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Başmuharrir ve umum! ntfrlyat müdllril: 

HAKKI OCAKOôLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDE'l1 Türkiye için Hariç lçlD 

SneliJc............ 1400 '900 
Altı a11lık ••••••••••••••• 150 1550 

TELEFON: 2697 

FlA 11 ( 5 ) KURUŞTUR 

28 AöUSTOS PAZAR 1938 

• Fuarımızı 
7 Günde gezenlerin sayısı 

164,712 dir 
·------' YENt ASIR Matbaannda buıJmqtır 

B·. Celil Bayar lstanbula dönüyor 
• 

Doğu manevraları için 
~------------------------------------------

0 o ğu tetkiklerine dair Büyük Şef 
Atatürke malômat arzedecekler 

Ba§vckil B. Celal Bayar 

Milli 
Ekonomimiz 

Milli Müdafaa Vekili de 
manevralardan döndü 

lstanbul, 27 '(Huauat muhabirimizden) - Doğuda büyük bir mu~ 
vaffakıyetle bJHtaf eden manevralanmızı yalandan takip eden ve va
ziyeti ElAzıAda tetkik eden Baıvekillmiz bay Celal Bayar bugün milli 
Müdafaa vekili geneial Khım Özalpla birlikte Elbığdan lı~nbula ha
reket ettiler. lıwyonda asked ve mülki bir çok zevat vo bütün Elazığ 
halkı tarafın'dan uturlanmıftır. Baıvekil Ankarada kısa müddet ka
larak yollarına devam edecek1cr ve pazartesi günü f stanhulda buluna
caklardır. Ba,vekil Büyük Şef Atatürke Doğu tetkikleri ve manevrala
nmız hakkında maltbnat arzcclecek.lerdir. 

Elbı~, 26 (A.A) - Dün gece ba§bakan El&zığda umumi müfettit 
tarafından misafir edilmiıtir. Gece ıerefine verilen ziyafette Fevzi 
Çakmak, M. M. Yekf1i general Kazım özalp, Orgeneral F ahrettin Al-

. • SONU·3 ONCO SAHlFEDE-

Zafer bayramı 

Saymen nutkunu söyledi 
''Milletimize ve dostlarımıza bazı 

menfaat vazifelerimiz vardır,, 
Bu menfaatleri korumak, bir vazifeyi yerine 

getirmek için harp edebiliriz 

Londradan bir m.anzarcı 
Londra 27 (ö.R) - Maliye nazırı Sir c Ben kendi hesabıma harbm önüne 

Con Saymon sabırsızlıkla beklenen nut- geçilemiyecek bir şey olduğunu ve bazı 
kunda Avrupa işlerinin endişe uyandın- memleketlerin zaruri olarak birbirine 
cı vaziyetini ima ederek demiştir ki: - SONU 12 INCt SAHtFEDE -

Yaş üzüm · 
sevkiyati· 
ikinci parti de 

Londraya ~ 
gönderiliyor 

Limaıumızda bulunan Hura n
puru Ozüm kurumunun 270 ton Yat 
üzümünü yüld~e devam edi
yor. Fricorofik tetkiJ&b mükemmel 
olan bu Tapur, bugün Urladan mo
törlerle aetirilecek ambalAjlanmlf 
Y&f üzüm partisini de alarak puarte
ıl alqamı Ciride müteveccihen hare
ket edecektir. Ayni vapura Girid
den 180 tonluk bir parti yq üzüm 
yüklenecek; Türk ve Yunan Uzüm. 

' leri ayni cünde Londra piyuuma 
/ arzedilecektir. 

Bizleri yeni vazife
lerl e karşı karfıya 

bulunduruyor 

Fuarda büyük tezahü- ı B h ft ·· - ıB Ta f K••k 
·ı 1 k 1 u a a 1 • y ur o men rata vesı e O aca Perşembeden iti-. 

---o
Memleket mahsullerinin ihracın

Pa rastlan~~- zorluklan hepimiz bi
Gyor ve goruyoruz. 

Yıllar var ki, ticaret hayatı kat'i 
)erbestisini kaybeylemiştir. 
1 istediğiniz malı istediğiniz mem
~kete satamazsınız. Ve yine İstedi-

~
niz memleketten İstediğiniz malı 

etiremezsiniz. İthalat ve ihracat iş
ri ancak devletlerin karşılıklı an
şmalarına uygun bir şekilde ve 

~orlukla yürütülebilmektedir. 
Kontenjan, gümrük, takas mani-

larını athyara.k döviz müşkülatını 
~enerek bir memlekete mal satma
bın ne demek olduğunu ancak bu iş
le uğraşan adamlar anlayıp takdir 
edebilirler. 

Böyle, müşkülat içinde yürüyen 
bir işe muhtelif memleketlerin şid
~etli rekabetini de ·ilave edecek olur· 
pak vaziyetin ağırlığı kendiliğinden 
meydana çıkar. 

Bundan dolayıdır ki ihracat işleri 
rnilli ekonomimiz bakımından ehem· 
,-niyetle ve haşsasiyetle takip edi
len bir dava halindedir. 

Bilhassa dış piyasalarda rekabeti 
yenmek mevzuunda çok titiz dav-

Fuarda güzel bir gece manzarası 

Türistik 
yollar 

ıKanunu Perşem
lbe günü meriyete 

Kahraman orounun zafer resmi geçidi, 
salı günil Cümhuriyet meydanında as
keri kuvvetlerimizin iştirakile, büyük 
merasimle yapılacak ve zafer bayramı 
şenlikleri her seneden daha muhteşem 
olacaktır. · 

Cümhuriyet meydanında askeri ve 
mülki erltAn için tribünler hazırlanmış
tır. Zafer bayramı gecesi fuarda büyUk 
şenlikler ve mehtap eğlenceleri yapıla
cak, eğlenceler şehrin muhtelif yerlerin
de sabaha kadar devam edecektir. 

ıbaren pazarlıksız' 

satışlara baş-

, lanıyor 
1 

Perakende s.atl§ta pazarlığı kal- , 
dıran kanunun bükümleri perıemhe 
gününden iböaren lıtanbul, hmir ve 

' Ankarada tatbik edilecektir. Vilayet ' 
makamının ve belediyenin bu hu
sustaki hazırlıkları da ilerlemiftir. 

Kanunun, ilk günlerde pmil ma
naaile tatbik edilememesi, işe evveli 
gıda maddelerinden bıqlanm.ası pek 
muhtemeldir. Her gıda maddesine 
ayn ayrı sabit etiketler konulacak-
tır. Etiketler üzerlerindeki fiatlerin 
tebdili, belediye müfettişliğinin mü-

1 

rakabe ve müsaadesiyle mümkün 
olacakbr. 

Cıda maddeleri kaplannm de
iİftirilmeıine lüzum olup olmadığı 
da tetkik mevzuu yapılnu§tır. Çuval 

1 yerine madeni kaplar kullamlmuı, 
etiketlerin gıda maddelerinden me
ldi pirinç çuvalı üzerine değil, pi
rinç kahmın üzerine konulması 

muhtemeldir. 

Hatayımızın yeni devlet 
reisliğine ·getirilecek 

B. Abdurrahman 
Melek de Hatay 
başvekili olacak 

Diğer kabine azaları 
meclis acıldıktan • 
sonra belli olacak 

İstanbul 27 (Hususi) - · Adanadan 
bildirildiğine göre Hatay milli meclisi
nin 30 Ağustos zafer bayramımız günün
de yapılacak ilk toplantısından sonra 
Hataya muvasalatı büyük tezahürata ve-

sile olan bay Tayfur Kökrnen Hatay dev
let reisliğine, bay Abdurrahman Melek 
te Hatay başvekilliğine getirileceklerdir. 
Diğer kabine azalarının isimleri Hatay Hatay bcıfUekili olacak B. Abdurnıhtn4' 
meclisi açıldıktan sonra belli olacaktır. Melek 

ranmak mecburiyetindeyiz. • • 
Rekabeti nasıl yenebiliriz} gı rl Y 0 r Salıgece.siorduevindezaferbayramı ----------------------------------------------------------------------------------

,erefine bir balo verilecektir. Ayni gece 
saat 21 de ordu mensupları tarafından 
fener alayı yapılacaktır. 

Ya fiat ucuzluğu veyahut kalite Bijyük Millet Mecliainin kabul 

üstünlüğü ile... ettiii turistik yollar kanunu~-

AN.KARADA 

Fiat ucuzluğunu maalesef bugün be ıüniinclen itibaren yüriirlüie si· 
için, temin edecek mevkide hulun· recektir. Vilayet makamı ba b...... 
mıyoruz. Çünkü Türkiycde hayat taki bazırlıldannı tamamlalDlfbr. 
bahalıdır. Hayat bahahlığı istihsal p_,..m,. ıününclen itibaren fflb· Ask.eri terfi listesinin yann akşam 
bahalılığını doğurmaktadır. rin her tarafında İflİJ'en otobila, Izmir komutanlığına bildirilmesine inti-

Çalışma sistemlerimiz çok iptidai- - SONU iKiNCi SAHtFEDE - _ SONU 2 tNCI SAHiFEDE _ 
dir. Memleketimizde ziraat zaafa =:::::::::=::::::::::=~
uğramıştır. 

Yeni yeni teşkilatlanma yoluna 
girmekte, ve çalışmalarımızı fenni
leştirmeğe uğraşmaktayız. Alınan 
tedbirler semerelerini verebilmek 
için her halde zamana muh~acız. 

Bu itibarla istihsali ucuzlatmak 
imkanları derhal avucumuzun için
de bulunmıyor. 

Kalite üstünlüğüne gelince : Bu 
mevzuda kuvvetliyiz. T ahiatin bize 

Malkolm 
Makdonald 
istirahat.için Istan· 

bula gelecek 
hahşeylediği Üstünlük sayesinde dış lstanbul 2 7 (Huıusi muhabirimizden) 
pazarlarda, teşkilatlı memleketlerin lngiliz müstemlekat nazın bay Malkolm 
karşısında durabiliyoruz. Makdonalt eylw iptidasında tayyare ile 

Amma kalite üstünlüğünün temin lstanbula gelecektir. Burada kısa bir 
ettiği fiat farklarının tesirleri niha- müddet istirahat ettikten sonra Adana 
yetsiz değildir. Alıcılar bir hadde 

1 
yoliyle Hindistana gidecektir. Nazırın 

- SONU 2 iNCi SAHtFEDE - 1

1 
tayyaresine bir lngiliz askeri tayyaresi 

HAKKI OCAKOGLU refakat etmektedir. 

Yafa suikastinden 

Dükki.nlar yağma 
Evlere · hü
cumlar oldu 
Yafada örfi idare 

ilan edildi 
Londra, 27 (ö.R) - Filistinde eui

kaıtlann arttığı kaydediliyor. Yafada 
Arap ıebze pazarında atılan bombanın 
faili veya failleri hakkında hiç bir haber 
nqredilmemiıtir. Jnfilak ııraaında pazar 
tam faaliyet halinde idi, ahali panik ha
linde kaçışmaştır. Şehrin diğer kısımla

rında dükkanlar yağma edilmiş ve husu
si evlere taarruz edilmiştir. Polis ve nÜ· 

sonra 

edildi 

- SONU 4 VNCV SAHiFEDE - Kudüaten bir manzara 



SAYFA: 2 -
Bizim lzmir 

Beynelmilel lzmir Fuarının benze
rini bulabilmek icın balkanları • 

afmak hiç olmazsa Bari'ye 
kadar gitmek lazım 

YAZAN : F. R. A T A Y 

Gazinonun taraçasından Lozan kapısına doğru ban-.ycrı:.n : Gaze
telerde 1938 lzmir fuarı havadislerini okuyanlar, acaba bu eserin 
ehemmiyetini takdir edebilecekler midir? Çünkü bizim fİmdİye kadar 
:Ankara "e latanbulda gördüklerimiz ve yaptıklarımızla bu eser pek 
uzaktan bile mukayese edilemez. 1938 beynelmilel lzmir fuarının ben
lerini bulabilmek için Balkanları qrnak, hiç olmazaa ltalyan Sarisine 
kadar gitmek lizım. Etraftaki zarif pavyonlar, ortadaki genİf ve sa
de havuz, ve lf1k oyunlan, ve bu zengin dekoru gece geç vakite kadar 
canlandıran kadın ve erkek kalabalığı, tark ve Osmanlı kuruluk ve 
Ye kültürsüzlüğünden ne kadar ayrılımt olduiumuzu gö.teriyor. Ne 
tarafa bakunı:ı; kendinizi bir Garp muhiti içinde hiMetmeldeainiz. 

lzmiri bir defa yanarken, bir defa da 1927 de ıörmiqtüm. Onun 
&çin ciimburiyet deninin eaerini daha iyi ölçebiliyonmı. ilk geJdiiimde 
bana eski günlerden huretle bahııedenlerin bir lrıuurlan vardı : O 
umanki lzmirde övünülmeğe deier feylerİn Türk olmadığmı unut
mak! Eğer umran hamlesi bu hız ve anlaJ11la devam edecek oluna, 
bir kaç aene aonra, eski habralar, artık bizim lehimize mukayeseler 
yapılmak için kullanılmağa batlanac:aktır. 

~ 

1927 de ıehri iki katlı bir paravana arkasında hazin arsa ve hara
beler tarla11 olarak bırakmıttım. Geri kalan halkm oturacaiı evler 
yanmamıt olduğundan, bu tarlaya yeni bir umran vazifesi bulmak 
düıünülecek bir meseleydi.Mesut bir fikir, ve onu tahakkuk ettirmek 
için senelerce, sebat ve ısrar ile uğratan bir azim davayı halletti: Yan
gın yerlerinin büyük bir sahuı gençlik parkı ile içindeki müessesele
re ayrılacak olursa, bir iki yeni mahalle, bir kaç esuh bina diğer kı· 
ıımlan doldumıaia ki.fi gelecekti. Belediye reisi Doktor Behçet Uz, 
lzmirin yalnız imarma çalıpnadı: lmar imkinını icat etti. Kendisi ile, 
bemferileri kadar ..,.t•rıcMtlan da övünseler yeri vardır. lzmir nhtunı· 
na çıkıp ta, benim gibi, Birinci kordon perdesini korkarak geçecek 
olanlar, mübaliia etmediğime bükmedeceldenlir. 

Meaeli lstanbulda 1zmirde gördüğümüzden bir kaç misli inta ya
pılmqtır. Fakat daha çok küçük mikyasta itin, burada bir eser hali 
arzeditinin tebebi, plin ve ürbanizm disiplinlerine tabi olmasından· 
dır. Şimdi ııra, lzmirin istirdadından sonraki belediye reisi Şükrü Ka
yanın yaphrmlf olcfuiu plinı, yanınamıt kısımlar üstünde tamamla· 
mağa ve bütün fdıri ürbanizm hareketi içine almağa geldi. Belediye 
bu tqebbüs üzerindedir. Şehrin, sahil boyunca, 32 kilometre uzayıp 
gittiğini, yan daiların, asırlardan beri gelİ§İ güzel yapı yığınlarına bo
iulmut olduğunu dütünmek ve belediye gelirinin bir milyon lirayı at· 
mad:ığıru ve bunun mühim bir kısmının, pek te işe yaramıyan iki mil
yonluk eski bir istilaazm ödenitine ayrıldığını hesaba katmak lzmir 
imarcılannın vazifeleri henüz ne kadar ağır olduğunu gösterir. An
cak eaki yangın yerlerinde toplu bir imar hareketi yapml§ olmak, mo
dern bir tehir nüvesine kanqabilmek imkanını, hepimiz için pek zi
yade kıealtmıthr. 

** Fuar fikri için de Mesut sıfatım kullanmak lizımgeliyor. Bqlan-
gıçta hayli itiraz ve tereddüt sesleri duymll§tuk. Artık bu bir munk· 
kat ve iğreti sergi değil, lzmir için bir müessesedir : Belki de bir gün 
bütün Akdenizin hll§hca telaki yerlerinden biri olacaktır. 

Açılıt günü Kocaeli mebuslarından bir aıkadatımız, koca ,dıirde 
tek bir oda bulamadığı için vapurla latanbula döndü. Otel ve tehir 
pansiyonlarının tanzimi timdi tzmirin en mühim meselesini tetkil et· 
mektedir ... Öyle zannediyorum ki gelecek,._ Kordon boyunda, tim· 
diki Şehir gazinosunun yerinde 100 odah mükemmel bir otel bulaea
ğız. Gerek fuarı inkifaf ettirmek, gerek 1zmir turizmini hareketlendir
mek için ikamet '8rllarını halletmek :r,ıı.ruret halini alırufbr. 

Burada lzmir belediyesinin, tehir içinde ucuz ve iyi nakliyat itini 
bütün belediyelerimizden daha iyi baprmıJ olduğımu kaydetmek İl
terim. Mazotla ifliyen zarif otobiUler, rıhtım boyunu adeta aüalemek
tedirler. Denizbankm yeni alımt olduğu üç vapur da pek uzun zaman· 
lar için deniz nakliyat itlerini tanzim etmİf bulunuyor. 

Vali ve belediye reisinin lzmirde içtimai hayatı kuvvetlendirmek 
için bqarmak üzere olduklan bir tqebbiU te, lnciraltı plij ve oteli
dir. Burası deniz yolu ile bet on dakikalık meaafede, 1zmire hem de
niz, hem kaplıca bıınyolan temin edecek bakilri bir istirahat ve eilen· 
ce merkezi olacaktır. Sıcak su biraz gerideki Aiamemnun kaphcala
rmdan alınıyor. 

B. Löberön Parise 
döndü 

F. R.AT AY 

Valimiz Bergam·ada 
tefti1te bulundu 

Paris 27 (Ö.R) - Reisiciimhur B. Vali B. Fazli Gilleç dün Bergamaya 
.Lebrun pazartesi akşamı Pari.se dönecek gitmiştir. Ayvalık - Dikili yolu inşaatlle 
ve saat 10 da nazırlar konseyine riyaset yeni yapılan Kozak otelini teftiş edecek 
ed cek•ir. ve bu akşam ş '1rimize dönecektlr. 

·---Ti""'°'~ 
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~Ş~E~H~.ıR~H~A~B~E~R-L~-E-R~,. ·Mfflehnom~~ 
Bizleri yeni vazife
lerle karşı karşıya 

Bir Italyan heyeti BAŞT::!':,"f:~~:::,,ED• 
Ticaret ve klaring anlaşması için 
Eyliil içinde Ankaraya gelecek 

kadar kalite farkını öderle.r. Bu far!. 
tahammülün üstüne çıktığı gün 
müstehliltler ba§lanru çevirmekte te· 
reddüt göstermezler. 

Rekabetin tiddeti karşısında çap . 
l'8§lk yollara sapıldığını gören hiikiJ· 
met, memleket mahsullerimize lu..r· 
fi dl§ piyasalarda beslenen emniyet 

V k 'l b " b f1 J • • l d•f k d .. [ . , ve itimadı korumak için ihraç nıad· e a et u munase e e zmır tuccar arının ı e ve üşunce erını delerini kontrol altına ahnağa L.arar 

öğrenmek istedi ve dün Türkof iste bir toplantı yapıldı verlmh İştir. add 1 . . . d d' 
. . raç m e erınuzı stan ar ız~ 

Önümüzdeki eylıll ayı içinde bir ita!- mak suretıyle bloke alacaklanmmn en- ltalyan hükümeti tarafından fuanmm Te t k .. t 'l . . · . e me , muş erı enmızm emnıyet ve 
yan ticaret heyetinin Klearing ve ticaret tilmesi hususunda hükümetin nazarı dik· fzmir piyasasını yakından tetkike rne- itimadını kuvvetlendirmek yoluna 
anlaşması üzetindc görüşmelere- devam kati celbedilmcsi temenni o!dilmiş_tir. Bu- mur edildiğinden salihiyettar makam· girilmiştir. 
etmek üz::re Ankaraya geleceği 111alUm- nun için İtalyan mallarına gümrük kon- larla temaslarda bulunmaktadır. B. An- Bölgemizde üzüm ve palamut 

dur. lktısat vek.'.ileti bu münasebeti~ iz- tenjanlannda biraz daha mWıait bulun· drea Hilda çarşamba ııününe kadar ııeh· otandardizasyonu ile ba§lıyan bu ha· 
mir tüccarlannın dileklerini ve dü,-ince- .nak icap edecektir. rimizde kalacaktı<. lzmirdeki müşahede- rcket, genişletilecek ve bütün mem• 
!erini öğrenmek istemiştir. Dün Türkolis !erinden edindiği intibalara göre ltalya· leket mahsullerine teşmil olunacak· 
müdür vekili bay Rahmin:n başkadığın- lT AL YAN • KORPORASYONLAR nm gelecek sene fuarımıza çok daha. ge· tır. 
da bir toplantı yapılmış, dilekler ıesbit UMUM MODORO ŞEHRiMiZDE nif bir surette iştirakine zemin hazıılad.. Bir senelik tecrübe ve alınan ne. 
edilmiştir. Bu dilekler arasında ltalyan ltalyan korporasyonlar müdürü umu· ğını, kalkınma yolunda büyüle canlılık ticeler müsbet ve çok ümit verici· 
klearinginin aleyhimizde netice verdiği, misi, meb~ bay Andrea Hilda dün !tal· &Österen memleketimizde ltalyan aiır dir. Devlet kontrolünün nefaset ÜS· 
lta\yadan alacaklı kaldıgı" mız dü(Ünüle· yan konsolosunun refakatinde olaralı: sanayu·· • · g · · k•nJ bul d "-· ün] ıçın enıı ım a ar un u,.unu t" üğünü inkişaf ettireceğinde 
rek 1talyadan bir 8.n evvel ithal.it yapıl- Türkofisi ziyaret etmiştir. Mumaileyh söylemiştir. ıüphe yoktur. 

Hoparlörler 
Şehrin ta yerinde 
llımal edllml,tlr 

Şehrin umumi meydanlarında ve on 
sekiz yerinde yapılmakta olan hoparlör 
tesisatı ikmal edilmiştir. Dün hoparlör 
tasisatının tecrübeleri yapılmış ve fuar 
neşriyatı umwnl meydanlarda hoparlör
lerle yayılmıştır. 

Zafer bayramı 
Ancak b1J işi yalnız hükümetin 

omuzlarına bırakmak doğru olamaz. 
Devletin aldığı tedbirleri halkın ve 
çihçinin takviye eylemeoine ihtiyaç 
vardır. iyi mahsul yeti§tİrmelt, bun· 
lan standard tiplere uygun bir §ekil· 

Fuarda b •• •• k t h •• de piyıuaya arzetmek müstahsilleri· uyu eza U• mizin vazifesidir. Bu vazife milli 
eltonomi bakımından vatani bir borg 

rata vesile olacak ~~:::.i baltımclan c1a ur. 
Tecrübelerin neticesi müsbettir. Dün Standardizasyon kararlarında hü-

plak neşriyatı da yapılmıştır. BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE hareket edecek bir husus! tn!!!. heyeti ve !tümelin takip ettiği siotem de gayet 
Manisa vilayeti de şehrin umumi mey- l.!tlyenleri Dıımlupmara getirecek, çar- basit ve çolt yerindedir. 

danlarına hoparlör koydurmUJ ve faa. zar edilmektedir. Terfi eden subayları- şamba sabahı heyetler saat 5,45 de iz- Hükümet her hangi bir mahsulü 
liyete geçmiştir. mız 30 Ağustos günil bilyük ünlformala- mire dönmüş bulunacaklardır. standardize etmek ve kontrol altına 

rını yeni rütbelerile süsliyeceklerdir. lzntlr ve Karşiyaka Halkevlerile ~ehlr almak istediği zaman, bütün alakalı 
Si yasal bllgller okulu 30 Ağustosda Ankara harbiye okulun- meclisl, vllayet meclisi heyetleri, Buca ticaret odalarının mütalaalarını al· 

talebeler! dan mezun olan 1050 genç ve ateşin su- ve Burnava belediye heyetleri, borsa ve maktadır. Dış piyasalarda alıcıların 
Siyasal bilgiler okulu talebesinden 20 bayımız orduya iltihak edecek ve o sa- ticaret odası heyetleri, partinin bütün düşüncelerini, isteklerini tetkik et· 

kişilik bir kafile perşembe günil şehri- hah törenle kılınç kuşanacaklardır. nahiye teşeklrllllerinin reisleri, işçi ve tirmektedir. 
mizc gelerek mesleki tetkiklerde buluna· esnaf birlikleri heyetleri merasime işti- Bununla da iktifa etmiyerek müs· 
cak ve fuarı ziyaret edeceklerdir. Tale- DUMLUPINARDA rak edeceklerdir. Izmirden gidecek he- tahsilleri ve ihracatçıları temoil eden 
beler sanat okuluna misafir edilecekler- yete parti ilyönkurul yardımcı ilyesl B. heyetleri Ankaraya çağırmakta, alı· 
dir. Dumlupınarda yapılacak askeri mera- Mehmet Aldemlr riyaset edecektir. nacalı: kararların tatbik imkanların! 

Kilovat tarifesinde 
simde lzmiri yüz kişilik bir heyetin Dumlupınara kadar gidip gelme tren onlarla birlikte müzakere ve müna
teınsil etmesi münasip görülmti§tUr. ilcreti b irinci mevki 675, ikinci mevki ka~ tmekte ve ondan sonra niha? 

Yarin akşam saat 19,58 de l=lrden 484, Uçüncil mevki 410 kuruştur. karara varmaktadır. 
Elektrik kilovat tarife komisyonu on Üzüm ve palamut standardizas-

beş gün devam eden tetkikleri neticesin- T .. k f. t Ortaokul 
de kilovat tarifesi üzerinde cüz'l bir ten- Ur O ıs e Yonunun nizamnamelerinin nasıl 

• hazırlandığını biliyoruz. 
zilllt yapmağa karar vermiştir. d .. • ) lhtıyaç bu sene için D 

eglşme er iğer mahsuller için de inceden 
. O~ beş k~ruş olan elektrik kilo:aı. ta- temin edllmlttlr inceye yapılmakta olan araşbrmala-

rifesı on dort kurll§ otuz paraya ındirll- İzmir Türkofis müdürlilğilnd' en Mer- fzmirin orta okul ihtiyacı, umum! mü .. .. B' 1 h · ft · · . . . . • rı goruyoruz. ınaena ey çı çının, 
mıştır. Tarife komısyonunun kararı tas- · Tür. k "- ud·· ı··ğ·· kledil fe*'• B Hikmet Türk"' ekte l d 'h J •• ı· 1 ] sın Ol.13 m uru une na en .. ~ · un m P er e ı racatçının a ıcının muta aa arı a ı· 

dik için Nafıa vekaletine gönderilıni§- bay Halil Mitat yarınki Erzurum vapu- yaptığı tetkikler neticesinde bu sene için narak onlar:n muvafakatleri yapılan 
tir. ru ile vazifesi başına gidecektir. halledilmiştir. Alınan tedbirlerle tek ta- nizamnameye karşı saygı göster· 

Berlln a~ korııersiyalı bay Avni !ebenin bile açıkta luılrruıırıüı temin mek, onun tatbikine candan fırsat 
Deniz. sporları vurdu Sağmanın 1zm1r Tilrkow mudurıuğüne edilmlştir. ve imkanlar hazırlamak en tabii bir 
Alsancakta, deniz sporları yurduna tayini tahakkuk etmiştir. Yeni mildürün Şimdiyekadarortaolrullara ve liselere vazife halini alır. 

ait olan banyoların daha istifadeli bir şe- hangi gün şehrimize geleceği henüz ma- müracaat eden namzed talebenin sayısı Her yeniliğin bazı zorluklar do· 
ltilde, gen~lik emrine tahsisi partice mu- !Om değildir. geçen seneden yüzde on fazladır. lhti· ğurması gayet tabiidir. Amma bun· 
vafık görülmüştür. Yakında deniz spor- BAY RAHMt yaç nlsbetinde yeni sınıflar i!Ave edil- lan iktiham eylemek lazımdır. iyi bir 
!arı umumi heyet toplantısı yapılacak ve mesi zı:rureti hAsıl olmuştur. Kat'i va- eser vücuda getirebilme!. için feda. 
verilecek kararla deniz banyoları Alsan- lzmir Türkofis müdür vekili bay Rah- :tiye! pazartesi günil anla§ılacaktır. karlıkla çalışmağa ihtiyaç vardır. 
cak ve Üçok sporcularının istifadelerine minin dil' Samsun Türkofis direktörlil- ltiyatların esiri olmak, işin kolay 
terkeclilecektir. ğüne tayin edildiği söyleniyor. Henüz bu Türkçe bilmiyen tarafına gitmek demektir ki bu, çılı:-

--=-- hususta Ofise gelmiş resmi bir haber misafirlerimiz maz bir yoldur. Biz eskiliğin ve ye-
Hususi muhasebede yoktur. niliğin aşıkıyız. Böyle olmak mevki-

Hususi muhasebe müdürlüğü memur
ları arasında bazı mühim nakiller ve te
beddüller yapılmış ve keyfiyet alakadar
lara bildirilmiştir. 

-=- Fuar münasebet.il.,. şehrimize gelmiş indeyiz. 

-0--

So yadı almıyan 
mektepliler 

Soyadı olmıyan okul çağındaki çocuk
lara şahadetname veya tasdikname ve
rilmesinde müşkil~ta tesadüf edilmiştir. 
Kültür direktörlüğilnden okul direktör
lüklerine gönderilen bir tamimde, on s.,.. 
itiz yaşını bitirmemiş çocukların babala
rının soyadlarını taşımak mecburiyetin
de oldukları, bu gibi talebenin babalan· 
nm nüfruı tezkerelerinde kayıtlı soyad
larının görülerek çocuklarına da ayni 
adların mektepçe tescil edilmesinin mu· 
vafık olduğu bildirilınişlir. 

lzmir Enternasyonal 
FUAR ti)'atrosunda 

Her gece 

HALK 
OPERETi 

Temsilleri 
OPERET REVO BALE 

Büyük orkestra 

Türisti 
yollar 

tramvay, vapm" Te bilUmuın nakil 
vaattalan biletlerine yİrnÜfet' para 
ili ve edilecektir, Bu senenin yol 
verıisi, İkİfer lira ilivetiyle oelöz Iİ· 

ra üzerinden tahsil edilecektir.. Bu 
tabıilahn İkİfer linuı. ayn bir heoap· 
ta gösterilecektir. 

Kanun yürürlüğe girerken, vila· 
yetin akdedeceği iatilaaı iti üzerin· 
de de çalıfılmalı:tadır. Vilayetin 
akarları kartılık sösterilettk iatik
nYda bulunulacaktır. Kanunun as
falt yollar infaatına ait kısmı ii:ıe

rincle de fiiliyat ııabuına ııeçilmek ,,__ ... 
~D'. 

Halkevi köşesi 1 
1 - 28/8/938 pazar ve 29/8/938 pa· 

zartl!!il gecesi evimiz bahçesinde orta 
oyunlan vardır. Saat 21 de bUtUn yurd
daşlar davetlidir. 

2 - 30/8/938 salı akşamı saat 21 de 
evimiz salonunda bir konser verilecek
tir. 

Bütün yurddaşlar davetlidir. 
3 - 29/8/938 pazartesi günü spor ve 

Her akpm piyesler değifir. müze sergi komitelerinin haftalık toplan-
Bileılerinizi ikiden itibaren alınız tısı vardır. 

Türkçe bilmlyen misafirlerimizin İzmir- Milli ekonomimizin icap ettirdiği 
de ilk öğrendikleri Türkçe kelime; HiHll yolda ve yeni sistemlerle hızlı ham· 
eczanesinin meşhur bahar çiçeği kolon- leler atmağa, hatta başlangıçta za. 
yasıdır. Eczacı Kemal Krunil Aktaş her ıarlı olsa bile, istikbali düşünerek fe. 
misafirimize bahar çiçeği kolonyamı be- ragat ve fedakarlıkla bunlara göğfü 
yendirmiş ve öğretmiş olmakla lzmirUl!k vermeğe mecburuz. 
namına iftihar ederim diyor. HAKKI OCAKOOLU 

Karşıyakadan: 

Çalgılı bahçelerde ... 
Bu sene lzmirin gece eğlenceleri bir kaç çalgılı bahçeye inhisar etti. 

Günün yorgunluğunu dinlendirmek, sıcağın teoirini hafifletmek, eyi, 
kötü, bir saz dinliyerek valı:it geçirmek iotiyenler bu çalgılı bahçelere 
fazla rağbet gösteriyorlar. 

Dikkat ediyorum evlerinde yemeklerini yeyip çoluk çocuklariyle, 
yalnız, veya ihtiyar anasiyle, genç hemşireoi veya refikasiyle gelenler 
arasında her 91nıftan halk var. Hepsi kibar, terbiyeli, sessiz, sadasız, 
saz dinliyorlar. 

Bütün bu nezaheti, bütün bu temiz havayı bozan maalesef bazı içki 
masaları etrafına toplanan veya kafayı tütsüleyip gelen mahdut kim
seler oluyor. içki ile terbiye İçtima edemezmi§ gibi kendi evlerinde 
bile yapmaktan ve söylemekten çekinecekleri pio ve çirkin söz ve hal
leriyle herkesi rahatsız ediyorlar. 

Bu masalardan ikide bir yükselen, ah .. Yaşa .. (Şu havayı çal), (Şu 
şarkıyı isteriz) sesleri, saz heyetini kendi emirlerine, kumandalarına 
göre hareket ettirmek heves ve saygısızlıkları, gayri tabii kahkahalar, 
sarhoş cilveleri, galiz sözler, bayağı mevzulu mükalemeler şüphe yok 
ki yalnız rakının değil, terbiye ve saygı noksanlığının yaptırdığı iğrenç 
hareketlerdir. 

Birçok aileler bu hallerden çekinerek, cürmümeşhut şahitliğinden 
korkarak bu bahçelere, gazinolara gidemiyorlar. Filhakika neşe, eğ· 
lence, zevk hepsi lazım olan şeylerdir. Fakat başkalarını rahatsız et· 
memek şartiyle f Bunu takdirden aciz olanlara en eyi terbiyeyi de 
zabıta verebilir. Çünkü böyle umumi yerlerde halkın rahatini bozacak 
şekildeki sarhoşluğu ceza kanunu da menediyor. 
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B.T.R.Aras 

Niğdede yeni su baskını 
Yeni ltalyan elçisini 

kabul etti 
'.Ankara 26 (A.A) - Yeni Italyan bü

,.nk elçisi B. Ottavio Dö Peppoyu bugün 
hariciye vekili Dr. RüştU Aras tarafın
dan hariciye vekAletinde kabul edilmlş-

Ul u kışlayı da su bastı 50. ev ·sular tir. Samsunda 

altında kaldı. Köylerde zarar Esnaf ve ahali cemi-
yetleri umumi kon-y _, •d ti d d gresinin kararları agmur şı e e evam a n::s,;e~~r~~~k::;ı:d:!~~ 

. t.oplanarak C. H. Partisine bağlılık ka-

Niğde 26 (A.A) - DUn geceki su bas- .. . . . Bugün Uluk 1 kas basını tekrar su rarları vermekte ve bu kararları birer 
• lüler ~cıl yardıma muhtaç hır vazıyete ış a a madd halind · 1 · ıı· 

!kınında Ovacık, Uluagaç, Kırağaç, Ak- .. .. . . . . basmış, elli ev ıular altında kalmıştır. e . e ruzamname erme ave 
•·· Güllüce Saslıca köyl . d h duşmuşlerdir. Bu gUne kadar tesbıt edi- S b kın A'- d . 1 . etmektedirler. 

ı 'Nll.i• , erı e asara . . . . .. . u as ı wtna emıryo u ve şosesın- _ 
'll~aınıştır. Bilhassa Ovacığın zararı çok lebilen zarar miktarı en az iki yuz hın de de tahribat yapmıştır. ButUn vil~yet .-----
;ınUhlındir. Evleri, mahsıllleri, hayvan- liradır. Komisyon yardımlara b&§lamış- içinde şiddetli yağmurlar devam etmek- E tı Mesutta 
ıarı ve yiyecek maddeleri mahvolan köy- tır. tedir. Radyosu 

Seriinin yaylım ateşi 
Ankara, 2 7 (Hususi) - Eti Mesuilda 

yeni inp. edilen radyo istasyonu birkaç 
güne kadar tesellüm edilecek, neıriyat 
tecrübeleri ypdacaktır, lstaoyon kat'! 
olarak neırlyatına cümhurlyet bayramın· 
da batlıyecaktır. 

Alman gazeteleri İngiltere aleyhinde 
çok şiddetli neşriyat yapıyorlar 

--=-
Son hafta 

Yakalanan kacakcılar • • 
Ankara, 26 (AA) - Geçen bir 

lngiltereden -Südetlere muhtarı yet 
vermesi için Çekos
lovakyaya tazyik 
etmesini istiyorlar 
Berlin, 2 7 ( ö.R) - Alman gazete· 

Jtri Slr Con Saymonun nutkunu bekler
.,,n lnailtereye karşı çok ıiddetli neşri
;aıa baılamıftır. l l mayıs buhranından 
beri Alman ııazotelerinin lngÜtereye bu 
kadar sert ihtarlarda bulundukları vaki 
(ieğildi. Bunlardan bazıları tehd;tkar bir 
lıaanla Südetlere muhtariyet verilmesini 
inallterenln Çekoslovakyayn emretnıe
ıoinl latiyorlar. 

Londra, 27 (ö.R) - Sir Con Say
monun nutku sanıldığına göre nazırların 
muayyen faıılalarla oöyliyecekleri nu
tukların batlangıcıdır. Zira hüküm~! 

beynelmilel vaziyetin ve bilhassa Orta 
Avrupaya ait nazik meselelerin inl<i§a
fından milleti muntazamen haberdar et
mei!e lüzum hissetmektedir. Çünkil in-

Hitler ve generaller son man<!vralarda 

gilterenin bunlara karşı vaziyeti lüzu

muna göre değişebilir. 

Londra, 2 7 ( ö.R) - lngiliz resmi 
mahfelleri Çekoslovak hükümetinin Sü-

Benzin ve petrol 
Fiatleri yeniden tenzilli 

olarak tesbit edildi 
Ankara, 26 (A.A) - lktısat vekaletinden tebliğ edilmiştir : 
25/8/ 938 tarihinden muteber olmak üzere benzin perakende ve 

petrolun toptan satış fiatleri beş şehir için aşağıda gösterildiği gibi 
tenzilen tesbit edilmiştir : • 

Gaz : Çift büyük teneke. Ankarada 61 O, lstanbulda 500, Samsun
da 525, Mersinde 520, lzmirde 51 O kuruş .• Tek küçük teneke. Anka
rada 94, lstanbulda 79, Samsunda 82, Mersinde 82 kuruş. 

Döküm kiloğram .. lstanbulda 14.75, lzmirde 15 kuruş .. 
Benzin : Çift büyük teneke .. Ankarada 650, lstanbulda 570, Sam

sunda 580, Mersinde 570, lzmirde 570. kuruş .. 
Döküm kilogram Ankarada 17.70 lstanbulda 15.20 lzmirde 15.20 

kuruş •. 
Diğer yerlerde azami satış fiatleri lstanbul ve lzmir depo fiatlerine 

nakliye ve mahallt resimler ve liste vekalete mevdu yerlerde satıcı 
komisyonları ilave edilerek tayin ve tesbit olunur. 

lstanbul ve lzmir depo fiatleri : 
Benzin : Büyük teneke. Çifti 5 11. 7 5 krş. Ufak teneke beheri 7 5 

kuru§ .• 
Petrol : Büyük teneke. Çifti 468,42 kuruştur. 

Sun -Yat - senin karısı 
Radyoda bir nutuk söyledi 
kanın Japonyaya ham 

ve Ameri
madde 

vermemesini istedi 

Kanton, 27 (ö.R) - Çin cümhuriyetini kuran Sun Yatsenin ka
rısı radyoda bir nutuk söyliyerek Nevyorktaki gençlik kongresine hi
tap etmiş ve devletleri, bilhassa lngiltere ve Amerikayı Çine taarruz 
halinde olan Japonyaya ham madde vermemeğe davet etmiştir. Ha
tip Japonların ham madde ihtiyacının yüzde otuzunu lngiltereden, 
yüzde 3 2 sini Amerikadan tedarik ettiklerini ve ihracatının yüzde el
li ikıini bu iki memlekete ve müstemlekelerine yaptıklarını hatırlat
mış ve demiştir ki : 

Japonlara ham madde satmak Çine karşı taarruzlarında onlara yar
dım etmektir. Eğer bunun önüne geçilirse Çindeki haksız Japon taar
ruzu bir kaç ay içinde mm affakıyetaizlikle bitecektir. 

detlerle müzakere için yeni bir eoaı tek
lif etmek suretiyle aldığı uysal vaziyeti 
bilyUk memnuniyetle karıılamıştır. Bun
dan maksat Südetlerin eaas tal•plerini 
tatmin etmektir. Bu uysallığın makeı 

bulaceğını ve doğrudan doğruya bilva
sıta alakadar herkes tarafından gerginli
ği arttıracak her şeyden sakınmak için 

gayret sarfedileceğini ümit etmek lhım
dır. 

Bu itibarla Alman Südet mebusları 

tarafından neşredilen ve Südet Alman .. 
larının şimdiye kadar muhafaza ettikle
ri takdire değer disiplini gevşetecek ma

hiyette olan beyannameye bilhassa te
essüf edilmektedir. 

Prag, 27 (ö.R) -Südet mebusların

dan Frank ve arkadaşlarının beyanna· 
mC8i nefretle karıılanmı§tır. Bunlar Sa.._ 
detleri giiya Marksist hücumlarına karşı 

meşru müdafaa hakkım istimale davet 
ediyorlar. Hükümet radyo ile Çek ve 
Almanca bir tebliğ neşrederek alelade 
zabıta h8.diselerinin ecnebi propaganda· 

siyle izam edildiğini ve nizamı bozabile
cek hareketlere karşı zabıtanın tiddetli 
müdahalede bulunacağını ihtar etmiştir. 

Posta 
Ve telgraf tevziatı 
motörleştirilecek 
lstanbul, 2 7 (Hususi) - Memleket· 

te posta telgraf tevziatının motörle~tiril· 
mesi için tetkik1er yapılıyor. Jlk iş ola· 
rk Ankarada tatbik edilecek olan bir 
usule göre tevziat bisiklet ve motosiklet 
ile yapılacaktır. 

lkt.sat Vekili 
Ankaraya döndü 

lstanbul, 2 7 (Husus! muhabirimiz
den} - lktısat vekili bay Şakir Kesebir 
buradald tetkiklerin! de ikmal ederek 
Ankaraya hareket etmiıtir. Vekil Hay
darpaşa garında bir çok zevat tarafın· 

dan te§Yİ edilmiştir. 

Divrıkte Demir 
ihracatı 

hafta içinde gümrük muhafaza teşlcili.

b 84 kaçakçı, 1197 kilo gümrilk kaça
ğı, 544 gram uyutturucu madde, yedi 
altın lira, 7 zlnet altını, 5 70 Türk liraaı 
ile on kaçakçı hayvanı ele geçirmittir. 

Doğu manevra
ları ıcın • 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
tay, Korgeneral izzettin, Umumi 
müfettiş Abidin Özmen ve civar vi
layetler valileri hazır bulunmuşlar
dır. 

Başbakan bu sabah manevra sa
hasına gitmiş ve pek muvaffakıyet
le devam eden manevra safhalarını 
takip etmiştir. Manevra sahasından 
avdet eden başbakan öğleden sonra 
şehir içinde muhtelif ziyaret ve tet
kiklerde ve akşam da ordu tarafın
dan §ereflerine verilen ziyafette ha
zır bulunmuştur. 

Başvekil, Milli müdafaa vekili 
Kazım Özalp ile birlikte saat 1 1 de 
trenle ve Ankara üzerinden lstanbu
la hareket edecektir. 

Celal Bayar Elazığda pek eskiden 
kalmış olan hastahane yerine 200 
yataklı yeni bir hastanenin yapılma
sını emretmiştir. 

Bundan başka kendisi Trahum ile 
mücadele edecek bir hastane yapıl
masını ve bunun için muktezi elli 
bin liranın verilmesini vaadetmiştir. 

Horti 
Potsdamda 

Büyük Firederikin 
mezarına celenk • 

koydu 
Berlin, 2 7 ( ö.R) - Amiral Hortln!n 

Berlindelci ikametin son gilnil Potsdam
da bir gezintiye tehs!s edilmiştir. 

Macar krallık naibi meşhur San Susl 
ıatoaunu ve Prüaya ile Almanya tarihin
de mühim yeri olan hatıraları ziyaret et
miş, büyük F rederik.in mezarına bir çe

lenk koymuıtur. 
Amiral Hortinin maiyetinde olan dev

Samsun 26 (A.A) -Divrikten gelen Jet adamlan, baıvelcil B. lmredi ile ha
nUmunelik demir cevheri burada vapura riciye nazın B. De Kanya Berlinde ka
yükletilerek ihraç edilmiştir. Ll.ınanımı- !arak Alman ekonomi nazın ile mUza
zın iktısadi hareketini artıracak olan bu kerelerde bulunmuılardır. Bu görüıme. 
hAdae sevinçle karşılanmıştır. !er iki memleketi alakadar eden ekono-

Fuar • 
gazın osu 

Balkanlarda eşi bulunmayan ve çok ince 
bir zevkle tanzim edilen Fuar gazinosu 

Her akşam İzmirin neş' e 
kaynağı halindedir 

Fevkalade müzik, zengin program. dans 
Cumartesi günıl varyete numaraları de

ğişecektir. Pazar günü 18,30 da tedansan 
Masalarınızı gündüzden angaje ediniz 

TELEFON: 4020 

SAYFA: 3 

Büyük Şefin 
Zonguldağa ayak bas
tığı günü Zongul

dakda kutlandı 
Zonguldak, 26 (A.A) - Atatürkün Zonguldak vilayetine ve kö

mür havzasına ayak bastıkları mutlu günün yedinci yıldönümü mü
nasebetiyle dün Zonguldak baştan başa bayraklarla süslenmiş ve sa
at 13 te devair rüesası, Milli müesseseler direktör ve mensupları, bin
lerce halk, köylü ve işçi kitlesinin iştirakiyle cümhuriyet meydanında 
genel bir toplantı yapılmıştır. 

istiklal marşiyle başlanan bu törende bugünün mutluluğu ve büyük 
Önderin havzaya ayak bastıktan ıonra havzanın göz kamaştırıcı in
kişafı etrafında çok heyecanlı söylevler verilmiş ve Büyük Öndere 
halkın tükenmez minnet ve §Ükranını ve Kemalizme ebedi bağlılık
ları arzedilmiştir. 

Zonguldak, 26 (A.A) -. Amele birliği umumi heyeti ve ihtiyat 
teavün sandıklan heyetleri bugün fevkalade bir kongre yaparak ame
le birliğinin hükmi şahsiyetinin C. H. Partisine bağlanmasına ve ni
zaınnamelerine kurumun Kemalizmi kabul ve kendi faaliyet sahala
rında parti prensiplerini tahakkuk ettirmeği asıl gaye edindiğine dair 
bir madde eklenmesinin C. H. Partisinden temennisine ittifakla ve 
alkışlarla karar vermişlerdir. 

• 

Doğu manevraları bitti 

Kıt' atımız 
geçid 

30 ağustosta bir 
resmi yapacaktır 

İstanbul, 27 (Telefonla) - iki günden beri devam eden Doğu ma· 
nevraları dün akşam sona ermiştir. Manevralar çok muvaffakıyetli 
neticeler vermiş ve bilhassa çetin arazide iki taraf süvarilerinin yap
mış oldukları taarruzlar çok azametli ve muhteşem olmuştur. Uzun 
yürüyüşler yapan subay ve erlerimizin gösterdikleri bu muvaffakıyet 
büyük komutanlar tarafından takdir ve tebrikle karşılanmıştır. Ma
nevraların hitamı tayyarelerimiz tarafından atılan mavi işaretlerle 
ilan edilmiştir. 

Manevraya İştirak eden kıt' at 30 ağustos zafer bayramı günü Ela
zığda büyük bir geçit resmi yapacaktır. 

Mısır - Galatasaray maçı 

Tak mımızın güzel oyu
nu ve galibiyetiJe bitti 
lstanbul, 27 (Telefonla} - Bugün lstanbulda haraı~tli bir spor 

günü yaşanıldıö Mısırlılarla Güneş - Galatasaray muhteliti arasında 
yapılan karşılaşma çok heyecanlı olmuştur. Sekiz beynelmilel oyun
cusu olan Mısır takımı bütün tahminler hilafına beklenen oyununu 
gösterememiştir. 

Buna mukabil Güne§ - Galatasaray muhteliti güzel bir oyun çıkar
mı§tıt. Neticede 1 • 2 Mısırlılar mağlup olmuştur. 

Donanmamız 
beraber 9 

Yavuzla 
eylülde 

geliyor 
• 
iz mire 

lstanbul, 27 (Telefonla} - Donanmamız başta YAVUZ olduğu 
halde 9 eylul lzmir kurtuluş bayramında bulunmak üzere eylulün ilk 
haftasında lzmire hareket edecektir . 

Gemilerimizde hazırlıklar yapılmaktadır. 

Boğazı yüzerek geçtiler 

Birinciliği Galatasaray
dan Mahmut kazandı 

lstanbul, 27 (Telefonla} - Boğazı yüzerek geçme müsabakaları 
bugün yapılmıt ve bu müsabaka çok heyecanla takip edilmiştir. Mü
oabaka Bebekteki Galatasaray kulüp binası ile Hisar arasında cereyan 
etmiştir. Birinci Galatasaraydan Mahmut gelmiı ve yirmi iki dakik,@ 
38 saniyede Boğazı geçmeğe muvaffak olmuştur. 

Koca Tepede 
Şefimiz büyük sevgi 

ve saygı ile anıldı 
Afyon, 27 (A.A) - On altı yıl önce Büyük Kurtarıcımız Atatür

kün Kocatepeden : 
Ordular ileri ..•...• 
Kumandasını vererek tarihin seyrini değiştirdikleri kutsal mevki 

başta Afyon valisi Evrendilek. olduğu halde yüzlerce köylü ve şehirli 
halk tarafından ziyaretle coşkun tezahüratta bulunulmuş, Büyük Ata
mız sevgi saygı ve şükranla anılmıştır. 



ı-
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{LLJ Büyük aşk ve macera romanı 
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Kampta parlak İşıklar yanmıştı. Şovel, uzak bir köşede put gibi 
Lorans Lelia arkasını döndü. Kamp hareketsiz durmakta idi. Yalnızdı. 
ışıklarına doğru yürüdü. Karde i (Gus) yanında değildi. 

Adam, onun gölgesini kaybolun- Gündüz birdenbire kaybolduğundan 
caya kadar takip etti. beri bir daha gö~ükmemişti. 

içini derin derin çekti. Ziyafetin umumi neşe ve ahengi 
Ill içinde Şovel adeta kendini tecrid 

AY GOZEL GECE .. AŞK GECESt etmiş bir vaziyette id\. 
Bu geceki ziyafetin parlak olması Valberger, daima onu göstererek 

için Samoel Valberger h.-r tedbiri al- Loransa söyledi: 
mı°Ştı. Daha gündüzden, cİYar köy- - Pek az içiyor .. Hemen hemen 
ler<len yerliler mükemmel brr ziya- lıiç birşey de yemiyor .. Fakat h3re
fet malzemesini sırtlarında ta~ıyarak ketlerine bakınız .. Ne kadar asilane .. 
getirrnişlerdi. Ziy;ıfetin başlangıç Ne kadar kibar .. Protokola tabi en 
saati Gongların çalması ile bildirildi. yüksek içtimalann en kibar adaml.an 

Dekoratörler bu çöl ortasında der- bile onun kadar olaınazlar. O, aym 
hal güzel ve feerik · bir m"ıızara ya- zamanda hem yalı:ı~ıkh, hem d" gi.i
ratmışlarch. zel bir delikanlı .. Öyle değil mi l,,e

Jefrinin ve adamlarının vurduk- lia? 
!arı kaplan, Panter derileri oraya biı· Gen~ kız, zotaki ce=p verdi: 
raya gerilmişti. - F el',a değil.. 

Kafilenin altmış ki,i tutan kala- · - A!r-ma da müşkUlJ>esentsiniz 
kalabalık kafilesi bağajl.ar, sandıkl:ır ha., H~ güzel. tıcm ç:: · zeki ve ay
Üzerine ve hatta yere oturmuşlardı. ru ı:ıun;ı.rda asa1-t ve: kibarlığı Üz~

F.t, av kuşları kızartm<0!armın ko- rinden akan bu esra·eııgız edamil ,.... 
kusu eU-afı bürümüştü. dece dudak burara efe na değil .. :> 

Şarap damacavaları V;! Ş'1mpaoya c!iyorsqnuz. O sizin ~erinizde o ka-
şişeleri ziyafet grubunun içine bolca darcı · 11\1 tesir b tı? Yazık .. 
dağıtılmıştı. Lorııns heyecanb sordu: 

Lora.ns Lelianın el;,ıafını Valber- - Y:ı:zık olan p.edir? 
ger, filmin diğer artistkri. opera~Ör· Valbe:ger bu ııuali duymamazlık-
ler, ses teknisyenleri sarml§lardı. an geldi. 

Akterisin oturduğu yerin sağında- - içinde yasadığımız dakikadan 
ki mevki onu kurtaran Etiyen Şovel istifade etmeğe bakalım, dedi. Yarı
içi"n ayrılmıştı. nın, hı:.tta birkaç saat sonra senin bi-

F akat bu adam, kendisine verilen ze neler hazııladığını hiç birimiz bi
v~ ayrılan bu şeref mevkiini di~er lemeyiz. • 
büti.in şatafatlı teklifler gibi reddet- - Ne demek istiyorsunuz Val-
tiği için o yerde Jefri oturuyordu. berger? 

Lorans Lelia, halaskarının esrar- - lıte şampanya .. Haydi içiniz. 
ı:ngiz tevazuunu evvelce ve bizzat içelim .. Neşemizin, sıhhatimizin ve 
yaptığı tecrübe ile öğrenmiş olmak- askın şerefine içelim .. 
la beraber onun bu şeref mevkiini Valbcrgerin yüksek sesle söyledi
kabul etmemesi, kendi yanında · yer ği bu sözleri umumi bir alkış karşı· 
almaması biraz gücüne gitmisti, !adı. 

Ziyafet bütün neşe ve parlaklı~ı Şişeler elıkn ele geçti .. Açıldı ... 
içinde devam ediyordu. ;çildi ... Bo;ıaltıldı.. 

Şaraplar, şampanyalar içiliyor, Gruptan birinden bir akordeon 
nefis yemekler yeniyordu. sesi yükselmeğe haşladı. 

Yerli araplardan biri iki eli ile ya- MOda olan ve müzik hollerde rağ-
kaladığı kocaman bir budu şapırdata bet gören yeni bir romansın nakaratı 
şapırdata sıymyordu. \:.ütün dudaklarda birden dolaştı. 

Valberger akterise doğru eğjldi: Müzik biter bitmez «bravo .. > ses-
- Şu yerlilere bakın, dedi. Ne !eri etraftan yükseldi. 

kadar iştiha ile yeyorlar. Fakat bizim Bu •ırada Lorvı• Lelianın ayağa 
kahramaron onlara hiçte iştixak. etti- kalkuğt görüldü. 
ği yok. Farkında mısınız} Genç ve ıı:üzel artist arkadaşlarİ· 

Lorans Lelia elbette bunun far- nİn ricaııını reddetmemiş ve bu güzel 
kinda idi. Çünkü ziyafetin başlangı- gecenin neşesini ilizel ve sanatkar 
cıodan beri gözlerini E.tiyen Şovel- sesinin sihiri ile artırmak istemişti. 
den ayırmıyordu. -BITMEDl-

• Çok garı iddia 
Bir Yunan gazetesine göre Çar 
Nikola Sultan Mahmuda hiristiyan 

olmasını teklif etmiş ... 

Katimerini 
tarafından 

bu meselenin tarihçilerimiz 
aydınlatılmasını istiyor .. 

Atina - Ke.timerini ıazetesi clüılı I deveran ediyordu. RU9 diplomatlarından 
tarihinin heniiz aydınlatılmamış olan bir Tatiyef bu husustaki eserind~ diyor ki: 
noktası> başlığı alunda şunları yuıyor: cYcniçcriler fetva ile tcpelcndikten ıon· 

cÇar Nilı:ola 1 Sultan Mahmuda Hıris· ra, Malımut ıeııiı bir nef.,. -lmıpa da, 
tiyan olmaıını teklif etti miydih fetvaaz hiç bir it göremiYcırdu. Emin 

cMcmlekctinin dini reisi olduğunu <la hendesi olan Topal Hüsrev paşa vasıta

iddia eden koca R,. Çan tarafından lr.on- aiyle ulema ile pazarlık yapmak mecbu
dini bütün müıılümanlarm halifesi, i .iun ıi;yeti. dine karp husumetini arbrıyor ve 
dininin ı,ıcyı::amber vekili ve Allahın ı:öl- ısl~atına karıı çıkarılan müıkült,t asa· 

geai addedeı> padi~ Hırioıcyanlık tek· biyetini ateoliyordu. Kot11tantin;yer.in 
lif edilirken. Nilıola 1 nin ııeye istinat el- ilk imparatoru da Ruaya ila mücadelede 
t;iiini ar.,ıınwık ic:..p etmez mi?. bulurıduiu bir aırada HlYiotiyanlıiı ka· 

Bunu Alekoandr 1 ııihi hayalperes! ve bule karar vermitti. 
tesir altında kalan bir Çar, -ırni karak
terde olan ve h tti Fransız ihtilalinin te
siri altında lr.alaralt yakaanda ihtilı.lcı işa· 
reıi taııyan Selime :YaPrıııt ol•ydı, ııelip 
güzel yapılmı} bir teklif sayılabilirdi. 

Mahmut cezrr illeri oeYetdi. Muh.~m
medin ıeriati altında url bir devlet ku
rulamıyac:aiına kanaat a:etirdikten ~onra. 

bunu kOkünden h;alleımek i temiştir. Çar 
Nikola, yaptığı teklifin nezaketini bildi· 
ğinden Halil pat~Ya verdi~i mektupta 
bundan hiç bahsetmemit ve sadece «bü

J üklerin tebaalarından elueıi;retin diııinc 
mensup olmasının faydah olacağını> 

Halil paşaya hatulatmıştır. 

-
YENi ASIR 

:········································································,········ •••..••..•..•..........•...••..........•... • • 
~ FUAR KUP ASI MAÇLARI ~ 
• • ·-.. ız'intr·;·····rr·aky·ay'i .. _·3 ... : .. ·1·:~·: ...... 
Ankara, Istanbulu 2 - 1 .. 

Geçen yıl, puanların müsa?i vaziyetter 1STANBUL MUHTEIJTI : 
olması dolayaiyl• ortada kalan Fuar Mehmet Ali, Bahadır, Ruhi, Lebip, 
kupası müsabakalarına dün Ankara, Is· Kemal, SaadeUin. Haydax, Murat. Eoat, 
tanbul, Trakya ve lzmir muhtelitleri arR· Şahap, Mulıı-rn.. 
smcla başlandı. Bu defa bu turneye Trak· Oyuna, lstanbulun bir vuruşile başları· 
ya da katıldığından müsabakalar bir kat dı. Top bir iki dakika ayaktan ayağa do· 
dalıa ehemmiyet kesbetmif. oluyor. !aştıktan oonra ikinci dakikada Muraılm 

Dün yapılan müsabakalarda 11erek oıkı bir vuruşiyle Ankara kaleoiııe ıirdt. 
ı.akınılet ve a:erek oporcular eo ufak bir lstanbulun daha oyunun batlangıcında 
had.İoeye meydan v.rmediı.Ieri ııibi het bir gol yapması maçın neticesini Ankara 
iki oyun da oamimi bir hava içinde bir aleyhine düşünenlerin kanaatlerini kuv
kardeş kucaklaşmaauu andu~ ve genç· vetlendirmişti. Fakat Ankara ikaz bek
lerimizin takdire değer harekeıleıi halk liyormuş gibi golden sonra sağdan sol
tarafından alkı;lanmı;br. dan lsıanbul kalesine inmeie başladı. 

lzmir muhteliti dün kelimenin tam 9 uncu ve 1 ~ inci dakikalarda lskende· 

mana•iyle fen teşkil edilmiştir .. Hatlar 
ara51nda hiç bir irtibat olmadtfı gibi iki 
ac;U: ve ool haf mütemadiyen bucalamıt
lar ve takım bu yüzden çok milşkül an
lar ıeçinni!ıir. Eieor Trakya forvetleri de 
bizi taklit etmemiş olsalardı vaziyet bam 
başka bir ,ekil alırdı. Bereket versin ki 
Trakya muhtel iti daha henüz bu kadar 
ehemmiyette mibabakalar için hazırlan· 
mıt değildi. Müdafaası oldukça kuvvet· 
li olan Trakya takımının hücum hatb 
çok zailıi. 

Ankara ve İstanbul takımlarına 11elin, 
ce : Dünl.ii oyunda Ankara muhtelitiol 
eeki tak1m1arma nazaran daha :ıaif gCSr• 
dülı:. Maaınalih takımda batta Hasan 
olmak iizMe Abdül, lshnder, Ali Riza 

J 

ve ikinci devıede de eağ açık temayib: 
eden fuıholcular idi. 

fstanbul muhtelit!, birinci devre gil

zel bir oyun çıkard~ F akal ikinci devre 
de ayni oyunu idame ettiremedi. Takım

da en iyileri Muhtetem ve E..t idi. 

tin iki ~tu av'utfa neticelendi. 
Dakika 16 ..• Toı,ı fstanbul kaleai Bn· 

!erinde .. Oyııncular birbirlerine girmlı· 
ler, topu blrblrterlnden almaia çalışıyor
lar .. Bu sırada Hamdi seri bir hamle ils 

Yendi 
Sporcular Atatürk 
Anıtına çelenk 

koydular 

, __ ...... 
F akaı Ankaıa müdafaasının yetinde mü
dahaleleri l•tanbul forvetlerine fınat 

vermlyord1'. ru taraf ta başka aa.yı ya
pamadıklarından maç 1 • 2 Ankararun 

ilk l:a,..Ia ma bmir • Trakya aruİn· topu cantpıuue bir ıı-yretle ı.htadan u:alibiyetiyle bitti. 
da oldu. B~ müoahakaya lzmir şu kadro çivi oökeı cibi oyunc:W.a.noı ay.ı.Janndaa l 
ile çıktı : · çıkara.ı:ak. sıkı hiı: ll1llıı. k()şcden Aııbta· 

Hakkı, Rum. Necdet, Ahmet, En- nın beraberliğini kurdu. Bu hareket ve 
ver, Felımi, Hakk~ ömer, Fuat, Jlyu, gol cidden enfesti. Devre 1 • 1 berabe-
Hiltmet. re bitti. 

A.B. 

* lzmirde bulunan Ankara, lstanbul ve 
Ttakya eporculariyle lzmir ıporcuları bu 
...hah oaat onda lıoep birden Atatürk 

Buna mukabil lznıirli 'azminin oan- ikinci devreye Ankaralılar büyük bir anıdına gelerek törenle bir çelenk koy-
ıerfor mnkünde oynad>fı Trakya muh. tevltle başlad~ar. Ve 16 ıocı dakikada muşlar ve burada toplanan sporcular ls-
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Arasıra 

Kadınlara yervermek 
Yazan: Ecızıı.cı Kemal K. AKTAŞ 
Dün tramvayda iki kad1D ıöroşüyor· 

du. Fuar için lzrnire mioafip gelmişler .• 
Ben kendilerine kulak misafiri oldum. 
ilcisi de bana işittirecek şekilde görüşü· 
yorlardı. 

Yer l>ulıunamışJ.,. .• Ayakta v• he.._ 
de yanunda idil.r. 

Birili kuvvetli kuvvetli ötekine ne 
dese beğenirsioiz: 

- Burası lstanbul gibi değil hemşire .. 
ErlcekJe,. <>turuyorlar .• Kadınlara yer ver
miyorlar. ayakta durduruyorlar, müna· 
aebetoizlik 1 

Y anımdakl ark~ düı-tlii.m. onlara 
işittirecek şekilde ded.im ki: 

- Cilmhuriyet kanunları cinsiyet far .. 

kını lı.aldudL Kadını kaf"ıe~ peçeden 
11Yırdı. ooııra bütün medeni, oiyaoi içtO; 
mal hak.lan verdi Saylav, memur, asker 
yaptı. Her se.hada erkekten farhu: oJ.. 
duklarım •Öy)edi. Tramvayda kadına 
yef verıxıelı. Öçjn lıe.dıtıuı ıebe, hasta veya 
bir başka şekilde e.yakta durınaamda 

mahzur görülmelidir. Umumi yerlerde 
bir vataııd8"" yer ver....,k, ckWet etmek 
için o vatandaşın kadıa eya erkek ol· 
masına dikkat edilecek değildir. Mesela 
hasta bir erkeğe, ihtiyar ve malUl bir er· 

keğe. genç bir bayan yerini vermelidir. 
Hala kadıp olduğu için yer iotiyen !).yan· 
la11 a:ordü'-çe: • 

- Ben J>eçe isterim, kafes isterim, 
harem obnak.isterim diyen bir ric'at hi8-o 
si duyanın. Bllllların haric;.;cle sevimli bir 
bayana yer vermek bir nezaket itidir. 

Yoksa iddia edilecek bir hak değildir. 
iki bayan birbirinin kulağımı. eğildi· 

lerı 

Şu Kemal Kamil Aktat nu, eczaci 
mı) Çok ukal! feymit diyorlardı .• 

----:---
Yafa suikastiiı-

den sonra 
BAŞT ARA.Fi l lNCl SAHiFEDE 
mayişç.ikr aı:...,.Ja yeai miioademder 
olıuut. bi> çok ıı~işçileı yani"''"'~ 
tır. Yollarda kanşak.lıkl~ devam etbii 
ci!.etle Y aiaya ıickıa :rolJuq,,. aıiiıuılar 
!at ilsa edilmiı Vfl Yafa.da alqe.mdan iti
bare ecıkağa çıkmak ·m ~
y efay yalw> 01- T di.vivde k a ka· 
rışıkhklar olmuş, bazı Y a},..dij..- Qıılaı)a 

v ya 14banca ile yarala.ıırtllOl>r. Poliı 

müfrezeler · oiir'aıli ü<lah.ııleoiyt.ı 

nizam iade edilmiştir. Diier rnı.o.takalaı· 
da da buu. l>cnzft ka.ı:..,Jr.lıllaı olnwe
ıur' Salüı.iyettar otoo<ıeı.... asayifi muha. 
(aza ;ç;., ukerô nolr.talarıo yaıclıaıını. İl· 
ıe~lerdir. 

Filioıti:ııe po\i.s takv~e kıt' alaıınm göa. 
derilmesi tacil edilıni1tir. Londra ve ci• 
varı polislerinden 1 20 kişi bu saba!\. 
Hayfaya sevkedilmiştir. 200 kitilik di< 
ğer bir polio kıf uı dıı elı' • ayında Fi
listine hareket edecekm. 

teliti şöyle teıkil edilm;.ti : Basri bir korner atışından topu doğru- tiklal marşını söyliyerek büyük öndere Kudüs, 27 (ö.R) - Yafa suikast{ 
Ali, Talwıin, Celal, Yatar. Hasan, Ilı. dan doğrcya lotanbul kalesine ıolıarak •porculanQ ınm.et ve şükranlanru lzhıu kwbaııları reoaı.en 23 ölü 40 yaralıdır., 

rahim, Suavi, Şem ~ Nazın~ Tank, Ni- ı:Wıiin en iyi hareketini yapt~ elmŞeı ve burada toplanllJl halk ta t. Hakikatte yaraL •J(IBl çok daıha fazla• 
zam.. O • l mağlup vaziyelten evvela bera- candan ııelen tezahürata iştirak eylemiş· dır. Zira bunlardan bir çokları infilak 

Hakem, lotanbuldıuı Nuri Bosut.. berliğe ve sonra da ııalip vaziyete ıı:e- !erdir. yerine yakısı evlerde tedavi altına alın· 
Topa illı V\Ir"fU yapım Trakyalılar he- çen Ankara müdafa~a daha ~yacle * ll)l br. 

men lzmir kalesi önlerinde gözüktüler •. eMmmiyet verdi&~en oyun da lıızını Garbi Anadolu güreş birinciliklerine Yafa • Kudüs yolunda Ramley civa• 
Ve bir korner ka~N>dılana da İstifade kaybetti. Maamafih lstanbulun vaziyeti,. iştirak ede<:ek cılan ııüreşçileri seçu~k rında bir çok otomobillere mukabele bil· 
edemediler. Onuncu dakikada Trakya ni kıutarmak içi,. çalıştığı ve Eoadıo da üzere Greko Romen bölge birincilikleri- mi.il diye hiicuın edilıniJtiı. Sekiz yahu• 
ve 15 inci dakikada lzırıir birer fır•at büyük bir ıa:rreıle oyunu Ankara kalesi- ,.. bugün oaat 16 da Halk aahasında di yaralanuuştır. Yafada bir çok yan• 
kaçırdılar. "e ııakletmeğe uğraştığı gC>rülüyord~ başlanacaktır. gınlar çıkarılınıştır. 

Dakikalar geçtil::çe iki takım da bek· - - ------------- ----- · ı 
lenilen oyunun çok dununda bir oyue. 
oyıuyar\a.r ve top ı:eli i giizel bir kale
den diierine gidip ııeliyordu. 

Nihayet 31 inci dakika.da Hakludaıı 
aldığı ıiizel bir patı F ual köşeyi bulan 
bir vuruşla l:ımirin ilk sayıoını kaydetti. 
Devre de O • 1 gibi ~iipheli bir vaziyeti~ 
lı:mir lehine bitti. 

ikinci devrede Enverin yerine Adi\ 
Hidayetin yeriııe de Kemal konmuttu ..• 
Tak.unda yapılan bu tadilat Adilin dur
aun oynaması yii.tinden bir semere vct· 
aıedi. Y alıuz Kemal ayağına ıelen bir iki 
paslo. Trakya bleoini bir kaç defa tehli
keye dütürdü. 

25 inci dakikada Kemalin ortuııu 
güzel bir kafa vuruşu ile Ömer ıole tahvil 
etti. Buna üç df.kika oonra N..,.roioiıı 

ayağ;yle T rakyal.lar mukat.ele ettiler$e 
de bu ıol ilk ve ıon golleri oldu. 

Oyun 1 • 7. v3ziyette lzmir lehine bit· 
mek ii:ıe"' ik Trakya rnüdafünin haıolı 
bir hareketi ~.ıkımına bir gole mal oldu. 
Ve lzmir oyımun 90rıunda l • 3 ıal:p 
olarak sahac.i ayrıldı. 

Günün t::il .. ~nh miiMbakaaı An· 

• 
L NIKTE 

A atürkün 
• 

evın etrafı 
doğduğu 
açılıyor 

Atina 23 (M.H) - Vradini yazıyor: 
Selarıikten yazılıyor: c Yeni Tilrkiye

nin yaratıcuı Keaıal Atatü.rkün doğ

duğu tarihi evi~ etrafını açmak ve 
«Apo•loloo Pa !on caddesini gen.itlel-

ınek maksadiyle, Selanik belediyesi beş 
evi istimlak ed nık yılr.ııı.ya karar veı-

miıtit. Keza bu çivarda büyük mikyasta 
güzeUetlirma i~lewi vücuch geliıllecektlr. 

Bunlara ilaveten Türkiye hükümeti tar•· 

Yukarıda bahsedilen beş ev ve mağa-
zanın hedminden sonra, Apo9tolos Pav
ı.,.. çacldeıinW. eni iki nıiolini yani 25 
nıeqeyi bulacaktır. Bunlardaa maada. 

açılacak olan arsalar park haline kona

cak ve bel«\iye bütçeoindee. 3 milyoa 
drahmiye yakm bir para sarfedilecektir. 

Viyanada kadın me· 
murlar e()lenemiyordu 

Yafa, 26 (AA) - Bu ıabahki aul· 
kast ıehirde büyük bir heyecan uyandır· 
mı~hr. Umı.ımi grev il&o. edilmi~tir. Bir 
çok tezahürler olmuş ve ezcümle Jngi. 

li;ı: • Fili.sti.1! bankasıoın Yafa şubesi 

önündeki tezahür esnasında. bıılk han• 
kaya ateş vermiştir. tngitiz askerleri za .. 
manında yetişerek bankayı Ö'1 tarafı 

yanın~ bit vazİ,yctte kurtarmıştı/~ İngiliz 

bankasının direktörüne .. ücum edilmit 
ve otomobili \larça\anmıttır. Bütün ban· 
kalar kapalıd.ır. Sokaklar asker ifgali al• 
tındadır. 

Kudü•, 26 (A.A) - Mıntaka komi· 
seri Moffatin katli üz~rine İngiliz ma· 
kamları Ceninde ııehri bütü wüphell 
kimselerden temizlemek üzere tedbirler 

al,mağa meçbur olrouştur. Halk ba.ka la• 
raflara nakledilmiştir. T edhiıçilere kar· 
'' aem!"lti bealiyen unsurlara ait birçok 
evler yıkılmıştır. Şehre duhul memnu· 
dur. 

Mahmudun büyük bir ıııli.hslçı olduiıu 
inkar olunamaz. Cesur ve ayru l'.anıanda 

da mürai olan bu padiıah yeniçeriler 
hakkındaki maksatlarını tam 1 e sen: giz· 

liyebilmişti. Keza 1821 Yunan ihtiliilir.· 
de yağmanın mubah olduğuna doir VÜ· 

keJa mecti!iinclen karar alan du h•ı padi· 

ıahtır. O lıalde çara bu leldifi yaptıran 
sebep ve. cesaret veren saik ne idi f T :ı
rihte müsbet birşey göremiyoruz. 11.o· 
m:ıncımız Stefanos Keenosun romanın· 
üaki c Türk;yode lblio bakilı:at olsaydı. 

belki bu meaele kolay halledilebilirdi. 

Ruo diplomalı, Çarın bu meseleyi lı- kara . İslanb~l <okımlorı arasındaki maç

fından sa.tın ahnmJş olan evlerle dükkae· 
!arın hedmi devam etmektedir. Türkiırc 

bu emlaki 3.000,000 drahmiye satın 111· 
Viyana 27 (Ö.R) - Viyana ~hrinde 

kadın memur ve muallirııl~rin evleameı

lerl şimdiye kadar yasak edilmiş buhınu
yordu. A.liik&darlar bu memnuniyete iti-

B. Bone 

Maanıafih dinl taa•ubun kendi ~!eri· 
e engel olduğunu gören padişahın Hıris
. yanlığı kabul edeceğine dair ~y~qj..'lr 

tanbula ı;:.önderdiği general Muraviyefc tı. 

d açtıiını ilave etmektedir. Peyami Sa B"' oyu:ıu 1 ~ irden 1-fasan idare etlL 
iki takım ,ı, ~ddetli alkı,larla oahaya 

çıkarak h l~ı aelô.mladılar. Takunlar 
karşılıklı oiara:, şu şekilde sıralandılar : 

fa Türk inkılabı hakkında pek az • <rler 

yazılmış olmasından 'ki.y~t ettiiind~n. 

bu metelcnin de aydınlatılma mı tnvs'.yc 

ederiz. 
Halil paıarun bu teklifi padişaha açıp 

açmadığı belli değildir. 

N. MESHOPLILOS 

ANKARA MUHTEUTI ı 
Ali Riza, Nuri, Keşfi, Ha11Bn, 

Abdül, Ali, Basri, lskendcr, Fahri, Ham
di.. 

l r alC ı onnoYa aeımıın. 1..1c ı-uoı ...., ............. , .. -- -- ... 

mı tır. Bu arsa üzerine İ?'\P edilecek olan 
Türk konsoloshanesinin te:rncli on gün 

sonra atılacaktır. 

Bu bina lıım bir Türk otili olarak ve 

Suriye Başvehilini 
tekrar kcıbul etti 

3 milyon drahmiye çıkacaktır. A.,kara r~z e'.tilcl~d~n Viyana belediye reisi- Paris 27 (ö.R) - Hari.ci~e nazırı B 
Bayındırlık bakanlıŞı proje ve planuu nın bır tamırııı kadın memur ve mual- Boıuıe SW'iye başvekili B. Cemil Mar· 
tasdik •tmitlir. ATATORK"ün evine ge· !imlerin de memuriyetlerini kayb.etmek damı kabul etmiştir. Fransız - Suriye 
lince, eslti ıekli bozulmadan tamir edi- tehlikesi olmaksızın evleııebilecekleriııi münasebetleri hakkındaki bu temasa 
lecek ve b u ite yiıbnd. ba,lanacaktır. bildirmişir. salı günü devam edilecektir. 



28 AôUSTOS PAZAR 1938 YENi ASIR .:ıAYFA: 5 

TURY AG Firması 
Rafine edilmiş Zeytinyağımızı 

Avrupa ve Asya Pazarına 
sevkeden ilk Firmadır 

Türk kimyagerinin, Türk işçisinin ve Türk iş eleman· 
larının cidden güzel bir çalışmasiyle meydana getirdiği 
yağ, sabun ve parfümeri maddeleri Avrupadaki eşleriyle 
boy ölçüşecek ve rekabet edecek mükemmeliyettedir 

938 lzmir Fuarındaki Turyağ pavyonu, Sekizinci Fuarın en 
mükemmel bir köşesidir. Bu pavyonu siz de ziyaret ediniz .• 

ZEYTINYAGI 
Mamulltı, iti ve IKiJl§lyle TUrk, ça.- tamlnl yolunda hn ııUn biraz deha fazla 

llfDIUI ltlharb-1· lnallla ııi1ml:retlnln ı.a... çal..,...ktır. 
kim oldufu Tuıyal m"=ı inci• ilk TASFiYE EDILMJŞ ZEYTINYAôl 

Davası muvaffak lt-1atbAım ..ı, ••. bu 1t ııl1ml:r•dnlıı ı.a... DAV ASI KARŞısıNDAvız 
kim olduP bu snz.ı ..... il 1 ele 119F· TUrk devlet adamlarının c.idden bü-

ol aca ktı r dilim bir ...... , bana eaM7I ..ı.-n... :ri1k ı.ı.. loabetle lpret buyurduklan ··-
Sayın bqvekil Celal Bayar, eeltizinci da elde ettlilmla teklmlllden bir :yaprak, flne seytlnyıa§ı dlvaaı, memleketimizde 

Jzmir Enternuyonal Fuarındaki bqlıca hem ele muvaffakıyetli bir yaprak ııtbl (Türklyede) )'llrilmelttedir. Hem de 

eanayi müeoeeeelerini ziyaret ettikleri 11- ıeldL. 
nda. aanayicilere fU auali tevcih buyur- Çalıfblı mU-.ıln rubu •e ltU:ven 
mu,lardı: kafuı olan B. Şerif Çellkmen, mu-;vı 

- Bana vaadınız vardL Rafine zeytin ıezmelt huouaundakl rlcama nazlklne 
yıa§ı itini tek&mül ettirerek bu maddenin mukabele ederek beni mU-nln lnci
ıenit ölçüde ihraç imltlnını hazulıya. !iz mulıaeebeclol B. Hoocl de tanıttırdı. 
caktınız. ne oldu) B.Hood ı 

nin baı kimyageri B. Mitat Onat beni 

kaf1Jladı. 
Galiba yeni bir sabun formülü üzerin

de, kimyager arltadqlariyle ça)qıyordu. 
Bqltimyager B. Onat bana fabrikanın 
mevcut tesiaJerinin hepsini ayn ayn gez. 
dirdi Etraflıca izahat verdi. Her nokta 
ve teferrüat sayılacalı: branıta beni ten· 

ltoltuıunu ilave ve ..lata yap meydana 
ll"Iİriyonız. Yani yemek için ltolr.uauz 
yoğ, ..lata için nefio bir rayiha Teren 
kokulu yağ ... 

ATILAN MADDE YOKTUR 
Müeosesemizde atılan hiç bir madde 

yoktur. Tohumlardan yafl çıkaııldıktan 
oonra kalan lti!speainde yüzde yedi yaii 
ve yüzde kırk bete yakın prot•in kalır. 
Cıda kuvveti ve kalorisi ga,y•t yülteelt 
oldufu için Avrupada kiiıpderimizi hay
vanların bqlıca yemi olarak ltullanırlar. 
Bu ltüıpeler, ıüt veren hayvanlarda ıüt 
miktannı iki üç mis1ine çıkanr. 

TURYAG 
bir Pavyonunda 

saat dolafma 

Bu mevzu üzerinde İf aahuma geçil
diği ve büyükçe itlere baılandıiiı hak
kmdalti izahat aaym batyekili o kadar 
mahzuz ve memnun etmifti ki refaltatle
rindeki zevata tasfiye edilmiı :zeytin ya .. 
iı d&vasınm memlekete temin edeceği 
fayda, elde edilecek döviz hakkında et• 
raflıca izahat vermi,lerdi. 

Batveltilln itareti. memlekette taofiye 
eclilmit zeytinyağı d&va11nın batlıyacağı

na a!Amettir. Biz bu ifarete uyarak Tür
k.iyenin 'biricik rafine %eytinyaiı ihraç 
eden müessesesinde bir enterviyu yap
mayı faydalı bulduk. 

- c T uryaf direlttllrU Mr. Robert 
Duncan Maaeon halen Londrada bulu
npyor> dedi. Ve anlatb: 

- cMUdürilmilz Londrada muame
)abmız üzerinde yeni anlqmalar elde 
etmek clütünceolyle eeyahat ediyor. Tllr
ltiyede kurulan ve faaliyetini geniıletcn 
yağ oanayii artık oon telt&mli!Une hvuıı
mut ve daha ileri gitme yoluna ııirmiıı

tir. 
Türk oanııyline cidden ıayaru hayret 

bir çabultlult ve inkip.f temin eden de
ğerli bqlar Türk mamul&.brun yalnız içe· 

ride delil, dıtanda da tutunmuını temin 
edecek tedbirler a!Dllflardır. Bu oelıada 
bizlere düıen vazife, ihracat imltlnlannı 
temin etmek ve hariçten memlekete gelir 

Türtiye yağ ve mamulatı 
sanayii limite~ şir~eti 

Pamuğun kabuldan bile "'yanı istifa· 
dedir. 

OKSiJEN iSTiHSALi 

Seltizincl 1zmir Entemaayonal .fuarın. 

da T uryaii pavyonunu ziyarete aiderkea 
daha kollej oıralannda iken tarudıfmı 

B. Fehmi ile karfılatacafmu hiç te tahmia 

etmemiftim. Altaym maruf kalecioi iı ha· 
yab içinde, opor oahumda tanıdıfunıa 

hüviyetinin bambqka bir hüviyetle beni 
ltaqıladL lı adamlarına mahıuo bir va• 
karla pavyonu gezdirdi. inceden İnceyi 
izahat verdt F abrilı:a mamullitıru bol bol 
reltlim etti. 

Elektrik enerjisini kendi va.oıtamızla Her oene fuarımıza iftirllt eden vı 
temin ediyoruz. Santralımız ihtiyacımıza gÜzel bir pavyon hazırlıyan T uryağ mÜ· 
cevap verecek kadar mükemmeldir. eoaesesi, kendisini ve mamulabru mil· 

Hidrojeni Elektroliz usuliyle çıkanyo- yonlarca ziyaretçiye müıbet tekilde relt· 
tuz. Suyu, kendi unsuru olan hidrojen ve li..m etmenin faydasına inandığı için bu 
oksijene ayırıyoruz. Hidrojeni yağlan sene de gayet eyi hazırlantnı§tır. 
eertle§tİrmek. için kullanıyor ve oksijeni 

Turyağ paviyonunda bana anlatılıu 
tüpler içerisinde piyasaya çıkanyoruz. 

ilk hususiyet bu paviyonun §İmdiye ka· 
. .B~IR y A~LARI dar 100,000 kişi tarafından gezildiğidir. 

TURYAö 

TURY Aô, Türkiye yağ ve mamulatı li
mited tirketi(OIL AND BYPRODUCTS 
JNDUSTRIF.S OF TURKEY LTD) na
miyle maruf, 1.326.000 Türk lirası ıer· 
mayeli bir mü ... esedir. 19 34 yılı 19 Ha
ııiranmda {Eaıtern and Overseas Prod
uctıı Ltd) tirltetinin tasfiye ve devretme
•İ ilzerine kurulmuı, tesisabru modernize 
etmiı ve randımanını iki misline çıkarmıı
tır. 

makta, lezzet, nefaset ve bilhaoaa hazım 
kolaylığı noktasından tereyağma mürec
cah bulunmaktadır. Tamamlyle halio ve 
saf maddelerden mürellep olan TUR
y Aö oabunları cildi yumutak tutması 

ve beslemesi İtibariyle pyanı tavsiyedir. 

TURY Aô MAMULA Ti 

iiicı:z:ı.ızz::ıı:ı:ır:z:ıczz:ız:ı::z:ı:ıco!::m:ZZllllilıcı:ıcz:;a::ı:z:;r.:cLZ:ZarL/.~a:Y~LJ 
hızlı adımlarla yürilınektedir. 

BütUn diinyadaki müotehlikler tasfiye 
edilmit zeytinyağı kullanmaktadır. T u· 
fiye edilrnit derken tunu kastederim: 
Tasfiye edilmil yağ, pioliği çıkanlmııı, te· 
mizlenmİJ, mevaddı gıdaiyelerini muha· 
faza etmiı yağdır. 

Biz bu İte ulaktan bll§ladık. Şimdi oe· 
nevi 5 00 ton tasfiye edilmif zeytinyağı 
ihraç ediyoruz. Başlıca alıcuruz Alman· 
yadır. Son zamarılarda Hindiotana, Af· 
ganistana, J aponyaya ve en son olarak 
lngiltereye de ihraca bqladık. 

Mi!easesemizde iflek aylarda 400-
den fazla i§çi çalııtınlıyor. Türk itc;ilerİ· 

vir etti. Şimdi B. Mitatı dinliyebiliriz : 
- cGliserin mcmelekete halen ha .. 

riçten geliyor. Bunun milli müdafaa mad· 

delerinden biri olması bizi üzerinde ça· 

lı§brmıya sevk.etti. Gliserinin mem]eket· 
te sarfiyatı hem tababet noktasından, 

hem oanayi noktasından, hem de harp 
sanayiinde kuJJanı]an Nitro-GJiserin nok
taoından mühimdir. Şimdiki hıJde sa
bunlanmızdan çıkan gliserinli suyu işliye 

bilecek tesisat meydana getirdik. 

NEBA Ti TEREY Aöl 

Y edı senedenben mueueeemızde Be· Halbuki t ·· '-•·lca · · ·ı · "hs"I d le . • tihlik yarını saa once ~ pavıyon-
zır yag an ısti a e ere ıç ıs e ar:z d . ........ azı ğından ild. et -~"-'· 
ed . E 1 B • ·ı 1 il a zıy-~-,,ı ı § y ~ 

ıyoruz. vve ce ezır yag an ng le· . nl h i!% tanınmadı"' 

ed 1. • d b .... k • 1 ve pavıyo arının en "~ 
r en ge ır ve pıyaaamız a uyu lf er . '"' I lbetm diğ. ·· 1 • ti. 

d Ş. d .. ıh 1• d M zıyare"Y'y ce e ı soy enmış 
yapar ı. un ı ı a ı urmuıtur. em· ş· di b . . .. f •- 1 · . .. .• .. . . ım , u l§ln pu no11.taeım an amıı 
lekette Bezır yagmı butun cınslerıyle te· 
rnin ve iotihslil ederek büyük bir it ba- gibiydim. Turyağ firmasının başında bu· 

d • k ·· B · ·ı L Jıınanlar, paviyonlarını müsbet bir §ı!-pr ıgımıza aruız. ezır yag anmız 1La· 
!ite itibariyle lngiliz Bezir yağlarından kilde reldAm etmenin yolunu bulmU§• 
farhızdır.• lar, yalnız bir paviyon inşa etmekle ik· 

KAPLAR VE KUlULAR tifa etm~ler, onu gazeteler vasıtasly-
le ve muhtelif şekillerde ziyaretçilere 
gayet iyi surette prezante etmişlerdir. 

Bu müessesenin maksadı teıekkülü, 

yerli mahsul&ttan istihsal olunan yağlan 
a.sidlerden ve sair muzır maddelerden 
temizliyerek ve tasfiye ederek hunlan da
hili ve harici piyasalara sevk ve ihraç 
etmektir. Bu müessese, cidden nefis olan 
mamulatını ( Made Of T urkey) manteti 
altında dış piyasalara sevkederken, bun .. 
dan duyulan gurur hissesini hepimizin 
aynı derecede paylaşmamız mümkün .. 

T uryağ müessesesinin teıkili.tı, Tür ki
nin 1'.avrayı§ına ve eyi iı zevkine hayra .. 

yede mevcut sanayi müeueseleri içinde 

Biz müessesemizde nebati yağların 

bünyesine Hidrojen vermek BUretiyle 
bunlan tereyağı aınıfına çeviriyoruz. Bu 
yağlar gıda bakımından tercyağına mu
adildir. Bundan bagka ucuz olması, hal
kın yağ ihtiyacını daha kolaylılr.la temi· 
nine yardım ediyor. Gıda ve kalori iti
bariyle tereyağından geri değildir. Bu 
yağın esası, temiz olu§u, yüzde yüz e8.f ve 
tarnarnen sterlize bulunu§u gösterilen rağ
beti temin eden ha§lıca Amildir. 

Başkimyager B. Mitatın refakatinde 
müesseseyi gezerken kutu, teneke ve 
itap imal eden kısımlarda uzun uzadıya 

durulmak ihtiyacını duydum. Şüphe edil
lemez iti hu iı bile bll§lı başına bir fabri· 
kayı işgal edecek kadar mühimdir. Oto· 
matik bir alet, el değmeden zeytin yağ
larını kaplara dolduruyor, tartıyor ve ita-

T uryağ pavyonu cidden ince blı 

zevkle hazırlanmıf ve müesseaenin ima· 
lab burada te,hir dilrniıtir. lıte T uryıa§ı 
sabunları, Rozmari, Banyo sabunu, F at· 
ma, Verda sabunu .. en genişidir. Elde ettiği ve dahili, ha- nım. 

YENi MAKiNELER 
rict piyasalara sevk ve ihraç ettiği mad
deler tunlardır: 

1 - Yemek yağları .. 
A) Rafine zeytinyağı, Susam yağı, 

haşhaş yağı. pamukyağı .. 
2 - Sade yağları .. 
B) Kokozin yağı, T uryağ, Margarin 

dür. yağı ... 
Fennin aon terakkiyabna göre yapıl- 3 - Bezir yağları .• 

makta olan T uryağ mamulatı Avrupanın C) lngiliz kaynamıı açık, lngiliz kay. 
ve dünyanın her yerinde tanınmış, rağ- namış koyu, Türk çift kaynamıı .• 
bet görmüş, beğenilmiş ve benimsenmiş~ 4 - Turan çamaşır ıabun1arı .. 
tir. Hariçteki rağbet, dahili istihlaki ha- D) Sakarya sah unu, Turan çamaıı:r 

zan geçecek bir yekUna ba1iğ olmuştur. sabunu, Marailya sabunu, Haley sabunu 
Avrupanın baılıca ıehirlerinde. hay- Arap sabunu diğer cinsleriyle birlikte, 

vanat için çok nafi bir gıda olan 1UR- T ursil çamaşır tozu, Dokuma fabrikalan 
Y Aô küspeleri büyük mikyasta ihraç için çubuk ve mayi sabunlar .. 
olunmaktadır. Bu senevi küspe ihracatı E) Turan banyo sabunu, Roz Mari, 
7500 tonu geçmit bulunmaktadır. Aynca Fatma, Verda sabunu, ilaçlı sabunlar, 
500 tona baliğ olan tasfiye edilmiı halis Gliserin saburıları .. 
Ti!rk zeytinyağları gelmektedir ki bu ra· F) T raş sabunu, traş kremi, traı tozu, 
kam ihraç edilen kısmı ifade eder. perlodent dit macunu, ece temizleme 

Fabrika senevi 25000 ton raddesinde tozu. 
ıauoir kabiliyetine maliktir. Susam yağı, G) Baronya kremleri.. (Bunlar üç 
pamuk yağı. haıhaı yağları her türlü nevidir.) 

Her gün yeniliğe ve eyiye doğru git
mekteyiz. Meghur Metropoliten Vickers 
fabrikalarından gliserin çıkarabilmek 

itinde kullanılmak Üzere yeni türbinler, 
makineler getirttik. Bunlar faaliyete geç· 
mek üzeredir. Bu iı. milli Türk davası 
içinde yer alır. Harp sanayü maddelerin
den mahdut olan bazılarını im8l ederek 
milli varlığımız içinde en eyi kullanılmak 
yoluna gireceğiz. Şunu da aöylemek is
terim ki Japonyaya, Hindiotana ve Af· 
ganistana sattığımız bir kaç parti malda 
katiyen ticari zihniyetle hareket etme-
dik. Sırf Türk mamulatını hu memleket· 

itiraf etmek lazımdır ki piyasamızda 
mikropsuz tereyağı bulmak imkinsız gi

pıyor. Bu ıuretle zeytinyağlanna insan 
eli değmeden, gayet temiz ve emin ola .. 
rak kullanma imkanı veriliyor. 

Ad-Bil 

Bir incelik 

Bir bll§ka köıede T uryağ mamulatı 
parfümeri aksamı... Baronya kremleri, 
Şampuvan, traş sabunu, kremler ve saire. 

En titiz bir kadın bile bu pavyona gİ· 
rince tuvalet ihtiyacını temin edecek İm· 
kanları kolaylıkla temin eder. Avrupa· 
daki emsaline lüzum görmeden ucuz fia .. 
te aabn alır. 

bi bir şeydir. Hazırlanışı iptidaidir. Biz Turyağ paviyonunu ziyaret ederıler, Pavyonun bir hususiyeti de, her ziya· 
nebati yağlara tereyağı hassasını vererek bu paviyonu idare edenlerin bir inceli- rctçiyle memurların alAkadar oluşu, heı 

yarı fiatine piyasaya arzediyoruz. 

ESAS TOHUMLARDIR 

ğiyle karşılaşıyorlar. Ben bu inceliği if. müstahzar hakkında inceden inceye ma· 
şa edersem, pek korkarım ki müessese !Uınat veritidir. Çok temenni edilir lct 
epeyce zarara uğrıyacaktır. Söze başla- bu hususiyet, diğer pavyonlar için de 

Fabrikamız birinci derecede yağ, son· mışlcen anlatayım.. bir hüsnü misli! teıltil etııin. 
ra da sabun imal eder. Memleketimizde Faraza paviyondasmız. Turyağ müs- B. Fehmi bana Turyağ mamulatı dit 

!erde en eyi tekilde prezante ederek pa· · h ) d · tih ·ı d·ı • J d Y•ti§en to um ar an ıs sa e ı en yag· tahzarlannı, sabunlarıru, diş macunlan- macun arını uzun uza iye tavsiye etti. 
zarımıza müıteri bulmak gayesini güt- ) ·dd f · ·h · ) d·• A 1 1- T d 
tük .• 

arımız cı en ne aset ılı arıy e ıger· nı, şampuvaıılarını inceden inceye tet- n ıyorum .. i uryağ müessesesi ig ma· 
lerine müreccahtır. Pamuk, ıuaam, haş- kik ediyorsunuz. Hazır yanınıza gelmiş- cunculuğunun elde ettiği tekimü]ü birçok 

KJMY AHANEDE haı, ay çiçeği, çiılembelt, son zamanlar· ken memurdan yapılan işler hakkında yenilikleriyle kabul ve tatbilı: ederek pi· 
Sermayesi itibarile lngiliz olan bu mÜ· da dn Aopir üzerine tecrübeler yapıyo- topluca izahat da alıyorsunuz. yasaya güzel bir dit macunu hediye et• 

eosesede bütün iılerin gayri Türk unsur- ruz. Bunlardan istihsal edilen yağları sal Yine faraza gözünilı bir diş macununa, miştir. 
!ar tarafından görüldüğü sanılmasın.. olarak, yüzde yüz garantili piyuaya arz bir sabuna takılıp ltalmıştır. Bu sabun Pavyonda ben bir saat kadar meo· 
itiraf ederim ki evvela ben böyle bir ze· ile SRtıyoruz. Tasfiye itini yağın asidini ve rengiyle, kokusile hoşunuza gitmiştir. gul olacalt mevzu buldum. Herkeoin b1.1 
babın teairinde idim. Kimyahaneye gİ· kokusunu almak ouretiyle bllf'lrlyoruz. iyice koklıyarak veya muayene ederek pavyonu ziyaret etmelerini ve bir Türk 
Tince cidden memnun ve mütehassis ol- Kokulu yağımız da kendi cinsindeki yağ- satın alacaksınız. müesseseeinin baıarılannı gOm1elerinl 

mevaddan tamamiyle tasfiye edilmiş H) T uryağ oampuvanı, 
olup yemeklerde tereyağı yerine kullanıl· T uryağı saç fiksatifi .. 

tuvalet yağı, dum. Burada Avrupalı dügünceaiyle ça· lann en nefioidir. Bunlar Ayvalık yağının Tam para çıkarmıya niyet etmişken temenni ederim. 
lıtan kıymettar bir Türk alimi, müessese- en birinci kalitedeki yağı ilave ederek. - SONU 8 tNCl SAHiFEDE - SEMiH NAZIM 

TURY AC mü>?ssesesi SON SiSTEM makinelerle mücehhez, yüzlerce TVRK İfı;İnnin ı;alııtığı bir mae .. eHdir. Y AG ve SABUN •anayii bu müe .. eıede ıon tekamül mertebenne kavuşmuştur ... 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU ............................................................................................ 
Gözleri köşedeki ölüye takıldı 

Ne .. Ne dedin. Bu adam .. Benim 
Zoiçenin 

odamda geberen 
bu adam sahiden kocası mı? 

Esrarengiz bir 
yet· nasıl 

anlama kabiliSebastiyano, bitap bir halde ken
dini masanın önündeki koltuğa bı
raktı. 

Etrafını görecek gözü yoktu. 
Kafasııida arap saçı gibi birbirine 

karı§Ull§ ha..liselerin bir türlü çözül
mez muamması büyük bir istifham 
kıvrımı ile yer hulmUJtU. 

Valide imparatoriçe ona: 
- Dikkat et, demi{ıti. Prenses 

Tekla ile kann seni zehirliyerelı:: öl
dürecekler. Öldürecekleri zehir uyut
tuktan sonra öldürür. 

Halbuki valide imparatoriçe de 
aynı zehirle ölmüftü. Yoksa onu da 
T ekla mı öldürmüştü. Daha sonra 
ihtiyar ve sağır dadı, Etkarinanm va
siyeti olan kutuyu imparatoriçeye 
vermek ü:ıere kendisine Termişti. 
Bu kutuda da bir zehir vardı. 

Dütünüyor .• Düşündükçe de hav-
aalası. almıyordu. 

Yerinden kalktı. 
Silkindi 
- Adam sen de .. dedi. Ne olacak 

ise olur. Şimdiye kadar bana Mesih 
te, Meryem de, Şeytan da ııyn ayn 
yardım ettı1er. Bundan sonra da yine 
ederler. Hele pe§inen onların şeref
lerine bir şarap çekelim. 

Sebastiyanoyu şaraba sevkeden 
düşünce, ortada, masa üzerinde ~
rap şişesinin gözüne ilişmesi olmuş· 
tu. 

Dalgınlık arasında sişenin değiş
miş olduğunun farkına varmadığı 
gibi biraz evvel odadan çıkarken ken
di ~rap ~şesini dibine kadar içtiğini 
ile unutmuştu. Kocaman elleri ile şi· 
§enin dar boğazını kavradı. 

Kolunu kaldırdı. 
Şişeyi dudaklarına dayadı. 
İçecekti.. 
Kafasını içmek için kaldırdığı sı

rada gözleri birden ve değirmen taşı 
gibi açılarak bir noktaya takılı kal
dı. 

Ş~eyi kavramış eli haıeketsizleş· 
ti. 

Orada .. Odanın köşesinde .. Yerde 
boylu boyuna uzanmış bir odam ya· 
tıyordu. 

Bu adam kimdi? 
Buraya nasıl ve niçin girmişti} 
Ona böyle ne olmuştu> 
Şişeyi elinden bıraktı ve yerde 

uzanmış adamın baş ucuna koştu. 
Sarstı, aeslendi.. 
Herif kıınıldanmıyordu bile .• 
Çoktan Öte dünyayı boylamı~ti. 
Sebastiyano bu adamı tanırmyor· 

du. 

Sebastiyanonun gözleri dehşet Sebastiyanonun bundan da haberi 
içinde masanın üstüne. elinden bı- yoktu. 
raktığı şarap şi!1e5ine dikildi. Muhafızın yüzüne baktı. 

Ve ancak o zaman bu şi,enin biraz Sarayda olan biten işleri dedikodu 
evvel içtiği şarap ş~esi olil'adığını, halinde herkesten önce ve herkesten 
kendi şişelerine benzemediğini fark· eyi haber alan muhafızlar, Leon ile 
etti. Zoiçenin aşk macerasından yalnız 

Biraz evvelki şişe, Hıristidinin hu- son safhayı, Zoiçenin saraya getiril-
susi şaraplannın şişesiydi. . miş bulunmasını bilmiyorlardı. 

Şu halde odaya bir başkası girmiş Muhafız, kumandanının bu ceha-
ve bu başkası masaya kendi içtiği şa.! !eti ile içinden alay ederken Sebasti
rabın yerine bir başka şarap ş~esini yano da büsbütün ~.narla örtüldüğü 
bırakmıştı. bu anda hayretin son kertesine gel-

Gürler gibi bir sesle haykırdı: mişti. 
- Nöbetçi .. Nöbetçi.. -Ben, başvekil Stilyeni falan bil-
Muhafız neferi kapıyı açtı. miyorum. Bu Kutzunyotes dediğin 
Eşikte durduğu zaman gözlerini adam benden ne istiyordu, ne diye 

hayretle odada gezdirdi. buraya geldi. Sonra ne diye, Sdnki 
içeride kumandanı valnız görmüş- başka yer yokmuş gibi burada, be-

tü. nim odamda geberdi. 
Halbuki o biraz evvel buraya Knt· Sebastiyano hiddetle bu sözleri 

zunyotesi getirmişti söylerken eliyle de köşeyi, köşede 
Sebastiyano, muhafızın bakışla- boylu boyuna yere ~erilmiş olan 

rınclaki hayreti sezerek aordu: (ölü) yü gösteriyordu. 
- Ben yok iken buraya kim gel- Muhafız neferi Kutzunyotesiı:ı, 

di} içeri kim girdi} ölüsünü görünce bir feryat kopar· 
Muhafız kekeliyerek cevap verdi: dı. 
- Kutzunyotes geldi. Onu biz- - Aman yarabbi.. diye bağırdı. 

zat ben buraya getirdim. Saray ku- Zoiçenin kocası ölmü1 .. 
mandarunı görmek istiyordu. Halbu- Bu son cümle.. Sebastiyanoyu 
ki çıkarken görmedim. aklını başına getirmeğe kafi geldi. 

Kutzunyotes te kim} Neferin kollarına elleri mengene 
Stilyenin damadı. gibi yapıştı .. 
Stil yen kim oluyor? - Ne, ne ... diye haykırdı. Ne de-
Bugün yeni vazifesine ba.şlı- din .. Bu adam Zoiçenin kocası mı? 

yan Bizans başvekili. -BiTMEDi-

Terfi 
ilkokul 

eden Manisa 
öğretmenleri 

TURCUTI.UDA: 

iyzah ediliyor? 
Telepatiden bahsederk.en metapaifije gizlemek ııuretile bir kiiıda fU cümleyi ğıt. O.ssovietzk:i resmi kendisi de yapa• 

&İt fizik, objektif hadiııeler başta gelir. yazdıı rak tarifini tamamladı. 
Bu, meselenin hula.a.ıdır. Tam bir tetkik cDeniz hiç bir zaman sakin olduiu Bunun üzerine Ingiliz delegesi pake
ciltler doldurabilir. Zira mesele son de· vakitten daha büyük görÜnmez. Hiddet· ti alarak açılmadığını, bütün ihtiyat ted· 
recede karışıktır. Hele zihni, fikri eub- !eri onu küçültür.> Kağıdı birkaç defa birlerinin müessir olduğunu müşahede 
iektif hadiselerin tetkikine geçildiği za. katlad, bir zarfa koydu, zarfı aüzelce ettikten sonra ilk zarlı kesti. Bundan ye
man güçlükler bir kat daha artsr. Bu kapadıktan sonra Osovetzkiye verdi. Ba- şilimtrak siyah renkli ikinci zarfı çıkar
•übjektif hadiseler esrarengiz bir anlama kmız tecrübenin eoDunu Riıet na..! anla- dı. Bunu da kesti. İçinden kırmızı üçün
kabiliyetidir ki bunun izahına çalışılmak- tıyor: CÜ bir zari ve bunun içinden de ikiye 
tadır. cO.Oviettki bu zarfı eline alu, hul'Uf· kat1anrruş kağıdı çıkardı. üzerindeld 

Nazariyelerin bulutlan arasında kayb- turur, üzerine bakmaz hile, ve aynen resim Ossovietzki tarafından tarif için 
olmamak için derhal hadiseleri ele ala· naklettiğim 11 sözleri aöylen Çok "" ıı:ö· yapılan resmin taınamile aynı idi. 
lrm. rüyoruµı. (Ben: Çok eyi) ı bu .Uç bir Bu parlak tecrübeler ink!r edilerniye-

Meseli. işte Edison tarafından Reeııe feY· Kendinize ait l:ıir fikri yazmıpmız. cek surette ispat ediyor ki bazı müstes
i!tninde biT Lehli ile yapılan bir tecrübe. (Ben: Çok, çok iyi). Deniz ael! bundan na kimselerde gaibi görmek için hususi 

Bu adamın gaipten görmek hususundaki 
fevkalade kudreti dikkate tayan tecrü· 
belere imkan vermİftir. 

Burada nakledeceğimiz tecrübede, 
Edison Resenia bulunduğu odadan çolı 
uzak bir odada yalnız kapandı. Ve bir 
kiğıt Üzerine tunlan yazdıı 

cAlkalin maddeli bir elektrik batar-
yası için nikel hidroksidinden daha eyi 
bir şey var mıdır h Sonra yazılı aualini 
bırakarak Ressenin bulunduğu odaya 
döndü. Ve Edison içeri ıı:irer airmez Re· 
ese ona ounu söyledi ı cHayır, alkalin 
maddeli bir elektrik bataryası için nikel 
bidroksidinden daha eyi bir feY yoktur.> 

1k.i sene sonra Edisona hiç bekleme
diği bir sırada Ressenin bir ziyaretini 

da.ha büyük değil.~ Aoli daha büyük bir kabiliyet vardır. Muasır bilginler bu· 
değil... Fakat neden daha büyük deiil> na kriptostezi adını veriyorlar. Yani ba,ş
Bu iki fikri birbirine ekliyemiyorum. kalarına gizli kalan hissedilebilecek şey· 
(Benı All, miikanmel). Deniz o ka.. leri veya fikirleri bilmek kudreti. 
dar büyüktür kl onun hueketleri yanın· Ancak Ossovietz.ki birbiri içindeki üç 
da... zarfın gizlediği yazıyı okuyor muydu? 

Rl,et IU neticeye varıyor: Bu te:.rübc Yahut Reese aradaki dıvarı aşarak Edi· 
hakikaten çok gilzel, emsalsiz derecede sonun yazdığı kelimeyi okumuş muy• 
ııiiz!eldlr. 1 - Denizden bahsedilmi,tir. du? 
Bu da aon derecede derin ve hususidir. Bu muhtelif tecrübelerin nasıl yapıl-
2 - Denizin bu büyüklüğü manevi bir dığını hatırlarsak bu esrarı açacak anah
ıeyle bir mukayeseye mevzu olmuştur. tarın tecrübeyi yapanlarda olduğunu 
Bunu pek eyi anlıyamıyor ve iki fikri farzedebiliriz. Edison Reese meseleyi so
birbirine ekJiyemiyor. 3 - Bu cümle rarken ne yazdığını kendisi biliyor vo 
nqredilmemi§ olan bir düşünceler mec- cevabı beklerken bunu düşünüyordu. 
muasma aittir. Bunu hiç çekinmeksizin Ossovietz.ki karşısında Rişet için hal ay
kAğıda geçirerek dikkatle zarf içine ka- ni idi. Uç katlı zarfı Paris kongresine 
padım ve mühllrledim. Benim ne yap- takdim ederken B. Dingalda farkına var

haber veriyorlar. Evvelce ikna edici de~ hiımı gördüğünil fanebelt hile (ki böyle madan bunun muhteviyatını aklına ge
lillerini görmÜ§ olduğu tahmin kudretini bir faraziye "phesiz abestir} kendime tiriyordu. 

Üç yıllık mesailerini muvaffakıyetle 

başardıklarından dolayı Kültür bakanlı-
ğınca maaşları birer derece artmlan Ma· 

nisa ilk okul öğretmenl~rinin isimleri: 

yeniden tecrübe etmek emeliyle Edieon ait bir fikri tekrar ettiğimi bilemezdi.> Şu halde zarfın veya dıvarm ötesin· 
bir kağıt üzerine çok küçük harflerle 1924 te Parla lı:ongr .. inin bir celse· deld şeyi okuyacak yerde süjelerin da
ckeno> kelimesin! yazar ve ziyaretçisini sinde cereyan eden bir tecrübe ile bu ha- ha ziyade tecrübeyi yapanların fikrini 
içeri almalarını emreder. Mieafir ile dioeler siLıilesinl tamamlıyaLmı lngiliz okuyabildikleri farzedilebilir. Şu tak

Saliba Onat. Ulvi Dağlı, Hiioeyin Ön- henüz boş geldin dedikten ıonra Edieon S.P.R. cemiyetinin delegesi bir zarf ge- dirde ise gaipten okumak veya telestezt 
türle. Remzi Altuğ, Riza Baıhui, Nuri derhal sorar : tirınişti ve bunu kongre azalarına mua- telepatinin bir şekli olw'.. Telepati iki 

MERKEZDE: 
Azmi Önakın, Nesime Kaynak., Enver 

T oktamı§, Halil Özcan, Yahya Kaynak, 
Necip Atay, iffet Meral, Şaziment Öz· 
kaya, lsmail Oğuz, Hamiyet Sözen. 
Memnune içen, Saime Alpan, Akif Say· 
dam, Hüsameddin Akyüz, ATni Tuncay 
Akide Çoğan, Nevres Aıuk, Süleyman 
Öziı. Necmi Akın, Abdunahim Aksın, 
Saim Olçum, Faik Öncel, Ahmet Bulgay, 

AKHISARDA: 

Bilgen, Sabri Zenciralp. Şükrü Timagur, cNe yazdım~ yene ettirdi. Bu zarf zamkla kapatılmış şahıs arasında belli b••lı havas haricin-
SALlHUDE: \t R d h l K -. 
Selô.mi Türlanan, Sıdıka Ural, Şefik 

Önder, Osman ÖZBoy, izzet Cünder, Şük
rü Şölen. Kemal Topkaya, Necati Uğraş. 
Hilmi Özdemir. 
ALAŞEHIRDE: 

Celal Özerturgut, Hakkı Erol, Turan 
Cüntürkün, Sadi Sanışık, Ali Erdoğan, 
Suat Erkin:::r. 
EŞMEDE: 

Ahmet Bayoal, Düriye Batmaz. 

e e8Se er a « eno• cevabını ve- ve fazla olarak kırmızı balmumuyla mü- de hasıl olan irtibattır. Bu irtibat uzun 
hürfenmişti. Dört kötesi bir iğne ile de- mesafelerden olabilir. rir. 

Çok güzel, çok fikir verici diğer iki 
tecrübeyi daha hulasa edelim: Birinciııi 

profesör Richetle profesyonel bir med
yum olmıyan l..ehietanlı bir mühendiıı 

linnrişti. Deliklerin birbirile ayni hizada Umumiyetle telepatide irtibat müte
~alması zarfın aç~madığını iepat edecek· kabil değildir. iki şahıstan biri fikrini 

lı. nakleder ve diğeri bunu kavrar. Birin· 
B.Dingval izah etti kiı Bu harici zarfın cisine aı'an ikincı·sın· k d J . . . ... ... , e avrayıcı er er. 

araoında yapılmııtır. Oıısovetzki adlı olan ıçınde 11yah kAgıttan diger bir zarf, bu- Bazen de ka . fi•-~-' k 
.. . . .. .. . . vrayıcı aıanın LCuu o ur. 

bu muhendısın huanu nıyetınden ıüpbe nun içinde kırmızı kağıttan diğer bir zarf Ajanın iradesi acaba kendi fikri · k _ 
etmeğe asla ihtimal olmamakla beraber bunun da içinde ikiye katlanmıı bir ka- rayıcıya tahmil t • , ı .• ru av

7 N. . ... ,... ... .. . . . e mege Ça..uoıtyor mu 
1921 ısanında Var§Ovada onu tetkık gıt vardı. Kagıdın uzerınde hır resırn ve Fakat belki de a·anın rolü taınamil • 
eden alimler her türlü hile ihtimalini ber· bir kaç kelime vardı. Şimdi bu zarf Oso- siftir Yani J b' le pa 

N 'f E A ım Çetı'nok Ferdı'ye f ek · · · z1c· ·1 le • • d ld • · 0 muayyen ır mese enin azı vren, s . tara etm ıçın en ince ihtiyat tedbir~ vıet ıyo ven ece vo ıçın o ne o ugu- hatırasını zihnind uh f d KULADA: 
lnangu", Zeki Sorgu!, Hakkı Oyan, Sü- Şaban Ertan, Hüoeyin Sencer, H. 1 b'l · · k · e m a aza e er ve erine müracaat ettiler. nu ı mesı ıstenece tı. kavra b d ki ıkar 
leyman Süzün, Leman Aytun, Leyli. Türkeli, Halil Taner, Hakkı Eldem, Hak- . .. .. yıcı unu ora an çe P Ç ır. 

Ri§et Varşovada bir otelde Ooovietzki Ossovletzki içeri alındı. Kuçük paket Bir hadisenin bir telepati hadisesi ol-
v ·ı· 1 • d p Yuca, Hamit Atacan, Halil Şenol, Hacer kı Cökçeokan, il al ız b l d K d' · d .. lin ilin d ası ın son sen~ erın e ren•es e Y n u unuyor u. en ıo.ın en uç e .e ver' · ce tered ütsüz şunları söy- duğunu söylemek onun mahiyetini, me-

T ki ·ı be be B" "k dada b Ihsan Aral, Kadri Erdem, lbrahim Çakır DEMiRCiDE: t f d b 1 kad I· " ,,_._ e a ı e ra r uyu a U· me re men e e u unan ar aşına ar· =· Sana"""' ohru. yan. bir adam tara- kanizmasını izab etmez. Telepati de ga· 
1 d ak kaim KIRKACAÇfA: Hayri Öge, Saadet Dinçer, Zehra Er- k · ek · · ·1 h h k · · f d ·'-·· b unması ve saray an uz ası aa1ru çevırer ıbna ı e er ue etını ın an yap~~ ır resım var. Kırmızım- ipten okumak kadar anlaşilması güç bır' 

.. .. d 5 ·ı · d K Kadri Kutbay. Enver özkan, Enver denoin, Avni Cüngör, Haz1m Yıldın b yuzun en ne tı yem ne e utzun- • sı ir şey, yanında bir şişe, ve kağıdın şeydir, 
· .. · · Çolpon, Avni Arslan, Rifat Tuğrul, Sa- Sabri inanç, Himmet Cünder. Hüoeyin Özen. 

yotesı gormemıştı. zaviyesine resmedilıniş bir mürabba var. Burada telepatinin bütun·· şekillerıru' . 
B ad h kim 1 1 dık Turan Süruri T uçel, Reıat Moral, Özer, Abdullah Çetin ok. * 

u am, er o ursa o sun Şiş.e pek. fena resmedilmiştir. Okuyama- ve buna ait hadiseleri birbirın' den ayırt 
h h ld b "1" J ak im Fikriye Cülaevin, Cemal Özsoy, Hayati CöRDESTE: Salihli öğretmenlerinden iken Bandır- d 

er a e uraya o.u o ar ge e- . . ıgım hır kaç harf. 1923 senesi, bundan etmek güçtür, Bazı bilginler imdi' tel 
mı.ştı'. Bozkurt, Düriye Kılıç. Ulviye Eren, Fahri lzmiroğlu, A.Riza maya nakledilen Sabrıye Aydın. l d k dığ b' b' ş e-.._.:__.._ _______ ..-iiiiii...,=======-------------::::::~~O:--=-:----====--==-----~"":--::""'"""'••-----=---•------...-= e~ve e 

0
. uyama. ını ır §ey: ır ta- patiyi telsiz telgraf veya radyoaktiviteye 

Türlü ikramlar yapar. - Arkadaş sen merak etme, ben rih, veya hır şehir~ o~sa gerek. Fran- benzetmek istiyorlar. Fakat zihni hfü:li· 

Halk masalları Bu kadın bunları görünce şaşlrir. çaresini bulurum. sızca yazılmıştır. ŞI§e bıraz eğiktir. Zi- selerle fizik hlıdise!er arasında o kadar 
Ne ise hamamda yıkanır. Akşam Diyerek doğru kalkar, hamamclya ra.ta~ yoktur. Paket şu suretle teşkil çolı: fark vardır ki bu benzetiliş biraz ka-
üzeri evine gittikte bu yüzden ga- gider. işi anlattıkta hamamcı kadın: edilmiştir: ~ - En ~da kurşuni bir ha sapa bir şeydir . 
yetle İncinmiş olduğu İçin kocasına: - O adam gelsin, falan gün ha- zarf, 2 - İçinde ye§iliıntrak lı:oyu renkli Çok karışık olan bu me!eleyi tetkik-

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

Yedi başlı dev - Herif.. Beni ya boşarsın .. Ya- marn kapısında biraz kağıt kalem, bir u:r!• 3 :-. Kırmızı bir zarf, 4 - Bu !erimizin sonunda belki daha etraflıca 
hut ta müneccim başı olursun.. hokka gibi şeyler önüne koyarak ga· zarf ıçınde ıkıye katlanmış beyaz bir kl- miinakaşa edebileceğiz. 

Der. Adamcağız: ip bilici gibi öteberi yazıp çizıneğe 

- Aman kan .. Ben her gün ye- ba5lasın. Ben onun işini beceririm. r ıcıı o R s A 1· 1 Almanlar Macar buğ-
d k 

I d . . 'b' diğimiz, içtiğimizi zar zor, güç bela Deyince o da gelip bu adama ha- ~ 
Aradan epeyce vakıt geçerek 0 kız- seksen ° san yaş ann a ımış gı ı kazanıyorum. Hem ben müneccim ber verir. Herif ise yazı yazmak, ka- ' "--------------• 

1 dayını tercih edecekler 
-5-

!ardan ne kadar çocuk olursa kız er- görünüyor. Kendi halinde bir adam- başlılık şöyle dursun, ekmek tuz lem tutmak bilmediğinden artık ça- OZOM 

kek doğar doğmaz ya~tma}'.ı,P lala- nuş.. yazmasını bile bilmem. Bu senin de- resiz kalıp hemen yazı çekmecesi gİ· 690 Ş. Riza Ha. 11 
ının uğruna kurban yapar. Olünce- Günlerde bir gün bu adamın ka- diğini nasıl yaparım. bi bakkaldan bir sandık alır. 481 F. Solari 11 

ye kadar onun hasretini unutmamak nsı hamama gider. Bir de bakar ki Dedikte kadın: Evde bulunan kırık fincanlardan 470 M. j. Tranto 9 25 
"çin ker_ıdi karılan ağla~p sız!':"'~~- ham~ gayet. kalabalık .. Kendi gibi - Yok koca.. Muhakkak ya mü- birine biraz mürekkep kor. 295 Y. 1. Talat 9 50 
an gen ~~ar ve böylece om~- gelmış olan hır çok yunucular: neccim olacaksın yahut ta hemen Uzatmıyalım, kalem kağıt düzerek 284 Paterson 12 75 
ennın nıhayetıne kadar vakıt geçı- - Bugün müneccim başının ka- beni boşarsın. Yoksa eeninle bir da- hamam kapısının önüne postu serer. 192 K. Taner 12 12 
irler. nsı gelecek diye her biri oturacağı kika bile turmam. Giren çıkan bunu sahiden remi 141 Albayralc 1 O 25 

Müneccim yeri ~ırmışlar. Diye dayatır. atan bir hoca sanır. 136 Akeeki bankuı 10 75 
Hamamcı kadın da bu adamın ka- Kadın da biraz güzelce olduğun- O gün yine müneccim başınin ka- 134 P. Mibalef 1 O 25 

rısma hiç iltifat etmez. Buyurun fi- dan adam vazgeçemiyerek çarnaçar rısı harr.ama gelir. Hamam ustası 79 i j. Koben 1 O 50 

B"l'lin 27 {ö.R) - Amiral Horty'nin 
14 50 
14 

Almanyayı ziyareti Alman devlet adam
ları ile Macar devlet adamları arasında 

13 75 
15 siyasi mahiyette görüşmelerden başka 

ı 5 iktısad! mühim görüşmelere de vesile 

1 4 5 O olmuştur. Almanyaya Macaristan buğ-

12 20 daylarının daha geniş mikyasta ve ter-
14 5 O cihan ithali görüşülmüştür. 
12 
13 

lan demez. bu İşe bir çare araştırmağa başlar. bunu yı!:arken, hamamcı kadının öğ- 72 A R Üzümcü 1 O 50 11 75 
Evvel zaman içinde bir karı ile bir Kadıncağız kendisine bir kenar Evden çıkıp kahveye giderek dü- retmesi üzerine parmağındaki çok 37 M. Betikçi 11 11 50 

başının karısı Alman manevraları 
ve İtalyan tahşidatı 

oca varmış. 
Adam epeyce orta yaşlarinda ge

inirse de, evvelce birh.ç sanat edi
. p o kadar zengin değilse de birer 

rça kırıklanıp geçiniyormuş. 
Kendi, kırk elli yaşlarında kadar 

up vaktin ve zamanın mihneti, 
hmeti ile saçını sakalını aii:art't'•ş, 

bularak çekilip oturur. şünmeğ" başlar. Ahbaplarından biri pahalı , kıymetli yüzüğü çalar. 17 S. Eritin 12 75 13 
Bir de, öteden çalgi çagatan ile yanına gelir. Hamamcı da akan su yollarinın 6 Ş. Remzi 11 50 11 50 

müneccim başının karısı, lohusa - Yahu .. Bu kadar dalginlık ne- içinde birikmiş olan süprüntüler ara- 3034 i Yek<ln 
olarak, bir çok cariyeleri ile hamama dir}. Düşünüp tasınıyorsun} sına b'ı yüzüğü koyarak kapıda otu· i06 I i Eski yekün 
gelir. Demesi üzerin· adamcağız bu ar- ıan adama da işi anlatır. 10096 Umum! yekun 

Artık belli ya .. Ziyade para kırp- kadaşına işi anlatır. Kısa keselim, herkes hamamda yı- ZAHiRE 
m:ı.k için har.:amcı onu oturtacak O adamın da hamamcı kadın sev- kanıp çıktıkta müneccimin karısı: 1879 çuval Buğday 5 25 
ye r bulama7. gili dostu imiş. Hemen: -BiTMEDi- !452 çuval Arpa 3 6125 

4. 
4. 

Bertin 27 {ö.R) -Alman manevraları 

ile münasebettar olarak !talyan askeri 
kuvvetlerinin Şvarzvaldda toplandıkları 

hakkında !sviçrede intişar eden Basler 
Volksblat gazetesi bazı neşriyatta bu-

lunmuştur. Res:>ıi Alınan maknmatı böy
' le bir şeyin aslı olmadığını bildiri or 
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Fıkırdak 
lişmen 

veDe
yıldız 

Kocasını 

AnniOndre 
teselli ediyor 

Yakında Maks Şmelingle beraber bir lilim çevireceği, 
kocasının yumruklarını reklam edeceği söyleniyor 

Alman filminin Grotesk komik yıl-ı 
dızlarından biri aon aylar içinde beyaz 
perdede sörünmez oldu. 

Bu yıldlZ, pek sevilen yıldızlardan bi
ridir. Ve 9üpheaiz adını derhal hatırladı
nu: .• Anni Ondra .• 

Eskiden dünya ağır 11klet boks tam· 
piyonu olan Maka Şmelingin kansı olan 
hu yıldızın eon seneler zarfında her yıl 
aç dört filim çeviri-:-ken şimdi uzunca bir 
mtiddet dinlenmeğe karar verdiği ııanıl· 
1naktadır. Çünkü kendisi geçenlerde bir 
Jnliddet tipine uygun yeni bir mevzu an
rcağını söyliyerek ıimdiye kadar hep 
aynı delitmen, hoppa rollerini oynamak- ! 
tan bıkhğını ihsas etmiı. bir değişikliğe ı 
ihtiyaç duyduğunu belirtmifti. 1 

Şarkı ıöyliyen ve danııeden earııın yıl
dızın bu Fanlada uygun bir mevzu hula
rak batka bir tipte de lı:endiaini deniye
~ umuluyor. Bununla beraber beyaz 
p...deden bir mOddet için de olsa çelu1-
1Jleelnfn kocası ile de alllı:alı oldufuna 
1alr pyialar Cf8nmektedir. 

Mab Şmelina vaktiyle nakavt ettiii 
flmc:lild dünya pmpiyonu zenci J oc Luize 
a.kavt olunca çok üzülmÜf.. Teselliye 
tnuhtaç bir halde lmit.. Kanaı, artık za• 
manını tamamiyle kocas.ına hasrederek 
onu avutacakmıt. Sonra da k.ocaaını İn· 
tlkam maçı yapmak üzere meydan oku
ınaia tahrik değil, fakat mevzuunu ken
j:tl bulacağı filmi kendisi ile birlikte oy-

~~ 

namağa, bu filimde de kendisine eş ol- Janet Makdonald ... Son pozunda ... 
)nağa teıvik. edecekmiı. filimde yapılacak maçta kocası yumruk· Onu teselli edecek bir safha mahiye· 

Bulacağı mevzularda boksun da ayn tarının dehşetini göstererek hasmını ye- tinde olmak üzere karı koca evvelce de 
\ fe ehemmiyetli bir yeri olacakmıı ve re serecekmiş.. birkaç filim çevirmişlerdi. 

• 
ikiz birader ve hemşireler Greta 

Garbo 
iki ay sonra Holivud

dan d6nmüf olacak 
Şimdi Avrupada istirahat etmekte 

olan Greta Garbo 1 T eırinisanide Holi

vuda dönecektir. 

Ceki Kugan filim çevirecek 
ile beraber clörtbQfı 

aiti çocuk yıldızın aaadetini 
Şimdi karıaı mamur bir 

Holivud bu 
hayat yaşıyan 
kıakanıyor 

Ceki Kusan ile kamı Betti Grehl ha
tla Holmadua •• Amerilrama declltodu 
llMftUalMI tıatkil etm.kteclir. 

Buna bir çolr. sebep Yardır. Bunlarm 
ba,mda Ceki Kuganın bundan evvel hicJ 
bir qk maceruı 8eçirmemİf olmuı •• 
ilk eevdiii kızla eYlenm..ıdir. 

Artiatler arasında nlp.nlanmalar, de
dikodulu maceralarla, evlenip bopnına
lara allfllllf olan HoUvut Celd Kupnın 
bu cmesut izdivacını> yadırııam11o onun 
da dillerde dolqan qk maceralarma 
kahraman olmasını istemittir. 

Fakat yirmi sene kadar evvel bütün 
kadınların afacan bir çocuk olarak sev
dikleri Ceki, büyüdükten sonra yalnız 
bir tek kadını ıevmlt ve derhal onunla 
evlenmiıtir. 

Altı yaıında meıhur bir artist, on ya• 
ıında milyoner olan Cekl, bugün yalnız 
Betti Greblin kocasıdır ve Holivut civa· 
rındaki köşklerinde mesut bir hayat ge
çirmektedirler. 

Amerikan halkını Ceki Kuganla mq
gul eden ıeylerden biri de eski çocuk ar
tistin, annesi aleyhine açhfı son dava
dır. Muhakeme hail devam ediyor ve 
aldığı tekle göre, Cekinin kazanmuı da
ha kuvvetle ihtimal dahiline giriyor. 

Bundan baıka, Ceki Kuganla Betti 
Greblin beraber filim çevirecekleri de 
söyleniyor. Cek.inin sinemaya tekrar gir
mek ihtimali me,bur erkek artietlerd ... 
budarım luekandmnalı:ta ve bu da, aley
IUndeld dedikodulara diler bir eebep 
tetlW etmektedir. 

Sahra 
s. o.s. 

Milyoner 
Hayvanlar 
Beyaz perdenin me,hur yıldızlarıDID 

kazandıklan büyük paraları okudultça 
hayrete düşeriz. Haydi bunlar .. natlan. 
güzellikleri, büyüleyici tesirleri ile ııer• 

vet aahibi oluyorlar. Ya beyaz perdf>.nİD 
dört ayaklı aktörlerine ne dersiniz"> 

Mirn Loy ile Vilyam Povelin filimle
rinde oynayan Asta adındaki köpeii el
bet görmü,.ünüzdür. Bu köpeiin deied 
tam iki milyon franktır Ve filim bapm 
da 200 bin frank alır. T om Miksin illet" 

hur atı T oni de tam yirmi milyon frank 
k.azalll1U§\ır. Doroti Lamourwı maymu• 
nu ise ayda yanın milyon almaktadır. 

Bacaklarını kiraya 
veren dünyanın en gii
zel bacaklı kadınları 

Metr Goldvin Meyer stüdyosunun bil
dirdiğine göre çevireceği ilk filminin is
mi (Love is not •o simple) dit. Bu filim 
muharrir (Melchior Lengyel) in (Nitot
ka) adındaki eserinden alınm11tır. Se
naryöeü de Franmz muharriri Jak Deval 
tarafmdan yazdmıtbr Bu filim bittikten 
sonra Greta Garbo cMadam Küri> adm
dalı:i büyük filmi çevirmeie bqlıyacak· 

tır. 
(,Şan Vaten)in ciddt ve enerjik viltünü. şon filmi olan cSahTa S. O. S.> filmi. 

daha kuvvetle tebarüz ettinnektedw. Bu filimd41 onu tam biT miUtemlekeci ıefi 
--------------- ola.rcık görilym-uz. Fakat onutı bu ıert karekterini • güzel ( MaTta. LabaT ) ın 
şöhret bulan(Condoı biraderler) ayni fi. 

Q§kı pek kolay yumU§Cltıyor. 

Sinema sanatının trükleri her hangi bir 
sanatın trüklerinden pek çoktur. Güzel 
yıldız görürsünüz.. Beyaz perdede da~ 
eder, numara yapar.. Sonra bu yıldızm 
yalnız ayaklan, bacaldan perdede görll
nür .. Aman ne güzel bacaklar .. dersmg. 
Halbuki bu sinemanın püf tarafıdır. H• 
kikatte gördüğümüz güzel bacaklar fil• 
mini seyrettiğimiz yıldızın bacaktan d .. 
ğil, baıka birinin c:güzeb bacaklandır. 

Böyle bir çok yıldızlara cbacaklamm 
kiraya veren dünyanın en güzd bacak
lanna sahip kadın ıimdi Londrada mulı
teıem bir otelde dinlenmektedir. KuY. 

ikiz bir,derler ... ikiz hcmtirelerle kar- ayni filimde oynadıklaruu göreceiiz. Fil
ıdqırlana. .. Aralannda ne konQfWlar. hakib Amerilı:anın en mükemmel ikiz 
ne konutabilirler) .. Bunu biç birimiz kız kUdetJcri cllrak tanlllllllf olan ( Pre· 
kestiremeyiz. Fakat onlann hep beraber aea ten hemfireler) yine ayni auretle 

!imde, (Jorjet ve fiirekiaı) filminde rol 
almaktadırlar. ( Condos biraderler) esa· 
sen (Sonya Heni) nin son filminde de 
rolleri vardı. Reaimde ikiz biraderlerle 
ikiz hemıireleri bir wada görüyorsunuz. 
ikizler siyah ve beyaz olmak üzere ayn 

ayn seyinmitlerdir. 
Dikkatle bakınız . ikiz bzlardu han

gisi güzel ve ikiz erkeklerden bangİli 
daha sempatik... Beyazlı lftL, SiyÜ)ı 
mı) .. 

-----------=,,__ __________________________ ...., ______________ ,__ __ __ 

Milyarder tayyareci 
vetli, uzun, ince ve cidden h.ın'"kullde 

olan bu bacaklara malik olan kadın ~im
diye kadar asla filim çevirmemiı. yüzll 
bir kerrecik bile beyaz perdede götÜo-

Kate rİ D Hepburn'la birlikte Amelya me;:~i~ian yüzünden bir haylt zencta 

Erhard'a dair bir filim çevirecek 
Diloyayı ta)')'ar• ile devreden Hovard 1 cevabı veriyordu. 

Husbee bu 90D ay umaomı Uç te1' ara• Son olarak haber alındıiuıa ııöre Kor
ancla geçiriyors Havacdık. eincma •e .. rigan. R.K.O. filim ıirketinin kendi ba
Katerin Hepbum.. yahnı anlatan bir filim çevirme teklifini 

Söylencliiine göre o bu üç arzuyu bir 1'abul etmiıtir. 

olan bu kadının timdi en büyük arzuaıii 
yüzünü de beyaz perdede göstermektir. 
Kendisi çok güzeldir. Fazla olarak Ho-
livutta doimuıtur. ilan ettiii bu arzuea
na birçok aahne vazilerinin müabet m .. 

racaatleri ile cevap vereceklerine emlııJ 

laeklemektedir. 
arada toplarnaia muvaffak olmuttur. 
Söylendiiine göre bu genç milyarder 
fan.areci Amelya Erbard balimda bir 
filim çevirmek arzusundadır. 

An na Bella Amerikan tipinde 
MalUnıdur ki Amelya Erbard, Ho

vard Huglıea gibi tayyare ile dünyayı 
devre çakan ve muvaffak olarak döner
ken Puifik denizine dilferek boğulan 
kadm tayyarecidir. 

• 
yepyenı yıldız oluverdi 

Bu filimde mqbur kadın tayyarecinin 
rolünü hiç filpheaiz Katerin Hepbum ya
pacaktır. Eeuen bütün Holivut yıldızlan 
aruında yüz hatlan Amelya Erharda 
benziyen odur. 

Hovard Hughea böyle bir filim çevire· 

Amerikalılar, (Anna Bella) nın ( 14 
Temmuz) filmini gördükten sonra en 

çok onu beğenmitlerdir. Klerin idaresin
deki bu filim bu yıldızın bahsi geçince 

derhal hatırlanır. Küçük Fransız bu filim
de çok muvaffak olmu~ sayılabilir. Ona 
tekrar filim çevirtilmesi de bu filimdeki 
mevkiinin yüzündendir. 

Anna Bella, bundan bir sene evvel 
Paristen birdenbire aynlmıı ve Holivu· 

ceği pyiaaını ne teyit, ne de tekzip et
dun yolunu tutmuştu. Kocası Fransız fi

memiftir. 
Maamafih filmin çevrileceii muhak.- lim artisti Janettüra da karısı ile beraber 

kaktır ve Katerin Hepbum genç milyar- Amerika için uzun müddetli bir muka

dere filim biter bitmez kendisi ile evle- vele imzalamıth. 
neccğini vaadetmittir. Anna Bclladan aylarca ses çıkmadı. 

Diğer taraftan. evvelce de haber ver- Onun artık Amerikanlattıiı iddia edildi. 
diğimiz gibi bir çok sinema ıirketleri Nihayet çevirdiği filıne ait ilk resimleri 

c:çılgm uçucu> adı verilen Korrigana da Avrupaya geldi. Bu resimler. Avrupalı
bir filim çeYİrmek için müracaat etmİf- lan yepyeni ve bambat\r.a bir Anna Bel
lerdi. Konipn ile bu tekliflere hep reci la ile karplqtınyordu. 

Anna Bellanın çok safiyetini ifade 
eden çehresi bu reaimlerde hulyalara c:lal
mlf ciddi bir kadın halini almıtb. 

Holivut bot dunnanut. onun görün6-
fÜnÜ değiftirmek için uiratm11. elindea 
geleni y&pmlfb. 

Avrupalı yıldızlar Amerikada nadina 
hop giderler. Halbuki Anna Bella Ame
rikalı eeyi'Kilerin pek hoıuna gitmifdr. 
ilk yaptıiı filim cSansasyon> derecesin
de bir muvaffakıyet kazanmlfhr. 

ikinci filminin daha büyük muvafWt 
olacağı emniyetle söyleniyor. 

Genç F rarmz yıldızı Ameribnm .,._ 
nimaediği ve beğendiği bir yıldJZ oluv•• 
mittir. Hem de birinci enuf bir yıldaz... 
Maamafih Anna Bellanın atıldığı bir ... 
kabet meydanında bir çok Ameribıla 
yıldızlarla çarpıpcağı ve bu rekabet ml
cadelesinin hiçte kolay olnuyacağı iddia 
olunuyor. 



ı er T • •• or r ı ş 
Kahramanı, trişör olan bir roman yaz

mayı uzun zamandanberi aklımdan ge
çiriyordum. Bu itibarla, dünyayı bir aşa
ğı bir yukarı dolaşırken, bu meslek men
suplarına çok dikkat ediyorudum. 

Bu gibiler, ağızlan o kadar kapalı in

sanlar oluryorlar ki, ekseriya, sıkı bir 
dostluk tesis etmeden veya kendileriyle 
iki üç defa kağıt oynamadan, onların, 

hayatlarını ne suretle kazandıklarım an
lamanın imkanı yoktur. Hatta ondan 
sonra bile sanatlarının sırlarını ele ver
mek istemezler. 

tün yolculukları esnasında bir an bile 
ayık kalmadılar. 

Hiç bii:r kendi hakkında konuşmıyor
du. Fakat, arkadaşından bahsetmekten 
hoşlanıyordu. Kample, Petersonun, Nev
yorkun en tanınmış maden mühendisle
rinden biri olduğunu ıöylerken, Peter
ıon, KambeJin mükemmel bir banker 
olduğunu bana temin ediyor, onun ıon• 
suz bir ıervet sahibi olduğunu söyliyor
du. Tabii, ben her ikisine de inanmıyor
dum. Fakat, Kambelin yüksek pahada 
mücevher ve ıüs eşyası taşımadığını bir 
ihmal diye telllii ettiın. Onun, alelade 
bir güm~ tabaka kullanmasını, doğrusu 

Amerika kadınlarını peşin
de sürükleyen genç! 

O gün Los Ancelosta adliye binasının 
kapısı önünde bir alay hususi otomobil 
durmuştu ve mütemadiyen de geliyordu. 
Otomobillerden çıkanlar ekseriyetle ka
dındı ve bunların hepsi §ehrin en kibar 
ve zengin ailelerine mensup kimselerdi. 

Milyoner kaynatası 
T rİ.§örlerin kendilerini süvari ıubayı, 

fabrika mümessili veya bir çiftlik sahibi 
diye tanıtmak. zaaftan vardır. 

Güzel erkekler müessesini 
Onlann bu mümtaz pozları, kendile-

rini. roman muharririleri için en gÜç etüd 
edilen bir ıınıf haline sok.maktadır. 

hoıt görmedim. 
Ben, Şangbayda yalnız bir gün kal

dım. Onlara Pekinde tekrar rastgeldi
ğim halde. İ§lerimin çokluğundan ken
dileriyle görüşemedim. Yalnız, Kamp
belin bütün gününü otelde geçirmesini 
acaip buldum. Fakat, onun görüş zaviye
sinden Pekinin enteresan bir yer olma
dığını ben de kabul ettiğim için. bu çif
tin, vakıt ve halleri yerinde olan tüccaı·

Şehre o gün gelmi~ olan birisi, hadi
senin ne olduğunu bileme.-.ı: ve tahmin de 
edemezdi. Fakat bütün Los Ancelos aha- Niçin dava t . ? e .mış. 
lisi için o gün görülmekte olan dava ma-

Talib.im beni bu cinı kimselerden bir 
çoğiyle hlJllaştırdı. Onlann, munüı, na
zik, lütufkar kimseler telakkt ve k.abul 

IUındu. zelliği tekrar tasdik olunan yakışıklı ve 
Mahkeme salonunu dolduran şık ka- kibar tavırlı delikanlı, gayet sakin bir 

ebneme rağmen, elalemi ne ıuretle oyu
na hevealendirdilderinl anlamak etrafın
daki tecenilallmfi (ıırf meslekt bir alaka 
dolayısiyle) büyük bir incelik hissettirir 

danlardan biri, yanındaki yabancıya me- halle cevap •eriyor: 
seleyi anlabyord'u: - Anlatayım, bıı.y reis ... O zaman 

suç teşkil - Dava, cGüzel erkekler klübünü> göreceksiniz ki hareketimde 

kuran gencin davası, Vilyam Surj ismin-
larm büyük kumar oynadık.lan Şangaha- d '-' b h kik b kul"b" . 

. .... . d' O l eıu u genç. a aten u u un reıa-
ettirmez. h•mrn çekingen bir ta\'11' takı- ~a gıttiğine hiç hayret etme un. n ara. . .. • • . .. . ... 

1 K•X..tJan bU-3:L bir alı ti bizi büyük okyanoatan geçirecek oJ<m lıgıne layık bıı- delikanlı! Guzelligı sade nıyor ar. .... rua m are e h • d .. d d el ~• B"tün 
b.rtıl§tırdıldanna daJr en ufak bir 1mam, Yaporda tekrar rutgeldim, yolcuların çe .ream e ve vucu un a e~u.. ~ 

onlan allak bullak ediyordu. Ben, cesa- oyuna heveıll olmadıklannı görd'üğüm h~ı, tavn ko~~IU§U ":_~ hareketlenyle 
retini kolay kolay kaybeden bir iman zaman. doıtlanmın haline doğrusu mü- dunyanm en gu.ze) erkegı. • 
deiilim; ama. mak.aada 'dosdoiru giden teeuir oldum. Yolculann arasında zengin cVilyam Amerikada bundan iki üç ıe-
bh metodla eyi neticeler elde edemiye- olan yoktu. Can aılcıcı bir kalabalıkb. ne evvel meohur olmuş ve ude Los An-
ceiüni teerllh.ler]e anlayınca, hen de Filhakika Kampbel biT parti pokeı celoaun kadınları değil, bUtün Amerikan 
tavrımı defitt:iriverdim. Bir çocuk saf- ~pmayı yeklif etti: fakat hiç kimse yirmj kadınlan peşinden koıtmaia baılamıttlr. 

lığiyle kendilerine itimat ebnele başla- dolardan büyük bir kavla oynamağa ya· Fakat, bütün kadınlann a§ık olduğu 
dnn. Bunun üzerine, bana kartı uygı ve naeı:myordu: Peterson ise. beabeJJi zah- bu genç, yalnız bil' lı;ıza tutuJmuıtıır. Bu 
hatta eempatf gastermeğe baıladıklanru mete değer bile bulmadığı için oyuna atkmda b~lki pek te akılsız hareket et
.udim. girmek istemedi. Bütün yolculuğumuz miyordu. Çünkü sevdiği, bir milyoner kı-

Eserlerinden bir tek kelime bile oku- müddetince, öyle ve a)qam, bütün gün zıdır .. Kız dıı. onu seviyor .. Nişanlanıyor
madıklannı tam bir dUrilıtlilkle itiraf et• poker oynadığımız halde, ancak ıon gün lar ve nihayet, düğünleri bu günlerde 
mit olmalanna rağmen, muharrir olU§um yanımıza oturdu. Öyle tahmin ediyorum yapılmak üzere tesbit ediliyor. 
onlan aJAlcalandmyordu. Öyle aanıyo- ki, vapurun bannda imzaladığı bonoların Fakat, tam bu sırada ortaya işte bu 
rum Jti, onlar da, benim, &vamın müsa· parasını bir partıbe kazanmak istiyordu. dava çıkıyor. Vilyamı, müstakbel kayna
mahasız olarak aşağıladığı bir tölıret sa- Diğer tarahan, Kampbelin, sırf kend; tası mahkemeye veriyor. itham ettiği 

hibi olduğuma hükmediyorlardı. Ne ça- zevki İçin oynadığı besbelli idi. Tabii cürüm, dolandırıcılık. Lakin, nasıl bir do
re ki, aradığım hakikatlere varabilmek başka türlü olması da beklenemezdi. landıncılık bilmiyoruz. Mahkemede bunu 
fçin soğukkanlılıkla hareket etmeğe mec· Çünkü, bir insan, ancak hayatını kazan- öğreneceğiz. 

burdum. Bunun için ise, eabır ve meta- dığı bir işte ihtirasla lıareket eder. Hal- O günkü mahkemenin kahramanı hak
nete ihtiyaç vard.L buki. ortada dönen para, onun ıçın kında bu rnalOmatı aldıktan ııonra, da-

Geçenlerde, biriktirmiş olduğum ma· ehemmiyetsiz bir §eydi. Bütün gün oyun- vanm neden dolayı açıldığını daha (azla 
lUınata bir nebze daha kattıracak gibl oynıyordu. Onun ° zarif elleriyle kağıtla• merak etmemek kahil değildir. 
görünen iki zatla tan11bğım raman ne n yavaş yava~ dağıtııı beni teshir ediyor- Bunu da, muhakeme başladığı :zaman 
ba-::ı. bir heyecan .,...,.irdl<nm tasavvur du. Gözleri kağıtları sanki tersinden gö-

,.... ..-.,. -o· öğreniyoruz. 
edilebilir, sanıyorum. rüyonnU§ gibi bir tesir yapıyordu. Fazla Reis soruyor: 

HaiplıaYUgdan tarka giden ve bu iki içiyordu, fakat ıükiliıetini muhafaza edi- - Mister Vilyam Surj, dolandıncılık 
zatın Hongbogdan bindikleri bir Fran· yor, kendine hak.im oluyordu. Çehresin- cürmü ile itham olunuyorsunuz: )ütfen 
sız yolcu vapuriyle seyahat ediyordum. ufak bir hareket yoktu. Hiç §Üphesiz ki, izah eder misiniz> 

edecek hiç bir şey yoktur. 
Evveli. kendimden bahsedeyim: 

Mesleğim maklniatliktir. Fakat bundan 
iki ıene evvel ipiz kaldım ve o :ıaman
danberi boıtayun. Benim gibi ıenç ve 
ııüçlU kuvvetU dalıa birçok arkadaelanm 
var ki, bileklerinde alhn bilezikleri oldu
ğu halde bugün hoıtadırlar ve her gün 
aç kalmak tehlikesi geçiriyorlar. 

Bir gün on dokuz kiti büyük. bir mua 

etrafında toplanı:mf, lc:onuouyor ve biraz 
da içiyorduk. Birdenbire aklıma bir fi
kir geldi. Arkadaşlara, §Öyle birfey tek
lif ettim: 

«- Bakınız çocuklar, dedim Biz bu· 
rada hepimiz genciz. Fakat çalıoıp para 
kazanamıyoruz. Bunda kabahat bizim 
değil, çünkü iş yok .. 

Bunun yegane çaresi birimizden biri
nin gayri me§ru olmamak prtiy]e, bir ge
lir temin etmesi ve diğerlerine yardımda 
bulunmasıdır. 

Fikrim fU: Hepimiz paramızdan bir 
kısmını bir araya toplıyalım ve aramız
dan birini seçelim. Bu arkadş, topladı

ğımız parayla güzelce geyinecek ve plaj
lara, eğlence yelrerine, zengin muhitle
rine kadın avlamaya gidecek. Bulduğu 

zengin bir kadını veya kızı kendisiyle 
evlenmeye davet edecek. Zengin bir ai
lenin damadı olan bu arkadaş, her halde 
bizi unutmaz ve daima eğlencelerine iş
tirak ettirir, arada sırada bize de, vade
siz olmak üzere borç para verir.> 

kısmı da kendiliğinden anla§llıyor: 
l§siz delikan1ılar bu planı tatbik ıçın 

bizzat Vilyamı intihap ediyorlar. Çünkü 
Vilyam onlann da teslim ettiği gibi, iç
lerinde, kadınlan en fazla teshir edebi
lecek bir delikanlıdır. 

Vilyam bu İ§e memur edilince, arka· 
daılanrun bir aray.a topladığı parayla 
eüzelce ıeyiniyor ve tık bir delikanlı ola~ 
rak Loı Anceloıun kibar muhitlerini, 
plijlan ve otelleri dolaım.ıya çıkıyor. 

Nihayet, bunlardan birinde (ismi giz
li tutulan) bir milyonerin kıziyle tanıtı
yor. Fakat, onu vuife icabı (1) değil, 

balr:ikaten seviyor. Kız da onu ıeviyor ve 
evlenmeye karar veriyorlar. 

Vilyam, kızı ıeverek evlenmeye davet 
ettiği için bunun bir dolandmcılık ıayı
lanuyacağını, esasen kıza, kendisinin fa. 
kir olduğunu ıöylediğini ileri aürüryor ve 
beraetini istiyor. 

Milyoner de evvela kızının Vilyamla 
evlenmesine razı oluyor. Fakat ıonra
dan, nasılsa, Vilyamın vaktiyle arkadaı~ 
lariyle kon~tuklarını haber alıyor ve 
mahkemeye müracaat ediyor. 

Şimdi, Vilyam auçlu mudur, değil mi
dir~ Los Ancelos mahkemesi uzun müd
det bunun üzerinde düıünüyor ve niha
yet, delikanlının, kızı gayet meıru yol
larla evlenmeye davet ettiğini, ark.adaı
la.riyle konuıulan ıeyinse ancak bir ııa
ka telakki edileceğini, çünkü milyonerin 

kızından o razı olmadıkça para kopara
cak bir hileye baı vurmadığını göz önün· 
de bulundurarak, beraetine karar veri
yor. 

Bundan sonra, Amerikalı miJyoner de 
kızının cdilnyanın en gilzel delikanlısı ve 
güzel erkekler kulübü reisi ile evlenm~ 

Steplerde 
Kurulan yeni Sovyet 

şehirleri · 
Son on aene içinde, Sovyetler birlii\ 

haritaaı üzerinde, yeni yeni kurulmuı 
§ehirleri gösteren yuvarlaklar peyda ol· 
muş ve deği§iklikler vücuda gelmi§tir. 
Bu yeni §ehirlerden bir kısmı, 1graka, 
Monçegorsk ve Kirovsk gibi kutup çiz. 
gisinin öbür tarafında, Zaparojie gibi 
bir kısmı Dnieper §elaJeleri civarında, di· 
ğer bir kısmı genç Komsomolsk gibi 
Amur nehri kıyılarında ve daha memle· 
ketin bir çok muhtelif mıntakalannda· 
dır. 

Bu yeni Savyet şehirlerinin doğuşu ve 
inki§afı tarihçesi, çok enteresandır: 

Sovyet jeologları, bundan birkaç ıene 
evvel Kola yarım adasında kutup çizgi· 
sinin öbür tarafında çok zengin nikel ve 
bakır madenleri keşfetmişlerdir. Bugün, 
Monçe gölü ıahilinde vaktiyle bir telı 
ufak kulübenin bile bulunmadığı bir yer· 
de 40 bin kişilik bir §ehir ortaya çıkmış· 
tır. 

Bir çelik ve font fehri oj.an büyülı 
Magnitogorsk ıehri, bütün dünyaca ma• 
IUındur. Dokuz sene İçinde, Ural'ın Ja• 

sız steplerinde, muazzam metalürji kom· 
bina1an, muhteşem enstitü, tiyatro V• 
saire binalan, bunların etrafında parltlaı 
ve bahçeler vücud bulmuş ve balen aa.. 
falt geniş caddeler üzerinde otomobilleı 
gidip gelmekte bulunmuıtur. 

Amur nehri ltıyıımda, taiga ortumd-. 
sanki bir masalda imif gibi, çabuk çabui 
büyük bir gençlik ıebri, Komeomolsk 
doğmuştur. Bundan on ıene evvel, bu
raya vahşt taigdan korkup yılmıyan bh 
le.aç yÜZ genç gelmioti. Ne ıoğuk. ne kar 
ne de mesken yokluğu, bu kadın erkek 
gençlerin cesaret ve heyecanını kırma• 
ml§tır. Bugün burada büyük taşbinalaı 
parklar ve geniı caddeler vardır. Şehird• 
halen bir bahriye tezgahı, bir mekanik 
bıçkıhane ve bir de balık endüstrisi kom• 
binası işlemektedir. Şehrin nüfusu pe~ 
yakında 1 00 bine çıkacaktır. 

So11tetler birliğinde bu suretle bir ta• 
raftan yeni yeni şehirler doğarken, diğeı 
taraftan da eski oehirler tamamiyle de .. 
ğişmektedir. Bir tarafa atılmış taşra şeh• 
ri Novonikolaevsk, bugün eskisine naza• 
ran tanınmaz bir endüstri merkezidir. 
Novosibirsk. Eski ufak Ervan ile bugün
kü hükümet merkezi endüstriel Ervan 
arasında muazzam fark vardır. Eskiden 
iptidai bir köyden başka birıey olmıyan 

Duşambe, bugün T acikistanm hükümet 
merkezi büyük ve modem Stalinabac:ı.. 

dır. Bu ıehirlerde halen geniş meydan• 
lar, düz ve muntazam yollar ve ahenk• 
tar r,izgili büyük binalar vardır. 

Bu suretle, yeni ııene içinde tamamiyl«1 
fizyonomi değiştirmif bir çok Sovyel 
şehri daha mevcuttur. 

lk.isi de, oraya at yarışları için gitmişler; o artık mükemmel bir kumarbaz olmuı-- Mahkeme heyeti huzuruna geldiği za
avdette Şanghya seyahat ediyorlar& tu. Onu it bll§ında görmeği çok temenni man davayı dinliyenler tarafından gü-

Ben de Şanghaya, oradan da Pekine ederidim. --=====-~=---=-;;;;;;;;;;iiiii--.Oiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiii;;;;;;_.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;==::;;;;;;;;;;==;;..-==;;;....;====--;;;;;;;;ıı..,."":"==~~=====-===========-====--;~======-...~;-========;;:::;==;;;;;;;;====--~ 
ııeyahat ediyordum. Çok geçmeden on- Onun aırf, vak.ıt geçirmek için oyna- A • k d 1 N k d 

Vilyam Surjun bu fikri alkıılarla ka
bul ediliyor. Hikayenin ondan sonraki ıine razı olmuştur, 

Jann da, Pekine gitmek üzere Nevyork- nan bir oyunu bile ciddi telakki etmesi, merı a a son yapı an evyor avası 
tan hareket etmiş olduklannı ve bir me· kendiıine kartı bende bir hürmet hissi 

sut tesadüf eseri olarak avdette benim uyandırdı. kom bı· ne 1 
de bineceğim vapurla memleketlerine d"~!1' dahkabken~filerinev~~ttl~dacağımıı manevra a·r N k .. dd . . . haA kı·mı· döneceklerini anladım. Bu iki zat tabia- uşunere u çı tten ut onya a ayn -
tiyle beni cezbetti: çünkü, her ikisi de dım. Edindiğim intibalan derleyip top- e V Y 0 r ' m U e) U m ll m) S f 
hoş insanlardı; fakat yolculardan biri, lamağa koyuldum. Faydalı olacağını ııan- tara· fgJ•fıJ-kle ]• tha m edı•yor 
onlann profesyonel kumarbazlar olduk- dığım muhtelif noktalan not etmeğe bat-

lan hakkında beni ikaz edince, kendile- ladını. 
riyle tanışmaktan sonsuz bir haz duy- Nevyorka geldiğim zaman, eski d.ost
c!um. Çok enteresan olan meşgalelerine }arımdan bir bayanın, bir davetnamesini 
dair serbestçe görüıeceklerini pek ümit 1 buldum. Beni Riste öğle yemeğine davet 
etmiyordum: lakin, arada bir ima, sırası 1 ediyordu, Oraya vannca, bana: 
düştükçe ortaya atılacak bir laf ile, de- - Birkaç kişi birlikte yeyeceğiz. Fik
ğeri çok büyük olan şeyler öğreni]ebile- rimce, sizin de hoıunuza gidecek bir zat 
ceğini sanıyordum. ta gelecek. Tanınmış bir bankerdir. Ya

Adı Kampbel olan biri, yaşı kırka yak- runda bir de arkada§ı var. 
laşmış, narin yapılı, fakat uzun boylu, 
melankolik bakışlı, elleri fevkalade gü-
zel, sıhhati yerinde bir adamdı. 

Tepesinin vakıtsiz açılmıı olduğuna 

aldmı edilmiyecek olursa, görünüıü mü
kemmeldi. Kılık ve kıyafetine itina etti
ği görülüyordu. Hafif ııesle ve yava§ ko
uşuyordu. Hareketlerinde bir ağır baı
ılık seziliyordu. 

Dedi. 
Bayan sözünü henüz bitirmişti ki, 

Kambel ile Petersonun bize doğru gel
diklerini gördüm. Hakikat bir şimşek gi~ 
bi parladı. Kampbel hakikaten büyük bir 
bank.erdi. Peterson da büyük bir mühen
disti. Tr.işörlük nedir bilen kimseler de
ğildiler. Kendimden utandım. Fakat, el
lerini ııamimiyetle sıkarken, büyük bir 
hiddetle İçimden kendime chilekarb de-Diğeri ba§ka bir ağaçtan kesilip yon

ulmuştu. O, iri yarı, kırmızı suratlı, sim- dim. 

iyah saçlı, güçlü kuvvetli, kalın kollu ----------------

na bir türlü aklım ermedi. 

Honkongdan Şanghaya kadar kısa sÜ· 
n yolculuk esnasında bu iki adam ka· 
t oyununu ağızlarına hile almadılar. 
iki de, at yarışlarının devam ettiği haf. 
içinde işleri eyi gitmişti de, kendilerini 
irahate haklı görüyorlardı. Her halde 
isiz bir memlekette yaşamamaktan 

"mkün olduğu kadar istifade ediyor
dı b 

James Hines müsterih sigarasını içiyor 
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Türk Maarif Ceıniyeti 
Kız talebe yurdu Erkek talebe yurdu 
Kız U-ine, Kız Enstitimine Erkek l.Ueaine, Tecim Lisesine 
ve kurslanna devam edecek Orla ve San'at okullanna de-
kız talebeler içindir. vam edecek erkek talebeler 

içindir. 
Kız ve Erkek blebe yu•·,llarına talebe kaydına ~lanllllfbr. 

MORACAAT YERJ : !Carantina - Köprü... Talebe yurdlan 
Direktörlüğü ... T.2920 26-27-28 3138 (2727) 
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Müzayede 
jJe fevkala-

TiRE MAHKEMEMESt BAŞ 
Y AZGANLlölNDAN: 

Tirenin dumlupınar m3hallesin
den sucu Bekta torunlan Hatice ço
cukları Mehmet, Ayşe ve Bekta§ ka
nsı Emine ve Bektaş oğlu Şakirin 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BlÇAK, KAŞIK 

Büyük fedaki.rlıklarla vücuda ge-

d 
müştereken mutasarrıf oıılukları Ti· tirılen fabrikamızda yerli malı ola-

e satış re çoban mezarlığı vakfından taraf- rak her model çatal, bıçak, katık 
ları tarkan İbrahim iken §İmdi ke- imal olunmaktadır. Avrupa mamula-

Aiustoıun 28 inci pazar günü sa- bapcı Mehmet veresesi §İmalen çıt- tı ayarına faik olan bu emsal.iz yerli 
bah saat 10 buçukta Birinci Kor- lık Hasan iken timdi zaamet verese- mah fabrilaumm mamulitını her 
donda Alman konsoloahanesine var- si garben Abdurrahman iken §İmdi ye•de aravın•z. 
madan 258 numaralı evde iki aileye ll;'g8?cı Necip_ cenuben Os~ ik~'! LO~NT A_ ve Gazinocuların 
ait mobilyalar açık arttırma ıuretiy- '1Jlldi kaval oglu Mehmet ıle çevrılı nazarı dılckatıne : 
ı tılacaktır. 14-3-936 tarih ve 55 sayılı 1149 Fabrikamız BAŞKURT marka-
e ;:tılacak mobilyalar arasında fev- metre murabbaı bağ. lı YERLi mamulatımızı görme

kalade kıymetli masif cevizden ma- Ve yine yuvalı mevkiinde çoban den, ÇAT AL, KAŞIK ve BiÇ.~~ 
mul büfe, ayni malın otomatik anah- mezarlığında ~arkan Çob<ın oğlu takımlarınızı alma~nız: . Bu.tün 
tarlı kare yemek masası, bir çok ye- Mehmet ~imdi §İtik o~lu faik şima- mallarımız ~em kalıte ı.~ıbarıyle 
mek iskemleleri, iyi bir halde güzel len güzelhisarh oğlu Mustafa şimdi Avrupanı~ınden daha yukse; ve 
sesli ork, kadife kaplı kanape çoban oğlu Mehmet varben Bekt<>ş hem de fıatçe YOZDE 30 aha 
takımlatı, Sigara masaları ayna- ojilu bağı cemilien tariki baa ile çev- .ıcıµdur. . 
lı ,emsiyelikler, bir çok Kütah- rili 14-3-'.134 tarih vı: 53 sııyılı 019 • UmmntSr.~ıs Yen: l•tanbul Talı.-
ya vazoları, Hezaran salon takımı, metre mur bbaı ba~. akale caddesı No. 51 
cevizden mamul aynalı dolap ve üç Ve yine Tire şehköy du'Dlu ınar _: ( Jak Dekl\.o ye Ssı.) 
aynalı tuvaleti ve komodinosu, iki mahallesi ağa c:ımii so!<a}uıda ta- AKHiSAR TICARET I-IAKtM.. 
adet ikişer kişilik kesme nikel kar- rııfluı sa~ı B:!!cir ikc:ı Emine solu LiGiNDEN: 

KAN 
Sağlam bir insanda kanin mikdarı ağırlığmin on birde biridir.Ve milyarlarca kirmizi, beyu yuvarfaak

lardan mürekkeptir. Karun uzviyetimizde oynadığı rol pek mühimdir. Vücudumuzu teıkil eden bir bü
ceyreye lizım olan gıdayı derhal götürdüğü gibi ölmU, büceyrelerin enkazını da sürükleyip çıkarır. Ayn· 
ca da vücudun lüzum g&terdiii mın~da da yeni tızvi intalar yapmak kudretini haiz kimyevi mad
delerle hücreleri de ihtiva ede&'. Demak; bir inaan saltanatının bütün azamet ve ıevketiyle Yll§&lll&aı için 
bu milyarlarca muhafız ve imarcı ordıuunu iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip çoğaltması la
zımdır : itte bunun için 

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

ilaçların gayet fenni bir surette birlettirilıneainden yapılmıt emaalsiz bir hayat ekairidir. Bir §İte sizlere 
hayatın bütün zevk ve netelerini arttıracak •e yqadıiımz müddetçe halsizlik, yeis, ıstırap, dütünce, 
korkaklık, tembellik göstermiyecelrtir. 

FOSFARSOL'u; diğer mukavvi ilaçlardan ayıran bqlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, İf
tiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir 1U1ette kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iftlha temin eder, adale ve sinir
leri sağlamla§lınr, uykusuzluğu, fena dü§Ünceleri, yorgunluğu akferir,muannid inkıbazları geçirir. Vü
cuda daima gençlik ve dinçlik verir.Zeka ve hafu.ayı parlatır. lnııan makinesine li.zım olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek tam manasiyle azim \'e irade aabibi eder. Ve her tatebbibtinde muvaffakıyete kaTIJf· 
turur ••.•..•.•.....•• 

FOSF ARSOL, güneş gibidir. Girdiği eve nC§e, güzellik ve heyecan saçar, her eczanede bulunur. 

Böbreklerden idrar torbuına kadar yollardaki hastalı ııı mikroPla· 
ı kikünclen temizlemek. için,(Hf.LMOBLö) kullanınız. 

Böbre~erin çalıfmak kudretini mttırır, kadın, erkmc idrar zorluk
lamn, •ld ve ymi Bclıoğuldııiuntı, DMISane iltihabı, bel ağrısını, sık 
sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min edor •. Sıhlıat Veklletimiziıı t-i ruhsatını lıliz; bllhman HEL· 
MOBLö her eczanede bulunur. 

DiKKAT : HELMOBLö idrari teınizliy1rek mA•İ1e§tirir. 

~~· 

yola maa somyalart, pejkirlik, mer- Mustafa iken deri,.mend lımıı.il ar- Tilrkiye iş banbsı 'Akbisar şube,. 
merli büyük büfe, divan beyaz lake kası Ali iken şimdi Ahmet evleri, sine bir kıta emre muharrer senetle 
karyola yatağı ile; kartallı Ovıı.l ay- önü yol ile çevrili 14/3/936 tarih 300· lira borçlu yaya köyünde MldiJ. 
na, bronz kornezler perdeler ve is- ve 54 sayılı ev .. Ve yine Tire çoban üli Kazım · ve mÜfterek miiteaelail 
torlar, bir çok matbu kornizalı man- mezarlığı mevkiinde taraflıı.n f&l'· bor~lu Abdullah oilu Fettahm icra
saralar, heykelli konsol saati, ayna- kan bey H. iken •İmdi Necip zıı.amet ca tebliğ olunan ödeme emrine ka?fl 
b livoman tuvaleti, komodino, §İmalen ku;baz Abdullah iken !İmdi vaki itirazına refi talep edilmekle 
Sahibinin Seai Gramofon, buz zaamet vereıesi garben Ali vereseleri yapılmakta olan duruşmada borçlu
dolabı, yazıhane, gece lambası, van- iken zaamet veresesi cenuben nun kanuni ikametg' ı meçhul ba
tilator, elektrik süpürgesi, etejerler, ekmekçi Kemalden ııeçen arabacı iz- lunduğundan davetname tebli~ edi
ça:ı-· masası, nikel tapkalık, man~ zet arpac1lardan bekar oğlu ile çev- lememi~ ve ilanen tebJiiat icruına 
lln, çiçekli saksılar ve bir çok halı, rili 14-4-936 tarih ve 56 sayılı 2298 karar verilmiştir. Mürafoıv4-10-938ı-----------------------------------------
kilim ve seccadeler vesaire mobil- metre murabbaı b~. Sah saat 14 te yapılacaktır. Borçlu. 
yalar bilmüzayede satılacaktır. Dört parça gayri menkul ayrı avn nun itirıızmı varit gMterecek delil-

Fırsatı kaçırmayınız. mevki ve miktarda bnlunan müdde- !erile birl:lı:te o gün mahkemede İs. 
Fıraat arttırma salonu abiblerin gayri kabili taksim o!.luğu ;:atı vücut e!mesi veya bir vekili ka-

AZIZ ŞiNiK ( 54) sayılı evin 200 ve ( 53) sayılı nuni göndermesi aksi halde gıyap 
Telefon : 2056 bağın 40 ve (56) aayıh ba~ 70 ve lı;ararı tebliğine lüzum kalmakaızm 

1 - 3 ( 2738) ( 55) say· lı bağın 37 buçuk lifr.d:ın. !1akkında gıyaben tetkikat İcra kılı-
1 - Tıre ıullı hulroli mahl•eme- nacağı ilan olunur. 3177 (2748) 

-----~----~~- smce"~erileri 'karar üzerine ,uyuun . 

TiRE MAHKEMESi BAŞ YAZ- izalesi zımnında açı.le arbrmayn ko- /) M • k R .... 
GANLlölNDAN. nulduğundan 2(}-9-938 tarihine mü- a s U]. 

T. • d mah. il • d "" sadif Salı günü saat 14 de kadar Tire 
ırenm ere a esın en ..xi- lh h lruk hk · d ık 

1 .. 1 oğ ll N . H su u ma emesın e aç ar Ve 
eyman gu ve u an urı ve am- tırm ·ı tıl kt 

dinin ,. ... _L •----~ 1_.__1_ a ı e sa aca ır. 

8 9 m~"""'""'en muuuarrıJ" o,....... A bed li 1 b lan Ti • kara ülizim bam 2 - rtırma e aranı an e- • 
~ ~ Taktak ~l çar- delin yüzde (75) ni dolarsa o gün G E 

flS • 1 m4t og un.: ihale edilecektir. Bulmadığı takdir- R L E N 
nhim :zevcea 1 nı, solu : Abdi de en çok artıranın taahhüdü baki 
oğlu Ali v~i dii~nı, Arkası: kalmak ıartiyle sat!§ daha 15 gün 
ban, ön6 yol ile çevrili 3-11-932 ta- uzatılarak 5-10-938 tarihine müsa
rib ve 17 no. tapu senedi mucibince dif Çarşamba saat 14 de kade.r icra 
dört hisse itibariyle bir düldWı. olunacak ve en çok artırana ihale 

1 - Tıre aulh hukuk mahkeme- olunacaktır. 
Iİnce verilen karar üz.erine fÜJuun :ı - ihaleye kadar birilanif ma· 
izaleai zannında açılı: artırmaya Jro.. liye ve belediye vergileri alıcıya aİt· 
nulduğunılıuı 20-9-938 tarihine mü- tir. Artırmaya girmek istiyenlerin 
aadif Sah günü saat 14 de kadar Ti- oranlanmıt bedelin yüzde yedi bu
re suDı hukuk ~emeainde açılı: çuk nisbetinde teminat akçası ve ulu
artuma ile aatılacakbr. sal bir banka mektubu vennesi mec-

2 - Açık artırma bedeli oranla- buridir. lhale bedeli ihaleden be! gün 
nan bedelin Yetmit betini dolarsa 0 sonra mahkeme kasasına yatmlacak
gün ihale ecfı1ecelctir .. Bulunmadığı tır. Aksi takdirde ihale bozulacak 
takdirde en çok artıran teahhüdü ba- ve farkı fiat ve bundan mütevellit 
ki bJmak auretiyle aahf daha on bq zarar ve ziyan •e faiz bili büküm 
sün uzab]arak S-10-938 tarihine mü- kendi.inen tahsil edilecektir. 

MUıtahzarah 

Vu~ra 

l9fJlll 
ŞIK BAYANLAR 

Marcel Guerlain 
Şampuanları, Losyonları 

Ve 
GUzelllk mUstahzaraltnı aaclif Carfamba günü saat 14 de lı:a- 4 - Tapuca müaeccel ve gayri 

dar icra olunacak ve en çolı: artırana mmeccel alacakblan varsa ilin tari-
ihale olunacaktır. binden itibaren 20 gün içinde ispat Kullanmalıdırlar. 

3 - ihaleye kadar biri1mıif MaJi... belgeleriy~ ~k~e müracaat Bir tecrUbe kfiffdlr 
ye ve belediye vergileri alıcıya ait ey~leri alrai t.akdirde aahf parası Parföm, pudra ve knm :bil Bote 
olup artırmaya girmek istiyenlerin taksırnınde~ hanı; kal~~aklardır. nümuneleri: Iznlir fuarı ŞARL 
oranlanmıt bedelin yüzde yedi bu- 5 - Rusumu delliliye ve ilıale SIREY pavyonunda aıaY:ın.ız. 
çuk nisbetinde teminat akçası ve ya pulu ~e tap~ harcı.mütteriye ait olup Sahf feri Matıs F arajı 
ulusal Lir Lanka mektubu vermesi vakıf ıcareaı ve ahiren ne§red.ilen ka- Yenipostane civarı, ISTANBUL 
mecburidir. ihale bedeli ibalıeden bet ne'! mu~ibince ~O .enelik ~a~ ica- ' J 
gün sonra mahkeme kasasına yahrı- reyı taTIZ bedeli satıcrya ailta-. ltbu 
lacaktır. Aksi takdirde ihale bozula- prtnamenin bir nüshası mahkeme Merih yıldızındaki 
cak ve farkı fiat ve bundan mütevel- salonuna asılmıttır. Fazlaca malü- deniz I 
lit · L'- bile b"1-''- mat almak istiyenlerin Tire mahke- • zarar ve :nyan ve rau WUUD L-. lığ .• ed Umwnl l>arpfen evvel bir Alman lfj. 
kendisinden tahsil edilecektir. mbilir~ ı""' Tyazal_ganla ınl a mura~aat e- mr, Merih yıldızı üzerinde u:z:un seııefer 

T _ • er. ıp o n arın o &un ve sa-
4 - apuca mibeccel. •e gayn tt T' Dı hukulı: __ u_ . tetkik ve müşahedelerde bufonnroşttr. 
.. 1 . ·••- t ın· d . "bar a e ıre su llRlll.llemesıne Al • . 1 ,_ "'"-~"h musecce ıae ııan ar ın en ıb en .. _.1 __ 1.. !"'- I ira, ~heddcrr neticaı o ara .. ,....,.ı 

20 .. :_:_..ı • belgeler"le aıah muracaıuıuı uzumu llllll o unur. . M gun "!O"' .. e ıapat ı - 3172 (2746) yılaızında görülen cdenizlerm7 ısır lar· 
kemeye müracaat eylemeleri aksi lasından bql.a birşey ofmadıgını iddia 
takdirde satış parasının taksiminden etmişti. 
hariç kalacaktır. Bizim kutuplarda olduğu gibi Merihi» 

5 - Rusumu dellaliye pulu ve IZMlR BELEDlYESINDEN : kutuplannda da ilkhaJı.ar •• yıız aylamı-

Şipnanlıyoraunu% 
Çünkü vücudunuzda 
IÜZUIDSU'Z yaiı topla
nıyor. Ve rahatsız olu· 
yorsumız. Muı:ıtaza -
man tesiri koJay ve 

. tabii olan ( MAZON } 
aLruz. Ayru wnanda 
vıma Kain.ılığı iz4lc , 
eder. MlDE ve bar
saklannız, kar.ıdğer
leriniz daha munta -
zaman tşUyecektir ...... 

HAZIM51ZLIK n 
EKŞtL1Ct &fdettrek 
vücudunuzda ferahlılı: 
hinede<:ek ; lflibanız 
ve sıhlıatiııiz d!lule
celt n dalına neıeli ve 
zinde olacakmıız . . . 

MAZO 
ME.YVA TUZU 

AŞÇIBAŞI MARK 
Makarnalar 

Selcinik sergisinin Birincilik 
moJal~ ımz-.ı,tır ... 

tapu harcı müşteriye ait olup vakıf Belediyemiz muhasebesinde 66 da cdenjzlerin> _, rencJ, açılnnıtac ı...,..1--------------
icaresi ve ahiren netredilen 1canun lira mııath bir memuriyet müıihat- ı.r. işte alimin esas olarak istinat <!ttiğj Göz ekimi 
mucibince yirmi senelik vakıf icar dir. Liakal orta mektep mezımu ol- ıey budur. 
taviz bedeli alıcıya aittir. l§bu şart- mak ve daktilo bilmek ve askerliğini Şimdi ek lr.anadalı bir alim orta.ya. çık- Mı• tat Orel 
namenin bir nWbaaı mahkeme salo- y~ olmak fartİyle talip olanlann mış. Mcrihe ait aldığı iJ.i yüz. fotOcYafa 
nuna asılmıştır. Fazlaca malumat al- 3 Eylül 938 Cumartesi günü yapıla- ~yanarak ilimlerin terakkisi cemiyetine 
mak istiyenlerin Tire Mabkeme bq- cak olan müsabaka imtihanına işti- bir broşür vererek vaktile iddia edifmiı Ağustos sonuna k...Caıı liufalarllll Öf· 
yazganlığına miiracaa.t edebilirler. nk için nüfus kağıdını ve mektep olan cMııır tarlası hikaye>sinin .. ı. oı.. ley• kadeoı bu miTıten sonra saf>alıl•ı 
Talip olanların o gün ve saatte Tire Ye askerlik vesikasını hamilen saat madığındaa Mcrilue :ııuıatazamaa TaJci 1(). 12, öileden sonra 3 • 5 uasmda 
• lıakuk -hkrmesine müncaat- 10 da lııesap itleri ariidüdiiiline mi- olan nebatattan değil, bazı lr.imyeYi lrabul e.leı. 
!arı lüzuma ilin olunur. raaatlan ilin olunur. tahavvülattan ileri geldiğini iddia etmiı· ADRES :: tı<inci Beyler Numaru:aole 

3173 (2747) 2.6-28-2 3152 (2732) tir. aolmğı Numara 23TELEFON : 3434 

1 Kireçlı suların tahri atından 
Kalorifer kazanlarile tesisatlarını 

Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlarını 
Kurtarmak için klreçll euyu taeUya edem 

EBOLiD 
C t H A Z L A R 1 L E T E Ç H 1 Z E D 1 H 1 Z. 

Cihazları tamamen garantidir. 
in-içrede WEBBOUTE A. G. Tiirkiye •e tuln 1u.ri9 vekili umumis 

V E B O L l D L t d. Ş ti. 

Yeni adrese dikkat: 
MERKEZi : latanbul Galata Billilr sokak No. 7. 9 P. K. No. 1094 

telefon : 44507, Telgraf : VEBOUD 
ŞUBE.Si : Ankara Baıtkıılu c:ad. No. 22 P. K. 45 

Telefon : 2681, Telpaf ~ VEBOUD-
1MtR UMUM! ACENT ASI : Mimar Kemaleddin cad. No. 15 

P. K. No. 72 

lzmir Enternaıyonal Fuarı pavyon N.175 
Prospektüs ve rnllhendl•l•rlmfzl l•teylnlz. 

lzmir Defterdarlığından: 
İcar No. Lira K. 
380 ikinci lrordou Yeni Maliye~ bina. ak lıatı mtif(e- 150 · 

militnıdıın 41 taJ numaralı deııo 
381 K'arf!yaka Alay bey Sfit~ aolrak 88 yl!ni numaralı ev 27 
382 Halkapınar Çatal ÇC§me kaiıthane caddesinde 284 mı- 56 

marah n 
383 Bayraklı M~eını!rl Cd. 49/1 eski mııımırh diikkirt 
384 Mtirabıt ÇllrflSl Çuha ~Meninde 114/U6 numatalr 

düWn 

24 
24 

385 Alaaııcak Mesudiye Halfr ıalcak 1& ffki mımıırah ey 231 
386 Sinekli Cd. Kale al&ı V ez.İl kepriisii &V\&% içi mevkimde 12 

bila numaralı 5 dönüm tarla 
3Stf !inc!ldi CAL Kale aJrJ Vezir kÖIJfÜ'Ü Hn1rz i~ ııtmaiJl- 32 

de bila numaralı 15 dönüm tarla 
388 ikinci Karantina mmıııhh deıle .abk 21 / 2 eaki ıaunııı- 6 

ralı. ev. 
389 Baca Belediye Cd. 18 Tırj ınırmrrıdr e'f' 120 
Yabrıda yuılt emvafiır ırerıefilı: icıırfan 25/IJ/938 a.uiMııdeıı 15 

gün müddettı! aQk ırrtrnmır ~ rıılha,edeye komılmuftat. 
ihalesi s/g/9'.JS tarihindı!' ~ ıiırii aırırt l:J ttıırr. 
T ırffpıl!rirr MHfi Ertrlak mfid!irliğ&l!e ıtıiraeııııtleri. 

3135 (2750) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 

Ciıı.si 
Pooel 
IWcır tel 
Çelik 

Eb' adı Mikdan 
140 M/M 4032 K. G. 

2 M/M 625 K. G. 
lıalat t.5 M/M 900 Metre 

Mı.ıill<elif" eb'adda 56,520, 200 M3 kereste ile eb'at ve evsafı yuka
rıda yazılı telefon malzemeli ~aı1nameLırine göre 31/8/938 sünü sa· 
at 11 - 12 de pazarlılda aatıa ..ı..ac.ktr. 

Keres~lerin muhammen fiatten lutarı 2277,49 teminab 170,85 
teTefon malzemesinia muLamıı.en fiati tutarı 2063,91teminatı154,79 
lirad ... 

Şartı-neleri Levazım tubeınizde göriilebilir. 1.teklilerin yukarida 
yazıTı aiia ve saatlerde ~ müdürtüğümüzdeki komisy"na gelmeleri 
ilan olunur. 3171 (2151) 
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Fuar ıntınasebetile Izınire g-elen misalirlerlmlzl 
A e 

• • 
• 

Saygı ve sevgilerle selamlar ve hoş geldiniz der •••• 
lzmir denilince üzüm incir ile eczacı Kemal Kamil Aktaş 

kolonyaları hatıra gelir. 
lzm;rden götürece~iniz en ince, en zarif, en lüks ve en makbul hediyeniz Eczacı 

KEMAL K. AKTAŞ kolonyaları olacaktır. 
Kemeraltından 2eçerken HiLAL eczanesini mutlaka ziyaret ediniz. 
Size kolonya nümunelerinden göstereceklerdir. Siz de bütün lzmirliler gibi KEMAL AKTAŞ kolonyalarının zarafet, 

nefaset, incelikteki üstünlüğünü takdir edecek, bir Türk eliyle yapılan bu şaheserlerden milli bir iftihar duyacaksınız. 

Kolonya ı;~ syon ve esanslar: Bahar çiçeği - Zümriit damlası - Gönül - Limon çi çeği - Al
tın ruya - Fulya - Menekşe - Y aseır! in - Sonhatıra 

Ke lal Aktaş müstahzaratı: ( Nasırol Kemal) nasır <1üşmanı ( Korizo! Kemal ) nezle 
düşmanı ( Okinolin Kemal ) saçları besliyen şaheser ( Dişoain Kemal ) diş suyu •.• Kemal 
Aktaş Gülsuyu - Çiçek suyu - Kına .. Kına hülasası - Nane ruhu - Çocuk llUdrası •••• 

Fenni gözlükçülük, Sıhhi korsacılık; Tıbbi ve Sıhhi bütün ihliyacat •.•. 
~ .................................... m .. .-...... -.. ................. mml!::mım11mmım11mıı:ı.-.ıı::::aımıııım:ı::ı:ma ... um.,.11m1 .. m:ıı ....................... . 

~ ............. ._ ...... ._ ........ m•-=-----~~ 
Solucan dediğimiz bağırsak kurdları 

Ekseriyetle çocukların bağırııaklarma yapıp.rak kanlannı emmek ınıretiyl 

bÜyÜyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Hazımsızlığa, kansızlığa ve bir çok hastalıklara 
sebep olurlar, karın §işmeleri, burun ve makad kaşınmaları, !aha!, 

oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller 
görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

ismet santonin hiskiiiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczane

de fiati 20 kuruştur. Yalnız (iSMET) İsmine DiKKAT , __ ...... ımıırı ... __________________ , 

~Zl2'7.ö!ZZZ42'2'.l212Z~Z:ZZV~Z?nZ%ZaLZr.z:ı?.:'lZZ7' 

Özel Devrim Ortaokulu 
Müessis ve direktörü : Buca orta okul sabık direktörü F AtK AKÇIN 

1 - Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar için kız erkek yatılı yatısız 
talebe kaydına devam edilmektedir. 

2 - Okul tam tedriaatlıdır. Sınıf mevcutlan kırkı qmaz. 
3 - Yabancı diller için ayrıca alqam kunlan açılacaktır .. 
4 - Yıllık den ücreti yatılılar için üç taksitte 200, yatııızlar 

75 liradır. 
5 - Esaslı bir terbiye ve tahsil, kuvvetli disiplin ve intizam günde 

dört nöbet sıhhi yemek, körfeze hikim deniz ve çam havaaı, bol ziya 
bahçe ve koruları ve nezaretiyle modem ve ideal bir bina .. 

6 - Müracaat yeri : Göztepe köprü .. Her gün eaat 10 dan 12 ye 
ve 15 ten 18 e kadar .• TELEFON No. : 4008 

lzmir emrazı sariye hastanesi 
baş hekimliğinden: 

Hastanenin 938 mali yılından dokuz aylık ihtiyacı olan 8§8ğıda 
cins, mikdar, tahmini fiat ve muvakkat teminatlan yazılı üç kalem er
zak vesaire elailtmeye konmuıtur. Şartnameleri hastanede b8§ he
kimlikte her gün görülebilir. Eksiltme on eyliil 938 cumartesi ııünü 
saat 11 de Tepecikte Emrazı Sariye hastanesinde toplanan komisyon 
huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak para ve para ma
hiyetindeki evrak komisyonumuzca alınamıyacağından isteklilerin 
ihale gününden evvel teminatlannı lzmir Mal sandığına yatıracak
lardır . 

Cinsi Muvakkat teminat 
_ Kurut 

Süt 4219 
Koyun eti 14170 
Semi kok kömürü 11578 

23-29-3-8 

Mikdan 
Kilo 

4500 
4500 

65000 
3115 

Maliye vekaletinden: 

Tutarı 

Kurut 
56250 

189000 
154375 

(2705) 

2257 numaralı kanun mucibince ihraç edilmit olan nikel bir kunıt
luklar ahiren kenarları dantelli olarak tadilen darbedilmiftir. 

Mevzuubahis paraların 1/9/938 tarihinden itibaren tedavüle çıka
nlacağından fÜphe ve tereddüde mahal kalmamak üzere ilin olunur. 

23 - 25 - 27 - 29 3106 (2706) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maır en suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

bmir eczaoe•i TELEFON 2067 

Sigara Tiryakilerine Müjde 
Tütün kullananlar, tütünün vücutlan üzerine yaptığı tahribattan 

müıtekidirler. Doktorlar kendilerine her dalma ıiııarayı teketmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl 
Alman 

'ın son 
icadı 

Sıhhi ağızJıiı kullanıldığında tiltünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri mikdarda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiatl Her Yerde 150 Kuruıtur 
Toptan, perakende aatıt : Kemeraltı Karakol ka11iaı No. 74 

MAZHAR ONGOR 

• 
sın 

ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabak, öğle ve ak§am her yemekten 
ocmra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartile 

RADYOLİN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz ~:~~ 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının h~ikalarından 
biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş, mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür ..... 

Ku1Jarran1ar, dişlerini en ucuz şeraitte 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi hrçalayınız. 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 

Vakıflar idaresinin 
Nefis, Halis 

Zeytinyağ ve sabunları 
mühürlü ve hususi 

kaplar içinde 
SATIŞ YERi ı Batturakta, köte b&§ında ALI ART AÇ mağazala-

nnda.M 26 - 27 - 28 3141 (2728) 

• 
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Fikir Biraz Cöretkirane Görülebilir ... 
Fakat, Neticeleri Şayanı Hayrettir. 

FEMİL, ::::="::!:. 
FEMİL, 
FEMİL, 

... edillaee. bdm lnwatkn~..S dılrecı• 

lllr 91rbelllııe " ...... bir rüata ~ 
Her ay tebrrUr eden mO§ldll ve UzilcU ıırtıııııar.ılıl 
bdmı bütün dUfUnce ve ~ lrt1Pt.udı __ 

Bqatma ve an. IUdetln1 llaorta .tU. 

FEMİL, 
FEMİL, 
FEMİL, 
FEMİL, 

• mce elbJwJer" - dar bulJro mqolMı 
........ kuDınep b1m b1J. ~kati 
Jmfubtmw. 
Mik:ropl•u bezlertn ve pamuk tamponların ka 
1arm bütün hayatlarma mal olan rahim w ten.ıllflll 
iztıraplarını ortadaıa kaldırır. 
Kmu emici ve mnhmu edicl beyaz ve lannm 
susl lk1 cim pemuktm kimya harlkalarlle mlk:rop. 
suz bir şekilde yapılmıştır. 
Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci y 
dınıcısıdır. Sihhatlnl aeven her kadın, 

~ VE BA (;/ 

]nıUanmalıdır. FEM1L küçilk ve yumuşak olduğundan el 
bile tqmabillr. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur ... 

GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
SntUd IÜD quk a1mqtı. 

c1t1a ratııordu, bu ubalı 

cllpcllıi ... b1ktı 

GRiPiN 
BOtOnaln,n

zı ve uncılan 
dindlrlr. 

GRiPiN 
Soiuk algın

lığına, nezleye, 
erfpe, CÜf, bel, 
ainlr, adale ağrı
larlle romatiz -
maya bqı bU
husa müessir -
dir. 

.. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
t.lm ve markaya dikkat, Taklitlerinden sakınınız._ ..... 

Karaciier, bahrek. tat ve kumlarından 
müteT.W eancalamuz. damar eertlilderi 
ve fipnanltk fiklyetlerinizi URINAL ile 
geçiriniz 

'Vücutta toplanan uit ürik ve oksalat si· 
W maddeleri eritir, kam. temizler, lez.. 
ali laot. ahnmuı kolaydır. Yemekler
den sonra yanm bardak su içerisinde alı· 
nır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUL 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMIB 
.MERKEZİ : BERLfN 

Almangada 116 Şubat Meveatiur 
Sermaye ve ihtiyat akçeıl 

165,000,000 Rayhımark 
Ttlrkiyede Şnbeleri: ISTANBUL ve IZMIR 

:Mııırda Şubeleri : KAHİRE ·ve lSKENDERliK 
Her tftrlft banka moamel.Atnı ifa ve kabul eder 

1 
~A,. i 
\...il. 1 . 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m.6.H. 

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NIZRLANDD 

KUMPANYASI 
LARlMA vapuru 17 /8/938 de bek- STELLA vapuru Elyevm lim•nımnirla 

lmfTor. Rottel'Üm. Hamı.. •e Bre- olup Amlterdma Rolterdam ve JU-. 
...... ,a •wktıır. .... llmalan tfa ,ak .a. elli'cl& 
AR~..,_.29/l/9Jld• OBERON ~ 24/t/tJI .., •• 

leaJ7or. Rott.rclam. ~ n Bre- de limanımıza selip Amaterdam. RGtr 
- .. ,111 ıluıldlr. ....._ n H-r+•ı llmudan .. J11ı 

ANKARA vapma 12/9/9'8 de elmcakt1r • 
., ......... A..tt-ı-. H tms w SVDmAomaTumN 
ar-- ....... " &ea Jlk alM'ktı& BORELAND meta• .. , ni+ 

B!LORAD Tapuna 26/9/9/931 (le olup Rotterdam. Hambms, Cc17n1a '.ft 
~. RottM.m. Hm.dMas n Danlmark n Baluk limalan IPa ,6 
Bremen limanl•n için ~ alacaktlr. almaktadır. 

AnfEN vapuru 10/10/9'8 ti• BARDALAND motılıl 3/8/9J8 ta
heldeniyor. Rotterdam. Haml>ura ve rihinde limanımıza sebp Rotterdam. 
Bremen llmanlan lcin ,ok alacaktır. Hamburs, Danimark ve Baltık limanlan 

H. SCHULDT lcln y8k alacaktır. 
GULUCKSBURG vapuru 31/8/938 ZECLUCAPOLSKA. S/A 

de bekleniyor. Rotterdam. Hamburıı ve l..EVANTE TapUna 30/8/938 tari-
Bremen limanlan lcln ,ak alacakbr. hinde limanan1Zda l>eldenmekte olup 
DEN NORSKE MIDDELHA VSUNIE Anvera, Dantzig ve Gdynia Jimanlan 

osı.o için yük alacaktır. 

BAYARD vapuru 29/8/938 de bek- SERViCE MARmME ROUMAIN 
)eniyor. NorT..; limanlan için 31/8/938 ARDEAL vapuru 2/ 9( 938 de lima· 
tarihine bc:lar kabul eder. Dleppe için nuruz.da beklenmekte olup Malta, Mar-
2/9/938 sanı Qleye kadar mal kabul ailya ve Cenova limanlan için yük .... 
edilir. yolcu al11. 

BOSPHORUS vapara 2' eylGlden 30 lllndaki hareket tariblerile navlunlar-____ 11!'!1_~----------iıl' eylGl 938 e bc:lar D1eppe. Dlnbrk Ye daki deiiliklilderden acente ~ 
1 NorTet umum limanlan lcln y8lc alacak· kabul etma. 

No. 3001 F DAIMONA 
El feneri 

DAIMON markalı bu fenerler pcelerl ıGndh yapan hem elde 
hem veleabitte kullanılan fenerlerin en iyisidir, portatiftir, 

yuup=verir. 
Çoi dtqtJllfa, pi oe ~i acıau1.,.. 

Bilha11a mahalle arumda misafirlik dönütinde çok iyidir. 
Tani1e ecl•iz. 

Galatecla Lüleci Hendek eo1mimc1a 119 numarah 

GÜNDÜZLÜ, GECELi VE YARIM LEYLi 

SEN BENUA - (SAINT BENOIT) FRANSIZ ERKEK IJSEStNIN 

lharl umflan vanhr. Ve olsunlak ... ....._ ........ 
Her gün saat 9 - iZ ye kadar bJll muameleli )'allllmelctwlP ... 

AM tarihi ı 19 E1teı 1938 
19-23-10-28-4-11- 13 :<2468) 

DIŞ FlRÇALARI DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR •.. Her eczane ve tuhafiyeciden anJDU. 

, m Fenni j?Özlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
l>Gnyada mevcut bütün sözllk cim ve çe,itleri yakından 

ve uzaktan ıören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayye 
laflarla albn, nikel, pilitin, hu bqa ve aelltlloid çerçne
I•, toför, tayyare ve motosiklet ıözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, yırometro, altimetro, peclometrolar ile ıöz dok-

torları için göz muayene lletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

tir. Oda fazla ta&illt için ikinci kordoe-

SERVICE llARfl'IME ROUllAIN da FRA TELLi SPERCO acentuma mt-
BUCARDT racaat edilmesi rica olunur. 

DUROSTOR npana 19/8/9'8 de Telefon ı 4111 / 4142 / 2163/4121 
beklenl:Jor. Klel--. Galals .. Galatz 
aktm er T- M-ednn .. ,a ala- -----------
calmr. 

DUROSTOR ...,_. 14 .,111ıı1e Wr
..... IClel il H Calala ft c.lala ğ .. 
1a1 s T- lmewn lcln ,. .J.ıcak .. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMll!T ... 

D. T. R. T. 
Tl2A Tapan '' eylelde Wleal,or. 

Vapur acentası 
BIRINCt KORDON REES 

BiNASI TEL 2445 Port Salt n l.kw:I~ limanlan lçiıı 
yük alacakbr. Ellerman Linet Ltcl. 

LONDRA HAm 
SZEGED vapuru 30/8/938 de bek

leniyor. OanUb llmanlan için yUk ala-
cakhr. OPORTO vapuru l..iverpoo1dan 10 

BUDAPEST vapuru U eylt\lde bek- aiustoa 938 tan1ıinde gelip yük ~ara
leniyor. Danup 1imanlan için yük ala- cakhr. 

cakbr. CA V ALLO vapuru 1 S aiuatoata 

JONSTON V ARREN UNES Londra, Hull ve Anventen gelip yGk 
~ORE npuru 13/8/938 de çıkaracak •• a,m umanda Londra w 

beklenf7or. lJftrpool. AnTen lfmanla· Hull • • ..nL alacak 
rmdan ~ ~ n Barpz. Vama IÇlll ,-. tir. 

ve Kıs.tence için y81c alacakm. LESBIAN vapara 2S aimtoeta U. 
AMEIUCAN EXPORT L1NF.S INC verpooldan plip ,6k pbracak. 

EXMOl!l1-I 18 AiuatoMa MALVERNIAN vapuru .,.161 lptlQ. 

bekleniyor. N..,..,~ y8lc alacaktır. mnda l..iverpooldan sefip y8lc ~ 
Dlnd.p'fd harebt tarihleriyle Dn• TiiURSO vapuru hamut.ini ı.. 

lunludaJd cleltf'kllldtrden ıcenta m• tanbulda aktarma ederek Jimanımme 8 

sullyet kabul etmez. aiuatoeta ıelecek olan lzmir Tapuru le 
Daha fala tafslllt almak için BJrtn- ıelecektir. 

el Kordcmcla V. r. &m7 Ven Der ZH Tarih n navlunludald dellflldlkle. 
ve Co. a. v. Vapur acatalılma mGn- den acenta IDllUu,.t bbal etma.. 
cut edilmesi rica obmur. 

Tel. No. 2007 w 2001. 

----------- Eyldl aruında beklenilmekte olup 

''Umdal u " NEvvoRK için y{ik alacakm. ,, mumı BALKANLAR ARAS1 HAm 

deniz acenteliği ZE~ ~~~t !:!:.1::: 
Ltd. ta mensup Y usoalav bandıralı 

HELLENIC LINES L TD L o V c EN 
BELGION vapuru 27 /28 ağustos- Lüks vapuru 1 O eylt\lde 18 de U,... 

aruında beklenilmekte olup Rotter- ta v ı· nl · · h ,_ t d d H b A )' nza, ama ama an ıçm areııı;e e eo 
am am urg ve nven ıman- kti 

lanna yiik alacakbr. ce r. L O V C E N 
HOLLANDIA vapuru ağuıtoa 

nihayetinde beklenilmekte olup Rot- Lüks vapuru pazarteai 19 eylUlde ual 

terdam, Hamburg ve Anven liman- 12 de lzmirden hareket ec:lec::ek. Pin 
lanna yük alacakbr. Korfu. Adri)'atik limanları. Venedik. 

GERMANIA vapuru 1 O eyltllde Tne.te n Şutak Umanlan 1ç1n yolca .. 
lieldenilmekte olup Rotterdam Ham ,.ek alacaktır. 
l>urg ve Anven limanlanna y(lk 
alacakbr. ekerek vapurlarin muvuallt tarihlflll. 

c n.JR~ vapuru 20 Eylülde gere vapur lllmlerl ve navlunlan bU
beklenilmekte olup ROTTERDAM kında acenta bir taahhüt altına glrma. 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla ta&Ult almak için Blrbuıl 
nna yük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
UNITED ST A TES AND LEV ANT umum! deniz acentalıtı Ltd. müracaat 

LINE L ID edilmeli rica olunur. 
c:BAALEBEK> vapuru 22/ 24 TELEFON: 3171- 4072 

TEMİZ TAZE 
ucuz ILA 

Her türlü tuvalet çeıitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karı1sında 



• 
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Sir Con· Say.._,enin büyük nutku 
Harbi tahrik etmek istiyenlere karşı ihtarlarla doludur 
Avrupa harbe sürüklenirse ispanyada harp şiddetlidir 

Bunun nerede duracağını, nereye 
kimse bilemez 

.... 
varacagını 

18 ltalyan tayyaresi ile hava harbin
de dört Fiat tayyaresi düşürüldü 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHIF EDE zaruretine ve iki tarafın hüsnü niyet gös- Paris 27 (ö.R) - Ispanyol hükümet 
düşman olması iktiza ettiği nazariyesini termesi şartile bütün meşru menfaatler kaynaklarından bildirildiğine göre Gan-
reddederim. Şunu llAn ederim ki her için AdilAne ve hakkaniyetli bir hal şekli desa çıkıntısı içinde harp devam etmek-
millet harp sebeplerini bertaraf etmek bulunabileceğine l<aniiz. te ise de şiddeti bariz bir surette azal-
için elinden geleni yapsa, ortaya çıkan Sulh yolunda bir hal şeklinin ehemmi- ~tır. Nesyonalistlerin kı.sır kalan hü-
güçlükleri hakkaniyet ruhile telAkkiye yeti üzerinde durmağa ihtiyaç yoktur. cumlan hükümetçilerln istihkamları 
çalişsa harp mukadder bir şey olmaz. , Zira modern dünyada her hangi mesele önünde daima parçalanmakta ve bu 
lngiltl!'l'enin nüfuzu daima sulh davası karşısında biricik reaksiyon harp olma- mıntakada harp bir tüfenk devresine 
lehinde kullanılmıştır. Bunun içindir ki malıdır. doğru yürümektedir. 
lngilterenin silahlanması diğer milletler " Amerika hariciye nazırı B. Kordel Stramadore cephesinde Taj nehrinin 
nezdinde hiç bir emniyetsizlik uyandır- Hull'ün geçen giin söylediği nutku heye- cenubunda nasyonalist tazyiki devam 
mayor. ÇllnkU Ingillz .ııMılarının taar- canla okudunuz. Harbın önüne geçmek ediyor. Fakat daha cenupta hükilmetçl-
ruzl bir maluadla laıllanılmıyacağını ve harbin yerine sulhu ve dostane işbir- !erin iki giin evvel başladıkları taarruz 
her kes bilir. llğ! usulünü geçirmek zaruretini kaydet- daima Kaşuenza yolu üzerinde llerile-

lngilterenin kuvvetlenmesi kendi em- mişti. Onun dedikleri ve bir kaç gün son- mektedir. 
niyetini hazırlamak ve sulhun dostu ol- ra da reislcümhur Ruzveltin tekrar etti- Kastellon mintakasında hükUmetçller 
mak içindir. Hüldlmetin gayretleri sulh ğ! şeyler bütün Ingiliz kalplerinde sem- harekAtta teşebbüsü ellerine alarak nas-
esaslarınm tahkimi, beynelmilel ihtilM- patili akisler uyandırmışır. yonalist mevzilerine hücum etmişler, fa-
ların hallinde münakaşa ve muhakeme lngiliz hükümeti bu sahada Çekoslo- kat piiskürtülmüşlerdir. 
usulll!'l'inin kabulü lehindedir. Zira ceb- vak meselesi üzerinde akıl ve muhakeme Hükümetçiler Stramadore cephesinde 
rilijiddet uaullerinin ı..timalile haklld bir metodunun tatbiki maksadile nüfuzunu nasyonalistlerin tank himayesinde yap. 
hal sureti elde edilemlyeceğine eminiz. kullanıruştır. Bu maksada varmak için tıkları iki kuvvetli taarruzu püskürterek 
Bu cebrilijiddet usulünden doğan zayi- bu davanın hizmetine devlet işlerinde bir çok esir almışlardır. Ayni mıntaka-
at, iztıraplar ve !llUmlerden başka her tecrilbe sahlbl bir zatı vererek onun tah- da hükUmetçiler diğer bir mıntakada ile-
hangi hususi vaziyette buna müracaat klkat ve tavassutunu ortaya kaymağı rileyerek düşmanın terkettiği top ve mit-
edilmesi öyle tesirler uyandırabilir ki faydalı bulduk. 1ki taraf bunu kabul et- ralyözleri toplamışlardır. 
bazı haller dahilinde ilk önce alakadar t1 ve Lord Runsiman da hizmete razı Cebelüttarık 27 (ö.R) _ lspanyol hü- • 
olanlardan diğer memleketler de barba C. Sayman lngiliz kralı ile görüşüyor oldu. . kümetçilerine ait Joze Luiz Diyaz des- • 
sürüklenebilir. Ingiliz milletinin müzahareti ve yabancı O ne ~ir hAkeındir, ne de bir hilk!m. truyeri bu sabah erkenden Cebelüttarık •· " "" 
Eğer böyle bir hal başlarsa bunun nere- dost milletlerin sempatisi bizimle bera- sadece. bır."".ütavassıt ve bir do~. _M~- boğazından geçmeğe teşebbüs ederken ":, " 

de duracağını kim temin edebilir? berdir. vın:akiyetinin ne ~a~ar ehemmıyeti ~ - asilerin burada dolaşan Kanary8" kru- rak baca ağları yanmıştır. Kanaryas büyük bir sempati gösterisi beklenebilir. 
İşte bu hakikatın anlaşıldığı içindir ki Bu giin bizi çok kaygıya düşüren Çe- du~u anlıyan bütün. dünyanın ~- vazörü tarafından görillmüş ve taarruza kruvazörü bu sabah Alcezirasdan Sötaya Barselon 27 ( ö.R ) - CUmhurlyet 

mili ti · tinin · 1 · as koslovakyanın husus! vazı'yetine gelince letlerı onunla beraberdir. O umumt lyı- - J L . d . . . . .. ll .. k e er cemıye prensıp erme es , . . ugramıştır. oze uiz Dıyaz estruyeri hareket etmişti. Destruyer bu suretle tayyarelerı büyuk faa yet gostl!'l'ere 
olan i;leal kabul edi~r. Bazı büyük Ingilterenln vaziyeti başvekilin avam !iğe hizmet !çın Pragdadır. Yalnız Ingil- bu sebeple Cebelüttank limanına iltica onunla karşılaştı düşman hatlarını bombardıman etmişler 

: ~· 

• 

' 

terenin mümessili değil, bütün dünyada t...ı.+<~ Ge 'd "lill hl J L n· . d . d I . al .. t · t tm 1 d " 
ulh ulh nl 

. e.......,-. mı e o er ve yara ar var- oze uiz ıyaz estruyerın e sanı - ve mıtr yoz a eşıne u uş ar ır. u9 
5 u lstiyen ve s u seve l!'l'ın mü- dır Bütün ür tt b t ivil elb'- •0 • dı 26 · 1 d Ingil · .. ı· b' Do · 18 Fi t t ilidir . m e e a s ll5e ~ı- ğına göre O ü var ır. iz oton- motör il ır rruye ve a ayyara. 
mess . · . h ___ , k d maktadır. Zannedildiğine göre deniz mu- teleri bu harp kurbanlarının Cebelütta- sile muharebeye girişen cümhuriyet tay-

Em!nim ki dünyanın er meuue etin e b b si b balı t 3-4 d l ıkta .. ül' "ini ksa k d ' 1 · 4 F ' t ta · d " .. .. 1 b . aklı b da hınl Lo d R . are e u sa :ıaa arasın a o - r mı gom eceg yo açı enız- yare en ıa yyaresı uşurmuş er-
ütün azif ~ın ° ar ak r .uns;- muştur. HükUmet destruyeri ön tarafdan de mi atılacağını münakaşa ediyorlar. dir. Hükümetçiler 2 avcı tayyaresi kay• 

~ manınl vak esme 
1 
en_g~l olmuh ı; zıya e hasara uğramıştır. Gemiye çok büyük Cebelüttarıkta bir çok cümhuriyetçi betmişlerdir. Pilotlar paraşütle kurtula-

lÇeko~ ~v dalmese esınınd m b leh lunsurkli~ sürat verildiğinden bunun neticesi ola- müleciler olduğu için kurbanlar leWnde bilmişlerdir. 
arı ıçın a ete ayanan ir a şe 

bulmak hususundaki gayretlerine yar
dım etmek isterler. Bunu beklerken yal
nız biz Ingilizleri değil, dünya sulhuııda 
alakası olan h ... kesin vazifesinde mem
nuniyet verici bir hal tarzını bozacak 
hiç bir şey yapmamaktır. Katiyetle 
eminiz ki eğer akıl ve idrak ruhu hakim 
olursa bundan meşru menfaatleri telif 
eder sulhçu bir tarz halli bulunabilir. 
Bu da sabır ve hüsnü niyetle elde edile-
bilir. 

lngiliz gazeteleri bu nutkun metninden 
sonra başvekil Çemberlaynın 24 mart 
nutkundaki şu sözleri hatırlatıyor: 

< Her ne kadar Ingiltere Çekoslovak
yaya taarruzdan ileri gelebilecek bir 
harpte Çekoslovakya ve Fransanın imda-

Fransada 40 saat buhranı 
Sosyalist partisi mebusanın fevkala

de olarak toplanmasını istiyor 
Ün yon -~"'-' 

lngiliz hava manevralarından bir bombardıman tayyaresi dına koşmağa muahede ile mecbur de-

milletlerin cemiyette bulunmamaları se- kamarasında 24 mart tarihinde söylediği ğilse de, harp ve sulh mevzuu bahis olun-

Republikenler 
istifa eden sosyalist 
nazırlarla tesanütle

• . bildirdiler bebile bu teşekkülün zayıflamış olması nutukla tamamlle ve doğruca tayin ve ca hesaba giren yalnız kanıınl taahhüd- rını 
lngiliz hükümeti için bir teessür mevzuu- tarif edilmiştir. Bu beyanat bu gün için !er değildir. Eğer bir harp çıkarsa bu gi

dur. Bedihidir ki milletler cemiyeti mü- de tamamile muteberdir. Buna ilave bi taahhüdll!'l'e girişmiş olanlara münha- Komünistler işçi 
essislerinin bağladıkları kıymet ve ehem- edilecek Wç bir şey yoktur. sır kalamaz. Hadiselerin amansız tatbiki 
miyetten milhim mikyasta mahrum kal- Çekoslovakya meselelerinin sulh yo- şekli taahhüdlerden daha kuvvetli ola- SlnlflnlO endişe-
mıştır. Fakat biz sulh Aleti olduk. Bazı 11'."da halli iç~ bütün alaka.d:"'~~ bun~ 

1 

b'.lir. Fransa. ve Ingilt~re gibi sık'. s~kıya d b h 
~lerde üzerine yüklenen yüke taham- hızmet etmesı şarttır. lngiliz hükUmeti bırbirlne bağlı olan ıki memleket ıçın bu )erin en a se-
mül edememiş olması onun tl!'l'k edilme- sıfatile bu meselenin müstacelen halli bilhassa doğrudur. d ) 
.sine bir sebep değildir. Bilüis milletler i y 0 f ar Fransız Reisicümhuru ve bOfvekili manevralarda 

cemiyetinin ideali yani kuvvet yerine Yugoslayada Parls 27 (Ö.R) - Başvekil B. Daladi- yo nutkunda bunun ilgasını değil, yu- da halk topluluğu milli komitesinin mü
akıl ve muhakemenin ikamesi ..,.u ve ye bu sabah halk topluluğu komitesinin muşatılmıı.sı lüzumunu bildirdiğini ha- zakere ve kararlan hakkında izahat ver-
yüksek bir idealdir ve bunun tahakku- delegasyonunu kabul etmiştir. Bu heyet tırlatınıf ve demiştir ki: mi§tir. Yeni vaziyet partiyi mebusan 
lruna çalışrnağa biz devam edeceğiz. .sindikalar birliğile radikal, 10Syalist, ko- < Haftada 40 saat iş kanununun ilga- meclisinin davetini istemeğe sevketmek-

Öyle sanırım ki sulh için derin bir aşk K b b d k müni.st, cümhuriyetçi sosyali.!! birliği sını istiyorum. Ayni derecede sarahatle tedir. 
ve harbe karşı da ayni derecede dl!'l'in a ı• nede azı eg"" ı• şı• partilerinin ve insan hakları cemiyetinin bunu söyledim. Fakat milli müdafaa ve Her zamandan ziyade elzem olan eka-
bir nefret besliyen Ingiliz milletinin bu , • mümessillerini ihtiva etmektedir. ımilll istihsalin artırılması zaruretile ka- nomik ve mal1 kalkınma için ekseriyet 

hissiyatına bütün milletler de iştirak et- 1 •ki 1 Delegeler b~vekille iki saatten fazla nunun tatbikinde tadilAta ihtiyaç vardır. gruplarının yeni bir program hazırlama-
mektedir. Her tarafda bizim tabirimizle 1 er yapı mıştır görüşmüşler ve 40 saat kanununı.ııı tat- Ayni zamanda bütçe muvazenesini temin lan !Azımdır. 
<sokak adamı> bir sulh ve emniyet ha- bikindeki tadilAta dair niyetlerinin iza- etmek icap eder. Öyle bir saate geldik ki Partinin sollar delegasyonu delegele-
vası içinde yaşamak ister, iyi hayat kay- hını istemişlerdir. bütün güçlükleri milletin önüne sermeğe rine bu §ekilde talimat vermiştir. 

naklarından, istirahat vasıtal~dan k~n~ Belgrad 27 (ö.R) _ Kabinede tadilfıt edilmiştir. Nihayet genel kurmay baş- Sindikalar birliğinin ve ~omünlst par- mecburuz. TA ki Fransa realiteleri oldu- Cümhuriyet Sosyalist birliği partinlıı 
dilerinin ve çocuklarının ~tıfa~e~.ını yapılmıştır. Krallık niyabet meclisinin kanı general Nediç general Mariç yerine tisinin mümessilleri başvekile bir çok su- ğu gibi görsün. icra komitesindeki kararını teyid etmiş, 
Umid eder. Zamanımızda harbın suruk- bir emirnamesile ticaret ve endüstri na- harbiye nezareine tayin dilmiştir. aller sormuşlardır. B. Daladiye gl!'l'ile- Başvekil diğer tarafdan salı giinü na- istifa eden nazırlarla tesanüdünü bildir-
lediği korkunç neticelerden sakınır. zırı B. Robati kabineden çıkarılmış, Bu tadilatın Stoyadinoviç kabirı.si ta- memek niyetini bildirmi§ ve endişeleri zırlar konseyinden sonra yeni bir radyo nıiştir. 

Bizim kendi hesabımıza, doğrudan yerine mühenL B. Kobalin geçirilmiş- rafından takip edilen siyasetin değişece- yatıştırmak için verdiği teminatı teyid nutku söyliyeceği haberini tekzip etmiş- Bu parti ihtiyar işçilerin tekaüdiyesi 
doğruya bize, ~etimize ve milletimi- tir. ğine bir işaret gibi tefsir edilmemesi lü- etmiştir. tir. hakkında parlamento iş komisyonunun 
zin dostlarına ait bazı menfaat ve vazi- Beden egetimi nazırı B. Bleniç yerine de zumu salfilıiyetli mahfellerde bildiri!- Başvekil gazetecilere beyanatında ge- Paris 27 (ö.R) - Sosyalist grubunun tasvip ettiği kanunun kabul ve tatbikini 
feleri vardır. Bu menfaatleri korumak Spllt beledi e reisi doktor Godiç tayin mektedir. relt halk topluluğu, gerekse sollar dele- dünkü içtimaında B. Leon Blum siyasi istiyec.ektir. 
ve bu vazifell!'l'i yerine getirmek için _ y gasyonu mUmessillerine verdiği izahatin vaziyeti izah etmiş ve demiştir ki: Komünistlerin delegeleri de sollar de-

harp edebiliriz. Fakat diğer tarafdan da lsvicre muhacir Alman yada sun'i dün radikal sosyalist grubundaki izaha- - 40 saat kanununa karşı açılan mü- legasyonunda başvekilin nutku üzerine 
dünyanın her hangi bir kısmında harbm • • k . ı · tının ayni olduğunu bildirmiştir. cadeleyi muhik kılacak hiç bir sarih ha- işçi yığınlarının duyduğu endişeyi bil-
patlamamasına mfuıi olmak için elimiz- kabul etmzyor pamU ıma l Mebusan meclisinin içtimaa çağırılıp dise yoktur. Parlamento bunun tatbik direrek hükUmetten izahat istiyecek-

den geleni yapmağa daima hazır bulu- Viyana 27 (Ö.R) - İsviçre hükümeti Berlin 27 (ö.R) - Bu senenin ilk se- çağırılınıyacağı hakkındaki suallere ce- şeklini tayin etmiştir. Fazla saatler için !erdir. 
nacağız. me'Llıepleri ne olursa olsun Avusturya kiz ayı içinde Alman yada 800 bin ton vaben de eğer yeni bir kanun çıkarmak hAkem esası konmuş ve milli müdafaayı Bundan sonra sollar delegasyonu top-

Başvekilin ve hariciye nazırının takip muhacirlerini !sviçreye kabul etmemeğe sellüloz pamuğu ve sun'! ipek imil icap ederse bunun zaruri olacağını, zira alakadar eden istihsaller için hl!'l' tedbir lanmış ve başvekil nezdine giderek iza
ettikleri bu harici siyaset istikameti üze- karar vermiş ve bu kararından Avus- edilınlştir. 1938 yün mensucatı da 800 bin hükümetin artık emirname ile hareket alınmıştır. hat istemiştir. Başvekilin verdiği izaha
rinde bütün kabine erkilnı müttefiktir. turyadaki konsoloslarını habl!'l'dar etmiş- ton tahmin edildiğine göre ilk defa ola- salahiyeti olmadığını söylemiştir. Grup B. Blumun izahatını ittifakla tın anlaşmazlıkları dağıttığı zannedill· 
Bu siyasetin tatbiki için öyle sanırız ki tir. rak sellüloz pamuğu yüne yetişmiştir. 40 saat kanununa gelince başvekil rad-, tasvip etmiş ve alkışlamıştır. B. Bonkur yor. 

dı. 


