
44 . GAZI BULVARI IZMIR · 44 
imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuhanir ve umum! neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOCLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETt Türk.iye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık ••. •.•..•. ..••. 750 

Hariç için 

2900 
1650 

1 . T E L E F O N : 2697 
---................................... mmı::ıml 

FIA Ti ( 5 ) KURUŞTIJR 

Bal 
Bulgaristan 

Cümhuriyetin ve C•lmkurlyet eserinin be7cçi.si, ıabahlcın çıkaf' aiya.!f gazetedir 

ların Zaferi 
Ba.lkan antantı ile anlaştı 

Selinikte imzalanan anlaşma 

SO')(,~' 
Tekirdağlı - Babaeskili 

berabere kaldı 
Istanbul 1 (Hususi) - Dünkü güreşlerde Ka

ra Ali, Corc Modolyini yendi Tekirdağlı Hils~ 
yin Babae.sklli tbrahimle berabere kaldı. Güreş 
heyecanlı oldu. 6000 seyirciden bir kısmı Te-
kirdağlıyı diler kısmı da Babaeskiliyi alkışladı. ' 

YENi ASIR Matbauında buılmıfbr 

Balkanlarda yeni bir Devir açtı G··ı .. kDavetlilerKi.!tasyonda • 

Şark, bu sefer de o cu ermesı 

Qarba yine Sulh Büyük neş' e ve eğlenCe 
dersi verdi içinde bir gün yaşandı 

Balkan antantı Konsey erkanı bir arada - • 
!stanbul 1 (Hususi) - Balkan an· le karşılandı. Selanik 3 l (A.A) - Başbakan B. devletlerinin elçileri de bulunduğu hal-

tanb devletleri ile Bulgaristan arasında Bu anlaşmanın Balkanlar siyasetinde Metaksas beraberinde Hariciye nezareti de dün akıam aaat 22. 1 O da Atinadan Çok eski devirlerde her şehrin kendi Bu hareket bir çok iktısadi faydalaı 
Sclinikte imzalanan itilafname Ankara, yeni bir devir açmakta olduğu kanaati milsteşarı B. Mavrudis, hariciye nezare- hareket ederek bu sabah saat dokuzda hususiyetlerini tebarüz ettiren bir bay- doğurduğu. gibi sporun inkişafına, neşe
Atina, Belgrad, Bükreı. Sofyada sevinç· umumidir. ti yüksek memurları ve Balkan antantı -SONU OCONCO SAHiFEDE- ramı vardı. Yılın muayyen ~erinde nin artmasına, içtima! ~arlıklann ku?
·~~~ ........ ...,.,. ....... ====~==:-~=~=~======~~---....... ==_...~===--==---=""~'=""""=~::---===...;,..·!"'". ~=~=~==:!!!!!!!!! şehirlerde panayırlar; muhtelif eğlence- vet bulmasına fırsat verırdf. !mparato~ 

1 · ı · e b e ı- ~ e ler tertip edilir; çorahlıtm alakası o §e- luk bir çok güzel AdeUeriınW yok edip Türk Fuarımıza 
Gelecekler 

- ngl iz 1 Ş lr lgl hir üzerine celbedilir. Bir canlılık bir kemirdiği gibi, topluluk ve hareket ifade 
hareket uyandırılı.rdı. - SONU 5 1NC1 SAHiFEDE -

F nara iştirak edecek firmalar 
lzmirlilerin 
Misaf iridirler 

-0--
Enternasyonal İzmir F uan Ağus-

tosun yirminci günü açılacaktır. Her 
)'il teklmül yolunda hızlı hamlelerle 
ilerliyen İzmir Fuarı etrafındaki ala
lca da, ilerleyiı hamleleriyle müte

Londra iş stesinde uzun. zaman bu
lunmuş bir vatandaşla görüştük 

Atatürk 
---•·---

Başvekille Dahiliye 

lzmir - Istanbul yolu 
onüç saate indiriliyor 

nasip olarak artıyor. 
Başlangıçta Jzmirde bir eğlence, 

bir hareket mevzuu olarak ele alınan 
bu iş, bugün devletin malı olacak ka
dar ehemmiyet kcsbeylemiştir. iz- / 
tnir Enternasyonal Fuarı milli eko
nomimiz bakımından hususi bir 
ehemmiyet taşıdığı gibi lzmir şehri 
için de başlı ba§ına bir servet kayna
iıdır. 

İzmirliler ele geçirilmiş bu nime
tin kıymetini çok eyi takdir eylemeği 
bir vazife bilmelidirler. 

Her §eyden evvel şunu tebarüz et-

ve Hariciye Veki
lini kaul buyurdular 

• 
İstanbul 1 (Hususi) - Rclsicilm-

hur Atatürk dün başvekil B. Celal 
Bayar ve Dahiliye vekili B. Şükri.i 
Kaya, Hariciye vekili B. T. R. An
sı kabul ederek nezdlerinde uzun 
müdet alıkoydular. 

Ha tayda 
Kayıt • • 

ışı bitti 
tirmeğe mecburuz ki, son yılların Belediye reisi B. Behçet Uz otobiislıı fuar sahasını teftişde İstanbul ı (Hususi) - Hatayda Bu cuma seferlerine bcı§lıyacak olan SUS vapuru 
iktısadi zorlukları içinde Arsmlusal Son aünlerde ıık sık, Türk-İngiliz ticaretinin inkipfını arzu eden İngiliz it devam eden kayıt muamelesinin bu Izmir _ Istanbul yolculuğunu 13 .saat hareketle yolcularını saat 12,30 da Ban~ 
Yeni bir Fuar tesis eylemek kolay bir iş birliğinin tezahürleriyle karşılaoıyoruz. ıiteıi, maruf bankacılarımızın İngiltere- akşam sonu alınacaktır. Bütiln halk 45 dakikaya indirecek olan Sus vapuru dırmaya çıkaracaktır. Saat 14 de lzmD 
İ§ değildi. Himmetli eller, bütün bu tki milletin iş sahasında ciddiyet ve ka- ye vaki seyahatlerinde elde ettikleri Türk listesine yazılmaktadır. cuma gününden itibaren seferlerine bq- ekspresi Bandırmadan hareketle yolcu-
:torlukları yenmişler, Fuarımıza En- rakter itibariyle birbirine çok yakın bu- miispet netice ile harekete gelmiştir.Son Hataydan kaçan Suriyeli bedevl lıyacaktır. Bu münasebetle vapurun, tre- larını saat tam 22 de lzmire getirecek-
tcrnasyonal vnsfını kazandırmak yo- lunması ve taahhütlerini yerine getirmek ıenelerde, hariçte yaptığı işlerden dai· arapların Hatay hududunda Surl- nin hareket ve muvasalet saatlerinde tir. Haftanın yukarıda sayılan üç gilntin-
lunda hayli muvaffakıyetli neticeler hususunda yekdiğerine emniyet telkin ma zararla ayrılan, taahhiltlerine riııyet yeli memurların teşvikleri ile ça- esaslı değişiklikler yapılmıştır. de Bandırma ekspresi tzmirden sabah. 
elde etmişlerdir. Yarın bu neticelerin etmesi, bu münasebetlerin daha büyÜk ebniyen pazarlardan kaçınmıya baıılıyan pulculuk tecavilzleri yaptıkları alA- Sus pazartesi, çarşamba ve cumagün- ları saat 7,30 da hareket edC'.l'ek Bandıl'o 
daha çok büyüyeceğine ve genişliye- bir kolaylıkla inkioafına yardım ebnek- _· SONU tKtNCl SAHlFEDE - kadar makamlara bildirilmiştir. leri sabahları saat 8,15 de Istanbuldan - SONU 2 INCl SAYFADA -
ceğine imanımız vardır. te berdevamdır. ~~,:..;~~~~~~~~~~~~~~~;;;;:;;;:;,;;;;;;;;;;;~;;;:;;;~~~~~~~~~~;;;~~~~=:~~~~;;;~~~~~~~~~~ 

Hadisenin gerek bu bakımdan ve Dün sabah fuar bürosunda, baıılıca R J h b ? 
aerekse milli sanayiimizin inkişafını lngiliz firmaları adına hareket eden ve us a po n a r 1 m 1 
her yıl toplu bir halde gözlerimiz ö- ırkan Türk olan İngiltereli bir iı ada- • • 
nünde yaşatmak bakımından değeri- miyle tanıııtım. Başlıca Jngiliz firmaları 
ni ölçmeğe imkan yoktur. adına hareket eden bu zat, Alman pav-

Bundan başka gizlenemez ki, İz· yonu yanında gen.iş bir poviyon isti
tnir, Fuarın yarattığı hareketlerden car ebniştir. 
en çok istifade eden bir şehirdir. Adı. B. Fuat Atadır. Türkiyede dün-

lzmire gelen yüz binlerce ziyaretçi yaya gelmiştir. Harpten evvel lngiltere
tchre milyonlarca lira bırakmakta- de yerleşmiş, mıı.ruf bir it adamı olmuş
dırlar. Fuann içinde ve dışında alış- tur. 45 yaşlarında vardır. Babası Türki
\'eriş hacmi genişlemekte, oteller, lo- yenin Malaya tehbenderi olan bu zat, 
kan talar, gazinolar dolup boşalmak- ı 86 7 de Malayadan latan bula hicret e
ta, nakil vasıtaları mütemadiyen ha- den bir müılüman ailesindendir. Konuş
reket halinde bulunmakta ve bütün mamızda bana Türk • lngiliz iş birliği
bu hareketler şehir halkını kazandır- nin İngiliz iş sistemindeki akislerinden 
tnaktadır. Bu hakikati anlamamış, ıu cümlelerle bahsetti: 
kavramamış bir tek vatandaş yok- _ ötedenberi Türkiye • İngiltere 
tur. İ§ adamları Fuarın açılışını sabır
•ızlıkla beklemektedirler. 

Bu, böyle olmakla beraber bu ge
lir kaynağını kurutmamak, bilakis 
kuvvetlendirmek yine İzmirlilerin 
elindedir. Bugün Türkiyede turizm 
hareketlerinin inkişaf edememesinin 
başlıca sebepleri arasında hayat pa
halılığı, ve turistlerin istirahatlerini 
tcnıin edici vasıtaların noksanlığı iki 
nıühim amil olarak yer almaktadır. 

Fuar ve Fuarın uyandırdığı alaka 
lzrnire ziyaretçileri çekiyor. Onları 
geldiklerine pişman ettirmemek bi-
2im elimizdedir. Çünkü ziyaretçiler, 
tehrin misafiridirler. Şahsi misafirle-

- SONU 2 iNCi SAYFADA -
HAKKIOCAKCLU 

Zirai 
-0--

Kalkınma yolunda 
fo.aliyetli çalışmalar 

tstanbul 1 (Hususi) - Zira! kal
kınma faaliyetine devam olunuyor. 
Yakında Ankarada z.iraat Aletleri 
fabrikaları kurulacaktır. Aynca 
Egede kurutulmakta olan c;ll!d gö
li.i sahasında da pamulc zeriyatı ya
pılması etrafında tetkikler yapıl
maktadır. 

iki ordu çarpıştı. iki tarafın tank ve tay yare· 
/erinin de iştirak ettiği harp saatlerce sürdü 

Japon kuvvetleri 
Sov yet topraklarında d6rt kilometre içeriye 

girerek bazı tepeleri işgal ettiler 

Sovyet ordusu 
Mukabil taarruza geçti Japonların insan ve 
malzemece ağır zayiat verdigi söyleniyor 

Moskova 1 (A.A) - Tas ajansından: muhafızlarına hi.lcum etmişler ve dört 
31 Temmuz tarihinde Japonlar Ha.ssah kilometre derinliğinde Sovyet toprakla

gölüniln garbinde Sovyet hududuna t&- rını işgal eylem4lerdir. 
cavti.z etmi~lerdir. Japonlar beklenilmt- Hassan gölüniln garbında ldin tepe
yen bir sırada top ateşi açmışlardır. lerde muharebe vukua gelmiş ve bu mu-

Japonlar geceleyin Sovyetlerin hudut - SONU ONUNCU SAH1EFEDE - Sovuet ordusu Moskovada bir geçid resminde 
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edecek firmalar • uara ı 
L :S t!S@ii L ;;::;:;:;:;:;:: L 

2}Zirai mıihsulle.re müteallik. her neva 
aigothilaila :h.ıo.yvan bastilıklan Ye Olüm4 
lerine aııütcıiliik e.!ı;ortilar: 

56 - ~nelmilCl ~yır ve aeı&ilcri -BAŞT ARAFI 1 tNCt AHtF~ 
İngiliz ticaret alemj, Türkiyeden gelen 

tertip edenlere bara! riln mal ~ir e· 

stili bahçeli e'flerin maketl,rini göstere· 
cek, fotograflarla izahat verecektir. Bu 
f.irma J"iirkiy.ede -bah~li •vl.r intuma 
taliptir. Müdürünü Ankaraya göndere· 
eek, hükümetimizle ve İş adamlarımız· 

la temas edeoektir. Bu müessesenin Tür-

antr~it, kok ve d;.ğer mad~n kömürle· 
riyle faaliyete geçmekte ve Türk ııitiai 

evlere daha müuit diltmek.tedir. lng.iliz heyeti büyük bir memnuniyetle kaqaia. 
dcnkrin panayır n: ee!P!ere mihaus ol-
mak üzere panayır ıiçinde ve ilı§lnda-:iia- mış, konuşmalarında karşılaştığı ciddi-
ğıttıkları bro§Ürler, el ıil&.nlım, kağıt 'YC yetten cesaretknmiı ve bu r:netieeye 

(Küsurat 100 k.unıı adi:i lunur). çini fabrika.lan eon • ne içinde Kütahya 
çiDileri üzerine de ~lııarak müıpct neti
celer almıttır. 

3) Kara, ;ııu ve hava nakliyat a.igorta· 
lan: mukavva v.eya x•ğıt ve "mukavvadan varmıştır. 

gayri maddeler üzerine tertip edip ;as- BOYOK iŞLERE HAZIRLIK kiyede i' siteleri, rahat bahçeli evler in· - Pavyonunuz fuar zamanına ka-5,jgorta ücreti olarak tcöiye olunacü 

beher yüz~~ bir kuruı. •-'-'- il"'-'-ı l l ,_ _' Şimdi lngiltercde, Türkiye • lngilter .. şası için yapacağı teklifin eyi karşılana· dar yetişecek mi) UJU11n ı:uıı r a evrnuar ve gazete, ri- "" 
(Küsurat yüz kuruş :addolunur.) a.Ie, meemua, .ki~. -rehber ve takvim- ticaretinin inki§Bhııı arzu ed<:P -ve bu fik- cajını J.imit ederim. Bu evler gayet kul- - Buı:;.iln ~ondraya telegrafla mü-

lere i:lercettik.leri reklamlar ve panayJr.ın ri takviye den bir crup varôır. Müspet J nıılı olatak ve hUkümetimiz.in pazı tc· racaat ettim. Fuar a teşhir edilecek cm
~ekilde çalı;:ımaktadır. Tahmin edebilir- hirlerimizde inşası için tetkik yaptırdığı teanın derhal gönderilmesini bildirdim. 

duhuliye biletleri, panayır dahilinde çı-

4) Hayat sigc:talarjyle :her :ncTI:.bza 
ıigortalan ve y~dan ~yri .cbeplcr· 
denrıniitdı.addis .bilmnum .kaza :wıy.a Jia
Clisattan doğ8n -zarar ve memliyet ııigor• 
taları ve sair bilumum sigortalar: 

s:iniz ki bu grup her.,eyden evvel .ticari İ§e cevap \.<erebilecektir. Bu müesse Bunların on gün sonra mutlaka Jzmire 
lacalc tiy.atro, sinema, sirk esair duh.u- " 

bir ak--•'- L- k t t kt_.ı- y . Th al B -1.ı· g (F rr c aeleçe<nni nmanm. PavyQnumuı yetio.e-liye 'ile girilen yerlere ait duhuliye bilet· m ~ ıU1re e e me ı=uır. ı e ge.ncr uı "'" o· oncrc- • .,..,.,. "' " 
leri. faydalandığı piyasaya ~ami surette ça· te) Co. Ltd. dir. Türkiye.Qe y.apm•k jı- cektir. 

Sigorta ücreti olarak sigortanın, nuid
"detinin bitme · e kadar tediye oluna• 
cak !beher y,üz .kuruı için iki kunış. 

(Küsurat yüz kuruş itibar edilir.) 
Madde 8 - Aym kanunun 24 üncü 

maddesi aşağıda yazılı ıekilde değişti· 

rilniiştir : 
1) -'Mer~.zi lstanhuli::la bulunan bilu-

58 - Mükerrer sigorta mukavel~a
meleri. 

5 9 - Gerek "E .. H:iy~ turing ve oto
mobil kulübü ve Türk hava kurumu ta-
rafından verilen, gerek ecnebi memle-
ketlerin mümasil teşkilatı tarafından ve
n1ip T:ürlciycde ibraz ve istimal olunan 
triptik ve gümrük geçi§ karneleri. 

mum sigorta tirketleri gerek doğrudan 60 - isim, ya~ ve kayıt tasliıhi hak
Üojnıya. elr. tellal ve acenteler Ttı.SI kında ashabı aleyhine aadtr olan ili.m-
tasiyle ve •İr retlerle a.ktettiltleri'-hil- larla c·· h · t "dd • mil • um urıye mu eıumu erı ve 
cümle sigorta ve temdit muamel&tını ve _;:L_ l fı d ıl b 

..... nıs memur arı tara n an aç an u 
temin olwm.n mebal~i ve eigoııa ücret- '- ı.,., •_J 1 . • • A 

.x&DU oaTa ara a1t' her nevı evrak ve ılam-
lcriııi. znIJWimini ve ıesirnlerini .de ıa~ l o_ı · ar, ua'1'acı qhaı tarafından açılıp Cüm-
ıöaterm.ck dizcre, nridat mü.dürlqünce L. • t ·· • ·c1 • -ı_,_· -fu nunye mucueuımmm .,...ı veya na s 
nuıaadd.ak deiwe .k4y..de mecburdur m- :,_ t L._·.ı t · _-_.il k 

--~ruın arannuan esnyn: eu en a· 
!J:'.ndik. mııameleaininrber takT.im yılı ha- rarl r "t •- • • tid 11! h l Ü a a ı """myu: ıs a ve ayı a arı e 
pda yeniden y.aptınlma11 rttar. teoliğ ilmühal>erlCt'i. 

MaJi)"e velcJ.letince tayin olunan d;ğer 
ma-hallerde meTlcezi bulunan sigorta ~ir
ketleri de bu hükme tibicür. 

Ma}tiyet mC'VZuları dursa ol n 

61 - Hususi kanunlarına göre hükü
met tarafından muhacirlere, mültecilere 
'Y.e yerli b..alka hedın:a verilen ayri men
kullerin tapu senetlet'i. 

sigorta ıirketleri t&Tafından verilen bil
umum zeyilname!etle muv:Ui:kat sigorta 62 - Menafii umumiyeye hadim ce
ıenetleriııin ve sigorta makhı.ızlanllUl:kla- mjy;ctlerJe Ha.lkevler' tarıı.fından aıılatı 

lışarak yaptığı işte onu da foydalandıra· tediği bahçeli evlerin harita, plan, foto- HAZIRLADIKLARI SORPRlZLER 
caktır. Karşılıklı iş ahlak ve hüsnü tıi· graf ve sairesini te§hir edecektir. Bu ~v- Bir firma, ~vyonumuzu ıçın b zı 

:retle idare cdilıneiıi ml@kün .1.>lan .hu ler 2D00 • 15 OD lira ara ında, ce ame- Atatürke incriliz iı adamlarının hayran~ 
erup, benim nıcmlekelimle daha büy,iik tiqe göre dtğiıecekJir. 13ir de muvakkat, lığını tebarüz ettiren bu sürprizlerden 
i§lere hazırlanmaktadır. kabili nakil ev projesi vardır ~i. Jngilte· biri, altın b.ir vazodur. Bu vazoya altın· 

FUARA JŞTJRAK rede kull:ınılmı!} ve eyi pe,t..iceler elınmıı· la büyijk Şefimizin resimleri İ§lenmi tir. 
Ben ailen. ruhça ve kanc;a Türküm. tJr, Bir halka firma da Türk hanağnı çi· 

Uzun senelerdenberi lngiliz İ§ sahns1n· ÇINlCiLIK ,llJyle i lemitıtir. 
da çalı,makta71m. Onların da ruhlarına ÇLASFORD FUARl GtBt 
nüfuz ettiğim.den. TıÜtkiy~izle Jcol9y- )~e tarafımızdan trunııJ.l edilen QÜ· - TıiJ.rk • Jngijiz it sahasının seni§le· 
lıkla alakadar olmaları mümkün olduğu· yük bir İngiliz çini fabrikası da fuarınıza meşi için ne dii§ünijyorJwıuz) 
na inanıyorum. Çünkü burada yapacak- ı~ir&k edecektir. Bu fitıua . ln~liz 'ını - Bittabi bunu büyükleıimiz ~ph 
ları işler 5ayılamıyacak kadar çok, bi- .İ§leri, gayet kuUıııu~ı ~ömineler, iki mo- dü§iiııürler. lzmir F"arı bu ıene Jngilte• 
zim tnğıliz piyasalarına şatacagımız mal- aem hamam ve sair tesisleri fuarda teı! rc.de ğuyy_lro,ııı ve alaka uyıuıd,.lf]Il11!!_r • 
lar, 1ngi1iz piyasasının '"ıhtiyacı olan mad- hir edecek . ve satış Y•pacaktır. lngilizler lzmirde. Glaaford ıa«rıiaine 

delerin epeiyle dôluôur. .K.ütolıya ~cilii.ıni u yola eY-ket· miiab,ih .bir bar Ymldwhulu Ja~c 
Son Türk • ı.logiliz iı anlatQl sı, ~- mek üzere bir niiıu\lııe te~k.il edecek ~- hareket ga,diler. Jlijy.\ijt 'mizin İngi· 

nim mensup öldu.Jmm v~lıalen te.tnSU ~ lan;l>u firma rtııtmul•tında-;gayet k_11klı.nç liz halkı ~e 'nde uyandırgığı sevgi, di
mekte buluııfJuğuın liuyli.k !Qgi(iz :firma• dananmak.tl\dır. incilterede hemen ..hiç yebilirim ~i lnmlideri Türkiyede bir fu. 
!arına lzmir fuıırına i~tirak cesaretini l>ir evde kalorifer tertibatı kalmamıştır. ara iştirake te,vik eden biricik amildir. 
verdi. Cidit, hilhuaa yeni ev yap.tıranla.ula Aradaki münuebetlcrin gelecek ııeine

T emgiJ ettiğim lngiliz firmalanndan :ös:nineciliğe doğrudur. Her evde dört ler fyJrlannda daha eyi eeilelerle ge· 
biri lzmir luannda %.İyaretçilere logiliz b~ eömine vardır. Bu şömineler J'nyjt n~linceğini 'ÜD\İt rdqigı.> 

Fuarımıza 
Gelecekler 

---.,.O~::ı~=~ 

lzmirlilerin 
Misal iridir/er 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
rimizi ağırlamak için nasıl evlerimizi 
temizletiyor, onlara güler yüz göste
riyor ve ikram ~tm~ği bir vazife bi• 
Jiyorsak İzmir şehri de sayın misa
firlerine aynı miaafirseverliği gös· 
terfnek mevkiindedir. 

Şimdiden oteller, lokantalar husu· 
s1 temizlikle misafirleri ağırlamağa 
hazırlanmalıdırlar. Fırsat düşkünlü· 
ğü yapmak zihniyetini kafalarından 
söküp atmalıdırlar. 

Hayatta bir defa kazanmak kolay 
pir iıtir. Her hangi qir fırsat insanın 
önüne bir defallk pir kazanç mevzuu 
çıkarabilir. Hüner, o kazanç mevzu~ 
unu devamlı bir şekilde yaşatabil· 
mektir. f µI)r ayını fırşat }>ilerek k en· 
dilerini fazla kazanç Jımıına kaptı· 
ranlar, yalnız bindikleri dalı kesmek· 
le kalmıyarak bütün bir şehre kötü· 
lük etmek mevkiine düşeceklerini 
daima göz önünde bulundurmalıdır· 
lar. 

Hususi ve umumi menfaatlerin 
birleştiği bu mesele üzerinde hepimi· 
zin hassas davranmamıza lüzum var· 
dır. 

lak.alı ve alakasız bütün hemıdı· 
riler şehre hareket ve canlılık veren 
Fuarın iatijbali ?,.dma, :ijz~rlerjne ·a· 
zife almağı bir şcrJ;f ~rcu ,biJmelidir· 
ler. 

1 ekrar ediyoruz: 
Gelece ujy:aretçiler. Jı;mirjn misa· 

firidirler. Micafirleri azami uçu;Juk 
içinde itti ahat ettir k, ~rmek, 
eğlentlirmek hem misafirperverliğit\ 
şıarı, hem de şehrin büyük menfaati· 
dir. 

Hazırlıklarımızı Türkün şıarına 
uygun bir §ek.ilde y:~pmak vazifesiylo 
karşı karşıya bulunpyoruz. 

HAKKI QCAf<<lt.U 
hl bu deftere kaydı ve bu gibi sigorta gayelerinin tahakkuku uğrunda sarfedil
ınukavelename, .:.zC)"İlname v~a ee:ncda- mek üzere resmi bayram günlerile, bu 

tı.ıun iYe Çgorta..:ücretlerinin hiç öClcımuı· :güiJer~ricinde. ecncde.:..en çok.iki ade.ai 
mil olman .ebel>ijle-mebaCietinden fe· ge~Ck oaılile verilecek :balo, ü
eih ve iptalleri ldlin!:le bmilam :ait Olan aamue. r, ı.emıiil ve benzeri eğ)en
·.-e :temili lhnnsCle:n reaiın ·miktaHannın celere 't .diıhwiy,e -ııetıeri v,e ıUc.ama 
C!a:hi m:ujylc aeheUle iilmcsi .kaim dcvetjyder 'Ve bı:ıiılann teşjs_mak. 

:Sır.tlan ileres·inile 
bü:J'"ıik ·y.angın It.al~a F :11ar 

iştirakini 

.....--...,.--·· ·---
. e~m.en Çök çocuKlu aile· 

bıl'1ırdı ler:in 'ikramiyeleri 

mecbmidir. (Oettti kımıen öaemnit sadma..unıuı ol ın1illiılan. , 

olan A!ııortilar, b'ilal.ua ~. ol4 63 - :Alel um .havııJ~er, ha-
sa alii. .bir §ey' • vale:ımikhuüan, ~ 'P'.e telcraf hau-

rı:ıUADııJDnım v,c Jıa ılen Cleri. 
6'4 -'B.ir tehir .dnliilinde v.aafe ola-

ri ıveillen malclmzun ibfllZJ tarttn). YJııiyJe ııaıfoJunan vay, vapur, tren 
• rt.a pOljçelcii matbu ~ ütesdt'il -v.e o.t<>b~ gibi nikı1 'l:ımtalan iierctlmne Bir trrI:n kazası 

eıra ı olıtciilc v.e:lıer i bir ae- .olmak:iaere cmur YejnÜ talı- Pazar günü AlMMiı'.dcn Jzmire el
beple küllanılmaktan T~~e.iıler cildi demler ıtarifuıd ın <Vuilen beyanname- mekte olan 1 11 O ,Jlumaralı katarda bir 

Üzerinde btrakilncaktır. Jcr.. kaza olm~tur. Katar, Halkapınar istas• 
r2) Y..akaiiki fıkra mucibince efterle 6.5 - Lnhinr ıtııAmul&.tı bayilerinin yonuna gelince bu İel'ftşyonda trene bi· 

m ele ifa ~liyebkr talıilliık eden i k iilaı:ına göre dükk&nlantıa as· nen bir yolcu vaeon kapısını açık bırak-
(! · • ._ l tıklan levhfilarla ıticardhane -ve mü 

:rcnn:uıı.. - • ınıştır. Bu sırada "1<af§ıyakaya gitmekte 
eden 2J'ID :.on • i r;ünü :akpmma .h· adc:rin hdc<liye ve.ı:gi ve t' imle.ri .kanu-
dar bir irsaliye ile bağlı olduğu malsıın· :nu mucibince emutya meeb.ur oldılkları, olan ıhayi\li knt-u:ının bir w:e.gonundan 

kolunu peneçerenin dışına çıkaran ve et.
dığına yatırmakla mükelleftirler. Bu y.almz .ıİsitn "Ye ıticaret unvanlarını havi ,-afı dalgm dalgın seyreden hMftlllill Hü· 

ı:::ı • il === a 

müddet içinde ..ödenm.iy,en resimler yilz. levhalar ve umumi ;:ıakil YAl'ltaluı ~e- ııeyinin ikolu bu açtk vogon kaptetna ~rp· 
Öe on zamla ve t ahsili emva l .kanunu.na ten ferd ve mÜmeıı6ille.tin bu nAkil n~- ımş e-parçalennKŞtu. 
tevfikan .ta~I olunur. tnla.rı üze.cine yo.zd.Jı:dıklıuı tlcMet \.Ul• Yaralı derhal hastaneye kldırılmıı ve Müddeti münka,zi olan ;yeni belı;diye i_çin bir sok kolaylıklar ya~ılacak ve~· 

mec~ini tı~ek ~~e .U\t~inln ilk gil- her >'.e.rin J™tİ t~k.ilntı jarafından jdare 
.nü .§ttbrim~e ~ime ha \anacaktır . .Bu &ime, paı;tinin yı;ıklama uşulüne tevfik.an mu§lur. 

3) M erkezi 1stanbul '.VÇyn Maliye ve· vımla.rı. !kolunun kesilmeeine mecburiy.et hasıl ol· 
kiletince .tşyin edilen yerler.de olmııy.c> 6.6 - Beynf'lm.ilel karne biletie.rile 
Türkiyenin ~a b.ir yerinde hulunıuı kupon biletlerinin Tih:kiye ~op.rrudan.ha
si orta şlıketle.ri d lUXl,gll ini cv.raka ricindcki seyahatlere müteallik olan Jtu
pul yapı tınnak eurctiyJe -<>derler. ponlan v e iki ecnebi m emlc.ket araııın<Lt 

V'agon kapmnı açık bırakan Moizle ht.tŞusta P ti genel mecl ' ince bir tali~ ~~ektir. lleled;ye a~ı içµı paritce 

Madde 9 - Dıtnlt':a r~ kanununun ynp.ılacak •ey hatle2'e iiteaUik olarak 

bunu k&ntrol "'lUemuru Ahmet haklunda matneme bazırlanmı~tır. Parti bn§kanlı· gÖŞ;tcrite.cek pıı.nu:etlerin vatan, millete, 
Wına tebg"l'W• ' t' ...ı•ı 1' partiyo bağlılydarı nişbetinde &mme hiz• tahkikata başlanmıştır. g ıgıne ın ızar eoı en .ta ımatna-

. meilertne ve ıehir işlerine al~lı bulun-

3.D unaı maddesi nşnğıdaki şekilde tadil Türk.iyede satılan vapur, tren ve tayya- rı. mcde mtihim kayıtlar mevcuttur. __ , b · l d ih•!a&• -'-'b' l 
~~mna, u ıer e .......... -uı ı o r::l.l.· 

Belediy«- se~mi 1 llkteviııde başlıya· JlUllla,Jıalkın ıev~ni kM..tınrnt§ olmısla· 
ra,k onuncu günüoe kı\dar ~tiçesi anla- rına d.ik1'Pt ~ec~tir. Sı=çimde parti ge· 

~ılacaktır. Bu :eeneki ime kadınlarmıı· Rel m~{kwnin bir m\iphidi bulµQ.acak

zın geniş ölçüde iştiraklerini emin etmek tır. 

uştur. re ) oku !!etleri. 12--- :Elektrik, hava ne, t~lefon ve 
25 inci 'V!! []. 7 inci maddelerde zwo- 67 - R mi ôairdt-rin iaşe ihtiyaçları su abonm n mukavCJel ı. 

lunım hisse senetleri ve :tnhviller, d 'çin ~atın alınacak ey.niy,ııt.tan bedelle;ri J 3 - SJrklile.r. 
r esmi ödenmeden borsaya kaydoluna· be, liraya kn~nr ( beş lira d ahil) olanla- 14 - Seyrüsefer 1nrifeleri. 
maz. Damgalanmı;t muvakkat hisse sc- t'ln yniyat cselltim-makbuzlarile bedel- Macide 12 - Aynı kenunun 39 uncts 

netleri ve tahvilleri yerine konulacak leri 25 l iraya kadar (25 dahil) olanların maddesine a ğıdaki yazılı fıkralar ek- J • :J t L ı ı 
kat't Mme:t Ye aı.hv.iller Clarqga remü ··• mua e-npoil n . j~~p;ttuirz: abıtname veya zabıt ·:lefterl ... Tı'· rtzmır ıs an liJU lvo u Clenmiş olan m v;ıkkatlerinin gösteri1- 68 - 1lk ve orta okul ııehadetname· · ı .. o .... "J ~ 
mesi şartile resim alınmaksızın damgala-Ecri,. ilk okul talebesine verilecek nakil ne ait damga resmi, wkten ma.bandığına -BAŞTARAFI 1 tNCt SAHiFEDE-- dırmada y~ajwı jçin Sus vapu-
nır. • J dilmamde:ri ve ilmüh hcrle.ri, bilu- ~ im Qlwım.Jc surc:tile kbıız nıı.ılmhi- may,a gi~cekti,r. h.Yni gij.DW:Q~lj430 da Z.Yffi.Ul Uetleri D~niz~ İzmir acen-

T eh dilen hisse senedi veya tahvil çı· ı ~ 4ey1i mcccant <taleb eye vı.ofilecek Hnde ttı:h4il olunur. Bandın.Dadan Jhare.kcl de:cek !Vllpur yol- liğimlıt__şfilıla~k :ve ınd~ - dönüş i~ 
ka p ta bunlnnn em:ıil 'ği tt:mıayc .taadikname ve ~ade.tnnmelc.r. D evlet müe cleri veya hakiki veya cuları şaat 22,15 de !stanbula ge,ti,recek- 1.zın!rde ~e ve.ril~kür. 
vey borcun miktarı çoualtılmamı oldu· 69 - R mi azcteye abone kayd- hükmi ıah ıır tarafından tilıru:kte tir. ,6.ğust<ı.JJln n be~!JWen dti,baren lzmir· 
ğu tiıkdltde y i hi e eencllaj ve ıtah- edilmek üzere Y&Zılan mektuplar. olan tr1!fl, vnpur ve tayy ro yolcu bilet~ H~nın bu Ü~ gii.nUı;lde S\1.S puru İstanbul rasında poğru deniz yolculu-
viller, damga resmi ödmuni olan f!Skj. 70 - pt· jlıwn, deniz hamaınl ın lerinin damga resmi, bu müessese veya güverte yolemu kaôul tmiyecek ve is- ğımda kullanılmak ıüzere D~hank 
lerinin :ğ'~terilm • şartile remn ahnma- ve -yüzme lıav.uZ!nnnın duhu iye biletleri hakiki ıahı:Jar tarafından .nakden _istifa tiyenlere Bandırma - İstanbul yolculu- ikinci bir ek va~ur tahsisine karar ver
dan ıdamgalanır . .R.cmmsiz ıdıunga ~az'ı 71 - &lğır, dilsiz ve körler:mektcl>ile edil.ı:rdc bağlı bı.dımduklım mahal mnl- ğunda bir li.ra mukabilinde yemek :;er- mi:Ur_&3unun;lınreket ve muvasalat iÜn
muzmıclelerinde, damgalanma .m afı normal çocuklıır<:roüess~cnnde tahsil sandığına yıı,tırılır. Maliye vekaletinden visi yapacaktır. :hmir yolcw!U'uun Ben· leri ayrıca .bildirilecektir. 

senet 'V!e tahvilleri çıkarımlıı.rn veya. 00• edenlere ebe mektebi mezunltUile köy müsaade tılınmak prti)'Je bu tesJiınabn O!Z1:ll~~:Z:ZZZ:z:J:J::J!3111ı:;:m:zızK:1~ao=ZZi'6Eii!:>a 
lar hareket edcnlcıe "ttir. ::aağlik !koruculıırına Yerilecek eertifikhlar. bir merkezden icrası c;Jlizdir. H.ilkiki ve 

adde fO - Aynı kantınun 32-:nci 72 -2527:.numaralı:kanun..mucibin- hükmi şahıslar bu resmin tahakkuk ve T !av~!. ~eJemmŞilıfj.~Aeğa~oı 9~.~~'I T~1e5fo1n 
maddesinin -ı3, 28 ve 56 ncı numarıılnrı ce dcrl~n bnsma escrler jçin ilgüi dai- tahsili için Maliye V1:kaletince tayin olu· 11 ~ :if ~ ,.. 
aş~dnki e'kilde de~fuilmiı ve ibu l ırelerce verilecek .makbw:lnr. nncak nümuncsi dniresinde bir defter 

mıiddey.e yeniden 58, 59, 60, 61, 62, j 73 - Doğrudan doğruya .cı:nebt tutmağa ve bu defteri her takvim yılı gir· iKi BOYOK FIUM BiRDEN 
63. 64, 65. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, :memleketlerden -:mübeyıın olunarak res- mezden evvel vilayetlerde varidat mü- 1:\ 
73ve 74'\incünumar ıarckıcnmİ!!tir: ~ı dairelere gönde.rilcn :mWiımnJhale dürlüğunevekazalardaıenbüyükınaliye u.on auan .. Kız hır:sızlar 

!23 - Tekıiüd, yetim ve dul man lan- kararlıtfıle t cllüm akbuZlan. memurluğuna tasdik ettirmeğe mecbur- Büyük Artist DUGJ:AS F ıUR- .... iKi• SEV1MU KOMiK 
nın tahmine müteallik bilumum ev.rak. 7-4 - lmza ve mühürler bıU<lwıda ~e- dur.lar. DevJct n:ı~s erinin remtf rıu.ı-~-.JG wafmdan temiil eclihiıiı ve DOZ TABAN VE 

8 - Yüz kuru§ ve cınd n a ğı pa· hadet ve tasdiki havi hler. defter yerine ,geçer. Bunlar bir ay zar· rt1ı1S1JD.-ıY.Ol ~.. İspqyol muzi- BASTI BACAK 
raların:hlmclığını natık ı01antk :rcmıi .dai· Madde 11 - Dıı..ım:a rC3tni Jkımunu- fındaki resim hasılabnı kendi defterle.ri •-~··'- .. lenm" b"..!:I. __ ._ T--L-d "im' 

Kml_pç .auı l.f u,,_un. ~ ve ~uı an temsil ~~ lf 
relerden vciilece'k: makbııilar (posta, nun 37 inci _m dil.esine ağıdıikl 11, kayıtlarından çıkararal • : •daki fıkrada ihtiraı filmi neıeli, Zevkli büyük komtiı..Jİ 
te\grııf -ve tdtfon 'ltlakbuzlı:ın dahil) 1~. 13 "'Ve 14 üncil .numaralıı.r-:eklcnmiı- y"aıılı JCkilde 11\Alsandroına teslim eder· SMNSLAR : DON JUAN : 3.30 _ 6.30 -ı9.30DA 
( • ortaya mü i.illik :maddelerdeki nıiı.k- tir. Jer. .KIZ HIRSIZLARI : 5 :yı:: 8 DE 
b~~bum~~~dahild~~~) 11 - ~tlGpvezimmetm~b~~ ~~~R-~•~••••m•••nmmK~D•H~~U~~~~~~D~~~ 

Sihhat Y ckaletin« çok ,~uJsju 'le• 
lere yardım devalll;.ctmt":~dir. 1::1Mü:an 
~ıın beri 65 GQk &f>Auklu Jmna r;lliM;r 
lira yardım edilmi,nir. Y >Jqıml 
cclilec~tir. 

vilayetlere gönderilmekte olan para 

müklfatının alakadarlara wv»resi.nde 
bazı vilAyctleıce lizun gelene ei.i.r tin gi)~· 
terilmiyerek istihkak aahiplcrine vıdc;tiode 
tcbliğat yapılmadığı ve .bu .a!lretle •ene 
n.iba.yeti eri tiğinden dolayı bazı annele.• 
nn paralannı :alanuyanık o acne,içjnp~t
çeye vazedilmiş olan paradan bir ~aşmı• 

nın arfedilrnediği 41örülmcktedir. Oc:vlc• 
tin içtimai yardım :vazifesine ve nÜW' 
sİyuetino teallııku dolayı.sile ehenunjy.cti 
göz önüne alınarak bu vak.ada ihmal ' '!J 

teseyy'übü görü.len memurlar hakluodll 
kapunt takibatın yapılac.nğı tabii bulun• 
muş olmakla buna meydan verilmiyere.k 
bu ite azami.ehemmiyet v.crilmesi.> 

• 
Gdlcükte coeak 

t 

bo.ğuluyori:lu 
Pazar günü GQlcükte yüzmek ,üzere 

g'cile,_gircn l 1 ya ındn Yusuf isuıindeJ,it 
çocuk fazla su içmiı ve ,bayılmıştır. }".u• 
şuf kurtarılmış ve sun'i teneffüsle cyjleŞ• 

mişir. 

~ 

,Kilots.uz ilenize . . 
gırmış 

Evvelki gün Karşıy:aka deniz banyoln• 
rında bir hadise olmuıtur: Gecenin aao.t 

:llirmisinde denize girme;k üzere banyo~<> 
giden 65 yaşlarında (Hacı) isminde bit 

adam kendisine ~ülot ver.i)qıesini is\cnı~ 
tir. Verilen külot küçük olduğundan ı6S 
ypııındaki bu adam çırılçıplak denize gir~ 
miş_tir. Orada bulunanlann banyodan çe• 
kilmeleri üzerine iş zabıtaya aksettirilınil 

ve Hacı Ad!\ba mugayır tıareket :{lladde
siyle adliyeye verilmi~tir. ,, 

---~* .,/' 
ithal edilecek Zir.al 

mahsuller 
Xabancı merol..t:!k~tlerden Türjpycy• 

idhal edil~c~k zicat mah~ullerin.. menşıı 
ve sağlık şahade,tnam~iz olarak · dnııU 
men~Lniştir. Bu g.\bi madeler, lıltıit 

I 
gümr:'Jği,inde temizleme ve konıN>l nıil• 

l
.esse esi ıkuruh.mcaya kadar ıbaşernt eoS" 

tiUisündc tahlil edilecektir. 



YENi ASIR 

Balkanların Zaferi 
Bulgaristan Balkan antantı ile anlaştı 

Selinikte imzalanan anlaşma 
Balkanlarda yeni bir Devir açtı 

. 
-BAŞTARAFI 1 İNCJ SAHJFEDE-- zirde vaziülimza bir taraftan Balkan an· bahsinde aktetmiı oldukları anlaımala-
Sclaniğe gclmi§tir. tantı daimi konseyinin halen reisi aıfa· ra tevfikan karşılıklı münasebetlerinde 

Selinik halkı. haıbakani çok hara• tiyle Balkan antantının bütün a:ıaaı na- Her ne suretle olursa olsun kuvvete mü
retli tezahürlerle karıılaml§hr. Belediye mına hareket eden Yunanistan başveki- racaatten istinkaf etmeği taahhüt eder
reiıiyle bütün cemiyetlerin reisleri ken· li ve hariciye nazın Sonebelans B.Me- ler. Ve kendilerine müteallik hususlarda 
disini garda karp)amışlar ve Hanyada· tabu diğer taraftan Bulgaristan baıve· Nöyyi muahedenamelerinin dördüncü 
ki delice isyan hareketinin daha baılan- kili ve hariciye nazırı Sonekselans B. kısmında münderi ahkamı, askerir bah
gıçta ezilmesi dolayısiyle halkın tebrik- Dr. Jorj Köse Jvanof, temsil etmekte ri ve havai maddeler ve kçeza 24 Tem
lerini ifade ederek bütün milletin milli oldukları devletle rnamına bu devletle- muz 1923 tarihinde Lozanda imzalan
hükümete olan derin bağlılığım bqba- rin mütekabil münasebetlerinde ademi mıı Trakya hududuna dair mukavelena
kana biJdinniılerdir. tecavüz meselesinde bu devletlerin her mede münderiç ahkamı tatbik etmekten 

Bu heyecanlı tezahürler saat 15,30 a birinin aktetmiı oldukları itilaflar muci- vazgeçmeği tekarrür ettirirler. Her aaha
lcadar devam etmif ve o eırada Bulga· hince her ne auretle oluraa olsun kuvve· da anlaıma ve sıkı ve müsmir iı birliği 
natan baıbuan ve hariciye nazırı B. te müracaatten istinkaf etmeği taahhüt arzusiyle mütehalli bulunan ve bu de
lvanof tefakarinde Bulgaristanın Atina ettiklerini ve kendilerine müteallik hu· rece felaket görmüş milletlerinin refahı
elçisi B.Ssmanof ve Yunanistanın Sofya ausatta Nöyyi muahedenamesinin dör- nı temine titiz aurette çal1§8n Bulgaristan 
elçisi B. Diamandoulosla Bulgar devlet düncil kısmında münderiç ahkamı aske- ve Balkan antantı devletleri aulhpervcr 
adamını kaqılamak üzere hududa git· rl, bahri ve havai maddeler ve keza 24 gayretlerinde devama azmetmiştirler, 

, ıniı olan Makedonya umumt valisi B. Temmuz 1923 te Lozanda imza edilmiı Ve bugün imzalanan anlaşmanın ya. 

Kirinin ve B. Metakaasın husust kalem olan Tralya hududuna dair mukavele- rımada da bir emniyet ve muhadenet 
müdüril B. Andrulis te bulunduğu ha)de namede münderi ahkamı tatbik etmek· devresini açtığından ve aynı zamanda 
Seliniğe gelmiştir. ten vazgemeği tekanür ettirmiş olduk· umumi aulh eserine luymetli bir yardım-

Ba~bakan B. Metabasla müttefik Bal· larını beyan ederler. da bulunduğundan ~Uphe eylemeınek-
lan devletleri elçileri B. Köse lvanofu SelAnikte 31 Temmu.z 19 38 tarihinde tedirler, 
ıehrin methalinde karıılamak üzere iki nüaha olarak tanzim edilmiıtir. 

' Yardar kapısına gitmişlerdir. imza: 
iki Başbakan halkın alkıılan arasın- MET AKSA.S K.lV ANOF 

;da beraberce gehre girmişler ve saat 18· RESMi TEBUö 
den biraz önce Balkan antantı ile Bul- Selanik 31 (A.A) - Anlaımanın im· 
gariıtan arasındaki anlaşma vilayet ko- zasından sonra ataiıdaki tebliğ neşre

\ ııağında bir taraftan Balkan antantı dai- dilmiştir: 
'mi konseyinin halen reisi olmak eıfatiy)e Bulgaristan beıvekili ve hariciye nazı· 
f>ütün antant azaları namına Başbakan rı Ekselans B.Dr. Jorj Köse lvanof, ve 
Metakaa ve diğer taraftan da Bulgari&· Balkan antantı konseyinin halen reisi 
fan Baıbakan ve Hariciye nazırı B. K&· sıfatiyle hareket eden Yunanistan baı· 
- lvanof tarafından imzalanmıı,ıtır. vekili ve hariciye nazırı Ekselans B. 

TEFSiRLER 
Paris 1 (A.A) - Selanik itilafının 

imzası münasebetile Lö Journal yazı-
yor: 

Bütün Balkan devletlerinin araların

da anlaşmaları büyük devletler ıçın 

memnuniyete şayan bir keyfiyettir. Çün
kü bu hal ıarkta sulhun çok ciddi bir 
zamanını vücuda getirmektedir. Fransa 
bundan dolayı memnun olmakta kim e· 
den geri kalmıyacaktır. Bir kerre daha 
şark, dünyaya siyaset ve basiret dersi 

SclAnik ıehri bq Ballı:an devletinin Jan Metaksaı bugün Selanikte bulun- vermiştir. 

E
yraklariyle donatılmı§ ve çok parlak muılar ve Balkan antantı ile Bulgaris· Populaire diyor ki: 

ir ıe..iklde tenvir edilmiıtir. Halk, ,.evk tan arasındaki anlaımayı imzalamıJlar· olacaktır. Bu karar esasen mevcut olan 

heyecanını hararetli tezahürlerle iz- dır. Bu kararın bilhassa manevi bir tesir.r 
k etmektedir. Müsavat daireainde aktedilmiş olan bir vaziyeti tevsik etmektedir. Fakat 
~- mLAFNAMENIN ).1ETNt mezkur anlaşma samimiyet ve anlaşma 

Sellnik '1 (A.A) - Balkan antan• hansı içinde aerbeıt surette baılanan 
t1 ile Bulgan.t&n arasında aktedilmiı o• müzalterelerin me.ut neticeaidir. Bu an
lan itilllnamedir: laıma beı devletin münasebetlerinde 

Bulgaristanın Balkanlarda sulhun tak· tariht bir merhale teşkil etmekte ve bu 
"iyesi aiyaıetine merbut olduiu Balkan v~ikanın çok yakın bir istikbalde eyi
devletleriYfe eyi komıu1uk ve itimat e- lik verip inkişaflara mazhar olabileceği 

Msına müstenit teoriki mesai münasebet• hakkında halka ümitler vermektedir. 
leri idame etmek arzuaunu beslemeltte Aynı idealden ilham alan ve Balkan-

0Lulunduiunu ve Balkan antantı devlet- )arda ıulhun takviyesi politikasına bai

lertnmBulgarlstana karşı ayni müSlihane lı bulunan Bulgaristan, Türkiye, Ro
~hniyete .ahip ve aynı tetriki mesai ar- manya, Yugo!llava ve Yunanistan .. Bu 

ıtusunda olduklarını nuan itibara alan devletlerin her birine ademi mildahale 

mevcut olan fiili vaziyetin ahdi bir v.;; .. 

sikaya raptedilmiı ve diğer Balkan dev· 
let1eri tarafından kabul olunmu§ ve Bul· 
garistanın hukuk müsavatının en z.iyade 
doğrudan doğruya alôkadar devletlerce 
tanınmıı olması faydadan hali değildir. 

Paris 1 ( Ö. R) - Bulgaristanla Bal
kan antantı devletleri arasında Selanikte 
aktedilen anlaıma Fransız mahfillerinde 
alaka ile ve mÜllBit bir tekilde tefsir e· 
dilmektedir. Bu anla~ma ile Bulgaristan 
Nöyyi muahedcinin askeri tahdidahn· 
dan kurtulmakta ve dört Balkan d evlet• 

'Çan -Kay -Şek'in plinı 
Çinliler harbı zaman içinde değil 

kazanacaklar mesafe içinde 
Hankeu düşse bile 

Cin ordusunun 
t 

mukavemeti ve 
maneviyatı 

kırılmıyacak 
--0--

Londra 1 (ô.R) - Hankeudan bildi
riliyor: Çin ordU3U f'IU1hafilinde Hanke
'UtJa karşı ;apon ordusunun harekatı 

hakkında ru izahat verilmektedir: 

Hankcu şehrinin nihayet japonlarm 
eline dii§cceğindcn Çin kunuındanlığı 
fii.pha etmemektedir. Bu şehrin sevkül-

ceyş bakımından ehemmiyeti de inkar 
edilmiyor. Zira Çinin biitiin miinakale 
l/ollannın birleştiği bir mCTke:dir. Fakat 
~aponlann tahminleri hilafına Hankeu
'1Un sukutu Çinin mukavemetini hiç kır-ı Japon mııhasenıatmm yıl döııü~ii mii-j manı içinde değil, mesaj e içincU!. kazan
~~yacaktır. Çin ordtısıınun maneviyatı 

1 

n~sebetile gazeteler §tm:ı kayd~dıyorlar I n:aktadır. Bunua için ;aponlan yıpratan 
lliiksek kalmaktadır. kı mareşal Çan Kay ~ekın gayesı harp za, bır harp sistemi takip edilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Bir, iki satırla ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

te tam hak müsavatı vaziyete geçerek 
onlara yaklaşmaktadır. Bu müzakereler, 
fikirleri alınmıı olan lngiltere, Fransa 
ve ltalyanın müzaheretiyle hazırlanmıı 

olduğundan bu memleketlerde müsait 
karşılanmııtır. 

Bir kaç sene evvel Balkan antantı
nm teşekkülü haldı olarak sulh davasına 
hizmet §eklinde kar§ılanmı~tı. Bir tara• 
tan Türkiye - Yunanistan, Türkiye -
Yugoslavya, diğer taraftan Romanya
Yugoslavya ve Yugoslavya - Yunanis· 
tan anlaşmaları bütün bu devletlerin 
tek bir ıulh teıkilatı ıçıne girmeaını 

mümkün kılmııtı. O vakıttanberi Bulga
ri.tan antant dııında kalmııtı. Bu sebep
le aon anlqma memnuniyeti muciptir, 

:Bu anlaşma Sofya ile :tamamiyle yeni 
ibir sulh vaziyeti tesiı etmekte ve Bulga· 

rlstanın silahlarının artırmasına ruhsat 
vermektedir. Fakat iki ıenedenberi ıulh 

hUkümlerini bundan daha cid<lü şekilde 
ğin bir meziyeti vardır ki bu da alaka· 
deği§tirldiği görülm~tür. Son değ~i]tli
da rdevletler araamda anlqma yoliyle 
k.ararlaıtırılmış olmaaıdır. 

Gerçi silahların tahdidi yolunda an·ıı 
laımalar, silahların artması yolundaki· 

lerden daha hoş telflkki edilebilir. Fa
kat bedihidir ki küçük devletlerin ailah• 
lı kuvvetlerinii artırmalarını ilnnihayo 
reddetmek güçtü. 

Bazı siyasi mahfillerde ıöyle birıey 

soruluyor: 
Selanik anlaımasını imza edenler, 

bilhassa Yugoslavya bu suretle Balkan 
grubunu takviye ederek timalde Lehis• 
tanm yapmak istediği gibi büyük bir ai· 
yaset takibi emelinde değiller midir~ 

Alman ve ltalyan diplomasisinin faali• 

yeti eebebiyle bazı gitli maksatlara hiz• 
met imkanı var mıdır~ Fransız mahfil
lerinin kanaatince fiilen böyle bir ıüp
heyi haklı gösterecek hiçbir sebep yok• 
tur. Bilakis bu anlaıma, Bu1garistanla 
Balkan antantı arasında bir itilaf mev• 
zuunu izale etmekle sulha hakiki bir hiz· 
mettir. 

Bazı Rumen guetelerinin kaydettik
leri gibi, Bulgaristanın bu suretle elde 
ettiği istifade anlaıma yolunun en eyi 
yol olduğuna Sofya hükümetini ikna 
ederek Balkan antantına samimt olarak 
yak 1 aştıracaktır. 

Türk - Yunan 
dostluğu 
-0--

Atina - (Türklerin teessürleri) baı-
lığı altında yazdığı lakonik bir fıkrada 
diyor ki: 

(Oropos) havalisinde zelzeleden za• 
rar görenlere karıı Türklerin ve Türk 
hükumetinin gösterdikleri teessür, bizi 
cidden mütehassis etmiştir. 

Dost ve müttefik memleket, herkesten 
evvel ıstırabımıza iııtirak etmiıı ve riyasız 
bir ıstırapla başımıza gelen felaketi kar· 
ıılıyan kahraman Türk milletinin derin 
teessürlerini bildirmİ§tİr. Asıf komııusu· 

nun bu hisleri kal'§ısında bütün Yunan 
milleti fevkalade mütehassis olarak be-
yanı teşekkür etmekte olup, bunların kaf 
fesi, bizi kuvvetli Türkiye Cümhuriyeti 
ile bağlıyan rabıtaların cağlamlığını bir 
defa daha ispat etmektedir.> 

-=-
Aksa rayda 

Türkçeden batka dil 
konu,ulmıyacak. 

Aksaray kazası dahilinde bilhassa 
ıesmi dairelerde bnzı köylerimizde sakin 
Kürtlerin kürtçe konuşmalan nazarı dik
kati cclbetmi tir. Kazamız idare heyeti, 

resmt dairelerde ve kazanın içinde Türk 
çeden başka lisanlarla konuşanlardan on 
liradan elli liraya kadar para cezası alın
masına karaT vermiştir. 

Halkevimizin dil, tarih ve edebiyat 
komitesi de bu işle yakırrdan .alakadar 
olmağa başlamı~tır. 

SAHiFE 3 

SON HABER 

Küçük Antant ekono
mik konsey toplantısı 
Belgrad 1 (ö.R) - cYugoslavski Kurye> nin bildirdiğine göre Küçük An

tant ekonomik konseyi 30 Agustosta toplanacaktır. Konsey Gümrük tarifelerilc 
münakalat tarifelerine ve emtea nakline aid mühim meseleleri görü~ecektir. 
Anşlus sebebile bazı yeni meselelerin ortaya çıkması bu görü mdere hususi 
ehemmiyet veriyor. Romanya hükümeti Yugoslavya, Romanya ve Çekoslo 
vakya arasında Tuna vadisinde ve bilhassa Tuna şehrinde iş birliğine dair bir 
muhtıra hazırlamışbr. Tuna hakkındaki Beynelmilel mukavelenin ilgasını Al· 
manyarun istemekte olması bu muhtıra C!I' göz önünde tutulmaktadır. 

F ransada sıcak dalgası 
Paris 1 (ö.R) - Fransada ıiddetli aıcak dalgası hüküm sürmektedir. Son 

üç günün vasati harareti 30-34 derece arasındadır. Paris rasathanesi bunun da· 
ha bir iki derece artacağını tahmin ediyor. 

Alman 
Papaya 

gazeteleri de 
hücum ediyor 

Berlin 1 { ö.R) - Gazeteler Almanyanın Rasist nazariyelerine karşı eöyle
diği nutuk dolayisile Papaya hücuma devam ediyorlar. Dyorlar ki: cPapanın 
Rasist nazariyelerinin ahengini bozmağa çabalayacağı malumdu bütün insan· 
lığın cihanıümül tek bir Katolik ırkı teşkil ettiği hakkında Papanın ileri sürdüğü 
tez cerh edilmeğe bile değmez. Çünkü dünyadaki iki milyar adam bundan 
ba~ka tilrlü düıünmektedir. Keza Papanın Romayı Rasizim aleyhinde tahrike 
teşebbüs etmesi üzerinde de durmak istemeyiz. B. Mussolini buna öyle susturucu 
bir cevap vermi,tir ki Papanın sözleri bo~ laftan ibaret kalır.> 

Ff ansız Cümhurreisini~ 
Avinyon seyahati ve Basvekilin 

~ 
nutku 

Paris 1 (Ö.R) - Avinyon şehrinde 
reisi cilmhur ahalinin parlak tezahüratı 
ile karşı1anml§ ve şerefine bir ziyafet 
verilmiştir. Bu ziyafette başvekil B. Da
ladiye şu beyanatta bulunmuştur: 

c Hükümet !karşılaştığı güçlükleri 
mağlup etm_ğe milktedir olmuştur. Şim
di A vrupada sulh içinde nizamı kurmak 
imknru görünilyor. Şu saatte söylcmeğe 
hakkım vardır ki azim ve kararı içinde 1 
birleştiren iyi metodların 1atbik'ı saye- ı 
slride en te! likell lırtınalar atlatılmıştır. 
Sulh yolunda. iradesi biiimkl kadar kuv
vetli olan büyük Ingiliz milletile iş bir-

liğimiz bu neticeye hizmet etmiştir. In
giltere hilkUmdnrlarına gösterilen hara
retli kabul Ingilte.re ile samimi ve :zevkli 
münasebetlerin idamesi yolunda mille

tin arzusuna tercüman olmuştur. Kral 
Jorj ve kraliçe Elizabete gösterilen mil
li birliğin bir tczahilrü olmuştur. Bir 
kaç gün biltün memleket her zamandan 
daha derin bir neşe içinde birleşmiştir. 
Hükümdarlarının şahsında Ingiltere bi
zim aramızda hazır bulunmuştur. Fran

sa misafirleri etrafında birleşmiş ve bü
tUn Fransızlar tek ve ayni bir şahıs teş
kil etmişlerdir.> 

Reisicilınhur B. Löbrun da kısa bir nu
tuk söyliyerek Daladiye kabinesinin ba
siret ve dirayetini tekdir etmiştir. 

Pario; 1 ( ö.R ) - Reisicümhur B. 

Fransa Cümhurreisi B. Löbn n 
Löbrun tatil devresini geçirm k ÜZ"rt. 

doğduğu köy olnn Vizile gitmi tir. llk 
üç gün zarfında resmi hiç bir kabul ya,µ. 
mıyacaktır. 

Nasyonalistle 
tekrar taarr za 
mı geçtiler~ 

Paris 1 (ö.R) - lspanyadan gelen tarynlnn ecnebi markalı üç bombardı
haberlere göre Ebrc nehrinin sağ sahi- man tayyaresini dUşürmüşlcrdir. Alınan 
linde cümhuriyet kuvvetlerinin hareketi esirler arasında tam kullanılacak vnz.i
devam etmektedir. Asiler bir çok nokta- yette 8 mitralyöz. ile birlikte bir mitral
larda hükümetçilcrin illeri hareketini yöz. bölüğü vnrdır. 
durdurnuığa teşebbüs etmişlerse de si- Katalonyn cephesinde kuvvetlerimiz. 
lalı kuvvetile buna muvaffak olamadık- külliyetli harp malzemesini eline geçir· 
larındfl!l Tremp barajını açarak Ebre miş ve düşmana ağır :znyiat verdirmiştir. 
nehri sularını kabartmak ve hUkümct Düşmanın dört hiicumu muz.afferen tnr
kuvvetleri tarafından kurulan sağ köp- deilmiştir. 

rüleri kurutmak istemişlerdir. Merkez. cephesinde Arnbakn mıntaka-
Fakat köprüler suların tazyikine mu- sında dinamitli bir ınayn patlıyarak düş

knvemet ettiğinden nehrin iki sahili ara- mana ağır uıyiat verdirdi. Diger cephe
sındahi rnuvasale muhafaza edilmiştir. lerde kayda değer bir şey yoktur. 
Nehri geçmiş olan kuvvetler tazyiklerine Paris 1 (ö.R) - Ispanyada Ebre cep
devam etmekte ve :zapt ettikleri mevki":' hesinde cümhuriyctçiler, beklendıği gibi 
terde daha kuvvetli olarak yerleşmekte- nasyonalistlerin mukabil taarruzilc kar~ 
dir. şılarunl§lardır. Asiler pek çok takviye kı

Siyasi mülteciler 
Meselesi ile meşgul C'lan komite içtimaı 

Barselon milli müdafaa nezareti tebliğ taatı ve malzeme ile bu mukabil hareke
etmiştir: Şark cephesinde bir çok avcı te girişmişlerdir. Nasyonalist tebliğine 

--o-- tayyarelerinin himaye iude olan asi kuv- göre hükümet kuvvetlerinin Ebre nehri 
Ankarada bulunan Türkofis müdil- Mısıra gönderilecek vetler Sagontenin şimalinde şidctli hü- ni geçmeleri sebebile Nasyonalistler şid-

Paris 1 (ö.R) - Siyasi mültecilerin, bilhassa Almanya ve Avusturyadan 
çılcanlann yerlqtirilmesile meşgul olan hükümetler arası komitesi Fransadaki 
iı;timaından sonra ikinci içtimaını Londmda Furayn Ofiste yapmıııtır. Kararların 
tatbikine memur olacak icrai bir teıekkül kurulacaktır. Fransız ve İngiliz dele· 
gclerinden başka diğer 24 devletin mümessilleri de içtimada hazır bulunmuş· 
lardır. 

rü B. Halil Milat Knra gölle şehrimize kavunlarımız cumlarma devam ediyorlar. Cümhuriyet detli bir mukabeleye başlamı,,,lnrdır. 15 
gelmiştir. Ziraat vekaletinden gelen bir emirde kuvvetleri ağır zayiata uğrayan düşma- kilometrelik bir cephede hücuma geç-* Bumova Zirat mektebi muallimli- Mısıra gönderilecek kavunlarımızın Mü- nın tazyikini şiddetle durdurmnktadır. mışl rdir. Nasyonalistler cümhuriyetçi· 
ğinde bulunan mıntnka ziraat müfettişi ja Pardayis Saküs ha~erelerinden ari ol- Diğer mıntakalarda hücumlar püskür- lerin ilk hatlarını zapt ettiklerim ve bu~ 
B. Şemsi Çelebi 250 lira ücretle Ankarn ması, Şeftali ' 'c kaysılanmızın da hasta- tülrpüştür. Düşman tay;areleri büyük tün hatta ta rru: ad \am cttık rmı bıl
ziraat mutahassıslıilına tayin edılmiştir. lıklı olmaması icabetti~ bildirmiştir. lfaalıyet aöstermislerdir. Defi tayyare ba- ıüri~orlar. 
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"Y~ Büyük aşk ve macera romanı.,.,.,) 
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Tatiano, Cemalyan, Karjak vel ·- M&rö·· Mösyö .. B~~mı~ı eği
Mongoi Niyang anlattığımı% ~kikle niz .. 
müzakerede bulundukları eırada Böyle M>ylemekle beraber Janın 
Gus ta büyük bir sürat verdiği ae- batını eimediğini görünc.e moto~ilt
petli motosikleti ile Jan Helyeyi Pa- leti bir eliyle Mare etti. öbür elıyle 
riıtcn uzaklara götürüyordu. Şafak de Janın bafl~l zorla ee~irdi: 
yava§ yavat aökmUJ, gecenin karan- Ve kendiıı de motoıı~letın 1lu~11'\ı 
lı~ından eser blmamı§hr. keeme(ien gidonun tb!erıne eAıldl. 

Biraz sonra da doğan güneı etrafa Gus ta zamanında ve çok ıerı 
gündüzUn aydınhimı serpmİ§ti. hıırekcıt etmişti. 

Gus başını bir an efendisinin tara- Yol ortasında duran ada~larda~ 
fma !Wevirdi. Acaba ali.ha.hm aydınlı- b.irinin. :ni~anhrıuak ıavurdugu hır 
ğırun tesiri mi onun yüzUnü böyle fl§t!S ejılmı§ ~a~larının p~k a% yuka
sapıınrı gösteriyordu. Arkasından r111ndan geçtı. 
deri ceketini çıkarmış. ]anın dizleri Cuı: ~ 
üzerine koymuıtu. Bu vaziyette Jan - Ucuz kur~ul~~k dogruf~·. .. 
Helye aapurı yUzU ile ok zen;in bır Diyerek tUnelm IÇlflO dalda. Obur 
hal arzediyordu. tarafından Çıktı. Arkasına bakma-

C d. k ld dan ö11Unde ürküttüğü tavuk ve kaz-
usOnii ı§eye apı ı. .. .. ? lara aldırıs ~mi9den, hıttl d~virdiği 

-1 Hf )yor !°dutsunuzl nıhotyo d bir bisillletlinin yudımıne lro§madan 
an eye a c a zora ayır, er d. d.. l ·· .. d "'d ta 

·b• ba il d mütema ıyen uz yo uatun e a e 
gı ı şını sa a ı. . -' . 
·o d ki h k . . B' uc;uyorau. . 

u a arı ere et ettı ama.. ır On hat delcika aonra vitoai biraz 
kelime telaffuz edemedi. Yol çok kesti. Arluı11na bak ti. 
tenha idl. . Takip nden folan yoktur. 

Tektük toprak amelelerı omuzla.. K d. 1. d. . _ . ki . 1 1 . en ı KCn ıne. 

rı~da kazma kiıre erı, tar a arına gı- - Bu adamlar kimdi diye aQrdu. 
dırorlardı. _ Acaba hakikaten otomobilJeri bir Arı-

Arasıra köy arabalarına rMtlıyor- zaya uğram\I kend.i hallerinde inaan
wsa da otomobillere pek ıeyrek tc• lar mı idi ve beni yardıma gelmez 
sadüf ediyorlardı. Hızla geçti.k!eri gorünce kızdıfor qa başımıza ıi,eyi 
köy ve kaaat:>a kenarlarandan kılı~':"' onun için mi attıl.r, yakıl\ bu bizim 
lerin sabah çanlarını ancak duyabılı- için, bilhassa mösyö Jan için kurul-
yorlardı. mu~ bir tuzak mı idi' Tuzak! .. Fa-

Saat, sabahın altı buçuiu vardı. kat ne olur .. Mösyö Jcan, ne iıtiyor
Yolun üzerinde ve uzakta bir tünel lar? neden tuzak kımıunlcu, bu işe 
,aördülcr. bir türlü aklım ermiyor. Sonra mös-

Bu tünel, .SO metre kadar bir dağ tö Jan neden bana bunların sebebini 
elhndım geçiyordu. Tünelin tam anlc~tmıyor .. Neden anlatacak vazi
methalinde ve yolun kerumnda bir yette değil. Üzerindeki ~kınlık ve 
kapalı otomobil durmuıtu. Otomobi· sersemli~in ~ebebi ne? Aman yarab
Jin yanında iki kiti ellerini havaya hi .. Onu bu hale koymak için ne yap· 
kaldınnı§, yaldaıan motoıiklcte dur 1 tılar? 
Cfer gibi itorctler yapıyorlardı. Gus bir taraftan böyle söyleni-
Guı düoündü: yor bir taraftan da hızla yürüdüğü 
- Her halde otomobilleri bir pan yolun etrafını tetkik ediyordu. 

yaptı, yardım istiyorlar. Fakat ben Bir de gözüne bir levha ili§ti. Bu 
ıimdi ela1eme kartı yardım edecek levha, yol kenarlarında bulunan ve 
vaziyette deiilim. Benim zamanım yolu11 takip ettiği istikameti göste~ 
kıymetli. En eyiıi durmadan aeçip ren levhalardı. üzerinde de şı,ı kelime 
gitmeli... bir okla gösterilmişti: 

Böyle dütUndüğü için motoıikleti Solyö. .. _ 
yavaılattmnadı. CusUn Jcaşları ~tıldı. Capı sıkıl~ 

Bunu aören iki kiti bu 1efer yer- dığı belli idi. 
lcrinden aynldılar ve yolun ortaıın- - Vay canına, dedi. Tel!~imiz-
Cla durdular. iki kiıiden birinin e1in- dan başka yola sapmıştı: . . 
de bir ciıim vardı. Solyö kasabasının sokakları ka-

Çok k1ta olan bu An içinde Cus labf\lık falan değildi. 
vaziyetin kötülüiilnü anladı. Mot9siklet buradan hızını kcsme-

Bu adamların makeatları eyi de- den ge~iyorduç. 
ğildi. -BiTMEDi-

Yeni köylerimiz 
alına·n çiftlikSa.tın 

lerde kurulacak 
Edirne 1 ( Hwusl) - .A.falt üzerimle sene. çevre ka1lerine hemen hemen para· 

Oflas ve karasinli ve Kırklareli Edirne 1 sız ;eya hayvan gıdası ile değiştirerek 
şosesi üzerinde Artırbaba ~ftliği, ve Ça-ı yumurta verecektir. Pcşted~k'. tavukcu• 
nakkalede Korucu çiftlikleri hükumetçe luk ve tavşancılık hareketlerını ve bollu
satın alındığı ve bura1ar&l hep yeni köy- tunu ve Macar milletine 80 milyon lira 
ler kurulmakta olduğu haber alınmııtır. lkazandırdrğını ve büyük hayvan ihraca· 

TAVUK iSTASYONLARI tından üstün döviz...i_etirdiğini gören mu· 
fJ)!RNE. 1 (Hususi) - Trakyada te- allimleriıniz yeni hareketleri güphe ile 

mi:ı; kanlı Legorn, Rodeylısnd cinsi tavuk br§ıl11yanla.r için yepyeni bir örnek ve 
1 istasyonlıuının uyısı yüıü geçti. KÖylii Traky• çalıtması için de bir dettek ola· 
.bir Rod damızlığı için bir buçuk lira veri- cutır. 

· yor. Bulamıyor. Bu cins Lciordan çok C!NS TAYLAR 
tutulmu§tur, Bu eene t11m 10000 civciv EDiRNE {H11aUi) --Çorlunun Şeı 
büyük malcjnelerden çıktı. Bunların u releli çif tli~inde umumi müfctti§likçc ye· 

· az yar1111 <lllJl'Uzlık olacaktır. 1ıtasyoclar tiftirilmekte olan temiz cinı taylardan 5 5 
· d, 150 ye çıkacaktır, Bir çok yanlış taJı. tanea.i bir haftaya kadar şahiplerine mü· 
· minlere rağmen bu damızlıklar Çanakka· k.eınrnel bir doliunlukla veri~ek.tir. 

le. Gelibolu, Tekirdaj. Edime, Vize, Lü- Çiftlikteki 11 O darruzlık Bojacla iJOn. 
lebursaz, Muratlı. inanlı. Babaeski, Uzun ci teşrin' ayı içinde köylc.rirnU.e dağıtıla. 

· köprü, Keıan Bölgelerin.e mükemmel ve cak ve he.r iki cinsten gelecek sene için 
arızasız yerleştirilmittir. Her ista,yon bu i en az 150 tay ve tosun toplanacaktır. 

Borsa idare heyetine j Bir küstahın marifeti 
seçilenler . K ·ı 

Ticaret odası idare heyeti dün sabah Par.ar sabahı saat sekizde ~ tr 
toplanarak borsa idare heyetine oda nn- cadesindc Ispanyolca (Tatlı kavun) di

mına iltihak edecek ikt imzayı seçmiştir. ye bağıran bir muscvidcn kavun almak 

Borsa heyetine oda namına palamutçu- istiyen Haydar ;isminde bi,r genç kendi· 

lar şirketi müdürü B. Fuat ve Ş:rrif Riuı iİne l~yol dilile bağırmamasını~ tatlı 
haleflerinden B. Saltıhattin iştirak ede- kavun kelimelc.rinin her kesçe aııla.şıla· 
cektir. cağıru 1>öylemiştir. 

Yolları teftlf 
Nafıa müdürü B.Muhiddin Boz.dağ- Davi oğlu Blnyaroin bilmtikabde hil-

Salihll ve Çatal - ödemiş yollannı tef- kümele ve bUyUklerlrnize kAfJ1 küstah
tiı etmiftir. Çatal • ödemit yOIU1tUn t_, ça bir lisan kullandığından adliyeye ~ 
döf«'nmeıine yakmda bqlaMC.ktlr. ~. 
n!l'tı13CIC:1JIU;; ..,, _.ı kaz&D0tgı U .. n-•·-ı--

YENi A!IR 

Romanın Plinı Ancak Nevyorltta olC1c· 
bilen bir hdcliıe 

17 inci kattan Bu hab•r ıize tuhaf ve inanılmll;Z gilil 
gijrünecek, fa~at doğnıdur. Yugoslavyayı Faşist 

mihvere sokmakmış .. 
d •• •• •• ld '" >\ıır1ardınbtr{ S-hrayıkebirin cenu• 

U ŞU P O U bunda, ~et türlü nebatlann yetiştiği va• 

lngiltere .. Almanya arasında siyaset 
sahasında hararetli bir maç vardır 

• 

NeyYorkun otuz, kırk katlı binalal'ı hA!ar :V&tdır. Bu vaho.lann ekserisi kuyu 

hazan da büyük fAcialara sebeb Qlınalı-. lariyle sql nır. Bu kuyµ)arı temizlemek 

bldır. 0f9~ ff\_ln, piltiln Nevyo.r}I: \al- i~in ç Hl'M\\1atd•Qbori. kuyucular ça• 

}uru h'ftıra~ ~~Uren sal\ııııı h@ııh~ld!ı l'fl~· Qtuı, \uk metrt eru; olan bu Jcu... 
Avrupa şehirlerinden birinde olamazdı. yulara inmek ve onları temızlemek hayli 
Çünkü, Con Vard ismindeki bu adaı:q güç ve tehlikeli bir J~tir. S\h,r~ebirde 
bir biıı .. 1un 17 inci kAtındu aıağı ~ijş- kW'\içulyk b"\,ıulan ey)~a l~ki\al eden 
mU~tUr.. imtiyHh ~lr mcıalek~r, B.:ıpll'lrı!\ havasız• 

Paris _ S.F.(.0. FHnsız sosyaliat fır- tinin tarihini inkar, llayati menfaatlerini HAdise N vyorkun en geniş ve meşhur lığa dayanmaları ve su altında çalışmala.-
kasının fikirlerini neşreden cPopulaire> ihmal ve istikbalini tehlikeye ilka etmek oaddalerinden biFi olan cbefinoi eadde• ıt hil' mueiH gibi dillerde dolaştr. 
neşrettiği dikkate şayan bir mJ.'kplede di- yo}una fevkey\ell\eltteclir. Yugqşll\vya- de ohıyar. ölm buradaki otuz katlı otel Dü1tyanın en uzak kötel•ıİn• kadaı 
YOt: ki: nın bl.l h;J ile kendini ınes\\t addedemi- l@Ntn birinin 11 m<ı.l kthnd• oturan c yapılan fen, SahrayıkehJıdw k~ara 

MypollnlnİI\. Macaristan lle Vu~oşlav- yece~i tabiiclir. Vnrd i!mind@ bLridir. Bu ftl\O adim da l>urnu\\u sokmutl\I•· 5Prayılıahlrdokl 
ya arısındıt bir yakln1a~ma vUcı.ıda. ge- YUCQ-'LA YY A Yf.. !NClL TE~~ i@hrin yabLncnııdu- Vf otelı o aüıı ol.. kuyueular clalMtt bqlıldarı adinınillordir~ 
tirilmeslne mııtl!f olan faııllye\i J\omi· 1nıilterc, t\vrup.anın ceqybu ıarltJsıntı mltU•, BYlYndui\l mı y,cliqpi kat, llQ· Şimdi tehlikem va ,.ıuuetıiı 91\ doda 
Berlin mihverinin takip ettl~i politlkl\ büyük bir eherrımi,ret izafe etmekte ~J- kaktlıı 70 m@tr• yU__k19ktooiP. Biıiın bU- lcuyultr• lnobilbrcııılarmw. 
icaplıırındandır ve Çekoslovakya aleyhi- d\l~U zam(l.ndanbeti Yy~gılavy~ ile uzun y\lk etmiltrin :ıninıftll'l'i lç"dM \?ir Yilk' Bu işe esef eden yalnıi: .eyyahlar, ı«S.ı 
ne matuftın. uzagıya meşgul olma~tıdır. togıltere ~]· @klik e ola.n \!pyl9 bi!' noi1M'• lı"Yatın~ portaj muharrirleri olmuıtur: Bunlar artalr' 

YUCOSLAVY AYA YAPU~N KUR mapyanın Tuna l\av~as~ ın~mlek~tlerıne da ilk def8 Ç\KM\ lldJlll\ı otrıfı dihll lıi maziye karışan bu kal\Tamıuüan glSreml-
ltııly&n matbuştının ne~riyah l?u mü- ve qu memle1'etler i~tışadı:atındı m~- @)JrtıWn~'k .iftjyru- Vf Il@llOft"Onin ktını yecekler, foto1J1aflarını alamıyacaklar ve 

taleamızı teyld etme"-tc;dir. cCjorn!Üc nopol sahibi olma~ına mşn~ olfll~k lçın •ınJl cnkutk llYIKUl QUnt.Y{lf,. onlarla mülakat yapmıyacaklardır. 
d'ltali~ İtalya, Almarora ve Macarlstto son zaT1}1\nlardil dıklç(l.te peg_çr bır gay- Dinanm 17 imıi kıtındi bir adımın --·•----.... 
tp.r~lı11dap- tep;i! ec:Jih~I\ dostluk ç~rçevesi r~t Qrletmit bulunmtktadır. Ankar,, Pill\OOW)'I olkm1,9 p_Jd,yjp_ny ıoJcı~ lb 

içine dördüncU bir cl~v}eti, y?ni yµ~Qll- Belgrad. Bilkreı Vt\ Şgfya {..ondra tar~- conlım\en biri gijrllyor ve yanlndıkimı 
lav,ycyı dl\ ithal etnıcıkte ve <Y4~psll)V- fıl}I\ dönfll~kte y~ Lopdr~dan ~kı>pomik ıftiltşrJynr, B\ıııdan aonra h~rkitı "nok· 
ya •rtık Jtalrcnu1 kurduğ4 derin münas~- ve rpali yardımlıu beJdeme~t~dırler.Hat- toya bıt\onaiı bıılıygr, Ah•li toplanıyor. 
betler siıte.mİl\e çirmi~ olup _audapqtc ti Ma~ıristım hile J.,.ondr~ pıyas"ı~dan P<ı~ .kalabılıiı dalıtmayı _çah11yor, fA, 
h'ükilroeti de Yulioslavya ile mesut ve istifade c;tmek istemektepır ve . h;ıt~~ sa- lııt muvl.\ffall ohımıyor, Çünkii C_on Vard 
ııağhun .aydırılanma ve an\aıma riıUna- bık Maliye nazırı kr«:.di bjı.nl\{lsı teı-ı .:v'· mUtom<\diyCl'Jl. ııencerenin :ıt.narırul.ı 
sebetlcrindc bulunmaktadır.> Fabinyfyi bu maksatla Londraya gon# llYlkta durınakta n ~qım bir bu tarm, 

K~fi derecede anrlh olrrıasu1a :rağmen dermlştlr. btr o tarafa çevirel'ftk uuklara yakmla· 
ihtiyatk!nıne olan bu lisanı cDuçenin INÇIL 1'ERE. • ALMANYA ARASINDA rı, ııaddeyrı, havaya bakrnaktad1r. 
ııoytımsırı diyt!l tıınınmıı olan F'atlnac- ŞlpDETLI B!R OYUN Onun bakışında toplananlar adamın 
cfoin ~zetctııi <Rtı~imc faııci~tl\t kati- lnglltere ile Almanya arasında ~ua· aşalı dUşrnaslndım korkuyorlar ve ha 
yetle§tirmektedir. Bu gazete ı:liyor ld: retli hi:r oyun oynamaktadır. İngiltere şimdl dU,tU, ha ıimdl düşecek! Djye 
«.Çekoslovakya, Verqilles konferan~ı bu -'>)'~!O -:ıım~şında Tiir1'iyede m4vaıf~a.k heyecan ıeçiriyorlar. 
eşnasında kin vı; "arazlarını )'aralı Ma- olmuş ve Türkireye 16 milyon lngılız Bunun üurine, nihayet polisler, ada
carüıt11n ÜT.erine snldırmıı olıtnların taas- liralık bir krecll vermiştir. Romanyadan mı peru:ereden indirmeye karar veri
SıJpk~raoe ve budalaca zihniyetlerinin henUz bir netice -.lınmamıftır. Romapya yorlar. Otele giriyorlll, on yedinci kata 
rnahsulildür. Romııda MussoHnl ile MI\- ~u~daylorının satın aılınma,ı hususunda çıkıyorlar. Kapıyı vuruyorlar. 
c~riııtan arasında vulçu bulan karşıla;mll B~rlin ile Lonqra ;ırasında ?rpışmalar Tam bu sırada sokakta bir çığlık yük.-
T rianon muahedesi sııyesinde Südet Al- Vl.lkua ııelmektedir. Lopdra, Romanya· Hllyor: 

mıınlarını esir ,den ve Maçarlara ait top- nın petrol servetlerinin iştismarı i~ine ka- Korkulan fellket vukubulmuş, adam 
raklara el koyan Prag dolandırıcılo.rının rı~mayı dü~ünmektedir. Berlin ise büyük muvaz.en&1;ini kaybederek, pencereden 
b 1 d kl k f • · t karcıısında Ko··ıtence lı·m,.nını ıslah ve bu limanı Tu-u un u arı ço ecı vazıye " •· .. &§ağı yuvarlanmıştır. 
müıteıına bir ehernmiyeti haizdir.> na münakalatına raptetmeyi teklif et• Con Vard caddeye dllşer dü~mez. der-

lT ALYA - MACAR KONUŞMALARI mektedir. hal öltiyor. Halk, biraz evvel heyecanla 
Burada mevzuubahs etmek istediği- lngiltere ile Almanya arasındaki. bu ııeyrettiği bu aahnen.in böyle bir facia ile 

miz ııcy, bütün ltalyada ve hatta fa~ist mücadelenin lngilterenin zaferi~l.e ~ıha- netleelerunesine mUte~ir olarak dağı
mahfillerinde bile çirkin cehaleti ile ta- yet bulmi\Sı. nynı zamanda polıtık ıcap-

1 , ç·· k. R ıyor .... mnmı~ olan Farinaccinin tarihi :ve co~fi lar c.ümleııııdcndir. un il omanya, --===----
mütalcahmnı münalca~a değildir. Bu~a- hürriyetini A1mımyanın eline 'Vermek eu- k .,. 
zıda biıi alakadar eden §CY ltalyan -Ma- retiyle nakıslandırmaktan ve bu suretle 20 yaşında koca afı l 
c::or konu§maları ile, deci> diye t;ıvsif Berlin - Roma • Budape§te mihverinin Tıillh bu kızı 1'1 yaşında evlendirmiş. 
olunan Çckoslovakyanın vaziyeti arası!\- revizyonist politikaaını doirudan doiru- 20 yaşında da icoca katili yapmıştır. Elen 
da sörülon ve tebariU: eUirilen münase- ya tevsik ıetmekten hiç bir menfaat bek- Feno ismindeki bu kadın bir Fransızdır 

Bir Ame•ihalııun 
bu/qşu 
~ 

T eq~or Dra1'ae:r isminQ•ki bir .Ameri· 
~alı muhanit b~·l\elmilel f!lUJ\aqirleı 
k~nare . nde htJlunımk ~ero r4'fİJt sel• 
ınittif · Amerik.ah ffil!herrir parİlo lnıili& 
kral ve kraliçesiyle arnı aünf:le gJlm~ 

ti. Bindiii OtPmohil. Jna1ın a~mck üze• 
re olduğu •okaiı ;.pmak ittemit, fakat 
kalabalık araımda sıkıııp hlmtttır. 

Amerikalı muharririn FranstZCUI P•1İ 
kıttır, hele tiveıi çok bozuktur. Franaız• 
ca .sanarak aöylediğl cümleleri lle anlM 
mak hayli müşküldür. Fuat mUharrif 
arabasının kalabalık arasında eıkt§ıp kal. 
dığını görünce pençereden ba§Jnı uzatml( 
ve nokta beklryen polise haykırmı§tırı 

- Ben Amerika Reisicümhunı Ruz .. 
'Veltin arkadaşıyım. 

Polisin bu cümleden ne anlaqığı keetl• 
ril~m'ez, fakat bu sözleri işiten polis de• 
hal selam vaziyeti almış, hurm~tle Amoo. 

1ikalıyı selamlamı§, kalabalığı derhal aÇ!! 
rak otomo»ile yol vermjştjr. Bu. auretl~ 
muharririn bindiği otomobil :kralın ieÇ~ 
ceği ypl~ halkın met"~ bak~arı ara• 
sından c~rck oteli lıulEŞulQ!r. 

Gece bekciıinin sabrı • 
--o-- ! 

bettir. liy~ez. ve kocasını beş kurşunla vurarak öldür-
KOÇOK JTiLAFIN MAH1YET1 Maamafih, Almanya Çekoılovakyayı mUştUr. Küçük y~zı faz.malc ~ tutul· 

Bu hal, Muuolinioin Macaristanla Koloni.te etmeye muvaffak olduğu tak- Genç kadın mahkemede ağlıyor ve mu_ı Alman~r ve lngilizla arasında b1ı 
Yugoıılııvya arasında bir yakınlık vücuCla dirde lnıilterenin bütün bu faaliyetinin hıçkll'ıklar içinde anlatıyor: ~ aeneden~ri a~t! l»r nkab.ıtı hU• 
iCtirilmeşinc olan te~cbbüsünün haiz bu- akamete uiraması tehlikeııi Vilrdır.. Çe- K b n1 Ute di en döverdi. ki.im s.üriiym-, ~1 pgst& ~ı ~rbal 
lunduğu bütün mana ve ehemmiyeti koıılovakyıının, tc§kil ettiği baraj yıkıla- Bic: ~camyi ed" '::

1
d .. ktnuı y • kim ~ fazla kelime y~, rralwt }>1' 

• r gun ne ovu u en sonra. T-A:1:_ u-meydana çıkarmaktadır. Küçük antant cak olursa Tuna bir Alman nehrı ve Av~ . .. .. •. . b v pQSta pulunun •rkMınıa ~ llK ~ 
• _.ı ı_ ._,_. d b. Alına k - c:Senı oldurecegım!> Dıye agıra- . il ı.:_ .. d _ı..:ı- L .1:.:.. ::...;...ı.._L_ yalnız, Habsburg ımparatorluk hanoua- rupanıl\ ccnuou prıu:ıı e ır n o· . 5Ul 4IUJ 11g bmn!!Cı:e-a Jlq7e m~ 

· T · h d · · 1 · · h 1' • 1 rak cıktı gitti. Gece eve geldığt zaman l bu nının iadcsı ve rıanon mua e esının ta· onısı a ını a ır. " . di lar açıltr. ilet memleket ga-ıete eri çe--
dili halinde karıılıklı yardım teahhüdü- Almanyanın orta Avrupa ve Balkan· elinde tilfenk vardı. Odaya gır . ve ~t mfisabakalarla bayağı alik~r olu· 
nü mutuammın bulunuyordu. Habsburg ]arda ekonomik ceniılemea.i, Almanya beni kôlumdan :tutup yataktcın çekti. yor. 

hanedanının iadesi ihtimali, Avusturya· siyasi emellerini bu ekonomik genifle- ~o zaman, beni YU.racatını anladım ve 'F,:kat Detriuv1. ~ P•lff Parker 
nın Almanyaya ilhakı ile bertaraf edil- meye feda etmeye razı olacak olursa, bir yastığun altında aldığım tabancay,ı üze- isminde bir gece bekçisi bu }Wsusta btı .. 
miş bulunmaktadır. sulh amili dahi olabilir. rine bo~lttım. Dört kur§un atmı~ı~. tün rekorları 'kırmışa benziyor. Şaşıla .. 

MACAR RE.VIZYONCULUôU Fakat bugün Almanyanın ekonomik Kocam yere yuvarlanmıştı. Fakat olup cak bir sabra ve sonspz denecek kadar 
Baki kalan yalnız Macar revjzyoniuni genifleroeei Almanya içia, Almanya ek.o- ölme~ bilmiyorum. fada &oş vakte ma1ik Olduğu an1-şılan 

karşısındaki tesanüttür. Küçük antantı nomWrıin muhtaç olduğu ham madd.ckri t Oda karanlıktı. Duvarlara tutuna tu- b d t ki .. . ,.,, ·kan 
w • .. u a am, ırna arı uzenne .nfl'lerı t• .. •kil eden Çeko»lovakya ~ Romany• ve degil Mareşal Coeringin dört eenelık pla- tuna aşağıya indim. Limbayı yakt~, "mh .. R ıt· h 

1
. a 

"" cu urre1111 uzve ın ay ı uzun ve m -Yugoslavya devletlerinden biri Macaria· nının muhtaç olduiu ham maddeleri teı- aldım tekrar yukarıya ~ ~ıw. y 

torun tecavüzüno mıma kdıı.cak olurllll mine matuf bir vasatAdan hqk.a biıfey Nef alty()!' daha ölm~.. o zaınuı ceralı olan hayatını P4§tan Magı yazmış• 
d __ ı_ • d d ' I d V·ıd· Al ·· ·· b' h 

85 
' tır. Bu işe sol elinin küçük parmağının diğer ikisi yar un m~uriyetm c ır er. egı ır. manyanın gozu ır arp po- içime bir korku girdi: Canlanacakmış y linin biitüo 

MACAR TAARRUZU HALiNDE litika•ndadır. Bu ceniflemeye ve bu po- da Uurime atılaeakmn ,pw ~· T.ek- tsmapdan be ıynak .sol e d y ll 
h )'•"- -·-n ___ L_.ı • • .......,. tırnaklarını doldurmuş, sonra a sag e • Orta Avrupada bir harp zuhuru a- ıDAaya. - ~en namına, mw ru tabawayı aldım, kalnıaa hir 1lcııqµn v • • ~d 

lindo ÇU.oBlovakyanın MacariataJı tara- Olmayı icap ettirıea lüzum badm.> daha mktun: ~ artık tamami~ f>l- n~ .. e~r~k Pi e1ırua. ~ pernra • 
fındao ittill olunduğunu farzedeliın. bu = mil§tii. • .,, hikayeye nihayet vermıştir. 

takdirde yardım mccburi)'eti aaribtir. Boa•na yazmaaın Bu~,~ !kadınm ein.ayeti en 
Y~sla~a ve Romaoyanın küçük AD- ,.- feci ve ~ f'ldlde :lıJI~ °"'1- Bir köpek uğrunda 
tant tqkiline dair olan pakt ile deıUhte Malt O"Haıa. bir ~adır. Bu Y.. . llk ~ btMli.tW ıniMiafaa 
etmif bulundukları mecburiyetler dolAyı- ~da Lond,.,.. se&.nifti. P«!' ~ =had~ ~ bbul ~bük, öda iJ/enatfam 
aiy}e müdahaleye mecbur kalmaluı icap b&r • nr~ Bw nimen. tak.iye bin.. ~ ~ hffik"• odat'ac tiifeNde> Yine Aı'iP bir facia .. Vakıa ba.sittirı 
eder. naemekte -.ı bir, ıawat birf). ~ illf fJ.1gt, bcumı ilmek ~e th · b' k" y B k'. k In · 

MUSSOUNlNtN MAKSADI Bu bd .... eeı.w Meal•=•, izaia et- ~ ~- ftlllelu . .U w· tiyar ır opeıi var.. u ope gı• 
' ı -- _L._ CL"==:A•.· Pfip _..,. . . • euuıy ~- liz kadmmm oturduğu ev ,sahibiDia h~ Berlin politikasının faal bir ajanı o an lllC&- ..-llll!lllllCUo __;ı;. ·--" . .r.. ~-.;. c...-.• belki -''--k _ -=~- _ı ___ -ı: .• .. --....... .. _ ~. T~ 7~. ı..,.nı .,_......,~. ,,.,..._.. .~ iutıa gitmiyor. Kontur,atı 7e.....i..c ea Mussolini Yugoslavyayı Macaristana yak· .....- ...._ ......- y-·_-.,. - .,.._ ..1-:Ml ...ıL• ı~--1.. • .ı-._ ..ı.::~"" · 

• •--=-- -1--LL .. __ Ld_.J ~ .,.~, --u~U <eve Jki;pek aluımaz.> diye bir ~e Jw. laşmak Ye · Macaristan muvacehesinde ,.....,.,, .__ ,._ "--·-- t.:.. .Lilıı...t ._ __ ~..ıı:. •• Fakat 
• -%.-- :_ı.._,.. -6- _ • •- _.__ ,_. --,.-· mu ~ Y.8:PD!'~ır. • yuyor. Kadın da kö~p 4ahili,1e vekt,o bitarnflık politikası takibi lüzumuna kan- nm, '55'A ~ ..-on ~ - _.. '°"~ · 1.~~ • ..L-~ tmek 

r-- 0 ._._ ~- L--J.._ d...I. __ W6..,...,. JQllt ,_.•aı m•IPiıPllU e - !eti m~murlarından Kronene e.IAa11et ve-dırmağa 11fnaftyor. Demek oluym ki, -- - - ~ KlllEplll!S ..---

J .. iri. · riyor. küçük antant devletleri a......Caki son h-t tt -· 111 n Nı 1 llea r; 8DDal ..tık .U jt 
ıabtta ortadan liallr.acak, Çeko.lonkya• - Ne iP> .W*" ı- ~n ~ Kronen ~kle buabeı 
nm ablOka. tam olacak "Ye Tuna )\a..-. - TM • etı • - - :ı=.:. def pk llifem'I: , TayJni,s luyısında "zinlı-ken köpek SJJ 

C7 eozam ...,... ~ INıoa be~ 1)jye yal- .. -...!-..ı ı.: -'---~ .. .ı kl ..... neı yolları AlmaJıyaya tamamen ~mtf Mab1.n. ~~...._mi...._, f-.. IAZ•u.uue,ıu y-.w. orue erı goruyor. 
L.-•u----ı..-. '--ı. L ~- L-L- 'I:..!.. •• a__.ı __ ~· ,,,, . .m_ Yakalamak irin aühyor. Kronen dt ouı nnc:a&.•u Ka u- ---- .......- ._. om. o..-- Fakat, ~ iocasmı ıaM11 ~dü- "" . . 
BU PLAN MUVAFFAK Ol..ACAK. MI) acele işi çıktı ki, bu Mak O'Ha!anın, ça- ğünU anlattığı anda salonda dinliyenler: ~7"~ın h~atın.ı tehlikede f~~yot. 

Muuolnuni." ba plaamın mına.Hak rCJ.iz bir takU,.e bindi. Derken clailık _ tdamtnl i.!teriz! Diye bağırmıŞtar· Ko~ ~k;p sahile çıkarmak uzeı-e ,.... 
oJm- bba midir) .Şimdilik b.e~ Sta- bir ye~de yokll§ aoai;J iııukeJ:ı.. otom.o- :dtr.. y.a a4~ıyor. • .. .. 
yadinoviçc tabidir. Halbuki St~- bil bayıra yuvarlanı.rc.uuıa zikzak gjdif,le Kenr hen.üz verilmemiştir. Netıce: Yabanı ocbl.-ler •ıçuyor, kö-
v'9n eon 7.JIJ':V"....nlarda takip euiıjj laattı hızlandı. lskoyyalı da telaşlandı: -=- .Pek yüze yüze kıyıya ç.ı.kıyor ve silkinl· 
hareket. f • t hükümetinia anu ve ilftall'l. - Hey ıoförl Ne hu hız~ Bir ~Y yor. Suya atılan Kronen i.\ôe, kalp sek~ 
ettiği istikamette çok ilulemit olduğunu yapuıız da YaYnşlabıuzl Camlı ayakkabı tesinden ölüp gidiyor. 
farzcttirecek mahiyettedir. Şo<.ör, endifeyle bağırdı: Nevyorlctan bilcfü.ildiğine göre, orada.. 

Bu mevzun yakında, Yugosl.avyanın - Elimden ne gelir ki~ Fren tutmı· ki muhtelif ayakkabı fabrikaları, yeni bir 
dahiH vaziyeti ve dış politikası hakkında yorl Otomobili ne yava§latabilirim, ne ayakkabı modasına yol aÇJllağa t~şebbüs 
yazmak tr-.savvurunda bulunduğumu:ı de duraurnbilirirn 1 Uçuruma doğru gi- etmişlerdir. . 
bir makalede tekrar avdet edeceğiz. Yal- diyoruz, korkarım 1 B"1nlar, tabanları camdan ayakkabılar 
na fUMI ipret edelim ki, Londr.a Ye Pa- lskoçyalı, hıçkırdı; la1':in can k.o.rku- yapmışlardır. Topukia ayağın Ön kısmı 
ris, Yugos1ayYa başvekilinin faaliyetine eiyle değil, hal İ§tcı arası, camdandır. Bunun ayağı serin tu
layık oldıığu dt"kkau atfetmeye be.§l'amış- - Hiç değilse taksimetreyi durduru- taeağı ve terlemesine de bir derece ma-
1.d.. v: .. oe1 • .,_ .... wlnli ~ .. }'aZll'l&SJnD~ ni olacağt iddia edilmektedir. 

Diş Do1ttoru 

Hatice Azra 
Parti işleri ve istirahat için İst;ınbul· 

da bir buçuk ay k~lan diş doktoru l>ayan 
Hati<;e Azra dün 1staııbulaan gelmif v• 
hastalarını kabule başlamıştır. 

(1-4): 



2 AGUSTOS SALI 1938 YENi ASIR SAHlFE S 

ük Kermesinden Foto Reportajı 

Göl kenarında bir ,.ezinti 

G() ' 

Kermes cğlentilerini seyreden konsoloslar ve aileleri 

~t . 
v:· 

·~!Nil ... 

Valimiz kermes açılış nutkunu söylerken 

Cirid oyunu oynıyanlar 

Ali efe He oğlu Kalkan 01Junundcı 

Göl •• 

Büyük neş~e ve eğlence 
içinde bir g .. n yaşandı 
-BAŞT ARAFI 1 1NC1 SAHtFE.DE- Tul buçuk saat süren bir yolculuktan 
eden varlıkları da kökünden kemirdi; sonra ödemişe varıldı. İstasyonda vali
sanki Tilrk milletinin hakkı hayata küs- miz bay Fazli Güleç ve refikaları davet
mek, n~eden na.c;ip almamak büyük bir lilcrini karşıladılar. ödemişin bandosu 
tevekkel içinde miskin bir ömür geçir- ve binlerce halk misafirleri selamladılar. 
mekti. Hazırlanan otomobillerle Gölcük yayla-

Cümhuriyet bütün eskilikleri yıktığı sma çıkıldı. 
glbi bu düşlinceyi de ortadan kaldırdı., 11.k manzaralar bu dünya cennetini 
Tilrk milletinin neşeye, hareket olan ih- görmiyenler için büyük bir sıcak kayna
tlyacını ve hakkını yerine getirmek yo- ğı oldu. Bütün çehreler gülüyor, her 
!unda hiç bir fedakarlıktan çekinmedi. ağızdan ne güzel . .. Ne güzel... Kcliın~Jeri 
İzmir enternasyonal fuarı nasıl Ege böl- gayri ihtiyari dökülüyordu. Yaylada is
gesine hayat veriyor ve senenin bir ayın- tirahat etmekte bulunan Adliye vekili
da yüzbinle:ree insanı sinesine çekip kay- miz B. Şükrü Saraçoğlu ile Manisa valisi 
n.aştırıyorsa yakın ilçeler de buna ben- bay Lütfü Kırdar misafirleri çok nazi
zer hareketler uyandırmak bir vazife kane bir şekilde karşıladılar. Manzara
balini alıyordu. nın güzelliği beş dakika istirahati bile 

Halkı kaynaştırmanın seyrını iyi bi- :ırzu ettirmedi. 
len valimiz bay Fazli Güleç İzmir ilçe- Hemen göl kenarında küçük bir gezin
lerinde kennes' eğlencelerini ihyayı ih- tiye çıkıldı. Cuma önü kahvesinde bay 
mal etmedi. Saraçoğlu misafirlere çay ziyafeti verdl. 

Bergama<la yapılan iki senenin tecrü- Yüzler neşeli gönüller çok ferahı. Tek
besi çok cesaret verici neticeler doğur- rar otele dönüldüğü zaman dört köşe bü
duğundan bu eğlencelerin Gölcük ve yük bir ziyafet masası hazırlanmış orta
Selçuğa da teşmili karar altına alındı. Bu sına büyük bir bayrakla Büyük Şef Ata
kararın icabı olarak valimiz cumartesi türkün bir büstü korunuştu. Ziyafet ma
günil akşamı §ebrimizde bulunmakta sasının bu şekli bizce çok m5.nalı idi .. 
olan mebuslarla belediye reisini, cüm- Çünkü: yinni sene evveline kadar tabi
huriyet müdei umumisini, ecnebi devlet- atin güzellik hazinesi olan bu dağlar üze

ler konsoloslarını, gazetecileri ve daha rinde kadın erkek istirahat etmek şöy
ba.zı zevatı ailelerile birlikte Gölcük yay- le dursun bir zaruretle o yollardan geçe
lasında başlıyacak olan kermes eğlence- bilmek de oldukça rnüşktildü. Vak.tile 
lerlne davet ettiler. eşkiyalara sığanak olan bu haşmetli dağ-* lar bugün Atatürkün ve cümhuriyetin 

HAREKET kurduğu tam bir asayiş içinde bütün 
Türk çocukları için bir eğlenti, bir sağ-

Saat 14,30... Bir çok şık madamlar lık konağı haline gelmiştir. Orada gez.ip 
zevçleriyle birlikte Alsancak garına akın dolaşanlar Büyük Şefin ve cümhuriye
edlyorlar. Her kesin elinde küçük bir tin bu nimetini de daima anmağı bir va
yolcu çantası hareket saatini sabırsızlık- zife bilmelidirler. 
la bekliyor. Ziyafete Korgeneral Mustafa Muğla4 

Emniyet direktörü bay Salahettin vali lı, Tümgeneral Rasim ve Nuri, Tuğgeneı
namına misafirleri karşılayarak mülte- ral Seyfi şeref verdiler. Çok samimi bir 
fit çehresile davetlileri otorayda yerleri- hava içinde ziyafet devam ederken göl 
ni gösteriyor. Kafile reisi avukat bay kenarındaki yamaçlarda yakılan büyük 
Ekrem elinde liste ile geç kalanları kon- ateş y1ğın1an, havaya yıldızlarını bıra
trol ederek sabırsızlanıyor. kan fişenkler burasını kelimenin tam 

14,55 de hareket eden otoray bUyUk mllııasile dünya cennetine çevirm~ti. 

bir neşe içinde seyahat eden yolcuları etrafı çeviren yüzlerce kadın, erkek köy
ödemiş istikametine götürüyordu. lülerln yüzünde derin memnuniyet çiz-

Davetliler arasında GölcUğil hiç gör- gileri beliriyordu. İnce saz takımı öde
memiş olanlar büyük bir heyecanla Göl- miş bandosu mütemadiyen parçalar ça
cük hakkında izahat almağa uğraşıyor- lıyordu. Gece yarısına doğru mill1 oyun-

lardı. - SONU 6 iNCi SAHlF ED 

Adliye vekilimiz sayın !'J".'1' =-rallerimizle birlikte 

Milli oyunları o-ı1nı11an zeybeklerimiz 

Gölde bir rtt>:!i1ıH 

Tabancc! ile yumurtaya atı§ 
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4 KARILI IMP ARATOR Hatay işi etrafında 
18- Yazan: Kemalettin Şülzrii ...................................................... Irak matbuatında müDakaşalar 

BiZANS SARAYININ JC YUZU 
................................................................ : ................. ... 

Ey mukaddes Meryem.. Ya Mesih •. 
"Saot Alırar,, rn "lskenderunJan on~a Masal,, başlıklı yazısına 

El - Afemut - A~abi" "Ağzınızı lıayıra açınız dostlar,, 
6aşlıkl ı bir mafıaleainJe ceoap ıJerıyor ... 

Ben çok bahtsız bir zevce.. Çok talisiz bir anayım. 
imparatoriçe oldum.. Kocam benden nefret ediyor 

Ana oldum, yavrumu elimden kaybettim 

B~dat - ıBqdat da Pbn C1 - A.Je-
mul - Arahr den ı 1 

Suriye .gazeteleri olsun, Lübnan gaze
teleri olsun, lskcndenın meaclesinüı gir
diği safhalan dikkatle ıtalaôetmCkte ve 
Türkiye merkez idaresinde Fransa ile 
Türk.iye arasında aktolun n anlaşmayı 

cefsir ederek Emir Adil Arslan'ın da 
davet edilmiş olduğu müzakerelere dair 

Sebastiyano, ağzına götürmek toriçesi oldum. Fakat bu kadar ni- geydiği pırtı libaSlardan geyiyorum. malUınat vcrmcl:.tedir. 
üzere kaldırdığı son şarap §~ni du- metler arasında ben çok bahtsız bir Bana merhametinizi esirgememenizi 
daklarına yap1~tmnıı bir halde ihare- zevce ve .çok talisiz bir anayım. Ko- yalvarırım ya mukaddes Meryem .•. 
ketsiz durdu. cam benden nefret ediyor .. Halbuki Ey mUkadd~ Mesih .. 

Bu, kim o1abilirdH ey mukaddesleri.. IBcni sizler kusur- Dua bitmi_şti. 
Bu odanın ıkçısı önünde neden suz güzel olarak yarattınız.. Ana ol- Son cümlenin son kelimeleri im-

Clurmuştn~ dum.. Hayatta tek tesellim yavrum- paratoriçe T eofanonun dudaklarını 
Y.oksa, Prenses Tıddanın yanın- du .. Beni acılar ve !fclfıketlerle tecrü- düğümliyen bir hmçkınkla döküldü. 

dan yrlldıktan sonra kansı kenaisi- be etmek istediniz .. Y:av.rumu da e- Bu hınçkınk odada bir akis bırak-
ni ıt.altjp etmiş ve onu burada bashr- liınden aldınız .• Nihayet kocam biraz tı. 
mağa mı gelmişti. bana iltifat eder gibi oldu. O zaman ikinci bir hınçkırık sesi duyuldu. 

Bu gazetelerden yazı yazan mt.ilıarrir

lerin her birisi Türkiye - Suriye müza
keratını durdurmuı olan hadisderi ve 
siyasi durumu da ıinccliyortAY. 

Ben bu muharrirlerin yüriittiilderi 
mütalalara ıkanşmam. ŞiiphesizCiir ki 
yazı yazan her kimsenin kendine göre 
knnaatları olduğu gibi ilim ve siyaset 

bilgisine de vakıf olmak gerektir. IBe-

ik f fa ecl ih nim :hoş görmediğim nokta muhterem 
Karanlıgaw aiısm_ ı~ göilerini lkapı da zevoer vazi esini ıi emiyece- Sebastiyano, her türlü . tiyatı 

muharrirlcrden bazı1anmn özü cere- iDA~fttta lb · ra istikametine dikmiş bekliyordu. ğim bir hastalığa tutuldum. içinde unutmuş, kendinden geçmiş bir hal- ~ n ıT manm 
Kapı yava yavaJ açilclı. bulunduğum .servet ve ihtişamın ne de imparatoriçe Teofanonun yanık yanını değiııtirerek aiyasi Mekanizm>- z:ıyı yaznrken lkasdi anıp nıe9Clelerine, vardır~ prk mcadcleri lhBkkında ıhaki· 
loeriye üzeri başı peri§SD bir insan kıymeti kaldı~ Yine .şikayet etmiyo-- sesli ilahisini takip eden duasını din- ler Jıakkında mübalağada bUlwmıalan olan lbağlilığı ünde ve mnp Leldelcrinin ıkate :uymıynn ve ıkendilerine daha mu· 

girdi. turn. Daha büyük acı ve felaketler- lemiş ve talisiz kadının hınçkırıkları- veba husus aziz lran ha'k:kında olsun 'bü- .elimetini temindir. IFıikat fUDU ip.retc vafık ıgdcn lbir c'k.'ilde mütıllealar y\irü-
Kadın mi idi, erkek mi? den beni koruyunuz. Servetimi fa- na makes olarak 0 da kendini tuta- tün mukaddes arab diyarı hakkında ol- mecburum ki İskenderun meselesi olsun, tüyorlar. Bunların sözleri hakkı kelamı 
&, ıiçerini:n branhğmda belli al- Jtirbe veriyorum. Fakirlerin yediği mıyarak hınçk.ırmıştı. sun bedbin bir lisan kullanmalarıdır. Fr&DA -Suriye muahedeai olsun. hu yazı olarak kabul etmek abee olur. Nazariye-

ım~mdn. kuru ekmek.ten yiyorum. Fak.i:ilttin -BITMEBI- Bu ,cibi <iııi ienaya yorma> 4ar tekrar ile il&bdar &jildi:r. llskemaenuı mee- leri lbugimkü ıliyuctlerini iC!ue eaece'k 
; lai eoıı ·-=--•- kadm ,,......,n;k IL-t- tarzda .,.;....ıtüJmii.+.~. seı:.ati,_....o, oldugu.. ---2- nd'ee ediJm~ bile !bu babta lbütiliı amp alimi ~ --.- .~ -- r-· 

J - ys;a~ namına söyleyeceğimiz lbir Söz ~ ki tir. INilmyet 'ibüd~iz veÇhi1e mhıı.7et 
bile atmaktan çekinerek balcmCk- G ••ı •• k K • bala BiZim temm .aaiz 4-dnnım TORKIYE.-IRAK AJtASINDA BA~ı. 
h: ~yine ne gıbi bir .irıa vakıf o c u erme Si :.:;.::ı ~=~~dilet = = ı!:t ..67' - B;;,.ı;k Britan)'a -..-~k ~ •• 
olaCZlkb~. eTVdden Türklerin IM-t istilis:ı &süne 

Oda • ~-·- ··•- ~! ) SAVi' - AHRARIN NEŞRJYATI 
ya ıgırcıı. ımr go~c gım ve usu b--- ,n,_ ---'L -- -'-- .----'.ı L'!- .__ eçmq ıve .uy,gun 1bir siyuctle bu işi lıal-

----" -·~•-"•l ___ ·L Seba · b Su all'B.da önümde üstat NCllim YeZlcin ~-- IDlr YJ.&. ~ ""'"v.vca, ·ıı;nr , ... 
usw .suzmcns stıyano un ıu- - BAŞTARAFI :5 NCl SAHlFEDE - larmı ileri sürerek bu gibi yerlerde ku- lam _'!\__ - '~'-·. ıLor'--- _ ~-11!1..._,, ......... :letmiştir. hnlı:m :MusUldaki bütün htı'ku-
1--~ w ,L.,.. • ,__bil ı..- • c.Savt-Ahrar> da çıkmıılbirmakıileaiıvar. m;macu .... & a.ouq, , ... ~en•-
ı:moagu llUJşenm mu.1U1 ıa;oşcsme.. lara baŞlandı. Zeybekler diyarında zey- sur aranmaması ilüzumunu hatırlatmak ler --!-lı.' l""-a.,.,-. ·--''11.- .....:ue mu--- ku tam olan& verilm~r. Bu, :bugün 
B ık .. -~ IL..._1 • • d-1• aJ Bunda Londranın himayesinde Tıüi'k - ıı...._...... uı ,,ÇI, ımaıw;ıı src-• ·-

a O§coe ıou unan çı ot wu ÇUV bekler, uybe'.k kızlan milli oyunlarile istediğim zaman her iki konsolos büyük bahsetliliyor. caat etblt. ~ürki7c. 14ngı1tere ve Irak hir b.rarlaFDJI bir metıde değildir. Büyük 
§l"hevc doi?ru yürüdü. neşeyi artttdılnr. bir ne~e :içinde mUtalfiama iştirak et- Fransız anlaşmasından takrm muaaedClerle bir"hirine bailandı- harpten onra. Musul meselesinin ibütün 

Göme:Jdi. Bir halk cocu "u olan ve daima halk mi~ gördüm. Onlar ta biatin güzelliğile Makalenin başlığı clsk~nde:rundan '90n• lar, oclan .-oma cMusal nıe.elesi> aduıcla ııa!hıllan gözden goçirmif ve burunun 
Oturmuştu.. arasında geçirdi,ği dakikaları hayatının sarhoş olduklarını gecenin müstesna ne- r~ Musul> dur. Bu baŞı1c cŞen~ yoıan> birJe_y kalmadı. Ve 

0 
cünden itı"buen Irak aııa toprağından ayrılmaz 'bir parça 

Sebastiyano, onun koynundan en mesud günleii sayan .:Adliye vekili- şesi içinde .rahatsızlık değil derin bir ne- bır battır. Y:azı oa baıılıktalti unvana gede llr8k:Llmm ıgcrek lbüfiin .araplarm olduğu ıkabUI edilmiıtir. Bu bapta ü9 
kuru bir ekmek çı'kararak yediğini miz bay Siikrü Saraçoğlunun zeybek şe duygularını söylemek nezaketini gös- uygun ur. v k b. devlet arasında bir takım muahedeleı 
l k tt. d"I Eminim muhterem muharririn bu ya- memnuniyetini sekteye ugnyaca ır d 1 k b 
ar e ı. oyunu Gölcük yaylasında alkış dalga- ter ı er. cMwıul meade.i> ula ınevzuubah.s ol- aktolunmuş ve en samimi ost u Ya ı· 

Vücut ihatlarina lba\:llirsa ıbu ıbir \arını, >dalgalandırdı. mack Şa lbııilde eğri lhadlerle clSkende- tBlan ~- O ~ Türk.i-
kadın olacaktı Kısaca <leneln.lir ıki bu seyahate iştirak PAZAR SABAID fakiyetli ahslar yapildL nm:Clmıımmra > ClVe pzmakta ma- .T~ ile ilrBlt ~a'lci hııi)ıldc - en 

Sarayın M:JVet v.e ihti~ içinde, edenler hayatlannm mUstesna gilnlerin- Köro lu, Zeybek, lt...ıkaı:ı. oyunları çok ıw. cedirl gune bvvetl ıızu:iP#. 
her tarafta hala ziyafetler, ciilm şen- den birini yaşadılar. beyenildi. Ve hararetle alkışlandı. Baba :Rica ederim; aziz öostlar · dl .oea-
lilcleri devam ederken bu ~ Sabahleyin çok erken gözlerini açan- ne oğul olan Ali efe 1le Hakkı efenin kal- AHB>a.ıERlN IGY.METI met lhaberlcri sııymadıuı n.zgeçiDiz. Kalp 
ler ıgeymif bdın neden ıböyle ot y.ı- SAATLER lLERLEDt.K!ÇE lar gece aldıkları a1kolün fazlalığına ve kanı heyecanla seyredildi. ••--~'- _.!Jl_J• • d-L·•- --dalci lcrimizi Jlan.:v,etlc:ndireoek LayD:lı fikirler 
gımv üstünde ı1amı ekmek -vi--l... uyku azlıg"ma rağmen vücudlarmda bil- Mi~aficlere ödemic iT\e]dime:ndillerin- lVJ.UaDıCQClenD ft) ... Tac:u ... ~- 'r etl ~""--'-"-

.;;-SUl..u.M. ~ 'Y • "ftadanı:ı -::.lııml v - esıeDlerd aarfediruL 'Vaz'İy crimİz ç~, yurt-
Sebastiyano_, gürültü olmasın diye Saatler ıilerleı1ı1tçe yatak va71yeti hCT yük bir hafiflik hissettiklerini birbirleri- den hcodiye olarak dağıtıldı. Köy müze- ~tliwüim. 

18 
~· ıgma ~ . en ilanmu: i.uvvetlcnsin. !içtimai. ıiktisııdi 

şruibuu · cemediğine müteessir, bü- kes için <1ilsünülür bir mesele haline gel- ne naklederek hayretlerini izhardan ne- si gezildi. öğleyin yine otelin bahçesinde c~ _ ~ 0
• us;-ıifu:ı ganap ~ ~... ı:neVkömiz yükaC:lsin. ıEn kıa Lir zaman• 

yiik bir ailckat halinde hCk1iyoTdu, miştl. Çünkü Otelin çok mahdut olan fislerinl alamıyorlardı. Ştiphe yoktu ki mükellef bir ziyafet Verildi. ;m & :::m?'·~cdiw• ;:vadcr t ; UD• da milletlerin ÖD snfmda yer ıalabilelim. 
Birden odarun icini hafif :ve musi- odaları 0 kndar :kalabalık bir misafir ka- Gölcüğün güzel havası bu vaziyetin baş- Ziyafeti müteakip otomobilleırle Boz l~ ~ ~u~~ilı tap ı:aır.: Maazalah arkada durulacak fcıüet ~u· 

lci cibi bir ses doldurdu. filesiril ayni zamanda barındıracak va- lıca amili idi. dağına gidilerek Mermer olukda ve hah- Dil IF.atca • _ ki rumuna yuvarlanımyıilım. 
Çok tatlı ve genç olan bu ..ses ga- ziyette ibulunmıyordu. Mnamafih bunun Göl 'kenarında büyük ağaçlarnı göl- çeler içinde istirahat edildi. Yeni yapı- d e!I ~:ıra etmez.o '-' t _.._ _ .!Jl __.,e~birl Ey eev.gili kalem sn.bipleri ber işi bayra 

1 Bozd w S lihl" 1 "-'' d ev.aeuer arasrn u muanc:acıet.ıe e-yct hafif bir makamdan bir :ilahi icinde :imkrin dahilinde olan tedbirler ~esinde sabah kahvaltıları yenildi. Saat an ag - a ı Y'O unun A.uşa res- • ünik- l yorunUL 
a'knvordu. a1mmıştı. ~nda Cuma önü meydanında hazırlanan mi yapıldL Yine otomobillerle Ödemi§e şcnw ımillciler ımıuih~elcn ınl ·unnlo -

d.. ··ldu Sa t 19 da __ ,_, '--ah- t dUgu llcadar lkıymetlı ~tma ı ve o an 
Bu ilahi, kilisalarda Meryem an~ Otelin büyük salonuna yirmi kadar çardaklann altına gioildi. istiklal marşı onu · a -...uw.ı.u.ı ı.c:z. ura k · ı dd t üd" ı F 

da misafi ) 11'-•- "-arek . ıyrnetsız ıey er a e meme ır er. • t ya vükseltilen şükran ilahisi idi. karyola kurulmuş buraya bekArlarla ai- ayalda dinlenildi. Meydanın etrafı on arasın n er u.uuce 111 et etti- • . aş ıs 
V ·· ı· d b. L_ ..'L_ 11_ l - el 1 1m b" k h_.,_, .1 . ti Gö"l Uk ler !Mrlhtucm aıııhanir Muaul ımcselesm-e soy ıycn e ır ~WllQl. esız g en ere ayn ıştı. me ya m i:lll'il& çevrı mış . .c · 

BAYINDIRDA ae !Fnmst% mdh.arriri Gonto ıBiron·111un &na bin şülr.ürlCT olsun ey mu- Otelin ibahçesine kun.ilan çadırlar da şimdiye kadnr bu kadar kalnbalığı ilk 
cAııkaradan Lozana> adlı kltabmda ı kaddes Meryem ki beni en büyiik birer oda haline getirilmiş aile gelen ınt- defa sinesinae topluyordu. e ya ZISI 

nimetlere garkettin. Bu nimetlerin saiirlere tahSis edilmişti. Valimiz bay Fazli Güleç gayet veciz Bayındır istasyonunda Baymdir bele- yazdıiı esası tutuyor. ılslccnclerun mue-
b lesmm !halline :Jngjltere 'f.ürkiye tarafını şükran borcunu sana ödemekten aci- Bu bir nevi kamp hayatı idi. Çocuk- bir nutukla kennes eğlencelerinin açıl- diye reisi ay lbrahim misafirlere kar- Ekseriya Muıısolininin fikirlerini n-re· 
ğuk tutunca F.nnuıız muharriri demiştir ki: ..,. 

zim. Günahlanm çoktur. Onlann ke- 1arının kamp hayatına imrenen babalar dığını kermes kelimesinin manasını ve puz ve so w ayran ikram etmek sure- den cCiornale d' tıllia> da faR;stler için 
r cEC:le mevcut delillere göre tahmin edi- ,,,.. 

fareti icin nefsimi en tabi! haklanm- bu hayatın ~ vkini de bizzat tatmı~ oldu- bu gibi eğlencelerin iktısadi ve içtimai tile misa irpcrverlik göstmli. w· "'eru· kaı.de> y·ı tamım• hususunda 
~ iehilir ilci l.ondra !hükümeti Türkiye Üe ~.J dan mahrum kılıyorum. Bana şefaat lar. Bu arada bazı sürpirizlerde oldu. Gö- fayda1annı izah ederek Atatürk devrinin Geçirilen günün 'tatlı hatıraları am- bir mücadele açılmı§tır. 

et ey aziz ana .• > lün güzel manzarasına doyamıyarak yat- nimetlerinden birini daha teşkil eden bu larak sa~t 21,30 da Jzmire muvasalat İngiltere nra.sında Mutnil hıll&mda ihtilaf Bu kaidelerden biri, ekseriya kullnnı· 
İlahinin bu yanık makamları ya- ma saatini geçirmiş ve kendilerine yer kabil hareketlerin yurdun her köşesine edildi. kalmamam için Türkiyeye vı:ı.idde hulun- lan jğri el yazısını kaldırmak ve yerine 

va yavas yükseliyordu. ~österilınemiş olanlar bulundu. teşmiline çnlışılacağını söyliyerek dave- Olduk~.a uzunca bir -yolculuğun ievlid muştur. :Bu vnada göre Türkiye petrol İ§- dik yazı ltullnnmaktır. Çünkü jğri 13,.azı· ilahi bittikten sonra dua basladı. Ezcümle Çekoslovak konsolosu ile İn- te icabet edenlere teşekkUrlerini bildir- ettiği yorgunluğa rağmen yaşanmış gü- lebnesinin imdiki ııekline riayette bulu- nın 
0 

şekilde yaz.mnk için vücudun aldı· 
- Ya Mesih .. Ya Meryem.: Ben giliz elçi konsolosunun koyun koyuna dl. Mütenkıben Eski Türk Sporlarından nün değeri her kese neşesini muhafaza nacağı:~~·& garantiler göstcrinıc ~~~- ğı vaziyet dolayı"iyle, boyun ve umu· 

bir hictim .• lnsanlann ve kadınların yatışları unutulmaz hatıralardan birini birini teşkı1 eden Cirid oyunu oynandı. ettirmek için başlı başına bir kuvvet 1eş- tere. T u.rkiyc tnmfından Musulun ıstiln- dufıkari üzerinde .znrnn :vardır. Dik yazı· 
en yüksek derecesine yükselttin. Bir teşkil etti. Bununla beraber -ertesi günü Merkep yarışı kahkahalarla karşılandı. kil ediyordu. sma ımfuıi olmıy cnktır.> ise Roma yazısıdır. Vücuda zaran yok· 
yaba~~~um Bizansın impara- her iki konsolosun biraz rahatsız olduk- Tabnnca ile sallanan yumurtalara ~~af- Abdi Soku.lltı Şu eırada birçok Fransız muharrirleri tur. Ve Mussolininin faşist yazısı hakkın· 

alk masalları 
- Bunlar boş şey .. Elbet benim dığımı buldum. 6UllD yanına varırlar. daki fikrine muvafıkbr. 

odama biri .gelip bu oy.unları y.apı- Deyince padişahın bütün bütün - lEy ana .. :Biz hll:'birimizi bul- Tatbik edilmek istenen ikinci usul, lko· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yor. aklı başından gidip ve kızın parlak- Cluk, bundan sonra size Allaha ıs- lalı ynka adetini knldımınktır. Çünkü 

Salkım Sünb ·· J 
.Muhakkak ben bunu bulacağım. lığından düşü,p bayılır. marladık, dediklerinde dev anası ckolalı yaka boyun üzerindeki tesiri ıile, 
Der. Sonra devleri epeyce .sıkıştı- Kız ona gül, .anber suları serperek bunlara: kanın harek~tini yava~latır ve bunun ne· 

rır: ayıltır. - Varın sağlıkla gidin ama •. Ba- ticesi olarak zihnin faaliyetini dumura 
- Eğer bu gece yine birşey olur- Sabaha kadar birirlerinin yüzleri- na her gün kırk tane koyun gönder- uğnıtır.> Oeyli Heralddan 

sa sizlere y.apmıyacağım yoktur. ne balcmağa doymaylp ikisi de sar- meli. Eğer göndermezseniz siz bilir-

-3- Diye o gün aksama .kadar öteye hoş .gibi uyuyakalırlar. sınız. Amerikadaki mil-beriye çırpınıp öfkesinden durup Sabah oldukta kız: Deyince padişah: 
Ertesi akşam oldukta padişahın lerine vardıkta oğlana bir tokat vu- oturmaz. Her ne ise.. Gidelim sözün - Ey Şahım, §İmdiden geri ıben - Anacığım, sen hana bu kadar yonerler 

sabrı kalmayıp dev anasından yal- rarak yine desti yapıp yanına kor. kısasına baslıyalım padiŞahın yine senin sen de benimsin ama, senden eyilik ettin. Ben hiç seni unutur mu- Zengin Amerika devleti milyoner ve 
\""anP yakarır, yine kıza gitmesini is- Kız ise sabah olunca uykudan kal- aksam oldukta ynh·arması üzerine ayrılmıyacağım gibi bu yerleri de yum, sana günde kırk koyun gönde- hnttfı milyarderler memleketidir. Umu-
ter. kar. Biraz oturdukta bakar ki küpe- de~ nnası oğlanı alıp evvelki yere bırakmıyacağım. Eğer .sen de beni reyim. Lakin oğulların yine evvelki 

Dev anası da bunu alarak evvelki sinin bir teki yok. Cam sıkılıp: geldiklerinde: istersen burada .kalırsın. gibi bu yerleri beklesinler. 
götürdü~ü y~r~ vardıkta yine ilk de- . -. - Bu nedir, . iki akşamdanberi _ Şimdi gidip kızın iki yanak.la- P.adişah ta: Demeleri ile dev anası buna razı 
fa oldugu gıbı etrafa toprak serpe- hırı bana oyun edıyor ama .. Aslı ne- rından öp gel.. - E.y sultanım, ben falan ehrin olarak oradan kalkıp doğru şehre gi-
rek: dir anlamıyorum. Der. Padişah sevine sevine doğru padişahıyım. Günlerde bir gün eeya- derler. 

- Haydi .. Evvelki gibi git ama.. Derken ihtiyar babayı çağırarak kızın köşküne ıvarmıa da kız 0 gün- hat etmek üzere buralara geldiğimde Saray halkı padişablarinın geldi-
Salo.n birşey yapma .. Sonra İ§İn biter işi anlatırsa da o da işin aslını bildiği .kü öfkesinden gözlerine uyku gir- yaphrm1s olduğun pınarı pek çok be- ğini görünce karşı çıkarlar. 
ha •• Y.alnız kulağındaki küpenin bir için: meyip yattığı y.erde -0rtalığı gözetler- ğendim. Hem de yaz günleri gelip Padi§ah ha, vezirini çağırarak kı-
tekini al da gel.. - A kızcağızım, buralardan kuş se de oğlan kızın odasına vardıkta oturmak için bir kö~k yaptırmağı ZJ kendine nikah ettirip kırk gün kırk 

der. uçmaz, ikarvan geçmez, yılan bağır- kız onu görür görmez güzelliğine bin kcrmu§ isem de §Öyle oldu, böyle gece büyük bir düğün yaparlar. 
P.adişah artık öğrendi ya, doğru sağı sürümez bu acnin dediğin olmaz can ile vurulup kendinden geçer. O gitti. Kırk birinci gece padi~h kızın 

kızın odasına varıp yatakta yatarken şeydir. Kim bilir can sıbnbsı ile bah- da kızı uyur sanıp hemen !iki yanak- Diye işi ev;velinden sona kadar koynuna girip kah §ehirde kah Sal-
kulağındaki :küpenin bir tekini alır çcde .gezerken otlar için Clüşürnıüs- larından öperken kız bunun boynu- anlatır. kım Sünbül köşkünde oturup ömür-
aynlmasını istemezse de ele geçerim sündür. Ben bugün ola'.bildiği kadar na sanlıp: K1z da: lcrini geçirirler. Her gün de dev ana-
d.iye korkusundan yine dikiş tutama- ararım, düşmüş ise bulurum. Sen - Aman canım· -"!llı, gönlü- - Öyle ise ıtimdi şehire gidip dü- sına kırk koyun gönderip safada o-
yıp kalkar, dev anasının yanına ge- merak etme.. rnün varı sen huralaı.ı nerelerd~ ğünümüzii yapalım. Hem burada lur1ar. 
lir. Falan diye bir takını sözlerle kızı geldin. Bundan onra hiç korkma, hem §ehirde otururuz demesi ile on-

Oev anasi yine bunu alıp eski yer- kandırırsa da, kız ikenôi kendine: ben senin oldwn, imdiye kadar ara· elan devlerin J-ıepsini çağırıp dev ana· -BiTMEDi-

mi harpten önce milyarderlerin sayısı 

Ameriknda dnha çoktu. İkhsndi buhran 
bunları azaltmış olmakla beraber, yapı
lan son bir istatistiğe göre, hali hazırda 
bunların eayısı üç bindir. Aralannda 
bir çokları milyarlarla ölçülebilen ecrvet 
ve mülke sahiptir. 

----:---
40 günde 122 

yumurta 
itnlynn gazetelerinin yazdığına göre. 

Bari vilayetinin Çcrinola .köyünde Masa 
isminde bir köylünün alelade bir tavuğu 
40 günde 122 yumurta yumurtlamıştır. 
'1ormol büyüklükte olan bu yumurtlar· 
fon bereketli tavuk bazı gün 12 tane yu· 
murtlamıştır. 
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Çocuklara Hikaye: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sergüzeşt 
- Allaha ısmarladık, Bob? halbuki ona ateş ettiği takdirde, sonra, 
- Güle güle Cim, talihin açık olsun... arkasında bulunan dişi kaplana dönebi-

Fakat dikkat el.. leceğini bir saniye içinde düşündü. Böy-
- Merak etme canım. lnsanm elinde iyi lelikle bir çeyrek saniye kar ediyordu. 

bir tüfenk, altında da böyle bir at olursa Çünkü erkek kaplana zaten nişan alıruştı . 

hiç korkulur mu? Kıvılcımdan iki gözün arasına üstüste 
Bu sözler üzerine genç kovboy atını iki defa ateş etti. Hemen akabinde, atını 

hafifçe mahmuzladı ve ilkbaharın yem- sıçratarak korkunç bir iniltiyle, yere dü
yeşil bir renge boyadığı ovaya daldı. şen bir iri vücudun çıkardığı sesi duydu. 

Henüz on altı yaşlarında olan bu deli- Bunun üzerine bir hamlede geriye dön
kanlının büyük müstehzi gözl<ırinde, dil. İki başka ateşten gözler, yakında, 

en küçük bir korku üadesi görülmiyor- belki de yanında dolaşıyordu. 
du. Başı dimdik, bakışları mağrur oldu- Jim baktı .. 
ğu halde ileriye doğru uçuyordu. ölüm etrafında dolaşıyor. Fakat deli-

Nereye gidiyordu?. Bu esrarengiz ova- kanlı onu görmüyordu. 
larda çok tehlikeli olabilecek bir meçhu- Pampa ovasının kanunu, babası ve 
le doğru neden gidiyordu? Çünkü hür kardeşi öldürülen bir kızıl deriden sakın
bir hayatın heyecanlarını, yani sergüzeş- mak lazım geldiğini söyler. Aynı kanun, 
ti ararnağa gidiyordu. eşi öldürülen bir erkek veya dişi hayvan-

Sergüzeşt. . Bu kelime onu teshir edi- dan sakınma icap ettiğini de söyler. 
yordu. Sergüzeşt. Bu, tabiate karşı mey- Jim, hayvanlar, etrafında dolaştığını 

dan okumanın güzelliğiydi. Bu bir mil- ve erkeğin ölümü,onu mücadeleden vaz 
cadele, yırtıcı hayvan avı ve kimbilir... geçirmediğini bilakis hiddetini tahrik 
Belki de, belki de bu yırtıcı hayvanlar- ettiğini biliyordu. Bunun içindir ki, tüfe
dan daha zalim hayvanlar olan insanlara ği yanında ve parmağı tetikte olduğu 

karşı mücadeleydi!.. halde bekledi. 
Jim bütün bunları düşünmüştü. Ve Bütün dikkat ve hisleri bir tek nok

başka birisini, korkutması tabii olan bu tada temerküz etti: Yırtıcı hayvanın yak
tehlike düşüncesi, onu sergüzeşte sevket- !aştığını duymak. Gafil avlanmamak için 

mişti. O bu sergüzeşte, yalnız başına, atı Jim ancak, evvelce duyduğu sesi üzerine 
Ville ve karabina.sile atılıyordu. istikamet tayin edebiliyordu. Halbuki, 

Bir at ve bi~ silAh onun nazarında en bu defa ııakmmağa başlıyan dişi kaplan 
büyük kuvvetl.ı ! bir türlü ses çıkaramıyordu. 

Küçüi< 
öğütler 

Kuafürünüz itinalı bir sinema yıldızı 

gibi makyaj yapmaktan, oık •ık berbere 
gitmiyorsanız saçlarınızın rengini değiş-

tirmekten sakınınız. 

* Lakırdı arasında boyuna gcnçle~me 

çarelerinden, zayıflamak kürlerinden 

bahsetmeyiniz. Vasıtalardan bahsetmek
ten ziyade, tesirleri konu§turmak daha 
eyidir. 

* Herkesin yapbğını yapmayınız . Oldu-

ğunuz gibi g örününüz. Unutmayınız ki 
bir makyaj gizlemeğe değil, tebarüzet-
tirmeğe yarar. 

---*---

ikizler 

Jim, ilk günUn akpmı, güneşin güç- Ağaç yapraklarının hafif bir titreyişi 
lilkle nüfuz ettiği kalın ve ~l -yapraklı üzerine Jim başını kaldırdı. Hiç bir §ey 
bir ağacın altında mola verdi.Ağaca bağ- göremedi. Fakat gözlerini yere doğru in
lanan atı Vil, sanki onu muhahna ediyor- dirdiği sırada, ağacın yanında bu kadar 
du., Jim, memnun ve mesut bir halde uy- bil ilk bir heyecanla beklediği iki parlak 
kuya daldı. Y egAne arzusu sergilzeşttl. kı~cımı gördü. Tüfeğini süratle yana
lşte ona doğru yürüyordu. Bundan baş- ğına götilrdU.Kıvılcımdan iki göz bir- , 
ka ne isteyebilirdi. denbire söndü. Korkunç bir kükreme, 

Ne kadar uyudu? Delikanlı)rk çağında • . k 
baglı bulunan atı şaha kalktı ve Jım en-

uyku saatleri o kadar tatlıdır kl, kat'tyen disin' d k b' · e oğru uçan ocaman ır cısme 

iz bırakmadan geçer. Jim, birdenbire dö- ateş etmeğe ancak vakit bulabildi. Yana 
rt ayaklı arkadaşının klşnemesile uyan- sıçradı düşünmeden, karabinasındaki 
dı. bütün kurşunları boşalttı: 

- Ne var Vıl? 
At tekrar kişnedL Bunun üzerine Jim - Ya öldürür, ya ölUriiın. Mücadele-

de ııillümsiyerek mırıldandı.: den çekiıımeğe imkAn yok! • 
- Eğer at lisanını bilseydim, belki der- Korkunç sıçray~ esnasında vurdugu 

dini anlardım. mç bir tehlike görmUyo- kaplan onun ayakları dibine yıkıldı ve 

rum. Bunun için gecen hayır olsun .. Doğ- son bir hamleyle ona yetişmek istediyse 
rusu benim uykum var. de, bereket Jim bu defa yana doğru sıç-

Bu sözler üzerine, Jim gene otlara radı. 
uzanarak, tekrar uykuya daldı. Kaplan son bir defa çırpındı ve erke-

Vil'in yeni bir kişneyişi onu bu defa ğinin çıkarmış olduğu korkunç iniltiye 

endişeye düşürdü. Delikanlı gözlerini benzer bir inilti çıkararak, hareketsiz 
iyice açtı. kaldı ölmüştü. 

- Doğrusu, Vil, ben seni iyi tanırım.. Jim, önünde yatan iki kaplana uzun 
Beni ~uboşuna uyandirmazsın. Her müddet baktı. 

halde bir şey var .. Korktuğun besbelli. - Bu sadık Vil olmasaydı, bu iki kap-

Delikanlı bu sözleri henüz söylemişti lana leziz bir yemek vazifesi görecektim. 

ki korkunç bir kükreme onu bütün vü- Doğrusu bu kadar güzel bir çiftin ocak
eudile ürpertti. Jim kaplanın sesini iyice lariyle beraber hayatlarını da söndür

tanıdığı için yanılmasına imkan yoktu. düğüm için müteessirim. Ama, ne yapa
Bu bir kaplan sesiydi ve bu ses o kadar lım? Mücadelenin sonunda ya benim ya
yanından gelmişti ki, Jim hafif bir kor- hutta onların ölmesi lazımdı. 
kunun kendisini sarsdığını hissetti. 

Vil, iki yırtıcı hayvanın pençelerinden 
Başını kaldırdı ve bir hamlede ayağa kurtulmasından mütevellit memnuniyeti 

fırladı . izhar etmek istiyormtl§ gibi kişnedi. 
Randaki çalılığın yaprakları arasında , . . . 

ık . t 1 rd K ı kad - Bılıyorum, Vil sen de memnunsun. 
ı a eş par ıyo u. ap an yanına ar 

sokuldu. Esasen ben seni değil de, sen beni kur-

- Beni kurtaramazsın, azizim, şu iki tardın .. Kendine göre izhar ettiğin teb
lıteşten gözünün ortasına şimdi ne yer- rikler ise, benim nazarımda diğer bütün 

leştireceğini görürsün. tebriklerden üstündür., çünkü sen, ya-
Cesur genç titremeden, nişan aldı. Fa- lan söylemesini bilmiyorsun, sevgili 

kat tetiği çekeceği sırada arkasında bir atını. 
kükreme daha duydv. Bu sözler üzerine, Jim, atına atladı ve 

Yerinden fırlamadı. Geriye döndü- şafakla pembeleşen berrak semanın al
ğü takdirde, nişan aldığı erkek kaplan tında, kendisini teshir eden sihirli ser
tarafından kolaylıkla boğazlanacağını, güzeştlere doğru yoluna devam etti. 

•• •• çocuklar opuşen 

Bu iki sevimli yavru iki küçük sinema artistidir. Çevirdikleri bir fiilin esnasın
da, fakat filimde dejlil, dinlenirken kendi aralarında böylece öpüşily~rlar. 

Bu re.simleri görünce insan onlan bir 
aynanın karıısında zanneder. Fakat de
ğil.. Bunlar ayn ayn insanlar ve clkiz>
lerdir. Birbirlerine nasıl ta tıpa tıp ben-
ziyorlarl. 

Yukarıdaki çift cHollyvood oteli> fil
minde oynıyan Rozmari ile Lula Latedir. 

Ortada yine filim artisti Billi ile Bob
bi kardeşlerdir. 

Altta ise Glorya ile Barbaradır. Bun
lar da yakında bir filim çevireceklerdir. 

---*·---
Sevinç delisi 

lngilterede Vind•orda yedinci Edvard 
hastan~si h~hekimi, bir gÜn, uzun za .. 
mandanberi hastanede tedavi edilmekte 

olan 69 ya11nda T omas Karpantere haa-
talığının geçtiğini müjdelemiıtir. 

- Artık tamamiyle eyi oldunuz. Has

talığınız bir daha nüksetmez. İstediğiniz 
vakıt hastahaneden çıkabilirsiniz. 

ihtiyar bu müjdeye çok sevinmiı, has
taneden çıkmadan evvel bir banyo yap-
mak ve traı olmak için banyo dairesine 
girmek için müsaade istemiştir. Başhem-

şire bu müsaadeyi hastadan esirgememiı-

tir. 
Aradan bir •aat geçtiği halde ihtiyarın 

banyodan çıkmadığını gören başhemşire 

banyo dairesini açmış ve ihtiyarı, döşeme 
üzerine yatını~, yüzünün bir tarafı sa

bunlu, boğazı kesik olmak üzere bulmuı-
tur. 

ihtiyar çok güçlükle ifade verebilmiş, 
ifadesinde eyi olduğu için çok sevindi-
ğini, bu heyecanla esasen yaşının icabı 
titrek olan ellerinin daha fazla titrediğini 
ve traş olurken boğazını kestiğini söy .. 
l cmiştir. 

---*·----
Hapishanede zengin 

olan haydut 
Matuşka eski Avusturya-Macaristan 

tebaasından bir hayduttur. Soymak mak
•adiyle yirmi defa trenleri yoldan çıkar
mak suçuyla itham edilmiş ve Budape§· 
te mahkemesi, hakkında idam karan 
vermiştir. Fakat haydudun tabiiyeti me
selesinde çıkan beynelmilel bir ihtilaf 
yüzünden bugüne kadar idam hükmü 

infaz edilememiştir. Haydut ıimcli Bu
dapette hapishanesinde para kazanmak
la meguldür. Nasıl mı} çok basit .. 

Matuşka evvela hatıralarını yazmıt

tır. Amerikalı Hart bu hatıraları 300 bin 
dolar mukabilinde oatın almıştır. Bundan 
başka ıimendifer kazalarının önüne geç
me!< için icat ettiği bir iletin ihtira bera
tını bir lsveç ıirketiııe 100 bin dolara 
satmıştır. 

SALI 193ıs 
a .W - .- E w 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aile mahkemesinin 
verdiği idam kararı ~ i Bunları öğreniniz i ~ 
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En küçük memeli 

hayvan 

tam 86 ıene müddetle, her oene Avuo
turya limanlarından birioine uğradığı 

halde birtürlü yakalanamamış ve 19 30 

Yavrularını sütle besliyen memeli hay .. eenesinde, kendiliiinden ölmüştür . 

Boına köylerinde hô.la memlekeı ka. 
nunlarından uzak, ananelere t&bi, aile 
resilerinin mutlak nüfuzu alb.nda ya§ıyan 
insanlar vardır. Bu köylerde ya§ıyan in .. 

•anların işlediii birçok suçlar hükümel· 
ten &izli kalır, aile meclisleri. yahut köy 
ağaları ceza verir. 

vanların en küçüğü ckrasidura> iamını 

verdikleri bir hayvandır. Bu hayvanın 

boyu ancak bir başparmak kadardır. 

Görünüşü itibariyle biraz köstebeğe ben .. 
zer. * Lokomotifin bir çok eoki tekilleri 
vardır. 1 613 te Brunton iamindeki bir 
İngiliz tarafından yapılan garip bir lo

komotif, makinenin itlettiği iki garip a
yak tarafından harekete getirilirdi. * Kışın oıcak memleketlere göç eden 
kuılar fırtınadan katiyen yılmazlar .. Bil
&kis hiç bir yerde sığınacak. yer arama· 

dan rüzglr, yağmur ve fırtınaya rağmen 
uçup giderler. 

* Dünyanın en eski 8.bidesi, tamamile 
hayvan kemik1erinden İn§a edilmi§ olan 
Vyomingdeki müzededir. * T om adı verilmi§ olan bir balina, 

23 sene bir mahzen· 
de kalan asker kaçağı 

Liyej askeri mahkemesinde geçenler
de 5 2 yaşında bir asker kaçağının muha
hakemeoi yapılmıştır. Bu adam cihan 
harbinde Marn muharebesi sıralarında o 
vakıt ordu saflarında hüküm süren ka· 

rıııklıktan istifade ederek alayından kaç
Jlll§ ve dostlarından birisinin mahzenin
de ıoaklanmıştır. Bu adam burada yalnız 
cihan harbinin müttefiklerin zaferiyle bit .. 
tiğini öğrenmİJ, fakat Belçika hükümeti
nin muayyen bir tarihe kadar ıubelerine 
müraeaat edecek asker kaçakları hak· 
kında af ilin ettiğinden haberdar olama.
m11tır. Adamcağız korkudan mahzenin
den çıkmamış, 23 •ene fasılasız bu mah
zende yaşamı§br. 

Eğer mahzeninde yaşadığı evin sahibi 
olan arkadatı ölmemiı olsaydı kim bilir 
daha ne kadar zaman bu hayata devam 

edecekti. Fakat arkadaıırun ölümünden 
sonra açlık kendisini .aklandığı yerden 
çıkmaya mecbur etmiştir. 

Asker! mahkeme hakimleri bu ada
mın 2 3 sene çektiği ıstırabı göz önünde 
tutarak hakkında müsamahalı davra.nmıı 
ve ya)nız iki eene hapse mahlc.Qm etmit .. 
tir. 

Karadan taşınan 
gemiler 

Panama kanalı açılmadan evvel ga
yet büyük olan gemisini diğer sahile ge
çirmek istiyen lspanyol •eyyahı Gil ge-

miyi adamlarına bozdurmu§ ve sırtta di
ğer sahile kadar ta§ıttıktan sonra orada 
yeniden kurdurmuştur. 

Ay ne taraf ton doğar 
Hepimiz zannederiz ki ay, prktan 

doğup garpta batar. 

Halbuki hakikat bunun aksidir 1 
Fakat ayın görünürde sürati, arzın 

kendi mihveri üzerinde dönÜ§ÜnÜn, an
cak yirmi •ekizde biri kadar olduğu için 
bize prkta doğup garpta bathğı hissini 
verir. 

Amerikalılar bir re
kor daha kırdı 

Bıı&ünlerde bu memlekette korkunt 
bir ficia cereyan etmiştir. 

Bu köylerden birisinde oturan Ruço• 
viç Nija ailesi çok zengin bir ailedir. Bu 
ailenin en büyük oğlu olan Hassim, Cula 
iaminde çok ııüzel bir kızla evlidir. Hu
ıim kardeti Aden ağabeyi.inin kamına 
delice iıık olmuıtur. Fakat kadın erke· 
ğin arzularına ramolmadığı için küçük 
kardeı bir aık buhranı içeriainde baltayı 
kaptığı gibi ağabeyi.sinin kansını parça
lamııtır. 

Baba bu vakadan sonra aile efradını 
evin en büyiik odasında toplamış, onlara 

kat'l hükmünü ıu tekilde bildirmiştirı 
- Göze göz, dişe dit, kan kanla te· 

mizlenir. Karının katilini cezaJandırmak 

ve kirlenen aile namusunu temizlemek 
aenin boynunun borcudur l 

Bu karardan •onra büyük oğul hiç te· 
reddüt etmeden uatranru eline alıyor ve 

Almanlar, •ilahlanma için muhtelif öz kardeıini, boğazını ke.erek öldürü· 
milletlerin aarfettikleri para miktarına yor. 
ait bir istatistik nqretmi§lerdir. Bu Usta- Babanın nezareti a1nnda cesedi b it 

tistiğe göre 19 36 de •ilahlaruna için yer yorgana oanyorlar ve evden üç kilomet· 
yüzünde bir sene evveline nazaran yüz- re uzakta bir çalılığın dibine bırakıyor· 
de 1 1 fazla para aarfedilmiştir. Bu mik- lar. 
dar 1913 e göre yüzde 350 fazladır. Ceoet bulunuyor: polis İşe karışıyor. 

Silah ticareti yapan millet1er a.ruında Şimdi katil ile aile mahkemesi erkAnı ha
en fazla ıilih satmalı: rekoru Amerikalı- pishanededirler. 
lardadır. lngiltere, bütçainin yüzde 7-
ıini, Franaa da yüzde onunu oilih al
mağa oarfediyorlar. latatiotikte yalnız 

Almanya. ltalya ve Sovyeı Ruoyaya dair 
rakamlar yoktur, 

Kışlada • 
sınema 

F raneız milli müdafaa vekAleti, kışla.. 

!ara ainema makineleri koymak için ka
rar vermiştir. Şimdiye kadar F ranaada 
400 kıılada ııinema tesisatı yapılml§trr. 

Bunlardan ellisi seslidir. K~lalarda gös
terilen !ilimler terbiyevi mahiyettedir. 
Beden terbiyesine, hıfz.ıssıh.haya. F ranaız 
müstemlekelerine, cihan harbine, a.aker-
1ik sanatına aittir. 

Bu filimleri gösteren operatöıler de er
lerdir. 

Gemilerin siirati 
Gemilerin pervaneleri de urileıiyor .. 

ltalyan gazetelerinin yazdıklarına göre 
Piyer Kalmat ve Jan Dani isminde iki 
ıenç Macar mühendi.a. pervane yerine 
gemilerin tekneai al ima takılacak hele
zon şeklinde yeni bir llet İcat etmişler
dir. Bu alet gemilerin hızmı artırmakta 
çok ite yarıyacaktır. Küçük bir model 
üzerinde yapılan tecrübeler gayet eyi ne .. 

tice vermiıtir. 
Pervane hızının bir kısmını kaybede· 

rek çarpıyor. ve euda, geminin •Üratine. 
mani olan çırpıntılar yapar. Halbuki 
helezon ,eklinde olan yeni perYane su 
kütlesini bir burgu gibi deler. Hızını kay· 
betmez ve çırpıntı yapmaz. 

Bernarı kim oldiirdii? 

Maks Beınar maruf bir hayduttur .. 
Hatta bir haydut çetesi reisi idi de .... 

Bir gÜn yazı odasına apansızın girdiği 
zaman karısı R eymondu suç ortalıdann· 
dan V erter ile baş başa ve m ahrem bir 
görüşmede buldu. 

Bu görüşmenin mahiyetini an1amakta 
gecikmedi. R eymond kendisine V erler-
le ihanet ed iyordu. 

Karısı ve V ertcr her ne kadar şüphe· 
lerinin boş oldukları hakkında onu kan
dırmağa çn]J~tılarsa da tesir etmedi. 
Maks Bernar masasının başına oturmuı, 
hem karısını hem Verteri. öldüreceğini 

evo var 
do 

VER NE 

Resimlere dikkat-

le bakarak bu cina-

yetin nasıl işlen· 

diğini bulunuz 

&V lv 1" 

d 
IEllNUD 

söyliyordu. ı - Kocam, dedi. Burada oturuyordu. 'muayene etti Ahim~ iki kur§un kovanı· 
Münakaşa çok ıiddetli oldu. Nihayet Verter odaya girince Üzerine ateş etti.. nı da aldı. iki tabanca da ayni fi~ 

M:ıkıı Bernar masanın başına ölü olarak Yerler de mukabele etti. kullanıyorlardL ikisi de 7.65 milimetre-
yıkıldı. Kocamın kuqunu isabet etmedi. Fa- likti. 

Verter, sevdiği kadına yak.latb : 

- Reymond.. Dedi.. Kocan öldü.. 
kat Yerler kocamı vurdu. Verter meşru 
müdafaa vaziyetinde idi. Kocam taban• 
cuıru daima ıu çekmecede oaklardL. 
Onu oradan aldı. Vurulduktan ıonra da 

Arbk sen benimsin .. 

- Ya polis .. 
Zabıtaya haber verdiler. Tahkik 

Polis müfettişi Pije geldi. 
Reymond ı 

için elinden yere düştü. Olduğu gibi yerde 

'

duruyor. Hiç ellemedik. 
Müfettit Piia tabancaların ikisini de 

Müfettiş bu şerait altında d~ndil. ... 
Aradı ve cinayetin müdafaai nefis mak
aadiyle yapılmadığını anladı. Suçluyu 
tevkif etti. 

Katil kimdi? 
Resimlere bakarak cevabını bulmağa 

çalııın .• 
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ERKEGINIZI 
Nasıl elde edebi irsiniz? 

Erkeği 
Elde etmek 

Ona kendisini sevdirmek, sevgi
sini daima devam ettirmek kadının 
vazifesidir. Bunda muvaffak olmak 
da onun hüneridir. 

Fakat, her erkeğe kar§ı ayni §e
kilde hareket edilmez. Ayrı ayrı tip 
erkek vardır ve hepsine karşı da 
ayn ayrı hareket etmek Uizımdır. 

Umumiyetle e-rkekleri ayırabile
ceğimiz altı tipe karşı bir kadının 
muhtelif ıafhalarda nasıı hareket 
etme.si ldzım geldiğini b"rada hil
lı!sa edebiliriz ..• 

1 - SPORCU 

cüretkar olduğu zaman şaşırmış veya yuvaya bağlı kalmaktır. 
hidetlenmiş görilnmeyin; bununla bera- Kendisini açıktan açığa methedebilir-
ber arzusunu da yerine getirmeyin. siniz. 
Yemeğe çıktığınız zaman lüks olma- Söylediklerini de dikkatle dinlemesi-

yan fakat temiz bir lokanta intihap edin. ni bilmelisiniz. 
Yemekleri intihabı da kendisine bırakın ARKADAŞLIKTA: Beraber bir yere 
bununla beraber, yemeklerden anladı- gitmeyi teklif ettiği zamane: kıra gidelimt 
ğınızı gösterin. deyin. Orada mesut bir kadın tavırı ta-

Ona karşı da hazan kadın olarak ha- kınmalısınız. Gördüğünüz çocuk1arı sez 
reket etmek laıımdır. vin, bahçelere karşı alaka gösterin. 

SONUNDA: Elde ettiğiniz, fakat şim- Hoş bir şekilde giyinmeye dikkat edin. 
diden sonra da dik.katli davranın. Unut- Onun yiyeceklerine kendiliğinizden 
mayın ki o, bekar yaşamağa a1ışmış ve faz1a ihtimam gösterin. 
kaybetmiş bir adamdır, ayni hayata dö- Ekseriya kendisine çocukluğunuzu 
nebilir. Ona, ev hayatının güzelliğini anlatın ve ı:.aflıkla yaptığınız hareketlt:t 

Sporu ıever. Fakat bunu gösteriş ol- vaadeden: Bu evden onun istediği her ri nakledin. 
sun diye yapmaz. Hakikaten spora karşı şey fazla olarak da siz bulunacaksınız. SONUNDA: Size evlenmek teklif etti
büyilk bir sevgisi vardır, ondan zevk Bütün hayatını siz doldurmaya, ona ği zaman; c:düşüneyim> deyin. Çünkü 
alır, itidalle hareket etmesini de bilir. iyi bir arkadaş olmaya çalışın. ev1enmek cidi bir meseledir, üzerinŞe 
Yaşı : 20 ile 25 arası. çok düsünmek lazımdır. 

3 -ÇAPKIN · 
Vaziyeti: Ne pek fakir, ne pek zengin. Kadın hususunda çok tecrübesi var- Evlendikten sonra kendisini şefkatle 
BAŞLANGIÇI'A: Kendisile fazlaca dır. Çapkındır. Cazibelidir. Hayatın her ba1..an da. ~araretle sevin, fa~at kad~~ 

konuşun; fakat bıraktırıncıya kadar de- cephesinde muvaffak olur. Zekası mü- lık asaletınızdcn kaybetmeyın. O sızı 
ğil. Serbest hareket edin. Kendisini tes- temadiyen işlemektedir. uzakta kaldıkça daha fazla sevecektir. 
bir etmiye kalkmayın, aksi tesir yapar. Ya ı: 30 _ 35. Kendisine karşı itimat beslediğinizi 
Tam manasile kadın görünUn, fakat pek ş gösterin. Onun yardımına muhtaç gö-

Vaziyeti: Ne iyi, ne fena. 
hassas ve romantik değil. Sıhhatlı ol- kadın rünün, fakat ev işlerini büyük bir maha-

BAŞLANGIÇTA: Şık bir gö-

Her kesin önünde pud
ralanmak ayıptır 

Artık tramvayda, vapurda kadınlann 
çantalarını açıp pudralanmaları, dudak
lannı boyamaları ayıp 11ayılıyor. 

Bugüne kadar bu, ayıp sayılması la
zımgeldiği halde müsamaha ile karşıla
şır ve herkes yaptığı için tabii geliyordu. 
Fakat bugün kibar kadınlar bu şekilde 
herkesin önünde tuvalet yapmağı ayıp 
sayıyorlar. Ve yapanlar da ayıplanıyor
lar. 

Lakin minareyi çalan kılıfını hazırlar 

dedikleri gibi bunu ayıp saymağa başlı
yanlar da tuvaletlerini her zaman muha
faza etmek için bir çare bulmuşlardır. 

Bu da sulandırılmış ve içine biraz da 
pudra ilave edilmig bir kremi yüze 11iir
mekten ibarettir. Yüze pudra ve allık ve 
dudağa da ruj sürdükten sonra bu mayi 
pudralı krem yüz üzerinden geçiriliyor 
ve adeta ayakkabının boyasını muhafaza 
için sürülen vernik vazifesini görüyor. 

Kremli pudralı mayi yüzde evvelce 
yapılmış tuvaleti daha sıkı tesbit edi
yor. 

Şeffaf olduğu için altında pudranın 

beyazlığı ve rengi de kaybolmıyor. 
F:ı.knt cildin üzerinde ince bir tabaka 

te,kil ettiği için rüzgarla, terle yüzün ren
ginin bozulmamasına ve pudranın uç-

m:-:-•mı. m.:!ni oluyor. 
İşte bu icattan sonra artık kadınlar 110-

kakta tuvaletlerini tazelemek lüzumunu 
görmiyorlar. 

Ve bunun için bu adet te ortadan ya
vaı yavaş kalkıyor. 

Derisi sert olanlar 
ne yapmalı? 

cCildim fazla serbyahut ederim fazla 
yağlı, cümlesi bu asır kadınının ağzında 
en çok dolaşan kelimelerden birisi oldu
F akat maalesef kadınlar bu hükümleri 
hiç tecrübe etmeden veriyorlar. Ve ken
di kendilerini tedaviye kalkıyorlar. Alı-
nan netice çok defa güzelliklerinin zara
rına oluyor. Halbuki cildin sert olup ol
madığını kat'i olarak tayin çok kolay
dır: 

Eğer cildinizin fozla sert olduğunu 
zannediyorsanız, sabah kalkar kalkmaz, 
ellerinizi sabunlayınız. Sabun eyice kö
pürsün. Bu köpüğü tıpkı krem sürer gi

bi yüzünüzü yıkayınız ve hafifçe kuru-
)ayınız. Eğer deriniz gerilirse, yüzünüz
de bir iğne batırılıyormuş gibi hafif bir 
ağn duyarsınız cildinizin sertliğinden 

hiç ,üphe etmeyiniz. O vakıt yağlı bir 
krem alır ve yüzünüze bol bol sürersiniz. 
Deriniz derhal rahatlaıır, yüzilnüzün kre-
mi ne çabuk ecndiğine siz de §aşarsınız. 
Bu sırada şayet yüzünüz kızarırsa bu da 
derinizin fazla hassas olduğuna delalet 
eder. O vakıt yüzünüze pek az ve ihti
yatla masaj yapmak lazımdır. 

Dünyanın en yaşlı 
adamı nerede 

Deri sertliği, cild altı bezlerinin ifra
zatının azlığından ileri gelir. Sertliği yal
nız yağlı kremlerle azaltmağa çalışmak 
muvakkat bir tedbirdir. Hatta ilk günler
de faydasını bile görmezsiniz. Yalnız de
vamlı bir ıekilde ve usulüne uygun ola
rak krem kullanırsanız üç, dört hafta 
sonra faydasını görürsünüz. 

Fenni bir şekilde krem şöyle kullanı
lır: Akşam yüzünüzü eyice temizledikten 
sonra gayet hafif krem sürünüz, beş da
kika bekleyiniz. Sonra makyajı 11ilmek 
için kullanılan ince kağıtlardan birisiyle 
kremi siliniz. Bu suretle yüzünüz gündü
zün bütün pisliklerinden temizlenmiş o
lur. Daha sonra bir pamuk parçasını kay-
nar suya batırınız, eyice sıkınız. Sonra 
bu pamuiu kreme batırarak yüzünüze 
&Ürünüz. 

Eğer deriniz fazla hassas değilse bir 
silngeri sıcak suya batınnız, eyice sıktık-
tan sonra yüzünüzü bununla siliniz. 

Bu tedbirin eyi netice vermesini İster 
seniz gündüz sık sık pudra1anmayınız. 

Yüzünüzü yağlamadan güneşe çıkmayı-
ntz. 

Hafızası cok kuvvetli • 
adam 

:······································••\ 
~ Pratik öğütler i 

'Üzerinize hiç koku sürmeyin. Kulak· 
larınızın arkasına, saçlarınıza ve avuç 
içlerinize süreceğiniz kokular geçtiğiniz 
yerlerde izinizi bmıknıatta kafi. .. 

Saçlarınızı bir kordel.A ile arkadan lcU• 
dırıp önden fiyangolarsanız yemek pişi• 
rirken saçlarınız tencere içine dilşınez. 
Hele önünüze emprime perk.alden veya 
a]eade basmadan koyacağınız bu önlUlc 
üstilnlizil başınızı yağ sıçramalarından 

koruyacak zarif bir kalkan değil mi? 

Pudr:ı.lnnırkcn pompon yerine pamuk• 
la pudralanınız. Ve saçlarınızı tararkeıı 
tarak yerine fırça kullanınız. Tesirini 
pek çabuk görecek ve anlıyacaksınız. 
!ki televizyonun lngilterede kurud 

Göz hastalıklarında 
yeni tedaviler 

Helmholtz merkez enstitüsünün ikind 
umumi kongresi, yakınlarda nihayete er• 
miş ve bu konferansta müzakere edilen 

trahom meselesi ile bu hastalıkla müca-

5 -CESUR 

manız, sizin de sporu sevmeniz lazımdır. .. .. F k t t 1 t• . . kl retle yapın. 
Fak k d d 

.. k"" 1m runun. a a uva e mızı zev e yap-
at onun a ar spora uş un o a- bil" K k kfuuz . 1 tin Kendisine çocuk yetiştirmek de va-

malısınız ki o kendisini sizden üstün mayı ın. onuşu~ en ~e ~ ış e . ' zifenizdir. 
·· • K dis" . d . th di f k fakat pek fazla ciddı bahıslere gıtmeyın. 

gorsiln. en ını aıma me e n, a at K d" . . ıktan ğ th tm · 

Mançuryada Lisinguri isminde 25 3 ya
~ında bir ihtiyann yaşadığı söylendiği za
man insanın hayret edeceği geliyor. Bu 
adam hala sağdır. 175 sene yaşıyan bir 
ispanyalı, 185 sene yaşıyan bir Macar 
köylüsü ile bizim rahmetli Zaro ağa bu 
Çinlinin yanında çocuk mesabesinde ka
lıyor. 

Edison ölmezden evvel dünyanın hafı- dele vasıtaları üzerinde yapılan gÖJ'Üf1ne
zası en kuvvetli adamı olarak anılırdı. ler, bilhassa büyük bir alaka uyandırmlf" 
Edisondan sonra Londrada Frank Yuk-

tır. 
v •• • • • en mızı aç açı a me e eyın, 

soguk olmamaya çalışın. Söyledıklennı 1 f k . diğ' • . .. 1 k 1 b" Her cihetçe erkektir. Fakat çok do-. . . . . a at geyın mızı oy e apa ı ır şe-
dinlemeslni de bılrnelisınız. k"ld .. 1 . ki b ? Di b. nuktur sük(itidir içindekini belli etmez. 

ı e soy eyın « aca a.> ye ıraz • ' 

Sovyetler birliğinde trahomun tedavi• 
zanmış bulunuyor. 8 yaşındanberi meş- sinde orijinal bir çok yeni usuller tatbik 
hur olmaya başlıyan meşhur Frank bir edilmektedir. Mesela, ağır trohum vak:ı• 
defa okuduğu 38 sayfalık bir yazıyı, ez- larında, ölüler üzerinden alınmış ekler~ 
bere yazmış ve bir tek yanlış yapma- tik ve kraniyel lamia aşılanmaktadır. Va• 
mııtı. Ruzvletin söylediği bir nutku rad- kaların ekserisinde, bu yeni usuller, mü• 

sim isminde bir lngiliz de bu şöhreti ka-

ARKADAŞLIKTA: Sizinle alakadar d .. h ıs· . 'zd k mln 1 Zekası pek fazla işlemez. İyi kalplidir ve a şup e e ın, scvgını en pe e o -
olmasını iyi karşılayın, bundan dolayı dürüsttür. Ekseriya etrafındakiler ken-

masın. 

memnun görünün. Fakat sevgisine 8 .. 1 d"kl . . d"kk ti d" 1 . disini yanlış anlar, fakat onu tamamile oy e ı erını ı a e ın eym. 
muhtaçmışsınız gibi görünmeyin. ARKADAŞLIKTA: Davetlerini nazik anlayan, seven ve hürmet eden kimseler 

Yemeklerinizi iştahlı yemelisiniz, fa-
1 
bir şekilde kabul edin, fakat heveslisi vardır. 

kat fazla masraflı veya ağır yemeklerden 

1 

imiş gibi görünmeyin. Beraber bir yere yaş~: 2~ - 3~ . . 
kaçınmalısınız "d v• • ık kib . . . Vazıyetı: gıttikçe ılerler. • gı ecegınız zaman ş ve ar gıyının 

Elbisenize de dikkat etmek lazım. fazla süse kaçmayın. 'Üzerinizde hem bir BAŞLANGIÇTA: Fazla havai iseniz, 
Kendisi belki dikkat etmez, fakat bazı 1 sinema yıldızının cinsi cazibesi bulunma- biraz durgun görünmeniz lazımdır. Bazı 
elbiseleriniz vardır ki arkadaşlarının gö- 1 Jı, hem de bir hanımefendinin kibarlığı. işlerde onun önüne ge-çmelisiniz, atılgan 
züne çarpar, kendisini yalnız bulduk- Lokantada oturacağınız yeri siz tayin olmalısınız, fakat her zaman değil. Ta-
ları zaman söylerler, alay ederler. edin, fakat onun beğeneceğinden emin mamile kadın görünmeniz lazımdır, fa-

Sizi öpmesini beklediğinizi zannettir- olduğunuz bir yeri seçin. kat idaresi kuvvetli bir kadın. 
meyin, fakat öptüğü zaman bekliyormuş Başkalarına gözü kaydığı zaman far- Kendisini alakadar eden bahsi açmalı 
gibi yapın... kında olduğunuzu fakat müsamaha etti- ve onu konuşmaya sevketmelisiniz. Söy-

SONUNDA: Onu elde edinceye ka- ğinizi anlatın. lecliklerini de dikkatle dinlersiniz. Hare-
dar yaptığın~ .h~reketlere devam. edin.\ Y• SONUNDA: Şimdi onun sizi sevdi- ketinizle kendisinin çok iyi konuşmasını 
Yalnız, kendısını muhafaza edebılmek gıne eminsiniz, fakat öyle hareket edin ki bildiğine kanaat getirmelisiniz. 
için daha dikkatli davranmak lazımdır. 1 o, sizin kendisini sevdiğinizden emin ol- Fazla müşkülpesend davranmayın .. 

Yalnız bulunduğunuz zaman 1aübali ma.sın. Kendisine karşı icabında bil- Onunla yalnız kalmayı derhal kabul 
başkasının yanında kendisine karşı cid- yük bir şefkatle ve sevgi ile hareket edin edin. 
di davranmak icap eder. Sporla yine fakat vaziyete ve baz.en bizzat kendisine Kendisini yüzüne karşı methedebilir-
alakadar olun, fakat daima peşini takip hakim olmayı da bilin. siniz. 
etmeyin. Ona daima iyi bir arkadaş olmaya ça- ARKADAŞLIKTA: onunla ilk bu-

Alman istatistiklerine göre insanların 
yaş nisbeti her devirde başka başkadır. 
Bir insan 1 700 senesinde orta olarak 45, 
1800 senesinde 5 O, 1900 senesinde 5 5 
sene ya,ıyordu. 

Zamanımızda orta yaı erkek için 60, 
kadın için 63 dür. ___ , ___ _ 
Evlenenlere mahsus 
gramofon plakları 
lngilterede evlenen çiftlere mahsus 

yeni usul bir gramofon plakı yapılmıı
tır. Bu plak üzerinde nikahtan sonra mu· 
tat olarak söylenen nutuklar, papasın 

duası, tebrikler kaydolunmuıtur. Arzu 
eden çiftlere nikah esnasında bu plaklar 
çalınmakta ve davetliler hazır evlenme 
nutukları dinlemektedir. Bu usulle, nu
tuk söylemesini beceremiyenler büyük 
bir külfetten kurtarılmış olmaktadır. 

yoda dinliyen Frank bir saat sonra yaz-
mış ve ertesi gün nutuk gazetelerle karşı· 
aştırıldığı zaman bir tek virgül yanlışı 

bile olmadığı görülmüştür. 

Çıldıran, meğer tı .. 
marhanede gardi

yanmış! 
Almanyada bir ıehirde bir adam, 

parkta dolaşırken, başka dolaıanlara bir
denbire küfür etmeğe başlamış. Sonra 

tepinmiş, nöbete uğraml§, yakalanmış, 

muayene edilmiş ve çıldırdığı anlaşılarak 

oehir timarhanesine götürülmüş .. 
Ve anlaşılmış ki, kendisi aynı timarha

ncde de1ilere bakmaktaymış, gardiyan
mış!. 

2 - BEKAR lışın, her yeroe sizden memnun olsun, luştuğunuz zaman intihap edeceğiniz meşguldür. Romantik değildir. Zanne- zek§sı ile övünmek istemiyormuş gibi 
Bekar kalmnyı kendisine şiar edinmiş fakat kendisini gölgede bırakmayın. yer bir pastahane veya musikili bir yer dildiği kadar yumuşak kalbli ve yufka davranın. 

ve buna karar vermiştir. Kliltürlü bir Kıskanç da olmayın olacaktır. Sizinle çok samimi oluncaya yürekli değildir. Elbiselerinizi fazla şatafatlı olmasına 
gençtir. Oldukça boğazına ve zevkine 4 - ROMANTİK kadar bir arada yemek yemekten kaçı- Çehre itibarile pek glizel değilse bile dikkat edin ve tuvaletinizde biraz ihmal-
düşkündür. Kendisine fazla güvenir ve Kadını muhayyelesinde yüksek bir nın, çünkü o sıkılacaktır. kendisine etrafında derhal sevgi uyan- ci olun. Sporu sevdiğinizi, motosiklete, 
kadınlara karşı muzaffer olmakla iftihar mevkie çıkarır, zekası azdır, fakat ta- Kendisinden bahsetmeğe fırsat verin dırır. bisiklete binmek istediğinizi söylemeyin. 
duyar. mamile de ahmak değildir. Evine bağ- kendisine itimadınız olduğunu açıkça BAŞLANGIÇTA: Ciddi meseleler üze<- Mümkün olduğu kadar yanında bu-

Yaşı: 30 35. lıdır. Kendisi pek az kişi tanır. gösterin. rinde ve bilen bir insan tavrı konuşun. lurunaktan memnun görünün, fakat yal-
Vaziyeli: Çok iyi. Yaşı: 20- 30 Sizi yanında taşımakla iftihar edecek Fakat konuşma payını ona daha fazla nız olduğu zaman daha memnun bulun-
BAŞLANGIÇTA: İradeli ve biraz za- Hayatta hemen hemen hiçbir mevkii bir şekilde giyinmelisiniz. Fakat, elbise- bırakın. Her şey hak.kında fikrini sorun duğunu zannettiğinizi anlatın. 

Hmce bir kadın rolü oynamanız lazımdır. yoktur. nizi beğendiğini söylemesini beklemeyin. ve kendisinden bir şey öğrendiğiniz za- SONUNDA: Arkadaşlığı evlendirme-
Bununla beraber dürüst olduğunuzu is- BAŞI..Aı.""llGIÇTA: Son derece kadın SONUNDA: Artık o sizi fedaklr bir man memnun görünün. Eski fikirleri ğe vardırması pek az muhtemeldir. Fa-
bat etmelisiniz. Kendisi ile ciddi mesele- olarak hareket etmelisiniz. En büyük aşkla sevecek bir adamdır. Sizin de onu tenkit edin ve yeniliğe, güzel şeylere kat onunla evlenirseniz size karşı son 
leri münakaşaya girişin, kendinizi bil- vasfınız asalettir. Ciddi görürunelisiniz, büyük bir şefkatle ve hararetle sevmeniz sanat eserlerine karşı alaka gösterin. derece bağlı olacağından emin olabilir
gili gösterin. Fakat ondan bir şey öğ- fakat icabında derhal n~eli olmalısınız. lazımdır. Sevginize mukabele beklediği- Söylediklerini dikkatle dinleyin. siniz. Onu çok işlerde idare etmek eli-
renmekle de memnun görlinün. Bazı şeylerde zevkli davranmanız, fakat nizi gösterin, fakat bunu beklemeyin. Kendisini takdir ettiğinizi açıkça söy- nizdedir. Fakat, sevkedemezsiniz, haki-

Kendisini takdir edin, methedin. Fa- ona karşı daima müşfik hareket etmek 6 - 1NCE RUHLU leyin ve methedin. miyet tamamile sizde değildir. Kendisine 
kat bundan zekanızı son derece büyük lazımdır. Heyecanlıdır, zekidir, kendisindeki ARKADAŞLIKTA: Sizi bir sanat ser- şefkatle muamele etmelisiniz Neşelen-

bir maharetle kullanmanız lazımdır. Kendisine daima yüksek hulyalarınız- hususiyetleri iş haline koymasını bilir. gisine veya mfü.eye götilrmesini veya dirmeğe çalışmak da vazifenizdir. Haya-
Söylediklerini dikkatle dinleyin. dan, mefkfuelerinizden bahsedin. Baş- İyi bir sanat ve fikir adamı olur. Az ko- beraber güzel manzaralı bir yere gitme- tınızda coşkun saadet olduğu gibi tatsız 

ARKADAŞLIK: • Hareketlerinde h~ mefkOreniz bir yuva k~ ve :1U§ur, fa.kat 1~~5 ~2~~az. Fikren !1 teklif edin. ..Çok fazla zeki lmlf f"1•' ·p~ 
eseri göziyle

1

• ba ıyorlaroı. rık \.Birinci> adında bir filim çevırdı (ma- öpene gene; . 
.. -· _ !--.•~1. ve 

essir neticeler vermiştir. 

Konferans esnasında, dünyanın ekser 
memleketlerinde körlüğün esas sebebini 
teşkil eyliyen Glokom hakkında da bir 
çok mütahassısların raporlan dinlenmİf" 
tir. Rossel, Zaveruka, Fradkin gibi tanın• 
mış profesörler de dahil olmak üzere bu 
alimler, Glokomun inki~afını nebati siıır 
sisteminin vaziyeti ile alakadar bir hald• 
mütalea eylemektedir. 

Göz hastalıklannın tedavisinde kaa 
verme bahsine hususi bir celse taluia .,. 
dilmiş ve konferans, bu hususta, prof.,. 
sör Rodginanın bu usulün tatbikinde il~ 
alınan neticeler hakkında verdiği ente
ressan raporu dinlemiştir. Sovyet alim.o 
leri, kraniyei lamia karhalannda, gözd• 
skrofül hastalıklarında ve bazı ıöz be.o 
beği bulanıklıklarında kan vermenin ee
niş mikyasta müessir olduğunu iabat ey• 
}emişlerdir. 

Zayi 
Nazilli orta okulundan 1937 ta

rihinde aldığım 98 sayılı diploma• 
mı kaybettiğimden yenisini alaca• 
ğım. Eskisinin hükmü yoktur. 

H. Boy'at 
2798 (2567) 

KİRALIK 
Yeni Tuhafiyeciler, Doktor Hul&i cad• 

desinde ve civarında 2 ve 3 odalı milsta" 
kil ve konforlu ev ve yazıhaneler kir8'" 
lıktır. 

Müracaat: Doktor Hulusi caddesi :No• 
64 TELEFON: 2256 

S. 7 H. 2 
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Saray· 
ı. Doktora ..................... 

Halkı 
. 

Bütün 
parça el,, 

Saat: 14,30 Karl§tk plak ne§tiyatlt 
14,50 pliı.kla Türk musikisi ve halk şar
kıları; 15,15 Ajans liaberleri 

K1alın 
--~-~~~-~~~~~----~~~~---..... ----------------
değİfen ahldkından memnun 

NostraclamlJse kızmışlardı 
olma mıf, 

"l\mı ing taba ınl!a'.in son yenıek ltı- vunl çliuirt:amıyor, esklil gibi dijile, tır- Akşam. neşriyatı: A 
fUfüsını ekmeğii\ eotı lôkmasile lyice naiiİe ô~yofdu. Her !ffiaçın6a da- Saat: 18,30 Kar~ılt plak neşriyatı, 
!!lyll'afalt a tma al\ı, u Uhcc.-li afi§uır mı\tlatı bir parça aaiıa lŞiıiij, yavaş ya- 19,15 Türk musikisi ve halk şatltilan 
celi çiğnemeye bi lAdi. Söffaôaıı kalk: vaş bugtıillfü allhl ft1miŞ\L (Makbule ve arkadaştan) 20,00 saat aya· 
tığı va'ktl kamı &Jymuş deRildL buna !ti damai'lir, §lj iilifüllı elleHne bıi- r~ ~e arapça neş~yat 20,lS Tü~k musl· 
:ra~eh tıVde yemek yiyefi bit 0 olıfıuşlu. kar k n gözlli\üfi önüfi.e ellefüilft gene:- kisı ve halk şarkıları (Selahattin ve ar· 

&ihi hu tavindaki demiri iıtediği fdt·ılaiıma bunların bize habet getirdik- yordu. Çôcukl r, ik§am yement yemedillerini lilc :ıwı, mafSallitIBm l1lt Oliiü: Beney kadaşlar~}, 2~,00 Keman solo (ProL~ee-
~ •okuyordu l lerini töylemiıti 1 d di. - S6 - unuıBUi\lar diye erlfefülön yatırnıış1ardı. Jone5IB Jtaiasüldin ulme.Ien erYVellü det atalri) Pıranoda; Proİ. Georg Mar· 

l<raJan hasta kız hakkındaki ıua· Zavallı luıc&(ıız, kendisi için Sen- . . . .. . • . . Kirün dl ıgı.ma. bil' lotifti lto amıf eıaı Reİ4h Birôenhtre ~llltiiil bu tüh kovits, 21,15 Stü<lye salon orlrestrasu 
liııc de: }ermen uraylılannın ne felaketler o? bm?cı. Luı, esaı ıhhar.ıyle s;: ~sı yefftelt yer1ten bturup ffi'Utenıtki" 'AaeUle liliı§elmlŞtlı Kentli )(en8ffie: 22,ÔO Ajans • haberleri Ye hava raporu, 

- Kralam, diye cevap verdi. Bu hazırlayacaklarını a\dına bile getir- ve hıddetl_ı hır adam. o~m~ ıle be id lane on\i Mytetmi§ti. O, i§çi sınıfına men- - Tuhh be! Ne olurdu olr parça et ~2.15 yannkı program 
hasta " maaum kıza en bUyük yar- medi 1 her, ~vgı ve tes~l~ı ıhtıyacıru 1 - s-up olduğu b!lll olart 111yıf, blOOn bit olsaydı! Diy ffiıfUdaıiru. -
dırnı ,_.,mü prektir. Bu kızı eyi Ve, kralın bir heyeti tarafından detle hı~tm~~t: ıdı. k lb' • k kadındı. Mamafih eski güzelliğinliı lz- Karısı Ueta itirazlı bir sesle cevap ~STA.NBUL RADYÖSU: 
ttınclt deınek, .abak bil' günahı al• kulübeden alınarak Senjermen ~ara- Bu z~lı~ ~ükumdarın a mı a~ leri elan yüzünden silinmemişti. Yeme- verdi: • ğle. neştlyatı. . . 
!aha tamam ffetti k demektir! yı hudutları i~ine getirlldUc.lerı za- lamış gızlı bır sevda vardı. Bu s~~cia ~· ali &. r§iltl ltötiij\ldah Mtın ıal- -'Her na liaSaba da ıgtttilii. Saat. l~,!o Pl!kla fürlt mus.ı sl 14,50 

. «Ne belli;~ Belki debu ,Uzel kı· man, iki kadın iltemiyerek titrediler. mn teselliıi, ·~ra~a. ye~i ,_ .. ıbtm~et :~t~ ~~:W:. son birkaç kuruşu da ek- - Vermediler değil mi? havadi~#l5,Ü:ltpli~ Türk mı!':.silöSi, 15;30 
tın IWbıniade uyancbrtlıiı yeni "_. Kral haata kazın tedaviıine Nost· genç ve haıt~_kız .ıkdlı. 9ub~l u .. u.~ız ı :ıtıekçiye verilfuişti. - lki yi{i elli gram blle venneIDlet. ffiulitelu pl neşrıyalı l6,w son 
"..... . • b d b'" 1 k ~d'l ' .. .. tt" aevda artık Kemı en ı e çuruyen '!!\_ k l ll '" ~"'"1:'11"' "" 1 b' . dedi ki "'""""n, sızın un an oy e ço a ı raaamusu memure ı. '. "d" k"' 1.. h takı .c.rke , ağır ığı a ınoa isyaıı.Kar gıcır- ne e ırı ···· AliŞaffi 1 t. 
Vo tefk.atli olmanıza sebep olacaktır! K~. zaif düşümiif ve tiddetli bir Ak nyl esı~dadşkı 1 ı; oyu vel a!! t 

1 
' tılar çıkaran bir iskemleFe· ç&kerek fili- Birdenbire susmuştu. S :.

1
• 1.n;ırHy~~:

1İ fuU··'·· .............. bacı .. ..... 
v ~ '• L.ı... b 1 • '- al N ..ı& •· ra ın cı en avutucusu o muı u. " 5 .. 1 i.e~'' aa . o,"'1 aru ... ıt. ,.ı.t:pc .,, u ... -

. l\.raı, bu yenl ,~atın u yen ıe- aoau~ mışhr. oetra~mus o za- . .. . ad Ü haniki bir "şekilde cebinaeh piposunu çı- -:- oy esene ne aew.. ledi e bahÇeSin<len naltien 1915 Jrofilec 
ijldeki ifadeleri lcar§ısında kızmak man henüz malum olmıyan ckupe Tabip ve muneccıttı Noetr •m1} karttı,ağzına aldı. Sonra iri elleri ceke. - Souaelin bu gece 8eni aöveceğini ......... ~ 1r a "'JH• h:.'l"- = ı' a ~ k t Sa 
lft L --'1.' f 1 d • J•• • () k k l b h l" d k memnun O u- ' •~ hS ı~v.T <ı l\evı nam n ;-:,ev • ~ .. dursun, l'CA aza memnun çe~mek» }e avı usu u sayesın e ı%1 ra ın u a ın en ço tinin yan ceplednde gine mihanlkt bir bildiğini, defterip de faZla olauğunu söy- lih,(çôCuk liasta1ıkları), 19,M ·l>orsa ha· 
0ldu. cyı ettnege muvaffak oldu. yorClu. 'k' a- araştırma ya~tı. Birdenblre haıırlamışh: lecÜ. berlerl 20,00 saat ayarı Gffin\iiç asatlia· 

.. - Nostradamüı, enıı çok tefek- * Kral, artık _her ~kşam ı:u ~ dı: h .Xiltünil yoktu. Kaşlarını çatarak hıtsla Tom King cevap vermedi. Şimdi genı- tiesind~ii naklen Vedia Hıd ve arltadaş· 
~\lr ederim, saadetimi, hayatımı sa- ·~ ~e kon~ı halmde ?., n adı ~ ... pipoyu ağzınclan çıkartıp cebine da1rurdı. liğinde beslediği Buldok köpeğini ve ona Uıı'ı tarafıncfah Tdrk ffiusiklsi ve lifillf 
ba bo 1 1 daıretıne geçıyor ve oraaa en erı.. H ek ki · . · d 1 ı • · Ü • 

Ar 
rıkç uyubmh l d d bir huzur ve belki de kuvvetli bir M- ik"~r etleri, san ı~ı. ah e _e d~ınınt . Y - yedirdiği köeam1ın et }Jarçalarıni ôüşü- şarltiları, ~.40 hava faporu, 20.b Ömer 
t sa a o uyor u. Kral, Nos1.radamüsü saray a iki . . . uyle mahvolmu;ı gıbı atiy ı. rı ya- tıtiyordu. Bugün karlSlllll veresiye blf Rıta Do1-ru} ~"=tından fıhiD<'a §öyle' 

v_ -1 '--- .l'J · · · f r~ · - d h l k d · adet hı11ec:hyordu. __ ,.. • "'' • 1 i n ıp...ı.a q • 

lle ~~ 1 .. ~ı edrml baı ıyece myanıta ıar ~ia' .. ay a a a ı oy u. Noatradamüa çok defalar bu ııt pı!~: MKU:.t~-~ırdlı"bı;,. ad~dalı .. .!!oıbıııe ::rı P.fi[tça et vermiyen kasap o zamanlar da U,00 §aat ayan 21,30 Muzaffer tlltar ve 
x. ıuaou auen u anı m ~ Sihirbaz ihtiyar bir zamanlar sa· . t . d b l '\'e J esKı ve u wuz u. ~wıour arının us~ eliaydı Tom King için belki de yüzlerce arlt &şiarı üıfruın&n TUrx musoo 1 ve 
ıurdı. raydan bir an evvel kurtulmaktan ckea]zlı!abr~ ledrıdn e fut.uyhleuyb~ırr '-en~ıaı kısunları, .altlarındaki kalın pençeye \jüt verirdi. Maamafih zamafi de!iŞini§U. hal: ~rıt.ıları 22 ıo mllillt ve varyete 

B. k - .. __ _ı•w•. • • d ş· · -.:1· pı ır e e il a 1 ll - ,_J __ ,_ kaJ ıI .. i • ~ ' • 

f. - ıze arıı goataıuıgtnız mıaa- başka hirıey istemıyor u. ımaı, sa- b ik" k-d nla kralın uayanamıyaMlA dar uy gorUnUyor- Toiıı King ihtiyarlıyordu. Artık ikin.et Tepel:iaşı belediye öaliçesinaen nıiklen 
lh'lıA-. l''- e "l'kten dolayı size 1 k . rd A k oturuyor ve u ı .. ı ı~ d S daki .. le"' k l k ._.ver ı&. v ey.ı ı . . . • raydan ayrı ma isteıtuyo u. rtl hbe uh bbetini derin bir haz w.r ı. ırtın uc1;1-Z gom gın o . a· üriye düşmüş bir boksör esnaftan daha 22,50 son haberler v~ ertesi günün prog- -
~le te,ekkür ederim. Çok eyı bılınız role ihtiyarlamı•h ·, hayabnın ıonun- ~o t ve :m rda pakları ve yakası f~ı'ktı. 'Üzerinde boya fazla kredi bekliyemeıtdi. 23 00 = ı 
!IQ b hak b. ld ., " y h ılo aeyredıyo u I k 1 tamı, , ;:,aa~ ,ayarı son 
b ccn~. ı . ~~ !apmış o ugunuz da olduğuna emin idi. Rahate i ti- Gen kız k.ra~ bü ük bir aefiyetle e e eri vardh ' ., O sabah yataktan kalktığı vakit canı 
\l cyılıklerı mukafataız bırakmıya- "·acı büyüktü. Ve kralın kendisini . ç ·. y Mamafih TomK.ingin ne o1dugunu asıl bir para külbastı istemişti. O istek elan AVRUPA RADYOSU: 
~tırr J dıyordu kı. ·1ruı ed kıl v d v·ı Uz'" a·· O t" "k ç SENFONlbER : 

Dcd: nerede olursa olaun buldurup saraya _ Sizi ilk gördüğüm Anda kalbi- ~- fen 1~1

00~~- ~ ;~rt ~·· • :pı bakiydi. Bu döğüşü için layiki veçhil@ 
ı. aetirteceğini de çok eyi biliyordu. · "dd l v h'ssettim. l- ır pro esyone sorun, 0 uşe rınge haıırlanamamıştı. Hayat pahalılaşmJ§, 

mm şı ete çarptıgını l 1 biz t tıniş b" d .. v.. •• i-, ( ı 
lhtiyıır müneccim, g""'irdigv i bin . . d 1 n b"r his ıizin sıfatınız- uzun sene er me e ır oguşçu- i• bulmak zorlaşmıştı. tdman için eldiven Büıtreş Senfonik F-ransfz musikisi plak-

-. çım en ge e ı , n·· b'"f" lfun tl . . k an1 larak s * bir macera ile artık kaderiyeci olmuş-- da bir zatm gelip beni bulacağını ba- tun u b~ a .. d:. eDrındı pekl c b" 
1
. 

0 
• di giyecek doğru ôürüst İtlm.Se bulamamış, larla) (21,45 devamı) 

. . . d aşıyan ır yuz u. u a arı ıçımsız . . B' . b 1 Kral, yanİnda Noatradamüs oldu- tu 1. - na bıldırıp, duruyor u. • • Bunl t kil ete· ~ t h . di lstetlıği gı<layı alatfiımı~tı. it ış u up HAF1F KONSERLER : 
iu ha'.ı• f-'-ı'r kadının kulübesin- Tedbirin takdir karşısında çok za- .:Masalların doğru olmaması içın Ad arı~. eJ . ıgı agız :ayeılınaşın · arka arkaya bir kaç gün çalışmış, bacak-

ıKı-. ~ k k ld BiTMEDi- eta yuzde bır yara yırtıgı aç ıştı. . . . ah1 7,10 Berİin kısa dalga_~ halk ffitisikisJ 
~en çıktı, bütün gijn halk arasında man hü ümsüz a ığını görmüş ~3:WM'.1BE :-

1 
. •KrJN Çene mütecavi~ hayvani ve in idi. ~mı k.uv;etl~nnek ıçın .;~ ~~ (8,15 devamı) (9,45 kah~k mumi) 8,30 

dolaltJ: Sefaletten ve mahrumiyet· idi. lf . ~ Yavaı haralcetli ve ağır kapaklı gözler, oşmuş, ~ oo~g>k yapm~tı: v ke de Pari~ Mondlyal pl~k musikisi 9,15 plak 
ten, ııtıraptan ve aöz yaşlarından Nostradamüsü sarftya bağhyan se- ızar knl k 1 .. ltında Ad la manasız mek bekliyen hır arı ve ikı çocu u- 9 45 1,,_,_ 10 35 l'k 12 lAk 13 fl 1i k ~ 
h be l d b"lh k l k :S ın aş arın .. e r k "dman t- k " küldU ' P a.K ,. P a p a Der n 1 

a§ka hiç birıey göremedi! P er arasın a ı assa ra a arşı Pazar günkü sayımızda yanlışlık- R idiler. Onun siması vlh§i hayvan1an ha· ;: de~.; y:pmn .... ~~ ::nu:. . · sa dalgası hafif musiki (14.15 devamı) 
Aktam karanlığından aonra, gizli duyduğu ıevgi vardı. Kral, eyi bir ı" No.stradamilsUn devamı yetine ~ tırlatıyordu. Hele gö:rJeri tıpkı bir vahşi . u e ı e ynpacagı maç 1 ~ •1~ va- 13,20 Paris Mondiyal konser nakli (14 

lt~ıc:lan Mtaya döndüğü vakıt, ilk insan olarak yeniden doimuş gibi sonu milretliphaneye verilerek diz- ~ hayvanın.ki &ibl idi.. Alın hafif bir meyil ~t esnafın ona açtıjı kredi pek cilZı bir devamı 13,Z llUkteş Sıpiçeanu orkcst· 
fı olarak aray kumandanını Ye baş idi; No~tr.ııdamüs, bu kralın yar- dirilmiştir. Romanın mabadine de- N ile hemen saçların içinde kayboluveri- nısbette faz~a~aşınıştı. Maçın ynp~acağı rası (14,30 devamı) 17 Varşova Salon 
}'ayerlnl yanına davet etti. Onlara.: dımcıeı ıdı. Bu sayed~ F ransaya, 1 ~ vam ederken karilerimizden özUr ~ yordu. Saçlar kısa kesilmiş olduğundan ~~nun sa_hi~ı ona avans olarak uç tn- orkQstruı 17,15 :Moı:ıdiya] pfak fuusikisl 

- Sarayda bulunan en güzel ve krala, Fransızlara ~e ınsanlara fay- 1 dileriz... . baştaki yarık yerleri ve yumrular dışar• gü.h vermıştL Bu, maçla kaybedenin (17,35 keza) 18 Pans Mont1iyal plak mu-
en eyi kadın elbiseleriyle en eyi ye• dalı olabileceğine ınanmış bu) unu- ~G:Dl!Tf./.ZZ.7-.r~~T..7~ dan kolayca farkedillyordu. tki dcla kı- alacağı para idi. Birkaç para da eski ar- slki · 19

1
17 Bükteş plakla C ar Frmkın 

Yecekleri bana getiriniz, dedi. rılmış ve sayısız yumruklarla garip bir k.adaşlarındnn ödünç alınıştı. Onlar da eserlei"iü(len 19,30 p te Ratlyo orxest· 
Kralın bu iradeai en kıaa bir za- T 1 • §ekil alınlf olan burun ve daima §1~ du- daha fnıJa ol.aydı vereceklerdi. Fakat o rast (Maear besteler1):Z0,25 Prağ orkest. 

llian içinde yerine getirildi ve kral, e e Vl zy o D ran, tabü ha1lnden bir niliıli daha bUyilk sene işlerin kesat gittiği bir seneydi ve ra, keman, sak§o/on, piyano 20,30 Parlı 
bunlan bat yaveri vasıtasiyle, Sen- laımıbahar teklinde bir çüt kulak, onun onlarda sıkıntıdaydılar. Hayır .. Kendini Mondiyal pl~k 22,45 Bükteş bir lokan-
forrnen k.Hyünün dul kadınının evi- harlci gilıelliğini itmam ediyordu. aldatınağa ne !Uzum vardı? ldıruinı t~ tadatı Jtooser nakli 24,10 Pe~le Çigan 
ne, hatta ve gili:cl Çeye gönderdi. Henüz tra§ olmu' olduğu halde cildi- marn de~ldi. :tyl gıda alamattu~tı, gönlü mıWki.ii. , 

Bundanba§k.a,hazinedarıiledegenç fngiJterenİn 300 Sİnemasında fjJim- nin.altındasankiikigündenbenyüzilne de ferah dt!itildi. Sonra, adarıı kıı-k ya-
ve aiizel fakat haata kızcağıza güzel ustW'a değmem.iş gibl duran Ye§ilimsi si- şındayken yirmi ya~ı.nda ikenden dahı OPl.RALAR, OPERETLER 

bir ev aldırttı l 1 e f t 1 • • t U d 8 ~·ah bir aaka.1 tabakası vardı. zor forma girerdi bunu da hesaba koy- 15,30 PariJ Mondiyaİ «L'atlantidcı 
Bu hadise köylüler aruında çok e evızyon ıs asyon n n Velhasıl o, karahlık bir sokakta veya malıydı. Karısına: isittillpiyes19,10Brat1slavalllbik~ar 

çabuk ıuyu buldu: gece vakti dul Da klen go•• 'sterı• tecek tenha bir yerde korkulacak blr surattı. - Saat kaç Litl, diye sotdu. optttt musiklııi (Lel:ter, Nodbal, ratü.t) 
hayan Gre•İn evine iki yabancı gel- Halbuki Tom King cani değildi. Hayatın- Kardı gldip katşild koirıfudan sora· 
Ctiti anlatıldı. Ve buna bin bir çeıit da hiçbir cinayet işleme~ti. o aeviyc- rak döndU: ODA MUSUOSt 
inana verildi. Bir kısım Hızırın, diğer Keşfinden sonra halk arasına inmekte levizyon alıcı makin .. i kullanacak bir deki adamlar isin pek tablt olan bazı S!Si.te çeyrek var.. 19,20 Prag Kuartet musikisi 20;40 Vat'lo 
bir kısım da: gec:~en bir icat varsa o da televizyondur. veya iki memur bulunacaktır. Bu da döiil§ ve kavgalar istisna edilecek olur- - llk maça birkaç dakika sonra b8§-' §OV• Kuartet tamından hafif musiki 

- Hasta kizin güzel olmasi ha· Bilhassa asrımızda, en yeni icatların der• hen\iı tatbika K•Çilmcıeini zorlaıtıran ci- sa kimseyi inclltın~ Kendisinin do~· layacaklat. Kısa bü dtneın. maçı. Soma RESIT ALI.ER 
sebiyle -doccalin saf kalpli olanlarda hal yayıldıaı ve herketin ittifade edebile- hederden biridir. Çünkü henüz, televi%- rudan doğruya kavga çıkarttıiı da va.ki Dealer Vela ile Griıdley arumda dört 10,45 Berlin k1.1a dalgası Piyanı .ola 
biuat f sanm ve Senpiyerin geldi- c•ii ,.kilde lKUlladıiı ıörülüyor: Se•li yondan anlıyan makiniıtler yetişmiş de- delildi. O profesyon~ldi ve döğüKi.ilüiü- rnuntluk bir maç var. Ondan .ama (11,15 7az ~l'kıları) 18ı2'S Brüao 1slil:1Al 
B'ine hükmettiler. Fakat, bir köylü, ıinema ve radyo bunların başında gel· iUdir. Televizyonla filim ıösterecek si- nUn hayvanı cihetlni hep para kaz.anmak Sta.rlayt Ue bir bahriyeli arasmda on ra- ~arkıları 18,4'1 Prac A.fk ıarluları 18,40 
dul bayan Groain kulübeai kapısı Ö- mcktedir. nemalara bu makiniıtleti de temin etmek için ringe çıktıit zamanlara saklardı. vunUuk bir maç olacalL BeıDm sırama Oatrava piyano n-fakatlle prkılaı- 21 
nünde kralın bir yüzüğünü buldu ve Fakat henüz televi2yon, zünıTüdU an· zarureti vardır. Rinlin d~ında uysal, ywnupk b~lı bir daha fÖYle böyle bir JUtten fazla vakit P!:!te l4aar ~r1uları alq~ 22,10 Var
bu sayecle meçhul aece ziyaretçaleri- ka ıibi, iaıni olan, cismi görülmiyen bir Yeni t .. iMt yapılma11, onu kullana- adsmdL Hele gençliiinde, yani çok para var. ~a fllrllı~ ~lezya musnösl 23 Varıova 
nin kral ve adamlarından birisi oldu- icat halindedir. Buırün yalnız Lonclra ve c.ıc adarnlarıo yetittlrilme.i ço~ pahalı)'a kazandığı Sll'tlarda elinin açıklıiiyle :ta- Aradaıı on dakikalık bit sUk1ıt geç· Erıka Monnı kentım çalıyor (plSk) 
ğu anlaşıldı 1 Pariate birer televizyon iatuyonu vardır. mal olacak zannediliyor. Çünkü, bu b- nlDlXU§tı. .. ınişti. Tom King yeıinden kalkti. Şap- DANS MUSUCJSt 

* 
Yalnız, bunlardan da bütün lnıilt.t• n dar p.halıya mal olan bir iti. einema)'ı Kinci delildi, düşmanlan pek azdL kasıba uzamrken kanıma: ~ Pqte (}llAkla) 18 Vaqtl'l/a 23,lS 
Franaa iıtifade edememektedir. Çünkü aeyredecek halk acaba kartılıyabilecek Dölü~ onun işi mesleğiydi. Rlnıde acıt- - Doifımıııu istft'R11 idm•mm ye- Bn&DO 23,l5 Pe,te. 

On birinci Lüi birdenbire 
dostu» oluvermiıti. 

televizyonun bugünkü şekliyle, ancak midir) TelevizyorJa netredilen bir fi- mak, sakatlamak, imha etıtıek için vurur· rinde delil Llzi, dedi.. -----"----------
«halk 400 kilometrelik bir sahaya neşriyat yap- !imle, diğer sinemalarda seyredilen fi· du; fakat bunda düpwılık yoktu. Otaya Kapıya doiru yUrtidil. Oriu öpmek U. AŞÇIBAŞI MA il KA 

mak mürnlikUndilr. istasyondan daha u- lim arasında seyreden hesabına bir fark toplanan halk döiü.şçUlerin bir~rleii.ni 1eınqti. Maça aiderk.eıı kamım öpttlA\l Makarnalar 
Saraydaki hinoğlu hinler, hu deii

şikliğin Nostradamüsün telkinlerinin 
eseri olduğunu hemen anladılar. 

Kral bu aralık, Çeyi do aaray hu· 
dutları içine alımı bulunuyordu. 

Suayblar Noetradamü• denilen 
bu sihirbazın bir an evvel sahneden 
~ekilmeal için çareler aramağa ko
yuldular. Kraliçe de bunların başın
da idi. 

Kraliçe, saraya bir köylü kizi"n ge
tirilmesini Noıtradamüsün iti aayı· 
Yor ve bunun için de ona pek ziyade 
1'12rnıt bulunuyordu. 

* 

zaktaki yerlerde televizyondan istifade olmadığma göre hallan televizyonlu ıi· bayıltmcıya kadar döğ'ınelerini seyret- vaki deiild.L Th'kat bu gece bu itiyat bo-
edilememektedir. nemayı tercih edeceğine hiç ihtimal veril· ınek için para veriyorlardı. Kb&nan ha- zulmUJtu. ÇühkU katısı katarak "kolla-

T elevizyonun bu mü~külatını teşkil miyor. sılatın fazlasını alırdı. Bundan yirmi se- rını onuıı boynuna dolıml§, onun bqııı.t 
eden 197 ~erek henüz lcadm, tamamiyle O halde, televizyonla temin ettiği ne evvel, Toru Kini, Gouge.r ile karfılq- kendiııltıkiııe çekınijti.. Kaclin ~daıriın iri 
tekemmül etmiı bulunmaması, . gerek Eili.me ıinema aahibi de fazla para ver· \ılı vak.it Gougeti.ıı çenea.ini.n ondan ev- vticudwıwı yanında ufacık kalıyordu. 
n .. riyatın pahalıya mal olmuıdar. Bir meye razı olmıyacaktır. Bunun için, sine- ve1 yaptı.it bir döğilfte kırılarak daha yea - Şaıisıh açık ol5ün Tom! Onu döl
televizyon makinesi 5 00-600 liradır. ma adedi ne kadar faz1a olursa televiz- ııi tamir edildiğini püilA bildiji halde tnelisin! 
Televizyon •1rketine abone olanlanıı Yer- ....,. kU·"·eUi v " --1- 1 - Halrlınn ... "-·· ~-eliyim. Bae;. r yon ~irketinin onlann her birinden ooye- .... .,.. yumrugunu o 2eııeye _.__ - v-. v--..... v 

diği para da hayli fazladır. ce~i paranın 0 nisbette az olacait dü,li~ nuş ve onun dokuzuııcu ravu.ndda t~k· ka ~ çar.i yok. Ne yapıp yap..p onu 
iki televizyon iıatuyonunu 1nıilteıe kur· nülüyor ve televizyoıJa Şliyecek ıine- rar kırmıştı. Bwıun Gougere kartı bir dDjmeliyim. 
duğu gibi, keşfi halkın istifadesine koy• malann mümkün oldutu kadar çok yttr· d~nlığı olduju için yapmamlfı aırf Nejeli &f)rümnek anusile yavaa yavan 
makta da ilk adımı atınajı lnsiltere dü- de açılmasına çalqılıyor. hasılatın failaeını a1maıun tn keMtrme iilldü. Bu aıracla katısı Olla daha fazla 
şünmüştür. Bundan daha çolc evvel, bu I"." __ l . b .. k- .ı t yolu o olmuı dolayı.aile bu U5ult nıüra- aôkulmllf\u.. Tom kanamuı omuılannm 

ı:.saten te evazyonun u;une ıwar a-
seneyo kadar lnıiherede 300 ainemallln .• . '- _ u t1 • caat etmişti. Gouger de çenesml 1.ekl"ar üstil!Mlen çıplak odaya bU töz ~-amrnum etmeaıne ıeoc:p, <1.1e erın pa- ~ 
televizyon ile işletilmesi kararlaşbrılmlf- l 

1
__ __ B . . f kırdıgı için ona danlmaIJUjtı. Bütün bun- Bütün varı yoğu bu boş odada idi. Oda-

tı. Fakat, tahmin edilen mUddet seçtiği halıya ma ounaııtdır. •nwa ıçm • a· 1ar o~un icabatmdabıdı. nın kirasını da iki aydır verememişti. 
halde buna muvaffak olunamamış. bu- damlan da tetkikatta balunmaktadırlar. Tom Kiııg konU§kan dejildi. Pence- Şimdi yuvasını bırakarak gecE."l'l.İ.n karan- S8tnil NrgisUain Birin~lilı 

ntMalycun lta:M1191tfllr··· Biraz da, saray hadiselerini bir ta- nun üzerine geçen gün Londrada yapı.- renin Yanında sessiz, seôasız oturuyor, lığına dalacak, diJisile yanvlarının yi· 
rafa bırakarak, dul bayan Gres ve lan bir toplantıda, ıinema ve televizyon Zayi ellerine bakıyordu. Ellerinin. tersindeki yecfiinl en iptidai ,eltiJ<M, tıpkı bir hay·•-----------........ ------
hasta kızı, Anyese pek fazla benzi- ıirketleri bunun derhal teminini karar- damarlar iri ve §iik.i.Ddi. ~ biçimsiz vaı:ı gibi döğüierek ka~tı. Jlan 
Yen Çenin nezdine gitmek lazımdır! lqttrrnıtlardır. Mani.a ukerlik tubesinden al· parmak mafsalları o ellerin nt işte kul- - Onu döğmeliyim, diye tekrarlııdı. 

Hayatın en karanlık bir gününün Projeye göre yeni bir büyük tel eviz- mıt olduğum ve nüfuz tezkerem !anıldıklarını eosteriyordu. lnsan haya- Bu sefer sesinde bir ümitsizlik vardı: Türkçe, Almanca, f rannzca 
aabahında, saray yaveri ve adamları yon kwulacak ve televizyon aleti bulu- içine yazılmıf l-ulunan Aıkerlik tının damarlarının hayatı olduğunu hiç - Kazanırsan otuz beş İngiliz lirası bilir ve yazı makinesi ile ıeri ya .. 
vasıtaıiyle gelen bir sürü eşya, yeye- nan 300 sinemaya buradan filim nakle- terhis vesikamı zayi ettiğimden duymamıştı, lakin o kocaman, şiş damar- var. Bütün borçlarını ödedikten sonra, zar bir baya ve usulü muhasebeye 
cek ve para karşısında bu bedbaht dilecektir. İstasyondaki bir beyaz perde ve yenisini iatihıal için ait olduiu ların ne dernek olduğunu pek iyi bili- elime de epeyce para kalır. Kaybeder- vakıf ayrıca bir bay ki; iki baya 
iki kadının hayretini tahmin etmek üzerine aksettirilen bir filim, 300 sinema- makama müracaat edeceğimden yordu. Kalbi o damarlardan son süratle ~em tramvay paranı bile olmadan geri ihtiyaç vardır. Usul~ muha~ebeye 
lıakikaten çok kolaydır. da aynı zamanda scyredilecektir. Bu ıu· eskisinin hükmü olmadığını ilin Iilzumundan fazla kan pornpalamı~t.ı. döneceğim. Kaybedene verilecek parayı vakıf o&nlarda~ lıs~n • b1lenler 

Ana ve kız, güzel bir rüya gör- retle, 300 sinema, filim ve filim makin.is- ederim. Artık onlar layikile ~~maz bir hale peşin almıştım. Allaha ısmarladık. Kam- tercih edilecel:tir. 2 ıncı kordon 
düklerini sandılar ı ti lcu1lanmak mecburiyetinden kurtulacak Manisanın Bölçeki cedit mahal- gelmiıler, e]asukiyetlerini kaybetmi~ler· nırsam soluğu burada alırım. Şafıinzade sokak No. 18 de Ahmet 

Hasta fakat güzel ve masum kiz: ve bu cihetten büyük bir kar temin ede- lesinden 48 sayılı hanede kayıtlı eli Tom Klngin mukavemeti de damarla- Kadm ın::ıkla~an koeasmm arkasından Rağıp C~cü. müessesesine mü-
- Misafirler hakkında içimden cektir. Raif oğlu Abdürrezzak özrencay nnm şişmesile azalmı,tı. Artık çabuk bir müddet baktıktan sonra seslet1.di: racaat edilmesı. 

gelen bir his vardı; sanki birisi ku- Sinemalar da bundan sonra yalnız te· 2813 (2568) yoruluyordu. Şimdi sıkı bir yirmi ra• (~ı var) l-5 (2571) 



Gazetemizin 27 Te 31 Temmuz 
938 tarih ve 9921, 9925 numaralı 
nüahalannm ilin sahifesinde net
redilen lzmir ziraat okulu senelik 
erzak ihtiyacı mübayaa ilanında 
koyun eti muvakkat teminat mik
darının (222) lira (75) kurut ola
rak yazılması lizımgelirken seh
ven 22 lira 75 kurut olarak tertip 
edilmittir. Keyfiyet tashih olunur. 

ALAŞEHiR MAHKEME BAS 
KA TIPLlölNDEN: 

Dosya: No. S. H. / 172 
Alaşehirin S Eylul mahallesin

den Efo Muıtaf a vereıesi araım
da taksimi kabil olmadığından sa
tılarak parasının vereıe aruında 

taksimi ıuretile tUJUUD izalesine 
karar verilmit olan ayni mahalle
de (Sarkan ve cenuben yol tima
len belediye arsuı garben Koca 
Ahmet oilu Mustafa evi ile çevrili 
200 metre murabbaı arsa üzerinde 
bir oda ve bir mutbak ve avluyu 
havi evin ehli vukufça yüz elli li
ra kıymet takdir edilmittir. 

l - Müzayedeye ittirak edecek 
olanların yüzde 7,5 pey akçuı de
po etmeleri. 

2 - Birinci ihale aünü 11 /8/ 
938 perfe!Dbe aünü saat 16 da ya
pılacak ve takdir edilen kıymetin 
haddi liyıkı bulmadıiı takdirde 
uzablarak 25/8/938 pertembe si
ni ayni saate biralnlacaktır .Bu de
fa da takdir edilen kıymetin ,;iz
de 75 ini bulduğu takdirde ihale 
edilecektir. 

3 - Açık arbrmaya ittirak ede
rek ihalai yapıldıktan sonra al
maktan aarfmazar edildiği takdir
de yeniden yapılacak arbrmada 
af&iı fiatle aabldıiı takdirde ara
daki fark evvelki talibine öcletti
rilecektir. 

4 - Bilumum muraf mütteri
ye aittir. 

Daha fazla malUınat almak ia
tiyenlerin Alatehir mahkeme ka
lemine müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

(2573) 

ar mudürlüğiinden: 
Zeytinyağı satışı 

A,dm valaflar -...... ait Koprb mılaiy•inin dede llll71ııde ma
harrma Şevki falarikumda 7 kazan ve 11 bomba içinde depo edilmit 
bul1Dl&D 36 ton küçük asitli zeytinyağı ile Aydmda Ekrem Çiftçi fab.. 
rikaamda bir kazan ve iki bomba içinde 4 ton zeytinyağı satıhia çıka. 
nldı. Dede köy fabrikasındaki yağlardan kazan içindekiler ayn ayn 
7 kayme ile ve bomba içindekiler 2 kayme ile Ekrem Çiftçi fabrika
sındaki bir kazan ve iki bomba içindeki yağlar bir kaymede ve yüksek 
asitli yağ ile dip yağı ayrı ayrı kaymelerle ve yağlann sabfından son
ra diplerinde kalacak posalar dahi ayrı kayme ile satılacaktır. 

Dedeköy fabrikasında 7 kazandan 5 tanesi S tel' tonluk 2 tanesi de 
birer tonluktur. Açık artırma 19-8-938 Cuma günü saat 10 da Aydın 
vakıflar idaresinde yapılacaktır. Nümune ve aııllan her zaman görü
lel::ilir. Artırmaya ittirak edecek olanlar % 7.5 muvakkat teminat ve
receklerdir. Yağlar mahallinde teslim olup ihale bedeli pqindir. Talip
lerle fazla mahimat almak istiyenlerin Aydın vakıflar idaresine mü-
racaatlan. 2-6-1 O 2792 (2563) 

ilan 
iz mir il daimi encümeninden: 

Eksiltmeye konulan it 

Bu itin açın tutan 
Bu ite ait evraklar llf&iı
da yazılıchr. 

Teklif mektuplan 

: lzmir-Kemalpqa yolunun 3+250-14+ 
600 kilometreleri araauıdaki penin e
suh onanhnuı. 

. . : (28781) lira (33) kuruıtur. 

A) Kapalı ebiltme pıtnamesi • 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık itleri genel prtnamesl 
D) Ketif, Grafik, Fıat silsilesi cetveli 
bUIUli fenni prtname. 

: 18 Aiustoe 938 Peqembe ,ana saat 11 
de lzmir ili daimi encümeninde bpah 

zarf mulile yapdacalmr. 
: Yukarıda yazılı evrakı lzmir, Ankara, 

btanbul baymchrbk direktörlüklerinde 
ıöriip inceleyebilirler. 

: 2490 saydı yaHnm 31 inci maddesine 
ıöre tanzim olunacak teklif mektuplan 

IZMtR BEJ EDIYESINDENı 1 
Beher metre murabbaı 300 im· 

ruftan 1338 lira bedeli muhammenli 
63 Gncü adanın 446 metre murab
bamc:laki 11 sayılı anumm sabfı 
bat kitiplikteki prtnamesi 'ftÇhile 
16-8-938 Sah günü saat 13 te açık 
artırma ile ihale edilecektir. lftirak 
etmek İltiyenler l 00 lira 50 kurut
luk muvakkat teminat makbuzu ve 
ya banka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saatte encümene gelir-
ler. 30-2-9-12 2757 (2548) 

- Belediye emlak ve akaratın
dan eski Halimaia Ç&1111ında yolda 
yeni 863 üncü sokaktaki 6 sayılı 
dükkanın bir senelik İcarı 361ira mu
hammen bedelle ve bat kitiplikteki 
prtnameıi veçhile açık artırmaya 
konuhnuıtur. 

ihalesi 9-8-938 Sah günü saat 15-
tedir. lıtirak etmek İltiyenler 3 lira
bk muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encümene 
selirler. 

22-29-2---5- 2441 (2487) 

Atatürk caddesinde yalnız binası 
belediyemize ait bulunan 368 ve 
~1 sayılı binalarm ite yanyan en
kazı müteahhide ait olmak üze
re yaktınlmuı bat mühendislikten 
tedarik edilecek kqif ve prtnamesi 
veçhile açık arbrmaya çıkanlnuftır. 
ICefİf bedeli 210 lira olup ihalesi 
12-8-938 Cuma günü saat 13 tedir. 
lıtirak etmek istiyenlerin ıs lira 75 
kurutluk muvakkat teminat makbu
zu veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte encümene 
gelirler. 

26-2-5-9 2692 (2516) 
4 ncü maddede yazıh saatten 1 saat ev
vel makbuz mukabilinde lzmir ili daimi 
encümeni bqkanb.ğma teslim edilecek-
tir.. 1 - Beher takımı yirmi iki lira-

Muvakkat teminat : (2159) liradır. dan bin iki yüz yetmif altı lira mu-
Poetada vaki ıecikmeler kabul edilmez. bammen bedelle itfaiye müstabc:limi-

2761 (2561) nine yaptırılacak elli sekiz takını el-
:ama = bise itfaiye müdürlüğündeki nümu-

IZMIR SICIU T1CARET MEMURLUöUNDAN: ne Te §IU'tnameli veçbile açık eksilt-
Tescil edilmit olan ( Endüıtriyel Türk Anonim tirketi) esas mu• meye konulmUftur. 

kavelenamesinin 5 inci maddeıini değittiren layıha ticaret kanunu ihalesi 5-8-938 Cuma günü saat 
hükümlerine göre sicilin 2350 numarasına kayıt ve tescil edildiji on üçtedir. lftirak etmek istiyenler 

------------ ilin olunur. doban bet lira yetmif bet kunqluk 
IZMIR 1 iNCi iCRA MEMUR- lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F. Tenik imzuı. muvakkat teminat makbuzu veya 

LUCUNDAN: 1 - Liyiha banka teminat mektubu ile söylenen 
Ali Timurun Tahir Şüleymano- Endü.triyel Türk f.nonim tir- cektir. gün ve saatte encümene gelirler. 

Yİç zimmetindeki matlubunun t• keti mukaTelenamesinin 5 inci Endüstriyel Türk Anonim tir: 2 - Beheri iki lira yirmi bet ku-
mini tabaili ZUDD1Dda tahb haciz- maddesinin muaddel yeni tekli keti mukavelenamesinin 6 inci Nfbın 130 lft eli kanıt m.a.aın
de bulanan lzmir Habmiye ma- Madde 5 Şirketin sermayesi iki maddesinin eski tekli men bedelle itfaiye müstahdiminine 
hailesi kadı Hasan sokağında yüz elli bin (250 000) türk liruın- Madde 5 Şirketin sermayesi iki yaptırılacak elli sekiz adet ppka it
genç O.man vakfından icareteyn· dan ibaret olup ~hri bet yüz lira yüz bin (200,000) Türk liruın- faiye müdürlüiündeki nümune ve 
li 60 metre terbiindeki 5 No. lu k. eti d bet yüz ( 500) h. dan ibaret olup beheri bet ytiz lira f&l'bıamesi veçlıile açık eksiltmeye 
tahtani Te fevkani bet odayı miit- ıymlınınb e L- h" l ıul eye kiymetinde dört yüz (400) hiue- konulmUflur. ihalesi 5-8-938 Cuma 

·ı 16 h·---~ k" h" • ayrı t r. uzum aaı 0 ursa 1 L"" h" l 1 ·· ·· t ·· ed" 1 tirak tm k temı ve IHCUe se ız ıaaesı h ti . . . ye ayn mıthr. uzum ası o ursa gunu sa on uçt ır. f e e 
borçluya ait bir bap hanenin h• = umİule:n i:kyeyı b- heyeti umumiyenin sermayeyi ar- istiyenler on liralık muvakkat temi
yeti umumiyesi itibarile 800 lira . ya ~ . ıy ~ a ve u tırmaya selihiyeti olacak ve bu nat makbuzu ile söylenen rün ve sa
kıymeti muhammene ile ve yine takdirci-: ıttihaz ~dılen karard8? takdirde ittihaz edilen karardan atte encümene gelirler. 
borçluya ait Karııyaka Alaybey Ekon~mı bakanlıgı ~berdar e~ı- Ekonomi bakanlığı haberdar edi- 21-26-29-2 2624 (2480) 
tramvay caddesinde 67 numara- lecektir. Su kadar kı sermayenın lecektir. Şu kadar ki sermayenin 

KATRAN HAKKI EKRElf 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler batt 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZl.E, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSAU ffAt 
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki sür' at itibariyle emaalaiz olan GRIPIN'lıi 
10 tanelik yeni ambalijlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ajnlara kartı ihtiyatlı bulunmut olununa. 
lcalnnda Pntl• (3) lıaJC alınabilir 

T alılitlerinden adınını.a oe her yerde m'arla Gripin üteyind 

,,,. 
juvantin saç boyaları 

tajb tabtani üç oda, mutbak, ça- bir mislinden fazla artınlmasına bir mislinden fazla artırılmasına Alsancakta Hava Gazı fabrikası 
mqırlık, heli. ve 50 metre murab- karar verilirken evvel eıqirde karar verilirken evvel emirde Eko- binası dahilinde yaptırılacak Hava 
baında bahçeyi Te fevkani bir Ekonomi bakanlıjından mezuni- nomi bakanlığından mezuniyet Cazı istihsal ocağına ait Temel, Bi
odayı ve sofayı müttemil bir bap yet alınacaktır. Şirketin çıkaraca- alınacaktır. Şirketin çıkaracağı na, Çah ve Baca inşaaatı vahidi fi
hanenin heyeti umumiyesi itibari- iı hiue aenedab bedelleri tama- hisse senedatı bedelleri tamamen yatlar esası üzerinden 24/ 7 /938 
le 2500 lira kıymeti muhammene men tahsil edilmit olmadıkça ser- tahsil edilmit olmadıkça sermaye- tarihinden itibaren on beş gün müd- INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Jg. 
ile ve yine borçluya ait Kartıyaka mayeyi artırmaya ve yeniden es- yi artırmaya ve yeniden esham ve detle kapalı zarflı eksiltmeye konul- Tantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
Alaybey yalı caddesi 8 pafta 25 ham ve tahvilat çıkarmağa karar tahvilat çıkarmağa karar verile- muştur. işin hey'eti umumiycsinin olup saçlara tabii renklerini bahteder. 
ada parsel 1 ide 496 buçuk metre verilemez. Şirketin çikaracağı ıe- mez. Şirketin çıkaracağı senetle- ~uhammen kesif bedeli .on y~i bin Juvantin saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabü renl 
murabbaında bir kıta arsanın 64 netlerin nümuneleri çıkarılmaz- rin nümuneleri çıkanlmazdan ev- lıra olup muvakkat temınat mıktarı üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
hissede 8 hiuesi tam mülkiyet ile dan evvel tasdik edilmek üzere vel tetkik edilmek üzere Ekonomi 127S liradır. Vahidi fiyat cetvelleri len renk yıkanmak, terlemek hatti denize airmek suretiyle d• 
ve 16 hiuesi çıplak borçlUya ait Ekonomi bakanlığına ıönderile- bakanbğına gönderilecektir. Bun· proje, keşif ve ~rtnamcsi 8S kuruı planU. Eczanelerde ve ıtnyat maiazalarmda arayınız. 
hissenin beher metre murabbaı c:ektir. Bundan batka isimleri bi- dan batka isimleri birinci madde- ~~~w?1ulçabilinde. Ha~a. Gazı mü- En deldi ve emniyetli markadır. 
150 kurut kıymeti muhammene ile rinci maddede zikredilen müessis- de zikredilen müe11iılerin her bi- durlugilnden tedarık edılır.Taşradan !!!30!!.tcm 

1/9/938 tarihine müsadif pertem· lerin h.. birine ikiter adet veril- rine ikiter adet verilmek üzere ve istiyenl.e~ posta ücretini ayrı~ gön: POT ASA SATIŞI 
be aünü saat on birde satılığa çı- mek üzere ve hiç bir kiymeti mad- hiç bir kı:tmeti maddiye ve itiba- dermelıdırler. Kapalı zarflı ıhalesı 
karılacaktır. Bu artırmada satıt diye ve itibariye haiz olmıyan ve riye haiz olmıyan ve yalnız 34 9( 81938 .~Iı ~ünü saat 13 de Bele- lzm İr incir Ve Üzüm S&tı ili ko-
bedeli muhammen kiymetinin o/o yalnız 34 üncü maddede yazılı hu- üncü maddede yazılı hukuk ve d.ıye Encumenınde yapılacaktır. i ş- 'I' 
75 ini bulmadığı takdirde en çok kuk ve menafiden iıtifade temin menafiden istifade temin eyliyen tırak edecekler 2490 sayılı kanunun t•fı • b• ı• v • d 
artıran talibin teahhüdü baki kal- eyliyen on dört adet hamiline ait on dört adet müe11is hi11e senet- tarifi dairesinde hazırlanmış teklif opera 1 erı ır ıgın en: 
mak tartile saht on bet gün daha müessis hi11e senetleri ihraç edile- leri ilıraç edilecektir. mektuplarını ihale tarihi olan 918/ B 1 k it • • b•• •• k J 
uzatılarak ikinci artırması 16/9/ 1 . d Ga • b 1 d (E d"" tr• 1 T"" k An . ş· k t") U• 938 Sah günü azami saat 12 ye ka- u yı re o esının uyu o 

zmır e zı u varın a n us ıye ur onım ır e ı d E .. . 1.... l'd' 
938 tarihine müaadif Cuma günü .. h t" . 2812138 t "h" d t w t l t d s"ını· ar ncumen reıs ıgıne verme ı ır- • h J v ) • f 

mumı eye ının an ın e yap ıgı op anı a sermaye 1 4 9 2 5 (2651 )2689 ası ve a a a agı• 1 ~ m ~at on birde paray~ çnrilecek: (50,000) elli bin lira daha tezyid ile (250,000) iki yüz elli bin li- er. ~ -2 - - . . . m v rın y 'i' ~-
tir. Bu artırmada d~ı sabf becle~ı raya ibliiına karar verilmit ve bu bapta İcab eden muamelatı te- 1 - 870 lıra bed~h .~efıflı Kar- • • ht• ı • •• •• •• d t t 
muhammen kıymetin % yebnıt kemmül ettirerek berayı tudik lktııat vekaletine arzolunmakla v• fiyakada tersane onunden pala- mesı 1 ıma 1 goz onun e u a 
betini bul~~dıİ! takdirde en çok kileti celilece tutiki mübeyyin 24/5/38 tarihli beyanname inal kı· mut f~br~kuına ~~dar .~an J k B• • v • • f d 
artıran taJı.bıne ihale ol~aca!'t1r· Jınmıt Te bu ıuret(e nizamnamemizin betinci maddesinin hiueda- l~7~ ıncı ~~kak .d~femesının t~- ara ırlıgımız tara ın an ge 

Bu ıa~. me~ller uzerın~e ran umumi heyetinin alelade toplantısındaki kararına tevfikan ta· mı~ı bat m~endıılıkten te.darık • • • • v • • 
her hansı bır •ekılde hak taıebın- dm icap ettiğinden mezk6r maddenin eski tekme muaddel yeni edııecek ketıf ve tartnamesı veç- tırt ılen potasalar Bırlıgımız 
d~ ~ulunanl~r ell~rinde~i vesaiki~ ~ekli yukarıya çıkarılmıt olmakla tadil edildiği üzere kabul ve tas- hile a~ık eksiltmeye konu.!~~ttur. v • ' • • 
b!rlıkte daır~mıze .muracaatıer. dikini diler ve sonsuz saygılarımızı sunarız. ıhaıe•1 •19'8~938 cuma ~~u saat baglı kooperatıflerde ve Bırlı-
ıazım~u:·. Aksı ~akdırde hakları 31 Mayii 1938 13 ~edır. lttırak etmek ııtıyenler • • • 
tapu sıcılıle ·~bıt olmıyanlar pay- Endüstriyel Türk Anonim tirketi ~ hra 25 kurutluk muvakkat t~ g" İTl'İZİD lzn ırdekı merkezınd 
lqmadan hanç. bırakılacaklardır. Pul ve imzalar okunamadı mınat makbuzu veya banka temı-
~b~. petin .~aile olup t~l.ip- icra vekilleri heyetinin 7/7/1938 tarihli toplantııında kabul buyu- nat mektu~u ile söy!enen gün ve satıca çıkarılmı•tır Satıclar 

ı~.ın ~zde. 1.kı b~~uk ~ellalıy~ rularak Tünkiye cümhuriyeti riyasetinin ili tasdikine iktiran eden ıaatte encum~ne ıelırl~r. . . 'i' 'i' • 'ır 
mutterıye aıttır. Muterakım versı Endüstriyel Türk Anonim tirketi esu mukavelenameıinin 5 inci 2 - 2306 lıra bedelı ketıflı Şe- b t • d• 
tenviriye ve tanzifiyeden olan be- maddesini deiittiren bu layıha tasdik kılındı. bitler caddesi dötemesinin sökü- es ve peşın ır. 
lediye rüsumu artırma bedelinden lktısat vekili namına lüp esaslı surette tamiri bat mü- lht• 1 1 herau··n o·•gv 
tenzil olunur. imza okunamadı bendiılikten tedarik edilecek ke- ıyaeı o an arın, .. 
Şartname 10/8/938 tarihinder. 2814 (2570) fif ve tartnamesi veçhile açık ek- d 

1 
S • k 1 • d 

itibaren herkese açık bulunduru- sittıneye konulmuttur. ihalesi t9/ (e en ev ·e aman IS e esın 
lacaktır. 2762 No. lu vakıflar ka- IZMlR 30NCO iCRA iFLAS kullerinin tescil muamelesi için 8/938 cuma aünü saat 13 dedir. •• •• • • v • • 

DUDU mucibince tediyesi icap eden MJ;"MURLUCUNDAN: ücret takdir olunmak üzere ala- lttirak etmek istiyenler 173 lira- iş Bankası ustunde Bırlıgımız 
taviz bedeli mütteriye aittir. Ta- Muğlalı Hoca zade Mustafa Nu- caklıların istimaa daveti kararlat· lak muvakkat teminat makbuzu ~ 
liplerin birinci icra dairesinin No. ri alacaklılarına avukat Nuri Fet-ıtırılmıt olduğundan alacaklıların veya banka teminat mektubu ile Bürosuna müracaatları rica olu-
lu dosyuına ve icra müna- tah Esen iıtifa etmit olduğundan 19/8/938 cuma aünü saat 10 da söylenen gÜD ve saatte encümene 

sd 

clisine müracaatleri ilin olunur. yerine bir idare memuru tayin ve lzmir 3üncü icra ve iflb id_..ine aelirler. IURU • 
2815 (2569) müflisin Muiladaki aaJri men· ıelmel..t illla olunur. 2 9 '2 18 2808 (2562) • 51-2-4-6-9 (2552) 

• 
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Manisa Nafıa müdijrJüğünden: 
1 - 7 400 lira 27 kurut keıif bedelli Alqebir Hükümet konaj:mın 

ikmali İn§aab açık ebiltmeye konmUftur. 
2 - Eksiltme 4/8/938 peqembe günü saat 11 de Nafıa müdür

lüğü odumdeki ebiltme komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girecek olanJann 555 lira muvakkat teminat ver

meLıri )izwıı@dır. 

4 - Pro~ ketif ve mukavele ve eksiltme prtlan, blUUti prtna
meler Nafu. miidirliiiünde göriilebilir. 

5 - Bu İfe girecek olanlarm 938 yılına ait Ticaret odası veaikui 
ve 1/7/938 günlü ve 3645 sayıh Resmi gazete ile neıredilmit olan 
talimatname mucibince müteahhitlik vesikası göstermeleri {izımdır .• 

19 - 23 - 27 - 2 2602 (2470) 

~ 

Istanbul sıhhi müesseseler artır-
ma ve eksiltme komisyonundan: 
Haydarpaşa Numune hastanesinin azı 600 ton çoğu 700 ton kok 

kömürü ile azı 300 çoğu 400 t~n kriple kömürü içinkapalı zarfla yapı
lan ekailtmede teklif edilen fiyat fazla görüldüğünden yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konumuştur. 

1- Eksiltme 10/8/938 Çar§Wllba günü saat 11 de Çağaloğlunda 
latanbul sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Kok kömürü için 1724 Kriple kömürünün 
tonu l 27 4 ku?UJtur. ' 

3 - Muvakkat garanti : 1287 lira 30 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 472 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
5 - İstekliler Cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuzu 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarftan ihale saatından 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 4669/ 2650 

24 - 28 - 2 - 7 (2499) 

, Fenni gözlük için 

KE AL KAMiL 
HiLAL ECZ 

AKTAŞ 

NESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pili.tin, hu baga ve ıellüloid çerçeve· 
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 

, barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok
torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

• - · • ~ • • ...... .. • • •• t • • • ' . .. 

DEUTSCHE LEVAN l 
TE-UNIE 1 
G. m. 6. H. 

H. SCHUET 

ACHA1A vapuru 18/7 / 938 de bek-

f ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

(eniyor. Mal Çlkaracalmr. JUNO vapuru 2S / 7/ 938 de Jimanı-

ILSE L ~ M ı\USS -vapuru 2'0/ 7 / 938 mıza gelip Rol'terdam, Afriıiterdam ve 

de bekleniyor. Mal çıkaracaktır. Hamburg limanları için yük alacaktır. 

YALOVA vapuru 22/7/ 938 de bek- SVENSKA ORlENT LINIEN 
leaiyor. Rotterdanı. Hamburg. Bremen 
içbı yük alacaktır. 

AMERtCAN EXPORT UNES 

SERViCE RAPIDE 

GOYNIA motörü 28/ 11936 de bek

lenmekte olqp (Doğru) Anvers Rot

terdam, Hamburg, Danimark ve Baltık 

limanlan için yük alacaktır. 

EXETER vapun& 1.s temmuzda Pire- SERViCE MARITIME ROUMAIN 
dea Nevyorka hare'ket edecektir. PELEŞ vapuru 30/ 7 / 938 de beklen-

SERViCE MARtTIME ROUMAIN . 
mekte olup Malta, Cenova, Marsılya ve 

BUCARF5T 
Cezait- tilnanlan için yük ve .yOku aitr. 

OUROSTOR vapUTU 24 temmuzda 

h ı · K- G ] D Dandaki hareket tarihleriyle navlun-e enıyor. ostence, a atz ve anup 

l. nl ,_ · .. k l k laTdaki deiifiklitderden acellta mesuli-nn• an .._,ın yu a aca tır. 

STE. ROY ALE HONGROISE yet kabril 'etmez. Daha fazla tafsilat için 

DANUBE MARITIME lkinci Kordonda FR.A TELU SPERCO 

TlszA J 6 d bek] vapur acentalı~ına müracaat edilmesi ri· vapuru temmuz a e-
. B p S . t ı_ __ _ .ı • ca olunur. 

nıyor. eyrut, ort - alt ve a~<:ı.erı-

1. 1 • · ··1t al ak._ Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4%21 • ye ınıan an ıçın yu ae ~ ... 

TISZA vapuru 3 ağustosta hetı:leni- ------------
yor. Danup limanları İçin yük alacaktır. 

Ilhıdakl hareket tarihleriyle nav· 

hınlardaki deği.Jlk:liklerden eeenta me

suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsillt ahnak içln Birln

cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur aci!ntehtJna mtlra

caat edilmesJ rlea •1unur. 

Tel. No. 2001 n !OOI. 

Olivi Ve Şiire. 
LtMİTET 

Vapur acentas1 
BtRINct KORDON REES 

BINASI TEL 2443 
Ellerman thıa Ltd. 

Agv ız bütün mikroblara daima açık ------- LONDRA HATn 
DESTRO vapmu 7 haziranda 

bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: "Umdal,, umumi Liverpool ve Svanıeadan gelip 

ll 
yük çıkaracak. 

Bakımsızlıktan çürüyen diflerin 
difteri, bademcik, kızamık, enffo
enza ve batta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz.. 
ma ya~~ığı fennen anla,ıimı,tır •• 
Temiz ağız ve sağlam di,ler umu
mi vilcut sağhğınm en birinci şar
h oJmuftur. Binaenaleyh ditleri
nizi her ıün kabil olduju kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilitıiniz ve etmelisİ· ........ " ... ... _....,, 
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi kornmıq olur-
sunuz. fl.. jif::l:ı.lli 

R A o.y OL 1 N 
ile ditlerinizi ıabah ve ak:ıam her yemekten ıonra fırçalaymız .... 

''G LA SU 1 T,, Fabrikasının 
'iP A P A G A N,, Marka 

Birinci YAöLI BOYALARI en 
ucuz Avrupa boyuL 

Bütün dünyaca tanınmıt son de
rece dayanıklı .•. 

45 Modera renkleri vardır. 
5 ve 1, 1/2, 1/4, 1/8 kiloluk 

kutularda olarak 

GLASURIT VERNiKLERi 
5 ve 1, 1 /2, 1/4 kutularda olarak 

Bütün boyacılarda bulunur 

lzmir Ziraat mektebi kayıt ve 
kabul şartları 

1 - Okulumuza 16 ile 19 (dahil) yaımdaki orta okul mezunlari 
parasız leyli olarak kabul edilecektir. Paralı leyli girmek istiyenler üç 
taksitte 200 lira verirler. 

2 - Kayıt muamelesi eyltilün birinci gününe kadar devam edece
ğinden girmek istiyenler aıağıda yazıh vesikalarla ya doğrudan doğru
ya veyahut bulundukları yerin mülkiye i.miri veya ziraat müdürlük 
ve memurluklan vesıtasiyle okul direktörlüğüne müracaat etmelidir
ler .. 

A - istida. 
B - Orta okul diploması ve diplomasına esas olan derı numarala

rını gösterir mektep müdürlüğünden almm1§ resmi bir vesika. 
C - Hüviyet cüzdanı (Okula kabul edildikten sonra aslını getir

mek prtiyle §İmdilik tasdikli örneği de gönderilebilir. 
D - Sağlık raporu (Liselere parasız girenlerin hazırladıkları mat

bu sağlık fİ§İ olup isteklinin Ziraat itlerine mütehammil olduğu fiti 
dolduran doktor tarafından ayrıca yazılacaktır.) 

E - ,Aıı §8.}ıadetnamesi. 
F - Hüsnühal mazbatalı •• 
J - Arazi sahibi veya çiftçi çocuğu olduğuna dair resmi bir vesika 
H - Dört adet vesikalık fotoğraf. 
l - Kefaletname (Özürsüz okulu bırakır veya mezun olunca hü

kümetin verdiği memuriyeti. kabul ebnezse kendisine yapılan masraf
ları tazmin edeceğine dair noterlikten musaddak olacaktır.) Kabul 
edilenlere okul direktörlüğünden örneği gönderilecek olan bu kefalet
name okula gelirken de getirilebilir. 

6 - 10 - 19 - 21 2 - 3 - 13 - 14 2403 (2381) 

deniz acente • ğİ CAV ALLO vapuru 7 haziranda 

Ltd gelip Londra ve Hull için yük ala· 
• caktır. 

HEIJ..ENIC UNa LID. 
HEllAS vapuru t'emmaz nihayetin- FLAMINtAN vapuru 22 hazl· 

• do beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- randa Liverpool ve Svanseadan 
burıı ve Anven ılima.ı:ll•nna yük aıa. ıelip yük çıkaracak. 
caktır. DRAGO vapuru 25 haziranda 

ONO'ED_ STATES ANI> LEVANT Londra, Hull Te Anventen gelip 
LINE LTD. yük çıkaracak ve ayni zamanda 

HEL VlC vapuru temmuzun ikinci on Londra ve Hull için yük alacakbr 

be~ giln}eriıule beklenilmdrte olup Tarih w a&YJunlardaki deliJUdikleı-. 
Nevyoırk :limanı için yük .ı.,.Mm. den acenta ~t kabul etmes. 

BAALEBE.K ~ 4Sl11 eylw ua-
~----~~~~-------

mıda beldenilmelı:te olup Nevyork için 
yük alacak.br. 1 Z de hmird.en "hareket edecek Pire. 

BALKANLAR ARASI HA Tl1 Korfu. Adriyatik limanlan, V enedik. 

ZETSKA PLOVIDBA Al>.Kotor Trieste ve Şupk lime.olan için yolcu v. 

Balkan ittifakı iktıaat konferanamm yük alacaktır. 

-=nab.. ,.alca Te JiiJc için tem ettiği hat- Gerek npurlarin ml!VIHllllat tarilıledo 
ta meıwup YugoslaT bandmdı gerek vapur isimleri Ye nanmilan hak· 

L O V C E N kında acenta bir taahhtlt altına girmez, 

Lüb vapuru 13 ağustosta J 8 ae Daha fazla tafsillt almU için Birinci 

Conıtanza, Vama n Buıa• lima.D1an Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

için hareket edecektir umwnt deniz acentalığı L1d. müracaat 

L O V C E N edilmesi rica ohmur.. 

Lüh vapuru pazartesi 22 ağım-oıı saat TELEFON : 3111 - -W12 

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

me usulile 100 teneke gaz yağı 165 eneke benzin, 950 teneke mazot 
45 teneke Trbl m•kine yağı, 2 teneke valvalin 3 teneke Greı satın ah
nac:aktır. 

2 - Ebiltme §llrlnamesi Aydın, tzmir, Den.izli ziraat müdürlük
lerinden ve Nazillide pamuk tohumu üretme çiftliği müdürlüğünden 
parasız olarak almabilir. 

3 - Eksiltme 22-8-938 Pazartesi gÜnü 11aat 9 da Nazillide belediye 
dairesinde toplanacak olan koınUyon tarafmdan yapılacaktır. 

Taliplerin aatmak istedikleri mevaddı mü§teilenin evsaf raporlarini 
ve her birinden birer kiloluk nümunelerini eksiltme tarihinden 3 gÜn 

evveline kadar çiftlik müdürlüğüne makbuz bukabilinde teslim etme
leri limnclır. 

4 - Muvakkat teminat 192 liradU'. 
S - Fazla malUmat için Nazilli pamuk tohumu üretme çiftliği 

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

Aydın vilayeti 
ninden: 

daimi •• encume-

Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan 154 79 lira 44 kuruı kqif 
bedelli Söke Ortaklar yolunun 14+000-ıs+ooo arasındaki esaslı 
tamirat işine eksiltme müddeti içinde talip çıkmadığında 29-8-938 
Pazartesi günü saat birde ihalesi yapılmak üzere pazarbğa bırakılm.ıt
tır. Muvakkat teminat miktan 1181 lira 20 kuruştur. 

Pazarlığa gireceklerin Nafia vekaletinden alnmuı müteahhitlik ve
sikası ve yaptığı en büyük itin bedeli on iki bin liradan ~ olmanıau 
müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bun
lardan birile mütterek teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi lazımdır. 

isteklilerin 29-8-938 Pazartesi gÜDÜ aaat 11 de Aydın vilayeti dai
mi encümeninde hazır bulun.malan ilin olunur. 

2-7-12-1? 2791 (2565) 
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Sovyet • Japon orduları çarpıştı 
Japonlar '',.,. ı. _op ve Tanklar aldık Tayyareler diyorlar 

Bu işin sonu ne olacak? 
Bu yeni yangın başlangıcı bütün dün
yayı endişe ve heyecan içinde bıraktı 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE hadisenin hakem yolile hallini kabul et
barebe saatlerce devam etmiştir. Japon- melidirler. 
lar btiyiik bir mukavemete maruz kal- Roma 1 (Ö.R) - Fenlandiyanın Mos
mışlar ve gerek insan gerek malzeme iti- kova sefiri Neva şehrinde Fenlandiya 
barile ağır zayiata uğramışlardır. Sov- gemilerinin seyrü seferine engel çıkarıl
yetlerin uğramI§ oldukları zayiat henilz masını protesto etmiştir. 
malWrı delildir. ÇARPIŞMA NASIL OLDU} 

Tokyo 1 (A.A) - Harbiye nezaretinin Tokyo 31 (A.A) - Kvantung ordu-
istihbaratına nazaran 300 Sovyet askeri sunun resmi tebliği: 
31 Temmuzda saat 17 de iki tankın mil- Japon kıtaları Sovyet topçusunu ve 

uharetlyle mukabil taarruza geçmişler 
ve fakat Japon topçularının yardi.mile 
saat 18 de tekrar taarruza geçmişler ise 
de bir saatlik bir muharebeden sonra ye

niden ricata mecbur ohnuşlardır. 
Sovyetler otuz maktul vermişlerdir. 
Tokyo 1 (A.A) - Japonyanın Mskova 

elçisi Sigemltqu Canlrufeng hudut hldi
selerinin do.tane bir oeldlde halli için 
başhyan ve 20 Temmuzda inkıtaa uğrı
yan müzakerelere devam edilmeslni Lit.. 
vinoftan t.temesi için talimat almıştır. 

n.K ÇARPIŞMA 

Londra (1 (ö.R) - «Ekgenc> telgraf 
ajansı Tokyodan Lstihbar ediyor: 

Kuantung ordu.u kurmayinın bir teb
liğine göre Sovyet kıtalan dün gece bir 
Japon-Mançwi devrlyealne hücum et
mişlerdir. Bu tebliğe göre Sovyet kuv
vetlerinin zayiatı 200 den fazla ölU ve ya
ralıdır. 

f1yni ajanam Moskovadan istihbarına 
göre Sovyet otoriteleri Mançuri hudu
dunda tüfenk ateşi taati edildiğini ka-

bul etmekle beraber bunu bir hudut h!- Japon borazanı ateş emri veriyor 
disesi gibi tellkldye mütemayildir. tanklannı tardettikten •onra Y ankufeng 

Tokyo 1 (ö.R) - Japon hariciye na- ve Satsaoping cephelerini işgal etmişler 

zırı general Ugaki Mask.ova sefirine ta- ve bu auretle Mançukonun mülki tama
Jimat göndererek Sot-Sao-Ping hAdise- miyetini yeniden tesis eylemişlerdir. 
sini proesto etmesini emretmiştir. Baş- 30 T emuz gecesi geç vakıt kızıl ordu 
vekil prens Konoye hariciye nazırı gene- tanldariyle topçusunun Japon - Manç 
ral Ugaki ile harbiye nazırını kabul et- müfrezelerine hücumiyle bqlıyan ve ea
miştir. hah saat altıda ihtilatlı tepelerin işgaliyle 

Roma 1 (ö.R) - Tokyoda çok geniş biten hareUt esnasında Sovyet kuvvetle

bir diplomatik faaliyeti hU.kilm sUrmek- rl muhakkak olarak zayiat vermişlerdir. 
tedir. Moskova be son hldise1er hakkın- Sovyet topçusu saat yediye doğru ha
da malfunatı olmadığını ve Siberyadan zı köyleri bombardımana devam etmif-

hahat beklediğini bildirmektedir. tir. 
Japonlar Sat-Sao-Ping hAd.isesini ka- Kuvantung ordusunun ikinci resm1 

banmış tellkld ediyorlar ve diyorlar ki: tebliği: 
Bu tepe Sovyetlerin işgali altında iken Yankufeng ve Sataaonfing tepelerinin 
bAdisenin hAkem yollle hallini Japonya geri alınması harekatı emuında Sovyet

nasıl kabul etmişse yine Japon tşgalı ler takriben iki yüz kişi zayiat vermişler
altına geçince Sovyetlerde ayni suretle dir. Bunlar arasında terkedilen 30 olil de 

vardır. 

Japonlar 11 tang, 2 top ve mühim 
miktarda gaz maskesi elde etmitlerdir. 

Japonlar da arlarında birçok aubay ol
mak üzere mühim zayiat vermişlerdir. 

Tokyo 31 (AA) - Havas ajanın 

muhabiri, Yankuf eng ve Satsaoping te
pelerinin işgali hakkında Japon ordusu 
namına aöz ıöylemeğe aalahiyettar bin
başı Akiyama ile bir görütmede bulun
muştur. 

Binbaşı Akiyama Havas ajanıı muha
birine demi,tir ki: 

Bizim için mesele bitmiıtir. Kuvvetle 
Mançu arazisini yeniden ifgal ettik. Bat

ka birşey istediğimiz yoktur. Sovyetlerin 
niyetlerini bilmiyoruz. Fakat eğer 
Sovyetler hu mevzileri geri almak teşeb
büsünde bulunurlarsa daha çetin dakika
lar geçirmeğe hazır bulunmalıdır. 

Bu tepelere mukabil hücumda bulun

mak kararı Tokyoya sormadan her türlü 
harekatta bulunmak için tam salahiyete 
malik olan Japon kumandanlığı tarahn
dan mahallinde tertibat alınmıştır. 

Japon mukabil hücumu, sahahm uat 
ikisinde başlamıştır. 

Harbiye nazın Ruslann Hore köyle
rini bombardıman etmft olmasını çok 

milhim ve vahim bir hAdise olarak ~ 
lakki eylemelttedir. 

Çarp11manın vukuhulmuı olmasındaki 

mesuliJtet Sovyetlere aittir. Sovyetler ge
çen gece çok isabetli topçu faaliyeti ile 
tanklarla hücuma kalkışmı,lardır. isabet
li endaht bilhaua teammUdü ııöıterme'-
tedir. 

SOV11llt Uzak Şark OTdmu haf'P manevralannda 

Tokyo hükümeti mUnaxiilnfih mevzilerin dirdiğine göre dün sabah Japon kuvvet- vetinin kullanılması ve japonlar)a sö1ı
Ruslar tarafından tahliye edilmesi ıure- leri tarafından zapt edilen Sat - Sao - yet arazisinde dört kilometre derinlllfıl" 
tiyle Sovyet - Manço hududunun tahdidi Ping bu gün öğleden sonra Sovyet tayya- de ilerlemeleri gösteriyorki bu sadece bb 
teltlifinde bulunmuıtur. Bugün aynı tek- releri tarafından bombardıman edilmiş- hudut hadisesi değildir. Mühim kuvveto 
lifi Japonyaya yapmakta ne mahzur var- tir. Japonlar b~ Sovyet tayaresini dü- lerin iştirakile hakiki bir harp olmu~ 
dır) Japonlar Cankufeng Sataaofingi şlirmüşlerdir. Bu haber ihtiraz kaydile Eğer Japonların kuvvet istimali tehcl-
tahliye edecek olurlar ise bir komisyon verilmektedir. dine B. Litvinofun verdiği cevabda So~ 
hududu tahdit iıiyle pek lla metKUl ola- TOKYODA StYASt FAALİYET yet1erin buna layık olduğu cevabı ver" 
bilecektir. mekte teredüd ebniyeceklerini bildirdl-

Pöti Jurnal yazıyorı Tokyo 1 (Ö.R) Mühim şahsiyetlerin ğı hatırlanırsa takdir edilir ki vaztyeC 
Çemberlaynın sebat ve mehareti sa- gidiş gelişleri diln ~amdan beri çoğal- bu günkü noktada kalmaz. Hiç şüpbeslı 

yesinde garbi Avrupada havanın teskin mıştır. Bu da vaziyetin vahametini mu- Sovyet erkfuıı harbiyesi gayri mefl"l 
edilmesine muvaffakıyet elverdiği bir Bl· bafaza ettiğini ispat etmektedir. Impa- olarak işgal edilmiş olan araziyi istirdad 
rada dilnyanın ijbür ucunda bir yangın rator yazlık sarayında harbiye nazırını için lüzumlu olan tedbirleri alacaktır. 
çıkımttır. Bir yangın ki neticei buarab ve genel kurmay başkanı prens Kamini Bu bakımdan variyet endişe ile karşıla• 

Tokyo Sl (A.A) - Hariciye nazm medeniyetimiz için çok mUthiı olabDir. kabul etmiştir. Diğer tarafdan harbiye nabilir. 
Moskovadaki Japon büyük elçisine Sat- Övr gazetesi yazıyor: nazın general Fizegaki bahriye nazırını Faris 1 {Ö.R) - Tokyodan gelen ha• 
saoping hldi.e.inf Sovyetler birliği hü- Moskova bükümetinin mümasil ahval- dyaret etın!J ve başvekil prens Konoyi berlere göre Sat-Sao-Ping hfıdisesi htl• 
kümeti nezdinde protesto temeai için ta• de ıöstermif olduğu •oiukkanlılığı bu ile birlikte yemek yedikten sonra bari- ktimetten ziyade japon ordusunu id~ 
limat verml§ ve Sovyet kıtalarınm 30 ve sefer de muhafaza edeceğini ve top ate- ciye nazırı ile uzun mildet görüşmüş- edenlerin eseridir. Bu da fazla bedbin.o 
31 Temmuz gecelerinde ilk önce taarruz ılne top ateşiyle mukabele etmiyeceğini tür. Başvekilin talimatile hususi sekr~ liğe kapılmamağa bir sebeptir. Meseleı
etmeleri dolayuıile hAdiseden mesul ol- Umid etmek lAzımdır. Bundan başka ja- teri genel kurmay reisi prens Kamin nez- nin müzakere yolile hallli imkansız de-
dulclrını tebarüz ettirmiftir. ponyanın Çinde vbl mikyasta harekata dine giderek son hadiseler hakkında ma- ğildir. 
FR.~,NSIZ GAZETELERINlN TEFSiR- glritmlf olduiu bir •ırada Sovyet Ruaya lfunat vermiştir. Salfilıiyettar mahfc11eır MoSkovadan bildirildiğine göre japo:nııı 

LER1 ile açıktan açığa itilifa girmemekte çok vaziyetin vehametini kabulle beraber lar Sovyet arazisine tecavüz etmişler V9 

Paris 1 (A.A) - Bu sabahki gazete- büyük menfaati vardır. Japonyanın Çin- diplomatik yolile halli için mesai sarfet- hudut hatlarına top ateşile hücum ed .. 
ler Rus ve Japon hldiseleri hakkında deki giritmiı olduğu hareUt bundan bir mektedirler. rek 4 kilometre derinliğinde bir sahayl 
mütalealar yürütmektedirler. sene evvel tahmin ettiğindan ~ok daha Paris ı (Ö.R) - Sovyet - Mançuri işgal etmişlerdir. 

Epok gazetesi yazıyor: uzun ıUrmüı ve çok pahalıya mal olmuı- hudut hldiseleri kanlı olduğu mikyasta Saatlerce süren bu muharebede j~ 
Sulhu arzu edenlerin klffeainfn vazi- tur. ciddidir. Her iki tarafın zayiatı yüksek- ponlar kuvvetli bir mukavemete çaı'P"' 

fetıi gerek Japonyaya gerek Sovyet Rus- BtR SOVYET TAYY ARES1 tir. Başka zamanlarda, Bilhassa başka mışlar, insanca ve malzemece ağir zayi" 

yaya itidal dahilinde hareket etmeleri Ml DVŞVRVLDV hudutlarda bu gibi Mdiseler hemen en I ata uğramışlardır. Sovyetlerin ZAylaU 
için nasihat vermektedir. Madam ki Tokyo 1 (Ö.R) - Do.mel ajan.sının bil- fena neticeye yol açabilirdi. Topçu lruv- malftm değildir. 

Filistin sokaklarında artık Runciman 'bu· perşembeye 
bomba patlamadık gün yok temaslara başlıyacak 

Londra 1 (ö.R) - Filistinde vaziyet 
endişe verici şekildeir. DUn Hayfada bir 
otobüse karşı atılan bir bomba patlamış 
ve ibir yahudi kadını ölerek 11 kişi de 
ağır surette y~b.r. 
Hayfanın cenubunda arap asilerle as

ker arasındaki mUsademede 8 ted.hiJÇi 
katledilmiştir. Kanunun mllmessilleri 
arasında zayiat yoktur. Bir çok araplar 
yakalanmış ve silfilıdan tecrid edilmiş
lerdir. 

Asilerl~ Ingiliz kıtaları arasında diğer 
bir müsademede de bir asker ölmüştür. 
Galile \düıyetinde asilerle şiddetli bir 
muharebe olmuştur. 

Londra 1 (Ö.R) - KudUsden bildiri
liyor: Tulkaren civarinda tüfenk ateşi
le öldürülmüş iki arabın cesedi keşfe
dilmiştir. Bunların tize.rlerlnde bulunan 
bir yafta her ikisinin de asi askeri diva
nı tarafından verilen bir hükümle kur
şuna dizildiğini göstermektedir. 

Bu hadise ve buna benzer daha bir 

Filistin sokaklarında her gün rastlanan facialardan 

emri altında hainlerle casusları takibe 1 . rd A ·ı ·· ih ·1 bir 

Londra 1 (Ö.R) - Lord Runsima
nm Praga hareketinden evvel eksperler 
arasında ıon bir konferans yapılmııtır. 
Lord Salı sabahı Londraclan hareketle 

Çaqamha Pragda bulunacak ve hu tch
rin haılıca otellerinden birinde bürolarını 

tesir edecektir. Lord Runsbnan Per
ıembe günü reissicümhur B. Beneş ve 
batvekil Hodza ile görilıecek ve hafta 
sonundan evvel Südet Almanlarının rei
si B.F onrad Henlayn ilede münasebata 
giriımiş olacaktır. 

T avassuta memur lngiliz heyetinin va
zifesinin haılıca e9alan hakkında hafta 

sonuna kadar kayde değer hiç bir deği
şiklik olmam~tır. 

Alman Südet partisinin parlamen
to gurup reisi B. Kunt Prag hüküme
tinin bıızı teklifleri neıretmesi sebebiyle 
sabırsızlık göstermiştir. Londrada ümit 

edildiğine göre hükümeti projesinin ka
bulü için Südetlere vernmiş olan •on 

mühlet uzatılacak ve Lord Runsimanın 
delaletiyle hükümetle ekalliyetlerin reis
leri arasında müzakerat derhal başlıya
caktır. 

Prag 1 (ö.R) - Çekoslovakya -Al
manya hududunda yeni hadiseler kayd-

çoklan asilerin teşkilatı olduğunu is~atj köyde tesis edilmiştir. Emri altında bir j Hayfa da Musul petrollerinin :wıkline 
ediyor. Son elde edilen haberlere gore istihbarat ve casusluk bilrosu olduğu gi- mahsus Pipe-Line (Yurd hattını) muha

asiler bi~ baş k~mandanlık tarafm~an jbi harp tekalifi tahsil eden teşkilatı, si- faza için hususi tertibat alınmıştır. Hat
fdare edılmektedir. Bu kumandanlı~ınılah tedarik ve imaline uğraşan atölye- tın Arap muhafızları burada yahudi un-

• . . . b 
1 

erı va ır. sı er mustens ı e ga- surunun huzurunu protesto etmişlerdir. 
memur hususı hır polıs kuvvetı u un- d k b fd · ı bo • · · 

k ı°'d 1 zetc e neşretme te ve unu tara ar- Kudüste pat ıyan mba hadısesı tize- edilmiştir. Bir Alman tayyaresi hudut ü-
maktadır. Suçlular hakiki bir fcv a cı e • w 

hk 
.. d .1 kte b ah llarına meccanı olarak dagıtmaktadır. rine yapılan tahkikat neticesinde zabıta zerinden uçmuı ve hududun 159 metre 

ma emeye gon erı me ve u m -, 
k k dil . . . tinaf te '-...1- Geçeıı hafta sonu Filistinin her tara- şüpheli 4 arabı tevkil etmişlli. l,.erisine kadar olan sahada bir kaç da-eme en erını ıs sız ve myı=u. " 
muhakeme etmektedir. Kumandanlığın• fmda telefon hatlannın sistematik bir Biçakla ajır yaralanmış bir yahudi kika cevellndan ıonra kaybolmuttur. 

1 L--'-- • .. · -: ... : d tevkif ...ı~t-:..+:.. Bir milddet 80nra bu tayyare yeniden aö-ıenel karar&Ahı danilık mıntakada bir şekilde 1ahribile hususiyet ~tmişür. rovızyoam ... e ~~· 

B. Hitler mesai arkadaşları ile bir arada 

zükmüş ve alçaktan uçarak yeni fotoğ- surette yaralanmıştı. Hüviyeti tesbit r 

raflar çekmiştir. Yan resmi Çeteka ajan- dilmiş ve Çekoslovakya Almanlannd•1' 

sı tarafından hildirildiiine göre geçen Adolf Masiç olduğu anlaşılmıştır. Taaf" 
gece bir yolda kendini kayhetmiı bir ruzu yaptıkları alnaşılan iki asker tevkif 

tahaı bulmuttu. Poliı karakoluna nakle- edilmiş ve ikisi de hldlıseyi tamaınil' 
dilen bu tabıa iki bıçak darbeaile aiır itiraf etınglerdir. 


