıman 
tayyareleri Çanlrufeng japon mevzileri
ne ve huduttaki blr çok Kore köylerine 
fasılasız hücum etmektedirler. 

Rus piyade tümenleri de tankların hi
mayesi altında olarak japon mevzilerine 
bir çok hUcumlar yapıyorlarsa da Tok
yodan gelen tebliğlere bakılırsa bütün 
bu hücumlar pUskilrlUlmilştilr. Bir ja
pon tebliğinde Sovyet kıtalannın zayia
tı şu surelte göstriliyor: 

15()0 ölU, 6 tayyare dil§Urülmilş, 100 
tank kaybolmuş veya safı harp harici 
kalm~tır. Vaz.lyet vahlm olup tehlikeli 
hadiseler ihtimal harici değildir. 

Bu sebeple mUsellfıh japon kuvvetleri
nin sa]tıhiyetli mümessillerini ihtiva 
eden japon devlet ~urası bu sabah Tok
yoda imparatorun riyaseti altında top
lanarak vaziyeti milnakaşa etmiştir. 

Bu meclisin 10n derece ehemmi
yetli bazı tedbirler alacağı ve ezcümle 
Sovyetler birliği tarafından verilecek 
cevabı tedklk edeceği tahmin edilmekte-

Diğer bir habere nazaran Sovyet kuv
vetleri Sian - Sançung şimalinde Hanş 
mevkii etrafında yeni tahkimata başla
mıştır. 

Diğer tarafdan bu gün saat 15 den az 
sonra bir çok Sovyet tayyareleri Mayko 
ve Mayoro mevkilerini bombardıman 

etmişler, fakat japon defi tayyare batar
yalarının şiddetli ateşi karşısında çekil
meğe mecbur kalmışlardır. 

Tokyo 9 (ö.R) - Sovyet ordusunun 
Uzak şark baş kumandanı Mareşal Blil
her bu giln Novokiyef şehrine gelerek 
şark hudutları boyunca harekette olan 
lutaların kumandasını bizzat eline almış
tır. 

Harbiye nezaretinde tebarüz ettirildi· 
ğine göre bu muharebe . Çankufeng Y• 

Satsaoping tepeleri mıntalr.asının dl§ında 
vukua gelen ilk çarpışmadır. Filhakika 
Salifeng Satsaopingin sekiz on kilometre 
şimalinde kaindir. 

Tokyo, 9 (A.A) - Harbiye nezare 
tinin bugün öğle üzeri neşrettiği bir teb. 
liğe göre bu sabah iki ağır ve 12 hafif 
bombardıman tayyaresinden mürekkep 

bir Sovyet hava filosu Çankufeng ve Sat• 
saoping tepelerindeki Japon mevzilerini 
bombardıman etmiştir. Hatlardl\n geriye 
doğru mühim mikdarda Sovyet kıt' alan 
ve tnkları hareketi bildirmektedirler. 

Diğer tarafdan Sovyet iç komiseri B. • Tokyo, 9 (A.A) - Havas muhabiri 
Memli General Loskofun firarı hadisesi bildiriyor : 
etrafındaki tahkikatı idare eden komis- Daha teyit edilmiyen bazı haberlere" 
yon mesaisine riyaset etmek üzere Mos- göre mare~I Bluher Çankufeng ve Sat• 
kovadan hareket e~ ve 0 da Novaki- saoping etrafındaki harekatın idaresini 
yefe gelmiştir. bizzat eline almak üzere Novokievske 

Hankov, 9 (A.A) - Japonlar Man
çuriye takviye kıt' aları göndermeğe de-

gelmiştir. 

dir. vam etmektedirler. Çankufeng hadisesi 
Tokyo, 9 (A.A) - Aaahi gazetesine 

Berlinden bildirildiğine göre dün B. Fon 
Ribbentrop ile J aponyanın Berlin bil• Ingiliz .siya.si mahfelleri vaziyeti kay- Uzerine bir Japon fırkası cenupta San-

gı ile takip edioyrlar. Umumiyet!~ Sov- hakkında salahiyetli japon kaynakların- ameliyenin teferrüatı, 3 tincü Litvinof Svilyofeng mevkün.de Ru.s ve Japon kuv- h d d d k.l ek M . 
ki sk • ti · d uh b d tung u u un an çe ı er ançurıye 

yetler birliğine tarafdar görilnen Man- dan öğrenildiğine göre Sovyet hariciye Şudemito millakatından sonra i · a erı ve en arasın a m are e son erece k . T . 
ah 11 d ·dd tl d ....._ ktedir Sa t aev edilmek üzere sıngtapoda gemiye 

yiik elçisi arasında üç saat aüren bir glS• 
rüıme eanaaında Sovyet - Mançu hud...C 
hadiseleri iizerinde bir fikir teatilinde 
bulunmuıtur. 

çe.ster Gardiyan gazetesi bu sabah Mos-- komiseri B. Litvinofla Japonyanın Mos- kumandanlık arasında m a in e tayin şı e e evam ..-wue . a on • k dil . 
1 1- do"rlte "ıki Sovyet piyade taburu bUyük 11 Ap e mııtir. kova hUkümetine §U suall soruyor: kova sefiri B. Şudemito arasında üçün- edi eceAtir. 

la ·dd tl' · · hima ı al Peipingde bir çok kıt' a]ar geri alına-c Uuık prkta işler iyi gitmiyor. Fakat cü bir mülakat olacaktır. Bu mülakatın Bunu mUteakıp ~aponlar hududun tah- top rın şı e ı ate~ yes tm-
h d T da ı k s 11 f 100 t:r '---'-- rak ıimendiferle Mançuriye gönderilmiı- Alman hariciye nazırı Sovyet - Japon 

muhtemel anlaımazhğmın bütün -fahatı 
eanasında ıcmpatik bir hattı hareket ta• 
kibini vadetmiıtir. 

milletler cemiyeti ne gUne duruyor? th- tarihi iki diplomat tarafından tes it e i- didi için bir komisyon teşkilini kabule o ara v yo enge ~ e AacuLr 

aklaşm lard J n1ann iddia.s lir. Peipinıı Japon garnizonunun mevcu-
ti]Af mevzuunu niçin ona havale e'tme- lecektir. mütemayil olacakJardır. Hatt! japonlar Y ış ır. apo ma d hal' h d ikJ b' k. 'd .b tir 
meli?> Ayni mahfellerin kanaatine göre 6 bu komisyonda iki Rus, bir japon ve bir bakılırsa japon mukabil taarruzu üze- u ı azır a ın ııı en 1 aret · 

Frnnsada da gazeteler meseleye bil- Ağustos tarihinde japon sefirile Sovyet Mançu ha bulunmasını kabul edecek- rine Sovyet kıtal.arı geri çekilm.işleırse de T oltyo, 9 (AA) _ iki Sovyet piya-
yük ehemmiyet veriyorlar. Bunlar bil- hariciye komiseri arasında yapılan mil- lerdir. Halbuki evvelce bir Rus, bir ja- ehemmiyetli bir bombardıman tahrlba- de taburu topçu faaliyetinden aonra aa
hassa beynelmilel ihtilat halin.de Fransız lakatı -i Ağustos mi.illkatından ihtilafın pon ve bir Mançu delege olması husu- tına devam etmiştir. at 14 te Suliufenııe hücum etmiıtir. Saat 

Asahi gazetesinin fikrine göre Alman• 
yanın sempatik hatb hareketi yalnız ma· 
nevt bir müzaheret vadinden ibaret ol• 

mayıp Alman hariciye oHırı ile Japoll 
büyük elçisinin Uzerinde uyu9tuklan di· 
ğer bazı müzaheretleri de ihtiva eyle• 
mektedir. 

Rus paktının ne dereceye kadar hare- diplomatik bir şekilde halli için doğmuş sunda israr ctüklerinden bu da teşebbU- Saat on beşte Korenln şark hududun-
d hi b" So inin h d d 19 da Muharebe hll& devam eylemekte kete g""ece.ıw noktasile alrutadardırlar. olan ümidleri imha etmemiştir. sün suya dü.şmesine sebep olmuştu. a ç ır vyet tayyares u u u 
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ed1M S tsoo 1n Çank:uf idi. Bu &na kadar bu çarpıımanın neti-Umumiyetle mesele Paris siyası mahfel- Muhasamatın kesilmesi ve hudutta ih- geçm & 4 ve a P g, eng ve 
lerine endişe vermektedir. tilaflı olan bazı mmta.kaların bitaraf bir Pa,:is 9 (ö.R) - Tokyodan gelen ha- Svilyof~ng üz.e~e taarruzda bulunduğu eeıl hakkında her hangi bir mahlmat 

Parb 9 (Ö.R) - Rus - Japon ihtilMı hale ifrağı muhtemel görülmektedir. Bu berlere göre Çankufengin şimalinde kaydedilınemıFi. almamam11hr. 

Çinlilerin bir zaferi daha Pragda son vaziyet nedir? 

son 
Pari3, 9 ( ö.R) - Çinden gelen ha

berlere göre Kiokyangın cenubunda va-
7.iyet tebcddülsüzdür.Japonlann Çin mü
dafaa hattına karşı teıebbüsleri akim 
kalmıştır. Yangçe nehrinin §İmalinde 
Yanguney şehrindeki Japon kuvvetleri 
muhasara edilmiıtir. Bu ıehrin Çinliler 
tarafından zapta çok yakındır. 

Japonlardan 4000 kişi telef olmuıtur. 
Suşong ve Saykong mıntakalannda bü
yük faaliyet vardır. Çinliler Human ve 
Şansi vilayetlerinde mühim muvaffalu
yetler kazanmışlar, Yuşi, Şikyen, Yung
Şu ve Şaçeng gibi bir çok şehirleri zap
tetmişlerdir. 

Çinlilerin son zamanlarda fethettikle-
ri Mişua şehri kendileri tarahndan arzu- - . " :'>,ı>i'"' ;~· :,.t;; 
lariyle terkcdilmiıtir. Zira bu mıntakayal ' :w-~'2 '~ ~ -
mühim Japon takviye kıt' alannın gönde- biri Fransız katcdralının methaline dü- ı' muharebeler devam etmektedir. 
rildiği haber alınmı,tır. şerek burada bulunan otuz dokuz kişiyi Son günler zarfında vuku bulan kanh 

Vangfay ve Vangsoda yapılan büyük öldürmüş ve 50 kişi yaralanmııtır. çarpıımalar eanuında Japonlr takriben 
muharebeden ıonra Yung~dan gelen Yan Şapel harap olmuş, renkli camlar be, bin kiıi kaybetmi2lerdir. 
Japonlar ric'at etmişler, 1500 adam ve tamamiyle kırılmıştır. Katedral üzerin- Hankov, 9 (A.A) - Resmen bildi
bir çok malzeme kaybetmişlerdir. Çinli- de büyük bir Fransız bayrağı vardı. Eaa- tildiğine göre geçen çar§amba günü 
lerin eline 200 kamyon, 300 tüfenk, 7 sen bu kilise hiç bir askeri ehemmiyeti Hankov ve Ankingde 14 Japon tayyare-
top, 30 mitralyöz ve saire düımüıtür. olmıyan kalabalık bir mahallededir. si düşürülmüt ve Hankov ile Kingiang 

Kanton, 9 ( ö .R) - Şimali Çinde Şehre düşen diğer bombalardan yüz Üzerinde cereyan eden tiddetli hava mu-
gerilla harbi yapmakta olan Çin kuvvet- kadar kişi ölmüştür. harebeleri esnasında ltı Japon tayyareci· 
leri bazı Japon kuvvetlerinin Mançuri Bu sabah yeniden yirmi Japon tayya- si esir edilmiıtir. 
hududuna doğru geri alınmasından isti- resi gelerek ıehri bombalamışlar ve tek- Diğer cihetten çar§W'nba gÜnÜ Vuhan, 
fade ederek taarruza geçmişlerdir. rar yüz ölü ile 159 yaralıya sebep ol- Vuseng, Hankov üzerine Japon tayya-

Nankinden bildirildiğine göre Kin muşlardır. releri tarafından yapılan akın esnasında 
Kiangın cenubunda bir Japon kolu mu- Hankov, 9 (AA) - Erk&nıharbiye biri büyük bir bombardıman tayyaresi 
hasara altına alınmı~br. Japonlar ise bi- tarafından verilen Çin haberlerine göre olmak üzere 12 Japon tayyaresinin dü
Likia Yameyin zaptedildiğini iddia et- Kingkiangın cenubundaki Çin mevzileri- ıürüldüğü ve 18 i ağır bombardıman 
mektedirler. ne taarruz eden Japon kuvvetleri salı ıü- tayyaresi olmalt Uzere 70 '.Japon tayya-

Kanton, 9 ( ö.R) - öğleden sonra nü mukabil taarruza geçen Çin hücunı resinin bu akına lıtirak ettiği teyit edU
yirmi Japon bombardunan tayyaresi kıt" alan tarafından ıerl püıkürtülmüıler- mektedir. 
Kanton üzerine gelerek ,ehri bombardı- dir. Mucize kabilinden olarak tayyareleri 
man etmiılerdir. Atılan bombarlardan Yangtzenin ıimal aahilinde ıiddetli yerde uildiii zaman ölümden kurtulan 

... . -· 

Lord Runsiman görüşmelerine bu 
hafta da devam edecek 

Prag, 9 ( ö.R) - Çekoslovakyadald 
ilk hafta sonunu Südet mıntakaaında ge
çiren Lord ve Leydi Runıiman Praga 
avdet etmişlerdir. Lord Runsiman bu ilk 
cVeckend:. den son derece memnun ol
duğunu bildirmiştir. Bu haftaya ait ol
mak tizere hiç bir reamt program hazır
lanmıı değildir. Bununla beraber zanne
dildiğine göre ln~liz mütavassıb çar
ıamba ııüni.i bay Hodza tarafından kıv 
bul edilecek ve bunu mütealtip Çekoslo
vak baıvekili tarafından ıerefine bir ka
bul resmi yapılacaktır. 

Parla, 9 (ö.R) - Hariciye nazın B. 
Bonne Alman sefiri von Valsekten ken
disiyle görüımeğe gelmesini rica etmiı· 

tir. Nazı~n mak~adı Alm~n diplomatiyle Lord Runsiman Çek reisi cümh.uru. B. Beneş ile birlikte 
beynelmılel vazıyet ve bılhassa merkeztıne izahat vermiıtir. olmuıtu. arbede sıruında tevkif edilmiı 
Avrupa vaziyeti haltkında görÜf?Dektir. Lord Runsimanın Pragdaki vazifesi olan 14 Alman sosyal demokratı tahki· 
Filhaltika tatil devresinden istifade ede· hakkında Parise sarih mallımat gelmiı labn neticelenmesine kadar mevkuf tu· 
rek bay Bonne hem Franaanın ecnebt deiilse de İngiliz mütavauıtının bu ak- tulmaktadır. 
memleketlerdeki sefirleri, hem de Paris· pm Çekoslovalt başvekili bay Hodza ile Prag, 9 (A.A) - Çeteka ajansı bil· 
teki ecnebt mümessilleriyle bir takım birlikte yemek yiyeceği ve bu hafta için- diriyor : 
görüımelere başlam11m. Yann da Lehia- de Alman Südet mümessilleriyle görüı- 7 /6 tarihinde cenubi Bohemyada Ho· 
tan aefirini kabul edecektir. melerine devam edeceği malum bulun- halde muhtelif partilere mensup Alman• 

B. Bonne diğer taraftan öğleden son• maktadır. lar arasında müessif bir hadise olmuş· 
ra kısa tatil devresinden dönen baıvekil Salahiyetli Fransız diplomasi kaynak- tur. Yapılan resmi tahkikata göre 14 
B. Daladiye ile görüşmüı ve son günlerin larında zannedildiğine göre Rus - Japon sosyal demokrat Alman ile üç Haynlayn• 
djplomatik hadiseleri hakkında kendisi- ihtilafının da mevzii olarak halli mi.im- cı Alman gece yansı bir kahveden çı· 

kün olacaktır. karken kavgaya tutuşmuşlardır. Hayn• 
üç Japon tayyarecisi Vusang eivannda Prag, 9 (ö.R) - Furniye ajansına layncılardan Bayerle sosyal demokrat· 
tevkif edilerek Hankova eevkedilmişler- göre Çekoslovak zabıtası ()ydman na- lardan birisi tarafından yaralanm11 ve 
dir. Vusangda Nanhu tayyare meydanı 
üzerinde cereyan eden bir hava muha
rebesi esnasında bir Çin tayyaresi bir 
Japon tayyaresine çarpmışhr. Japon tay
yaresi derhal alevler içinde yere düı-

müştür. Çin tayyarey hizmet haricine çı
kanlmıı pilotu da parafUtla yere inerek 
hayatını kurtannıftıl'. 

mında bir phsı tevkif etmiştir. 31 yaıın- yere düıerek hemen derhal ölmüıtür .• 
da olan bu adam Haynlayniııtlerden Ba- Bayerlenin vücudunda müteaddit bıçak 
yerin katilidir ve bir siyui münakaşa eı- yaralan vardır. Polis hadiseye iıtirak 
nasında onu bıçakla pazar - pazartesi edenlerin hepsini tevkif etmif iae de bü
ıeceai öldürmüıtür. Cani tam itirafta bu- tün mevkuflar tam bir ketumiyet muha
lunmuıtur. Kendisi bir siyast mülteci olup faza ettiklerinden hadisenin sebepled 
20 ıene Viyanada hulunmuı ve orada ıimdiye kadar anlaıılarnamışbr. 
da yaralama fiilinden dolayı mahldim Tahllikata devam olunmaktadır . 


