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F1A 11 ( 5 ) KURUŞllJR 
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Cilmlı uri11edt& we Cflmhuriıtd ...,..,. h~ MbcaAlan ~" lfıtad gautecftt' ·--------' YENi ASIR Matbaumda banlaufbr 

Büyük efimiz 
....................................................................................... 
j RUS -- JAPON VURUŞMA S J s 

Kızıl ordu 
lzmire Saadetler diledi, sevgi ve 

Taarruza devam ediyor selimlarını S?Önderdi 

Adalette 
Sür'at 
Cezayı müessir 
kılan bir 
vasıtadır 
Meıhut cürümler kanununun tat

bikatından alınan neticeler çok müs
bettir. Okadar ki bu kanun hüküm
leri ıimdilik belediyeler hudutları 
içindeki cinayetlere de teşmil olun
mak cesaretini doğurmuştur. 

Her hangi bir cürümde cezanın 
rnüeuir olabilmesi için adaletin aür
atle tecelli ettirilmesine ihtiyaç var
dır. 

··j;~;,~ı;;;;i~; .... ;;6~~; .. ·8~/;·;ii;~· .. ·R;;;;;;,;;.. Kore-Mançuri mıntakasında üstüste 
B. Behçet Uz ıstanbul, Ankara temasları 10 defadan fazla çarpışma oldu 
ve Fuar ifleri hakkında izahat verdi Tokyo, 8 (ö.R) - Ha,;biye nezareti Ve Japonlar tarafından püakürtülmeleri-

.................................................................................... tebliğ ediyor : Rus .ve Japon kuvvetleri 1 ne rağmen yakında mevzi alınağa ve yer-
Jstanbulda ve Ankarada fuar ve be- miıtir : birbirinden >iiz elli metre mesafede kar- lerini tahkime muvaffak olmUf}ardır. 

lediye i,leri etrafında temaslar yapan Ulu Önderimiz Atatürke lzmirlilerin fi karoıyadırlar. Geceki muharebeden Meselenin diplomatik vaziyetine ge
değerli belediye reisimiz dün sabah lz. hasret ve taziınlerini arz ile fuarımıza sonra Çankufengin bir buçuk kilometre lince ihtilafın sulh yoluyle halli zımnın· 
mir vapuru ile lıtanbul yoliyle avdet et· §eref vermelerini rica ettim. Bundan çok cenubu şar~indeki 52 rakımlı tepe et- da müzakerelere yeniden devam için Ja• 
rniftir. Vapurda emniyet müdürü tara·) mütehassis oldular. lzmirlilere saadetler rahnd~ top düellosu .devam etmiş ve ponyanın Moskova sefirine talimat veril
hndan selamlanan reis, Pasaport iskele- dilediklerini sevgi ve selamlannı götür- Rus ve Japon bataryaları 800 metre me- mit ve Korenin ıimalinde Sovyet tayya
einde vali bay Fazlı Güleç, komutan adı- memi emir buyurdular. safeden birbirine ateı etmeğe devam et• releri tarafından yapılan bombardıman-
na kurmay başkanı bay Asım Aksaçı, Fuarımızın •on vaziyetleri hakkında mişlerdir. Dün 40 Rua tayyaresi tarafın- lar hakkında da telgrafla mufassal ma-

. banka müdürleri ve tehir erkanı tarafın- Sayın ba,vekilimiz B. Celal Bayara rna.' dan yapılan bombardımandan sonra Rua IOmat verilmi,tir. Sefir bugün Sovyet ha-
d•n istikbal edilmittir. lumat vererek 20 Ağustosta açılma töre- kuvvetl~;i Çankufeng üzerine yürümüş- riciye nazın bay l..itvinofu ziyaret ecle-

Belediye reisi vali bay Fazlı Güleçle nine riyaset buyunnalannı rica ettim.. ll'Tdir. Ak~m t 6.30 la 21.30 arasında rek Tokyonun ınlh yolunda müzakere 
bitlikte doiru vilayet konağına giderek Fevkalade bir mazeret çıkmazsa bu lüt- Çankufengi ıiddetle top ateşi altında tut- teklifini bildirmekle beraber hava taar· 
eeyahati hakkında görüımüş. öğleden fu bizden eıirgemiyeceklerdir. Ankarada tuktan sonra Rua kuvvetleri saat 22. 30 ruzlarını da tiddetle protesto edecektir. 
sonra tehir i,lerini tetkik etmiı ve ak- V eki ilerimizle temas ederek kendilerini da el humbaralariyle hücuma geçmiıler - SONU ONUNCU SAHIEFEDE _ 
p~~~~~~~nfuubmi~•ed~et~~H~~de~arz~~mda __________ ~-----------------~ 
riyaset etnıiftir. Belediye ve fuar komi- gelip fzmiri ve fuan ziyaret edecek.leri-
tesi reisi Dr. B. Behçet UZ. dün öğle- ni söylediler. 
den sonra, kendisini ziyaret eden bir Her sene daha büyük bir alaka ve 
muharriripUze .qağıdaki beyanatı ver- - SONU IKINC1 SAHiFEDE -

Pragda arbedeler oldu 
Tramva.yda başlıyan bir hadise po
lislerin de .Yaralanmasile neticelendi · 

•• 
Kooperatifçiln dünkü. toplantısında 

Sovyetlerin. Uzak Şark B<ı§ku.mandanı 
Gen.etal Blucher 

B. Bonnet 
Eylülün on be
şinde Ankaraya 

geliyor 
lstanbuJ, 8 (Hususi muhabirimiz

den) - Fransa hariciye namı. bay 
Bonnen.in eylUlün on betinde Anka
rayı ziyaret etmesi kat'i aurette ka
rarlftfml§br. 

latanbul, 8 (Hususi) - ParLı 

bllYlik eil~ hey s...t Davas 1'a
aiin plcli. ~ Büyük 
Şef Atatlrk tarafından lr.abal ec:lil
di. Bay Suat Davu Şefin buzunm. 
da uzan müddet kaldL 

Prag, 8 (ö.R) ..- <;clu>slovuyada 
yeni bir 'hadise olmuıtur. Alman mer
kezlerinden birinde Çe.lcoalovak jün
naıtlan jimnastik talimlerinden dönerler
ken bir tramvayda bulünan bazi kimse
ler Üzerlerine tükürmü~lerdir. Bir Arbe
de. olmuı ve polis müdahaleye mecbur 
ltalmııtır. Bazı kimseler yaralanmıtlar
dır. 

Baılıca meydanda kalabalık olarak 
toplanan ahali arasında yeni bir arbede 
çıkmıı ve bir tahu hafif surette yaralan
mıttır. Oç polis te az çok yaralanmıtlar
dır. Asayiı iade edilmiştir. 

Uzüm ve incir satış koope· 

Ceza tayininde sür'at, cürümlerin pazar gününü zevcesiyle birlikte Kont ~~~~~~=~===~'!!!!!!!!~ 
ratifleri birliği toplandı 

Prag. 8 ( ö.R) - Lord Runsiman 

~~~~:~ç:~ı;y:1a b~~r~a~V:et~~ Lord Rumiman _Kins~~~;i;~~c;1;:H;;;;;hin_· Cumaovasında 1 Bu kuvvetli hamlenin feyizli neticeleri alın· 
mağa başladığı bu toplantıda tebarüz ettirildi unadakti~~~~kre~niil~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mektcdirler. 
Bir kısım hukukçular da kıh kırk 

yarayım derken adalet mefhumunun 
ortadan kaybolduğunu müdafaa ey
lemektedirler. 

Biz bu iki tezden hangisinin daha 
doğru olduğunu burada ilmi bakım
dan tetkik edecek değiliz. 

Bu mevzua girdiğimiz gün, .sala
hiyetle konuşacak bir durumda bu
lunmadığımızı söyiemek lüzumunu 
duyarız. 

Yalnız şurası muhakkaktır ki ada
letin tecellisinde sür'ate susamış bir 
neslin çocuklarıyız. 

Çünkü imparatorluk devrinde 
adalet mefhumu bizim lugatlerimiz
den silinmişti. Hatta istimali bile bir 
cüriim teşkil ederdi. 

Mahkemelere işi düşen vatandaş
ların içi titrerdi. 

Oradan hakka dayanan bir karar 
almak imkansızdı. O zamanlarda 
karara hakim olan ya para ya hatır
dı. 

Tükiye -Almanya 
Yeni ticaret anlaşması 
Ticaret odasına tebliğ 

metni 
edildi 

Cümhuriyet rejimi Türk adliye
sinden bu lekeyi sildi. Adli inkılabı
mız, adli kuvveti her türlü tesirlerin 
üstünde tuttu. Bugün Türk hakim- Berlin büyük elçimiz B. Hanidi Arpak Alman. iktuat nazın Funk ile bnaber 
lerinin vicdanlarına hakim olan bir Türkiye • Almanya ticari mübadelab- müzakere etmek üzere birer hükümet 

---•---
Sivil Hava 
• 
ıstasyonu 

B. Basri Akdoğan 
vazifesine başladı 

Cumaovasmdaki sivil bava istas
yonu müdürlüjiine tayin edilen B. 
Basri Akdoian tebriınize gelerek 
yeni vazifesine baflamqtır. Savil ba· 
va İstasyonunun memur kadrosu da 
ıelmittir. Henüz tayin edilmiym bir 
kaç memur bugünlerde tayin edile
rek yeni vuifelerine batlıyacaldar
chr. 

- SONU iKiNCi SAH1FEDE -

f ..... lsJ>:4i\i9FADA ...... i 
• • 
5 Nasyonalistler 5 

Bir İngiliz gemisi 
daha batırdılar 

tek kuvvet vardır. O da hak mefhu- na dair anlaşma metni dün lktısat veki.- komitesi kurulacaktır. Yekdiieriyle doğ- ~ 
mudur. letinden ticaret odasına gelmittir. Anlq- rudan doğruya ve daimt surette temaa Baraelon, 8 (ö.R) - Cumartesi-pa· 

itiraf eylemeğe mecburuz ki ad- m~nın 'esaslan ıunlardır ı · . halinde bulunacak olan bu komiteler, zar gecesi aaat 23.20 ile gece yansı ara-
Jiye mekanizması, yanlış kararlar- - Her iki memleketten biri menıeli bilhassa bugilnkil tarihle imza edilmit smda bir nasyonalist deniz tayyaresi Va
dan içtinaP. endişesiyle 

0

çok yavaş etya, diğer memleket arazisine. ithal olan Türkiye • Almanya 
0

aranndaki ti· iane üzerinde bir istikpf yapDllf ve bu 
yürümekten kurtarılamadı. memleketinde ithal lnmda cart olan ah- cari tediyelere ait anlqmada derpif edi- sabah aaat 2.30 da iki nuyonalist tay-

İzmir incir ve üzilm satış kooperatif- dJr. Tilrkiyenin kooperatifçilik sahasın· 
leri birliğinin yıllık toplantısı diin saat da en kuvvetli hamlesini teşkil eden bu 
on dörtte halkevi salonlarında, koope- birlik, muhitte hakikaten feyizli işler 
ratif ortakları müme.ssillerinin huzurile gördüğü için tutunmuş ve ortaklarım 
yapılmıştır. Ortak kooperatiflerin gön- faydalandırmıştır. 
derdiği mümessiller saat on üçten itiba- Gelen mümessiller tesbit edildikten 

ren halkevinde toplanmıya başlamışlar- - SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

Inciraltı plijı 
Vilayetin yaptıracağı modern tesi
satın planını Nafıa tasdik etti 

Buna rağmen diğer milletlerle ya- kama tevfikan ithal olunacak ve mente len (A) hesaplarının nihat müvazenesi· yaresi ayni mevkie gelerek .SO • 100 ki-
pılan mukayeseler de Türkiye adli- p.hadetnamesi bulunacakbr. Türk men· nin, Türk • Alman emtea mübadellb loluk 40 bomba abruf)ardar. Uman mm· 1nciralti pl4jinda 11üzenlnve denizde gezenln 

Yeainde sür'atin bir çok milletlerden te İehadetnameleri cRenldi olan!'> Al- seyrine nazaren, gayri tabit birfark ile takuına ablan bombalarm bir çok de- Villyetin tahaisatiyle meydana getiri- menine vermi,tir. Yapılan kqif 25 IH 
ileri olduğunu iddia edenler ve iddi- man gümrük makamatmca damplana.. tehlikeye düpnemesine nezaret edecek· rinde patlıyan cinstendi. Bir kömür ant- lecek lnciralb plaj ve gazinosu için son liradır. Aynca bir de otel yapılacak ~ 
alarmı tevıik eyliyenler de vardır.. caktır. lerdir. repo.u ile bir çok doklar harap olınut- hazırlıklar yapdmaktadır. 
Bununla beraber, bir çok defalar da Her iki memlekette, ~eleri TG~- Bu maksatla ber iki komite ihrac:ab tur. Nafıa vekaletinin haz1rladıiı plln mu- ılıca suyu bu otele indirilecektir. Otel ve 

- SONU iKiNCi SAH1FEDE - Alman iktsaadl anl•pnalaruım tatbikata- arttmnaia veya &kit taraflardan bbt n- Palamu limanmda bulunan bir birinci vafık görülmüt; naha müdürlüiü bunun sazino önümüzdeki kıt mevaiminde ta• 

HAKKI OCAKOOLU na müteallik bilcümle meeaill tetkik •• _SONU 2 INa SAYFADA- - SONU 1 INQ SAHiFEDE - 1r.t1in1 bazarbyarak "f'ilbet daimi enci- mamlaaacakm. 

--- .. -- -- ·--· -- -· · -·· - - ~---- - .. - - ·- - . . .... ~ . ._.,.. - · ~ -



Hatay -El cezire 
Eleftron Vima gazete. 

tahminleri .. • • 
sının 

la mm 

EHiR HABERLERi 
Büyük etimiz 
lzmire Saadetler diledi, sevgi ve 

selimlarını ~önderdi 

ıs 

Adalette 
Sür'at 
Cezayı mf essir 
kılan bir 
oasıtaJır.. ı 
--BAŞT AllAPI 1 ..::1 Wuf'mE
•rf adalet teCeli,.mam yavqhğın• 
dan ortada lraybolmUf haklar d• 
mevcuttur. 

Mefhut cürümler kanununa te
kaddüm eden yıllardaki hakaret ve 

-8~ ARAF1 1 iNCi SAHiFEDE- darp cürümleri ile bu kanunun tat-
scvai toplıyan lzmir Enternasyonal fua. bikinden eonra YUkaa gelen bu kabil 
nna Ankaradan ve lstanbuldan gelecek- cürümleri kar,ılaşhracak olursak 
ler pek çoktur. OaJenn ~r bulaaıamak aradaki büyük farkı görmemek int· 
endiş.ania kat"iyyen .. rid olmadığını klnsızdır. 

lzmir vilayet ve Belediyesinin bu husue- Hem buna ~e haceti •. Evvelce he-
taki genit ve esaslı hazırlıklannı izah et- men her ak~m umumi mahallerde 
tim. Filhakika Denizbank _.mum rniidU-. umumun huzurunu .etbeden bir kaç 
rü Sayın Yusuf Ziya öni§ en g\Ucl b\· vak•atara ,.bit olmduk. Sokaklarda 
npurumuu otel olarak fzmire gönde- kadınlara 1arkıntıhk vaıt• alan o ka-

1.-..ı.nından bir görünü.§ receklcrdir. dar çoğalmıştı ki artık bu hareketler 
Atma (il.il ) - l!Wteron Vlma'ya Türk soyundan olan Alevilerin buna ra- Aziz Kültür Bakanımız Saffet Ankan tahammül edilmez bir hal alnuf, bat· 

Bqotlundan ~ ttbnclenm San- zı olmalan da 1mldnsızd11'. ~a Erkek Lise!İni Belediyemiz emrine ti bnlanmız, lazlanmız korka icin-
cala mwlal elb TUrk bammı f§gal AlAkadar deTJetleri fazla meşgul ede- lütfetmi,lerclir. Burada Uıar ziyaretcilcri- de eoka~ çıkamaz bir vaziyete düt" 
etmektedir. An1ıpJa bu lf B,ldlde top- cek olan!!lcezire kısmı olup, b~radakl nin orta hallilcrini memnun edebilecek 1',wdtı veni tadilıita ut)rıvcı• Sii.tMTbcmJc paviyon• mü11lerdi. 
lame11k olan Sancak mectı.lnbı vereceği petıool kaynakalan mühimdir. Dığer ta- hazırlıklar yapacağız. Bu sene lzınirdeki ı Fuardan ba,ka zamanlarda da İzmir. ı fanabnı biu vermektedir. Fuarı gezen- M~hut cürümler kanununun tat• 
bnr1aMm toma bt, bir hl1 blbede- nftan Framanm bu havaliyi TUrkiyeye otelcilerin ve pansiyon i§letenlerin de bel' biri birbirinden güzel diğer mevsim- ittin çoiu Jzınir müJhakabnın ve f.cenin bikabndan eonra bu cirkin hadieeleı 
cektir. baRı!laml§ olmasından şUphe1enen Sür- hususi tedbirleriyle artan yatak adedin- lerinde de iç ve dıt turizmin en mülıim bir çok yerlerini sörmek ve gezmek i. çok azaldı. Adeta efkara umumi biı 

Bu brulan dair ...W psetelcin- ye111er muhalefete devam etmektedirler. den ba,Jca bir çok ailelerimiz de evlerin- bir merkezi olacaktır. Bu defa .lataııbul- tiyecelc, tarihin bu zengin beldeliaden huzur Şfeldi. 
de tıkan pa)ua TUrk bunu 1ılf ,.. çı- Maamafih bu mesele Türkiye ile manda- -:le huşusi pansiyonlar kabul edecekleri· da otelin pllmm hazırı.makta olan de- iatifadeler edecektir. Sebebi bugün her haruri bir teca· 
kumamlftlr. dfatlon BellD putesl, ter devlet arasında hallolunacak bir iş ol- ru bildirmiılerdir ki bu aynca mcmnuni· ierli mimar ve profeeörlerimizden Hilc.- lzmire her geleni. tzmu. ve E°.pye w. vüze cür'et eden adam derhal ya• 
bu mecJt• kararlyle S.ncalm TUrJdye- dufundan, Suriyelilerin faaliyetleri vete ıayandır. Bütün bunlar gösteriyor met Ultayla ot.lin aulan üzerinde ça- tikbal. refah servet getiriyor tel&Jdd et- blanıyor. Muhakeme.i meYkufen 
ye l1lıak edltecellnl ~.Bu ı1.va- ehemmiyeti haiz delildir. Bunlann Ttlrk \i. b:mirde tehir gazinosu yerinde yapı- la,bk. meliyiz. Onwı için hepimiz de ayn ayn görüliiyor. 
,.tJer 1m7anında SaneaktaJd 'l'Urk or- l'ransız anlqmasını kabule mecbur ola- 1acak otel i§ini önümüzdeki 19 39 fuan- lzınir, Oimhuriyetin verimli idareain- bu m~ üzerinde çok ...... Te titiz bir Oç gün içinde de ..... ld\m edile
dusunun bir d.ııa ~acağı da söy- caklan muhakkak g6r0lmektedlr. na kadar mutlaka 7etittimıek zaruret Te den çok i.tilade eden süze1 bir vataa n eahibi o1acaiız. Her keli memnun rek umumi hapi.haneye atdıyor. 
lemnektecUr. • Surlyelilerl çırpındıran bilhassa 1ktiaa- mecburiyeti vardır. Bu humııtaki düflin· ~ır. Bütün Ece bw süzelliie. et- edenk göndermeli bir ftZiEe bileeeiiz, fMdden ba c6riimler 8llYJi mnkut 

Alevilerin Lübnanla lılrleşecekleriDe el! sebeplerdir. TilrJdye için de bu cihet ce ve para bulma kombinczonlannı sa· siz. Çetitli rıüzellikl• Ye zensinlilder ka- Villyet ve belecli,.enia .Jmıt olduldan olarak görülür. Şahitlerin delillerin 
~ ttba ılvQede.re gelince bmıa ihtl- mnhim olup, Sancaim ekonomi bakımın- vm başvekilimize arzettim. Memnun ol- ~r. Çahokaa ve zeki Ecııelil• bwm c:lai- tedbirlerin faydü v.e ~1 olmw toplan?'uı haftalarca aürer, nnıha
mal verilemez... Çllnkn bu suretle Su· dm ,Obelmesf ~ Ç11hp]ae11ktır. Bu P- dalar ve yardım nadetb1er. 300 bin Jj. ma müdriktirler. Bunun ic;in çallf1D&k ,.o- halkın canla b..ıa yardan edenk nzife bmai de aylarca ve aylarca deYam 
riyenin denizle irtibatı kesllecell ~bl, ye ile puportlar da Jitvedilecektir. ra udiyle ~dana selecelc bu otel Jz.. lunda Egeliler çok candan ve samimi in- almuı ile tamamlanacakhr. Şunu nt•iy. ~~·.Daha~~ iddia ede

Pazarlıksız satış mecbu
riyetine dair kanun 

miT Ent~onal fuannm gitb1tçe ar- san1ardır. yetle bilecek ve inanacağız ki. aldanan ~iliriz ~ tecavuze ugnyanlat da ad
tan ve tümul kazanan ehemmiyet ve Enternaşyona] fuar E.gcıün güzellikle- aldattık zannettiklerimiz değil bizzat lıye korıdorlarında dolaşmaktan usa· 
kıymetini bir kat daha yük1eltecektir... rini ve kıymetlerini iç ve dışa göstermek kendimizdir. narak haklarını aramaktan vaz ge

çer, bu hareket mütecavizlerin cür-

Beyanname 
aureUerlne J•P••lırıl•

cak d mg" pulları 
~f ükiye - Almanya 

etini arthnrdı. 
Geçen gün Tepecikte bir cinayet 

oldu. Karısını öldüren katil, cürmü
nü işlemesinden on sekiz eaat eonra 
mahkum oldu. Adaletin bu kadar EylO.liJ.n birinci giJnilnden itibaren 

tatbik mevkiine girmif bulunacak
tır. TDccarlar bu kanunu 

dikkatle okumalıdırlar 

lthaJlt .... dabilt ticaret beyaaname~e- yeni ticaret anlasması metni b~yük ~ir sü~·atle tecelli ~tti~ilmesi, 
rWa hirlnci aa.halanndaa ı,..u ~m , bölgemizde bir bayram eevmcı uyan-

etthlea ......._ 1*ia ..... ~ T. t d bl · d 'ld · c1ın1ı bet Jnırllfluk kıymet pulundan aynca ıcare o asına te ,, e l t Ci~ayet vak'aJannda temin edilen 

damsa pulu yapıttmJdıiı halde diier ha- BAST ARAFI t iNCi SAHiFEDE l den itibaren muvakkaten tatbik edilecek bu sür• atin cinayetlerin tekerrürünü 
Z1 idarelen:a IMmlara clamsa pula PJ>lf- ya c:liierinin ithalltını tahdide matuf ted- •• Türkiye ile Alman,.. anamda ticari çok önliyeceğini bu,Unden iddia 
tmlmacbls tefdt ıaporlanndaa anlaıal- birleri müttereken karar)Aflt\'acaklardrr. mlibadel&ta Te tecliyata ait .30 aimtos edecek mevkide bulunuyoruz. Mü· 
maobr. Her iki bükümet yekdiierine kendi 9.37 tarihli •nla..-nm )'erine bim ola- phedelere dayanarak diyebiliriz ki, 

Madde 1 - Bu kanun hUkUmlerinin Etiket olduğu ve liste astığı halde bun- 1324. '_8Yı1ı damga kanununaa 8 inci komitesinin kimlerden müteteklı:il • ola- caktlr. Her iki hlikGmet Anbrada bu canilerin vak'a akabinde alınan ifa· 
tatbik edildiği yerlerde veya bu kanuna larda yazılı mikdardan aşağı veya yukarı maddesın~n son .. fıkras~da: cmukaYele- cainu mümkün olan sür• atle bildirecek.. anl..,..anm mer"iyete P'eceii bt•ı tarihi deleri ile akıl hocalarından aldıklari 
tibi tutubm .maddalet' mkk:ında ps., ftatla mal utanı...ıan beş liradan yirmi ~ter 11~• muteaddit nüsha oı.,ak tir. yekcliierine mfbnldln olan •• atle bildi- direktiflerden sonra, mahkemelerde 
keQde ticıarMle pazarhkm •tış n1ıed:n~ liraya kadar hafif para enuı alınır. ~ edılen air Mnedat ve evrakın Bu komiteler her iki reisten birinin ta.. ncelderdir. Ba ani..,... .31 aimtoe 9 39 verdikleri ifadeleri arasında daiına 
rtdir. Yukarıki fıkralarda yazılı fıillerin te- h;r. n~hası b:1§ka başka damga re~ne lebi üzerine toplanacalı:lanl1r. tarihine bdar mer"iyette lrelacabr. büyük farklar görülmektedir. 

Madde 2 - Perakende surette saU, kerriirü ballnde para cezMlle beraber t~~ıd~~·> d~ekte olmasına bmaen Bu komiteler. mulltelit tlll komiteler 9.39 .....ı IDA718 a,ı zarfmcla laer iki Her hangi bir vak•ada phitlerin 
yapı1- dtl»Aaı..,. ınabnlll'la lllfr dükkin, ~ T"8 ticarethanenin ~ere iltraz ol-. l»e,..nnamele- ~Ye kendilerine mütahawlar terfik Mldlmet ı.a anla.....-• Wr ...aik )'eni ilk ve son ifadelerindeki tezatlar, ha· 
atıf 1'8flalade atıı. 11*1~ lledue bir hafta kadar- lııapatılmuma da karar rın her •Ülhamı•. ~. ~lUk kıymet edebileceklerdir. hir a6ldet icin '-ılllt edilip eM~e- Fıza noksanlığından doğan vaziyet-
bunlarm fiatlanm ve ayrıca ft11f1arını verilir. Bu -adede yazılı cezaya çarp- ~ulundan aynca bınncı nüshaya yaplfb- 8a anlqma. 1 S •iuatoı 938 tarihin• ceiW ~. ler. çok defalar caniler lehine netice--
gösteren bir Mikat veya bafka biıw ip- tırılanlarm lshnlerl dtlkkAn mağaza veya nl muı l~eleıı damp pulu yaplfb- ler doğurmaktadır. 
ret koııulur. ticantl>analerin halk tarafmdaıı kolay- muı lznn 11'. Zarf ve a m bala1· 1 Cellat gölünün Cürümlerde dellili yerinde ve za-

Malm mahiyeti etiket veya ipret koy· lıkla görülebilecek bir yerine asılacak manında tophyabilmek, adaleti f&• 
.... ıntısait olmayan hallerde, ha1km yafta ile ve varsa maha11t bir guete ne Dr. Mithat Orel Madd•lerlnln ihraç Belevl •Jalt •urutuldu !flrtmak ,öyle dunun ada1etin sür'at. 
görebileceği bir yere liste asmak sureüle de ilin olunur. Bir aydan beri lstanbulda istirahatte mUddeU Cellid sölilııiln Belevi ayağı tamamen 1~ tecellisini ve isabetini temin edid 
de o uıaluı mahiyeU ve fiatı hallan itti- Madde 9 _ Sekizinci maddede g6ste-- bulunan Verem MUcadele cemi,.eti reisi Zarf ve ambalaj maddelerinin ihraç kurutulmllf, meydana çıkarılan 10 bm l:lır vasıta~~r. • 
laıııa arıolu.nmuı c:aizdir. rllen cezalara 

0 
yerin belediye Encft· göz hekimi B. Mitat Orcl lstanbuldan müddeti hakkında gümrük ve inhisarlar dönümlük arazi civar halkı tarafından Bunu !>öy~e kabul etmek hır za .. 

Madde 3 _Pazarlıksız ftat ye aynca mmıleri tuafmdan ve usulü deiresinde ıelmit ve Numan zade sokajındaki mu· vekaleti tarafından gönderilen bir ta- zeredilmiştir. Bu arazinin bilAhare top- ruret halınd~~~· . 
vaNflardan biri veya ikisini gösteren tutulmUJ zabıt varakası esas tutularak aycnebanainde hutalannı kab.le batla- mimde deniliyor kiı rak.stz köylüye tevzii mubrrerdir. ... Meşhut curumler ~an~~unu ~~ 
etiket yahut işaret koomaaı mecburiye. karar wrllir. mııtır. 1 - Yerli mahsUI ve mamullerle do- amme huzur ve emnıyetinın ~kçıaı 
tinin en evvel haDli lerde hangi Ü· .. lu olarak çıkanlmak içbı J.ariçten getiri- Cumaova •ın _Ja saymaktayız. Bu kanunun cınayet 

yer ' Para cezalarına dair olan cezalar ka~ o U~ vak"alanna da te"""'ili suretiyle adli· 
caret tubeleırinde ve bansi maddeler hak- idlr. Hiç bir müracaatta itiraz kabul olu- E'L V len çuvallar, zeytinyağ ve tuzlanrnıt ba- ._ · d - • • :ır··· • 1 k 
kında ft ne suretlerde tatbik edileceği namaz. Tez apUTU hk varlllerl, zqtinpl tenekelerlnln ko- yemız e ~r ~tı temın ey eme • vo 

tktısat Veklletinln teklifi üzerine icn . Mezuniyetle Çeşme plAjlarında bulun- nulmaeme mah.u. ....dddarla ihracatta sı·vı·ı Hava cezayı ~UCISU'. kılmak y~lunda ~ 
vekilleri hQetl kanrile tçla 1 Dflkktn maim ve tlcarethanenın ka- makta lan D nizbank ildilrü B u ..... .....ıık,,. amb.laj madd • olarak kul surane bır adım atan adlıye vekili-

0 wmr. JJ8DZDll1D& dair olacak kararlara karşı .0 e n:1 . · ... ........- Jamlan • -. - miz bay ŞOKRO SARACOCLUNU 
Madde 4 -Bir malın ildıd maddede kararın tebliğinden itibaren üç gün için-- met DUlge avdet et:mlştir. Denizbankm • mnad ~ MDe (~ N ftril. • tebrik l ... b" ·ı b"r • 

yazılı olduğu surette tesbit edilmİf olan de en Düyük m~ Amirine itiraz olu- Almanyada inşa ettirdfll Efes vapuru leriDdea .31-7""93.3 taribieden .30-11-935 ıstasyonu ey emr:A.OOvocAtcöCLU 
fiatmdan aşağı vqa yukan fiatla satıl- nabilir. İtiraz yazı ile olur. ltiru üze.rint bir hafta sonra Iatanbula gelecek, yalan tarihine kadar illall edihnit olaalana... - :---
8118 ~· .u.eeır Janr kat, olup bunun aleyhin- bir ihtimalle 20 ağuatosdaıı itibaren iz. ret -Mded Wr d.ı.,,. _._ oı..lt Çefmentn içme • .,,u 

Madde 5 _ pazarlıksız satış mecbu.- a hiç bir merd;ye müracaat edilemez. mirde linıan seferlerine bqlıyacaktır. -.19 -•ılir). 8Al'1AlfMI 1 llfCI ,Sf.lll'BDE lhtlr•cı 
riy tine tabi lan hakiki veya JıOkmt _. = 2 - 1'-hra hr' ' de ..._ ..._ Sirl.... llfalw. • .. mn-
~ kendil:rinin veya teşekküllerin .. ~eıo ~ Bu kanun hU'kUmle~e Fuhu,ıa mUcadela - arflarla ( .... ..,. Neleri • .... • Is s ... • L. Aydın mıntakuı hava i§lerl grubu 
memur, ma.e.hdem "hJlledarlarma, ıore a ınıca para cezaları mahal!i be e- Karpylkanm &.tanlı pzinosunda bil)..,..,._ naJrMne puluıqe tertibath e.cllr. ~ tanaeleıım Wp bl- mildliril. ~· Memd~ Kurdoil~.P~~· 
W-... ""1clm bel~ bildirmek ~ ~ttlr. aı Şevki ve BiW. iki senç kacluu on üç lira .,.ı.ıu. ~ mGcW.d bir ......m. ..... ..,.. ı ...-w · icap ze gelmıttir. Kcndısı luzday rcısile bırlilı:• 
prtl]e, meddeler GwiDe Jroyduklan B- tarihinden ~ bir EyhU 1938 mukabilinde 1k1 Jdfiye tanıttıkianndaıı 3 - Bira ilaJw + bJlanılNI flca ft 1 ldNir. • _, ' a 70 ... lira ~ Çepıeye giderek llçeye getirilecek 

atta te•nat ~ ..,lwttirler. Madde 
12 

_ Ba b..umm hGldlm1 yakalanmıJlardır. Suçlular fuhşa teşvik ~tinin tmu ilMli ........ tarihi.dm :ı:~.~zW1 _·.::.· S. kmuıta ıçme suyu etrafında tetkikler yapacak· 

lıladde 1-Jlahbd itl1mlle ...,_ b- riDe icra VeJdJJml ı.,.eı Wltdur. e- maddesinden adliyeye verilmiflerdir. itibarea iki -• ılir. tır. 
lwiıde laisaılale ...._ tıeaisi -o-

nunm panrblrm 1* ... tlbl tutulma- = lcla de Wr .... lıtlır- ,...ı. Kaput bttzlerl 
81 

mllmktbl ..... , Jaakkı!Mla Ynruc•ll dnard•• Tayyare s. T...... aıllbr.T.W. ... ' 1 ..... ola.o tkbaad vekAleti, kaput bezlerinde ten• 
bu •un htlktlmlm tllllılkohmmn ıneması _.,.. faka A---·'· d8 .. r•lr r•r•l•dt st•t cak ft ... t&ll llaft taneolçleııi uuat yap~ t ~t nisbeti Izınl.. 

llHde 'f - BeladlJ' ıl•» 1M ıı.aa ~ L • L w da ... .._ .......... re bildiri.lmeıni§tir. Ticaret odaa dün 
kilmlerlldn tatbik " hldlllm wAteeDIJr BneIJd sin Çepnede, lbnaD nld B. BugUııkU aearuılardan itibaren muhterem mtıdavimlerimfze Dewlet ... ~ Wanei, fJl'b. keyfiyeti telırafla vekiletten .sormUf" 
ıatm ___ ,.,.., m~. llmll1 &kkmm ,.dl J'lflDdakl km Se. Z BtlYOK Fll..tM TAKDiM ED!x::EKttR 
~ ~- J • ,.P.., IMra w Mr lirli han tur. 

Ddllat ftklJetl bu tat16 w tUlp...., kale dınrlan ezerlnde oynarken on S t r a us A•ka kı'm delilik•...,..,...... ........ 
hlllmlanm teftlf ve mmabbe ede1d1.. ... it w liır 8Ufttte yanlanmıftır. T !erinin inkıta ....,_.._ İçİll icap 

::..-w ..::::-~:::-..:: Ymh .... _ lıaldınlmıtbr· HA YAT1 I NA N l R ~-..:= = = 
Meıhur komik artist 

doiru7a tatbik 99 takip lflerinl ~ !ZlllR ASD:RLtlt ŞUBESiNDEN: Mefhur bestekArm hayatmı, _,kını A L B E R P R J!! J A N '" rolcalaldu ,We Jia temiaa•th 
O.Z.. memur taftlf ecliJeblllr. S..., w ......ıe memurlan oku- eden bu m11amun fUmt muaild tarafından sureti fevkalldede te miitehe- pilotl. tanıfmdaD .._ 

Madde 8 - ikinci madde hükmilne gö- bma sinceklerin imtÜwııan 15/ Ağus- na tavsiye ederiz. .u edilen bu fUlm bhkaha ile sq aıia edihı:ıldir. 
re satılaJı maddeler Uzerine fiatlarmı ve tos/1938 ,unu saat 9 da Bomovada Tll- Cidden ,ozel bir fillmdlr. redUecektlr. Han .ı.terl ~~defa· 
ayrıca vasıfla.rını gösteren etiket veya men kararsAhmda yapılacalm•Jan istekli SEANSLAR: Her gOn ü. Her ain n'=hlan waiıruen n 
ha§ka bir lpret koymak yahut liste a. subaylann 14/Ajustol/1938 ~ aaba- A~ka kim inanır. 3,30 _ 6,30 _ 9,40 Ankaradan hareket edecek lııirw 
llak ~ ria;pet etmiyenler JO luDa kadar tekepımUl etmif evraldarile Jon Strauss Te U.,.atı: .t,40 _ 7,58 de ta,,... aut 11.30dalrtımbal1ola 
liraya kadar hafif lılUa nrdh .... .ıu- WU. f'lbe1e müracaatları iJin olu- Cumartesi, Pazar 1,40 da Jorı Strauss ile bqlar. ile bmire " Aabra,. .....-1i1 
danlırlar. mar. •u•tıiır. 

Teşekkür 
Al•pıhir 
Pederim Cevdet Onlinün yefab 

dolaJUiyle taziyette bulunan ye C8'" 

naze merasimine iftirak lütfunda 
bul•man aaym akraba•• cloetluaı
za ayn ayn tetelddire jmlcin hulu· 
namadıjmdan .. ,_ pzet•mn ta• 
v&llUbmu rica ederim. 

Oilu : HiMMET ONLU 
(2613) 
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~ 4 ARILI iMPARATOR 
24- Yazan: Kemalettin Şükrü 

·············································~········ 

BiZANS SARAYININ JC /YUZU • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Etkarina söyleniyordu 
- Sebastiyano saraydan uzaklaşmalı. Hatta yalnız 

saraydan değil, bu Dünyadan da uzaklaşmalı 
fuzlu §Bhsiyeti iken birden gözden 
düşmüş olmanın inkisarı altında ezi~ 
len bir Prenses, ötekisi cariyelikten 
saltanata çıkanların örneklerini gö
ren ve aynı zamanda ihtiras kazanın
da kaynadığı için bu yolda ikbal bul
mak için kocasını bile fedadan çekin
miyen bir maskara ve cünbüş kadı
nı... ikisi başbaşa ölüm konuşuyor
lardı. 

Bu sırada oturdukları odanın ka
pısının açıldığını ve içeriye valide 
imparatoriçe Etkarinarun girdiğini 
ikisi de farkcd.ememişlerdi. 

Etkarina, bir müddet kapı dışında 
onların konuşmalarını dinlemişti. 

Kendisinin saraydan uzaklaştınla
cağını bildiği için bu fesat .ve entri
ka yuvasında yerini tutacak olan a
cemilere yol göstermek istiyordu. 

tlk önce imparatoriçe T eofanoyu 
aramış, odasına gitmiş, bulamamıştı. 

Oğlu imparator Leonun dairesin
de olmasına ihtimal verdi. 

Halbuki oğlanın odasında karısı 
değil, dostu, vardı. 

Etkarina bunu bilmiyordu. 
T eofanoyu odasında bulamayınca 

hoş dönmemek için T eklanın oda
sına gitmek istemişti. 

T ekla onun hem Mişel ve hem de 
Vasil zamanında saraydaki entrika 
arkadaşı ve aynı zamanda da rakibi 
idi. 

O .. Sureta Vasilin karısı vaziye
tinde İse de Mişelin metresi o
larak sarayda yaşadığı zamanlarda 
T ekla da Vasile metreslik etmemiş 
miydi? 

Daha sonra Vasil imparator Mişeli 
öldürtüp te yerine kendi geçtiği za
man T ekla yine sarayda kalmamış 
mıydı? 
' 

Vakıa o zaman bütün entrikaları 
çeviren, sade sarayın kadın muhitini 
değil, bütün Bizansı idare eden T e
osya vardı. Fakat T eosya ona ölümü 
yaklaştığı sırada en büyük entrika 
dersini vermişti. 

- Düşmana dost görün.. Ona 
yardım et.. Eline intikam silahını 
ver .• Sonra bu silahla onu mahvet .. 

Etkarina, saraydan uzaklaşacağı 
Leonun arefesinde işine T eosyanın, 
Bizansın bu maruf piç asilzadesinin, 
bu meşhur fahişesinin ve entrika 
üstadının nasihatini hatırladı. 

Sebastiyanonun karısı, biraz en
dişeli ve biraz mütereddit: 

- Ya, dedi. Hıristidi bizim tekli
fimizi kabul etmezse.. Ya Sebasti
yanoyu uzaklaştırmak istemezse .• 

T ekla, kendine fazla güvenmenin 
gururu ile cevap verdi: 

Bu maksatla T eklanın odasının 
istikametini tuttu. Mişelin kız karde
şinin yatak odası önüne geldiği za
man içeride bir takım sesler duydu. 

Kulak kabarttı. 

- Hiç korkma .. Değil mi ki im
parator bana eski mevkiimi iade et
ti. Değil mi ki bana itimadı var. Doğ

T eklanm: rudan doğruya Sebastiyano hakkın
-Sebastiyano saraydan uzakla~- daki emri bizzat ben Leondan alırım 

malı •. Ve hatta .. Hatta yalnız saray- bu işte sade Sebastiyano değil, Hı
dan değil... Yalnız Bizans tan değil.. ristidi zararlı çıkar. 
Bu dünyadan da uzaklaşmalı.. Tam bu ıırada valide imparatoriçe 

Dediğini duymuş ve bu intikam Etkarina sesini yükseltmek suretiyle 
ve ihtiras sözleri entrika içinde ka- mevcudiyetini bildirdi. 
şarlaşmış eski imparatoriçeye haki- Odada, iki kadının fısıldaşarak 
kati deği1se bile vaziyeti anlatmağa konuşmalarını bastıran bir ses, Etka-
kafi gelmişti. rinanın sesi şöyle diyordu: 

Odaya girdiğini ne T ekla duydu - İşin daha kolayı varken neden 
ne de Sebastiyanonun karısı. güce ve uzağa gidiyorsunuz. 

Birisi bir zamanlar sarayın en nü- -BiTMEDi-

TRAKYADA Orman yan~ınla
rına tayyare ile 

mücadele 
El işleri sergileri muvaf • 

f akıyetle sona erdi 
~\ 

Çanakkale muallimleri Edirne müzesinde 
Edirne (Hususi) - El işleri mütehas- Hafriyata Türk tarih kurumu taralm

aısı Bay Kemal Fevzi tlgilerin Trakya dan seçilen Arkeoloğ Arif Müfit man
bölgesinde bir geziye çıktığını evvelce seol'in b8§kanlığında bir heyetin nezareti 
bildirmiştim. Malkara ve Geliboluda aç- altında başlanmıştır. 
tığı sergi ve el işleri kurslarında büyük Bu seneki kazalarda bilhassa Kırklar
bir muvaffakıyet gösteren bu Türk genci elindeki köylere büyük bir ehemmiyet 
bundan bir hafta kadar evvel Edirneye verilmektedir. Bu köylerde Bizans asa
gelerek balkevinde çiçekçilik, çelenk el rından başka kablettarih devirlere ait de 

Orman yangınları, çarlık Rusyasının 

büyük afetlerinden birini teşkil etmekte 
idi. 

Halen, Sovyetler Birliğinde bu yan
gınlara karşı yapılan mücadelede hava

cılık çok faal bir rol oynamaktadır. 937 

senesinde, Arkanjel mıntakası ormanları 
hususi tayyare filosu, 90 orman yangını-

nın çok çabuk bir zamanda bertaraf edil
mesine bilyük yardımda bulunmuştur. 

1936 senesinde ise Arkanjel ve Volga 
mıntakaları ormanları üzerine memur 
tayyare filosu, çabuk ve müessir müda
halesi ile devlete beş milyon rubleden 
fazla para kazandırmıştır. 

Orman havacılığı pilotluğu, çok güç 

ve tehlikeli bir meslektir. Çok defa ke
şif tayyaresi, orman yangınlarının boğu
cu dumanı ile örtülü ağaçların zirveleri
ni yalıyarak uçmak mecburiyetindedir. 

Orman yangınlarına karşı mücadele 
tekniği de gittikçe yükselmektedir ... 

Mesela, bu eene, paraşutla adam indir
mek sistemi çok geniş bir mikyasta kul
lanılmıştır. Bu inen adamlar, mahalJi 
ahaliyi, yerden yangının ııöndürülmesi 

faaliyetine organize etmektedir. 

Bu teşkilat, her sene daha ziyade ge
nişletilmekte ve bu genişleme derhal 
yangınların itfasında kendisini göster

mektedir. 
Sovyetler Birliği orman tayyareciliği 

teşkilatı, Birliğin 956 milyon hektar tu

tan ormanlarını nezaret altında bulun
durmak gibi bir vazifeye •ahiptir. Dün
yadaki bütün ormanların Üçte birini teş
kil eyliyen Sovyet ormanları, muazzam 
bir hazine teşkil eylemektedir. 

şıland.ılar. Karaağaçtan trenle Edirne 
şehir istasyonuna geçtiler. Oradan oto
mobil ve arabalarla konaklayacakları 

bilyilk okullara gittiler. Bir kısmı da ye
ni Meriç gazinosunda kalan ikinci kafile 
otobüs ve ot.olarla yerlerine gittiler. 

Yeşillikleri gözleri kamaştıran Edirne 
şaheser camileri, köprüleri, Meriç, Tun
cası akşamda mehtap sefası her keste 

Geliboludaki sergi hayranlıklar yarattı 4 giln burada kala-
işleri sergisi açml§tır. Bir hafta süren kıymetli eserler bulwıacağı ümit edil- caklar. Her yeri gezeceklerdir. Yarın 
bu sergiye 500 genç talebe iştirak etmiş mektedir. gece Meriç gazinosu, Ziraat bahçesinde 
Ye muhtelif sun'i çiçeklerle çelenklerin ÇANAKKALE MUALL1MLER1 kır yemeği yenilecek ve kır eğlenceleri 
nasıl yapıldığını öğrenmişlerdir. 6 gün EDlRNEDE yapılacaktır. 
süren devamlı bir mesat zarfında sergi Edirne ( Hususi ) - Uç gUndenberi Mesleki tekkiklerle ve hele Eğitmenle-
büyük b8§arılarla sona ermiştir. Trakyayı gezmekte olan Çanakkale mu- rin iş başındaki hayatile çok alfudar 

Gençlerimizin yaptıkları sun'i çiçek allimleri Edirneye. geldiler. Hararetle fl.maktadırlar. Bütün hat boyunda ha
büketlerinden Trakya umumi müfettişi karşılandılar. Ziyaret programları ya- raretle karşılanan öğretmenler büyük 
General KAzım Dirik'e ve vali B. Niyazi pılclı dün akşam Eğitmenler kursunda bir şevk ve heyecan içinde Y8§ıyorlar. 
Merkene sunulmll§tur. idiler. Edirne (Hususi) -Bozca ada belediye 

VtZE HAFR1YATI İstanbul muallimleri 130 ~i olarak meclisi favkalAde bir toplantı yaparak 
Edirne (Hususi) - Evvelce bildirdi- Trenle geldiler, b8§ta General KAzim General KAzim Dirik'i adanın fahrl hem

iinı Yeçhile bu sabah Vizede hafriyata Dirik olduğu halde büyük bir kalabalık şehriliğini kabul etmesini rica e~ 
ha§lanmıştl.J'. ve Edirne muallimleri tarafından kar- lerdir. 

lzmit mektupları: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eski bir tarih enkazı Üzerinde 
Cümhuriyetin yücelttiği bir vilayet 

KOCAELININ mazhariyeti 
Eski bir tarih enkazı üzerinde Cüm

huriyetin yücelttiği bir vilayet var> 
Kocaeli .... 

Viİayetin merkezi olan İzmit, lstan· 
bula 85, Bursaya 96 kilometre uzaklıkta
dır. Marmaranın incisi ve lstanbuldan 
sonra ikinci derecede gelen bir ]imandır. 

İzmit, yüksek bir dağın yeşillikleri ara
sına, dik dik, yamaçlara serpilmiıı ve 
Y ansen planına göre genişJiyen evleri 
sahile kadar sokulmuştur. Orhan tepele
rinde görülen kale yıkıntıları, şehrin bü
yük mazisini ve eski devirlerdeki ihti
şamını hatırlatır. 

T ARlHTE JZMIT 
lzmitin ilk adı Astakoktur. 
Şehri kim kurmuş> Nasıl kurmuş> Ne 

vakıt kurmuş> Bu, henüz tek meçhullü 
bir muadeledir. Yalnız, biliniyor ki, Bü

yük lskenderin orduları Hind boylarına 
akın ederken, Lisimokos adındaki ku
mandan ııehri yakıp yıkmıştır. 

1zmitten bir görünüş 

Milattan iki buçuk asır evvel Bithina 
adı verilen lzmitin hükümdarı olan Ni
komed J. Astakos şehrinin yerine Niko
medya denilen yeni bir payitaht kurmuş
tu. Nikomed IJ. Romalıların istilasına 

dayanamadı ııehri bınkıp kaçtı. Niko
med 11. yukarı Pazar taraflarında muaz

zam bir saray yaptırmıştı. Bugün bu sa
rayın yeri aranılmaktadır. 

gürgen meşe, kestane, çam, kayın ağaç• Azur, Riviera kıyılarından daha tabü V• 

lan ile kanatlanmış kıymetli ormanlan J güzelliktedir. Turizm için etSizdir. · ınaan 
vardır. bunların hudayinabit kahılanna ajlıya• 

Adapazannda Pancar, buğday, mısır, cağı gelir. Marmara havzasının Turizmi 
Patates, Kandırada keten, Hendekte tü· mevzuubahis olurken, körfez sahillerinin 

parlak talihi kendisine yar ve yaver ola• 
caktır. 

tün, Sapancada çcıitli Meyve, Sapanca 
gölünden Geyve boğazına kadar Sakar
yanın süslediği sahillerde eşsiz Ferik el
maları, körfezde nefis çavuı üzümleri, 

cins cins, leziz balıklar, yoğurt ve kay• 
mak en ünlü metalar arasındadır. 

lzmit kağıt fabrikası 

lzmit, daha sonraları kral Diokletien Vilayette bir milyona yakın ehli hay-

tarafından merkez yapıldı ve bir zaman- van vardır. Tavukçuluk ve yumurtacılık 
lar da Gothların istilasına uğrıyarak ha- inkişaf safhasındadır. 

rap edildi. 356 senesinde büyük bir ze1· Pendikten itibaren vilayet topraklan• 
zele oldu. Şehirde taş taş üstüne kalma- na girerek uzanan demir yolu mekecede 
dı. Bu uğursuzluk sayılarak payitahtlık son bulur. 
devri bu suretle nihayet buldu. Son zamanlarda ıose yollarının yapıl-

F akat, Anadolunun kapısı ve Asyaya masına çok ehemmiyet verilmektedir. 
;iden yolun da başında olduğundan tek- Bilhassa ticari faaliyetin ana hattı olan 

rar merkez ittihaz edildi. Hicri 72 3 te t lzrnit - Bolu ııosesi, yeniden yapılmıştır. 
Osmanlı Türkleri şehri zapt ettiler ve Sakarya üzerinde kurulan büyük beton 

Rumca iznikmit ııeklinde telaffuz edilen köprüde çok muazzam bir Cümhuriyet 
ismini cMoindre effort> kanununa uya- eseridir. 

rak N.K. harflerini attılar ve lzmit de
diler. 

Zengin ve rengin bir tarih hazinesi 
olan İzmit tarihinin ışıklı cephesi bu ka· 
dardır. Son iki senedir, vilayetin kıy· 
metli valisi B.Oskay, bu hazineyi Türk 
kültürüne kazandırmak kararındadır. 

Şehrin tarihi yazılıyor, yer yer, hafriyat• 
lar yapılıyor, bir müze kurulması için 
etüdler var. 

SACLIK 
Vilayetin havası ağırdır. Gebze, Ka

ramürsel, Değirmendere, Tavşancıl, Da· 
nca gibi yayla havası olan mıntakaları 
vardır. İzmitin cenubunda yayılan düz
lükler, yer yer, bataklıklar ve durgun 
sular doluydu. Poyraz rüzgarı, önü ba-

UMAN 
lzmit, transit merkezi bir ııehirdir. Li

manın, Lodos ve kıble rüzgarlarına açık 
bulunmasına rağmen, Anadolu içlerine 

kadar; ithalat ve ihracat lzmit limanına 
196 Türk ve 79 ecnebi bandıralı vapur 

2494 yük motörü 223013 tonilato yük 

getirmiştir. Günde vasati olarak 8 vasıta 
600 ton eşya getiriyor, demektir. Bu ye
kun, bu sene iki misli artmaktadır. Deniz 
banka devir edilmiş olan İzmit iskelesi 
harap ve bitkin bir vaziyettedir. idarenin 
körfez hattına tahsis eylediği teknecik
ler de, köhne, yolsuz ve içinde seyahat 
edilemez Nuh peygamber gemileridir. 

TURJZM 
Merkez sahi1leri, Avrupanın Cöte d 

Sapancada ilk adını atılmı§ ve güzel 
işler görülmiye bqlanmıştır. 

KOLTVR 
ViJayette kültür hayatı ve mektep ih· 

tiyacı aevinilecek ve imreni1ecek bir mer· 
tebededir. Mevcut ilk okul ve orta okul
lar talebe tehacümü karııamda sınıflara 
ııubeler ilave eylemek zorunda kalmıılar
dır. Vilayetin kültür ülküsü bir Lisedir. 
Bu ülkü tahakkuk ettiği ln, vilayetin 

bayramı vardır. 

Kocaelinde halkın gazetelere karşı 

duyduğu okuma hevesi de takdire değer 
mahiyettedir. lstanbuldaki giinlük gaze· 
teler, gazetesine göre 100 nüshadan 
gÜnde 1000 nüshaya kadar satış yapar. 
Buna kaza ve nahiyeleri de ilave eder· 
sek şayanı dikkat bir yolun karşısında 

kalırız ki, İstanbul, Ankara ve lzm1rden 
sonra gazetelerin en çok okunduğu vi· 
!ayetlerden biri de Kocaeli olmuştur. 

Bugün Kocaelinde, vilayetin ileri İt• 

fanı ile mütenasip yerli gazete yok gibi· 
dir. Bu boşluğu müdrik olan Kocaelinin 

ateşli Atatürk çocuklan, lzmitte Körfez, 
Adapazarında Alev isimli ve tam mana· 
siyle mütekamil iki gazete neırine başla• 

mak üzere bulunuyorlar. 

NOFUS 
Kocadi, Türkiyenin en yüksek nüfu• 

nisbetine sahiptir. 

Nüfusu 335,292 dir. Bunun 168,655-
ııi erkek, 166,637 si kadındır. 96,93l 
bekar erkek, 77,67 bekar kız, 68,337 

evli erkek, 67,707 evli kadın ve 20,470 
dul kadın vardır. Bütün vilayet nüfusuna 

göre l 00 kişiden 50,3 erkek, 49,7 kadın• 
dır. 

Bugün Kocaeli biiyük amal. zirai mil· 

esseseleri, tarihi zenginlikleri, çizilmiş İ• 

mar planları, getirilmiş fenni 11uları, as· 
falt, ağaçlıklı yollan, engin hinterlandı 
rıhtımı, sebze ve meyve istihsalindekl 
kudreti ve ileri bir irfana sahip Atatürke 
gönül vermiş halkı ile yurdun en verimli, 
özlü viJayetlerinden biridir. 

Cümhuriyetin yücelttiği bu vilayet, 
sonsuz bir inkişaf yolunda, hummalı biı 
faaliyet sahnesi içindedir. 

Onun yarını, dününden ve bugünün· 
den daha aydınlıklı ve gümrah olacak· 
br. 

CEVDET Y AKUP 

sık dağlardan yol bulamadığı için ııehrin --------------------------------
havasını bozar. Sıtma yapar. Halkın sağ- Pragda arbede- Bir İngiliz gemisi 
lığını tehdit eden bu menhus hastalığa 

karşı amanııız bir mücadele başlamıştır. le r oldu daha batırdılar 
937 senesinde 31.449,230 metre batak-
lık, 32.584 metre geniş kanal açılmış, 
175062 kişi muayene ve tedavi görmüş 
başlangıçta yüzde 2 7 olan sıtma nisbeti 
bugün yüzde 6 ya düşürülmüştür. 

Vilayetin sağlık hayatı normaldir. 

Mevcut iki hastaneye, daha bir çok 
yatak ilave etmek zarureti vardır. 

iKTiSAT 
Vilayette birinci, ikinci kağıt, Sellüloz, 

Klor, Gebzede iki çimento, Herekede 
mensucat, Adapazannda un, 3 İpek, 

Geyvede sandalye, Adapazarında Ke
reste, Kandırada un fabrikaları vardır. 

Vilayet, ticaretçe çok ehemmiyetlidir. 
Tabii zenginlikleri bol ve mahsulatı çe
şitlidir. Geniş hinterlandı vardır. Vilaye
tin çok münbit ve aulak topraklan, her 
türlil mahsul ve meyvaları bereketle ye

tifir. Yeşil çayırlar, mıaır, buğday, arpa, 
patates tarlaları, ferik elmaları, ıeftali, 
kiraz, erik ve bağlarla süslü ovalan, zen
gin ormanlarla kapalı dağlarla çevrilmi~ 
tir. Yilbette 2 700 kilometn ..hada, 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE:: 
tatosunda geçirmiş ve bu aabah Praga 

dönerek yeniden faaliyetine başlamıııtır. 

Bugiin Lord Runsiman başvekil B. Hod

istikşafın mevzuunu teşkil eden cMai~ 
of Lugano> vapuruna bir çok bombalar 

za ile görüıecektir. Bu mülakatta gelecek isabet ederek içinde yangın çıkmıttır. 

günlerin çalışma programının teabiti bek- 1900 senesinde yapılmış 212 O tonluk 
lenmektedir. İngiliz cAracı> sının mü
pvirleri pazar olmasına rağmen dün ça
lışmalarına devam etmişlerdir. 

Bu aırada Çekoslovak gazeteleri mil
liyet meselesi hakkında makaleler neııri
ne devam ediyorlar. Bunların ekserisinin 

fikrince ekalliyetlerle hükümet arasında
ki müzakerel~r bir ölü noktaya gelmiş 

değildir ve devamlıyacakbr. Fakat bel
ki de şimdiye kadarki görüşmelerden da

ha farklı tartlar içinde bu görüımeler in
kitaf edecektir. 

Esasen gelecek mUzakerclerin mahi· 
yeti ve usulü yakında başvekil B. Hodza 
ile Südet parlamento Azası arasındaki 

konuşmalarda tayin ve tasrih olunacak

br. 

olan bu vapur bir Londra kumpanyasına 
aitti. Sivil ahali yangınları ııöndürmeğe 

ko,arkensaat 3. 15 te diğer bir deniz tay· 
yaresi gelmiş ve yanmakta olan vapur 

üzerine bir çok bombalar daha atmıştır. 
Tayyare alçalarak tahlisiye işleriyle uğ· 

raşanlann üzerine mitralyöz ateşiy de 
açmış ve tahlis ameliyesine mani olmuş-

tur. cMaid ôf Lugano> alevler içinde 
siyah bir madent tekne halinde kalmış-

br. Vapurun hamule ve teçhizatından hig 
bir ıey kurtanlamamışbr. Mürettebattan 

telefat kaydedilmemiştir. Sadece bir in· 
giliz gemisiyle bir lspanyol aivili tahliı 

ameliyesi esnasında ağır ııurette yaralan• 
mışlardır. 



SAYFli.: e <= _ .... n 

Tek kollu Tek gözlü haydut 
Tımarhaneden, deli gömleğini dişleri 

ile parçalıyarak kaçtı · 
Sekiz jandarma mangası yakalaırıak için peşine düştü 

Tehlikeli bir haydut Framada Evö 90nDUflm. ğil, hapishanenin timarbane k~a 
Kunavu9ki cebinden hüviyet cüzdanı-! kapablmlftır. Çünkü dok.torlar onun u

m çdr:am gibi bir hareket yaplllJf fakat hnda bozukluk görmüşlerdir. Burada bir 
hüviyet cüzdaru yerine tabanc:umı çek- müddet açlık grevi yapmış ve sonra sır

tımarhane hapi.l.anesinin hanu« tinden 

kaÇDllftır. Tam 9ekiz jandarma nef~ bu 
haydudu hul • .uk için ~ geçmİttir. 
Kaçan adam Kunavu.ki admda ve 2S mİf, jandarmalara atq etmit ve kaçmış- tına deli gömleği geçirilmi~tir. 
yqlannda bir Lehlidir. Kaçarken ben.- tır. Mukabele eden jandarmalar onu ko

berinde milih bulunması ihtimali yenici

nayetler ifliyeceii kork.11M1nu vermekte
dir. Çünkü Kunavuslci çok yaman bir 
adamdır. 

Onun ficialarla dola bir mazisi vardır. 

Yqı henüz pelt genç olmakla beraber 
yap kadar mahkumiyeti mevcuttur. Po-

lonyadan hudut harici edilmiş, Fransaya 
gelmit. Evö civarında yetlCf11liftir. Bu-
rada müteaddit hmnzlık ve silahlı taar-
ruzlar suçiyle takip edilmekte iken 8 Ma
yuta jandarmalar tanfmdan :rastlanmıı
tır. Jandarmalar fiiphelenerek hüviyetini 

lundan ve kafumdan yaraLuıutJardır. 
Yarala hastaneye k.aldmlllllf. 90( kolu 

kem1mif, kafuındaki kmfUD da uzun a
meliyattan sonra çıkanlmıştır. Fakat ba
şındaki kur§un onun bir gözünü kör et

miırir. 

Tek kollu ve tek gözlü olan bu hay· 
dut hastaneden çıkanlarak hnpi!haneye 
gönderileceği günün gecesi hastahane· 
<len firar etmeğe muvaffak olmuttur. 

Hemen jandarmalar pqine düşmüı
ler ve onu bir evin 'h bodrumunda yaka
lamqlardır. 

Kursavuski bu .eler llıapialıaneye de-

Haydut timarhanesindeki hücresinde 
etlerini dişleri ile ko;>armak ve kafasına 

duvarlara vurmak suretiyle kendini ya
ralanuş ve bunun üzerine de el ve ayak
ları bağlanmıştır. 

işte Lehli haydut tele göz ve tek kol 
ile bu vaziyette de yine kaçmağa mu
vaffak olmuştur. 

Arkasındaki deli gömleğini dişleri ile 
parçalamış. yatak çarşaflarından bir ip 
yaparak timarhııneden firar etmiştir. 

Şimdi Fransız jandarmalara, dediği
miz gibi sekiz. manga halinde ve onun 
petindedir. 

Astronomjk 
ilmi bir tiyatro 

Lapmeanonun intika
Moskova rasathanesi, bu sene kurulu

şunun 1 O uncu yıldönümünü kutlamak
tadir. Büyük pedagojik mahiyeti olan ve 
bütün Sovyetler Birliğinde çok tanınmış 
ve sevilmiş bir mUessese te§kil eden bu 
rasathaneyi, her sene asgari bir milyon 

mını aln1ak için .• 
Haydudun arkadaşı Korisko altı kişinin 

kafasını keserek vali ye gönderdi 

~i ziyaret eylemektedir. Rio De Janeiro (5 Ağustos) cPortigoZ> adını taşıyan bir arkadaşiyle 
Bu rasathaneye merbut olarak dün- Maceio"dan bildiriliyor: Azılı haydut birlikte l..ampaonun yerini tutmağa ka-

yada başka misli bulunmıyan bir astro- Lampaonun on bir arkadaşiyle birlikte rar vermiı görünüyor. Bu son baskındaki 
nonıtk ilıni tiyatro mevcuttur. Bu tiyatro, öldürülmesi üzerine haydudun firara mu- vahşiyane cinayeb1e Sertao bölgesine 
çok çekici bir şekilde, gök yüzünün tct- vaffak olan avenesinden Konı1co inti- dehtet -ımak iatediii ve muhbirlerin ce
kik.i modern usullerini anlatmakta ve kam almak mabadiyle bu hadise ile hiç aaretlcrini kmna~ çalıştığı muhakkıitır. 

astronomi mevzuları üzerinde ilmi mü- alakası olmıyan bir çiftliği basarak alb Sertao insan ayağı bamıarnış cengdle
nakaşalar organize eylemektedir. Seyirci kifiyi öldürmüş ve kafalarını k=.erek riJe, mağaralariyle nihayetsiz fütifagah
bu tiyatroda, ayın safahatı, gece ile gün- Manceio valisine göndermiştir. lan ihtiva etmektedir. Bütün şekavet 
düzün birbirini takibi gibi astronomik Lampaonun öldürülmesi bütün Bre· yuvalarının temizlenmesi için Brezilya 
muhtelif hadiseleri öğrenmektedir. Bu 7 jlyada şekavetin tenkiline doğru büyük hükümeti daha uzun zaman mücadele
fcvkalade tiyatronun rC'pOrtuvarmda bir zafer sevinci uyandırmıştı. Korsiko 1 ye mecbur k:ılacakhr. 
4Qa1ile> ve cGiordano Bruno.> piyesleri 

vardır. Halen yeni yeni muhtelif piyesler Güzel kızları müda
hazırlanmaktadır. Bunların arasında bil-
hassa cKopernik.>' cyıldızlara doğru>, f aa ıçtn 

Camdan telefon 
odaları 

cKeplen ve cLomonozOV> lıminclelrller lngilterenin en güzel kadınları Brum· Var§ovada tnmamile camdan yeni te-
nazarı dikkati caliptir. Astronominin fild fe}trinden çıkar. Jngilterenin en kum- lefon kabineleri yapılmışbr. Bu kabine· 

muvaffakıyetlerini, hu suretle pek cazip ral saçlı ve en güzel tenli kızları da bu lerde bulunan ve tdefon eden her tnraf
bir şek.ilde, sun, bir yıld1zlı gök altında tchirdedir. Hatta tngilterede güzel bir 
öğretmek, Mask.ova rasathane.si üyat- lca'1ından bahsedilirken cBrumfildli ka
rosunun hususiyetini t~ eylemek!&- dın kadar güzeb derler. 

tan görünmektedir. Çok konuımayı se

ven kadınlar bu yeni tdefon odalannda 

Daisy ııe Rose Robinson Ingilterede 1 Aemerikada son bahar spor modalan Şarli Şaplenin Polet Godarla gizlic• 
Jlapılan bir ne§e ve güzellik mü.sııbaka- sadelik içinde güzellik ve zarafeti topla- evlendiği mah1mdur Sevimli artistin ko
sında en çok rey toplamı§T.cırdır. Bir yüz- mağa. çall§mıştır . .Şimdi ceket atay şek- nsile birlikte alınan bir fotoğTafı biltil• 
me havuzu bafında alınmt§ resimlerini j Zini!e elbiselere daha çok rağbet göste- Amerikanın gazetelerinde uzun boylf 
dercediyoruz. rilmektedir. dedikodulara sebep olmuştur. 

Kör bir kadın 
lngiltereyi kalp gözüle 

görmek • • 
ıstı yor 

Fakat /ngiliz. kanunları köpeğile birlikte 
karaya çıkmasına manidir 

Dört yıl~ır 
Dünya 2abıtası 

Sidneyde bir cinayet6 
kurban giden genç 
kızın hüviy yetini 
bulmağa çalışıyor 

19 34 ilk baharında Avusturalyada 
Sidney ıehri yakınındaki korululclardan 
birinde genç ve güzel bir lcwn feci bir 
cinayete kurban giden cesedi bulunmuş

tu. 
Bu kız kimdi} 
Katili kimdi~ 
Zabıtanın yaptığı tahkikat ve araıtır: 

malar hiç bir netice vermem.itti. 
Lond.ra ( 4Ağustos ) - Miss Hazel - Namınıza bir mektup var. Dünya polisi hidiaeden haberdar edil• 

Hurst namındaki gaıç kadının macerası - Okuyunuz rica ederim. mitti. Dünya gazeteleri genç kızın ret-
bütün Ingiltereyi alakadar etmektedir. - İneiliz Ziraat nazırı M. Morrison mini koymuılarda. 
Amerikanın bu maruf konferansçısı tarafından imza edilmi§tir. Kanuna ay- Onu tanıyan bir .kimse çakmadı. 

dir. 
amtidır. Ve Ingiltereyi ruhunun gözle- kın hareket edem.iyeceğini teessilflerile Böylece aylar ve seneler geçti.. 

Tabiatin bu lı'.itfunu muhafaza ıçın riyle tanmıak istemiştir. Amerikan Mar- bildiriyor. Mektupta deniliyor ki: cGöz- Fakat Avuaturalya zabıtaa inatçıdır. 
Brumfildliler cgüzel kadınlarımızı muha- Varşova belediyesi bu telefon odala- Ş2.Jl vapuru ile Plimuta hareket ederken leriniz mesabesinde olan köpeğiniz Beba Bir cinayetin esrar perdesiyle örtülü kal• 

çok sıkılmaktadır. Çünkü gelip geçenler 
durup durup kendilerine bakıyorlar. 

Rasathane ayrıca hergün, carz seyya
resi>, seyyarelerde hayat var mıdır?>, 
cDindeki gök ve ilimdeki gök> gibi mev
rular üzerinde 5 ili 6 konferans tertip 
etmektedir. llk ve orta mektep talebele
riyle pilot mektebi, bahriye mektebi ve 
saire gibi husust ihtisas mektepleri tale
belerine mahsus ayn kurs ve konferans
lar da tertip edilmektedir. 

f . . dl b" · k kendisine hayatta rehberlik eden Baba altı aylık karantinaya tabi olmadan in- m'"'"ına ra .... deg~ı"ldı·r. Bunun 1·çı·n de hü· aza cemıyetı> a ı ır cemıyet urmu~- rınt kadınlar gevezelik edemesinler diye - .. . 
adlı Alman köpeğini de beraberinde al- giltereye giremez.> viyeti meçhul klZln cesedini mumyalat• lardır. 

Bu cemiyet bugün belediye meclisi ile 
ihtilaf halindedir. Zira belediye meclisi 
şehirde bulunan kuyulann kapatılmasına 

karar vermiştir. Cemiyetin fikrine göre 
Brumfild ıehri kızlarına harikulade gü
zellikler veren bu kuyuların terkibi meç-

hul sularıdır. Kazlar bu sularla yıkandık
ları içindir ki cildleri yumuşak ve beyaz 

oluyor. Bu kuvvetli deliller, belediye 

yaptırmış değildir. Belediye bu kararını ..+. B b k d h d kk 1i 
mı:l'~r. a e 0 a ar assas ve i at· - Fakat Londra gibi muazzam bir şe- mqtır. Sidneyi ziyaret edenler, on bin• 

müdnfaa ederken cam odaların daha te- b. h d k 
ır ayvan ır i Miss Hazel onun refa- hirde Babesiz dolaşamam. !erce insan morgtaki bu genç kız önün• 

mız. ve daha •ıhhi oldu~unu ileri sürmek- katinde oldu~u k l b 1 k d 
" o g zaman en a a a ı ca - Miss Hazel aldığı cevaptan o kadar den geçmiılerdir. 

tedir. delerde pervasızca do1aşma,ktadır. mUteessir olmuştu ki hinçkırıklarını tu- Yine bir netice çık.mamlJtlr. 
Kadın konferanscı Plimuta muvasa- tamadı. Bir dakika düşündükten sonra Senelerin cinayeti aydın.latmamlf ol• 

Tarl.hten evvelkı· letinde köpeğile birlikte karaya çıkması- aşağıdaki telgrafın Majeste albncı Jorja muma rağmen Sidney zabıtan yei9e 
na müsaade edileceğini umuyordu. Fa- gönderilmesini rica etti: kendisini lcaptınnamıt ve altı ay içind• • k kat mahalli otoriteler bütün teessüfleri- Samajeste altıncı Jorj bu cinayet kurbanını tanıyacak olana bit 

10 S3 0 3 m p J ni izharla beraber buna marn olmuşlar- Bukingam Palas - Londra sterlin mükafat vermeyi vaad etmittit· 

Moskova rasathanesinde çalışmakta 
olan ilim adamlnn, fabrikalarda ve en
düstri müesseselerinde de astronomi 
mevzulan etrahnda konferanslar ver
mektedir. 

Rasathanede, ay ve güneş tutulmasını 
kuyruklu yıldıı.larm seyirlerini, şiınal 

Arkanjelde yapılmakta olan tesviye dır. Zira hiç bir köpek altı aylık baytarl c Son merci olarak Majestelerinden Aynı zamanda dört yıldan beri c:eza8d 

meclisi azalarını müteessir etmiş ve mem· ameliyeleri esnasında tarihten evvelki in- kara~tinaya tabi tutulmadan Ingiltere- c gözleri benim için gören > köpeğimle kalan caniyi meydana çıkarmaia yat" 
nuiyeti kaldırmaya karar vermişlerdir. l . b. kam k f dü . . B ye gıremez. Bu husustaki kanun sarih birlikte memleketinize dUhulüme mü.sa- dım edecek taba dahi ayni mükafat ve-

san ara aıt ır P eı e mıttır· u ve kat'!dir. HatU Dük Dö Vindsor bile ade buyurmanızı istida ediyorum. Kö- rilecelctir. 

fecrini, doğan güneşin parlamasuu ve de vardır. 
yıldıiların ışıldamalarını gösteren hususi Bu rasathanenin, Moskova kültürpark-
makinc ve aletler mevcuttur. larında da şubeleri organize edilmiş ve 

Rasathaneye merbut olarak genç as- pek büyük bir raibet görmekie bulun
lronoıui amatörlerini toplayan bir kulüp muştur. 

istasyonda bulunan muhtdif qya arasın· Prens dö Gal iken Aınerikadan memle- peğim gözlerimin yerini tutmaktadır. = 
da, ezcümle balçıktan yapllmıf çanak ketine dönüşünde çok sevdiği kl5peğini Bana milzaharetinizi lütfedeceğinize ka- izmarit kralı 
çömlek kırıklan, seramikten kargı uç- Ingiliz kanunlarına boyun eğerek karin- nüm.> p . b . . b. d 

. • · . • , anıte u mm tap)'aD ır a am -vat• 
lan, hayvan, kuı ve balık kemiklerı ve tına ıdaresıne terketmeğe mecbur kal- Hazelm içmde bulunduğu vapur çar- B t. b··tü- .. •. .t_:1:1..teo 

u za u n omrunc:e, azman ~ 
üzerinde tetkiklerde bu1unu1maktadır. mıştı. . şamba gilnil Ame~ya dönecektir. bqlı:a meslek tutmam1Jtır. Çocukluğun• 

Fakat Mıss Hazel Hurst kördür Onu Genç.konferansçı Ingiliz kralından bek- d ,_ '-1 d · · ·b· t ı ak• .. ~. · . . .. .. a soıtaıt ar an sıgara uman op am 
kopegınden mahrum etmek gözlerinden lediği musbet cevabı alamazsa geri don- l . b 1 1 •t L_ı .nndi . . a ı~ q amıt o an mnan LnUI ,---
mahrum cıtmeğe muadildir Nitekim meğe mecbur kalacaktır . .Miss Hazel bır k . b" d d F-'- t b ·un· de · ço zengın ıra am ır. a&.a ug 
genç kadın gözleri mesabesinde olan kö- Ingiliz ama köpeğile karaya çıkmağı red çal -- - '-ta d ed. A - •- Lu j..i 

lfIIUü. evarn ıyor. nca.;, :o r 
peği yanında olmadıkça vapurdan çık- etmiştir. Gözlerinin AmA olmasına rağ- artık para kazanmak maksadiy{e değil, 
mnyı reddetmiştir. Ayni zamanda Ame- men çok gilzeldir. Vapurda bulıınanlar- 1_ . ._ •-~ 1 h~• - 1. mes e&. q...-y e yap ... ~~ soy ıyor. 
rika Cütrihur reisi Ruzvelte ve Ingiliz dan biri bu güzel kadını hayata kavuş- B d · ·tı · · cund• u a anı. mgara ızmarı ennı, u 
ziraat nazırına telgrafla başvurmuc:tur turmak için gözünü vermeğe amade ol- .. L··..;:L. •• b l b. k 1 toP' 

'll' • ~ • • • • uç ~u,..... çıvı u unan ır amı, a 
Şimdi tec::ebbüslinün neticesıru· · b.,,,_,e- dugunu, şayed bır ameliyat ıle bu netice- 1 E d ·t1 . Ç kan tü· 

'll' <O'Kl • • A v ıyor. v e ızmarı erı açıyor. ı 

mcktedir yı almak kabil olursa bu fedakarlıgı .. 1 . t . 1. t k.r t çık•• 
• • v tun erı emız ıyor ve e ar sa ııa 

Bu Ju!dar insan! bir duygu karşısında yapmaktan bahtiyarlık duyacagını söy- rıyor. 
Ingiliz kanunu istisnai bir harekete mü- lemiştir. Kendisiyle gÖrÜ§en gazeteciye: eh•· 

samaha edeceği zannediliyor. Bu ümid - yatımın en güzel dakikaları, bir tiryaki--
tahakkuk etmeu;e Miss Hazel Hurst In- Annelik nin masası üzerinde ızmaritlerle dolu ai• 
giltcreyi krup gözüyle görmek ve tanı- Amerikalı genç sinema yıldızı Elenor gara tablası gördüğüm zamanlardır> do-
mak fırsatından mahrum edilmiş oli- King cBebeğin doğu§u> isminde bir pro- mi§tir . 

.-~.._..~. _... caktır. paganda filmi çevirmiştir. Bu yıldız evli-

Diinyanın en büyük otomobiı fabrikatörü olan jord oto-1 Ktulınla.rın otomobil idare etmek meraklan bir qk haüıte ** dir. Fakat çocuğu yoktur. Filmi çevirir-
:mobüden ziJJ(J.de arabadan ho~anrr. tngiliz hükümdarları inkılap etmi§tir. Fakat bu aıkta do. heroiliği elden bımkmı- ZtRAAT NAzm.ININ CEVABI ken anneliği çok zevkli bulmuı ve anne 
gibi ıntıhte§em araban içinde fabrikatör ba§döndüren suratle yorla-r. Ingiliz kadmlo.rı arasında spor tayyareleri spor oto- Londra ( 5 Ağustos ) - Amerikan olmaya karar vermİ§tir. ğurmuştur. 
giden otomobülne cins atlarla aevkedilea arrıbuı içinde 1ı mobille-re tercih eden kadınlar çoğalml§tır. Bizde de bö11Le Marşan sil varisi Bayan Hazel Hurst'a Çocuktan ve annelikten nefret eden Bu suretle propaganda filminin ilk te-

a7leste {#tme11i tercih eder- QZmaaını temenni 4!deriz- yaklap.rak cev8D verdi: yıldız kararını hakikat sahasına çıkarm11 siri görülmüı oluyor. 

.... 
ve Mayıs ayında Nevyork hastanelerını 
birisine nur topu gibi bir erlcek çocuk do-
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Nostradamüs esaretten kurtuldu 

• • 
Olü 

Onbirinci Lui büyük sihirbazın elini 
müs de kralın elini öptü, 

öptü, Nostrada
a yrıldı 

de büyük bir saadettir 1 Sen benim, 
kadınlara karşı olan itimadımın yan
lış olmadığını gösterdin. Kadın, eyi 
olmak şartiyle yer yüzünün koru
yucu meleğidir ı Her zaman eyi ol ve 

lardı. irkildi, ve bir ürperme hissetti. lhti-
Nostradamüs, bunlara dikkat et- yar sihirbaz, bir zamanlar genç ve 

memiş gibi görünerek, bir kenara çe- güzel kansını şeytana satbğmı hatır
kildi ve ev sahibi kadına: ladı. Bununla beraber, yine birşey 

-Yatacak bir samanlık veya ahı- söylemedi. 

15,000 Avusturyalı vatanperver bir 
ölüm kampının cereyan verilmiş 
elektrikli :ve üçkatlı surları içinde 

eyi kal kızım. 
«Kızım senden benim de bir ricam 

vardır. On birinci Lüiye beni serbest 
bırakmasını tavsiye edeceksin. Bura
da bir esirden farkım yok. Bunu sen 
de biliyorsun 1 Halbuki bir insan için 
hürriyetten büyük bir nimet olamaz, 
saraydaki esirlik kulübedeki hürri

nmz yok mu? diye sordu. Nostradamüs, çok yorgundu; e-
- Bir ahınmız ve samanlığı var; peyce yol yürümüştü. Ev sahibi ka

ama, elde kalan bir kaç hayvana dm, güzel bir yatak hazırladı. Temiz 
mahsustur. Ben misafirlerime daiına çarşaflar ve yastıkları ihtiyar sihirba
temiz bir yatak hazırlanın. Sizin için za göstererek: 

işkence hayatı yaşıyor 
Bugün Nazilerin eline ve idaresine cLugano> da hulunuyor ve emre intizar 

geçmq olan Avusturyada en korkunç ediyordu. 

de güzel bir yatak yapacağım, orada - Burada uyuyabilirsin, ihtiyar isim, cDAŞO> ismidir. Daşo kampı, kışlalan, bürolan, koo-

yetten çok fenadır 1 
- Kıymetli ihtiyar, sen Fransa, 

kralı ve bütün Fransızlar için Alla
hın bir nim etisin 1 Bize hizmet ve 
yardımın pek büyük olmuştur. Kral
dan ilk ve son dileğim senin hürriye

yatarsınız. misafir. Ben de ocak yanında yata-
Kadırun bu muamelesi Nostrada- cağım. Ben misafirlerime ikram et

müsü derin bir hayret içinde bıraktı. mesini bi1irim, ben buralı ve köylü 
Fakat birşey söylemedi! Bekledi. değilim, bir zamanlar benim de mü

Kadın, bir kenarda yanan ocak kernmel bir vaziyetim vardı. 

Eski Avusturya vatanperveri bu ismi peratiOeri, çok bahalı mal satan dük
büyük bir korku iç.inde ve ancak kulak.. kanlan ile hakiki bir hapishane şehri 
tan kulağa fısıldamak suretiyle telaffuz 

1 

manzarası arzetmektedir. 
ediyorlar. Halbuki bütün gazeteleri..'l Bu cŞehir> in ortasında mahkUm1ara 
hatta manşetlerinde ve Viyana sokak1a- mahsus olan yerler vardır. Sokaktan 
rında, büyük mağazaların vitrinlerinde 1 muntazamdır, her dört yol ağzında Na
( DAŞO) kelimesi iri harflerle yuılıdır.. zilerin cMilli Kahraman> lanna ait hey
(DAŞO) nedir} keller, abideler görülür. Bunlardan bir 

üzerinde taze yumurta ile güzel bir Dedi. 
omelet hazırladı. Fakat bundan fazla görüşemedi-

tinin iadesi olacakbr. 
Genç kız ve annesi ihtiyar Nost

radamüsün elini öptüler ve uzaklaş
tılar. 

Nostradamüs, bu omeleti yerken, ler; çünkü ihtiyar Nostradamüs ya-
kadına: • ta[?a girer girmez uyudu. 

- Bu kadar güzel omeleti bana Nostradamüs ı;ceceyi çok sıkıntılı 
ancak karım hazırlardı 1 dedi. ve kabuslu geçirdi; fakat sabahleyin 

Kadın, Nostradamüse: uyandığı vakıt, ocakta güzel bir ateş 

Avusturyanın Alman~a tarafından il- tanesi Burada bir çok Fransız öldüren 
hakından sonra Avusturyalı vatansever- meşhur Alman katili Şaglerin heykelidir 
lerin ve Avusturya yahudiJerinin topla- Büyük bir meydanda da Hitlerin habra· 
narak kapatıldıkları cKamp> ın adıdır. sı olarak cisim bir meşe ağacı vardır. 

Nostradamüs, iki kadının arkasın - Karınız hala hayatta mıdır~ buldu, ev sahibi de taze bir süt kay- (Gestapo) memurlan an ırkına men- Kampın 1hususi bir gan, alıcı ve veri-

dan baktı, kaldı. 
- Ne kadar fena, beni sevenler 

etrafımda artık hiç bir kimse kalma
dı!. 

Dedi, çünkü bu iki kadını hayatta 
bir defa daha gönniyeceğine emın 

diye sordu. natmakla meşgul idi. 
- Bunu ancak Allah bilirl Nostradamüs hemen kalktı. Ve o-
Ev sahibi manalı bir tavırla: cağın yanına gitti! Nostradamüs yeis 
- Şeytan bilir deseniz daha eyi ve esefle: 

olur! dedi. 

sup olmıyan, vatanperverler cephesi ve ci bir radyo istasyonu, ölüleri yakmak 
Haymverlerle alakalı bulunan bütün için bir fınnı ve bir de mezarlığı. var. 
Avusturyalı zenginlere servetlerini Al- Bu mezarlıkta gömülü olan bir kaç 
manyaya terketmedikleri takdirde ken- yüz kişinin mezarlan yanında sadece 
dilerini bekliyen ikibetin ( Daşo) oldu- ve isim yerine bir numara mevcut. 

Nostradamüs, bu son söz üzerine -BiTMEDi-

idi. ...~,.~.· •• ••••• •• ••• •• ••••• •• ••• •• ••••• •• ••••• •• ••• •• ••••• •• ••••• •• ·.-............. , .............. lllİlll ...... . 
ğunu söylemekten, ihtar ve ihbardan çe
kinmiyorlar. 

Yahudi mağazalarının bütün vitrinleri * ·== R A D y O ==· ilim aleminde Aynı gunun akşami, kral on bi- üzerinde iri yazılarla şu cümle okunuyor: 

rinci Lüi Nostradamüsü yanına da- : ....................................... : Beliren yeni yıldızlar (Yahudiler ... Daşoya. . ) 
t tt

. Eski Avusturya vatanperverlerinden 
ve e ı ve: Bundan iki sene evvel Sovyetler birliği 

Manast k·ı n k ANKARA RADYOSU kenarda köşede ve nasılsa serbest bıra-
- ıra çe ı e genç ızın ilim akademisi, genç alimler arasında 

son arzusunu yerı'ne gı'trecegw ı'm, de- Öğle neşriyatı : . kılmış olanlardan birinin kulağına e ğile-bir ilmi eser müsabakası tertip eylemiş-
m ekki sen artık benden ayrılmak is- Saat: 12,30 Plakla Türk musulcisi,14.50 rek soruyorsunuz : 
t iyorsun .• Benim için tamamiyle yal- havadis 15,05 plakla Türk musikisi, 15,30 ti. Bu müsabakanın neticesi, son günler- - Şuşnigin arkad aşlan .. Eski Avus-
nız ka1mak muha kkak demektir. muhtelif plak neşriyatı, 16,00 son de Moskovada neşredilmiştir. Moskova turya idarecileri .. Eski Avusturya bü-

H d . d N d yiikleri neredeled « ay ı ostum ostra amüs, jürisi, 628 adet ilmi eser almışbr, bun-
sevgı"lı' Parı'sı'ne gı't, artık serbestsı·n, Akşam neşTiyatı : lardan büyük bir kısmı. tanınmış büyük 
bazı bazı ben de Parise geleceğimt Saat: ıs,3o Hafif müzik: Tepebaşı be- Sovyet alimlerinin takdirine mazhar ol-
seni görecegw im. Sen, benim en bü- lediye bahçesinden naklen, 19,15 konfe muştur. 

yük dostumsun. rans: Eminönü halkevi namına: Nusret G t 'k •1. 1 . . "dl . enç ma ematı a ım erının et\l erı, 

Kral bunla n söyledikten sonra, Sefa (bizde tuluat) 19,55 Borsa haberleri ... . t d' d"l 1 d bil 
ıurıye ev ı e ı en eser er arasın a -

kralın elini öptü ve bir de altın dolu 20,00 saat ayan Grenviç rasathanesinden Ih h · tl" b" ki k assa e emmıye ı ır mev tutma ta-
kese verdi. naklen Vedia Rıza ve arkadaşları tara- d Viyana belediye reisi Şmit Daşodadır. 

ır. 

Nostradamüs te, kralın elini öptü fından Türk musikisi ve halle şarkıları F" "k M t tı'k ~ kt P . Şansölyenin siyasi yurd şefi, Avusturya-
ızı ve a ema · oo oru ontna-

ve hatıra olmak üzere elindeki eski 20,40 hava raporu 20,43 Ömer Rıza Doğ· ginin cdevamlı gruplar teorisi> adındaki lı nazır Hornbostel Daşodadır. 
kitabı krala verdi. rul tarafından arapça söylev, 21,00 saat orijinal monografisi. dünya edebiyatında Propaganda nazırı binbaşı Adam, na-

Kral gibi Nostradamüs te çok mü- ayarı 21,30 Cemal Kamil ve arkadaşları ilk defa olarak topolojik gruplar umumi zır Ludvik, Sarayovada da katledilen ve 
teessir idi. tarafından Türk musikisi ve halk şarkı- · il d ] l umumi harbin ba.,langıcına sebep olan nazarıye e evam ı grup ar nazariyesi- " 

Nostradamüs, kralın yanından lan, 22,10 Senfonik eserler plak 22,50 nin modern ilme uygun sistematik bir Arşidük F ransuva J ozefin Morgatayının 
çıktı. Vakıt gece ve çok rütubetli idi. son haberler ve ertesi günün programı hülasasını vermektedir. izdivacından olan iki oğlu (Dük Hoben-
fhtiyar sihirbaz, bu serin havayı, ci- 23,00 saat ayan son berg) ler, vatanperverler cephesinin hü-

Matematik profesörü Sobolevin «po-
ğerlerinin bütün kuvvetiyle teneffüs cum kıt' alan kumandanı Aleksandr, po-

AVRUPA tsT liharmonik muadele1erin mahdut bir me-
etti. Bu, uzun zamandanberi kaybet- ASYONLARI lis müdür muavini Skubi, Avusturyanın 

Ö wl • selesi> üzerinde yaptığı etüd • ki bu Sov-
tiği hür hayatın ilk nefesi idil g e neınyab : sabık Paris elçisi velhasıl bir çok büyük 

yetler birliği ilim akademisinin mükifatı-
Nostradamüs, hemen Paris yolunu Saat: 14,30 Karışık plak neşriyatı 14,50 şahsiyetler hep huradalar ve bunların hiç 

nı kazanmıştır - kısmi deriveli muadele-
tuttu. Yolda bütün köylerin halkının plakla Türk musikisi ve halk şarkıları biri şimdiye kadar i§lle edildiği gibi öl-ler nazariyesinin kat'i bir hal suretini ver~ 

Bu sualinize hep ayni cevabı alıyor· 

sunuz: 
- Daşodalar .. 

DAŞONED1R L 

OÇ KATLI SUR IÇlNDE ... 

Bütün kampı yüksek bir divan çevre· 
liyor .. Bu duvarın üstünde daima ecre· 
yan verilmiş üç elektrik teli var. Bu du
van ikinci ve nihayet üçüncü bir duvar 
takip ediyor. Onların da üstlerinde ayni 
elektrik tertibah mevcut ... 

Böylece kamp modern ölüm tertibatlı 
üç kat sur içindedir. 
Kampın cMünih> şehrine bakan kıs

mında ayrıca hususi tertibat yoktur. 
Bu kısımda sadece her çeyrek saatte 

bir on iki kişilik hir manga devriye ge
çer. Mukabil tarafta, ki geniş bir araziye 
bakmaktadır, yine birbirlerine üzerlerin
de cereyan verilmiş elektrik telleri bulu
nan duvarlarla bağlı bir takım kuleler 
mevcuttur. Her kulede mitralyözler ve 
kuvvetli projektörler vardıT. Projektör
ler bütün gece çok uzaklan bile aydın
la tan ışıktan dilleri ile etrafı mütemadi
yen yalarlar. 

Buradaki mevkuflardan her hangi bi
ri kaçacak olursa kampın düdüğü derhal 
öter ve ayni zamanda tahtezzemin kab
lo vasıtasiyle Münihteki bir (Alarm) zj.-

li de çalmağa başlar. O zaman Münih 
zabıtası derhal bütün yollan keser. Çün
kü Daşo kampından kaç.anlar için ilk 
uğnyacaklan yer Münihtir ve burada on
ları derhal yakalarlar. 

ve bila istisna bir staja tabi tutulurlaı., 
Evvela saçlan kesilir. Sonra arkalan.. 

na kaba bir kumaştan gri renkte bir eJ. 
bise geydirilir. Bu elbisenin sırtlannda 
amudi olarak üç kırmızı çizgi mevcuttur. 

Saç)an kesilip arkıı.lanna bu kamp 
üniformasını geydikten sonra mevkuflar 
kamp meydanında ve haznol vaziyetin" 
de hiç kımıldanmadan dumıağa sevke
dilirler. Burada, bu vaziyo.t:te aaatler ve 
saatlerce beklerler. Nihayet Üzerlerine 
kalın hortumlardan fışkırtılan sular tu• 

' arak sınl sık.lam bir hale getirirler. Son• 
a hepsini ancak birlcişinin ınğabileceğl 

beton kuyulara sokarak burada aç ve 
wıuz üç gün tutarlar. 
lşte bu korkunç stajdan sonradır ki 

'ağ kalanlar kampa alınırlar. 
Kampta bulunanlann hiç biri heı 

hangi bir mahkeme huzuruna çıkmq ve 
bir mahkumiyet karan almış kimseler de
~illerdir. Binaenaleyh burada niçin bu· 
lundukları, ne kadar zaman için bulun• 
duklarını, mahkumiyetlerinin müddetle
rini hiç biri bilmez. 

Mevkufiyetleri kısa mı sürecek, uzun 
mu, yoksa ebedi olarak mı mahkumdur· 
lar}. Bunlar, en ufak bir kurtuluş ilini· 
dinden mahrum bu zavallıların ebedi 
ve manevi ıs tırabıdır. 

Her nasılsa buradan kac;mağa muvaf• 
fak olmuş, fakat yine Avusturya hududu 
içinden çıkamamış bir bedbaht şöyle de. 
mektedir : 

- Benim için hududu her bahasına 
olursa olsun aşmak lizımdır. Ergeç tek
rar yakalıyacaklar. Halbuki bir daha 
( Daşo} ya dönmekten ise ölmek daha 
evla .. 

Bu adam, kendisine bu kadar işken• 
ce eden insanlara karşı hiç bir kin besle

memektedir. Bunun sebebi sorulduğu 
zaman şu cevabı vermiştir : 

- (Daşo) da insanın bütün hisleri 
gibi kin hissi de ölüyor, öldürülüyor. in
san orasını gördükten sonra insan oldu· 
ğuna, insan yaratıldığma utanıyor .. 

- PARtS SOtRDAN -

kendisini fevkalade bir sevinçle kar- 15,15 Ajans haberleri mektedir. dürülmü§ değildirler. Çünkü aileleri ile 
şılıyacağına emin idi. Akşam neşriyatı: ve mektupla muntazamen temas halin-

Nostradamüsün en büyük arzu- Saat: 18,30 Ka~ık plAk neşriyatı Teknik ve matematik ilimJer doktoru dedirler. 
su ve telaşı dostu Obiniyi sağ bul- 19,15 Türk musikisi ve halk şarkıları Kri.stianoviç., verdiği bir eserde Cauchy (Da~o) kampı, üç dört kilometre 
ma.k ve görmekti!. (Makbule) 20,00 saat ayan ve arapça meselesinin hallini gösterdiği gibi, cka- uzaktan gece küçük Amper nehri civa-

64 nallar ve nehirlerde gayri daimi hare- d k - - neşriyat 20,15 Tiirk musikisi ve halk şar- rın a es i adı ( Borbizon) olan ufakça 
Nostradamüs, hem bu saf ve serin kıları (Selahattin) 21,00 Keman Solo: ket> ismindeki etüdünde de nehir ve ka- bir Bavarya köyüdür. 

Kampta sabahleyin saat beşte kallo
lır. Mevkuflara birer dilim siyah ekmek 
ve birer fincan kahve verilir. Üç. günde 
bir de kendilerine bir kaç gram «Mar· 
garin> dağıtıJır. Kahvaltıdan sonra mev· • 
kuflar şarkı söyliyerek işlerine giderler. 

Kabızlık 
Barsak, karaciğer ve 
midenin kusurlu i§le
mesi demektir. Bu üç 
uzvun iyi işlemesin' 
temin için muhakka1 
gece yatarken biı 
kahve kaşığı h ff d h 

nallann aç.ık kalmııı yataklarında uzun 
avayı tene üs e iyor, em de ge- Markovitz 21,15 Stüdyo Salon orkestrası Bu köy Almanların cMünih> şehrine 

· k J kl d il l ( dalgaların hesabında yeni bir usul ver-cenın aranı an için e eriyordu. Prot. Necdet Atak) Piyanoda Georg on sekiz kilometre kadar yakındır. 
Sa d k . k ld 22 00 h b 1 ha mektedir. Büyük kidro-teknik inşaat he-ray a ı esaretten urtu uğu , Ajans a er eri ve va raporu Münihten gelirken üzerinden şimendi-

. ' d Ji di O ka saplanna kabili tatbik olan bu usulün ıçın son erecede sevinç · i . - 22,15 yarınki program ve son fer geç.en iki köprü altından geçilir ve 
d k. k d' · · l • izah edildiği bu eserin, nazari ehemmiye-ar ı, en ısını genç eşmış sanıyor- altından bir nehir geçen bir köprü de 
d ı SENFONiLER tinden başka aynca büyük pratik ehem-

u Debon Daşoya giden yegane yol 
B k 20 miyeti de vardır. 

u aranlık geceden, göz gozu ,45 Bükreş Plakla senfonik konsE!'l' üzerinde bulunur. 
" k lard 'l l ekt (22· S nI nik k · d ) 21 55 Moskova müsahaka komitesinin mü-gonnez ır an ı er em en zerre · e o onserm evamı , Bu yolun da methalinde, sağlı aoUu 

kadar korkmıyordu. HAFiF KONSERLER: kafatlan verdiği eserler arasında, şunlar b k 1 h üyü av alar vardır. Uvhalarda : 
K km v ı·· arclı? y 1 p ç k filharm bilhassa ne.zan dikkati çekmektedir: or aga ne uzum v • o - rag e onisl cölüm tehlikesi vardır. Nöbetçiler ha-

da, her hangi bir kulübe kapısına 7,10 Berlin kısa dalgası: Neşeli popuri Slezkinin ckoyu bir mayi içinde kuv- her vermeden ateş ederler.> 
gitse, hüsnü kabul görmiyecek mi (8,15 devamı)B,30 Paris Mondiyal plak vetlerin tesiri albnda sulp cisimlerin ha- Yazı1ı .. 
idD «Nostradamüs» adını duyan bir 9,15 plak 9,45 plrut 10,35 plak 10,15 Ber- reketi> eseri, temkinin csathi aksülamel- Almanlann burada tesis ettikleri si-

köylü için başka türlü hareket imka- lin kısa dalgası Asker korosu 11,45 Ber- lerde istihale devresi> eseri, Vlassov'un yasi mevkuflar kampı daha, 1918 de 
nt yoktu 1 lin kısa dalgası hafif musiki 13 keza «Buğday kültürü hududunun şimale doğ- faa1iyetini tatil etmiş olan eski bir harp * (14,15 keza) 12,15 Roma kısa dalgası ha- ru ilerleyişi> eseri, Koganın cDobroliu- malzemesi fabrikasının yeridir. 

Nostradamüs Pariste aziz dostu fif musiki, 12 Faris Mondiyal plak kon- bov ve felsefi düşünceleri> eseri, Mazelin Demiryolu üzerindedir. 1933 yılında 
Obiniyi sağ ve sıhhatte bulduğu va- seri 13,20 konser nakli (14keza) 13,25 «Şopen fantazisinin analisi> eseri, ve sai- Avusturya hükUıneti bu eski fabrikayı 
kıt, hayatının C"n büyük zevk1erin- Bükreş Sibccanu orkestrası(14,30 deva- re. rejim aleyhinde bulunanlar için siya.si 
den birisini hissP-tmiş olaca.kb 1 mı) 14,45 Roma kısa dalgası hafif musiki Moskovada mükafata layık görülen bir kamp haline sokmuştur. O zamandan 

Nostradamüs, bu düşünceler için- konseri 18 Mondiyal plak 19,10 Roma kı- eserlerin adedi 127 dir ve bunlar, Sov- burası 7 bin kişi alacak bir vaziyette idi 
de ilerliye, ilerliye, rastgeldiği ilk kö- sa dalgası arapça musikili program 19,20 yetler birliği müsabaka komitesine tevdi Bilahare burası tevsi edilmiştir. Şimdi 
YÜn ilk kulübelerine vardı. Daha bi- Pragsalon orkestrası 19,30 Belgrad plak olunmuştur. muhafızlar da dahil olduğu halde bura-
rinci fiskeyi vururken kulübe kapısı musikisi 20,30 Roma Bari şarkıları or- da yirmi bin kişi vardır. 
açıldı. kestra konseri, 20,30 Varşova karışık (Mozart kuarteti). (DAŞO) kampında bulonan1ann 

Kamburlaşmış ve berbat bir hale konser 20,30 Milano Torino şarkılı orkes- hepsi, bir iki münevver ve ihtiyar istis-
gelmiş bir kadın kapıdan: tra konseri 20,37 Roma kısa dal~ası mu- RESIT ALLER na edilirse, ağır çalışma ve hizmet reji-
-. ~ abancı zat, içeri girebilirsin l sikili program 21,15 Bari Yunanistana 9,30 Berlin kısa dalgası: Şarkı:ar (945 mine tabidirler. 

sen ıhtıyarsın, ben ise bütün ihtiyar- mahsus musikili program 21,30 Blgrad Zimbal solo) 16,30 Berlin kısa dalgası Avusturyada bulunan ve buna ben
ları hem severim, hem de onlara acı- pl.ak 22,30 Florans Napoli orkestra kon- piyano solo (Bach). 18,30 Roma kısa dal- zer diğer iki kamp ve Moabit hapishane
rı.1!11 .. Çünkü bu zavallı ihtiyarlar, seri 22,45 Bükreş lokantadan konser gası şarkılı hafif musiki 19,35 PeştE! sinin siyasi mahkumlar koğuşunun ida
gun1uk ekmeklerini çıkarmak için nakli 22,45 Belgrad hafil musiki 23 Harpa musikisi 20 Varşova şarkı resitali resi de bu kampa bağlıdır. 
rece ve ~ündüz, köyden köye gezer- Varşova on sekizinci asır musikisi 23 20,25 Prag neşeli şarkılı konser 20,30 Hepsini de c:Siyah kıt'a> nın yüksek 
eri dedı. Peşteorkstra konseri Peşte Macar şarkıları akşamı 21 Belgrad rütbeli bir zabiti olan Elike idare eder. ( 

Nostradamüs, teşekkür ederek OPERALAR, OPERETLER halk şarkıları 22,20 Peşte piyano solo Elikenin karargahı da cDaşo> kam· 
~~lübeye girdi. Fakat içeride gördü- 13,15 Roma kısa dalgası: Linik opera- 23,15 Belgrad piyano konseri. pındadır. 
gu bazı eşyalar, Nostradamüsün na- lardan bir perde Bu adam, Hitlerin ve Himlerin çok 
b?rı dikkatini celbetti; bunlar eski ODA MUS!KtS!: DANS MUSIKISI: sadık ve emniyetli bir adamıdır. Anşlus-

ır saltanatın bekayasını andmyor- 19.10 Varşova: Oda musikisi konseri. 18: Varsova. tan evvel dört yüz kadar maiyeti He 

Şarkı mecburidir. Söyledikleri §arkı· 
lar da Nazi şarkılarıdır. öğle ve akşam 
yemekleri arasında yani on iki ile iki ve 
yedi ile dokuz arasında ikişer saat is~ 
rahat vardır. Bu istirahat müddetince 
kimse konuşamaz. Sadece kuvvetli ho
parlörlerin milli şarkı ve marşlarla bera• 
ber neşrettikleri Nazi propaganda nqri• 
yatını dinlerler. 

Mevkuflar, hususi atelyelerde Alman 
milisinin elbi;ıe, ayak.kabı ve saire gibi 
ihtiyaçtan iç.in çalışırlar. 

iş esnasında tenbellik veya dalgınlık 
muhakkak dayakla tecziye olunur. 

Dayak faslı ya sopa veya ekseriya tü
f enk dipçiği iledir. Bu suretle kafa ve 
gözleri yarılanlar, çeneleri kırılanlar pek 
çoktur. 
. En fazla ve en kötü işkence görenler 

Yahudilerdir. Bunlar için ayrıca bir clş· 
kence bölüğü> vardır. 

lŞKENCE STAJI 

Kampa gönderilenler burada ilkönce 

MAZON 
meyva tuzu alınız. A
lınması gayet latif te
siri tabii ve kolaydır. 

f.1 AZ O N 
Meyva Tuzu 

nun ismi taklid edile
bilir, fakat ne terkip 
ne de tesiri taltlid edi
lemez ... 

MAZON 
MEYVATUZU 

~enemen Urbayhğından: 
1 - Belediyeye ait tenvirat dairesinin bir senelik ihtiyacı olan 11 

bin kilo mazot ile 2000 kilo ince ma,tina yağı 150 kilo kalın, makina 
yağı 1000 kilo beyaz gaz ve 800 kilo benzinin mübayaası 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme işi : 17 /8/938 çar§amba günü saat 11 de belediye 
dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Bu i~in muhammen kıymeti 1526 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
bu mikdar üzerinden yüzde 7.5 nisbetinde teminat vermesi şarttır. 

4 - Bu işe ait şartname bedelsiz olarak muhasebeden alınabilir. 
5 - Talip olanların muayyen olan gün ve saatte belediye encüme-

nine müracaat etmeleri ilan olunur. 2916 (2614) 



SAYFA:_~ 

iz mir 
Aydın muhteliti ile yaptı
ğı maçta 8 - 4 galip geldi 

Fuar münasebetiyle bir çok çetin mü- rin ikinci golünü de kaydetti. Otuz üçün .. 

aabakalar yapacak olan muhtelitimiz, cü dakikada yine F uat-Saitten aldığı to
pazar günü Aydınla yapbğı müsabakada pu üçüncü defa Aydın ağlarına takb. 
4 - 8 galip geldi. Bugün güzel oyunlarından birini çıka· 

Hemen ıurada kaydedeyim ki lzmir ran Fuat otuz dokuzuncu dakikada Öme
muhteliti Aydın muhtelitinden daha kuv- rin paaını gole tahvil ederek lzrııirin dör
vctli bir manzara arzetmiyordu. Bilhas· düncü ıayısını kaydetti. 

lzmiT muhteliti 

.................. 
- Baıka aaatlerde kendilerini evde 

bulamadığınızı bahane ederek, dostları

nıza yemek saatlerinde telefon edip on· 
ları ıoğuk yemek yemek mecburjyetinde 

bırakmayınız. 

- Muhatabınızın acele işi olduğunu 

anladığınız zaman faydasız gevezelikler
de bulunmayınız ve lüzumsuz yere la.kır-

var . 
mektir. 

- Gizli §eyler aöylemek için telefon 
kullanmak müreccahtır. Çünkü baıkala
rının alçak sesle konup.n ve mikrofonu 
elinin içinde gizliyen bir kimseyi seyret
meleri çok müziç bir ıeydir. 

- Telefonu açbğınız zaman karoını· 
za aradığınızdan bqka bir ıalus çıkaraa, 

dıyı uzatmayınız. ene yapalım, bir daha aranın> gibi onun 

- Buna mukabil pek acele bir işiniz gücüne gidebilecek aözler aöylemekten 
varsa diplomatça davranınız ve muhata- sakınınız. 

bınızın lakırdısını kısa kesmesi için ona - Sizi birisi aradığı zaman da, tele-
ha§tan savma cevaplar vermeyiniz. fonu aç.arken c:Allah cezasını versin, 

- Dikkat edilecek bir nokta da, mu· bir türlü kafamı dinliyemiyeceğim b de
hatabınızın kim olduğunu aormadan Ön· meyiniz. Bu takdirde daima bir gaf yap· 
ce kendi iıim ve sanatınızı ona bildir .. mak. tehlikesi vardır. 

Misafir ağırlamak: 
Sanıldığı kadar kolay iş değil 

Misa~~r -~ğırlamak,_ san.ıldığından çok ı•uvare robu ile gecelik gömleği araımda
daba guçtür. Davetlıler ıçın hazırlanan 1 ki dezabiyyelerden de geyebilirainiz. Fa· 
puta ve aandoviçleri .ayıp tık bir ıekilde •kat saat yediden oonra olmak ıartiy)e. 
tepside istif etmek yetmez. Davctinizde
ki bütün unsurlar arasında bir ihcnk 
yaratmak ta lazımdır. 

Eier sizden çok yaşlı bayanlar davet 
ettiyacniz, kısa ve ıade bir öğle sonu ro
bu eeyiniz. 

Davetlileriniz en a,ağı on ki§İyee. uzun 
ve az dekolte, 1111de ve tercihan aiyah bir 
rop geyiniz. Fakat, koyu rengin tavır .. 
lannıza bir cmeraaimperestlik> verme .. 

metine de itina ediniz. 

Çay veriyorsanız, limonata ve ıerbet· 
leri de ihmal etmeyiniz. Miaafirleriniz 

arasında çay içmek laterniyenler buluna· 
bilir. 

Davetlileriniz konuouyorlarıa, muha· 
vertıleri gramofon veya radyoyla ıuetur· 

maynız. Radyoyu veya gramafonu, lakır
dının azaldığı zaman itletiniz. 

• .. .. • Ve aaıl hepainden mlihiınlı 
Dudaklannızdan tebe .. üm eksik ol• 

Samimi ahbaplannızı davet ettiyseniz muın. 

aa Aydının zaman zaman lzmirden daha 41 inci dakikada Aydın güzel bir an• 
iyi anlaıhiı göze çarpıyordu. Aydın latm• ile lzmir kaleaine kadar aokuldu .• 
gençlerinin tecrübeaizliğidir ki pazar gü. Ve aağ açık isabetli bir vuruıla Aydının 

nü farklı netice ile yenilmelerine aebep ikinci golünü kayde muvaffak oldu. !•---------------------,------------• 
oldu. Eier lzmir muhteliti oekiz gol at- Devre 2 • 4 lzmirin lehine bitti. Şık olmak ı•sıı•yenler 
mıısa bu, Sait - Fuat kombinezonunun iKiNCi DEVRE : 
iflenmesindendir. Yoksa muhtelit, takım Bu devrede de Aydın lzmirden daha 

itiba•ivle bize ümit verememiştir. Deni- muvaffak bir oyun oynadı. Oyunun •on- nelere riayet etmeli 

Doğanspor IzmirB Muhteliti 

Parisin büyük terzilerinden biri aıklı .. 

ğın on §artını şöyle an1ahyor: 
1 - Fazla ıüslü, cicili bicili mode1-

lerden kaçınmak.. 
2 - Robun teferrüatına çok büyük 

bir itina göıtermek. 
3 - Mücevherleri itina ile eeçmek, fa

kat yalnız bir tanesini takmak. 

4 - Uçan, dalgalanan eteklerden, 
tüllerden aakınmak. 

6 - ( Çalı,an kadınlar için) gayet 
sade bir geyinme tarzı eeçmelc. 

7 - Vakıt ve para bulunca ağır ve 

masraflı fantazilere kaçmak. 

8 - Fazla alacalı bulacalı kumaılar 
seçmemek. 

9 - ... Ve her ıeyden önce kıvrak, 

cteferrüatsız> o1mak. 

1 O - Her gün on dakika 

5 - Derli toplu, güzel bir kuafür aeç· kendini tetkik ederek kusurlan 

aynada 

bulmak 
mek. ve çarelerini aramak. 

Bir kartal tayyareye hücum etti 
insanların tayyarelerle, gökleri feth

etmelerinden en fazla tik&yetçi olanlar 
her halde kutlardır. 

tal onun cgözlerine> hilcum ediyor: 

l.Cek ki 
- Spor mevaımıne yeni gırıyoruz ... 

lanna doğru Şerefin müdafaada pek. Fakat küçük kuşlar, bu makineli dev
aönük ve Adille Enverin adeta topa ae· ler karımnda kanatlannı indirerek kaçı· 

Pençerelerin camlarını kırıyor. içeriye 
giriyor. PHotun ilzerine ablıyor, onu ve 
daha iki makinisti ağır ıurette yaralıyor. 

O zaman, yolcular arasında bir te]if 

baılıyor. Kaçmak istiyorlar, fakat nere· 
ye kaçacaklar} 

Çocuklar denizden futbola fırsat bulamı· 
yorlar da antrenmanları yoktur. Bunun 
için iyi oyruyamadılar. 

Bunu anladık amma, önümüzde pek 
çok mühim kartılaşmalar varken ve bu 
muhtelitle bunlan oynamak mecburiye-

yirci kalmalarından iAtifade eden Aydın"' 
lılar bir mliddet lzmir kalesini tazyik 
etmeğe muvaffak oldularsa da sayı çı· 

karamadılar. Buna mukabil lzmir betin· 
ci dakikada Saidin ayağiyle befind golü 

de kazandı. 

A1dın nıuatetıtı 

t:ncle olduğumuzdan bu mazeret bilmem 1 Dört dak~~ aonra aol açık Hakkı pe· 
kj ne dereceye kadar yerindedir) naltıdan lzmınn alhncı sayısını da yap· 

iki takım kartılıklı sıralandıkları za· 1 b. Yirminci dakikada Sait güzel bir ııy· 
man lzmiri ıu kadro ile görüyoruz : rılışla yedinci İzmir golünü de Aydın 

Hikmi, Şeref, Ali, Raaim, Adil, En· ağlarına taktı. 

ver, Hakkı, Ömer, Fuat, Sait, Kemal. Bu golden ıonra Aydınlılar canlandı-
Buna mukabil Aydın da İzmir ve An- lar. Ve Dört dakika sonra üçüncü eayıyı 

karadan yeni gelen oyuncuların da ilti- çıkarmağa muvaffak oldular. Buna mu
hakiyle ıöyh bir takım teıkil etmiı : kabil 27 inci dakikada Sait - Fuat anlat· 

Fikret, Zihni, lsmail, Nurullah, Muh· ması Fuat ayağiyle lzmire aekizinci golü 
terem, Hüsnü, Turgut, Hamdi, Habip, kazandırdı. 

Sungur. Hakim oynamağa başlıyan Aydın 36 
Hakem Antrenör Horesi idi. ıncı dakikada dördüncü ve oyunun tıon 

Oyuna her iki taraf ta durgun ba~]a.. golünü lzmir kalesine kayde muvaffak 
dılar. Beşinci dakikada Ömer lzmirin ilk oldu. 
golünü Aydın kalesine kaydetmeğe mu· 
vallak oldu. Buna beş dakika sonra Ay· 
dının en muvaffak oyuncusu sol İç mu
kabelede bulundu. 

Oyun da 4. • 8 lzmirin galibiyetiyle 
bitti. 

Oyun durgun olmakla beraber aamim! 
bir kardeı kucaklaımaaını andırdı. Pa-

Üyun karıılıklı akınlarla iki kaleyi teh- zar günü iyi bir oyun çıkaran ve bize 
Ukeye dü~ürecek bir vaziyet olmadan de- büyük ümitler veren Aydını tebrik ede· 
vam ediyor. rim. 

Dakika 20 .. Fuat ailzel bir autla lzmi· ~ilı Bartu 

ıırken, ıimdiye kadar üzerilerinde daha 
büyük bir kuıun kanat açtığını görmiye 
alışık olmıyan kartallar bu yeni rakibe 
kafa tütmıya cüret ediyorlar: 

Yeni Gineden haber veriliyor: Ma 

reaby istasyonundan bir tayyare, 13 yol

cusu ile kalkmıt ve göklere yükselmif. 
3000 metreye kadar çıktıktan ıonra, 

ckaza> olmu§. 

Tayyarenin çarptığı bir kartaldır. Da· 
ha doğrusu kartal tayyareye çarpıyor, 

kurtuluyor. Fakat, asıl mücadele ondan 
3onra baılıyor. 

Rakibin «pençesinden> kurtulan kar-

Diğer taraftan, pilot yaralanınca tay· 
yarenin idaresini bırakıyor. Tayyare müt~ 

hil bir oüratle inmeye baılıyor. Yolcular 
baılarına gelen felalı:eti anlıyorlar. Fakat 
gene ellerinden birıey gelmiyor. 

Nihayet makinistlerden biri kartalın 
başına ağır bir demir indiriyor, hayvanı 
öldürüyor. Bu sırada diğer malclniat te 
tayyarenin idaresini eline alıyor ve tay
yareyi enyakın ista,syona indiriyor. Bura~ 

da yaralılar derhal hastaneye kaldırılı· 
yor. Kartal da hayvanat müzesine götü,. 
rülüyor. 

Hollyvoodun en genç ve talli en parlak yıldızlanndan Deanııa Durbin katlan 
biraz daha ince olaa Nonna Şererden ( ıold~arkedilmiyecek.-

Şu iki resme baktığınız zaman ana baba bir kız kardeı diyeceksiniz. Amerika 
nın en aevgili yıldızı Şirley Tampl bacaklan biraz daha uzun olsa lsveçli Sonya 
Henniedan farkedilmiyecek. 

Bir.birlerine 
Benzeyen yıldızlar 

Hollyvoodda çehrelerin yapılışı birbirlerini çok andıran jestleri ikiz denecek 
derecede birbirine benziyen yıldızlar vardır. 

Bir tıinema gazetesi bu yıldızların meraklı bir serisini meydana getirmi§tİr. 
Bunları okurlarımızın dikkatine koyuyoruz. 

Robert Taylorun ırüliiflerinde bir rakibi var •• Riıard 

takdirkiln olan bayanlar aakm aldanmasınlar .. 
Greene .. Taylorun çok 

Franaız Anna Bella ile Amerikalı Kler Trevor duruılannda 
birbirlerinin ne kadar da benzeridirler •• 

ve bakıt)arında 
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Mukabil Frankist taarruzu 

İrlanda denizinde 
bir gemi battı 

Londra 8 (ö.R) - Alkazar adlı ba
lıkçı gemisi Irlanda denizinde Kalvian 
vapurlle bir mlisademe neticesinde bat
ml§tır. Gemi o kadar hasara uğramıştı 
ki bir kaç dakika içinde sular arasında 

Hükümet kuvvetlerinin çetin 
faası karşısında kırıldı 

•• d kaybolup gitmiştir. On kişiden ibaret 

mu a 1 
olan mürettebatından üçü kurtarılmış, 

• yedisi boğulmuştur. Kalvian 4362 tonluk 
bir vapurdur. Balıkçı gemisi ise 159 ton-

Maclrid 8 (Ö.R) - Albarasan cephe
sinde cümhuriyet kuvvetleri işgal ettik~ 
leri yeni mevzilerin tnhkimine devam 
etmişlerdir. Hükilınetçiler ilk hatlarını 
ilerleterek 1030 ve 162 7 rakımh tepeleri 

kolayca işgale muvaffak olmu.şlardır. 
Hükümet mevkilerini tayyarelerile bir 

çok defa bombardıman ettirdikleri için 

bu hücumu beklememekte olan hasım 
hücum karşısında malzeme bırakarak 
çekilmiştir. Yeni mevziler süratle tah
kim edilmiştir .. Diğer cephelerde top 
düellosundan başka bir aey yoktur. 

Paris 8 (Ö.R) - ispanyadan gelen ha
l>erlere göre Ebre cephesinde asiler bü
tUn kuvvetlerini tohşid ederek topçu 
tayyare ve tank himayesinde çok şiddetli 
hir taarruza giri§mi~lerdir. Asiler zafer 

teraneleri yilrilterek bir çok esir aldık- Iıpanya iç harbinden bir enstantane 
laruıı ve biltiln hedeflerine vardıklarını lhelerde kayda değer bir şey yoktur. tasıdır. Altml§ bombardıman tayyaresi 
iddia ediyorlar. Albarasan ceph~inde cilmhuriyetçi- Mignevza ile Fayon arasına müthiş mik-

Fayol - Mignenza çıkıntısı hUkUmetçl- ler mevkilerini tahkim etmişler, Diegos tarda bomba atmışlardır. Her çapta top
lerden temWenmlş ve bu iki nokta ara- önünde ileri hatlarını ilerleterek 103 ve lar iki saat mütemadiyen hükümet bat
ımda asiler ebre nehrinin sağ sahiline 1637 rakımlı tepeleri kolayca iıgal et- larmı durdurmuşlardır. önlerinde tank
hlkim olmuşlardır. mişlerdir. lar olduğu halde Faslılar ve lejyonerler 

Fakat hUkUmet tebliği bunun tekzibi Roma 8 ( ö.R) - Nasyonaliatlerin cümhuriyetçilerin yerleşmiş oldukları 

luktu. 

-=-
mil-K('/ombiyanın 

letler cemiyetine 
karşı vaziyeti 

Bogota 8 (ö.R) - Liberal partisi r eisi 
B. Edvard Santos reisi cümhur vazife-
sine başlamıştır. Ayan reisinin nutkuna 
cevap verirken yeni reis Kolombiyanın 
milletler cemiyetine karşı şimdi bir inti
zar vatlyeti geçirdiğini söylemiş ve acele 
surette cemiyetten çekilerek son zaman
larda en büyük ümidi olan bu müessese~ 

ye ağır bir darbe indirmek istemediğini 
il.be etmiştir. 

Rene Simon'un 
talebesi 

Rene Simon Paris konservatuvarının 
profesörlerindendir. Talebesi arasında 
birçok mqhur sinema yıldızlan vardır. 

Bu zatın konservatuvardaki dershanesi 
dalına dolar. Dinleyicileri arasında yalnız 
talebeleri değil, eaylavlar, vekiller, dip
lomatlar ve avukatlar da bulunur. Çünkü 
Rene Simon hitabet hocasıdır. 

Geçenlerde bu zata bir seyyar aatıcı 

müracaat etmiş ve mesleğinde muvaffak 
olmak için hususi hitabet dersi almak İs· 

mahiyetindedir. Bunda deniliyor kl: 58 Ebre cephesindeki ta.arruiları muvaffa- tepelere hücuma kalkmışlardır. Tayyare 
bombardıman tayyaresi, bir çok top ve kıyetli olmuş, son gilnlerde sukut tehli- ve topçu bombardımanlarına rağmen 
tangın himayesinde olarak asiler timal kesine maruz kalan Gandesanın etrafı mlidafaa sistemi tamamile bozulmamış
htikametinde Alkala de Lastosu zapta tamamile açılarak 2000 den fazla esir al- tır. Müdafiler hücum dalgalarını otoma
muvaffak olmuşlarsa da Gandesa etrafın- mışla.rdır. Hükümetçiler şiddetle muka- tik silfıhların ateşi altına almışlardır. 
da diğer bUtUn hücumları pilskürtlilmüş- vemet etmişlerdir. Esirlerin ifadesine gö- Geri hatlarında tayyareler şehri ve tediğini söylemi~tir. Profesör bu garip is
tur. Akdeniz cephesinde İspanyol kuv- re son günlerde hükümetçilere Fransız nehir sahillerini bombardıman etmişler- teği yerine getirmi~ ve yeni talebesine 
vetleri parlak bir hareketleı· 4-48 rakımlı asker ve zabitlerinden mürekkep külli- dir. Çok zayiata uğradıktan sonra asiler birkaç ders vermiştir. 
tepeyi :ı.aptetmlşlerdir. Şark tarafında yet.li takviye kıtaatı gelmiştir. Alto de Lanes tepesini zapteb:nişlerdir. Tahsilini bitiren seyyar satıcı bu garip 
dilşmanm baskın tcşebblisü tam.amile Paris 8 (ö.R) - Barselondan bildiri- Gandesa civarında asilerin hücumları isteği yerine getirmiş ve yeni talebesine 
reddedilmiştir. liyor: Ebre cephesinde nasyon.aJistler neticesiz kalmıştır. Gandesanın cenubun~ birkaç ders vermi§tir. 

Merkez cephesinde bir dlişman siperi külliyetli kuvvetlerle Fayon şimalinde da,Gandesa - Turtosa yolu üzerindeki Tahsilini bitiren seyyar eahcı İ§potta-
nıayn patlatılarak tahrip edilmiş, asiler hücuma geçmişlerdir. Burası cephenin hücumlar da ayni suretle püskürtülmüş- sının üzerine kocaman bir levha asmı~br. 
bUyük zayiata uğramışlardır. Diğer cep- Ebre nehrinin sağ sahiline en yakın nok- tür. Bu levhada ıunlar yazılıdır: cHer çqit 

lngiliz hava manevraları 
Londraya hücum eden. tayyareler 

zayiatla ge.ri çekildiler "' agır 

eşya satanın. Rene Simonun telebeaiyim. 
lstiyen seyyar satıcılara hitabet dersi ve· 
ririm. 

Delilik artıyor 
Doktorluk ilmi, akıl hastalıklannın 

günden güne artmaeı karıısında ha)'Tet 
içeriııinaedir. " 

Pariste son toplanan beynelmilel psi
koloji kongresinde Amerikayı temsil e-

r den profesör Eberhart, Amerika hastane
lerinde tedavi altında bulunan hastala· 
nn yüzde 61 inin akıl hastası olduğunu 
söylemiştir. 

Fransada yalnız Sen vilayetinde 20 
bin akıl hastası vardır. Ren vilayetinde 
1924 te 1700 deli varken 1937 de bu 
miktar 2 700 e çıkmıştır. 

Doktor Hardingin istatistiklerine göre 
yer yüzünde bulunan delilerin sayısı bir 
kaç sene İçerisinde yüzde 30 artmı~tır. 
Doktorun söylediklerine göre, delilik 
bu nisbette artmakta devam ederse yüz 
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Hatay • • 
seçımı 

ikinci müntehiplerin seçimine ayın 
on dördünde başlanıyor 

İstanbul, 8 (Hususi) - Hatayda Seçim faaliyeti devamdadır .. 
ikinci müntehiplerin ağustosun on dördüne doğru seçimine başlana~ 
cağı ve bilahare mebusların seçileceği anlaşılmaktadır. 

8 bin seyirci öniinde 

Kara Ali Cekseri ile 
berabere kaldı . 

İstanbul, 8 (Hususi muhabirimizden) - Dünkü dünya şampiyo
nu Cekseri ile Kara Ali maçı çok zevkli ve çok çetin oldu. Kara Ali 
güzel güreşti. Son dakikada ayağı sakatlandı. Neticede rakibi ile be
rabere kaldı. Maç bir saat ıürdü. Güreşlerde sekiz bin seyirci vardı. 

Tan ve Haber . gazeteleri Heyeti 
Vekile kararile tatil e·dildi 

İstanbul, 8 (Hususi muhabirimizden) - Heyeti Vekile kararı ile 
Tan gazetesi üç ay ve Haber gazetesi de bir buçuk ay müddetle tatil 
edilmi§lerdir. 

Dahiliye Vekilinin tetkik seyahati 
İstanbul, 8 (Hususi muhabirimizden) - Dahiliye vekili B. Şükrii 

Kaya bugünlerde orta Anadoluda bir tetkik seyahatine çıkacaktır. Da
hiliye vekilinin bu seyahatinde Jzmire de uğraması muhtemeldir. 

Mavi kuş motörü 
Malkolm kendi rekorunu kıramadı 

Cenevre, 8 (ö.R) - Sir Malkolm Cenevre gölünde motorbot sür
at rekoru için cMavi Kuş» motörüyle yeni bir teş.ebbüs yapmı§tır .... 
Seyahatin ilk kısmı, göl tamamiyle sakin olduğu için, mükemmel §art
lar içinde cereyan etmiş, fakat dönüşte motörün büyük sür' ati sebe
biyle giddetli tazyik yüzünden motörün bir aekmanı kırılmıştır. 

Sir Malkolm kendi rekorunu kırmak teşebbüsünü bu sebeple terke 
mecbur kalmıştır. Sir Malkolm bu sabah elde ettiği sür'at hakkında 
beyanatta bulunmaktan istinkaf etmiıtir. Saatte 130 kilometre aür'at 
yaptığı farzediliyor. Motörün tamiri bitince İngiliz ıampiyonu tecrü-
belerine yeniden baılıyacaktır. . 

Yahudiler ltalyanlarla 
evlenemezler mi? 

Roma, 8 ( Ö.R) - Gazeteler ırk mcaeleai ve İtalyan hükümetinin 
tedbirlerinin hariçteki akisleriyle me§gul olmağa devam ediyorlar. 
«Resto del Karlino» gazetesi İtalyanlarla yahudiler arasındaki muhte
lit izdivaçlarla meşgul olarak bunların rnen'ini tavsiye ediyor. Bu gi
bi izdivaçların yalnız ırka değil, ayni zamanda dine kar§ı da bir tehli
ke olduğunu iddia ettikten aonra ş.u neticeye varıyor : cŞimdiye ka
dar te§ekkül etmiş muhtelit aıleleri kimse tehdit etmiyor. Fakat bir 
tehlike kaynağı olan bu gibi izdivaçları istikbalde artık menedecek bir 
kanun çok iyi karşılanacaktır.> 

sene sonra dünya yalnız delilerin otur- Lord Kurtvudun 
duğu kocaman bir timarhane olacaktır. Lehlere boykotaj 

Ingiliz harp tayyare Zeri UÇU§ halinde 

Londrn 8 {Ö.R) - Bütün gece devam tır. Uçuşlar hissedilir derecede azaltıl- olmak üzere sekiz kişilik mürettebatı 
eden büyük hava manevraları hakkında mıştır. Bütün tayyarelere saat 14.15 te kömür haline gelerek telef olmuştur. 
aaat 12,30 da harbiye nezareti tarafından üslerine avdet emri verilmişti. Bazı şahadetlere göre hadise 12 ile 12,30 
§U tebliğ neşredilmiştir: Vahim neticeli bir kaza kaydedilmiş- arasında vukua gelmiştir. 

« Gece bombardıman tayyareleri hü- tir. 34 ilncü Norfolk hava filotilfu3ına Diğer bir bomba tayyaresi de toprağa 
cumlarına devam etmişlerdir. Bu hil- mensup .üç .. ~~tö-rlü bir bombardıman düşerek ~arçalanmış, mürettebattan iki 
c 1 b 1 h defi Lo dr h . ·a· tayyaresı goruş imkanlarının azlığı se- kişi ağır yaralı olarak kurtulmuşsa da 
b~ arın aş ıca • e . n .. a şe n ıl ı. bebile bir dağa çarpmış ve iki makinist üçüncüsü telef olmuştur . 
.uucumlar umumıyetle büyük grup ar ~~"""'=~~~~~!'!!!!"!!!!"'~~~~'""""''""""'~'""""''""""''""""'~~~~'""""''""""''""""'~~~~ 
halinde yapılm~tır. Harbiye nezareti ve 

hava genkurmay karargahı hasara uğra
rnıştır. Bununla beraber h§kemlerin fik-

lngiliz T ransatlantiki 
ı'ince müdafaa tertibatı düşmanı dur-

durmuştur. Hücumu yapan tayyareler- Az kalsın ''Mavi korde/a,, 
den ancak pek azının ağır hasara uğra-

ınadan knçabilmesi mümkündü. Çok yı kazanı yordu 
kudretli projektörler sayesinde bütün . . . .. 
1a 1 . .. h . lm k .. k "" Nevyork 8 (Ö.R) - Ingılız Kum Me- 1

1
suratle kat eden Normancli Fransız va-yYare erı goz apsıne a a mum un 

1m f 
ri transatlantiği kumandanı Robert lrvin puruna aitti. 

o uştur. Talim mıntakasında sis kesi B" H ·1 A b B ı b b 
1 

vapurun ışops ops ı e m rosa ara- unun a era er Ingiliz vapurunun 

Eski Fran~ız başvekili Herio da me· Berlin seyahati Varşova 8 ( ö.R) - Alman gençlü 
seleyi mali bakımdan tetkike başlamış· teşkilAtmın lçtiı:ruıında hatipler dinleyic.iı 
br. Herionun rııkamlarına göre, bir deli Lo d 8 ( AA ) Lo d Ali Of 

n ra · - . r en leri Leh tüccarlarına boykotaj yopmağa 
Framıaya senede 8000 franga mal ol- K rt d ta il B li h k t t u vu yyare e er ne are e e - t 'k tm' 1 ro· Şö" 1 b' k k bul 
maktadır. Bu rakam göz önünde tutu· miştir. ~vı e 1§ e . ır. Y ~ ır arar -o 
lunca aklı ba~ında in!'anların deliler uğ. Press .A&;oslasionun bildirdiğine göre edilmiştir. c Bır Leh tuccarınn on para 
runda büyük fedakarlıklarda bulunduk- Lord, Berlinde politik görüşmelerde bu-j k.azanaıran her Alman milletine ihanef 
ları anla11lır. lunacaktır. etmiş olur.> 

Almanya - Italya arasında 
Ha va kuvvetleri anlaşması Balbonun · 

seyahati ile hakikat mi olacak? 
Berlin, 8 ( ö.R) - Mareşal Jtalo Bal-, düm etmiş olacağı kayde değer. Berlin· ı Böyle eümullü bir müzakere açılmaei 

bonun 9 ağustosta Almanyaya yapaca- de kaydedildiğine göre ltalya ve Al- beklenirken Alman siyasi mahafilinlq 

ğı ziyaret siyasi mahafilde Alman ve manya hava teıılihab meselesinde diğer kanaatince ıimdilik açık tehirlerin bom
ltalyan ha~a kuvvetleri arasındaki bağ- devletlerden oldukça ileri bulundukla- bardıman edilmemesi için bir pakt ya

lan ve iş birliğini aıkla~tıracak mühim rından bir hava paktının akdi meselesi pılabilir. B. Hitler vaktiyle bunu teklif 
bir hadise gibi telakki edilmektedir. Es. bir taraftan İtalyan ve Almanya, diğer etmişti, fakat bu teklif garp devletlerin

taraftan Fransa ve İngiltere arasında gü. 
sende çıkan ve Alman hava nazırı ma· 
rqal Cöringin gazetesi olan cNasyonal 

de müsait bir makes bulamadı. Buna te· 
nün büyük meselesidir. Berlinde tahmin 

o duğundan bombardıman tayyareleri . . . · k 
sında (yanı Manş denızınden çıktıktan yeru re oru meşhur mavi kordelayı ka-

aaat 1,30 da üslerine iade edilmişlerdir. A .k ah"!' kl k d b" b l k Zeitung> a göre mareşal 1talo Balbonun . . sonra merı a s ı ı açı arına a ar zanmasına ır sc cp o amıyaca tır. Zi- . . .. . . 
Yalnız proıcktörlerin talime devam et- olan) 2907 millik mesafeyi 93 saat 48 da- ra 937 ağustosunda cNormandi> Ameri- Almanyayı zıyaretı Fuhrerın ltalyadakı 

essüf etmek lazımdır. B. Führer bu tek
edildiğine göre eğer bu hususta iki gaıp 
devletiyle müzakereye girişilecek olursa lifi yenilemeğe mütemayil görünmekte 
Almanya ve İtalya bu müzakerede iste· ve Londra ile Paristeki ruhi tesirlerinin 

yici mevltiinde bulunmıyacaklardır. Şu bu defa daha müsait olacağı tahmin 
da ilave edilmektedir ki bu müzakere olunmılktadır. 

lllesi için avcı tayyareleri saat 4,50 ye kikada vasati 30,99 mil süratle kat etti- ka - Avrupa istikametindeki seyahatin- kısa ikameti esnasında kurulan ve ltal
kadar faaliyette kalmıştır. Evvelce saat ğini bildirmiştir. Bu sürat Şimal atlan- de 2936 mili 940 saat 7 dakikada katete- yan hava kurmay reisi general Barbani-
16 da bitmesi mutasavver olan manev- 1 tiğinde bir vapurun Avrupa - Amerika derek vasati 31.20 millik sür'at yapmış- nin geçenlerde Almanyaya yaptığı ziya
la saat 18 e kadar devam etmiştir. istikametinde temin ettiği en güzel sil- tır ki hissedilecek derecede üstündür.. retle sıklaştırılan İtalyan - Alman hava 

rattir. Mavi kurdelanın kazanılmasında muay- birliğini bir kat daha takviye edecektir. 
Londra 8 (ö.R) ·_Büyük lngiliz hava Evvelki rekor ayni noktalar arru;ında yen bir mesafenin geçilmesindeki zaman Bu ziyaretin Fransa hava kurmay baş-

~evraları havaların bozukluğu sebe- 1937 temmuzunda 2906 mil mesafeyi 95 hesap edilmez. Zira takip edilen yola kanı general Vülemin tarafından Berli-
... - • • • • • .,. e A "I , •• ~ • o A ftft _...._ ... • • • • • • 

ancak muallakta bulunan bazı meselele- Fransız hava kurmay başkanı general 
rin memnuniyet verici bir tesviye şekli Vilmenin ziyaretine gelince Alman ma
bulmasından sonra mümkün olabilir ki 

1 

hafilinin fikrince bu mesele hakkında 
bu m~seleler de Almanya için Çekoslo· müzakere açması beklenmemektedir, zi· 
vakyadaki Südetler davaın ve ltalya için l r~ bu i~ münhasıran siyesi bir mahiyette· 
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Uzüm ve incir satış koope- Den~zbank 
o • • • ..., • Neşrıyatımıza 

a/Y./.x:. Büyük aşk ve macera romanı g;rx«h. 
BAST ARAFJ l iNCi SAHiFEDE 
CJ<>nrn kongre riyasetine Maii.i!a mebusu 
B. Ya,ar seçilmi~ ve bu .seçimden dolayı 
heyeti umumiyeye teşıikkürlerini bil

-27-
Ona dair son malumatı da al-

dınız mı? 
- Evet •. En son .malumatı da ..• 
- Hiç endişeye düşmediniz mi? 
- Müsaade buyurwıuz. Kitapta 

ufak bir nokta gördüm. Onu isaret 
edeyim. Tamam.. iıte oldu.. Ruh
larla konuşmağa ait mühim bir eser
de .. Buyurun .• sizi bekliyorum Mös-
yö .. 

- Jan şimdi nerede~ 
- Canı nerede isterse orada .. E-

vinde .. Pariste •.• 
- Hayır. 

na çıkarılması çok muhteme!. O za..- CHrmicrtir. Kongre kEİtiplikierine BB. Su. 
man Jan mahvolur. Böyle bir facia- di ve Mustafa Onaran seçilmi~lerdir. 
nın önünü almak için daha zaman E•ki heye-tin yıllık raporu okunarcı 
var. Takdir edersiniz mühim anlarda nlkışlal' 2..rasında tasvip edilınJstif'. R -
mühim vaziyetlerde maddi feda ar 'lOrda üzüm ve incir mahsulünün satış 
lığın ehemmiyeti olamaz. Yeter ki vaziyetleri hakkında~ fıkralar vardır: 
bu fedakarlık Janın hayat, namus ve 

.. • . • . t 1931 yılı uml"I\ incir rekolteı;inin tak• 
hurrıyetmı tehlıkeden kur.::ı.rmıs ol- 'b 34 b' t ld ~ • umuzdur • n en ın on o u •u ma um . 

.. .. .. . . .. fncirleriıniz nclaset i~ôarile n!tmlal ı::a-
Butun sozlerımzde musbet o- ıl ıştır; ancak Uıncl umumiyetle bi-

larak. hiraz bu söUe?inizi &Qrdüm. Y m kücWt tişmiFlı er 
Fakat cok mühim. Açık izahatınızı raz : ye · 

Güzel ineirleritnize rakabet eden mem-
bekliyorum. dd ı· b' O J h t · ,. IeketJerin geçen sene ç-0k si et ı ır 

sun. 

g o anı 

- Ben artık Janın vekili ve vasi- d 
- b. stat.f: anın chs~ya. ad~ 1

d ~a-:1 mücadeleye giri~ükleri ginülmli~tür. 
eta ır « ırar» ma ıyetın e egı · . . O-" k · za h z ı · · 

si değilim. O kendi istediğini kendi mi? Her ne kadar bu hususta ketum A,ağı mııf mallarda Portekiz, CezaY11: l k ... unı ihttru~:ı ı:~'dt 
1
a7W

1 
~1r ~~n amele ~ydolu.nmaktadır... . 

~ • l _ d ve bi1ha~ Yunani.stamn rrıahsullcn otmnaU ve m anıKI şe.&ll e ş etı mesı kar, en ooğnı ve en mehtaatli yoldur. 
y~. davranma.ga emıı a mış ıseın e su- J4d ,_,..bLi'-' · 'zd d b h tm ,... B ld k ( . ,. . k 

M . b . .. . - li eh T . ki J b - d muhtelli' alıcı piya!talara levka "' e ucuz 1 ~ 'ou:s.ıenmı en e a se eı:;ı mu- u yo a ooprati çılik ahlakiyle1 oo-
-

1
etr en~,;nu~~~adtı~ ":a- ufeu_ soy .. Jb. 1 1ırımcl d anH ugudn a~ a- fiatlerle arzedilebilmic;tir. Bu rekabet ve vafık buluyoruz. Bu teşebbüslerinW: peratifçilik içtimaiyatiyle, kooperatilçi-

mamen anın meıvaati ıcın ır~ ınu- tın ta1u ı a tm a ır. e...,-ı e nu- ~ . . · d. fil bik __ ,_ · · · · b · ı· . . hakkak .. kli"' .~ la-t k: k ~ . w kli ile... bazı mem1eketlercle para kıymetınıtı şım ı mı tat lllil.lıasına gırmış ü~ ık felsefesi ve te1akkisıyle ve nıhayet 

1-1 
_ı_ on~L ~~mı~ ııım ım. uKa~enın.M en. agı~.ş~. deı düsıneııi gibi sebepler dolayısile, Tütk lunmak1adır ve bundan sonra da mUto- kooperatifçilik inan ve imaniyle yorul-

em oc MCJe OlaTaI. ar~, etnn yuzun mana- 'k b' . b' .. t k b d kt.' d . k' d • _, 1 
O 

'-d "h" l b . l d - b' b ki k incirleorinin sürümü Simali Amerı a ıtı- zavıt ır vusa e'3 e ec:e ır. ma an, ır ·ılıne en ve hic bir miıcaae e-
- KZl ar mu ım sey erse ana sını an ıyama ıgı ır urusu u s~z- ' ı . .. .. 1 . . . d "~--''" • d .,·· l'vd>ili . . V~ he Ja.. m_ • !eşik clevletl~ri, Fransa., Belçika ve Ho İncır ve uzum enmwn. ış pazaJ:Ml.l"\Nl dert yılmadan yürüyeceğiz. Hedefimiz 

a .... oyk:·
1 

• dısını.z..k On M ...,... K . k b .. l . landa gibi bazı mühim piyasalaula bir daha müsait ve daha visi ~kilde &atılma-. mukaddes, azmimiz kat'idir. 
nın ve a etın en çı tım ama.. nun etr ı evenot arıa ın u soz er.. . . . . . , . . . . 1_,1 ,, • • • • 

h ,. h k k. · t - J d · ,. ~- , t.. d'. hayli ger~. Şimali Amt!rikaya sa- s:ını. tcmın >çın dış acente teşıuJatımızı BırliğımWn 1937 -1938 yılı bllAnçosile 
ususı ve u u ı ış erµ-\ae aınn ne sacıcce şu ce\a-41 ver ı. v .v __ ,,ı.:- ~ .1 .. __ ..J: • ._1,,ı. . ~- . 

-
- r- J d d'•. . ib' kan tlş4l'1mı.Zın azlıgında d.i~eı- m.ı.ull.lu ann' mutelllCtU.lyen tevıı ve ı.:ııı."° etme11..wyız. kAr ve zarar he!&b1fit tetkik ve tavil:5lfii~ 

mÜ§aviriyim. ı:..ger an, e liınız gı ı u- v 1.~ B' ,_ 1 b"yU,_ .. 1 le t 
- •,.,,.p _.1er .... ontın namına da k b' ı. k b lu . mikdarları tedricen artırılan, aş::ıgı .llo(f- ır ço-.. a ıcı u K muı?Bseae er ema- 1e arzediyoruz. MUhtelif bilAnçö kalem-

ı...... c:cı ~ rıa arsı ır nare ette u nm~ ıse 1 f . . . lınekte 1 te üh" ·· ka 1 
kararlar Verebı·ıı·r mı'sı'nı·z" b ~h . t' . k "' liteli, fakat çok ucuz. Ka i oı-nıya ıncır- sa ge 1'e on arın vece unu - 1erinin mahiyetini hizalarındaki yAzılar-

-r unun assasıye ı yıne anuna Kat- . . . . _1 mak . r ' 
_ o __ 0·L-~'-rde evet ~ t__ _ _ı_ .. ,,_,.:~· • Lerının rekabeti olmu.ştur. Eskioıen Ka- :tan tayız. .dan kolayca anlamak kabildir. Bilanço-

.arazı ocue ~ vermıege mecrJUrUUT, 90.Y1.ctı1gm12 . . . . . b 1 b 1 "b H da . . . ük k ikb t k"1et' 
S h ı_ı be · d' I · · k"ld b 1 d - ·ı ııaaa ucuz ıneırlerımız) o o nıu ayaa ur ışmm Y se sıa. ve q ın-- da karın kliçUk görl1nmesi kooperatif-

- u aııae nı ın eyınız. se ı e « azı gece e~> egı .. . . _ _ı_ b' 1·ır..ı.""'ı rilın' 1 ' 
M 

. Ti - -_.J_.,_~ T_· h • -· T O .. . . . ederken gecen sene Am~rikan SJ.Stemı~ ce tatnamen ır ıS"mze ve ı~ <> ması lere te\rzl olunan. muhammen ınaha0.1 
etr evenot, onun.ae::.ıu Kıta a e- - Oyıe ama.. nun mucrımıyetı * . . . .. .. . 

~ • L. le 1 · il __ ı_ !L • L - li t t l _.ı_.:tad H - ve fakat ucuz fiatle ıthalıne musaade ve-- g~k must.absil bakı.ırtından ve genk bedellerinin biraz yük~ k ~bit edilmMi 
~umrş, x:orsuıı a rmı ı e san.rıenın ÇOK gız u u ma.K ır. enuz. res- . . . . 
k _]' ~ _ ı......__ d 1c. ı_. f Ma cildifuıde o memlekete olan incır ihra- meml*ke-t ik.Usadiyatı noktai naZ'anndan .ebebiyle bu bedeller~ blllhare tahak-

enanarmt not yazmaıua evam et- men uıç orrsey yapı rnD.mıstır. a- " • . . ' ' 
mekle bera'f>er.. mafıh .......... ~ ~ catımız son derece aza1mışbr. ~ok f~ydalı ol.~aktır. Bu sene mhısar kuk eden rruıhs(il sat~ hasılAtı atasında 

Di l" d' ı· E af·r.. En büyük ınüsterimiz oian ATmanya- ıdaresıyle tesrıkı ml!Sat suretıyle hıtrda çok kUÇuk bir !ark kalmasından Heri 
- n ıyorum. ın ıyorum. - vet, nıaam ıu:. ~ • 1 d 1 ....ıı · ~ f ı· · · · ..ı-h ·· ıııı·· bi kl 
K ·-'- ~ - L-~lı:......l • M _· _..ı_~-- d ek. nm itha1Ata koyduğu tahdit e:r o ay"J:ıı e uı. a:a ıyriimı:u U<ıl a şum u r şe e gelmektedir. 

aIJaıt. agır agı.r: aup:aam. - etr .. Z&nIKCll2llll ne em !ı :.&.. v ..ı_ ~· •• ı-~-- ... 1 

B 
· . . d' . d · d·-. . l üzüm ve incir ihracatnnrzcfa aiğer mü- u.-ag e~egımrzr &uvveue umuyoruz. 1 Bidayetttı verilen avanslar ve tesbit 

- enım sızın nez ınız e yaptı- ıste ıgımı an ıyorsunuz. . 
v b t bb'' r~ t'." h"d' F la · h t · d t _ him bir güçlük Msıl oJduğrr keza maYıl- Ankara ve I~bul pıyasalarma Or- olunan muhamnıen mahsfil bede11 daha 
gım u ese use ÇOK. vanım a ıse- - az ıza a verınenız arııa . d . . ,_.__ 
l sehe .:ı _ _._ ~ . _ ja-Ll-- mutttazdur. taklar ına,.,yonun an taze ıncır sevx.u.n: alçak olsaydı, bllAn.çhda çok daha büyük 
f:!' P~1.uT" •. ı..~ .. ıgnı.sı:mDDfer JiUliı:l:UI..· + .. •ebb0

' d..........:.: .. Btinda U aff k lu b '-'"'- k kt .,u ~-j 
seniz söyliyeceğim sözler ve yapa- _ Janın yapmıs oldu(Ju büyük Bütün bu güçlükJe!e rağmen, fiatferi- .....,. 1J3 e =-~'. . m v ~ 0 r- .ir x.çı.c gözü ece i. Fıiıı vazıyeil değiş-
cağ;ı.m tekiifler kendi namıma değilr- hatayı gizli tutmak için bir u.zlasma miz evvelki sene~e nazaran dü-şmü~ ad- !lak hem yaş. ıncıı;. sarfı~atı:u ç~.altmış, tinnlyen bu noktayı, muhtemel her han-
eli Ba · t he d fı • t krrf d'J.i ~ ~ez Bu fi&ftl.eı'i son yıllarda incir bem de Egenm ntfıs Yll1 rneırlerını ınezn. g1 bir tereddüdü izale · izah etmek 

J ır. . • ış.J. e '-uln sade~e ır v~s~;~ e ı ~ ı :yor. d - - r_ iSJI~· az çoi isfikrar bullm muvaze- lekeiimizin mühim iki merkezine tattlr-1 lüzumtı:nu hissettik 
anı ıçınoe o un ugunu goru~um - r a:ıı.ı., amcaza enızın 11ayaıt ve " bul v ' 

fena vaziyetteu kurtarmak için bu bü.rri:yetini eirerinde tuta"D hu. . elam- nin ve~diği imkm:ılara uygun bulmakta- mıs una~ag~z'. . ffiıyttı mümessiller! Bir-liğimizi bUyük 
... .• ~· ,.. _ .. biI r_ . " rPJ_·_ •1 ı:. Lk -T_ '- Keza ya, ıncmn muhtelli Avrupa fab- b' afiakı tl .d d k b' agır ve şupneu gorune 1 ece-"' vazı,. ıara ,.ru.r.ıusı naK ·ı. vex:ıJecel'.. yrz. . . . ır muv ye e ı are e ere ır sene 

f . k bul . T'_ ı:. - • f ~ ::... ~ ıR't"T ~'...:'. ..r ,"""'- ı.. .. - -ı lt rı kalarma salamura ıçınde ve konserva .b. k k b' d 1 v eyı a ettım. _ 1 aoır ve tavsı OlılalZ: agn ama, .,J r çnul'ue~:!ı-r. ht.tru mwn re-xo e- . . .. . gı ı ço ısa ır zaman a var ıgımıza 
.... - 1i • t.• 'fi_ !' -1"' ,.._ 1'-'° - r ..J"!• •• •• • ıl.0 b' t ] k t b•t d'lm"irl{ lllCır kompo&tOSU yapılmak uzere 9eVD L et k dr t dit . ı 
1 evenot, gozıen .ıu"taol.lllD aaıuıe- ma=m .ıı;.ı O;J e ouıuııu_yorsunuz, mız . ın on o ara es ı e ı 1:i' •• r. .. . • . . .ıuy.m ve u e ver en azız gene.ı 

-.__ J .._ lal . . _ '~Ia .. r l's B 'kt T k-""-, . teşebbüslerme gırışıyoruz. Bu hu~ dir Ll."rii U s· la .., H ,_ ,___ sınue Kursun em.ını parmiılK. rı oyıe 0 un. u mı al" norm:ı re "v""-"Illlzın yarısın- . . eıuu m z mop ~y vı nay aıuM. 
• A • • • • d ,_. t_.1 _ _1 A . .-........ ·al şımdıye kadar Yunanlılar tarafından V l' 1 k ru1 kar . 1 .. ayasmda çevırıyorcfu. _ Kimdi (m ad.amlaı:? an wır~ ~ say.utr. '1Ui:>loUI ynnm .. . . , . f era a gene u arıy e teşekku.r 

Karjal: devam etti. isimleri size bir~ey öğretmez. biı'az .ı:ı.oksan ve KaJiforniyanın mebzul mühim.~~.ktarda yapılmakt~ idı. . . edilmesini teklif ve idare yılımıza il.it iş-
- Bazı kimselerin elinde Janın Siz.kendilerini tanıyw: nı.ı.ısu- 'Tla!ısulü gözönünde tutulursa ge en st- Yaş u.zum su~un~n sarfıyat ınevsımı lerden dôlayı ibramızı derin saygıları-

. I . l v •• ... "'- T . . ih d 1 ol kı5a ve ihracatı ımkansn bulmıması ha- te....ıif bilh . -..l-· 
ış eIIll§. o duga büyük ve ıınü.thi.s Jhir nu:d "le uzum reı-.o tesınm cı an a norma - . . . v. • mıza nı en assa rıea eucrız. 

ı _ı;: ı:i11_ • Q::::.,lL - = 1_ Jl..:.:-'- D ,J..;::. :lui!unu kabul etmek lazımdır. sebıyle bu ke-re Avrupadan getirttıgımız 
1 tanım aemHCl'll Tarı. JJU)'.le 'Yaııyet- .JW-y;ur:: ...;;.~&:.. ~rusu - . t b' t ksif cih . l- t T~ 'f d'l Birlik Yönetim Kurulu 

1 d k k ı h - d b'l l 1 l ~ .. . . . ~~ . d 1 ~ d d son sıs em ır e • azıya: e.11.sı e ı -
er eve pe o ay ta mm e e ı ece- vasıta o an arın vasıtasiy e.. uzurnle.rımızın neuısetin e ı>.ay e e- . .. .. ihz edec -· B .. tü.n 
ğiniz gibi Jan aleyhinde bir. slandal ğer !ıir değişikfil< görülmem.iştir. Ancak ~ıtş ~l . suyut llkarh 1 egızb. ul tDARE HEYET! SEÇİMİ 

• ~ J v vı amın en ve aze assa arı ozu ma-
bır rezaletin tmlar 11arafırrdarnnıreyıda- --BITMEDI- taneler, incirde oTduğu gibi, kuraıdıgın d 1 ak 1 b dd b'lh . . . an yapı ac o an u ma e ı assa 
~------------~--~-·~-~~~-~~~~~~t~&~~~~ ~~nfu~~~~~~~~~~~~~~~ 

Edı•me hal':_ının Bütün dıs piyasalarda üzümleriıni:ze leeektir. Nitekim Yunanistan ve Cenubijhesap, Kooperatifler mümessilleri tara-K en çok rekabet eden Kaliforniya mao- Afrika teksif edilmiş üzüm suyu ihraca-' :fmdaıı alkışlarla tasvip edilmiş, birliğin 

• 
ce•ıap verıyor 

Seym gtızetenizin 28 Temmuz 9'8 
tarihli nüshasında (Denizbank halka say• 
ğı göstermeğe mecburdur) başlıklı ve 
Hakkı Ocakoğlu imzalı yazı Bankamı.tea 

tetkik edılmi~tir. 
Jzmir seferlerinin azlığından şikayete 

matuf olan bu yazının neşrinden evvel, 
Denizbank takip ettiği program muci• 
hince sefer adetlerini çoğaltmış ve tatbi· 
kata başltımıı olduğundan şiliayetin mev• 
zuu Banka tarafından fiilen ortadan kal· 
dmlmış bulunuyor idi. 

Bu münasebetle şunu iı:ah etmek ve 
delaletinitle ele al&katlarları tenvir ~tmek 
isteriz ki, Denizbank bütün sahillerimizin 
ihtiyaçlafiyle en yalün<lan ve cittdıyetle 
alakadar olmaktadır. Hususi bir teşek• 
kül olmayıp menafii doğrudan doğruy1ı 
devlete ait olan bankamızın gayesi pöt'8 
kazanmak olamıyacağı kabiıl e<lilmek ıa.. 
ıımdır. Elcle mevcut gemiler adeden ih• 
tiyaca Hfi olmadığı gibi halkın hayat 
emniyetini ve seyahat halinde istiraliati• 

ni tetnin edebilmek için mütemadi bk 
halde çaltıtırıltnağa da münit olmatlı• 
lındım mevsime, ihtiyaca ve vapur ede· 
dinin imkanlarına göre zaman zaman 
değişen sefer proıramları tertibi kat] 
bir zarurettir. 

Bankamızın teşekkülümlen evvel "'" 
llC>nrll &ipariş edilen &emilet peyderpey 
vünıd etmekte Ve seferler de buna göte 
tanıirn edilmtıktedir. Halen Mersin poe• 
talan da dahil olduğu haine lıtanbuldad 
lzrtıire haftada bet -.e lzmlrlteh letanbula 
haftada bto poıta i~letilmeai ğayti kifl 
ıayılmıtacak bir nİ9~t olduiuna ıüphe 
yoktur. 

Milli ve resmi vazifttsiai müdrik blAn 

Denizban'kın her vataıldaf ıil:H dijerine 
ıaygı 11östetmai, hoıkuten de bunu bdk· 
lemd9İ pek tabiidir. 

Yeni Asır - N°'riyatımızın ehemmi• 
yede nazan dikkate alınını§ olmNınd•n 
memnunu%. Seferlerin flrtıtılmım kate.• 
rının ne vakıt alındığı noktuı üı:etincle 
dw-aw tleiiliz. Yalnız ıunu llaydetinek 
isteriz ki balkın tikayetine itlakeı olan 
malcakmizin yazıldığı •ünlerde 1tmit ~ 
ferleri henüa artınlm~ hulunmıyordu. 

Bizce mühim olan bu kabil şikayetlerin 
alaka ile kar llantrııt n icabmıö yapılmıt 

olmasıdır. 

-o-

Kundura boyacılı-
ğından P..edikürcülüğe 

Honololo civarında Vaki.ki plajlarında 
da banyo yapan ktMl.ınlar, ayak tırnak• 
hmnı boyatmak ve cllalandırmaktan hoş• 
lanrrlar. Bunu gören zenci bir kundura 
boyacısı meslek değiştirmeye karar ver" 
mit ve kunclara boyamakcartaa tırnak 
boyamayı daha karlı arörmüttür. Boyacı 
çoçuk, bu meslekte rakiplerine korkunç 
bir darbe indi:rmi§tir. Çimkii bWm para
ımzla yirmi para mUkahiliı:ııde tırnak bo• 

yamak.tadır. 

sulü olınuştur; yalnız Almanya bundan tım her sene şayanı hayret derecede ar-lYeni yıl iş programı üzerinde bazı te• ı• • tiza mili>te.sruıdır. Kaii.forniya mahsu!ii bize tırmaktadırlar. Mesela. Cenubi Afrika az menniler serdedilmlştir. B. Hakkı Veral 
sevınç l m . rı nazaran yüzde 25 - 30 daha aşağı fiai- zamanda ilk istihsalatının yüz misline i:z:har edilen temennilerin yeni yıl içi.nele 

Jerle satılmış ve bu suretle bir çok piya- çıkmıştır. yerine getirileceğini, orlaklarm koopera- -------------------
salarda tamamen hak.im vaziyet almış- BUli.ğimiz n:ı.ahsfillerimizlı:ı. memleket tiflere gösterdikleri itimada liyık olınak Büyük Başbuğ. 

Eilime {Hususi} - Nöyi mahallesi:cıin k.ıui oliuğımo ~su~ ~lalar.mı ordu tır. Iskan.dinavya memleketleri, Rollan- dalı.ilinde fazla sürüm.ünü temin için de için daha çok çalışılacağını teyid etmiş
gayri askeri mıntakasmın kakması ve şe- ile n:ıWm&ebetini ı:aıılam:W:ıiı.kt.ao. sonra: da, Belçika, Fransa ve sair bazı J:?iyasa- ço-k g3.yn?'t sarfetınektedir. Bu. cümleden tir. 
refli ordumuz kıtalarının bugiinlerde. cE.y T~ Azıda, Jl..l.eriq ~ kapüre- arda Türk üzümünün hemen hiç satıl- olmak -üzere hmir Fuar sahasında aa- Hakkı Veıral izahatixıde kredi koope-
Edirneye gelmesi.r.ıin hara.retle bekleııı- rek çağlıyarak akınız Sularuuzdanı yine madığın.ı iddiada fazla mübalağa olmarı. yet mwmmel bir dalım meşher, 1zmir ratiflerile satış kooperatif]erin bu sene CELAL BAYAR 

Getıel kurul bqkanı 
Manisa saylavı 

YııJST ()uy 

mesi E'dfmeııin tamım -Ye esi'cl.i:k ~mre- bajL ~. yYllisi. rü.zg5.ı:da., ağzıı kö- Ingi.ltereye ih.ı:acatııruz da, ayni sebcptım çarşısında, Istaı:ı.bulda ve Ank:.arada bi- tam bir aheuk içinde çahşacaklarmı, or- BAŞVEKİL 

sine başka bir güzellik vermiştir. püklü şahlanan Türk atları içecek. dolayı çok azalmış_tır. rer sa~ mağazası ve Istanbulda bir aceo- tak. müstahsillere mahsru. teslimatı mır ANKARA. 
Edrrne 6' (Hususi muhabirimizden) - Ey bimhiıı penrercıicn gözwe, sevgili 1937 ı:elwltemiz.i:ıı büyük ol.man:ıası, telliile meyve Halinde bir büro tesisini kahilinde zaru:rf masrafJarma karJıhk Bugün Izmir Hilkevinde birinci iş yılı 

E'dir~e asll::erin geleceği müjdesi beklel:ken kocayan kışlalar miiide, ~ ı:naJuulü.n: nisbetıın yüksek fi.a±lerle •e faydalı buldluk ve dierbal faaliyete geç- olmak üzere derhal ~e peşinen bir m.ik- nom.al toplaamuu Y•ı-a bmir ~ir ve 
~ ~'l'al!fa. fmpşrfum:lığım. kısa- liyoclar .• EIL?rinde zafer beraati, yanık tamamen elde~ pkarılmasın.d.aki güç- tik:. tar para verileceğini, verilen avamlara üzüm. tarım satış kooperatifleri birliği, 
ca bildirm:iştiıa. IWirneTrinı gaıyti askeri aTiniarında Türk şeiıaınetı, gönüllerinde lü.kl.eri hafifletmiştir. üzümle.ri.ıniz için Çok mükemmel ve cazip olması.na iti- faiz al:ımruyacağını, birliğjn iktısat ve- müstahsil ortaklann yüksek ve ui:z şah· 
ıw.n.ta.ka ~ta:ı.ı ~ı.lmııa3.ı ve :yakmda Atatürk im.anı sahiplerin geliyor. k.oo.te-D.jan vermekte ve ti.at tesbitinde naı ettiğimiz &u teşkilatın :randımanlı ve Jdletmden ve cümhu.riyet hükümetin- siyetiuize k2şı besledikleri sarsılına.3 
~ehıe askai kıt'a geleceği: baba-ini akın Ey Edirneliler,. sevinin yine aŞıina ol- zam.an. zam.an güqliilder ,ık.armış olan faydalı tarzda çalışacağından emin bu- deD aWıiı ilMmla lllİıiıstaWİ terfih yo- saygı ve sevginin anma genel kurul ka4 

her sınıf h~lk halkevinde toplaı:ıarak coş-! duğunuz, afl§tığınız boru sesleri ile uya- Almanya yine en büyük alıcımız mevki- lunmakta.yu. }unda her çanye Daş •uracağmı sarahat ıarile genel kurul başkanlığını memuı 
kun tezahuratla bu müjdeyi kutfulamış ı nacak, yine kuşlardan, güneşten evvel ini muhafaza etmiştir. Şarap sarfiyatının ve ihracatının ko- Ye katiyetle söylemioş ve gene} ~tö· e-tmiştir. Keyfiyeti derin saygılarımla 
bü~ük Ata~ürke, nükü~et. ouyüTderine [boru ses!eri iTe uyanacaksınız. Bu geiişte Hülasa edecek olursak, ınili>tahsille.ııi- laylaştırılınası sadedinde hükümetimi- rün bu ifadesi. ~ süzekli alkışlara yol bildirir ve birliğimize karşı daima ibza• 
tazım Te !ukranlarını bildirmişler~ir. ayni zamanda iktısadi müjdeler var ... miz, incirde, son yıllara kıyasen normal :ıinı gQsterdiği. kofaylıkla.ruı. vt ~viklıe-ıaçm.ıştld'. l.i.ne i.ı:ı.ayet buyurulan alaka ve sab.abetill 

FAmemn tı:zak. yakm, her M!l!Dt~ ·a yürlen E'd•.m.:min ekımomik. kaJkm.. bir yıl geçirm.i.şludir. lJ:ıiimde ise, fiat- rin himaıyesine s.ı.ğ.ı.D.a.rak. Ye bellri. oair Sa"!Dık idare heyetinin. isillasiyle ytDi idam.esi rieasi.le kooperawler :namına 
8lflen halk halbvüıi hmca hm~~ ınag, im211 daha~ bir tilçüde olacak lerin yüksek ye tatmmk• eh.şuna rağ- nn arlacağ.ıru kuv..-etlAt umarak ucuz ve heyet seçimiae geçilmiş ve aşağıdaki hürmet ve tazimlerimi. tekrarlanm. ... 
muştur. manevi zeTkler maddi menfaatlerle teş- men, istihsal miktarının azlığı, müstah- nefis şarap j.m.a}Atı teşkilatımızı muay- zervat seçil.rniştir: Genel klllul ba§kan1 

Vali ve parti başkam A. Niyazi Mer- rih ec!erek yüz gü!dürecerctir, diyerek sile normal bir kazanç teminine mani ol- yen ha pl'Qgratn h.a.1:iın.de iıııkişaf ettir- Dı-. Sabri (Germe~), Kemal Akyüz Manisa saylavı 
gen Edirnenin askeri vazi~tttn kurtul- Atatürke Edirnelilerin ö&nmiyecek ka- muştur. ı:nddeyiz. Bu cü~ ~ak şehitl.er- (ödemiş), Sudi (A.laşehir)1' Fa:ruk Çele- YAŞAR öZEY 
dağa hal>eı-ilıi tepşjr etmiş ve lıu sC'9in~ dar büJ'Üli: ıükran W' miıuıet bcırçI.a.rım dekiı şarap fabırikamızı tevsi ve- ~laıh et- bi. (Manisa)., mü.rakipliğe Mustafa Gü- BAY ŞAKtR KF.SEBtR 
haber candan kopan bir şevkle dakika- birleşerek candan bağlılıklarını bir daha BtRLlGtN tNCtR VE ÜZÜM mekte ve Manıiısaıda tamam.en. SOQ sistem ven, yedek üyeliklere tbsan ve Mustafa tK'.1."'!SAT VEKtLt 

!arca alkışlanmı~tır. Müteakiben kürsü· ısunmuştur. SATIŞLARI bir büyük şarap fabrikası kurmaktayız. Ommm ~. "' ANKARJ\. 
ye gelen orta okul yar di.rek1örli thsan Ondan 50»ra Lise yar Direktörü Fahri Nakliyat v~ istihsal mas.Tafından tasar- Koııgre karariyle Büyük Şefe ve baş Bugün I.unir halkevinde birinci iş yıb 
Ertekin bu besaretin ehemmiyetini izah ayni konu üzerinde çok kuvvetli bir hl- Arkadaşlar!.. Birliğimiz geçen yıl 757 ruf ve nefaseti yti.heltme gayesile mfuı.. vekilimizle yurd bijyüklerine kongrenin nevsal toplantısm.ı yapmı Izmir iDCiır V'
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ettikten sonra «Size verilen müjde daha tıabede bulunmuş, .. merasimden sonra bin 600 lira cif kıymetinde 6,400 ton incir tahsil merkezlere doğru sokulan bu ilk tazimleri bildirilmiştir. Çekilen telgraf- üzüm tarını satış koopera.ti:fieri birli~· 
~vtl ağndan ağıza, kulaktan lulağa ya- ~halkın ~a~ın Atalürlt, y~asın ordu ve hurda ihrnç ederek bu mahsulü ihraç fabrikamızı diğer büyUk üzüm koopera- hır şmılardı:r: ortak koaperaüilerin yüksek şahsiyeti~ı~ 
yılın!~, 2evkl katre> katre içe sindirH-ı avazelen ile, alkışlar dakikalarca sa- ecbnlerin lJaşına g!Çmlşfü. Bu mc-blağın tifler merltezleıiı:n.i..zde gelecek senelerde ı.e karş_ı besledikleri saygı w sevginill 
mi§ bildiğiniz bh- haberi belki tekrardan londa çalkalanm1ştır. Halk coşkun bir 343,Gel) lirası j letme ve nakliye ma.sa.rifi, yapılması mukarrer olan diğer bir şarap TELGRAFLAR arzına genel kurul karariylc beni me111ur 
ibarettir, lsevinç ve neşe içinde halkevinden ayrıl- müte-baki :k15mı ise kooperatiflere tevzi fabrikalaı·ı takip edecektir. etmiştir. Keyfiyeti derin sayg,hrunJa 

Edirne batı ııınırlarmın bekçisidir.1mıştır. olunan mal bedelleridir. Bu sırada iftiharla nazarı dikkatinize ATATüRK arzederim. 
Edmıe Atatürk devletinin Avrupa iop- - --- Bil'.liğimitin üzüm ihracatına gelince, arzetmek istedi~imiz bir hususiyet de CüMHURRE1S1 
rak.larında eş!iz bir incisidir, pırlantası- Kaybolan çekler Üzüm kooperatiflerinin ilerlemiş bir incir, üzilin, üzüm suyu, şarap ve sair Bugün I:zmir Halkevinde birinci iş yılı 
dır ... Milyonlarca Tüı·kün göz bebeği- Muhasebei hususiye kaleminden iki mevsimde lıa•rulmuş olmalan sebebiyle bütün sahalardaki mode:rn tesisatımızm nomal genel kurulunu yapan tncir ve 

Genel kw·ul başkanı 
Manisa sayl.a'11 

YAŞAR öZEY 

dir. Edirne ezelden Türk, ebede kadar çek kaybolduğunu, brr memurun·bu işle çok mahdut kalmıştır. Ihracatın cif kıy- ve yeni makinelerimizin hemen münha- üzüm tarım sat~ kooperatifleri birliği, ZİYAFET 
Tür.k kalacaktır. Ve Edirne ayni zaman- alakadar görüldüğünü haber vermiştik. meti 318,380 lirayı geçmemiştir; bunun siren birliğimiz teknik elemanlarile vü-len büyük Türke ve Türk yurdunun dahi Kongrenin toplanması münasc-betiyl• 
da bir askerdir. Türkiyede yediden yet- Alakadar memura işten el çektirilmiş 94,!J97 lirası iş! ·tme ve nakliye masarifi, cuda g~tirilmiş olduğudur. l yaratıcısına karşı beslediği sönmez. ve dün gece şehir gazinosunda mükellef bit 
mişe kadar kadın erkek asker olmıyan ve hakkında hazırlanan tahkikat evra- mütebakisi isLnmemiş malın bedelidir. tükerı.rnez saygı ve sevgisini: bir daha iz- ziyafet verilmiştir. Ziyafette vali B. FaZ}j 
kim? Fakat Edirne taşı, toprağı, kışlaları kı viMyet idare heyetine verilmiştir. BtLANÇO hara vesile bulduğu için müftehirdir. Güleç, Belediye reisi doktor B. BehÇe~ 
tabyaları suları bütün zerreleri ile san- -=-- YENİ YILIN lŞ PROGRAMI Genel kurulun alkışlar içinde müttefi- Uz, komutan, ~neral se:yfi, şehrimiz '
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atı s:ı.naUd.rları ile askerdir. Kızı kaçn•mak istediler Aı·kadaşlar!.. Yaptıklarımı:ı V& yapa- kan verdiği karara. imtisal.en ortak koo- saylavlar ve kooperatif mümessilleri lı
94 

Yılla.r ve yıllar boru seslerile uyumuş, Ferhad ve Nihad adlarında iki kişi, Arkadaşlar! İncir ve üzüm işletmesin- caklarımız hakkında muhterem heyetini- peratiflerimizi kuran toprak çocukları- zır bulunmuşlardır. . 
yıllar ve yıllar kurttan ve kuştan ve gi.i- Men~enden trenle Izmire gelen Kad- de durmadan yaptığımız yeniliklere il~ ze oldukça etraflı izahat vermiş olduğu- nm ebedi bailılıi,ile hudutsuz minnet ve Ziyafet geç yakte kadar oüyiik bıt 
neşten evvel boru sesleri ile uyanmıştır. riye isminde bir kızı kaçırmağa teşeb- veten incirin daha süratli, daha ucuz, muzu :rannediyonız. şükran hislerini yüksek huzurlarınıza neşe içinde devam @tmiş ve saraind laa.!" 

~~~~~~~~------~~~~-ı..~~~~~~-...._,.....__...._..a.-...a..--J...s....a......~a..ı...ıı.....~.:ı....ı.--~.L..,.,.....-....ı.......L......:ld.._!I''ı.JJ:ıı.i.ıı.ına.1.1.7-...ro:L....ıor:W.cb.L&il...i.aln.....ııııa....a.ı..!.Aiıiı=..dııı.b..a..aı::uı.e...il:ıl.liia..Jnii:tecuiıl..Oll.JZl:ım..J.l:ıib.o&ller va.oılınmtır. 
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Vay 
H 

Guv de Maupas~anl'dan hikayeler: 
Nakleden: B.Bilgin 

Deniz kısa ve yeknesak dalgnsiyle an
hili kamçılıyor. Büyük mavi iöktcn kü

çük beyaz bulutlar çabucak geçerek hızlı 
rüzgar tarafından kuşcağızlar gihi sürük
leni,yorlar. Denize doğru inen vadinin 
bir kıvnnnnda köy giln~te ısınıyor. 

Tam giriş noktaaından Hasan-Hüse
yinlerin evi. yolun kıyısından yapyalnız. 
Küçük bir balıkçı evi: Kille mvanm:ı du
varlar, ..aralanndan mavi zambaklar ııiv
rilen eemanla örtülü bir çatı. Avuç knclar 
bir bahçe: içinde soğan, lahna. pırasalar 
bitiyor; Yol tarafından bir çit bahçeyi 
çeviriyor. 

.Eıkek denizde, avdadır. Kadın, kıı· 
lübea:Wı anihıde, kocaman bir öriimcek 
ağı ai>i duvara gerllmit olan toprak 

renkli bir aiın ilmiklerini tamir ediyor. 
Ba~n aı1:thalinde l;ir huır iskemleye 
otanxuıf on dört yaşlarında bir km:ağız, 

aı:ka7a doğru eiilrnit. çamatu yamalıyor. 
Lime lime. yu Jreı yamalannua fakir ça· 
mqırı. Bir yaş daha küçük diier bir kız, 

henüz hareket.iz ve sözeöz küçücök bir 
~iu kollan arasında sallıyor. Kıçüstü 1 
yere otunnut iki i.lç yaılarında diğeı iki 
yuaauroak ta becerik.iZ ellene bahçecilik 
OJnıyarak yüZlerine avuç avuç toprak-
1.r abyorlar. 

Küme konuflJUYor. Yalnız uyutmağa 
çal.ren kundak çoeuiu ince ve ke.kin 

bir aeale devamlı bir ıurette ağlıyor. 

Pençerenin kenannda bir kedi uyuyor. 
Açalm.11 kuunpatlar da duvuın dibinde 

beyaz çiçeklerden eüzel bir demet teıkil 
ediyor. Ve bunun üzerinde bir ıürü ıi
nek ..mds;yor. 

Kapı yanında dikiı,, dikmekte 
kızcaPz birdenbire çağırıyor: 

- Anne! 
Anne cevap veriyor: 

- Ne var kız) 
- işte gene o .. 

olan 

sabahtanberi endişedeler, çünkü bir 
adam evin etrafında dönüp dolaşıyor: 

bir fakire henziyen ihtiyar bir adam. Ba

baya byığma liClar ntdat~ ederken 

onu ı8rır •i• di. ~lft U~UJmda 
bir tli--te oturm\lfhl. Sonra aahilden 
döndiikled zaman, onu ;yine orada gör
düler. ETierine bakıyordu. 

Hasta, pek sefil bir hali vardı. Bir sa

ıı tten fa& orada kalm11o lı:ımıldama

mı§tı. Sonra. kendisine kötü bir insan 
gibi balr.i1Cl1ğun görünce kalkmış, baca
ğını sürterek sitrtıi~i. 

Fakat çok geçmeden yavaş ve yorgun 
adımlarile tekrar geldiğini görmüşlerdi. 
Ve, .-nk.i onlan gözetliyor gıDi, yine o

turm-... Fakat bu defa biraz daha 11-

zaia. 

Anne :Ye kızcağızlar korkuyorlaTdt. 
Bilhaua anne üzülüyordu. Çünkü üdcek 
bir tabiati vardı ve erkeği, Hüseyin, an
cak akpm geç vakıt denizden dönecek-
ti. 

olduğu için Hnsnnırf E.tninc dchtctli klZd! 
ve korkudnn cesaretlenerek bir küreği - Hasan. 
yakaladıiı sibi kapısının önüne çıkıver· Tuhaf bir ürperti anneyi sarstı. Serse-
di ve serseriye haykırdı: Tiyi yakından görmek i!tiyormuş gibi ile-

- Ne yapiyon orada) ri doğru bir adım attı ve onun kartıauı· 
Çatlak bir sesle cevap verdi: da knldı. Kolları sarkık, ağzı açık duru-

- Serinliyon işte; size dokunuyon yordu. Kimee artık hiTfeY aöylemiyordu. 
mu? Nihayet Hüseyin tekrar etti: 

Kadın tekrar ıordu: - Buralı mısın') 

- Ne oluyon da evimin önünde ca· - Bumlıyım. 
SUi gibi duruyon? Nihayet başını kaldırınca kadının ba. 

Adam sükunetle cevap verdi: kı lan onunkilerle karşılaştı. Birbirine ta. 

- Kimseye kötülük etmiyom. Yolda kılmı§ aibi bu bakışlar sabit, karııık hl-

oturmak yasah mı ki} c:!ılar. 
Buna verilecek bir cevap bulamadı- Birdenbire kadın doğipni,, kııık, tit-

ğından genç kadın evine döndü. Cün rek bir sesle tıordu: 
yava11 yava11 geçiyordu. Öğleye doğn- - Sen misin, erim') 
adam kayboldu, fakat saat bet suların· Y avac;ça cevap ağzından dökül dl!: 

da bir daha geçti. Akşam olunca artık - Evet, benim. 
görünmedi. Kımıldamadı, ekmeğini çiğnemeğe de-

Gece karanlığında Hi.iseyin döndü. ,·iım ediyordu. 
Meeelcyi anlattılar. Hilkmü şu oldu: , Hüıeyin mütee11sirden %İyade müte-

- Çapulcunun, yahut muzibin biri hayyirdi. Kekeledi: 
olacak.. - Hasan kaptan sen. misin yahu) 

Ve endifeaizce yatağına yattı. Karı- Öteki sndec;e tekrar etti: 

sı ise hala, o hdar tuhaf bakişlarla ken· - Evet, ben. 

aisini süzmüş 'Olan bı.ı serseri:Yi düşünü- ikinci koca soruyordu şimdi: 
7.brdu. - Nereden çdtageldin böyle) 

Gün doğduğu vakit şiddetli bir rüzgar Birinci anlattı: 
vardı. Denize çıkamıyacağını anlıyan ge- - Arobistan sahilinden. Bir kayaya 

mici ağların tamiri için kanama yardım çarparak batmı~tık. Oç ki§i kurtulduk: 
etti. Veli. Mehmet ve hen .. Soma Araplar 

Saat dokuza doğru ekmek almağa git- bizi yakaladılar ve tam on iki sene tut

mlş olan büyük kız, Hasanın kı:ıı, firkelc tular. Veliyle Mehmet öldüler. İngilizle-

bir tavırla koaarak ..aeldi ve hağırdı: rin bir gemisi geçerken beni kurtardı ve 
- Ana, ifte gene geldi istanbula getirdi. Oradan Rizeye geç-

Anne heyecanlandı ve sararak, koca- tim ve itte geldim. 

ıına: 

- Hele bir ~İt te fWlunla bir 1'onuı. 
l lüseyin: Bizi böyle gözetleyip durma
sın. Sinirlerimi yerinden oynatıyor. 

E.mine. yüzünü kollariy)e örtmek ai· 

lamağa baılam1ttL 

Hüseyin düfiincesini belli etti: 
Bu saatte ne yap~} 
Hasan da ıordu: 

-Bizim hatunun kocası sen misin) 
Hüaeyin c:.evap '\'er i: 

- Benim ya .. 
Bak.attılar ve austular. 

SAYFA ı 1 

Böbreklerin çabşmak kudretini arthnr, kadın, erkek idrar zorluk
lannı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel airısını,, sık 
sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar t~ 
min eder. Sıhhat Vekiletimi.nn resmi ruhsahnı hiiz bulunan HE.Le 
MOBLö her eczanede bulunur. 

DiKKAT : HELMOBLö idran temizliyerek mavileştirir. 

GöRDES 
~UNDAN: 

iCRA MEMURLU- Siz de bu kren1den sasmavınız! 
Gördesi•1 Kıymık köyünden Muı

'afa o:Ylu Hii~eyine masrafla bera-
er 97 Jira 4 kurus bordu o köyden 

'Coca Avae ktn E minenin mezkür 
1{1vnnk köyünün Yaz yurdu mevki
;nde kAirı ve 20{) lira muhamınen 
kıymetli, c1oğu de"e, batısı Halil ca
vuııun milfttz b .•!a:;•. km;eyi dere, BALSAMIN 
>TÜnevi A:libaz o~lu S1h M~hmet tar- Sıhhat bakanlıjmın resmi ruhaa
lası ile hı•dutlu be~ helrtar 7093 met- tanı haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
re murabbaındaki t .. Jas1 ac k art •r- Bütün cihanda elli ıenedir daiına üa
ma suretiyle sat1 'la çtkarılac,.k ve bl- tün ve eşsi~ kalmiştır. 
··inci artt rması 14 e1•lul 938 çartam- · 

;\ l!iİ!lÜ saat onda Gördes icra daf- Krem . Batsam in 
yesinde yap•lacakbr. Satı~ bedeli 
'tıuhammfm laymetinin yüzde yet- Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 
-nis be~ini bulmad•Q-ı veya &ahs isti- vücuda getirilmif yei&no sıhhi 
•enin ~laca~rıa rüchan ol!U\ diler kremlerdir. 

alacaklılar bulunun ta bed~ll bunla- Krem Bn) 18.,.ml·n 
••n o "avri menkul ile temin edl1mlt a "3a 

''"'cal<l!.\~mn ?'Pcmuundan fazlaya Şöhretini ıöa .Je .HtlllWlhkla Cleja1 
~,1(irt,.d•aı takd; .. de en cok arttıran sıhhi evsafını Londra Paris Berlin 
• kl' • --Lh"'d b kf k 1 k . ' ' 1 

•ste mı~ • t~ u ah a il ma Nevyork .güzellik enstitülerinden 
artlyle ikinci artbnnası 29 Evl~1 yüzlerce krem arasında birincilik 

938 persembe llÜnİİ saat onda icra "k"'f t k lmakl · t 
b hrm d d bedel

. b , mu a a ını azanmış o a ııpa 
ve u art a a a, ı A ı il- etm'cıt' , • \a w .. h al diw ı~ ır. bven•n a caıına ruç anı an ıser 

aJacaklann mecmuundan fazlaya Krem Ba 1 sam in 
cıkmak ıartiyle en çok arttıran& iha-
le ed'lecektir. Talin olanların yüzde Gtlndüz için yağsız, gece için yağlı 
vedi bucuk hel'abiyle .,ek akceıi ve- ve halis acı badem ile yapılmış gün
ya mitli bir banka mektubu ibraz et- düz ve gece şekilleri vardır. 

KREMLERi 

meleri ve inotek sahibi alacaklılarla KREM BALSAMIN; öteden beri tanmmJ$ huauıi vuo ve tilp oek• 
•fit:;er a1e.kadarların ve irtifak ıahip- linde satalar. tNGtLIZ KANZUK ECZANESi ••. 
lerinin bu gayri menkul üzerindeki BEYOCLU - IST ANBUL 
hak1annı hususiyle faiz ve ıair mu- -•---... --~~u=l sre !? 

raflan i~bu. ilin tarihinden itibaren 
.,irmi Jriin zarfında ellerindeki veıa
ik ile birlikte Gördes icra dairesine 
bi1dimıeleri lavmd•r. Aksi takdirde 
haklan taou sicili ile sabit olmadıkça 
satı§ bedelinin paylasmasından ha
riç bmı.lalacaktır. Şartname 3/8/ 
938 tarihinden itibaren her kese açık 
bulundurulacakt r. Yüzde iki buçuk 
c1elreliye resmi ile ihale pulları ve 
ferağ masrafı alana aittir. F&zla ma
lfunat iıtiyenlerin Gördes icra dai
resine ve 938/329 numaralı dosya
ya müracaat eylemeleri ilan olunur. 
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Göz hekimi 

Mitat Orel 
Aiuıtoı sonuna kadar bastalanoı öt

leye kadar bu tarihten sonra .. b.lalan 
10 • 12, öi)eden .sonra 3 - 5 arumcla 
kabul eder. 

:ı: 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş1 

diş adele ağrılarını unuturlar 

Kocasmın adı Hüseyindi. Fakat ona 
Huanın Emine dedikleri için, şimdi aile- tı. 

Anne ve çocuklar uzaktan, titriyerek, 
yi Hatan-Hüseyinler diye çağmyorlardı. 

T .ığla cildli, kıvırcık kırmızı tabllı, 

içinde kara bir nokta olan mavi gözlü 

açık denizde rüzgar ve yaimur korku
suyla daima yün sargıyla sanlmış iri bo
yunlu koca bir gemici olan HliM:yin eü
kunetle evden çıktı ve serseriye yaklaş- Simdi Hasan etrafında halka olmu~ ço

cuklara bakarak iki kızcağı:ıı bir baş işa· 
reti ile gösterdi: 

ADRES s s &kinci Beyler Numamade 
sokağı Numara 23TELEFON s 3434 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, CRIP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki ıür'at itibariyle emaalıiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambali.jlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmut olununu. 
icabında günde (3) icap alınabilir ona bakıyorlardı. 

Sebebi de wu: Kadın ilk defa Hasan ia-
Birdenbire yabancı da yerinden kalktı 

minde bir gemicile evlenm~. Bu, her 
ve Hüseyinle birlikte eve doiru ıeldi. 

yaz. küçük -gemi.ile uzak denzilere gider, Emine korkarak geriliyordu. Kocası 
Kızıldenize kadar uzanırdı. 

iki sene evlilikten sonra ondan bir kü
çük kızı olmuştu. Tekrar alb aylık ııebe 
ilı:en kocaaımn bulunduğu gemi kaybol
du. clki kardeşler> adını taşıyan bir Ü~ 
direkti idi 

Bundan bir daha hiç haber alınamadı. 
f~eki gemicı1erden hiç biri ııeri ııel
medi. Batmıı olmalıydı. 

Huanın Emine erkeğini tam on eene 
bekledi. Uü çocuğunu zahmetle büyütü
yordu. Sonra, işini bilir eyi bir kadm ol
duiu İçin, memleket balıkçılanndan biri, 
bir oilanlı bir dul, Hasan onu aradı. EY
lendiler ve üç acnede daha iki çocuklan 
oldu. 

Çok didinerek güçlükle geçiniyorlardı. 

bir bakışla onu teeldn etti: 
- Buna biraz ekmekle bir bardak 

ayran veriver. Ötey gündenberi birte>' 
kursağına girmemiş. 

ikisi de, arlı:alarında kadan ve çocuk
lar olduğu halde, eve girdiler. Serseri 
oturdu ve bütün bakışlar altında b.tmı 
eğerek yemeğe koyuldu. 

Ayakta duran anne onu ai.izüyônla. 
Kapıya dayanmı~ olan iki büyük kız, 
Hasarıaa kızlan, meraklı göZleriai ona 

dikmişlerdi. Bunlardan biri son çocuğu 

tutuyordu. Diier iki küçük te, ocaim 
külleri üstüne oturarak, kara tencere ile 

oynamaktall ~itler, .anki onlar 
da bu yabancıyı seyretmek istiyorlardı. 

Hüseyin bir ~keınl~e otuiarak ona 

sordu: 
- Uzaktan mı ıeliyon b<tyle) 

- Rizeden geliyom. 

- Yayan ha> 

- Bunlar benimkiler mi? tüsüne dudaklarını dokundurdu. Ocak 
Hüseyin dedi: içindeki iki çocuk annelerinin ağladıiuu 
- Seninkiler.. duyunca cığlıklar kopardılar. Kundak 

Yerinden kalkmadı. onlara sarılmndL çocuğu, Ha1anın ikinci kızının kollan a-
Sadece fikrini .öyledi: rasında çatlak bir boru gibi yanara ko-

- Allah ne de büyümüşler. pardı. 
Hüle)'in tekrar etti: Hüseyin ayakta bekliyordu. 

- Ne emek k.i: - Haydi. cıeat işi yoluna koymalı. 
Ha.an da fAID'IDlf, ne yapllacağına Hasan kanımı bıraktı. iki kızına bak.t-

ondan daha :r.iyade hitmiyordu. Nihayet yord~ Anne oular& seslendi: 
karar .-erdi: ' · - Hadi, babanızın elini i{peenize .. 

- Bea eenin dileiine uyarım. Sana lkUi birden söileri yaşsız, hayretli n 
kôtiilük etmek iıltemem. F ant ne,.leyiıo biraz ürkek bir tavırla yaklaştılar. 
ki ortada ev var da ili l>ozuyor. 1ki ço• Her ikisini de yanaklarından, l;&yUk 
culr. benim, ÜÇÜ aenin. Herkes kendinin· bir köylü öpüsüyle öptü. Bu Yabancının 
kileri alır. Aoalan aenİll mi, benim mi 1 yaJdatbiinı görünce küçük çocuk öyle 
N..1 İltenen ben razıyım. Fakat n be- keskin çığlıklar kopardı ki az kalsın ne
nimClir, çiinktıru bahamdan bana kalmış- fe9İ ke.:Jecekti. 

tu. Burada doğdum ben.. Tapuda kağıt• Sonra iki erkek beraber çıktılar. 

lan hile var. Köy kahvesinden geçerlerken Ha.,,in 
Emine hlll yüDinü kOllannan arwın• sordu: 

da aklıyaralc küçük haç.kuıklarla ağlıyor- - Biraz kahve içsek mi, Hasan kap-
du. 1ki bilyük kızcağız yakla,mışlar, ba- tan} 

balarına endife ile bakıyorlardı. Hatan: 
Y emeaini bitirmifti. O da ·aynı şeyi - Hadi İçelim, dedi. 

Ekmek pahalı idi. Et ise evlerinde he

men hemen bilinmiyen birşey, K11ın. fır
tınalı aylarda, hazan ekmekçiye borçla
nırlardı da. Bununla beraber küçükler 
sıhhatlı, gürbüzdüler .. - Yayan ya.. Para olmayınca ne tekrar 'etti: Cirdiler, henüz boş olan odada yerleş-

- Hasan Hüseyinler eyi insanlar ... 
<Ierlerdi, Masanın Emine İşten kaçınmaz. 
Hüseyinin de balıkçılıkta eşi yoktur. 

Parmaklığın aralarında oturan kazca
ğız yine annesine ııeslendi: -

- Sanki bizi tanıyor gibi bahyor. 
l?elki komşu köylerden gehrıif bir fakir
dir. 

F alCat anne bunu ummıyor.ta. H.yw, 
hayıı. lleUi ki Jftesnlckettea bir kin.. 
deUdi: 

Bir kazık. gibi oraya dikilmit ve sö
~Ünil Haa.n-Hieeyinlerin nine tfikmiı 

yapmalı~ 

Nereye gidiyon, peki') 

- Buraya geliyordum. 
- Birisini tanıyon mu burada} 
- Belki. 

Sustular. Çok aç olduğu lialde ya· 
vaşça yeyor ve her lokma ekmekten 

sonra biT yudum •yran içiyordu. Yıpran· 

mış, kırışıklı, her tarafı oyulmuı bir yü

zü .ardı •e çek mihnet ~ benzi-
yordu. 

Hü.erin birdeabire eordu: 
- Adın ne} 

- Neyliyeceğiz) tiler. 

Hüıteyinin aklına bir fikir geldi: - H ey, Ahmet çavuş, iki kahve bu-
....., Hadi lıocafencliye gidelim: o ne raya .. Okkalı olsun. Hasan kaptan geldi. 

ger~k.c C:leyiverir. Kanmtn eri Hau.n, · bildin ya. Hant ba-
Hnsan kalkb. Kar111na doğru ilerler· tan ciki kardeşler> yelken11einden. 

ken o da hıçkınldarla. göğsüne atlld11 Kfthveci bir el~e üç fincanla bir tep· 
- Erim benim; hele geldin. Hasa- si, diğerinde bir ce:ıve, şiııman, yağtı vü-

nım. zavallı Huanun. Jıte geldin. cudunu barekete~etirerek yalda§tı ve aa-
Birden'bire bir :r.amanın havasına tutul- kin bir tavırla sordu: 

mut sibi. yirmi yquu Te ilk ~ni ha- - Vay, hete geldin Ha!an Kaptan 
tırlatan bir hatıra kasırgasına ,.ablaam11 ha~ 

sibl ona koUariyle ~ H .. n cevap •erdi: 
Huua da tur._ bpluak '-tör- - Geldim i§te!. .. 

T alılitlerinden sakınma ve her yerde UTfll'la Gripin uteyiniz 
~· 

lzmir Defterdarlığından: 
Matebitlerle dul ve yetimlerin nazan dikkatine : 
Zat ~lan aahip1erinin t.tbik mühürlerinin soyadlariyle beraber 

yazılı buluiunuı Maliye vekaleti yüksek btuım emirleri iktizumdaİI 
bulunrnakl• bil'Uınum mütekaitlerle Eytam ve Eramilin soyadları ya
zılı tatbik mühGrleriyle 28 Ağıutoıa kadar Muhuebei Viliyete mii
racaatleri aksi takdirde .Eyhil, . T ep'İnievvel, T epiniaani maatlannl 
umum tediye &ırumda almıyacaldan ilan olunur. 
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Cildinizin talıris edilmemesını , 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından aeve ıeve kullanılan ve 
cildi traftaD IODr& pamuk aibi f'UıPUf&laD 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 



.. 

SAYFA: 10 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eau No. Yeri 

A. 706 Alsancak Mesudiye M. Zanbak Sok. 
A. 709 Kuap bızır M. Arayıcı sokak 

No.au 
Eski Yeni TaJ 

18 
3 

A. 712 Kestelli M. Kahraman sokak 
Ada 192, parsel 78. 1 / 2 hisaeai 

A. 713 Kestelli M. Kahraman sokak 
Ada 192, parsel 82. 1 /24 lıi!sesi 

A. 720 Tepecik Sakızlar sokak 

22/2 24 

A. 731 Birinci Karata§ Mansur za:h yokuJu 
Ada 706, parsel 11. 1/2 hiaaeai 

A. 735 Karatq lrf an sokak 
9/80 hissesi 

A. 738 ikinci Süleymaniye f.§refp&§a l>e§teban 
ıohak. Ada 142, parsel H 

A. 741 İkinci Süleymaniye Kamilpqa ıokak 
Ada 159, parsel 1 

28/3 30 

38 
43 7-1 

24 24 

A. 7 42 İkinci Süleymaniye M. qrefpqa 
pqa sokak. Ada 164, parsel 8 

A. 7 43 ikinci Süleymaniye M. Eşrefpqa 
P&§& sokak. Ada 164, parsel 4 

Kimil-
110 

Kimil-

A. 7 44 ikinci Süleymaniye M. f.trefpqa Kamil-
J>aJa sokak. Ada 164, parsel 1 

A. 7 45 ikinci Süleyman iye M. EJrefı>a!a Kimil
P8J& sokak. Ada 195, parsel 2 

A. 7 46 ikinci Süleymaniye M. Efrefpa§a Kimil-
Paıa sokak. Ada 155, parsel 11 150 

A. 748 İkinci Süleymaniye Efrefp&§& Kınmh S. 
Ada 173, parsel 1 

A. 7 49 ikinci Süleymaniye Etrefpqa Kmmlı S. 
Ada 173, parsel 3 

A. 750 ikinci Süleymaniye qrefpqa Kınmlı S. 6 
Ada 166, parsel 8. 128/256 hiueai 

A. 751 ikinci Süleymaniye Efrefpqa Çorak S. 
Ada 160, parsel 1 

A 752 ikinci Süleymaniye M. Sfrefı>ata Çorak sokak 
Ada 150, panel 12 

A 753 ikinci Süleymaniye M. qrefpqa Çorak sokak -
Ada 164, panel 1 O 

A. 755 ikinci Süleymaniye M. Şeyh Ahmet sokak 
Ada 166, parsel 12 

A. 7561kinci Süleymaniye Mısırlı Cad. 
Ada 154, parsel 17 

A. 761 ikinci Süleymaniye Efrefpqa Şeyh Mehmet S. -
Ada 166, parsel 1 O 

A. 766 Ahmet ağa M. Limoncular sokak 
Ada 221, panel 45 

A. 768 Toraman Mah. Cedid sokak 
Ada 411, parsel 19. 28/80 hiueal 

A. 77 4 Güzelyurd M. Şan çıkmazı sokak 
Ada 199, parsel 77. 2/14 hiasesi ' 

A. 779 ikinci Süleymaniye yüzbqı Huan ve 
Deıteban ve Hıfzı sokak 
Ada 142, parsel 13. 46080/371640 biasetf 

A. 782 Oçüncü karatq yeni Duygu sokak 
A. 807 Hasan boca M. Osmaniye caddesi 

Ada 343, parsel 76. 14 / 24 hissesi 
A. 783 Salhane Duygu sokak 

Ada 969, parsel 2 

29 

56/57 

55,42 

A. 818 Karantina Mısırh caddesi 318/320 
A. 852 Güneı mahallesi ikinci Hacı Süleyman aobk 2/ 4 

Ada 194, parsel 2, 1/2 biuesi 
A. 853 Güneı M. ikinci Hacı Süleyman S. 

Ada 197, parsel 13. 4/11 hiueai 
A. 858 Buma va Eski Havra yeni Y ıkıkminare S. 24-26 

Ada - 40/160 hiuesi 
A. 865 Toraman M. Cedit sokak 

Ada 411, parsel 13. 12/24 hiuesi 
A. 871 Birinci Aziziye Tabak Ahmet ıokak 

3/4 hiueai 
A. 874 Güneı mahallesi Azizler sokak 

Ada 197, parsel 80 3/48 hiuesi 

4 

49 - 51 

20 

A. 881 ikinci Süleymaniye M. Yüzbqı Hasan aia 
sokak. Ada 132, parsel 15. 3/8 hissesi 

41 

A. 883 ikinci Süleymaniye M. Kiremitçi sokak 4 6 
Ada 166, parsel 7 128/256 hissesi 

A. 887 Kartıyaka Osman zade Rqadiye caddesi 57, 51 
Ada 112, parsel 13 

A. 888 Karııyaka Osman zade Ziya sokak 
. Ada 99, parsel 10 

A. 889 Karııyaka Alaybey Şadiye sokak 
Ada 27, parsel 2 

A. 890 Karııyaka Alaybey Şadiye sokak 
Ada 28, parsel 11 

A. 891 Karfıyaka Alaybey Şadiye sokak 
Ada 28, parsel 16 

A. 892 Karfıyaka Osman zade Retadiye S. 
Ada 100, parsel 11 

A. 893 Karfıyaka Osman zade Rqadiye S. 
Ada 11 O, parsel 2 

A. 909 Kartıyaka Oımanzade Şimendifer S. 
Ada 112, parsel 6 

A. 910 Karııyaka Osman zade Demiryolu C. 
Ada 112, parsel 6 

A. 914 Kartıyaka Osman zade Tahir bey S. 
Ada 106, parsel 3 

A. 941 Birinci Karatq tcadiye sokak 
5/11 hiuesi 

A. 972 Salhane Mangaltepe sokak 
Ada 675, parsel 15 . 

A. 975 Kasap bızır Mah. Kuyumcular çarflSI 

Ada 297, parsel 2 
A. 976 Kuap bmr M. Kuyumcular ÇaJ'fllİ 

Ada 297, parsel 1 
A. 981 Güzelyurd M. Azizler sokak 

Ada 199, parsel 17. 15/36 hiuesi 
A. 1032 Karantina üçüncü Karatq Duygu S. 

1/3 hissesi 
A.1046 Karantina Sayfiye sokak 

3/16 hissesi 
A.1059 tkinci Gaziler M. Kemer caddesi 

A.1060 ikinci Gaziler M. Kemer Caddesi 

15 

18/20 14/2 

31 27 

19/19 17/17 

37 31/1 

41 37 

123 63/73 
137 

7 57 

5 24 

16 16 

26 

39 

41 

23 11 

7 

ıs 

16 

A.1070 ikinci Karatq Şehit Murat sokak 59/1 
Ada 632, parsel 17 6/24 hissesi 

A. 1073 İkinci Süleymaniye M.Kimil pqa 132/134 
S. Ada 219, parsel 4 

A.1074 ikinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 110 
Ada 219. D&Hf'!l 1 

8 

11 

16 

24 

63 

41 

41 

43 

71 

Nevi 

Ev 

21 M2 
Oda 

20 M2. 
Ev 22 M.2 

Halen arsa 
Arsa 
Ev 

Ev 

Arsa 

Arsa 
81 M2. 

Arsa 
172M2 
Arsa 
116M2 
Ana 
116 M2 
Arsa 
1331 M2 
Arsa 
107M2 
Arsa 
219M2 
Arsa 
285M2 
Arsa 
406M2 
Arsa 
196M2 
Arsa 
160M2 
Arsa 
86M2 

Arsa 
66M2 

Arsa 
195M2 
Ana • 

78M2 
Dükkan 
15M2 

Ev 

Ev 
259M2 
Ev 
2786 M2 

Ev 
Mağaza 

Arsa 

Arsa 
Ev 

50 M2 
Oda 
20M2 

Ev 
492M2 
Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Arsa 
42 M2 

Tarla 
777M2 
Tarla 
1830 M2 
Arsa 
132M2 
Arıa 
486M2 
Arsa 
225.50 M2 
Arsa 
5075 M2 
Tarla 
2669 M2 
Tarla 
3898 M2 
Arsa 
553M2 
Arsa 
1520 M2 
Ev 

Arsa 

Dükkan 
9.1/2 M2 
Dükkan 

21 M2 
Ev 

33M2 
Ev 

Ev 

Arsa 
127.17 M2 

Arsa 
116.79 M2 
Arsa 
211 M2 
Arsa 
278M2 
Arsa 
-~··., 

Kİymeti Depozitosu 
T.L 

2.250.- 450.
soo.- 100.-

so.- 10.-

1.84 0.37 

96.32 19.26 
450.- 90.-

9.- 1.80 

S0.70 10.14 

16.20 3.24 

34.40 6.88 

23.20 4.64 

23.20 4.64 

286.20 57 .24 

16.05 3.21 

32.85 6.57 

38.70 7.74 

30.45 6.09 

29.40 5.88 

24.- 4.80 

12.90 2.58 

13.20 2.64 

30.- 6.-

11.70 2.34 

700.- 140.-

14.49 2.90 

250.- 50.-

397.- 79.40 

150.- 30.-
584.- ı 16.80 

18.60 3.72 

21.- 4.20 
350.- 70.-

15.- 3.-

92.40 18.48 

21.75 4.35 

37.50 7.50 

36.- 7.20 

84.- 16.80 

6.30 1.26 

310.80 62.16 

457.50 91.50 

99.- 19.80 

243.- 48.60 

111.25 22.25 

1522.50 304.50 

800.70 160.14 

779.60 135.92 

55,30 11.06 

456.- 91.20 

773.- 154.60 

155.88 31.17 

450.- 90.-

400.- 80.-

150.- 30.-

60.- 12.-

200.- 40.-

318.- 63.60 

292.- 68.40 

158.- 31.60 

70.- 14.-

18.- 3.60 
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H.LKAT lZMtR BELEDtYESINDENı 
~-----• 1 .• .----.,... -Beher metre murabbaı 300 ku~ 

' l'Uflan 1338 lira bedeli mubammenB 
63 üncü adanın 446 metre murab
baındaki t 1 sayılı anasının aatıti Daima ·Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuvvet, bir insana ııhhat ve saadet içinde yafBDlak hakkını 
vermiıtir. Her türlü ıuüstimal ve tabiat kanununlanna aykırı hareke
tin cezası ölümdür. 

Yurddq! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini 
gözden geçir ve gördüğün en ufak bir &rıza üzerine derhal faaliyete 
geç. Kendinde dü,künlük, halsizlik, iıtihasızhk, kansızlık, kuvvetsiz
lik, tembellik, korkakhk mı hissediyorsunuz 7 Bunlar uzviyetin imdat 
İ§aretidir. Çabuk yetİf ve hayat eksiri olan 

bat kitiplikteki tarbıamesi veçbil~ 
16-8-938 Sah günü ıaat 13 te açık 
artırma ile ihale edilecektir. lıtirak 
etmek istiyenler 100 lira 50 kurut
luk muvakkat teminat makbuzu ve 
va banka teminat mektubu ile söy· 
lenen gün ve saatte encümene ~elir· 
ler. 30-2-9-12 2757 (2548) 

1 - 870 lira bedeli keşifli Kar
fıyakada tersane önünden pala .. 
mut fabrikasına kadar uzanan 
1675 inci sokak dösemesinin ta· 
miri ba, mühendislikten tedarik 
edilecek keşif ve fartnameıi veç• 
hile açık eksiltmeye konulmuftur. 

içmiye bqla FOSFARSOL tababetin esasını teıkil eden bütün doktor- ihalesi 19/8/938 cuma gÜnÜ saat 
lar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni bir surette 13 dedir. iştirak etmek iatiyenler 
tqrikinden yapılmıt emsalsiz bir kudret §Urubudur. 65 lira 25 kuruşluk muvakkat t~ 

Kanı tazeler ve çoğalbr. tıtihayı açar, hafıza ve zakayı yükseltir. minat makbuzu veya banka temt .. 
Sinirleri, adeleleri sağlamlaıtınr. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve bü- nat mektubu ile söylenen gün vd 
tün kudretleri uzviyette toplıvarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle ge- saatte encümene gelirler. 
çirtir. FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik, ve 2 - 2306 lira bedeli kefifli Şe .. 
gençlik saçar, her ecznaede bulunur. bitler caddesi döşemesinin sökü~ 

'·:===~:=!•==================lllip~uh~re~~mW b~m~ 11 bendislikten tedarik edilecek ke• 

POT ASA SATIŞI .. 
lzmir incir ve Uzüm sat şı 

fif ve fartnamesi veçhile açık ek· 
siltmeye konulmuftur. ihalesi 19/ ko- 8/938 cuma günü saat 13 dedir. 
lttirak etmek iıtiyenler 173 lira• 
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encümene 
gelirler. 

operatifleri birliğinden: 
Bu yıl rekoltesinin büyük ol· 

h 1 v 1 ·ı 2 9 12 16 2808 (2562)' . m&Sl ve ava arJO yaglŞ ) 21 me• Atatürk caddesinde yalnız binaıı 
• •ht• ı• •• •• •• d t l belediyemize ait bulunan 368 ve 

mesı 1 ıma 1 goz onun e u u· 368-1 sayılıbinalanniJeyanyanen-

1 k B • ı • "' . ..... f d kazı müteahhide ait olmak üze· ara ır ıgımız tara ın an ~e- re yıktınlmaaı bq mühendislikten • • ı ' I B. ) • v • • tedarik edilecek keıif ve prtnamesi 
tırt 1 en pc tasa ar' ır ıgırnıze veçhile açık artırmaya çıkanhnlfbr. 

"' • • • Kqif bedeli 210 lira olup ibaleai 
baglı koopera f Jf lerde Ve Btrlt- 12-8-938 Cuma günü saat 13 tedir. 

._,, • • • • • • lıtirak ebnek istiyenlerin 15 lira 75 
gı 'nJZID iz~ ırdekı merkezınde kunıtluk muvakkat teminat makbu

zu veya banka teminat mektubu 
satışa çıkarılmıştır. Sat.şiar ser- ile~ylenengünveaaatteencümene 
best ve peşindi.-. g_e_lır_ler_. -----=----
ihtiyacı olariların, heri?ÜD öğ- AŞÇIBAŞI MARKA 

leden ev1·el Saman iskelesinde Makarnalar 

iş Bankası üstünde Birli~imiz 
Bürosuna müracaatları rica olu· 
lul\U ·• 31-2-4-6-9 (2552) 

Torbalı belediye riyasetinden: 
Tepeköy pazar yerinde Torbalı belediyesine ait olup 1500 lira ke

tifli hangar yeri inpatı 1 / 8 / 938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
münakasaya konulmu,tur. Son pey haddi layık görüldüğü takdirde 
15/8/938 pazartesi günü saat 13 te ihalesi icra kılınacak olan İfbu 
ın.aabn fartnamesi ve keıifnamesini görmek isti yen taliplerin Torbalı 
belediye muhasipliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

6 - 9 - 12 - 14 2890 (2603) 

A.1075 ikinci Süleyman iye M. Kimilpafa S. 
Ada 158, parsel 3 

1/10 

A.1076 İkinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 10 
Ada 158, parsel 1 

A.1077 ikinci Süleymaniye M. Birinci Kiremitçi S. 72/2 
Ada 160, parsel 7 

A.1078 İkinci Süleymaniye M. Birinci Kiremitçi S. 
Ada 167, parsel 15 

73 

A.1079 1kinci Süleymaniye M. Birinci Kiremitçi S. 19/1 
Ada 164, pariel 11 

A.1080 ikinci Süleymaniye M. ikinci Kiremitçi S. 18/2 
Ada 160, parsel 2 

A.1081 ikinci Süleymaniye M. üçüncü Kiremitçi S. 42/1 
Ada 160, parsel 10 

A.1082 ikinci Süleymaniye M. Çorak sokak 
Ada 150, parsel 14 

A.1083 ikinci Süleymaniye M. Murat Reis S. 
Ada 150, parsel 5 

A. 1084 ikinci Süleymaniye M. Mısırlı C. 
Ada 154, parsel 9 

A.1086 Bayraklı Menemen C. Mezbaha karı111 
Ada-

A.1090 Oçüncü Sultaniye M. Şabaniye S. 
Ada 65, parsel 12 

20/1 

22/1 

125 

28/30 

12 56/1 

88 88/3 A.1092 Memduhiye M. Numan zade sokak 
Ada 385, parsel 39 

A.11127/A Ahmet ağa M. Kaymakam Nihat S. 34/29 84 
Ada 207, parsel 13 

A.11127/B Ahmet ağa M. Kaymakam Nihat S. 34/30 86 
Ada 207, parsel 14 

A.11128 Ahmet ağa M. Kaymakam Nihat S. 34/27 80 
Ada 207, parsel 11 

A.1131 ikinci Süleymaniye M. Osman Zatı sokak 17 25 
Ada 150, parsel 25 

A.11133 Huanhoca M. Murabıt Ç. Kızlar ağası han 25/17 
Ada 337, parsel -

A.11135 Bayraklı Menemen caddesi 
A.11136 Hurtidiye M. Tilkilik caddesi 

1/4 hiaaeıi 
A.1140 ikinci Süleymaniye M. Aziz ağa S. 96 

5 

Selcinik ıergiıinin Birincilik 
madalyaıını kazanmııtır ••• 

Arsa 
242M2 
Arsa 
153M2 
Ana 
142M2 
Arsa 
1037 M2 
Arsa 
1078 M2 
Arsa 
3466 M2 
Arsa 
279M2 
Arsa 
1688 M2 
Arsa 
774M2 
Arsa 
142M2 
Arsa 
5051 M2 
Ana 
· 51 M2 
Ana 

129 M2. 
Dükkan 
25M2 

Dükkan 

Dükkan 
26M2 

Ev 
107M2 
Oda 

Ev 
Dük.kin 

Arsa 
220.50 M2 

60.-

38.-

68.-

207.-

216.-

12.-

7.60 

13.60 

41.40 

43.20 

693.- 139.60 

56.-

338.-

194.-

43.-

11.20 

67.60 

38.80 

8.60 

1263.- 252.60 

10.20 

12.90 

2.04 

22.58 

1500.- 300.-

1000.- 200.-

150.-

40.-

30.-

8.-

500.- 100.-
100.- 20.-

111.79 22.35 • 

A.1154 Birinci Karatq lhsaniye sokak 21/25 Ev 117.90 23.58 
Ada 16, parsel 12. 6/9 hissesi 1048 M2. 

lzahab yukarıda yazılı emlikin pe,in bedelle aabtlan 17 /8/1938 çarpmba gÜnÜ saat ON BiRDE ya00 

pılacaktır. 
istekli olanlann hizalarında yazı)ıDepozito akçesini Veznemize 7abrarak arttırmaya girmeleri ve ~-

- w • • , • w ,.. .. ,, - • • - • • • • • • --- - • 
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iT daima ÖLDiJRUR 
, 
• 

Y" Uaıml fapsll; 1. ırnıım. lsıuıııuı. biat•. V"Y•Od• "'A 1 

~---· Fenni gözlük için ··"' 

KEIV AL KAMiL 
HiLAL ECZ 

AKTAŞ 

NESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çetitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla albn, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, ı;oför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok cuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

~ ........................ Mil .. mlml .. ~2.~S·E:~SICl1!11'1 .. mll9~•m·~·n·~·~··· 

lzmir ili kültür direktörlüğünden 
Cinsi 

T alebesırası 
Yazı tahtan 
Camlı dolap 
Öğretmen maaaaı 
B. öğretmen m•nsi 
Peykli yemek masası 
Sandalye 

Adet 

430 
59 
45 
23 
11 
19 

170 

Muhammen fiat 
Lira 

8 
10 
18 
8 

16 
12 
1 

Tutan 
Lira 

3440 
590 
810 
184 
176 
228 
170 

5598 
1 - 1m:ür ve mlilbakab ilk okullan için yukarıda cimleri ve mik

tarlan yazıh ders gereçleri 26-7-938 tarihinden itibaren 20 gün mücl· 
dettle kapalı zarf t11ulile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeline göre 420 liralık % 7 .50 teminabn hu· 
susi muhuebeye yatınlmuı. 

3 - ihale 15-8-938 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11 
de hmirde hükümet binası içinde daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Bu iıe ait fenni, hususi prtnamesini ve numunelerini her gÜn 

dairemizde görebilir. 
5 - Eksilbneye girebilmek için 2490 No.lu kanunda yazıh belgele

rin getirilmesi Ji71mdır. Ve bu i§e girebileceklerin teklif mekuplan, 
yine aynı kanumm tarifi gereğinde hazırlanıp üçnücü maddede yazılı 
saattan bir saat evveleine kadar makbuz mukabilinde encümene vetdi 
edilmelidir. Postada olan gecikmeler bbUI edilemez. 

26--31-9-14 2667 (2518) 
.... :zs __ W4 --

D A 1 M O N Masa vantilatörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet pil
le itler. Bir saatte bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. Bankala
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatte bir kurut gibi az sarfiyat yapması 
tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

Satıt yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civannda No. 28/9 
öDEMIŞLI HOSEYIN HOSNO 

- •• 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETf 

-LS 

~IRAAT.BANIASI 
; ~ .. ~ .:!;.-;-..... .. .. ... ..... ,,· . ~ •.• ,,. . ·~- • ,f .. ... 'JI\" • ·, ••. ,,. . ~ ·. · · 'lt. . t. il • ·'·. 

'" 
DEUTSCHE LEVAN! 

TE· LlNIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDFS 

KUMPANYASI 
ACHAIA vapuru l 8/7 /938 de bek- cOBERON> vapuru 5-8- de beklen• 

leniyor. Mal çıkaracaktır. mekte olup yükünü tahliyeden aonra 
ll..SE L • M RUSS vapuru 20/7/938 BURGAS VARNA VE KöSTENCE li· 

de bekleniyor. Mal çıkaracaktır. manları için yük alacaktır. 

YALOVA vapuru 22/7/938 de bek- cVESTA> vapuru 5-8 de beklenmek· 
· b te olup AM5TERDAM ROlTERDAM 

lenl)'or. Rotterdam, Ham urg, Bremcn U )' 
1 

. • ··1c 1 
t VE HAMB RC ıman an ıçm yu a a• 

için yüıı:: alacaktır. caktır. 

AMEIUCAN EXPORT UNES SVENSKA ORIE.NT UNIEN 
SERVJCE RAPIDE cBORLEANO .. motörü 22-8 de bek· 

EXETER vapuru 15 temmuzda Pire- lenmdtle olup ROTIERDAM HAM· 
BURC DANMARK ve BAL TIK liman· den Nevyorka hareket edecektir. 

SERVtCE MARITtME ROUMAIN lan için yük alacaktır. 
SER'llCE MARTIME ROUMAIN 

BUCAREST cARDEAL> vapuru 28-8 de beklen· 
DUROSTOR vapuru 24 temmuzda mekte olup MALTA MARSILYA VE 

beleniyor. Köstencc, Calatz ve Danup . CENOVA limanları için yük ve yolcu 

limanlan için yük alacaktır. 

STE. ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARmME 

TlSZA vapuru 16 temmuzda bek)~. 

alır. 

Handaki hareket tarihlerile navlunlar• 
dak.i deği§ikliklerden acente mesuliyet 
kabul ebnez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon• 
niyor. Beyrut, Port • Sait ve lakenderi- da FRA TELLi SPERCO acentasına mü• 
ye limanları için yük alacaktır. 

TlSZA vnpuru 3 ağustosta beldeni· 

yor. Dıı.nup limnnlnn için yük alacakbr. 

IlAndald hareket tarihleriyle nav

lunlnrdnkl de iş;kllklerden acenta me

su1iyet kabul etmez:. 
Daha fazla tafstlat almak lçln Birin· 

el Kordonda ·-v. F Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentahğına mUn

caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

racaat edilmesi rica olunur. 
Telefon : 4111 / 4142 I 2663/4Z21 

Olivi Ve Şiire. 
LıMiTET 

Vapur acentası 
BiRJNCi KORDON REES 

BlNASI TEL. 2443 
Ellerman Unes Ltd. Ağız bütün mikroblara daima 

bir kapıdır. Ve unutmayınız 
açık 
ki: "Um dal,, umumi 

LONDRA HA'lTI 
OPORTO vapuru Uverpooldan 1 O 

ağustos 9 38 tarihinde gelip yük çıkara .. 
caktır. 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo. 
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz. 
ma ya·•ığı fennen anla,ılmıttır .• 
Temiz ağız ve sağlam di~ler umu· 
mi vücut sağlığının en birinci •ar
tı olmuştur. Binaenaleyh d\,leri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlcrinizi ~orumuş olur· 
SUDUZ. 

RADYOLIN 
ile dişlerinizi ıabah ve akşam her yemekten ıonra fırçalaymız .... 

Devlet demir yollarından: 
Muhammen bedeli ile bulrmduğu yer, miktar ve vufı qağıda ya

zıb balıut 15-8-938 Pazartesi günü saat 10 da kapah zarf usulile Ba
lıkesirde 3 üncü itletme binasında satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek iıtiyenlerin 930 lira muvakkat eminat vermeleri ve 
2490 No.lu kanunun tayin ettiği vesikaları ve resmi eueteninl-7-937 
gün ve 3645 No.lu nuahumda intipr etmİf olan talimatname daire
•inde almmıt vesika ve tekliflerini aynı ıün saat 9 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartname1er Balıkeairde 3 6ncü itletme müdürlüğünde ve Manisa 
iatuyonuncfa parasız dağıtılmaktadır. • 
Balutın bulunduğu kilo cinli Miktan Muhammen 

yer metresi 

Menemen - Manisa istas-
yonları arumda 41-50 

• 

Toplama kırma 
26-3149 

M.3 bedeli 
Lira 

10,000 12400 
2678 (2515) 

"GLASSOMAX,, 
OTOMOBiL boyaları için em· 

saliyle kıyas kabul etmez. Fırça 
veyahut tabanca ile tatbik edilen 
bu boyalar hem uzun müddet da• 
yanır hem de 3 • 4 saat kısa bir 

zamanda kurur. ~1-~ı~s•~IJ l ~ 
SAöLAM ~~ 

PARLAK 

ucuz 

lzmir acentesi: Büyük Kardiçalı Han. 
No. 71/75 - TELEFON: ~802 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Kıymeti 
Lira 

Mevkii Nevi No. 

65 Doktor Hulusi C. Akçe ıokak Arsa 12/30 
Yukarıda müfredab yazılı arsa sablmak üzere açık artbrmaya çıka· 

nhnı§tır. ihalesi 18-8-938 Pertembe günü saat ondadır. İstekfi olan
ların Vakıflar dairesine mürcaatleri ilan olunur. 

3 - 9 - 13 - 18 2823 (2581) 

deniz acenteliği 
Ltd. 

HELLENIC LINES L TD. 
HELLAS vapuru temmu~ nihayetin· 

de beklenilmelctc olup Rotterdam, Ham· 

burg ve Anvers limanlarına yük ala

caktır, 

ONrrED ST A TES AND LEVANT 

LINE LTD. 

CA V ALLO vapuru 1 S ağustoııta 

Londra, Hull ve Anverıten gdip yük 

çıkaracak ve ayni %amanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 25 a.iustosta U
verpooldan gelip yük çıkaracak. 

MAL VERNIAN vapuru eylul iptida· 
nndn Liverpooldan gdip yük çıkaracak. 

THURSO vapuru hamulesini ls
tanbuld aktarma ederek limanımıza 8 

HEL VIG vapuru temmuzun ikinci on lğustosta gelecek olan İzmir vapuru ile 

beşlik günlerinde beklenilmekte olup ~elecektir. 
• • Tarih ve navlunlardaki değişiklikler.. 

Nevyork limanı ıçın yük alacaktır. d ta ll t kabul ım en ecen mesu ye e ez. 
BAALEBEK vapuru 15 / J 7 eylul ara-

ımda beklenilmekte olup Nevyork için 

yük alacakhr. 

BALKANLAR ARASI HA Tn 
12 de lzmirden hareket edecek Pire. 

Korfu, Adriyatik limanlan, Venedik. 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor Trieste ve Şuşak limanları için yolcu va 

Balkan ittifakı iktısat konferansının )'Ük alacaktır. 

ıeyyah, yolcu ve yük için tesiı ettiii hat-

ta mensup Yugoıılav bandıralı 

LOVCEN 
Lüks vapuru 1 3 ağustosta 18 de 

Constanza, Vama ve Burıas limanlan 

için hareket edecektir. 

LOVCEN 
Lüks vapuru pazartesi 22 ağustos saat 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 
gerek vapur isimleri ve nav1unlan hak· 
kında accnta bir taahhUt altına girmez. 

Daha fazla tafsilA.t almak için Birinci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

umum! deniz acentahğı Ltd. müracaat 
edilmesi .rica ol un ur. 

TELEFON: 3171 - 4072 

TAZE TEMJZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamd_i Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karştsında 

w 

lstanbul sıhhi müesseseler artır-
ma ve el<siltme komisyonundan 

Cinsi Azı Çoğu Muhammen fiat Muvakkat Şartname 
Kilo Kuruı Garanti Bedeli 

Karaman eti 80.000 95.600 41 
Dağhç eti 40.000 57.000 48 88 
Kuzu eti 23.800 31.800 47 7852 524 Kurut 
Sığır eti 53.000 63.600 37 

latanbul Sıhhi müesseselerin 1938 mali yılı umum et ihtiyacab ol
baptaki ,artnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye konulrnuttur. 

1 - Eksiltme 10/8/938 çartamba günü aaat 11.30 da Çağaloğlun
da Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Mikdar, muhammen fiat ve muvakkat garanti ve prtname 
bedeli yukarıda gösterilmiştir. istekliler gartnameyi her gün bedeli 
mukabilinde lcomiayondm alabilirler. 

3 - lıtekliler cari seneye ait ticaret odası veaikasiyle 2490 sayıb 
kanunda yazılı beJ.aeler ve bu işe yeter muyakJmt garanti makbuz v• 
ya banka mektubu ile birlikte belli iÜn ve saatte komisyona aelmeleri. 

4702 / 2657 24 - 29 - 3 - 8 2657 (2500) 



YENi ASIR 

Sovyetlerin kararı 
.Japon kuvvetleri geri çekilmedikçe 

muhasamat durmıyacak 

Sovyet tayyareleri :her yarım 
mevzilerine bombardıman 

saatte bir Japon 
yapıyorlar 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHIF EDE 
Sovyet resmi mahafili intizar vaziye

tinde olup geçen gün B. Litvinofla Ja
pon sefiri arasındaki mülakattan sonra 
Tokyo hükümetinin ne karar ver~ceğini 

beklemektedir. Moskovanın fikrince an-
. cak Japon kuvvetleri gayri meşru ol~

rak işgal ettikleri topra~lan tahliye et
tiklAri tcıkdirdedir ki meselenin d;'"'ı,......,a-

Mançukoda Japon orduları sabık 
kumandanı 

Japon hadiseleri yüzii:nden. heyecanda olan Moskovad an bir manzara 
si yoluy)e halli mümkün olabilir. Aksi de ondan fazla taarruz yapmışbr... Bu hülasa eden bir tebliğ neıretmiıt1r.. Bu 

takdirde Sovyet kuvvetleri Japonları tayyareler Japon mevzilerini şiddetle mülakat meselenin halline doğru pek te· 

1886 muahedesiyle çizilmiı olan hudut bombardıman etmiıler ve mitralyöz ate- rakki kaydetmiı gibi değildir. 
hattımn ötesine defedinceye kadar hü- ıi altına alrmşlardır. Sefir muhasamatın kesilmesini ve ih· 
cumlanna devam edeceklerdir. Japon harbiye nez:reti tarafından sa- tilafın hallinin diplomatik mUzakerelere 

Şimdiye kadar Kuantung Japon or- at l 7 de tebliğ edildiğine göre mahalli talikini istemekte devam etmiştir. 
dusunun Kalvan gölüne hakim tepeleri saatle saat 16 da Sovyet kuvvetleri 52 B. Litvinof ise Japon kuvvetleri On

işgalden vaz geçtiğine dair hiç bir haber rakımlı tepeye mukabil taarruzda bu- çung muahedesiyle müzeyyel harita mu· 

alınmamı~tır. Bununla beraber bu ku- lunmuşlardır. Tebliğde ilave edildiğine cibince tayin edilmiı olan hududun iç 
göre ilk Japon hattı müessir şekilde mu-

mandanlığın Tokyo hükümetinin müsaa- tarafından Japon askerleri kaldıkç1' 
kavemet etmekteolup Sovyet kuvvetleri 

desi olmaksızın bu derecede ehemmiyet· 
li kuvvetleri harekete sokamıy~cağı be-

l 
yan edilmektedir. 

Dün akşam geç vakit Tokyodan Lon

I draya gelen bir telgrafta şu haber var

j dır: 
Japon kaynağından telgrafla Tokyo-

1 ya bildirildiğine göre öğleden sonra Ko
re - Mançuri hudut mıntakasının üzerin-

Sovyetlerin muhasamatı kesmeğe razı 
Japon hatlarının karşı tarafına, yani Sat-

olamıyacaklarını bildirmiştir. 
Sao • Pinge doğru ilerlemeğe muvaffak 
olamamışlardır. 

Tokyo, 8 (ö.R) - Hariciye nezare• 
ti Moskovada Japon sefiri ile Sovyet ha· 
riciye komiseri bay Litvinof arasında 
dün öğleden sonra yapılan ve üç saat 
kadar devam eden ikinci muhavereyi 

Sefir B. Şişomuçi hududun doğru ola· 
rak tayini için muhasamatın kesilmesinin 

zaruri bir şart olduğunu müşahede ettik
ten sonra demiştir ki ı 

c - Sulh yoluyle bir anlaşmaya var• 
mak hususunda bunca defa tekrar edi
len arzunuzun Japon telkinlerine karı1 
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Bir Sovyet tayyaresi 

gl:Ssterdiğiniz pek az uzlaşıcı temayüllerle 1 Moskova, 8 (AA) - Birinci 
telifini güç buluyorum.> sahil ordusu genel kurmayı aşağıda 

Bu beyanata rağmen bay Litvinof gö- tebliği neşretmiştir : 
rÜ§ÜnÜ muhafaza etmiştir. Japonyanın Moskova büyük elçisi 

Roma, 8 (ö.R) - Sibirya ~ Mançuri 
Kore hududunda Sovyet tayyareleri her 
yarım saatte bir Japon mevzilerini bom
bardıman etmektedirler. 

Moskova, 8 ( ö.R) - c:Pravda:. ga
zetesi yazıyor : Eğer Japon hükümeti 

Japon sefirinin 4 ağustosta söylediği gİ· 
bi sulh niyetiyle hareket ediyorsa Sovyet 
arazisine karşı hücumların tekerrür et· 
mİyeceği haltkında ıarih teminat vermeJ 
U ve Japonyayı harbe sürükliyen askeri 

ıı\lruha dizgin vurmalıdır. Japon hükü
meti Kore ve Kuantung ordularını Sov• 
vet hududuna riayete mecbur etmelidir. 

Japon militaristlerinin hücumlarından 
Japon hükümeti mesuldiir. Sovyet birH

ği hududuna tecavüz edilmesine müsaa· 
de etmez ve etmiye~ktir. Japon halk 
yığın)an hakikati bilmese bile Japon mi· 
litaristleri işin iç yüzünü pek iyi biliyor· 

lar. Onlar ber ne bahasına olursa olsun 
Japonyayı Sovyet birliğine karşı harp 

sergÜzeştine sürüklemek arzusundadır
lar. 

cSovyet birliği harbi istemez. Bilakis 
dünya sulhunun muhafazasını istiyordu 
ve hala istiyor. Bütün millet Japon mi
litaristlerine mukavemet vaziyetini itti· 
fakla taS"Vip ediyor, :ı:ira Avrupa ve dün

ya sulhunun kurtarılması için bu muka
vemet sarsılmaz bir garanti telakki edil
mektedir. 

gemitsunun Moskovada Litvinofa yapU 

ğı sulhperver tekliflerden bir gün son 
Hassan gölünün öbür tarafında buluna 
Japon kıt' alan Sovyet arazisine şidde 
bir ateş açmışhr. Ağır toplar da d 
olmak üzere bir çok çapta toplar Maıı 
çuko arazisinden Sovyet arazisini clö"'1l 
yor ve Sovyet kıt'alarına karşı Japon P 
yadesinin yaptığı taarruz hareketine yat 
dun ediyordu. 

Sovyet kıt' aları da bunun üzerine rnu• 
kabil top ateşi açmış ve Japon topçusu• 
nun susturulması ile neticelenen üç c:löıt 
saatlik düellodan sonra Sovyet kıt'ala 
mukabil taarruza geçerek Sovyet arazi 
sini Japon kıt' alarmın artıklarından t 

mizlemiş ve Sovyetler birliğine ait hu 
dut noktalarını sağlam surette işgal eY' 
lemiştir. 

Sovyet kıt' alarmın bu mukabil taarru• 
zu hareketine hava kuvvetleri de iştirak 
etmiştir. 

Tokyo, 8 (AA) - Harbiye nezared 
neşreylediği bir tebliğde Çankufeng v• 
Satsaoping tepelerinin Sovyetler tarafıJ1• 
dan geri alınmış olduğunu kat'i surett• 
tekzip eylemektedir. 

Moskova, 8 (AA) - Dün Litvinof 
ile Sigemitsu arasında yapılan görüşme• 

de her iki taraf kendi noktai nazarını v• 
vaziyetini muhafaza ettiğinden dolayı hi9 
bir netice vermemiştir. 

Filistin vaziyeti vahim Alman - Çek hududunda 
lngiliz müstemleke nazırı 

Tayyare ile Kudüse geldi 
Londra, 6 ( ö.R) - Müstemlekat 1 

nazın bay Malcolm Makdonald dün ha
va yolu ile Kudfuıe vasıl olmuıtur. Deniz 
tayyaresiyle Maltadan gelmekte idi. B. 

Makdonald derhal İngiliz umumi valisi

nin ikametgahına gitmiş ve uzun müddet 

kendisiyle müzakerede bulunmuştur. 

Sömürgeler nazırı ayni zamanda idari 
ve askeri muhtelif şahsiyetlerle de gÖ· 

rüşmüştür. Bu kısa ikameti esnasında B. 
Malcolm Makdonald Arap ve Yahı.:di 

reislerinden bazılariyle temaslarda l · 
lunmuı:ıtur. 

Müstemlekeler nazırı dün a~şam Abu
kire gitmiş ve oradan Maltaya hareket 

etmiştir. Çarııambaya kadar orada kala
cak ve sonra lngiltereye hareket ede· 
cektir. 

Şimdiki şartlara dair Filistinden gelen 
haberler sarih bir fikir teminine müsait 
olmadığından B. Makdonald bizzat 
umumi vali ile görüşmek lüzumunu his· 

setmiştir. Bununla beraber siyasi maha· 
fil Kudüste bir siyasi tebeddül vuukuunu 
beklememektedir. İngiltere Filistin me· 
selesini karşılaşan bütün tarafların men

faatlerine uygun bir şekilde idare etmek 

azmini muhafaza etmektedir. 

Londra 8 (ö.R) - Filistinde ıiddet
li hadiseler birbirini takip etmektedir ... 
Dün üç İngiliz askeri öldürülmüş ve Fi· 

listinin muhtelif mıntakalarında bir çok 

suikastlar olmuştur. Bir çok tedhişçi öl
dürülmüştür. Son günlerdeki başlıca kay
naşma merkezleri Nablüs ve Jeriko mın

takalariyle Edera civarıdır. Asiler birçok 
pusular kurmuşlardır. Faal çetelerin şİm• 
diki karargahı halini almıı olan Türka

rem civannda İngiliz askerleriyle bir in· 

giliz müfettişinin kansı öldürülmüştür ... 

Galile ve Semari mıntakalarında alınan 
ıiddetli tedbirler sayesinde sükWıet ted· 
ricen avdet etmektedir. Fransız askeri 

otoriteleri de Suriye ve Lübnan hudut• 
lan boyunca fevkalade tedbirler almış· 
}ardır. Yafa ile Telaviv hududu üzerin
de diier ciddi karışıklıklar olmUf, bir 

K'l.ldiis sokaklarında atılan bombalarla yanan evler ... 
çok Arap ve yahudiler yaralanmışlardır. hafilinde derin bir merak uyandırmıştır. 
Akka - Sana yolunda bir askeri müfreze Nazır umumi_ vali ve yüksek lngiliz me-
15 çeteci Arabı bir baskın neticesinde murlariyle uzun konferanslarda bulun~ 

öldürmüştür. muştur. Filistinde şimdiki vaziyet uzun 

Müstemleke nazırı B. Makdonaldın uzadıya ve İnceden inceye tl!tkik edil

beklenilrniyen ziyareti Filistin siyasi ma- miştir. 

Bulgar kralı ltalyaya hareket etti 
Sofya, 8 ( ö.R) - Kral Boris askeri maiyet erkaruyle birlikte Bul

garistandan ltalyaya hareket etmiştir. Kraliçe de bir kaç haftadan be
ri ltalyada bulunmaktadır. Kral ltalyada kısa bir müddet kalacak, son· 
ra Londra ve Par ise 2idecektir. 

Tehlikeli faaliyet var tayyareler 
mütemadiyen dolaşıyorlar 

Prag, 8 (ö.R) - Çekoslovak Pres 
bürosu tebliğ ediyorı 2 O mayıstan beri 
7 4 Alman tayyaresi Çekoslovak arazisi 

üzerinde UçmUJ ve bunlardan 71 1 Al
ınanyaya dönmii§ ise de Uç tanesi Çekos• 
lovak arazisinde karaya inmek mecbu

riyetinde kalmııtır. Diğer taraftan aşker· 
ler tarafından da 7irmi defa hududun 
tecavüz edildiği müphede edilmi§tir, 
Keza şurası da hatırlatılmaktadır ki 17 
temmuz tarihinde Uç Alman askert tay. 
yaresi Çekoslovak Silezyası Uzerinde uç
hU§ ve elli metreye kadar alçalmıfbr .. 
Ayni günde üç motörlil ağır bir Alman 
tayyaresi Romburg mevkiinde Çekoslo

vak arazisi üzerinde uçmuıı ve yilz met
re irtifaa kadar alçalmıştır. 

Prag, 8 ( ö.R) - Çekoslovak gaze· 
leleri Almanyada matbuat ve radyo ile 
Çekoslovakyaya karşı açılan yeni müca
deleyi tefsir ediyorlar. Bu münasebetle 
cLidovni Novi> gazetesi şunlan yazı
yor ı Biz bütün bu ıiddetlere sükunetle 

mukabele edecek ve ıiddet hareketine 
vesile olabilecek hiç bir tuzağa düşmiye
ceğiz. Her kesle ve bu arada Südet Al

manlariyle samimi bir anlaşmaya var· 
mak için gayretlerimize devam edece
ğiz. Bize karşı yapılan şiddetli neşriyat 

Bir Alman mitralyözü. nehir üzerinde bir manevrada 

Prag, 8 ( ö.R) - 1nırilterenin evvel· si Lord Runııimana hitaben İngilizce ola• 
ce Çekoslovakya mUşahidi iken timdi rak neırettiği bir açık mektupta ıunlal"l 
Lord Runsiman heyetine dahil bulunan yazıyor : 

Bay Jan Henderson refikasiyle İngiliz cSüdet meselesi dahilt bir Çek mese• 
sefaretine giderken bir otomobil kazas~- lesi değildir. Eğer Alman devleti bu 

na düçar olmuştur. meseleyi vesile olarak ele almasaydı asJ 

Prag, 8 ( ö.R) _ Südet mm takasın- la mevcut olmıyacaktı. Almanların idaJ 

dan Çekoslovakyanın diğer kısımlarına reye nisbl temsil dahilinde İştiraki meJ 
seleyi halledemez. Sulhu kurtarmak isJ 

nakledilen endüstrilerin mikdarı gittikçe 

artmaktadır. Yalnız yahudiler değil, Sü
detlerin tazyikinden bıkan demokrat 

ve gösterilen call asabiyet ne olursa ol
sun bizim siyasetimiz akıl ve itidale müs
tenit olmakta devam edecektir. Akalli- Ariler de endüstrilerini Çek mıntakaları· 

na naklediyorlar. 

teniyorsa Çekoslovakyada değil, Alman 

devleti nezdinde müdahalede bulunmak 
icap eder.> 

Diğer taraftan İngiliz muhalefet par• 
tisi reisi binbaşı Attlee ve parlamento er· 
kanından bay Yung Çekoslovakya vazi· 
yeti hakkında bir tetkik seyahati için 
Karla Yivariçeye gelmişlerdir. 

yetler meselesinde sulh yoluyle bir tesvi
ye ıekli bulmak hala mümkündür.> 

Berlin, 8 (ö.R) - D. N. B. Ajnsı

run neşrettiği bir tebliğde 7 4 Alman tay

yaresinin muhtelif tarihlerde Çekoslovak 
arazisi üzerinde uçtuğunu bildiren Çe

koslovak tebliği hakkında ıu tefsir yü
rütülmektedir : Bu tebliğin kaba bir 

manevra olduğuna dair de1iller vardır.> 
Roma, 8 (ö.R) - Oç Çekoslovak 

bombardıman tayyaresi grup halinde 
Leh hududunu geçerek hududun yirmi 
iki kilometre İçerisine kadar Leh arazisi 
üzerinde uçmuıtur. Prag Leh sefiri Çe
koslovak hükümeti nezdinde şiddetli bir 

protestoda hulunm'1$tur. 

Bu suretle yer değiştiren endüstrilerin 
sayısı 1 7 6 dır. 

Prag, 8 (ö.R) - Prag Mitag gazete· 

Harf inkılibının bugün 
10 uncu yıldönümüdür 

lstanbul, 8 (Hususi muhabirimizden) - Yarın (Bugün) harf in
blabının onuncu yıldönümüdür. Bu mutlu gün üniversitede büyük 
törenle kutlulanacaktır. 

Üniversite gençliği Atatürkün Sarayburnundaki heykeline çelenk 
koyacakbr. 


