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HAKKI OCAKO(;LU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETt Tilrkiye için 

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

Hariç için 

2900 
1650 

TELEFON: 2697 

Vekiller seyahate çıkıyor 
lstanbul 13 (Hususi) - Bilyilk millet mecli

sinin tatilinden sonra vekiller memleket dahi
linde tetkik seyahatlerine çıkacaklardır. Maarif 
vekili Saffet Arıkan şark vilayetlerine gidecek 

fu. _J 
FlA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümh.uriyetbı ııe Ciimhurlyet eşeriıı!n lıekçlri, aabahlan çıka~ riyıısl (llUetedfr YENi ASIR Matbaaaında basıhnqtır 

Askeri heyetimiz Antakyada 

Orgeneral Asım Gündüz eş-1 
r um uz gırıyor 

. Fransızlarla el birliğı yaparak 
ıibatı temı~ için bu gir·şin 18 Ha· tezahüratla karşılandı 

· o) s te 

• 
sız 

Türkün 
Zaferi 
Hakkın ve adale
tin zaferidir 

a ır e içinde Hatay • 
sevınç lstıİnbÜl 13 (Hususi) - TUrlt ordusu- r==="'=~"""""""""="""""""""""""""="""'"'=:ı.· ,,.·.,......"":::='=,,,,;,....,,"'ll 

nun Fr.n,;ızlarla el birliği yaparak 18 ha- R'oma n ya Kralı . 
zirandan önce lıttibat1 vazifeye iştirak 

Bey/andaki kurulan Tak üzerinde 40 asırlık etmek ·üzere Hataya girmesi ınuhteıneı-

Türk yurdu esir olmaz yazılıdır ~eB::::V:~:~:'e ~:7!: Dün Boğazdan gec, ti 

Türk kalesi Beylanda istiklal için yapılan niimayişler 
- Hatay Muhabirimiz Göndermi§tir -
mi ifa eden kıt'ayı teftiş ettikten sonra 
general Monei ile birlikte otomobilde 
yer aldılar. Yirmi kadar arabadan mü
rekkep olarak Türk • Fransız dootluğu
nu temsil eden alay bu ıurcıle 16.40 ta 

Hatay hakkında ~utayda - beyıİnatta 
bulunmaları ihtimal dahilindedir. 

HATAYIN HEYECANI 

. tııtanbul 13 (Hususi) - Genel kurmay 
Asbll§kanı Asım Gündüzün riyasetindeki 
ruıkeri heyetimize, Hatayda yapılan can
dan tezahürat her turlu tahminlerin fev
kindedir . . Payastan Antakyaya kadar 
yollara dö:külen Hataylılar heyetimizi 
çiç .. k j,ağµıuruna tuttular. Tilrk köylille
rl, köylerinden inerek heyetin geçtiği 

yolları ikaplamJ§lar, on sekiz senelik bir 
ız\ırabın lıütiln acılarını çıkarmak ister
~ce~ine coşkun tezahürat yapmışlar

dır. Her tarafdan yaşasın Atatilrk, yaşa
sın Generallerimiz sesleri yilkselmekte 

Kızkulesi onünde 
Yat bir müddet demirlemişti r. Kral 
hiç bir ziyaret kabul etmemiştir 

1stanbul 13 (Hıı.sust) - Ka~adenizde mütenekkiren seyahat eden Romanya 
ralı Majeste Karol husuri yatile dün boğaza gelmi§, yatı"§ bir ilerleyi§le mar 
raya çıkml§, manrıarada iki •aat kadar adalar etrafında gezindikten a01ıra 

bir müddet yat kız kulesi önünde demMemi§tir. Bu arada kral, ıehfrden ~le 
e kayısı aldırml§tır. 
Majeste Karol, yatın gilııenesinden t.tanbulu aeyrediyo.-du. Yat, transit olanı 

boğazdan geçtiğinden Kral kİm$eyi kabul etmemi§tir. Yat saat 01ı aekizde b 
ğazdan çıkml§tır. 

-SONU OÇONCV SAHIF EDE- ııı:=~~~==----===========~ 

Baş Pehlivanlar karşı karşıya 

ekirdağlı Hüseyin Kara 
Ali ile berabere kaldı •.. 

Rudolf Heı - SONU 4 tJNCtJ SAHiFEDE -
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Belediyelere ve Köylere ,,,-~--~-----------------------------m-=-.. 

Oyun il etleri resmi bu iki Hi HABERLE 
Yeni Gelirler 

..:iııııııırı ıırıı:•••••••••••••••••••• •·• I = s· k····~·~·····ı···;·~···· ~ bırakılıyor •• 
Fuarı güzel 938 olacak muesseseye 

~ ır oyu ~ 
Oyun aletlerinden belediyelerce ve maddede yaz.ılı aylar içinde mıntakala- = :: y 1 h .. k . . t . f 

höy idarelerince alınacak resim hak- rında bulunan birinci maddedeki yerle-;~ Kardeşimizin ~ ugos a V U ume l ua 
kandaki kanım projen, Kamutay ruz- ri dolaşarak buralarda bulunan oyun : ..., 

1urnıesine alınmı§tır. Hükümet, mueib aletlerinin resmi ödenmi5 olup olmadı- t_:bü,yük_--o-kalplilig., i ...... "":-._·::·: ı•ştı• rak edı•yor 
sebebler Liyihasında şunları söylemek- ğını tetkik etmiye ve bu kontrölü sene- rımıza 
tedir: ofn muayyen olmayan zamanlannda tek- E 

- Eşmenin Sökeci köyünden bay Ali :: 
rnr etmeye mecbur bulunm::ıktadır. - -. 

c33 numaralı ve 30 EylCtl 1936 tarihli E Koçaroğlu §ehrimizdeki öksüzler :: 

kanunla ihdas ve 1340 senesi muvazenei CEZAt RESfl\'fLER : : yurduna yüz lira göndermiştir. :: 
umumiye kanununun 11 inci maddesiyle ::: Bundan bir k.nç uy evvel de ayni :;: 
tahsil şekli tayin edilmiş olan oyun a:Jet- Yoklamalarda resmi ödenmemiş ola- E vatandat yine böylece öksüzler ce· E: 
leri resmi kahve, gazino ve emsali ma- rak görülecek oyun 5.letlerl zabıt varaka- E miycti himayesindeki kimsesizlere :: 
hallerdeki bilardo1ann beherinden b~ siyle tesbit olunarak ikinci ve üçlincü : mühimce nakdi yardımda bulun- E: 
ve tavla. dama, satranç tahtalannın be- madde hükmUne ~orc re~. ve cezası § inu~ . ~ 
hcrinden üçer lira olArak alınmaktadır. tarh ve en çok bır haf.ta ıçınde rnüke1-ı:: Yuzlerce lc.ılometre uzakta bulu- S: 
Bu resmin senelik hasılatı otuz bin lira lefe ihbarname ile tebliğ olunacaktır. :: nan bir vntnnda~ın lzrnirde yetim· :: 
tutmaktadır. 1 Mükellef on gün içinde belediye encU- § leri himayesine alan bir ,efkat yur- ~ 

Devlet bütçesinde hasılatı mühim bir meni veya köy ihtiyar meclisi nezdinde E dunu düşünmesi,. onu arayıp bula- :: 
yekfuı teşkil etmiyen bu resmin, beledi-ıitiraz hakkını haizdir. Bu itiraz on beş : rak ıık ıık nakdı yardımlarda bu-:: 
yelerlc köy idareleri için az çok faydalı gün içinde bir karara bağlanacaktır. 5 lunması cidden büyük kalpliliğin :! 
bir varidat menbaı olacağı ve belediye-l AlAkalı büdce yuı içinde tarh edilmi- S yüksek bir timsalidir. ~ 
lerce bu neviden diğer resimler de alın- yen ve tarh edilip de kat'ileştiği yılı ta- 5 Asil ırkımıza yakışan, ayni dere· :: 
makta olduğu cihetle, resmin belediye kib eden beş yıl içinde tahsil olunma an 5 cede asil terbiyemize uygun dü§Cn :S 
varidatı arasında bulunması daha mUna- reslırt ve cezalar zaman müruruna u~a- E bu hareket cidden bizleri ve cemi- :S 
sip düşeceği dUşünUlerek bu resmin be- yacakbr. :: yeti çok mütehaasi. eylemiştir. :: 

lediye ve köylere terkedilmesi muvafık Bir malt yıl içinde resmi ödenerek S Varol köylü kardeşi.. E: 
görülmüştür. levhası konulmuş olan oyun a:Jetleri, bu- :111u1111111111u11u1111n11111111111111:: 

Muvazene! umumiye kanununa bağlı lundukları yerden b~ bir belediye ve
H cetvelinin tasfiyesi dolayısiyle müsta- ya köy hududu içindeki yerlere nakle
kil bir kanun halinde ve tahakkuk ve dilmesi halinde orada da o sene için baş
tahail esasları, diler vergilerle ahenkli kaca resim ahnmıyacaktır. 
olarak tanzim edi1mit ve yij.bek meclls- Oyun Aletlerine konacak levhalar ve 
oe de lııabul buyunılmuş olan 3330 nu- soğuk damgalar, maliye ve dahiliye ve
maralı ve 17 .1.1938 tarihli oyun Aletleri klletlerince tayin olunacak şekil daire
resml hakkındaki kanunda yazılı esaslar sinde darphanede hazırlanacaktır. 

icra ıslah komisyonu 
Haber aldığımıza göre Adliye vekale

tinde bir icra ıılllı lcomil)'onu tqekkül 
etmiıtir. icra mütahaaaw profesör Ley
marun komiııyona lıavale ettiği 55 rapor 
üzerinde tetkikata bqlarunışbr. Bu ra• 
porlar, muhtelif mmtalı:alarda yapılan 
tetkikler hallmda odalar ve alakadar bu l&yibada aynen muhfaza edilm.iş ve Bu projenin kabulU ile 3330 numaralı 

resmin belediye ve köylere terkinden ve 17.1.938 tarihli kanun kaldırılacaktır. dairelerin de mütaUalannı uzun uzadıya 
®layı varidat dairelerine verilmiş olan Ve proje 1 Haziran 938 de yürürlüğe bildirmektedir. 
vazifeleri belediye ve köy idarelerince girmiş ola~ktır. Profesörün raporunda icra kanunun• 
ifa edecek olan memurlarla itiraz ve da tadili 18.zım gelen noktalar uzun uza~ 
temyiz tetkikatını yapacak merciler tayi- 1 dıya izah edilmektedir. 
nl noktasından yapılması icab eden de
ğişi.klikler yapılmnk suretiyle vücuda 

. ·. . ,'fı·. '" 

geürilıni§tir.> 

tZMtR ASKERUK ŞUBESiN
DEN: 

--=--
Arabacıların 

Bildce encilmeninin değiştirdiği proje- 1 - Şubemizde kayıtlı bilumum mÜracaati 
nin ilk maddesine göre, belediyeler ve yedek subaylar ve askeri memurla
köylerce kendi hudutları içindeki klüp, I nn yoklamalarına 1 Hazirandan bat- Yük arabacılarından bir heyet dün 
kahvehane ve gazinolarla umuma mah- lamak ve Haziran nihayetine kadar belediye reisini ziyaret ederek araba te
IUS kır bahçelerinde ve panayır yerlerin-! olmak üzere bir ay. devam edecek· kerlek.leri hakkında maruzatta bulun

Cle bulunan her bir bilardodan senede 5 tir. Bu müddet zarfında yoklaması- mu~lardır. 
ve tavlalarm. dama, satranç tahtalarmm, nı yaptınnıyan yedek subay ve u- Arabacılar araba tekerlekleri için ta· 

Yukarda yazılı yerleri i:şleteiıler her olunacaktır. 

Belgrad radyosu, Ağustos ayında 
fuar hakkında neşriyat yapacak 

~.~ . ~ 

Fuarda hayvanat bahçesi 
938 elektrik ve ııılc oyunlan planı iktıaadt durumunu belirten konferanslar 

bazırlamrut ve komitece kabul edilmi,.. verecektir. Belediye ile fuar komiteei 
tir. Yapılacalt elektrik tesisata fuann en arasında bu lıuauata bir anlaıma akdedil
büyük huausiyetlerinden birini teokiJ miftir. 
edecektir. Halle opereti ile fuar komitesi aruın· 

domino ve tombala takımlarının her bi- keri memurlar haklannda 1076 No- yin edilen geniflilr. haddi için ve~ 
rinden senede üç lira resim alınacaktır. lu kanuJlUD 10 uncu maddesi tatbiki mühletin uzatılmasını istemektedir~. 

sene belediye ve köy idarelerinin malt 2 -Yedek ıuhay ve memurlann : ............... ~ ........................ ':. 
yıllarının birinci ayı içinde bu yerlerde 1 yoklamalan her gün aaat 9 dan 12ye 'E Bir /ki Satırla E Hayvanat bahçesinin orijinal bir mahluku 
mevcud resme Ubl oyun Aletlerinin cins kadar devam edecek ve 12 den aon- -. ........................................ : Fuar eahaaında inoasına devam edilen da bir anlaoma yapılml§br. Halk operet 
ve mikdannı gösterir bir beyannameyi ra tubemiz defterler üzerinde çalıfa- Yabant ahlatlann aıılandınlmaaı için müe11eseler arasında bulunan Evkaf ida- heyeti yetmit kiıilik bir kadro ile lzmire 
makbuz mukabilinde belediye tahakkuk cağından yoklama yapıhnıyacak- vili,yetçe teıebbüsata giriıilmiftir. Anka- resi pavyonu ıark mimari usulünde ya- gelerek fuarın devam ettiği bir ay içinde 
şubesi teşki.IAtı olan yerlerde bağlı bu- br. Öğleden evvel müracaat edilme- ranın nefia armutlanndan aşı kalemleri pılmaktadır. Evbf pavyonu haziran ıo- otuz temsil verecektir. Halk opereti lz-
lundukları şube memurluğuna ve bulun- ıi. celbedilecektir. nunda ikmal edilecek, ondan ıonra da mire mahsua bir program yapm11tır. Ye-
mayan yerlerde belediye reislerine, köy- 3 _ yedek ıubay ve ukeri me- * dekorasyon iolerine baolanacaktır. ni bazı operetler İzmir fuannda ilk ola-

ömer oğlu Mehmet 

Irz düşmanı 
Hem dudağını kayb

etti hem de tevkif 
edildi 
--0--

Seferihisar 12 (Husuai) - Dün gece 
saat 24 sıralannda kasabamızda bir hl· 

diee olmuıtur. Ömer oğlu Mehmet na• 

mında bir genç çolak tbrahimbey mahal· 
lesinde oturan Hanifenin dul ve kimse

siz bir kadın olduğunu bildiğinden gec• 
saat 2 4 raddelerinde Hanif enin evine 
girmeie teoebbüe etmittir. 

Gece deniyelerinin aynı mahallede 
ilk. ilk. dolapalan Mehmedin teeebbil
aüne engel teokil ediyordu. 

Mehmet izini belli etmeden açık bu
lunan pençereye merdiYen dqamak su· 
retiyle içeri girmit ve uykuda olan kadı-

na taarruza çallf11Ulbr. Ani taarruza ui
radıiını anlıyan bdm, kendini •ran 
kuvvetli kollara mukavemet edemiyece

ğini anlayınca Mehmedin dudağını ısır• 
mıt. bir parça etini koparm!fbr. Neye 
uğradığını ıaşıran Mehmet can acllİyle 

odadan kaçmı2 ve kadından intikamını 
almak için de karakola baovurarak hadi
seyi uydurma bir vekilde anlatımıtır. 

Bu oikayet üzerine tahkikata geçen zabı· 
ta hadiseyi yukarıda arzettiğim tekı1de 
aydınlatmıotır. Suçlu Mehmet adliyeye 
teslim edilmiştir. 

--=-
Körlerin konseri 

Sağır, Dilsiz ve körler müeaeaeafnde 
yet:İfen çocuklann temrin aergisl. önü

müzdeki cumartesi günü aaat 17 de mek
tep binasında açılacak. bu münasebetle 
tören yapılacaktır. 

Törene bir çok güzide zevat davetli
dir. Bu münasebetle kör talebe tarafın
dan bir keman resitali verilecektir. 

-=-
lerde köy muhtarlanna vermeye ve ta- mmlar apğıdaki veaaiki beraberle- Yapılan tetkik]erde İzmir vilayetinin Büyük Britanya ve Yunaniatandan rak temsil edilecektir. 
hak.lruk ettirilecek resimleri yatırarak rinde aetireceklerdir. sahht durumu, geçen aenenin ayni ayına soııra dost ve müttefik: Yugoslavya hü- lktıaat vekaleti inhisarlar vekaletiyle Araba kazası 
her oyun Aleti için alacalı levhalara oyun A _ Nüfua cüzdani ve elinde niabetle çok iyi görülmüıtür. Sart b.uta- kümeti de, hariciye vek.Aletimiz vaaıtasi- temas ederek 938 fuanna maluua olmak Gaziler caddesinde bir kaza olmUfo 
Aletinin milnasip blr yerine koymaya mevcut bütün ukeri vesaik ve ter- lılc niıbeti azalmıttır. Mevsim hastalılc- le Fuar komitesine müracaat ederek 938 üzere hu.ust tipte bir sigara hazarlıya- tur. Hamidin idareaindeki binek arabaa 
mecbur tutulmaktadırlar. hia kijıtlan ve &X& ebadında bqı lan da gayet azdır. fuanna Yugoslavyanın iotirak. edeceğini cakbr. 500 bin paket fuar eİgaruı ha- Gaziler caddesinden geçerken. fazlaca 

Belediye ve köy idarelerin.in malt yıl- açık iki adet fotograf. * l:Sildirmiotir. Yuıoslavyaya müsait bir zırlanacak ve üzerine {lzmir entemuyo- aarhoı olan lbrahim ammn arahanm 
larınm lldnd ayı içinde yapılacak yok- B - lhtiau aahibi olan yedek ıu- Vilayetin hazırlıyacağı broıür fuar pavyon yeri ayn}m11 ve fuann plaru nal fuan 938) ibaresi yazılacakbr. yananda yere dütrnüt n araba albnda 
lamada levha.sız veya damguız görUle- bay ve askeri me )ar ihtiau • - zamanına yeti.ştirilecek ve fuan ziyaret gönderümiıtir. Dün ak,am reis doktor bay Behçet kalmıtbr. Jbrahimin yanua hafiftir. 
oek oyun Aletinin resmi, iki kat olarak kalanru mur veaı edeceklere verilecektir. Bu broşür 150 Belgrad radyosu Ağustos ayı içinde Uzun baobnhğmda toplanan fuar komi-
alınacaktır. ' __ L

1
·fel'L ola--Ltı... lzmir fuan hakkında neıriyat yapacağı teai fuara ait muhtelif iıleri müzakere ---------------C R l lanlar larini ea.n l&. ca&. ·• ·•• ••• • • ••• • • • • •• ••• • ... • • ••• • •• • •••••••· 

Birinci maddede yazılı yerleri işleten- - ~P?r u ~. rapor , ** gibi muhtelif lisanlar üzerine Tüikiyenin etmiotir. 5 Jzmire gelenler S 
Jer sene içinde yeniden satın alacakları D- Huvıyet cüzdanı olmıyan ve Vezir ve Osmanağa sularının birinci ........................................ . 

oyun Aletlerini aldıkları tarihten itiba- soy adı almamlf bulunan1ann yokla- intaat safhası yakında neticelenecek.tir. Ziraat talebeleri gitti Havalar kurak gidiyor Dün ıabah İzmir vapuru ile btanbul-
ren on gün içbıde bir beyanname ile madan evvel bu iJleri hazırlamalan, Bundan sonra ikinci ;, ..... t safhası b ... lı- dan ıehrimize gelen zevat ıunlardır : 4 K ~._- ..,, Ziraat mektebi talebelerinden bir Son günlerde havaların kurak gitme-
lkinci maddede yazılı yerlere bildirme- • .- ayıt ve teacil numaraann yacak ve iki ay devam edecektir. Denizbank idare heyeti iza.aından B. 

bilm •• h • 1anJ lin grup, okul direktörünün nezareti altında si tütün mahsulü üzerinde tesir yapma· 
ğe ve ayni maddede y:ızılı şekilde res- ıyen veya IUP eaı o fi' e ' de ** Cemal Şahingeri. lt bankası müfettifl~ 

• -L mevcut uke " ikin' b• • • dün Eaki--ı..ire hareket etmi.•lerdi•. ğa başlamışbr. Gelen haberlere göre 
mini verer- damgalattırmağa ve lev- rı veaa ırer suretini Fuar komitesi. bu seneki fuar için vca• • • rinden bay Rüttü. 11 bankası müdürle-anlannda bul·-ı __ .__ • l Tal be Akhisar, Manisa, Kırkağaç ve Smdırgıda 
ba muamelelerini yapmafa mecbur bu- 1 unuunmuan nca o u- elektrik ıirketinden .iatedi<ri elektrik ener• e ler orada tetkikat yaptıktan rinden bay Refet, Sümer bank ...... .;aza. 

1 
-· bu yüzden mah.ul zarar görmiiftür. -

lunmaktadırlar. nur. jiaini temin edecektir. Şirket müsait ce- sonra Buraaya geçeceklerdir. Tetkikler lan müdürü bay Ahmet. t.veç fahrt kon• 
B 1 df kö 

Havalann kurak gitmesinden pamuk 
e e ye ve ·y memurları, tiçüncil yirmi gün devam edecektir. solosu Burvalı bay Ahmet. Turyağ fab-

, 
mahsulü, bailar ve zeytin ağaçlan fay-

• 

' 

rikaaı müdürü bay Mason. Sovyet tİca· 
dalanmlfbr. Bilh...a pamuk mah.eulü 

ret mümeaeili bay Vorofin lvan Spisi
çok verimlidir. 

dono, ticaret mümeaeili B. lzrael Kulug· 

TAYYARE 
Sayın müdavimlerine bu hafta yine 2 yeni film takdim ediyor 

•• . .. 
KUÇUK ŞARKICI 

Amerikanın en meşhur farkıcısı 

AL COL SON 
Ve 200 kız 

çok 
50 revü artisti ile birlikte 
muhteşem ve çok zengin 

temsil ettikleri 
operet 

AYRICA 
Sinema perdesinin en genç iki sanatkarı 

Simona Simon ve Jean P. Aumont 
Tarafından nefis bir aarette tema il edilmiı gençlik 

Neı'e ve zerafet filmi 
••• 

KADINLl.R Göl •• u 
Seanslar : Kadınlar Gölü 2.35 ve 5.30 da Küçük Şarkıci 4.10 ve 7.40 ta Cumarteai, pazar aaat 1 ~ KüçükŞarkıci ile batlu--·-

• t .. • • ' • 

- ., . . - - . 

-=-
Nişan töreni 

Vilayet istatistik müdürü B. Khım 

man. Amerikalı tütün kumpanyan di
rektörü B. Gladius, Doyç bank müdüril 
Moitner. 

Deminin kerimeleri bayan Kamranla ---------------

Dolmabahçe hayvanat haıtaneai bakte
riyoloji mütahuaw binbaşı B.Sadri Ko
camanın nip.n töreni, .Ankarada B. Mil
let Meclisi reisi sayın B. Abdülhalik 
Rendanın köıklerinde icra lulmmıtbr .. 
T oplanbda umum jandarma komutanı, 
emniyeti umumiye müdürü ve bir çok 
zevat bulunmuıtur. 

Genç nifanlılara aaadetler dileriz. 

Bayan Şerife iemi.ade bir kadın zabı
taya müracaatle eti Onnanuı. Emine ia

minde bir bdınla alakadar olduiunu 
bildinnif. ikisi de yakalaruruttır. 

Servili meec:itte Hacı Ali caddesinde 
oturan HiUeyin ile bayan Dudunun bir 
arada yatadıklan iddia edilmiı. ikisi 
de ya~alanmlfbr. 

Halkevi köşesi 
- Halhvimizin havaya Ul'§l ko

nınmalan hususunda bilei edinmeleri 
için 1 1 /6/938 cumarteai günü derslere 
baılanmıtbr. Bu derelere her ahfta cu
martesi günleri aaat 18 de devam edile
cek. 

2 - Halkevinin sosyal yardım kolu· 
nun teıebbüıüle açılacağı evvelce bildiri· 
len kimsesiz kadınlar tarafından yapı

lacak Türk el emekleri eatat mağazuı 
pek 1Yakında açılacaktır. Bu mağazada 

el itlerini .. tmak i.etiyenler 25 hazirana 
kadar Halkevi eekreterliiine müracaatle 
işlerini makbuz mukabilinde tealim et
melidirler. 

3 - Evimiz salonunda lıer hafta per• 
şembe ırünleri ıaat 2 1 de Karqöz oyun· 
lan gösterilecektir. Bütün yurddqlar 
dafttlidir. 



Atatürk 

Askeri heyetimiz Antakyada 

Orgeneral Asım Gündüz eş
siz tezahüratla karşılandı 

Vekilleri kabul 
ettıler 
-0--

İstanbul 13 (Hususi) - Atatürk bu 
gün Dolmabahçe •&rayında Bagvekil 

CeLal Bayar, Dahiliye vekili ve parti ge
nel sekreteri Şiikrü Kaya, Hariciye ve
kili doktor Tevfik RUşt!I Aras'ı kabul 
ettileı 

Güneş - Beşiktaş 
berabere kaldılar 

BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

· Kilometre!e:Ce meoafe insan kitleleri
lc dolu idi. Alkış, ya a • .,.lerinin ardı 
"1kaaı kesilmiyordu. ltt" Beylan geçidi
ni geçiyor, Beylin aırtını iniyoruz. Aşa· 
iıda Amik ovaaı bir zümrüt sahası ha
lindedir. Amik ııölü binız ötede Asi neh
ri bu kutlu ala}, sabırsızlıkla bekliyor .. 
Şimdi virajları l{eçtik. top boğazında-
1ız. Kınkhandan ve köylerden inen bin
lerce halle köprüyü tutmuş generali gör
Dıcden, otomobilden indirmeden geçir· 
Bıck istemiyor. Davul, zuma, alkış. yaşa 
llcılcri "e köy bayrakları arasındayız .. 
lliiyü.k ve tarihi bayram günlerine mah
"1& bir manzara içindeyiz. Kurbanlar ke
liliyor, gözlerden aevinç yaşları damlı
l'o., Otomobilimiz Türkün bu göğüa ka
hartan tezahürllnü bozmamak. bu he
Jecan kaynağından uzakl~mamak lati
l'or. Bir tUdü uzaklaıamıyoruz. Birkaç 
ltilometTe ötede ayni manzara. Köy bay
hlclan, yine davul zurna ııe>leri, giizel 

köy kostürr:leri ve cYa~asın Türkün bü- dı. Evin önünde biriken halk kendini 
yük Atası .. > ve cYaşasın hükümetimiz> I tutamıyordu. General müteaddit defalar 
sesleri .. GencTal ve maiyeti bu cuşu hu- dış.an çıkmağa ve halkı ecla.mJaD\ağa 
ruş içinde Antakyaya yaklaşıyor. Bura- mecbur kaldı . 

da halkın kesafeti ve coşgunluğu her Dı:.arıda evveli istiklal ıonra onuncu 
türlü tahminin, kırk bin nüfuslu bir şch .. yıl marşı ça1ınırken evve]i. halk partisi 
rin bütün imkin1annın üstündedir. Böy .. erki.nı ve sonra Fransız a keri e-rkinı 
le kendiliğinden vukubulan tezahürat generale takdim edildiler. Kapı öniindc 
değil mürette-p tezahürlerde ve iki yüz dizilmiş olan kız talebe kendisine . bu
bin nüfuslu şehirlerde- bile bu manzarayı ket verdiler. General küçük kızların ha· 

İstanbul 13 (Hl!Susi) - Dünkü şild 

maçında Güneş - Beşi.k~la berabere 
kalnu~tır. Maç zevksiz olmuştur. 

Ordumuz 
Hataya giriyor 

vermez. Denilebilir ki, bütün Antakya tırlannı aordu. Bu •ırada hnlk dı,arıda BASTA.RAFI J iNCi SAHiFEDE 
tek bir ferd hariç olmamak ıartiyle he
yetimizi alkışlıyordu. Otomobillere atı

lan çiçekler arhk bir yağmur halini al
mıştı. işte orgeneral Asım Gündüzü re· 
fakatindeki zevatı hirnil olan otomobil-

çılgınca tezahüratına devan1 ettioii için 
general tekrar bahçeye çıkarak çok mü
tehassis ve müteşekkir olduğunu bildir .. 

di. Ve istirahat etmelerini ısrarla rica 
etti. Ancak bu ısrar üzerine-dir ki halk 

ler bu çılgınca tezahürat ara~nnda ıaat intizam içinde dağı1dı. 

17.40 ta Antakya belediye•inin önüne 
vardılar. Antakya, 12 ( A.A. ) - Anadolu 

Orgeneral ihtiram vaziyetinde kendi- ajansının huauai muhabiri bildiriyor : 

ıini •dAmlıyan askeri kıt' ayı teftit ede- Heyetimizle müzakere edecek olan 
rek ikametine tamiı edilmiı olan lı:ay- orgeneral Hutzingerin başkanlığı altın
makam Süreyya Halefin evine girdi... daki F ransı.t askeri heyeti bu akşam saat 
Kapıda kaymakam tarafından selamlan- 1 21 de tayyare ile Antakyaya gelmiııtir. 

idi. H~yetimizi alkışlıyan Hataylılar s..
vinç gözyaşları dö!<üyorlardı. 

Türk askeri heyctile Fransız askeri 
heyeti arasında müzakerelere bu glin 

geniş bir hüsnü niyet ve samimiyet ha
vası içinde başlandı. Müzakerelerin üç 
gilne kadar mlisbet suı·~t1e neticelenme
si bekleniyor. 

ORGENERALtN SöZLERI 

Antakya 12 (.\A) - Anadolu ajan
sının hususi rnuh~iri bildiriyor: 

Orgeneral Asım Glindüz muvasalat-

Beynelmilel iş 
konferansında .• 

} d . merasimi larını müteakip bana yapmak lütfunda 
% lfJQÇ bulunduğu beyanatta: 

Tahranda olacak Bu fevkalade tczahiiı-atın kendisinde 

Kahire 13 (ö.R) _Mısır kralının iz. ço~-~li~Ük bir intiba ve ihtisas h".'ıl ~-y-
d

. d d.. ki · h . ledigını ve Fransız gPneral Morerun gos-
ıvacın an ort ay sonra ncı emşı- , ... . . 

. il 
1 

eliahd '!: h t R· terdigı nazile kabul ve muameleden do-
resı e ran v ı prens .ı." e ıne ıza 1 .. 
P hl 

. . . . . • . b. İ ayı ayrıca mutehassis olıluğwıu söyle-
e evının nışan merasımı ıçın ır ran . 1 d. 

1 • . •-•· mış er ır. 

Türkive 
iktısadi 

murahhası 
vaziyetini 

Türkiyenin 
anlatmıştır 

heyeti Kabireye ge mıştir. u.uıvaç mera- Anlak 12 (A A) •-ad 1 . · · ı aktır Kr lı b. ya · - = o u aıan-sımı Tahranda yapı ac . a n il- . . . .. 
--'''- h . . p . firl F·'--' sının husus! ınuhabırı bıldirıyor: 
Y ~ emşıresı arıs •e "'" • paşanın B Tiir. ki k 1 1 • d h . u gece ye onso os ugun a e-
refikasıdır. tim. !in b' · af t ·ım· · ye ı.t şere e ır zıy e ven ıştir. 

----:--- Bu ziyafette Halk partisi erkanile, Vali, 
Brükselde zelzele oldu kaymakam, belediye reı.ı ve gazeteciler 

. Ceııevı·e 13 (A.A) - Anadolu 11jan- deler hakkında lstatis1iki malumat ver- Brüksel 13 (Ö.R) - DUn saat 14,25 
11U1JD hwıusl muhabiri bildlriyor: miştir. de Brüksel mıntakasında ve Vaterloda 

bulunmuşlardır . 

'l'oplman el m- Türltiyede hükumetin ziraat, demiryo- yeni bir zelzele olmuş, halk heyecana ka- Kostellon sokaklşrında 
ıla llllluml raporun milııakaşasında Tür- lu ve yol l§lerine, ntlfu.s siyıuıetine, mu-' pılm~. Zehele evvellı.i gllsiltü birinci harp 
ldye 19~1 B. Necmeddiıı Sadık hacir !§!erine verdiği eh=nı.iyeti iliyle- deprenmeden daha u, ikinclsindeıı daha Saragos 13 (A.A} - FrankisUeı· Kas-
'I'urklyenin lktı5.ıdi vaziyeti hakkında dikten sonra bu devletçilik ve sanayileş- çok şiddetli idi. :aris, Londra ve tat.sn: tellon şehrinin dış mahallelerine girmiş
bey . . me hareketi sayesinde Tilrkiyede işsiz- bul rasathanelen de bu zelzeleyi aynı !erdir. Dlişman şehir civarındaki orman-

. anatta bulunmuş ve bır yıllık ıktısadl !"- kalın d • bildi ahh saatte kayde'-'·lerdir. larda mukavem~ etmektedir. ""'--·- azı tini hul• d dan .... a ıgını ren mur asımı.t w..,... r• _...,. v ye asa e en raporun . ı---.,,= .... - .... -....,...,--=-.,....,....,........,..., ____ ...,.. _______ _ 
dolayı beynelmilel mesat bürosu mUdil· 5'."'ayi hnlarbe~e~~.:emlt ekkilet mtti~:e- ç k -1- -- -k • • h b 
PUıı ıme ye u· ~~ eş e ve t t 

Ü tebrik ederek bu rapordan tebarüz amelenin patron taı-afından istismarı e os ova 1 n 1 a a 1 
::: bedbin havanın lçUmai terakkt gay- mevcut olmadığı için gerek amelenin ge-

el'lne engel olmamasını temenni ede- rek köylünün bu .sanayi hareketi saye- d • 
tek bu h~l!Sta beynelmilel vaziyete nü- sinde Mira kabiliyetinin arttığını ve biz- sona er 1 
llıune olacak milli bir tecrübe mahiyetin- zat mUstahsiller ile işçilerin bu fabrilca
ode Kem._ıı.t Tilrkiyenin sistemini izah lar ınamO!atına m!lşterl olduklarını ve 
etınl§tir. Türkiyede hayat seviyesinin yükseldiği· Komünistler yığın halinde 

partisine geçtiler 
Henlayn 

B. Necmeddln Sadık Kemalist rejimde nı, iş kanununun tatbilcinden sonra ma
ideolojik mUnakaşalar ve sınıf kavgaları liyet fiatinin artmadığını ve gerek fabri
buıunınadığmı ve TUrkiyedeki devletçi kalarda gerek madenlerde fenni usuller 
lllstetnının ne bir infirad ve ne de otarşi ile rasyonalizasyon işine çok ehemmiyet 
olınadığını, devletin muayyen ve milm- verildiğini anlatarak demiştir ki: Prag 13 (Ö.R) - Dünkli pazar giinü '!erin yüzde 90 ı Henlayn part.isıne verll
kün sahalarda hususi teşebb!lslere yer - Dünya bir kargaşalık ve ıztırap devri 

1 
nahiye lnlihabatının sonuncusu olmuş-1 miştir. Bun,a mukabil sosyal demokrat-

11Yl'lldıktan sonra bir plfuı dahilinde sa- yaşıyor. Fakat ümitsizlik göstermek in-
1 
tur. Çek ekseı~i 3250, Alman ekseri- !ar ve ınilll sosyalistler terakki etmişler

llayi!eşme hareketini inkişaf etfüdigini sanlığa yakışmaz. Her halde Kemalist yeti 1000, ve Macar ekseriyeti 160 nahi- dir. Slovak muhtariyet partisine gelin
~tara~ T!lrki~~~ şu:ıdiye ~adar açı- Tiirkiye kendi hesabına sulh ve içtimai 

1 
yede partiler mevkilerin tevzii i~in ön- ce Slovak reylerin yüzde 45 ini toplamış

.,,_ fabnkalar hukümetin bu ışe ayırdı- terakki yolunda çalışmakta devam etme-! ceden anlaştıklarından veya tek liste ol- tır. Slovakların en mühim partisi olmak-
t, sermayel~r ve istihsal ve iptidai mad- j!e kat'! olarak azmetmiştir. duğundan intihap yapmağa lüzum kal- la beraber blitün Slovakları temsil ld-

K 
- mamıştır. Buna mukabil 3829 nahiyede diasında bulunamıyacaktır. 

al kas yada Dünya kupası fılen intihap yapılmıştır. Bunların 256sı Bu son intihap gününde bazı h!dise-
Çek, 891 i Alman, 5 ı Leh ve 372 si Macar ler olınuştw·. Jilavada Henlayn taraf-

intihabat mHnasebetlyle 
vuru,malar oldu 

Moskova 13 (A.A) - Tas ajansı bildi
tl:vor: 

Fudbol •amplyonasının ekseriyetidir. Ufak tefek bazı hadiseler tarları bir in~ap dairesine baskın yap-
.,. olmuştur. tıklarından daırede bulmımakta olan sos-

dUn k U neticeler! Bratislavada bir intihap daire~i önün- yalist listesinin baş namzedi kalp sekte-
Paris 13 (~.A) ~ünya futbol kupa-, de nümayişlere teşebbiis edildiğinden ,sind~n ölmüştür. Çekler bunu haber alın-

sının çeyrek finallen: bazı kimseler t~vlti! edilmiş, sonra hıra- ca sıyah bayraklar çekmişlerdir. Şehir 
llo Gi!ı-crıstan ve Ermenistan sosyalist Pariste Italya Fransayı bire karşı Uç kılnuştır. Diğer forafdan Moı-avya Al- matem içindedir. 

Yyet c!lınhuriyetlerl ve Gürciistana golle mağlOp etmiştir. 1 man nahiyelerinden birinde bazı nüına- Bratislavada 4000 kadar Alman, Slo-
t4bı Acaristan ve Aphazistan muhtar Bordoda Çekoslovakya ile Brezilya 

1 yişçiler intihabın yolsuzluğunu iddia vak ve Macar rahip Hinklanın bulundu
c\iınhur;yetleri yüksele meclfslerinc me- sıfıra sıfır berabere kalmışlard r. 1 ederek intihap dairesine girmeğe teşeb- ğu intihap dairesi önünde toplanarak ya

bua &eçlmi yapılırken diin vukubulan Antibde lsveçliler Kübalılara ııfıra b!ls ettiklerinden polis bunları dağıtmış- şasın Henlayn, yaşasın Hinkla, yaşasın 
Çarpışma neticesinde 20 kişi yaralanmış- karşı sekiz golle mağ!(lp etmişlerdir. tır. Çek ve Alman partilerinin merkezle- Estıerhazl diye bağırmışlardır. Bazı hll-
lll', Nüınayixilcrden yirmi kişi tevkif Lilde Macaristanda tsviçreyl 61fıra rinde araştırmalar yapılmıştır. diseler olmuş, polis müdahaleye mecbur 
:;!ılrni~tir karşı iki golle yenmiştir. Paris 13 (Ö.R) - Pragdan gelen Çe- kalmıştır. Beş kişi yaralanınıştır. 

,,,_'l.///./,;///.////.t/.i koslovakya sefiri B. Oziski gazetecilere Paris 13 (ö.R) - Dunkü Çekoslovak 

16-6-938 Perşembe 
günü Dans ıİıüsabakası 

.!='eçen perıembe günü Şehir gazinosunda yapılan balonlu danı 
ınuıabPka11 çok eğlenceli olmuf ve her kea tarafından beğeni!•niştir. 

demiştir ki: intihabatının umumi neticeler! §unlar-

- Geçen ç..,,amba gününden beri Sü- dır: 
detlerin ne istediklerini resmen biliyo- Sildet partisi 1935 intihabatına göre 
ruz. Bu taleplerin hepsi kııbul edilecek terakki etmiştir. Umumi olarak Henlayn 
değilse de ekserisi müstakbel milletl~r Alman reylerinin yüzde 81 ini toplamış
statüsüne esas olabilecektir. Her halde lır. Fa.kat bütün Almanları arkasında 
gelecek haftalar içinde mesele at'i ola- loplıyrmamıştır. Komünistlerin reyleri 
ralc halledilecektir. son derece azalmt,tır. Slovak mu!ıtari

SON :HABER 
\ıo .. • • : ' 

lstanbulda bir cinayet 

Fabrika kazanı içinde 
bir ceset bulundu 

lstanbul, 13 (Hususi) - Bugün lstanbulda yeniden esrarlı bir ei· 
nayet oldu. Kantarcılarda bir sabun fabrikasında bekçilik eden Şev· 
kinin cesedi çuval içinde ve fabrikanın kaynar kazanında bulundu ... 
Bu korkunç cinayeti işliyenleri meydana çıkarmak için zabıta, adliye 
tahkikata el koymuşlardır. 

Canilerin bulunması gecikmıyecekir. 

Japonlar Yang - Çe'ye 
as.ker çıkarıyorlar 

Paris, 13 (Ö.R) - Çinde Yang - Çe nehri •ahillerine Japonların 
asker çıkarma te~ebbüsleri devam ediyor. Hankeudan bıldirildiğine 
göre iki bölük asker H ,mkeu • ankin arasında yarı mesafede karaya 
çıkarılmıştır. Çin tarafından bildirildiğine göre Japonla sür'atle gemi
lerine dönmeğe mecbur edilmişlerdir . Hankeudan gelen diğer haber· 
lere göre Japonlar Çin piyadelerinin hareketlerini güçleştirmek içir 
•arı nehrin bazı sedlerini yıkmışlardır. Yüzlerce köy tamamiyle sulaı 
altında kalmıştır. Beş bin aileden fazla nüfus yersiz. yurdsuz kal
mıştır. 

Parİ.9, 13 (ö.R) - Kay - Fangten Domeı ajansına bildırildiğinc 
göre Çinliler sarı nehrin cenup sahilindeki sedleri yeniden yıkmışlar
dır. Kay· Feng ve Çang - Çeu arasındaki mıntaka •ular altında kal
mıştır. Japon motörlü kuvvetleri henüz kısmen Çinlilerin İşgali altın
daki mıntakadan geçerek sedleri tamir için müstacelen göndt>rilmistir 

Bir /tal yan filosu yakırda Malta
lngilız. donanmasını zıya ret edecek 

Roma, 13 (Ö.R) - Gazeteler 21 - 24 haziranda Kavur ve Sezaı 
zırhlılariyle dört destroyer ve diğer muhtelif gemilerden mürekkep 
bir filonun Maltayı ziyaret edeceğini birkaç satırla haber vermişlerdir. 
Bu hadisenin ehemmiyeti vardır. Zira son senelerde Malta lngiltero 
ve ltalya arasında bir ihtilaf mevzuu idi. lngiltere mekteplerde !tal· 
yanca yerine lngilizceyi kabul ettirmiş ve ltalya buna lakayt kalma· 
mıştı. 1936 eylulünde İngiltere Maltanın muhtariyet idare•ini da 
lağvederek burasını lngiliz müstemlekeleri arasına aldı. lıalyan ga• 
zeteleri bunu protesto etmişlerdi. ltalyan filosunun şimdiki ziyareti 
hem biı hüsnüniyet tezahürü, hem de anlaşma delilidir. Unutmama• 
lıdır ki Malta Sicilya yakınında en müthiş bir lngiliz İstihkamıdır . ltal• 
ya buraya filosunu g5ndermekle Akdenizde sulhçu ve yapıcı bir it 
birliğini kabul ettiğini göstermektedir. Dikkate değer bir nokta da bıa 
ziyaretin Napolide bay Hitler şerefine ltalyan filosunun toplanmasın
dan az sonra vukuudur. 

Sovyet baş müddeiumumisi eski diplo
matların mahkumiyetlerini talep ediyor 

Moskova, 13 (ö.R) - Baş müddeiumumi Viçinski eski diplo
matlar davasının tahkikatını bitirmiştir. Muhakeme temmuz için~ 
cereyan edecektir. Başlıca suçlu eski Oslo sefiri B. Yakoboviçtir. Se. 
farethaneyi T roçkistler için bir faaliyet merkezi haline sokmakla ve 
B. Staline karşı T roçkistler tarafından hazırlanan suikastlarn katıl· 
mış olmakla müttehemdir. 
Romaya fuarı hatırlarda olan eski Bükreş sefiri Botenko da füÇlt1• 
lar arasındadır. Botenko gıyaben idama mahkum edilmiştir. 

--·----------------------------------------------... 
Mareşal Göering 
Dün sabah Strasburg 

karşısına geldi .•. 

Ünümüzdeki Perşembe günii 
FOKSTROT müsabakası neıe çılgınlıkları yaratacaktır. 

Prag 13 (ö.R) - Südel ekserlyeıli yetçileri hissedilir derecede ilerlemiş ve 
mıntakalarda Çekleı· veya Alman de- Slovak reylerinin yüzde 45 ini toplam"!-
mokraUar reylerin yüzde 10-30 unu top- tır. Mare§al Göring karısı ile 

MELODIANS 
Orkeatruınm ıürprizli eğlence ııeceleri her hafta pertembe günüdür 

Zengin Kotiyon 
1-4 (2165) 

ladıklarından Sildetlere muhtariyet ve- Berlln 13 (ö.R) - Alınan gazetele- Parls 12 (A.A) - Tan gazetesinin rafından son zamanlarda v!lcuda getlrl-
rildiğl takdirde bu akalliyeUer için hu- rlne ı:öre Henlayn Alman reylerinin :ı-üz- Stra.!burgdan aldığı bir telgrafa göre len müdafaa tertifıatını uzun uzadıya 
sus! himaye tedbirleri almak icap ede- de 90-95 ln1 Uıplaınıştır. Komilnlstler Görlng dUn sabah &.ni olarak Strasburg tetkik tın• ti • ktir e ış r. ı 
ce . Çek arazisinde terakki etmişlerdir. Çek- karşısında Ren nehrinin üzerindeki Al- 1 il . inin h . hl 

İntihabatın dikkate pyan bir hAdlsesl ]erin Sildet mıntakasında reylerini ar- man köprüsünün başına gelmiştir. Kar- . Mare:' ~ maıyyet ne rın ".' · 
de koml.lni.stlerin yığın halinde Henlayn tırmalan ise memurların ve harlçden gc- Jaruheden gelen Mareşal refakatinde bir lini takip ettikten sonra arabalara bıne
partisine geçmeleridir. Bazı mıntakalar- len kimselerin verdikleri reyler netice- kaç general olduğu halde derhal Ren rek teftişlerine devam ettikleri Renlıl 
da tvv~ komilDbt partisine JinD ~ ııldi:r. . :köprilsünün !lstilıw eelerek Rellısver ta- Fransızlara :ıit kısmında qörülrnüştür. 
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:·································: 
E NAKLEDEN: : BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE! Bu •ırada kapıdan içeri girmek üzere 
: : bayan Coya güzel sesile, rütün denkleri bulunan eski usta ba§I Recep B. Hayda-

~ Nahide Orbay .E arasında bir şarkı tutruruyor. Bu ""1u rın yanına gidiyor ve elinde luttuiiu, 
: • oy. nak bir. lspanyol havasıdır ve şöyle 1ı kat'ı alaka vesikasını B. Haydara uza. 
: ••••••••••••••••••••••••••••••••• '- k d 

çek Y 
il G ·· · .'itme te ır . : byor. 

lardan birini tim. eş uvercın Mama y 0 kero uno novyo _ Okun bunu bakalım, beye.:ecek - Belki ismimi unubnuşsunuz
dur, dedim. Ben, doktor Amberso
nun katili olarak zan altındayım. Fa
kat suçlu ben değilim. Hakiki katili 
bulmak, adalete teslim etmek için 
araştırmalar yapıyordum. Bu araştır
malarım arasında sizi, sizin vazife
nizi alllidar edecek mühim şeylere ti. 

bannın bodrumunun bir planını f ı B. Recep bu oynak lspanyol havasİy· misin, güzel mi yazılmıf, yanlıtı a iin 
yaptım ve kömür yığınlar~. y~rini le alakadar oluyor. Kendi müessesesi yok mu~ 
İ•aret ettik.ten sonra çetenııı gizli de- da b k ild"ğ" d ' içinde tanıdığı bayan Coyanm bu kadar B. Hay r u vesi anın ver ı ın en 
posunun yerini bir zait işareti ile bul d Fak · güzel sesi olduğundan haberdar olmadı- haberdar unuyor u. at, mUtees• 
gösterdim. ~1 için iltifatta bulunuyor ve şarkıyı tek- sir vaziyette olan bir jıçiyi sırf teselli 

Krokiyi alarak dikkatle tetkik et- Oku • 

rastgeldim. - Mükemmel .. Dedi. Bunu na

- Ne gibi} sıl öğrendiniz? 
- Uyuşturucu maddeler kaçak- - Tesadüfen öğrendim. Baskın 

çılığına dair .. Size vereceğim delil- yapacağınız zaman Klansinin bar
lerle bu geni§ kaçakçılık teşkilatının da bulunduğu sırayı hesaplayınız .... 
ele b;;ı.şlarını tarif edebileceksiniz. Arkada~ı Gambinoyu da tevkif et· 

S!izlerime inanmaz gibi yüzüme meği unutmayınız. 
baktı. - Onu da biliyoruz. Mersi dok-

- Delilleriniz ne imi§ bir baka- lor .. Bana telefon numaranızı veri-

l ded. niz. Klansiyi yakalayıp hapishaneye 
ım, ı. 

rarlamuını istiyor. Nitekim hayan Coya etmek için bu ki.ğıdı alıyor. maa:a 

da bu farlı:ıyı tekrarlıyor. Bu eureıle tat- başlıyor. 
!ı musiki dakilcalan geçiyor. 

BlR MONAKAŞA 
Bir &Talık. aksi tesadüf, bu kızcağızın 

BROVNiNG SESi 
B. Hayd3r, her feyden bihaber, aldı

ğı mektubu okuınak için içeri doğru iki 

a.öylediği §arkıyı bir işiden oluyor. Bu- adım atıyor. 

nu. müessesenin başlıca elemanlarından Recebin çehresindeki sarılık, yerini 
biri olan tütün eksperi B. Haydara ha- yeşil bir renge bırakıyor. Recep ustaca 
ber veriyorlar. bir hareketle, cebinde daha evvelden 

Bu haberden bay Haydarın canı sı- hazırladığı Brovning işaretli tabancasını 

kılmıştır. Recebi yanına celbediyor. seri bir hareketle çıkarıyor ve B. Hay-

- Bu hal ne Recep wıta, diyor. Cid- darın başını hedef .iUihaz ederek ateı 
_ Acele etmeyinız," dedim. Onla- sevkettirdikten sonra ve sizin onun-

ik di bir jş mües~esesi içinde Ahenk yapılır ediyor. 
rı size söylemeden önce sizinle bir la görüşebilmenizi temin eyled· ten mı) Tat ,ca gesi müe .. ese içinde bir pa· 
mukavele yapmak İsterim. sonra haber v~reyim. Cevabı : nik tevlit ediyor. işçiler korku içinde dı-

- Anlamadım} * _ Ortada fevkalade bir şey yok k.i.. §arı fırlıyorlar. Çıkan mermi, maalesef 
- Yani bildireceklerime muka- Bir aksam evvel Jim bana tele- Hem şarkı söy1iyen ben değilim. B. Haydarın boğazının eağmdan girerek 

bil sizden bir ricada bulunacağım. fon etmi~ti. E.rte:ıi sabah kabinesin- B. Haydar ciddi bir ;, adamıdır. Re- sol tarafından ç;kmıştır. 
Ka~lannı çattı. de kendi~ini görmeğe geleceğimi ~ebe diyor ki : Aiiır surette yaralanan bay Haydar 
- Bu, dedi. Sizin göstereceğiniz söyledim ve gittim. _ Recep usta, bu işler böyle yÜrü- kanlar İçinde yerlere seriliyor. 

delillerin değerine bağlı bir keyfiyet. - Telefonda sana söylemek İste- mez. Ahenk bir mağazanın içine girdi Ka\il Recep, müthiş eserinin yanında 
- Ricamı kabul edeceğinizi peşi- medim, dedi, fakat doktor Miçelin mi i~ten hayır gelmez.. Sen ;imdi ce- daha Eazla kalmıyarak firan. baılıyor. 

nen vaadetrniyecek olursanız size bir böyle birden bire ölümü beni çok ÜZ- ketini alarak çık .. Bir kaç giin mağazaya B. Haydarın genç kardeşi, ağabeysi-
ıey söylemem. dü.. uğrama .. Bili.hare yine gelir~n .. Ben •c· nin müthiş Akıbetini gördüğü İçin kati· 

- Ben de teklifinizin mahiyetini - Beni de... Dedim. Allahtan nin yevmiyelerini de verdiririm. lin arkasından takibe başlıyor. Hükümet 
anlamadan hiç bir şey vaadetmem. Mari gelerek bana cesaret verdi.. Recebin kafasını lcaranlık düşünceler konağının arka kapısından giren katil 

ikimiz de bir müddet sustuk. Yoksa ümidimi tamamen kesmiştim, alıyor. Böyle bir vesilenin işine mani jandoımıa dairesinin cnünden geçerken 
Ben nihayet: - Şimdi ne yapmak istiyorsun}· olacağını hatırına getirmediği için büyük jandarnialar tarafından yakalaruyor. Bu 
- Size, dedim, ne istediğimi söy- Sen, Miçeli itham etmek suretiyle teessüre kapılıyor. Mağazadan çıkıp git• urada bir ses : 

liyemem .. Teşkilatın elebaşlarından masumiyetini ortaya koymak için mek i•temiyor. işsiz kalmak, aileaini ve - Katildir, yakalayın, bırakmayın, 
birini tevkif edebileceğiniz kuvvetli uğraşıyordun.. çocu~unu geçindirmek gibi bir dava}'l diye bağırıyordu. Yakalanan Recep der· 
deliller gostereceğim. Bu aclamı ta- - Ha15. d:ı O gaye üzerinde yü- gözlerinin önüne getiriyor. Fakat işi ter· hal kısmı adliye •evkedilmiştir. 
bii yakalayıp hapse koyacaksınız. rüyorum.. Planımda değişmiş hiç ketmckten başka çare bulamıyor. Hadiseyi müıe .. kip fırzla kan zayi eden 
Sizden istediğim şu: Tevkif ettiğiniz bir şey yok. KAT 1 ALAKA bay Haydar Memleket hastanesine nak-
o adamla hapishanede yalnız olan on Bir müddet cevap ,·ermedi. Son- Diı1ı sabah trkenden tütün mağaza· !edilmişse de orada hayata gözlerini 
be§ dakika gö.:üşebilmemi temin et- ra : sına gelen bay Haydar, ma•ası üzerin· yummuştur. 
mele ve bunu o adamın tevkif edil- - Asaruıör memuru •enin evvel- de duran evrakı tetkik ederken mü.....,. Hadisenin. tahkikatına müddeiumu-
diğinin ertesi günü yapmak. ki akam beni görıneğc geldiğini sc sahipleri geliyo'r'lar. B. Viktor. B. Fet- mi mualıfiıü.bayan Handan el koymuı ve 

istediğinizin hepsi bu kadar söyledi, dedi. hi ile hl? müddet görüşüyor. B. Viktor dün akşa,ı;, geç vakite kadar tahkikatla 
- Evet, dedim. Geldim amma se- müesse•eden ayrılacağı için bay H'aydar m~.şgul ~!muştur. Recep tevkif edilmi~ 

ni görmek için değildi. Miçele git- kendisini kapıya kadar teşyi ediyo~. tir. 
mı) 

Evet bu kadar. 

Pekala.. Söz veriyorum. 
diğinizi yapacağım. 

De- tim. Asansorden senin katında in- --·--

dim ve üst kata merdivenle çıktım.. Avcılarımızın Germencik gezisi 
Sen o zaman yani saat dokuzda fa-
lan kabinende mi idin? 

- Teşekkür ederim. Tevkif ede
ceğiniz adamın adı Pat Klansidir. 
(Ye~il Güvercin) adında bir bar işle
tiyor. 

- Ben dokuz buçukta geldim .• 
Asan•Ör memuru senin yukarıya 
çıktığını ve yarım saat olduğu hal

bu i~e de inmediğini wyledi. Miçelin kabi
Vest gülümsedi. 
- Biz, dedi. Klansinin 

me§gul olduğunu biliyoruz. nesinde ne yapıyordun} 

- Bildiğiniz halde ncclen onu 
ıimdiye kadar tevkif ettirmediniz} 

- Çünkü elimizde delilimiz yok. 
Birkaç defa yeşil güvercin barını 
bastık, fakat birşey elde edemedik. 

- Bu sefer bulacaksınız. Çünkü 
ben onların gizli depolarının nerccle 
bulunduğunu size söyliyeceğim. 

V estin gözleri birden parladı. 
M -ı\sının üzerindeki bo, kağıt-

Köy gezileri: 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Enteresan bir şey, bir ip ucu 
bulabilir miyim diye oraya girmiş
tim. 

- Bir §CY bulabildin mi? 
- Hayır .. Aramağa vaktim ol-

madı. Çünkü tamam arıyacağım sı
rada Miçel, Klansi ve Gambino ile 
üzerime geldiler. Ancak saklanma
ğa fırsat bulabildim. 

-BiTMEDi-

Çiğlide köy bay a ı 

Pazar günk·ii sürekte 8 
domuz, 2 çakal öldürüldü 

PaınT gii.nkii. av dan bir intiba 

Germenciğin çalı,kan avct kulübü bu oldukça yükselt olan daiiın ta:rna:rnen 

Yazan: A. Maşar 
~a:n.:ımı:ı::ı:ı:J:Z:zız:l'Zll!:!!2:ZZ:Z:Xı::z::ı~:?.Z:z::cs:z:zz:~l!!llt .. H2111V'Z'LZZ4LZZ. 
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Yağmur dinmemiş ise de biraz şid

detini kaybetmişti. Şimdi daha ince 
fakat o kadar devamlı ve yeknesak 
yağıyordu ki hiç dinmiyecek sarula
bilirdi. 

Yola çıkmak için vakıt geçmişti. 
Geceyi arabada geçirmeğe karar ver-

genç kadını boğmak istiyen ellert 
onun kadife kadar yumuşak cildini 
okşamağa başladı. Bunları dışarıdan 
birisi dinliyecek olsa Vidalla Nova7' 
düşkün kadınlarla dolu bir fuhı 
evinde sanabilirdi. 

diler. Vahşi hayvanların hücumuna XIV 
karşı nöbetle uyuyacaklardı. Gecenin serinliğine karışan ru• 

Y unkersten son birkaç tahtayı tubet kemiklerine kadar iflemifti. 
sökerken bir yığın paçavra buldu- Sabtrsızlıkla sabahın olmasını bek.o 
!ar. Bunların büyük kıymeti vardı. liyorlarclı .• Artık kendilerini anyaa 
Paçavraları eyice yıkadıktan eonra soran olmadığına ııöre burada kalır-
serdiler. larsa çürümeğe mahkı1m oldukları:. * ru biliyorlardı. Meekun ülkelere en,. 

Suhunet derecesi his~ilecek de- mek ... Şimdi gayeleri bundan ibaret• 
recede düşmüş, hava oldukça serin- ti. Faka_t hep ~ka doğru gitmekl;«i 
!emişti. Dar yuvalarında birbirlerine acaba niha_yeı_sı.z: sahralardan çıkabi~ 
sokularak oturmuşlardı. Tayyarenin lecekler mıydı! .. .. 
ağır enkazını aYabanın dört tarafına •. ~u. yo!culugun kaç gun sur~ 
yığmıılar, silahlan ellerinde bekli- g~nı bılmıyor~~rdı .. Ya yarı ~olda mu• 
yorlardı. Karanlıklar içinde ne bir himmatları tukem.ı;ıe vahıı hayvan
ses, ne bir gürültü vardı. Anlaşılan lara ~arşı ~~dilerınl n~ıl koru)'91'1 
sağnak vahıi hayvanların inlerinden calı:,. ıaşelerını nasıl temın edecekıc 
uzaklaşmalarına mani olmuştu. Vi- !erdi> . . " 
dalle Nova uzun zaman birbirlerine - Haydi yola çıkalım, dedi; 
sokulmuş bulunmanın tesirile git- Yerinden kalktı. UyupnUf dizlo. 
tikçe daha heyecanlı ve daha ateşli rini, kollarını ovdu. 
idiler. - llkönce yeyeceğimi:ı:I dütünt" 

Vida! sessizliği bozdu: lim. Bir kaç tav§an aThyalırn. 
- Yarın sabah erkenden yola çİ- Vida! bunu söyler söylemez ora• 

karız .. Hep şarka doğru gidersek dan uzaklaştı. Yolda çukurlardallj 
belki on beş günde meskfuı bir ül- derelerden geçti. Vücudunun her ta• 
keye vannz. Bunun için de dirılen- rafı yara bere içindeydi.. O kadar do
meden yürümek, durmadan ilerle- la.tığı halde gözüne ne bir kuş, mi 
mek icap edecek .. Ah suyumuz ek- bir tavşan gözükmiyordu. Mefruz 
sik gelmese ... Kasırgada bidonlar ha- bir av arkasında vakıt katbedernez
rap olmasaydı susuzluk çekmezdik.. di. Bugün talileri yoktu. Hiç birşey 
Şükür ki yağmur mevsimindeyiz.. avlıyamıyacaktı. Bereket venin ld 
Tuğyanlar yolumuzu kolaylatmıya- kasırganın devirdiği ağaçlardan , bir. 
cak ama susuz kalmaktan bizi koru- çok meyva toplamıştı. Yol yorgunlu
yacak.. ğuna mukavemet için bu kafi bir gı-

Bütün bunlari sükunetle dinliyen da de~ildi. , · 
Novaya dikkatle baktı, daha sert ko- Arabaya döndü. Nova, onun kay-
nuşmağa ba~la,dı. bubeti esnasında lıerşeyi dikkatlq 

- işte e~eriniz ... iftihar ediniz .. yerleş.tim;ıişti.. . , . 
Ya gıdamızı nereden bulacağız} Yol- Vidalin el.i boş dö~üğünü görün• 
da belki açlıktan gebeririz. Güzel ce. çeh~incleki yeisin sebebini an• 
iş becerdiniz değil mi> ladı. Etkeğin· erııreden sesi durul. 

Nova sessizdi. Cevap vermiyordu. du: ' · ' 
Vida! hırsını çıkarmak için ona sa- Hazır ol'. .. 

nldı. Kolları arasında onu o kadar ikisi de bir" Çift at gibi kayıtlar\ 
çok sıkıyordu ki kadının sesi bir inil- omuzlanna geçirdile'r. Arabayı çek~ 
tiye inkılap ediyordu. meğe başladılar. Pek te çabuk gide. 

Sonra Novayı boğazlamak ister miyorlardı. Bin bir mania yol alma~ 
gibi yakaladı. Üzerine yüklendi. An- !arına, biraz hızlı ilerlemelerine manl 
sızın bu kin duygusuna hayvani bir oluyordu. 
a k hırsı galebe çaldı. Sesi yumu§adı, -BITMED1-

Manisa Valisi 
I1ASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDL dasına 182 bin küsur lira ve bu mail Yıl 

baıına. i 1 9 bin küsur lira ile ııitmiı bulu. 
tevazin bir bütçe ve borçauz bir idarei nuyoruz. Şu rakamlar hakiki vaziyeti v( 

huouıOye devraldım. Hazır bulduğum P•· Manisa vilayetine geldiğimiz zaman ha< 
ranın miktarı da o yazıda bildirildiği gi- ı zır bulduğumuz paranın miktarını göstel'( 
bi yüz binlerce değil doksan bir bin kü- miş oluyor. Vilayet hususi idare işlerinı< 
tRlr lira idi. de görülen inkişafın en önde gelen lmil< 

Biz de; bu bütçelerin tanziminde dai- !eri llrasında umum! meclisteki arkadat1 
ma hakikate istinat ettik ve bütçeyi ha- lanm1 bilhassa zikreımek isterim. B< 
yali varidatla ıi~rmekten bilhassa İçti- arkadaşlar Manisa vilayetindeki büyli)( 
nap ettik. Ayru zamanda varidat ve tah- kalkmma i~erinde bana çolı: yardım ·~ 
ailat usullerinde yenilikler yaparak vari- mişler, çok kuvvet vermitlerdir. 
datm çoiiaJmuına bilhaua itina ettik. llbayın sözleri burada bitti. Hareke{ 
işte bu eyi tutumun neticesidir ki vilayet- dolayısiyle pek megııul olan ilhaya hayır(( 
le az çok ümran eserleri vücuda getirildi- yolculuk ve muvaffakıyetlerle avdet t .. 
ği ve bunlar için mühim paralar aarfedil- menni ettim ve ayrıldım. 
diği halde dahi geçen 9 3 7 mali yılı ipti- ' • • Gülec ilbay Fazlı 

ocaklarını 
• 

bir 
yedi köyün parti 
köyde topladı 

pazar ~hrimiz avcılar cemiyetini sürek şark cibetiıll ıaTarak. verilen ipret ilu--1-~----------------------·--------~ .. 
· b I S le G ___ ,L at kadar eğlendikten ıonra hep birlikte Feragatle ve ciddiyetle çalışan kıymetll 

ÇiiJ; köyü, en güul ve nefis kayu11 Ka'Jlyak.a mmilı:i kolu AD
0

aıkirları 
yetiftirmekle nam alımftır. Bu ııüzel k<>- öyle muvaffakıyetli bir komer Terdiler 
yün muhtarı Ü&man Dinçer, l<.arpyaka ı lci bütün köylü kıymetli ilbayunızla bir
Parti teıkilitını köyüne davet ederek bir Jilete onlmı allı:ışb.dı. 
köy bayramı yapılma-mı isternittir. Kar- Köycüler komitesi köyün içini dolaşa
' ') aka Parti bafkanı (Sabri Mentq) bü- rak. Lizmı gelen ihtiyaçları ve dilekleri 
ıun parti ı.,.Jcili.tiyle birlikte Hallcevi ıe.bit etti. Bay doktor Mahmut Şevket 
köycüler komitesini ve yedi köyün Par· ve Tahir tarafından 28 hasta muayene 
lı ocaltlarını Çiğli köyünde toplıyara.k edildi. Çocıaltlann bir çoğu oıbnadan 
güzel bir köy bayramı hazırlamıı ve il- mustarip bulunuyorlardı. Ağır hastalar
bay F ulı Güleç ile birlikte kaza Parti dan birinin hastaneye kaldrrılm- te· 
idare heyetini de bu bayrama davet et
miştir. 

Pazar sabahı, Çiğli köyünde toplanan 
yüzlerce köylümüz ilbay ve misafirlerini 
karyılaıru lar ve K&.rflya.ka Halkevinin 
musiki kolu tarafıadan verilen alaturka 
bir konserle bayrama bat.lanmıştır. Ka
dın erkek bütün köylüler bir arada top· 
lanmı,lar, en güze) şarkıları dinliyerck 
&enç ean' atk5rlarımızı çok alkışlamışlar
dır. 

Geçen defa karilerime tanıtını~ oldu
ğum 1 5 yaşındaki Coşgwı. adamakıllı 

coıtu. Yanık Ömerden baflıyara.k Ko
zanoğlu, lzmirli şarkılarını ve daha bir 
çok mili! havaları söyledikten sonra 
kalpten kalbe yol vardır, diyerek halkı 
hem coşturdu, hem de susturdu. 

min edilmiJtir. Veteriner tarafından ya

pılan muayenede köy hayvanlarında çi

çek bulund.,ğu görülmiiftür. öğTeımen 
arkada köyün kültÜr işlerini tetkik et
miı ve köy mescidine 11ğınmış olan köy 
okulunun pek iptidai bir halde olduğu. 
nu görmüştür. Köycüler kbmiteai bu va

ziyetten çok müteeesir olmuştur. 
75 köy çocuğunu iki küçük odacıkta 

ve köhne sıralar Üstünde okutan biricik 
ö0etmenin çektiği sıkınblara bir niha

yet veriln1esi ve yeniden modem bir 
mektebin yapılması için köy idare heye
tine li.zım gelen direktifler verilmiştir .. 

Karşıyaka köycüler komitesi Çiğlide 

yaptığı tetkikleri ve bütün dilekleri bir 
rapor halinde başkanlığına bildirm~tir. 

Parti teşkilatına ııelince : ilbay Fazlı 

avına çağırmıştı. rme ava aı ımd.L Üre ermCDC.UL av-
ı! b H istasyona ııidildL Günün habrası olarak bir reisi, çalııkan bir sekreteri. yorulmJll 

Sabahın üçünde hususi bir oto ile iz- c arı reisi bay Ahmeıle .kaptan ay . 
Ali al d bir çok fotoğraflar al.uıdı ve otorayın bilmez bilgili bir kaptanı vardır. Kul;ı. 

mirden hareket eden kırlı: bct lı:qilik · ve Mehmet Alinin idaresi tm a ce-
avcı kafilesi üç saatlik zeYk!i hir aeya· 

hatten oonra Gerrnenciie YardL lstaa
yonda bap nahiye müdürü bay Günü 
belediye re.isi bay Tevfik. avalar reisi 
bay Ahmet, sekreter bay Hüseyin ile 
Germenciğin kıymetli avcıları ve daha 
bir çok zevat old.,ğu halde davul ve zur• 
nab.rla lzmirü misafirleri karııladılar. 

istasyona yakın kahvelerde bir müd· 
det istirahat ve kahvaltı edildilcten aon· 
ra ha2..1rlanan otomobillerle av yerine 
kadar gidildi. Buradan itibaren avcılar 

Güleçin huzuruyle Karşıyaka parti baı· 

kanı Sabri Menteş ilçe başkanı bay Ta· 
hir ve arkadaşlariyle bütün parti tcıek

küllerini bir salonda toplaımışlar ve köy· 
lünün dileklerini birer birer dinlemişler 
ve §İkUyetlerini tesbit etmişlerdir. 

Çiğli muhtarı Osman Dinçer ile Parti 
ocağı başkanı Mustafa l,ık tarafından 

hazırlanan bu güzel lcöy bayramı herke
•i çok sevi.ııdirmiştir. Köylü tarafından 
misafirlere mükemmel bir kuzu ziyafeti 
verilmit ve nefis kayasllar ile köy ek
mekleri hediye edilmi~tir. 

reyan etm.İf v• üç ıa.at devam etınİft.İr. 

Birinci oiirekteıı aonra bir müddet istl
rahat edilerek. eaat on birde ilcinci Ye 

rnütealtiben üçüncü oürekle~ yapıldı ve 
saat ikide ava nihayet verildi. Yapılan 
avlarda tam bir muvaffakıyet dde edil
mİJ ve ikisi küçük -0lınak üzere sek.iz do
muz ve iki çakal öldürülmüıtür. 

Avı müteakip av yerine yakın ve Cer
menci1': avcıları tarafından hazırlanmıt 

olan kampa gelindi. Büyük çınar ağaç
lannuı kapladığı genif bir anhanın ıe

rinliği albnda aerilmiı hasırlarda avcılar 
istirahat ettiler, yemekler yediler. Da
vul ve zurna çalarak eiiJendiler, sport
mence, karde1çe bir gün geçirdiler. Bu
rada Gerencikli kardetlerin yorulmak 
btlmez gayretleri izaz ve jkramı lzmirli 

avcıların bihakkın takdir ve sevgisini ar
tırmıştır. 

Başta reisleri olduiiu halde kaptanları 
ve bütün üyeleri olduğu halde lzmirli 
misafirlerini ağırlamak ve memnun et· 

mek için canla, baıla çalJJtılar .. 
Program mucibince saat dört buçuk

ta kamptan Cermenciğe ııelindt Bura

hareketinden evvel Germencik avcılan biln bütün üyc.i tam m.ı.na.siyle avcıdac• 
namına lzmirli rııioafirlera buııüniln ha· !ar ve avcıhlı:talı:i mehareıleri It.dar b;,. 
brasını taııyan, İpekli kırmızı bayrak ve- birlerine olan bağlılık.lan da pyanı le~~ 
rildi va Y&f• u.dalariyle ve çok samimi riktir. 
bir tezahüratla saat 18 de lzmire hare· lzmir avcıları beraberlerinde getirdilı:-
ket edildi. !eri küçük diri bir domuzu kültürparlcta-

lzmire kadar aeyahat ııüzel ıeçti. k.i hayvanat bahçesi için dün sahalı bel .. 
Konfuru ta:rn olan bu ııüze1 motorayda diye reiei bay Behçet Uza göndennitle(• 
avcılarımızın neıeıi ve memnuniyeti art .. dir. ' 
Illlftır. 1mıir avcılarına müsteına bir gün y~ 

Germencik avalar kulübU kıymetli ptan Germencik a-rcılar kulübünU biıi 
varlığiylc larunmıı bir avcı te~ekkülüdür. de telırik ederiz. 

Çeşme Plajlarında 
• 

asım 

On beş Haziran 1938 Tarihinden 
itibaren açılacaktır 

S. Ş. PAMIRTAN dı ince aaz takımı lıazırlanm11tı. Bir ıa~·:.Ui,.,!!':illll•l'Cl!'1Xılll'.l~~!tl1!'1i.::ir.i!:Br.2r,JIQill!Z;ZEm:ı;;-"IJilmmlaı?.=ıı:ıcı::z:ı~~~=ı';fj 
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Baş Pehlivanlar karşı karşıya 

Yıldızların aylık f TekirdağlıHüseyinKara 
________ m_a_sr_a_ı Ali ile berabere kaldı •.. 
Holivutta herşey ateş pahasına ... 
En adi bir çiçek büketi 60 liraya 

BAST ARAF/ I iNCi SAHiFEDE 
uzattığı öz beöz Türk selamı hal.kı ken
disine daha ziyade yakınlaştırmış ve bir 
parti kazarunasına vesile olmuştur. 

* 

/ 

\ l 
Holivud •inemacılığının iki mühim siması 

Garrıı Cooper 
Geçenlerde bir Cumartesi akşamı bili vardır. Bu otomobil sekiz silin

Şanzelizede bir otelde Danyel Dari- dirlidir. Bu araba 7 veya 11 silindirli 
Yö §erefine bir ziyafet verilmiştir. Bu olamaz. Bütün bunlar çok para ister. 
J>arlak gecede, Holivudda, bir gaze- Daniyel Dariyö, ve Hanri Döku
te(:inin, yıldızların bir ayda sarfettik- va, kö§kleri için ayda 700 dolar ve
leri para hakkında verdiği tafsilat riyorlar. Annabellanın da kira için 
Dariyöye gönderilmiştir. verdiği para bu kadardır. Pat Pater-

Sevimli yıldız bu rakamlan haki- son ve Şarl Buaye kira için 1200 do
kate uygun bulmuş ve Holivuddaki !ar verirler. 

ıd 1 Bu yıldız berber dükkanına girip 
Yı ız arın masrafı hakkında mütem-
mim tafsilat vermiştir. Buna göre, t~ ~anikür yaptırırsa, 8 dol?'· pe-
Parist ki b" · ldız k dıkur yaptırırsa 1 7 dolar verır. 

e ırsınemayı ıazço Lka d ld k k 
ke fi . ed"". . • . . . o nta a, yı ız yeme yer en 

Y ıst ıgı gıbı yaşıyabılır. Holı- hususi bir tarifeye tabidir. Yıldızla-
vudda her yıldız muayyen bir hayatı rın yeyecekleri yemeklerin porsiyo
~arfi harfine ya§llnıak mecburiyetin- nu 1.5 dolardır. 
dedir. Akai takdirde bütün töhretini Minimini bir lavanta §İşesi için 
kaybeder. yıldızdan Holivudda 400 frank ister-

Holivudda ya§lyan bir yıldız, her ler ve mazeret olarak ta: 
feyden evvel Mekaik.a ve Kaliforni- - Biliyorsunuz ya, derler, koku-
711 biçiminde bahçeli, çiçekli, yüzme lar F ransadan gelir 1 
lıavuzlu bir ev kiralamak mecburiye- Amerikan çoraplarına ne demeli, 
tindedir. A§Çıaı, U§8ğı, ııoförü, bahçı- bu çoraplar Pariste bir dolara satılır. 
vanı muhakkak zenci olacaktır. Halbuki Holivuddaki fiati 2 dolar-

Her yıldızın muhakkak bir otomo- dır. 

Robert Taylor 
Holivudda çiçek te çok p.,l,alıdır. 

En adi bir büket 20 dolardır. 
Bir yıldızın Pariste bir aylık büt

çesi (vasati olarak) şudur: 
Apartıman kirası 2000 sekreter 

aylığı 2000, hizmetçi 600 ı 00.k 800, 
aşçı 600 frank. 

Ev masrafları: 

Objektifler işlerken iki pehlivan min
derin sağ ve solunda, kendileri için ayrı
lan yerlere oturdular. Tekirdağlının ar
kasındaki cıkap> çok şıktı ve Avrupa ma
mulatı idi. Kara Aliye gelince onun ar
kasında fazlaca bir şeyler yoktu. Yoktu, 
çünlcü gönülce ve asapça doluydu. 

Hakem heyeti, Kunnay başkanı B. 
Asını Aksaçınm başkanlığında reşekkül 

etmişti. Orta hakemliğini yarsubay lsma
il Toga yapıyordu. 

Oyunun tafsilatını anlatırken, bir sa-

~ 

(Yeme içme, çamaşır, elektrik) Halk güre§i heııeca.nla seyrediyor 
500, saç ve manikür 240, pedikür atten fazla bir milddet güreşen iki peh-

80, bir rob 2000, bir büket 300, bir livan hakkındaki intlbamnzı şöylece hU
ziyafet 1500, araba masrafı 1500 IAsa edebiliriz: 
Frank. Tekirdağlı - Kuvvetinden, ıkudretln-

Bir yıldızın Holivudda bir aylık den ve adele UstUnlUğünden emin olarak 
büdçesi ise şöyledir; mindere çıkını§, ilk otuz dakika bu üs-

Ev kirası 25.000 sekreter aylığı tünlUğU mulıafaza edecek bir gUreş çı-
9000, hizmetçi 3100, uşak 4200, aş- kaıımt§lır. Tekirdalllı, galebesini bu bas-
çı 3500. sasiylc tıımin etm<.>k istiyordu. 

Ev masrafları : Kara Ali - Oyun bilgisi ve teknik ba-
• . kı.mdan tistUnlüğiine ve en son olıırak 

(Yeme ıçme, çamaşır, elektrik), ta uk ti 1 tinat edi rd H 
12 500 'k"" 1400 ed" m aveme ne s yo u. a-

. , saç ve manı ur , p ı- _._~, ind ha • da bl'- ·· 
k .. 2100 b" b 6000 b" b"k r .... euer e, tta taarruzun "' mu-

ur , ır ro , ır u et 1 --''-ti a··st · k k bl 
700 b• . f J 2 OOO ba tevaz ve na= . o enşe açaca r 

, ır zıya et . , ara mas- ha k ı rd Hau• _,_,.binin 
fı 2000 F k 

re e yaprnıyo u. ı;ı.ö, nt.AJ 

ra ran ·· bariz bir favulüne bile tebcssUmle mu-

• 

Güre§ten bir sahne 
dan kurtularak rakibini fena halde hır
palamağa başladı. Öyle dakikalar oldu 
ki Tekirdağlı nefes nefese, ldeta kesil
mişti ve Kara Ali daha hAklm vaziyette 
Meta ringin nazunı olmuştu. 

1Wılii1i'i!~~ Çetin ve heyecanlı güreş, iki merd de
likanlının bazı serd hamleleri, bazen de 
lrucaklaşmalariyle sona erdi. 

Giireşten sonra Tekirdağlı: 
- İyi bir güreş yaptık. dedi. 
Kara Ali ise: 

- Beni ta1min ebnedi. Y enişinceye 
kadar giireşecellim. 

Dikıkat edilecek olursa, Kara Ali bu 
hilkmünde bile mütevazidir. Y eninciye 
kadar değil, yenişl.nciye kadar güreşece
ğini söyliyor. Filhakika dün, yeni güreş 
gününü 26 haziran olarak tekarriir ettir-

Yıldızların iç yüzleri 
kabele etmesi halkın üzerinde, lehine bir 
tesir yaratmıştır. 

* Molla Mehmet ve Manisalı Halil 
Şimdi oyunu takip edebiliriz: ye lıfil<im. Onun yenilmesini lstiyenler miştir. Bu giireşte Izmirde yapılacaktır. 
Askeri bandonun çaldığı havalar ara- de istemiyenler de müt.eessir. 'fr 

sıiıda iyi dakikalar geçiren seyirciler, Tekirdağlı kendisini. minderin yaklııi- Diğer güreşler §unlardır: 
orta hakeminin ilk dildük sesiyle bir ses ne doğru sUrUklemiye çalt§ıyor. Hem de lzınlrl! Tahsin - Bucalı Mehmet Toıı-

Ve ve bir nefes kesildiler. muvaffak oldu. tşte minderin yanmda<lır. koparan berabere kaldılar. Rejisöıii ile kavga etmiyen biricik yıldız kimdir 
derler. Karol 

ağzıbozuk yıldızıdır. 

1Ik dakikalar - tki taraf deneme va- Bir profesyonel oyun!le ayağını ıninde- Tekirdağlı Süleyman _ Bucalı öınere 
hangi yıldızdan rejisörler illallah ziyetlnde.. rin dl§'trtsına attı. Minder dışında oyun 13 dakikada tuşla gali . 

Beşinci dakika - Tekirdalllı, Hüseyin olamıyacağı için hakemin düdUğU Tekir- . . p .. 

lombard Holivud'un en -~ h 1 1 1 kibini "·""'! azi t .... ~1 büyük b" ~'-"'-ed haJ•- ttl. Babaeskllı Ibrahim - Gönenli Hamdi· =" am e er e ra m~u v ye e .,...., ıyı ır ..,.,,,... en "" e 
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dakikada uşla gali 
sokmırk istiyor. Bundan sonra yirmi dakika kadar Te- ye t . p. . 

Katerin Hepburn ıse kimseye benzemez 6 ve 8 dakikalar - Tekirdağlı, kuv- kirdağlıyı cidden güzel, hattA faik bul- oo!!o!!:ı:ehmet Manisalı Halille bera· 
vetli rakibine tuş yapmak için onu can duk. Rakibiyle 90k glizel glireştl. Merd- ı. 

Dolorea del Rio 
k insan bütün karakterlerini çalışır
~n rneydana çıkarır. Bu noktayı dü
~unen psikilog bir gazeteci yıldızları 
ı;ndilerinden öğrenmeğe kalkışmış, 

raber filim çevirdikleri başka sa
natkarlara, figüranlara, rejisörlere 
:0rrnuş} bunların verdiği cevapları 
0Plamış ve cevapların hülasasını 
neşretmiştir. 

d Bu m~harrire göre tanınmış yıl
~rın ıç yüzleri şudur: 

reta Garbo - Arkadaşlarını çok 
irer, arkadaşları da Cretaya bayı
ırtr. Figüranlara kadar bu yıldızla 
~.•şanlar müttefikan kendisinden 

alacak noktalarından vurmak istiyor. çe savaştı. Esasen Tekirdağlının lnkA.r et. 
Ne kadar şayanı dikkattir ki Kara Ali, mediği bir nokta var: Amerikanın Londra 

sakin görünerek onun yapmak istedilli - Kara Ali ustamdır, demek büyük-
oyuna kendisin! dilştimıiye muvaffak ol- llillünü gösterir. sefiri v aşingtona 
muş ve 'köprüye alınt§tır. Bu köprU, cüs- tık otuz dakikanın neticesi berabere... gidiyor 
seli bir pehlivan için pek te hoşa gider * 
bir şey değildi. Sesler kesilmiş, halk aya- !kinci tutuşmada iki pehlivan, haki- Londra, 13 ( ö.R) - Amerila\ 
lla kalkmıştı. · katen pehlivanlar gibi güreştiler. Tiir- sefiri reisicümhur bay Roosevelte 

Ağızlard,. dolaşan ciimle: Jetin pazu kuvveti hakkında, seyircilere Avrupa vaziyeti hakkında haber 
- Güreş bitecek mi? güzel bir fikir verdiler. Pek belli ki oyun- vermek üzere Vaşingtona hareket 
- Tekirdalllı, 'bu kadar kolay bir mağ- da anlaşma yoktu ve orta güreşi cidden ediyor. Hareketinden evvel lngil~ 

10.blyete, hem de tuşlu mallHlblyete ka- iyi idare ediyordu. nazırları ve Londradaki Fransa, Al· 
pılacak mı? Tekirdağlı yine bir oyun yaptı. Fakat manya, ltalya sefirleriyle gÖrÜ§• 
Doğrusu, halkta tuhaf bir haleti ruhi- Kara Ali, ustaca bir hareketle bu oyun- müştür. 

kadar boşu boşuna bekletir. diği gibi kendinden güzel bir kadına tün tanıyanlar aksi bir adam olarak 
Karşısında «Ne vakıt işe başlıya- esen benden de güzelsin» diyebilen tavsif ediyorlar. Fakat eyi daltik& 

cağıZ> gibilerden boynunu büküp yegane kadındır. !arına rastgelenlerin de ona kibar v<I 
bekliyen sanatkarları seyretmekten Katerin Hepburn - Hiç kimseye sevimli sıfatlarını verdikleri vaki· 
haz duyar. Sonra kahkahalarla güle- benzemiyen yıldızlardandır. Hurafe- dir. 
rek: cArtık akşam oldu, iş yarına!> lere inanır. Yatakta sol tarafına yat- Con Kravford - ille gördüğü&• 
der. Ve makiyajiyle otomobiline bi- maz. Bir falcı kendisine ceen bir damla beş dakikada ahbap olur. Fa. 
nerek evine döner. Çarşamba günü öğleden sonra bir kat bir defa da birisine gücendi mi 

Karo) Lombard - Holivudun en otomobil kazasında öleceksin» de- artık dilinden kurtulmanın imkanı 
ağzı bozuk ve en hiddetli yıldızıdır. diği için Çarşamba günleri öğleden yoktur. insanın kötü taraflarını çok 
Sinema sanatkarları küfürbaz biri- sonra katiyen dışarı çıkmaz. Rejisör- eyi ve çok çabuk keşfettiği için her 

Madeleine Caroll sinden bahsederken «Karo! Lombar !erin düşmanı, zayıfların ve kimse- kes Kravfordun diline düşmek.ten 
vimli, çok nazik, çok hassas bulur- kalırlar. Ve herkes ışıne, eğlencesi- gibi küfrediyor» derler. Hiddetli bir sizlerin hamisidir. Parasını İ§Sİz ka- sakınır. 
!ar. Rejisörler de Gretadan çok mem- ne giderken cyaşasın Greta» diye masal gibi dillerde dolaşır .. Hele bir lan artistlere dağıtır. Az para alan Vilyam Povel - Kadın yıldız~ 
nundurlar.Zaten Greta, rejisörlerile haykırırlar. filim çevrilirken bir §eye canı sıkıl- sanatkarların haklarını müdafaa için bu aktörle beraber filim çevirmeğe 
kavga etmiyen biricik yıldız olarak Mariyen Davis - Holivudun en sın. Bu infialini günlerce muhafaza önüne gelenle kavga eder. bayılırlar. Çünkü Vilyam Povel ile 
tanınmıştır. figüranlar Gretanın en iyi kalpli bir yıldızı olarak tanınmış- eder. Bu yıldızın çocuk tarafları da Spenser Trasi - Rejisörden, fi- filim çeviren her kadın meşhur ol
çok hangi huyundan memnundor- tır. Fakat bir de onu arkadaşlarına yok değildir. Masala bayılır. Eyi ma- gürana kadar herkesin dostudur. muştur. Bir çok sanatkarlar uğur ge· 
!ar bilir misiniz} sormalı. Klodet ile beraber filim çe· sal söyliyen sinema sanatkarlarını e- Zengin, fakir herkC$ bu aktörü se- tirsin diye Povelin fotograflarını çan-

Saat beşten sonra çalışmamak a- virenlerin hepsi ondan yaka silkerler vine toplar, onları yedirir, içirir, son- ver. Holivutta her hangi yapılmıya- talarına taşırlar. 
detinden.. ve bir ağızdan; cAh, o, ne Allahın ra anlattıkları masalları tatlı tatlı cak bir iş için birisine «bunu Spenser Marlen Dietric--Sinema alemine 

Filhakika Greta Garbo saat beş- belasıdır» derler. Rejisörle kavga dinler. Trasinin hatırı için yapınıZ> demek mensup herkes hemen hemen isw-
ten sonra katiyen çalışmaz. Filimin eder, operatöre çıkışır, bir sahneyi Karo! Lombardın diğer bir vasfı da o işin yapılmasına kafidir. nasız kendisinden nefret eder. Filim 
en ehemmiyetli bir sahnesi bile çev- 32 defa çevirttiği vakidir. Bazan canı -bilmem kusur mu, yoksa meziyet Erol Flin - Bu lrlandalı aktör başına kazandığı 250.000 doların 
rilse saat beşi vurunca işini bırakır çalışmak istemez. Fakat eben bugün mH - her,eyi olduğu gibi söyleme- pek garip bir adamdır. Canı istediği gururu başına vurmuştur, diyorlar. 
ve derhal evine gider. çalışmak istemiyorum> da demez. sidir. vakıt pek sevimli ve pek kibar bir Çünkü Marlen büyük sanatkar ol-

Baş artist oynamayınca, diğer ar- cBiraz bekleyiniz> der. Ve filimde Bir kadının yüzüne karşı« sen çir- adam gibi görünür. Fakat böyle gö- duğunu unuttuğu nadir dakikalarda 
t tıklan ak~amın e saatlerine kinsin» diye söylemekten çek.inme- rünmeği canı pek az ister. Onu bü- eyi bir kadın olur. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
.................................................................................... 

Veliahdı cellidın karşısına çıkardılar 
Vasilin verdiği bu ölüm iradesi satayda, saray erkanı
nın ve saray hademelerinin gözü önünde icra edilecekti 

Arasıra 

Kokular ve 
hatıralar 
Yazan: Eczacı KEMAL K. AKT A.Ş 

Kokuların hatıranız üzerindeki tesir
lerini hiç arqtırdmız mı? Ben ne zaman 
bir Akasya .kokusu duysam tstanbul gö-
zümün önüne gelir. 

Türk - Rumen münasebatı 

Siyasi dostluk kadar 
iktısadi dostluk 

bağları da kuvvetlidir 
8ikree {M.H) - iki memleket be,-· ATATORK'ON reJllDI altaada 

ninde mevcut ikbaadt münuebatuı in- da Türkiye, bütün aahalarda terakki 
kİfllfına kUTYetli bir amil olacağa ıüp- eserleri gösterdiği gibi Türk milleti de 
hem balanaa T"uılt - Rumen ticaret oda- medeni7et ve terak.kt yolunda pek ,;ik
amın geçenlerde Bükre,te yapdan açıl- sek ve yaratıcr kabiliyetlerini İspat et
ma meruiml dola,-.İ7le Univ-1 p· miftir. Eak.i Türkiyeye cbuta adam> 
zete.i cild c:loet memleket arumc:lu derlerdi. Sabık huta adam baqrün. bir 
bqllklı bir makale aepetmİftir. Gazete çoklannm gıpta edecekleri derecede tam 

O gün akpme doğru altı çuvalı Zavalh Leon.. Vasilin verdiği ölüm 1 şısıncla veliahtı ölümden affettiğini ba mable.mde ezdimle IÖ>'ie demekte- bir ..bhate malik bulunmaktada. 
yüklemit bir kayık. alb kiti ile bera- emrinin muhakkak tatbik edileceğini ve fakat onun ölünceye kadar zın- dirı 
ber Marmaraya açılıyordu. bildiği için ya1vannak, sararmak, damla kalmasını emrettiğini) yazı- cHiç bir kayda " tuta tlbi olmıpn ~ SANAYiLEŞME iKTiSADi MONASE-

Çuvahn betinin içinde Prem Leo- korkmak gibi zaifliklere tenezzül et- yor. b' dostluk! kd"' · ' bailı bal BETLERtN GENiŞLEMESiNE MANi 
nun bet muallimi vardı. Altıncı ça- medi. Prens Leon celladın elinden tekrar • a ye ıgenne unarı DEOILDIR 

-=-1-..:L M . . haL-- cd k . d ...... ld.. iki do8t memleket bqninde yeni bir T·· L:.. ·ı R L-!-d-L! !L val, Sebutiyanonun prap 1~... etanetinı mu nıza ere ııya- zın anına gotiiru u. ballan apdc:b. B bağlantı. iki memJe. ur...,-e ı e oman,.a uc7D1D c:&ı İ5· 
dolmu§tu. eet meydamna yürüdü. Hıriatidi cel- Vaail, Hıristidinin müracaat veri- keti Y~~iierine ;.. ziyade :raldafb- madf münue~ata ~ ~ ~-

Alb kitinin biri de bizzat Sebasti- tadın da kulağını bükmüştü. cası üzerine onun Ofelyo ile evlen- nıcak n be,-inl.mdeki •mimi miiaue-l rafından anayilepae ·~··nda elde edi-
yano idi. O da elini biraz ağır aldı. mesine ve saray müştemilabnclan hederi d tabİ7e edecektir: Bu iki • len mUYaffalayetlw ba iki memleket 

-tf w • 1.tte ~ mada ~ ~ otyoa ye- bir daired~ karw il~ beraber yaşa- 1 leket ~ile R~. y .:::;. , arwaclaki ik.tua~~ ~~ inkip-
Kayık Büyübdaya yanafhğt za- tiftı. Vuille uzun bir ~yaptı. maaına müsaade etti. laab • pçealerde llÇl)ma • • 1 fma ull mlni deği1clir.lki memleket bey. 

nıan içinden altı kiti ile tek bir çuval Bu göriifme f!8IUUllnda da idam em- Hari.tidi, yine muhafız kuman-
1 

_.1 __ ';:.urk_0 ___ • ~ ~' niDCle yapdacak ikbwll m&b.deleler, 
çakb. rinin tehiri iradeeini impuatoıdan danhğa vazifesini görmekte devam ...._ ~ ~ ar. , fabriblann m•h-J.lıhM inbi..r flllniTe. 

al. 
_l _ _!_I! '-----1- • j m61111nıde tetrld menide W........k • cekm n_n... _ _ı. ~ --L __ L __ ,_ 

~Bet ÇUV Mannanmm aerma- a.uyau.u. etti. olan ~ ._ iDkitafı icin ı • DCl&I .,_ - tuva- ...._. 

iine ~ Patrik ile imparator ne konup- v..a. wayda kendisine ondan! im A• bir=~ pı-L ~L!9..IL.. Llı·-- m~ olraktw. * lu? wLk adam hulanuyacaimı bildiği Çamlıcada k6çGk bir gocuk olarak 99-
0

- --•· ~ - -. 

V..U, merak içinde neticeyi bekli- Tarih bu miilabt lwklanda ta&i- için oau. bakla olarak yanmdım u- virdiğim çenberlert, evimizin babçeslnl. ~ ticaret& ocl..clir' ikBö~~~ MisinlRUMF.N PETROLU, KF.RF.STESI VE 
yordu. IAt 'ftftlliyor. Yalnız (impuatonm. aklapmak iltemedi. rahmetti babam Ue ozaman genç bir ka- ~·~·~==~ .,:.-- m=u~:;: UNU 

Hıriatidi ywna aelince 80fdu: Patrik Fotymun W Ye a..mı br- -BITMFDl-ı dm olan anamı, kız kardepnt baş1armda ren de:....er .,.;..dald ::.dl m&aa-l . EttAm~e, Roman,......petrelO. zahire-
- Ne oldu) iiiiiiiiii örttılerlyle Akasya atacmm dibinde otu- mebed.ia cl.laa • de !-.L:--n. • -. ....._ mpata •• .._ bn.teııi Türk 

- ırac1en• yerini b.ıclu. G 1 Trakyada . tuyorıar s&rUrllm. Akasya kokusu,-.. ZIJ'll -..... ............. -. m6-it .-ait clain.iDde .. 
- Kaç kİfl idİlel') enç ana Çamlıcadaki ~Adeta .bir lfnema- dir. CI halabileceii pW. ~ • _,.... 
_ Bq.. ıını seyrettlrlr. Kat.a kokusunu duydu- iHRACA T IMKANLARI pamuk Ye tiitla slW ...._ileri de R. 
- Ya Pıena~ s-_.illte ~tanrı Meznıat vaziyeti Nı/ı tum vaidt annem elknclen tutınnq a.1a- • .... ~ eJi 911.a .,... .. 
- F.mriniz 6zere boclram Dmda- -r T-- • T- tadaki tilnelin turlnplinden pçtiiimb:i, S. devled.. ~ n ~ Ye re-•.-.... UJda. mAnhe-ea lk ... dl men-

bına kapatıldı. lıartarmalı için e yı balana yor tünelin aerin btr ~tran kokusu nepetti- u::... ~ ---::.:-~ faader noktal IMIZmWI.. m+.\eme edi-
- Şimdi ~ en mühim it Alewler lçllle .... we F.dir.. 1 J (...._. ~ lini habrlarmi. Eczahanede gill suyu fi- ~ Ywta ol Abi ::dild ve lea vaziyet ne kadar dLcla ot... ohun 

Premi de hoca1annm yanma gönder- diri diri rendi ••> - e. :yı1 mezraabn çok eyi de· :ıesinin çlmaamda. ıözilmiln ön~ gtır ~ onu ":; ec1..ı.n. .;_ = ':: -.. ~- terait mieait olm•z- mat-
meldir. CeJllda b.ber- yolla. S.ltaJM- Ci.w INıiL H 'd' • up.de Ali recede oldaiu ta.....,,i7fe anlaplnnpır. sesli hafma nin16d oku~ gelir. MU- tırlı;yacakl öliime maldcOm bir .,_. , 16p netice elde edjl.... Şama mmuau-
tmıa Ye ha,abma beteden Veliahbn Garelin m.de rr bir~ Vakbnda ,.ağan ,.aimarlar mezraata çok tev.zt ve sakin bir kalabalık, belinde 1 an m fai)oetle bydedebliriz ki. TlirkiTe ile Ro-
boynunun saray meydanında ve her lik rmmd• ~ ::.. uybda bu- faydalı olduğu gibi havalar ekim hu.u-

1 
kırmızılı pqt.emalile 'eker dağıtanlan aae 

0 
ur. · j man,.a araaıadaki bu aiyaal tenit klfi 

keain önünde YUl'1dınamm İ9tİyorUm. hmaıı ev balb ilerledik- .anda çiftçi için çok müait gİtmİftİI'. K11- görürüm. GUnlilk kokusu ile kadınlar RAKiP Ol.MIY AN JKJ MEMLEKET derecede mevcuttur. Bu YaZİJ'et_ mualıe-
Ba -U..1-a.1: emir 1-.w--1- Huiati- .. _ =- ~---'-" · · lık tolunnlar geçen eeneden fazla ekil· hamam1nı hatırlarım. Kapıdaki susamcı Tü L:.. il R d-L· "- delerden veya umamt lü.ei,..ttan doi· ,_.,...... w,_..- ....... eonra ayan~• Ye -..-.eru. .. . . . rA.Q'e e omanya arwn ~• uı.tı- .. • Bel , • • 

di eendelemedi. ikinci defa Vasilin tıiiçlükle dqan atal>ilmitlerdir. Can havli mit ve kalitesinin hugünkil durumlanna bacı gozilmil.n ö~üne ~eUr. Safran ko~ sadf münuebetlere gelince; bu iki dev· lnUf degadır.. . ki her iki meml~etin 
lradeai önünde .....ıdliım göeter- ile iki ,.awu.aa da kurtaran Aliaia ita- göre çok yüksek dereceli olduğu görül- ~ sarı zerdcyı, s~lü mOkellef gelinı , let yekdijederinin ihtiyaçlanna tamam• efUn mnu:-ıyeaıiıde. hlad olan bir ~: 
IDek itine se)medi, rm senç kacbn. ba telAtb bela befikteki mektedir. Kıılık meznıatta arpa buads- ı dil~n meraslmlnl gözlerimde canlandı- lıyan ve birbirine rekabet -etmiyea c1ev. aaatten d~upur. ~ eaha~a her iki 

Fak.at bir taraftan celllde haber :......:...1- b).J.J:w - - d b--' 0 _ - L-d L •• ~ nr. Otuz senedir eczacıyım, elime ne va- letl L la B L • memleketin menfaatlen tam bır lhenlıc • ,..~ .,._...,.. .....- soruaceı a -..anml§tır • ......, on gune IUl ar ..,.... Lu er aanınna meMUptur r. unu ... ta- ( t--:-: dıed' Y-"--...ı__._ da ...... 
a&.clerirken diler taraftaa da ftZI- - Çocaiw )'am'T«, oma brtannl da;r hasadı başlıyacakbr. Yazldt mezruat tf>n iyodoform ve eter geçse beyaz ön- yetle iddia-edebiliriz. l ..,... .. ~n ır .. UW1Ua .a,frıilııpmz 
Jeti el altmdea .., .aı.tJe A:JMOba di:re '-7lll ....._ a. _.... kocw Ali. içia bupalerde d~ bekleuen :rai· lilıklü hasta bııfıcılan, aydınlık sakin bir 1 v~ 11hkiJoede, ~ her .em. 
kiliee'inde Patrik Fotyoea biWk e iG8ri atilmak i*milııJe de :tlialiıırA ...... mm çok faydalı Olaakbr. Y..ı ... fll!lell7at ~ dl'Qı' 8'bl obmuiit.... TORKIYENIN 11..ERLEYaJ1 Wrf R~~ f wr rıti W.. 

. de _ _..__ı al den • 'Ye tereddiidii _ .. ı. Suda p~~ m'lf1tl mfmr fto\usu duy- T::..ı.:.. .,L .. leri ile lcarp_maJrü n bunu .aıhan te-li ....,..... 'TIUl ev pçelD..uf koza mahsulu de bet on gune kadar et· du~- vakit Kadı'--"....::--' ı...,_ dili .u~e enerJa ve yaratıcı yük.tek • • • • bir L-liLLaU dL 
J L..i8tidi -Lal& L.."1=--ı_ ki v..n - kadJD b ikteld " 6"'"' sO,-o.urue A~ Ç8- bir -L.:-. oJaa L~L A~..ıL.L ,_. ___ I IDIDI IÇlft YUda _... "'l'te&le&...111"• 

m a- uuapnu• IOl"'D aeaç~ çocaauna de edilmit olacubr. Bu eene müs~ ~- --~-~·- U -···""'' .......,..... ""V'- l"MA~Un - ı Tn....ı..a-- ...a.... R .._ _...ı:s,: ha • -tbiilr!........I__ L~--L • • ı..,:__ ... yın gv.r.wuu&u UllUilQ"'11I, ZUD ·~e . al .... ..ft-.l-L-...! • • er. ~ - ........ ,.,. w.- .,.. 
Vıı:::&"u.p emnD _ ............. ~ipil,....,_.,..._ a ...... eerbest tekilde koza tohumu tedarik et• ...Jı..J'Ulerlnl L-1--~ • tana geçtiii 11unuımucn. ikbeadf ... L!-...!..-a... L--'~ ıli=-- • 

_l__L....... - Bir L_L ____ -!L: L--!L L____ı.:.. tnlStrCtnın llUUJ VG,J'a&&&CUA """l§'<'U- b d bilh ----o..'1 __ L dat._,.u _ellM:ıııa........,,Jt 
nadim 09a"ED, ~ .- ....,._._ ............. miftir. Mah.ulün diier :yıllardan daha di ...JC. 1 ha.-. ...s.:-11-11- K 1 '--L a a ve .... .....,, ... epne .... a.uı 

L_n...:ı ı.. bü ..:L • demirlerİllİ k..... nncı;e ça 1§ &UA& 5u.n&.nun. e eıııımr. ek Ln..::L b. terali - • - -= 
O ~,.,.,, ~. UD _ tilD 7- ~ ~vn19111m ~ fazla ve daha eyi olacaiı taluain edil- yağı kokusu duyduğum vakit çocuklu- ~ uu~- rr ~ ~ go~ SiNEMA SANA YUNDEKI 

mcsuliyet Hırimdiye yuldenecekti.. nlc. tutun. diye d.,.n atmq ve kurtar- mektedir. Koza satıp eskisi gibi yine ğumda k bekıtqt bab llni tar. Ezcumle bundan :rınna eene evvelıne SERMA YE 
Hıria~ ·~. zamanda Prene Le- mlfbr. Rüstempqa hanında yapılacaktır. 1 öptüğüm oz:u:özilmfln an:: ;lir. kadar T~kbede. ~ eanayiletme ı,.,_ Dünya yüzündeki ainemacılık sa-

ona da bır eyjlik yapmak ve yann Fakat, Ler tarafı earan yaqmdan Son yıllara kadar, Traltyanuı bil- Beygirlerin terlemesinden hlsıl olan k~ laagıca bile. yok~ Tiblü,oede b..a.. lııG- nayiine dair 801l g&nlerde nep-edi-
aaltanata geçtiii zaman ona karp aman bulamayan bu kahraman ana. o ln- mediii. ekimi tecrübe edilmiyen çadt -'- d d ıı,.,_ --L• b ,...1 ı..~--da tiln manul)'le ilerlemekte Ye açılmakta le b' • tat' t'Lt •--ld.. -
, -L- _ _, il •• d L_ı "'"uyu uy u15um v~t a15 ar ~... . . n ır ıı ıs ıa. en an~. ıgına go-
Cla udık görünmek istiyordu. da çatımn ÇOIUDCR e ,.angm IÇl1l e _,. ziraati bilbaua Edirnede fazla rağbet bab t beni bindiri' . olan ba eana;riletme hareketi mneat· • re- tahı" 1 !L! il 

f tlar :..!-..I kül -'-·-- amm yorguna ma p gez- 11 o onan sermaye mı m yar 
Daha sonra Rahip .F otyoeun • Bi- mıı. erya llljUR&e yanıp -ur gönnüı ve bir~ç sene içinde birçok mü· ı dlrdiklerbıl hatırlarun. Çöre otunuıi ate- tm. Madea n mensucat ~nayii. az bir iki yüz elli milyon dolardır. Senna-
~ ~nın maneviyatı üzerinde- tur. • ~b~er ~afındaıı ve bu meyanda 

1 şe atılarak ~ttiği koku bir Johosa ya- WD wflnda dahilt _ ~~ ~~':'le 1 yenin iki milyan Ameribda olup 
ki te8irine vakıftı. Ceride Uç k8rpe denecek ,.ana brra- zıraat fidanlıgında Çilek tarlalan mey- f tağmı hatırlatır. Mavi renkli bir gazla ~ eurette büyük bar inkitaf mütebakiai Avrupa ve Asyadad.r. 

Fotyoa, l..eonan maruz bahm- ku ba senç bdmla ev Ye b&tibı eva- dana ptirilmİftir. Yerli Çilekler bu yıl yUzU örtülm"· b ~ -·ı. g8etermiftk, Rumenler bu iled~ Lir F'dim eana-'inde 3SO 000 • h 
~ aı• .__LL-t..._.....!.-..J_ L_L_..ı __ Jan _ .. ..,..._ • di 0,. -Yl'USU de 'Y bir l:'...I!-_ 1 ~ e"'9S..- meuıe veren U~.- !_a.!.-L d' b' • 1 d-X..'I • 1 J" ' lll8llft Çil • 
gugu um a::muu:: .. uacu. DlllJCIUlll" • , _ _, flDI .... 1 - e c.airne Pi7••amda 40-SO kUl'Uf üzerin- renltU kadını gtirUrUm. lhlamur kolauile ~•P Ye)'a en lffl .-Ye ,,,..... eama-l pyor. Bunlardan yüz kadarı artiıt 
olunca derhal k()fllC&k 'Ve unparator ibtQ'ar anaa1 ile Ali c~ açıkta~ den eatılmıfbr. aksınklı ISksUrcıkltı bir oda karpma çı- mi d.duk M.leri le ~.r11Ü1yonmdir. 
nezdinde te,ebbmte bulunacaktı. tir. y AD11D bqb mere mayet elmemlf" - kar. Mum kokusu ki 1------------
~itekim Hıriatidin~ dütü~~üiü si- tir. Tarihi eserlerfn iman mazan gecelerini, ~0ın: ne lihl hatıralar uyandırıyor di7e dQfG- , .. ----------• 

bı oldu. F otyoe veffahdaa olum teh- :: Lüleburgaz (Husu.!) - Sinan uann· Ayvansara lak lesinde kalafata neyim dedim, uet.on kokusu mutlaka 
likeainde bulunduğunu haber alır Haekllfda bir enıd c1aa olup Balkan harbmda :r&DIDlf olan ! çekitmif ::ı: e leblebl kokusu men11rnrt11 tmaa1dul, ~ eBerl ak 
almaz derhal saraya k()ftu. Edirne 1 3 (Huaual mubab~- tarihi bü,;ik camiin duvar akammm ' Bayezitte pumak ~ barut lıcokl iSnBne ptlrecek. W mkl ve pm-

Hıristidi diğer taraftan cellada den) - Hasköy jandarma karakolu bı- ilanil edildiiini eVYelce bildinniftim. ı çoeuklutumcla J'aktılmı renglrenk ~ penya kokulan cezNındı, qıldar içinde 
da haber göndermiıti. imparatorun nuı arkasında iDfUI kararlqan paık" Trakya umumi aıüfettifi eeneral K.Di· 1 taplan hatırlanın. ICo1wiarm hatıralar dam eden blaJ.IJlı, pudra kokuslle k. 
iradesinin geri kaklığı belli olmamak Balkan harhmda burada tehit düten ku- rik'ia tetebbüsii ve paraca yardımı .ile Uzerindekl rolUnfl dllfilnU koku- rlfllUt delroMe bir liSlsl1. oynak danıl•n 
için Prensi zındanından çıkardılar, mandanlan yüzbqa Seyit ile arkadqlan bet usta tarafından minarenin inpaına lar hep 90CUkluk ~o~tmı hatırlataCllk diyorum._ Bemin kokusu 
ellerini arbama bağladılar. i~ ,.a~ıl~ amda ait ~azu~ıklar mnmnl bqlanmlfbr. Haziran nihayetine kadar ihya ediyor. ~u::1: gençllilm otomobil gedntilerini ihp edecek diye 

Saray meydanında yer h~lan- ~ufettiPikçe ikmll e~ ~e anıdm minare bitirilmit olacakbr. Bu büyük Istanbuld. geçtiil için her çepd koku be- :lilf0ııil1orum. Gençlerin koku •lm•••n
IDll- bütün earay erklnı bu eıyuet mpatına seçen Pertemhe gunu batlan· eserin ihyaaı için earfedilen maai tak- nim için Iatmıbu1da bir Alemi canlandı- na, bu lw.wtıld dunufarma hh' ıeY dl- 1 

me,duıı etrafına ~ IDlfbr· dirle brplaadı. 1 nr .. Bu gthıU.n ıend Gzerinde kokular yecek mevkide delWm. Z.man delit-
.._ .... .._ıı;;;;ı;;;;;; ........................... ;;;;;;;;;;=-=-=---~~~~------------~-=~---~-=~~~---~:-=-~~-----------.-.. tikçe dunular dellfl1or, Jr.okular dell-1 - Anne ... Anneciğim, dedi. Ge- maia bep.dı. Jl7or. Bence bqatm kendiafnden koku 

Halk masalları 
·············~······ ... ··············· .. ···· .. ········ 

çen defa doğurttuğum phzade bir Her ealdmpnda da gül deineii aJauık, oaa umlD 99 pmemı sara renk 
1 

kara yılandı. Tıpkı eenin dediğin gi- ile vururdu, teekin ederdi. ve ld&amet ftl'IDek aenkdlr. fıte ud 1 

Sablık 
Az lmll···-·· fakat ,. 

llaline setirilmit BiR TRAIC
TöR, BiR BATÖZ el-
•sifli prtlar .. tediyatta .. 
.. ,.. sa.terilerek aab ... k-
tadlr- M 1 M AR it EM A
LE T T l N CADDESiN-
DE No. 35 BAY FRAN
ÇOIS G U IDICI YE ml
racaat eclilmeei rica oı.m.. bi yapbm. Nihayet iki eene içinde yılan ada- lmlnaum mana ve medlOltı... 1 

Ölümden kurtuldum. Şimdi ise mabllı okumejı yumağı öğrendi. Ecacı: K.....ı K. AKTA.S .. _________ _. 
onu okutmak için beni çağınyorlar. Kız pedipba: 

Safa ile Cefa Ne bdar hoca götürmüılene yılan .-~ dedi. Ben vazifemi 
hepsini mrarak öldürmüı. Şimdi be- yaptım. Şahadeyi okuttum. Artık 

_ 7 _ ni de mracak ve öldürecek. Ne yapa- bana mG•..Je. 

Kara yılanı al~ bir ku!° _ ~ 1 yet ~ pad~pbın ~ ~ ~ezaıdan bir 1e1 geldi: ~~ kma yine birçok ihaan ve 
koyarak beelemeae ve büyubnege zerası bir araya gelip ve dedıler ki: E IA.l-- ::.-~•-- L--k b' v_ :;_ • • • dönel" L--Jad. - Vaauam, U.1.Üuuc:, ~ lf ta- ~ .. ,.._y anneemm evıne U 
.._, , - Şevketlim, phzadeyi matla- gül dein .. . al. B d .. eki . ve pua)m enelki ailX Jine bu ka-

Sarayda berkea kara yılana (Şah- b okutmak İ8tİyonamz ona hoca b.ıt taneai il:" yılan - u · egn 1c1&nn elma tealim etti. 
mele) ~~ öyle ya.. ~~ olarak doimtan ebe,i aetiıtn+dten vur. Sana zaran dob:ı~: ge çe Aradan epey seneler geçti. 
m eulbünden dünyaya ge)mifti YL· betb çare yoklar. Kaz bunun Gzerine annesinin ıne- Kara yılan büyüdü, on yedi on 
Nihayet kara ,.Jan dört bq Ja11DA Bunun üzerine pdph bra Jllam zannın batından ayn)da. barem ala- .ekiz yaflna t..b .., bir gün beba-
bucı. ADahm hikmeti ile iman gibi doğurtan bzm ~ hoca ola- Jan ile birlikte araya seldi. ama : 
de konupy~u. Nihayet. pediph rak getirlimesini emretti. Sarayda cariye1ere: - Şevketli habecıiım, dedi. Ben 
cŞahzade> llDI !*utmak iated.i. Kaza ge)dile:r: _ Bana Jmk bir tane pi dei- bGyüdum. Evlenmek i.tiyorum. 

Hocalar tuttu. ı - Haydi eeni waya. .doimttu- neii ptirin. dedi.. Deineldui setir- Padipb derhal çok güzel bir bz 
Celen hoca. yılana bq.m. aLp pn pim.deye hoca olarak -götüre- diler. buldurup kara Jdımm koynuna koy-

okutmağa bqladığı aırada )'ilan Le;.. ~ Kız deinekJeri ahp phzacl. yi- da. 
C1111D1 eobrar köldürdü. Dediler. . lazım buJunduia odaya sirdi. Z.aTallla km erteei ..bab alfl ola-

Batb bir hoca buJdvler. Kız bu eefer de brtulut çarmi ol- Kara yılan, diier hocalanna 18P" rak baldalar. Yılan ona eokarak al-
Kara JıLm ona dm. madığını gördü. tJiı ailJi onan da Ü2ıerİDe hücum et· d8rmGftl. Betim bir bz baldalar. 
Batka bir hoca daha ptiıdiler. Harem aia1an ile 6enlier 10la ti. Fakat kaz elindeki gül değnekleri O da aynı Abbete uirada-

Ve"'aed ne bdu hoca aetirdilene düzüldü. Ve yolda tekrar anwinin ile kara yılana YUJd~:. v~-1 ne~ laz getirdilene • 
hepli de ydanm eolnr.em ve zebiri mezarmın batana diz çökerek otu- Y dan derhal .Uinleftf. bepei de aabahle,in aldüler. 
ile abGr dlıaya,a bayi.da. Bu vai- rm. Arbk bundan wara kaz OD11 okut- -BrI'MEDI-

Artık düşünme~ iniz !· 
Ylllllak ... 1ıı•-ıı111·-.- _,.._ ,htluel' ' ' ..,_. ?-

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

DORMOY, SAYN, VULEN" FIŞER sihi ... ,.. ..... - ... 
... füriblarm h--tlan u.aı,.lfik btm1m pardNllAa. .,. 
her tlrll ~ w A.,.._ lmmaflarmm batla ,.._.. ;-' ·-• -· 
• • • eblÜJm fiatlerle ................. d .... 

P ..... ••lcll•n E••I Allell Bank••• 01W11rtllda 
Eski Buraald -ı•zeeınde bul·ın• 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticaretltaneıinİ bir. kere ziyaret 

etmeden lcamaı almayım~ 
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Dayandığı mezar taşı... nüfuzuna karşı duracak 
- Rozamond, ben senın annenın mezarının 

Türk - lngiliz dostluğunun akisleri büyüktür taşı ve haçıyım! Korkma! dedi 
Rozamondun davetli bulunduğu 1 korkunç hal karşısında bir kenara vazgeçmelisin; ve çocuğun doğdu- Parls (M.H) - cLa Republique• gaze- buk kurtulmak için faaliyete geçmiş bu- ehemmiyetli bir pay ayırmak, mlizakera-

bu garip eğlenti ve danslar, sabaha büzülmüş kaldı. ğu vakıt ta onu hemen buraya, bu tesinde cSammy Beracha•imzası ile aşa- lunuyor. tı iyi bir neticeye isal etmek için büyUlı 
kadar devam etti. Güzel kadın saba- Bu cehennemi hal karşısında, aşı- mezarlığa getir ve at 1 ğıdakl makale çıkmıştır.: INGJLIZ - TORK ANLA!';MASI bir gayret sarfetmiş olan İngiliz maka. 
ha kadar pek çok ve harikulade şey- kı Rozamondun yaruna geldi ve onu Rozamond, arzdan el, etek çekmiş cM~ahhar bir .. anla~ . ile, lngilt~~ VE ALMANYA matının yegane gayesi değildir. Mezk<l.r 
ler gördü ve duydu! En meşhur ve elinden tuttu: olan bu ölülerden sakın korkma! Ci- Türkıyeye.ç~k comertbırihracatkredisi . .. . . • makamat siyast endişelerle amel etmiş 
en güzel ve en kibar kadın ve erkek- - Ro7.amond, gel seninle son na yet irtikabından çok sakın 1 dedi. tahsis ~· Londrada, efkArı umu- lngiltere, Tur kiye ile ımzaladı~ı. ııniaş- ve şarki Akdenizde emniyetin mubafa-
ler, burada pek acaip şartlar ve şe- raksı oynıyalım. Çünkü biraz sonra - 14 - miye, ~u hll.diseyi Almanyanın yakın - madan başka, Almany"':1'1 ~endi.sine "-: zasına icabında yardım edecek berri v• 
killer albnda Rozamondun gözleri güneş doğacakbr ve benim tebaam Rozamond, iki elini yüzüne ka- şarkta iktısa~ yay~':"' durdurmaya lan payını ayırmış oldugu pıyasalarla ü- bahri bir kuvvete malik Türkiye ile daha 
Önünden geçip, durdu. da güneşi hiç sevmezler, dedi. patb ve: m~tuf olan planın b'.'ınc.ı ":"11'ası ol~ak caretini ~af ettirmektedir. sıkı bağlar tesis edecek yakın - Şarktski 

Rozamond bunlara karşı içinden: ............ - Anneciğim, bana acı. Çok m.~~ea etmekte. m~~· Filhakika, YUGOSLAVYA ILE ARİ MUNA- mevküni takviye etmeye çalışmışlardır. 
- Bütün bu büyük ve meşhur Cehennemi müzik devam ediyor müşkül bir vaziyet içindeyim. Nos- Türkiye bu kredilen, Ingiltereden n_ıuh- SEBETLER !KTISADt TEŞRtKI MESAININ 

phsiyetler, en şerefli ve şaşaalı bir ve iskeletler de cehennemi ve şeyta- tradamüs, kocam Veba ilacı elde et- ~e~ sınat ma~eler ."..3tın alma.k şeklı."de EHEMMtYETt 
hayat sürer gibi hareket ederek akıl- ni bir dans yapıyorlardı.. mek için beni şeytana sattı. Anne- ıstimal ~ecektır. Dıger tarafdan Ingilte- . (Bun<lan sonra, muharrir, Ingiltere-
lara ve vicdanlara sığmaz cinayet- . . • • • . -:iğim, ben yer yüzünde yalnız ve za- r~ ~e, ~kiyeden maden .. ve mahsul~tı "'."' Yugoslavyanın ihracatın~ büyük İngiliz tekliflerinin Ahnan teklifleriylı 
!eri irtikap etmişlerdir. Şu halde bü- Rozamond ister, istemez bu ce- vallı kaldım. • zıraı~e muba~aatın'. .te~ut e~ktedir. bır y~r tuttuğunu :akamlarla gösteriyor karşılaşmış olduğu nazan ltibare aluur-
yük}erin namus ve doğruluktan ay- hennemi ve şeytani iskelet dansına cAnneciğim, bana acı! Eger cen- ~kardır ki, ~z.-'_fürk ".'ubad~le- ve şoyle devam ediyor:) . sa, bu iktısadl teşriki mesai teşebbüsil-
nlmadıkları, namus ve §ClCfİn mü- iştirak etti. nette isen, benim canımı hemen al- !erinin aldığı bu yenı istikametin netice- Fraıısanın yaıdım etmesi şartiyle, bu nün muvaffakıyeü daha ziyade tezahilr 
dafaası için çalışbkları ancak bir ri-, iskeletlerin kemiklerinin birbirine dır. Ve beni bir daha şeytanla kar- !erinden müteessir olacak olan cebri gayretler sayesinde, Almanyanın Tuna eder. Son seneler zarfında Türkiyenin 
\'ayet ve masaldan ibaret imiş 1 diye çarpması, bu garip müziki meydana şılaşmaktan kurtar. Çünkü gördü- kliringJ.I Alman ticarl sistemidir. etrafındaki ilotısadl - siyasl nüfuzuna proğramlarının icrasında faal bir pay al· 
garip bir muhakeme yürüttü ı ı getiriyordu. iskeletlerin birer ko- ğüm şeyler beni çok, pek çok kor- Acaba, Türkiye ~alokında ~uvaffak kolayı:a mukabele etmek mümkündür. mış olan Rayh muhakkak ki bu memle-

Rozamond, timdi kendisini çok vuk. gibi olan gözlerinin çukurların- kutmuştur 1 olan ~u usul, Alınan iktısadt e~trikasınm Halihazırda, bir Fransız delegasyonu, kette iktısadl nüfuzunu daha ziyade tez. 
ahmak ve pek çok. saf görüyordu! dan garip, korkunç bir ışık göze çar- Dedi. her gün inkişaf etmekte oldugu Balkan Romanya ve Yugoslavya ile mllbadele- yid etmeği arzu ederdi. Orta ve Tuna 

Bu sırada, sarayın dışından, hah- pıyordu. Mezardan da şu cevabı aldı: memleketlerinde müeME>riyetle tatbik lerlmlzin is!Ah çarelerini tetkik etmekte- Avrupası piyasalarında metodik bir hu· 
çedeki ağaçlar arasından bir horozun * - Kızım, sen hortlakları gördün, edilebilir mi? dir. Umid edelim ki bu heyet a!Akabahş !file girişmiş olduğu şu umanda, Şıırlttlı 
keskin sesi duyuldu. Müzik. dana, Baştan bata beyaz kefenine bü- başka bİIJCY değil. Sen duanı yap, TUNA VE BALKANLARDA teYdnlerle avdet etsin. müstakbel bir yayılma yollannı hazır.. 
saraydaki hay huy bir anda dur-' rünmüt genç bir kız dansedenlerin ıstavruzunu çıkar ve e;:ine dön! yo- ALMAN TAZY1Xt YAKIN ŞARKTA INGII.JZ lanuık için faaliyetini tevsl etmeyi dil-
dul dairesinden odaya geçti ve uhrevi bir lu sana ben gösterecegım. Kuş ola- BARAJI fllnmekten hali kalmazdı. 

Salondakilerden birisi: sesle f\lnları okudu: cağım ve önünden sana gideceğin Çok tanınmış olan lnglliz meb'usu M. İşte, yeni lngi1iz - Türk anlaşması, İn-
- Horuz ikinci <lefa ötünceye cBir zamanlar arzın en güzel kızı yolu göstereceğim. Dikkat et, kuıu- Ameri, Tuna ve Balkan memleketleri- Parll (M.H) - Tribuna des Nations giliz dostluğunu iltizam etmekle bu funlt. 

kadar biraz ık..\a danaedelirn, eğle- idim, gözünden kaçırma, ha 1 nin A.hnanya ile mllsavl şartlar altında Londrada aktettlğb:nlz istikraz hakkında !eri baltalamıştır. 
nelim. Horuz ikinci defa öttükten cBütün gençlerin ben çok sevdiği Zavallı ve fedakar annenin ruhu mllmkere yapabilmeleri için, bu memle- Y. Desbols lmzaslyle neşrettiği cYakın- cJournal• gazetesinde dahi Londra ı. 
aonra biz de mezarlarımıza döneriz ( idim; mezardan çıkb, yolunu kaybetmiı o- ketlere iktısaden yıml.ımda bulıınm•nın Şarkta Jngiliz barajı• , clnglliz - Tllrlı: lk- tıkrazımız dolayısiyle ve Raymond ı-
diye bağırdı. «Dükler ve Prenslerin mahbubu lan kızına yaşıyanlann diyanrun yo- zaruri olduğunu beyan etmektedir. Mah- tısadl anlaşması• adlı bir makalede dl- tonnat imzasiyle yazı çııkmıştır. cTll.rld-

Bu ihtar üzerine müzik, §a?kılar, ben idim; !unu göstermek için güzel bir kut ol- sullb ziralye ve mevaddı lptldaiyenin yor ki: ye de donanmasını tıtkviye ediyor .. ·• 
\'e hayhuy teltrar ve bütün hıziyle cFakat heyhat .. Şimdi çiyanların dul kuvvetli bir mllşterisl olan Almanya bu- lngiltere ile Türkiye arasında Şubat < .•• Ve İngiliz anıirallıği tarafından 
başladı. yemi oldum; işte masallar cRozamondun dansı gllne kadar dalına bt•kimane idare! ke- ayındanberi girişilmiş olan iktısadl ve hazırlanan inşaat proğramı, lngi1iz tez. 

Fakat .. Rozamond davetlilerin ya- «Aşkımın mahsulünü ben elimle hakkında bunları anlatmaktadırlar I • llm etmekte, kendi şerait ve tediye usul- mail mllzakerat, lktısadl ve slyast neti- g~ında tshakkuk ettirilecek> serlev· 
vaş, yavaı sızar gibi bir hal aldıkla- boğdum; Rozamond, annesinin ruhunun !erini empoze etmekte idi Başka birisi- celeri en bllyilk bir ehemmiyeti haiz ol- haları altında neşredilen bu makalede 
rını farketti. Kemanın sesinde eski «Şimdi de en korkunç bir hortlak deıaieti ile evine kadar ve sabahle- ne müracaat eder korkusiyle, kimse Al- maktan hali kalmıyacak olan bir ııniaş- istikraz hakkında teknik mal<lmat veril-
ahenk, eski canlılık azalmağa, hay olduml» yin pek erken vardı! manyaya muhalefet etmemekte idi. Bu mıya mllnoer olmuştur. Geçen hafta so- dik.ten sonra deniliyor ki: 
ve huylar, şarkılar kuvvetini kayb- Genç kız ve kefeni bir anda yok Rozamondun döndüğünü gören vaziyetin devam ebnemesi arzu olunu- nunda Londrada imzalanan yeni muka- ... Bu anlaşmanın temelleri geçen ..,. 
etmeğe başlamışb.Oynıyanların san- oldu; bunu bütün iskeletler ve saray tabip ve müneccim Nostradamüs: yorsa, her tarafa hulfil eden müşteriye vele, ild memleket arasında muallAkta ne, Türk amiral gemisi Yavuzun Malta
ki ayaklarına zencirle bir gülle vu- takip etti... . . -.- Böyle ve .h~ v~t "..~reden karşı ~vrupa .ce~u~u şark! devlet~erin- bulunan malt güçlükleri halletmekle yı ziyareti esnasında atılmıştır. Yavuz, 
rulmu§tu. Ve... Guneşın keskin ışıklan al- gelıyorsun} Ne ıçın böyle «gunlük• den muteşekkil bır iktısadl blok, bır ne- 1kalmaınaktadır. Bu mukavele, iki mem- 1914 Ağustosunda Breslau kruvazörü ili 

~o~ond .hu .~~ip halin neden tında d~, ~ozamond kendisini geniş kok~~ors~.n} ~e?en ~li~. b~~üldü} vi milletle~ _karte~ Y~~tmak lhıı'.ıdır.,lek~ arasındaki müstakb~l m~ebabn beraber Akdenizde şayanı bayret sefe"' 
doğdugıınu bır turlu anlıyamadı. ve eski bır mezarlıkta, yapayalnız Ne ıçın gozlerının fen sondu) Du- M. Amery nın teklif ettigı budur. Bu de !seyrini tayin etmekte, mlltekabil müba- )erde bulunmuş olan sabık Alman safb. 

Fakat, dışarıda fecrin aydınlığı art- gördü! dakların ne için o güzel gülümseme- aylardanberi, ayni şeyi tel:kin etmekten delelerinde bir tezayüd hazırlamakta ve harp sefinesi Goebin'dir. Britanya hilkll· 
tıkça, içeridekilerin de tel8f ve pa- Ve.. Ancak bu zaman, iblisin den mahrum kaldı) diye sordu. hAll kalmadık. Atılacak ilk adım, birinci Tilılkiyenln sınat ve askeri plAnında in- met! tarafından memn=iyetle karşılan-
niklerinin artbğını görüyor ve anlı- kendisini nereye getirdiğini ve nasıl Rozamond, derin bir teessür ve derecede acele olan, Macaristanı küçük giltereye faal bir teşrlld mesai ayırmak- mış olan bu Malta ziyareti meyvalarını 
yordu. aldatbğını anladı 1 ısbrap içinde bütün gece gördükleri- antant iktısad! blokuna lehimlemektedir. tadır. v=niştir: 

Bu halin devamı, Rozamondda ı Başı mermerden ve haç şeklinde ni ve annesinin ruhu tarafından na- Btl'YOK DEMOKRAStLERLE INGll:l'ERENIN MEVKtt Türkiye donanmasını tezyit etmekte 
çok garip bir hal yaptı. Genç kadın bir mezar taşına dayandı. Ağlamağa sıl kurtarıldığını kocasına anlattı. MUBADELE ve İngiltere de siparişler almaktadır. 
ani, fakat çok fena bir halle karşıla- başladı. Fakat .. Bu sırada mezar taşı Nostradamüs bu duyduklarından Böylece Ingiliz - ltalyan anlaşmasının Makalede donanmamız hakkında kısaca 
§&cağını sanmağa başladı. kendisine: dolayı çok müteessir oldu ve karı- Bu ilk adım abldıkVın sonra, güın:rilk feroasında ve Yakın - Şarktaki Alman malOmat verildikten sonra deniliyor ki: 

Horuzun ikinci ötüş ünde, rakse- - Rozamond, ben senin anne- sına ne kadar büyük bir fenalık yap- sistemlerini tekrar gözden geçirerek, blo- emelleri tavazzuh etmeye vakıt bulma- c... lngi1iz amiralliği tarafından del'-
den güzel ve ıık bayanların her biri nin mezarının taşı ve haçıyıın. Kork- tığını anladı. ka dahil devletler arasındaki ticari mü- dan Londra hllkllmeti Şarki Akdenizde- piş edillp hazırlanan TUrkiyenin yeni 
bir tarafa kaçmağa, gizlenecek bir 1ma1 Sana mukadder olan çok kor- Rozamond pek yorgundu ve bun- nasebatı inkişaf ettirmek 18.zımdır. Niha- ·ki mevklinl çok şllkür takviye etmeye bahri proğramı bilhassa, Torpido, deniz. 
Yer aramağa başladılar. kunç mezar ve cehennem azapların- !arı anlatbktan sonra, uyumak ve yet, bloka dahil devletlerle büyük de- muvaffak olmuş bulunuyor.• altı gemisi, Torpil atan kllçllk gemiler-

Horuzun üçüncü ötüşünde saray dan kurtulmak için aşıkından hemen -BiTMEDi- mokrasiler arasındaki miibadeleleri art- Makalede bundan sonra Londrada ak- den miiteşekkıl olduğundan, bu proğra-
ealonunda hakiki bir panik başgös- lırnıak iktiza eder. tettiğimiz istikrazlar hakkında teknik mm lngilterede tahakkuku kolaydır. 
tereli. Saray baştan başa ve ta temel- f ILJS TJN HA Q JSELERI Bu son noktanın tahakkuku için, kul- malfunat veriliyor ve deniyor ki: Çünkll lngiliz harp gemilerinin lnşaatı-
lerinden sarsılmağa başladı. !anılması lilzım vasıtsyı lngiltere göster- c ... Fakat yeni Türk - 1ngi1iz anl8f" nı sektedar edecek mahiyette değildir. 

Vaziyet büyük bir çabuklukla miş bulunuyor: Ticari krediler. Bunla- masını yalnız i.ktısadl cepheden mütalea İşte böylece, lngiltere, kaybetmiş oldu-

fel'kaladeleşiyor ve korkunç bir hal ı• •ı • b F rın umumileştirilmesi gerektir. Fransa etmek hatalı olur. ğu ve fakat bundan böyle muhafaza et-
alıyordu. Çünkü, zelzeleye tutul- n gı ız asın l r an- dahi, bu suretle teşekkül edecek olan Ankara hükümeti tarafından girişilen mesinl bileceği Türk müşterisini tekrar 
tnuş gibi, ta temellerinden, çatır. ça- mllbadeleler çevresine girmelidir. Esa- sınaileşme eserinde İngiliz sanayiine bulmuş oluyor.• 

tır Çabrdıyarak sallanan sarayın her f · d sen temenni ettiğimiz bu metodik inki-
tarafından alevler görünmeğe başla- sanın zaa ın an şafaintlzarenlngiltereanşlustanberi,•e- Köşkte Müzık Kolu 
dı, sanki cehennemlerin ateşleri, iri r1 neticelere varmak ve 3 llncii Rayhın 

he kıpkırmızı birer ifrit dili olmuş, şı·kayetçı· bulunuyor plfuilarından mümkün olduğu kadar ça-
er tarafa, yakmak ve yutmak için 

aaldırmağa başlamışlardı. derece gergin vaziyetlerin hadis olmakta 
Erkeklerden bazıları, soğukkanlı- olduğunu izah etmektedir. 

lıklanm muhafaza ediyorlardı. Fa-' Londra (M.H) -Time• yazıyor: daha tenkil edilmiştir. inzibat kıt'aları 
kat pek çoğu ne yapacaklarını şaşır-! Filistinde bir taraftan hakiki vaziyeti timdi en sarp arazide yerlqmiı bulunu
tr,ıışlar, korkudan dişleri birbirine tayine uğraşan komisyon tetkiklerle uğ· yor ve bir taraftan yol inpabna çalışılı· 
§ıddetle çarpıyordu 1 raşırken diğer taraftan tüfenkler patla· yor. 

Nostradamüsün karısı, güzel Ro- makta devam ediyor. Mayıs ayının baş- KUDOS MOFTOSO HAREKAT! IDA· 
zaınond, nereden ve nasıl kaçacağı- larında Azzun' da altı arap polisinin hai· RE EDiYOR 
b~· ~~r türlü tayin edemiyordu. Zaten! nane katlinden sonra hemen her gün ka· Maamafih bütün bu tedbirlerin, Filis-

Utun kapılar da sımsıkı kapalı idi. tiller, dağa kaldırmalar, silahlı soyguncu- tinde asayişin muhafazası işinde en bü· 
1:f luk vesair şekillerde tedhiı haberleri alın· yük davayı halletmesi veya edebilmesi 

Ani bir hadise daha oldu. Batı ta- maktadır. Samaria ve Galilee tepeleri beklenemez. Bu dava Suriye-Lübnan 
~afınd:ki samlı pençerelerden birin-1 bu gibi haydutluk hareketlerine sahne 

1 
hududunun inzibatı meselesidir. Aylar· 

en ta salona kadar garip bir ışık, olan yerlerin bllJında gelmekle beraber danberi Filistindeki B.oilere asker, oilah 
ınavi nurlara benziyen bir ışık girdi. Kudüs civannda da yahudilere karşı ba· talimat -ve para yetiştirilmektedir. Kudüs 

Rozamond, bu garip ışığı tetkik zı tecavüz hareketleri vukubulmuı ve müftüsü Al Zok'daki inzivasından lngi
etınek İçin başım döndürünceye ka- yahudiler de bunlara mukabelede bulun- !iz ve Sionist aleyhtarı harekabn heyeti 
'.'ar bütün dans edenlerin bir anda muşlardır. Yahudilerin araplara karşı mu umumiyeaini idare ebnektedir. Bu me
ıskelet olmağa başladıklannı gördü 1 kabil taarruzda bulunmalan yahudi ce· selede bazı Suriye politikacdannın Filis-

Evet, bu güzel, çok güzel, çok şık maatinin liderleri tara&ndan takbih edil- tindeki asi haydutlara ka1'Jl ııadece hissi 
Ve süslü kadınlarla kibar, nazik ve mif ve tecavüz hareketine geçen havali· bir rabıta ile iktifa ettiklerine inanmak 
~il baylar bir anda, korkunç, müs- deki yahudiler pa.a cezasına tabi tu- bir hayli müşküldür. Bundan baııka Lüb· 
ekreh birer iskelet oldular 1 Ve.. tulm~lardır. Fakat haydut çetelerinin nan hükümeti, kendi topraklarının bir 
~Ytani bir müzik, çıldırtıcı, tüyler son zamanlardaki faaliyetlerinin asıl kur- üsaülhareke olarak kullanılmıuıı.nı tahdit 
urpertici bir ahenk te başladı. banlan Araplardır ve bilhıuısa hüküme- yolunda girifeceği her hangi teJebbüsün 

Pek az zaman evvelki en güzel tin hadimi nazariyle baldan köy ağala- Fransız yükaek komiserinin ademi mem· 
Ve ·· lı , goz a cı manzaralara mukabil, n, yahudilere toprak satmakla itham nuniyetini celbedeceğinden korkmakta-
!h'di bir cehennem, bir mezar, bir edilen ve yahut haydutların para talep· dır. 

ret manzarası vardı! !erini is" af etmiyen eJraf ve müfrit Ku- Suriye ve Lübnandaki Franııız kuvvet· 
Ne kadın, ne güzellik; ne bay ve düs mühüsüne muanz olanlardır. Hay- !eri hiçbir suretle müessir olamıyacak bir 

tıe de kavalyelik; ne dans ve ne de dutlar aslı:ert inzibat kıtaatı ve polis ta· dereceye indirilmit bulunuyor. Lübnan 
ınüzik, ne genç ne ihtiyar, ne asillik rafından ıiddetle takip edilmektedirler. ve bilhassa Suriyedelcl Arap hükümetle
".eya kibarlık kalmamış, hepsinin ye- Geçenlerde haydutlarla bir çarpışma es- ri kendilerini daha ziyade kendi vasıta
ru:.d~ daha korkunç ve daha müstek- nuında bir lngiliz polisi ölmüş, fakat lariyle idare etmeye buakılmışlardır. it
te ıskeletler geçmiş idi 1 çete de baabnlınıtbr ve daha dün birçok te bu hal ve şerait lakenderun Sancağın· 

Rozamond. bu harikulade ve oelc. Arap öldürmüı olan bir haydut çetesi da Araplarla Türkler aruında neden bu 

FRANSIZLARIN ZAAFI 
Suriyedeki Fransız makamlannın lngi

liz komşuları ile tefriki mesai ebnek hu
susundaki noksanlarının sebebi ne olur .. 
sa olsun, ıurası muhakkaktır ki Fransızla· 
rın zaafı ve alô.ka.sızlığı Filistine çok pa
halıya mal olmaktadır. Bu yüzden Filis
tinin §İmal ve şimali şark! hudutlarında 
İnşa edilmesine lüzum görülen tel örgü 
mô.nÜeri ve yine o havalide daimi ola .. 

rak bulundurulması zaruri bir hale giren 
inzibat kuvvetleri hakkında Kudüs mu· 
habirimiz etraflı malUmat vermektedir. 

(X) Bu tertibat hiç şüphesiz müsellah 
kıtalann Filistin hududunu a~alannı 
çok daha mü,kül bir şekle sokacakbr. 
Fakat Fil is tindeki lngiliz idaresinin halen 
Fransız mandası altındaki topraklardan 
vaki olan taarruzları karşdarnak için bu 
derece geniı masraflara katlanmak mec
buriyetinde kalması ve bu hareketin bil· 
bassa Fransız matbuatının İngiliz .. Fran
sız it birliğinin yüksek feydalannı say
makla bitiremedikleri bir zamanda vaki 
olması bir hayli gariptir. 

(X) Tünea gazetesinin Kudüs muha
birinin 'Verdiği malümata göre rnevı:u

ubabs tel Örgü manialan Filistinin timal 
ve timali tarkideki Lübnan - Filistin ve 
Suriye - Filistin hudutları boyunca rek
zedilmektedir. Bu tertibabn iki ay zar
fında ikmal edileceği ve 90.000 lngiliz 
lirasına mal olacağı tahmin ediliyor. 

.... 
Aydın (Hususi) - Köşk nahiyesi 

gençleri Kamunbay Osman Kozanoğlu
nun gayreti ile bir müzik kolu tCJkil et• 
mitlerdir. Aydın Gazipap okulu öğret· 

Tekirdağ memlekeı1 
hastanesi genı,ıetlldl 
Edirne 13 (Huıusi muhabirimiz

den) - Tekirdağ memleket haııtanesi 
ili.ve edilen bir pavyon ile şehir ve 
mülhakatm bütün ihtiyaçlarına hakkiyle 
cevap verebilecek bir hle getirilmittir. 
Bu havalinin en mütekamil bir durumda 
olan bu hastanesi çok değerli ve çalıtkan 
mütalıanıslarla idareciler elinde faydalı 
çalıpnalanna devam ebnektedir. 

Kqraköse 
Kılıçova oluyor 
Ankan. (Hususi) -Ağrı villyet mer-

menlerinden Hüseyin Bayındır haftada 
iki defa Kö;,ke giderek gençleri çalııbr· 
maktadır. Gençler yakında parti binasın· 
da konserler vereceklerdir. 

Kahvelerdı:J k8ğıt oyun
ları yasak 

Lüleburgaz (Hususi - Kaymakamlı
ğın çok güzel ve yerinde bir emri ile köy 
kahvelerinde köylüye tenbellilt ve meo
kenet a11lıyan kağıt oyun)an menedil· 
mittir. 

Köylünün medeni içtimai ahlakı kal
kınması üzerinde amil olan bu tedbir 
muhitimizde çok eyi kuıdandı. 

kezi olan Karakösenin adının değiıtiıil· 
meıri ve (Kılıç Ova) isminin verilmeol 
için mahalli umumi meclisince veıilem. 

kara~ Dahiliye vekaietine hildiıilmiotiı 



- =· 

Meşhur bir ilim adamı! .. 
Meşhur Kabinosovun istirahat e- tü. Kabinosov bu teklifi işitince, ilk 

vine geldiği daha sabahtan şayi ol- Önce suratını buruşturdu. Biraz naz
du. Onun emrine, istirahat evinin landı. Fakat sonunda böy)e bir kon
en eyi odası sayılan yedi numaralı ferans vermeğe razı oldu. Konferans 
odayı tahsis ettiler. Bu odada otur- akşam yemeğinden sonra, istirahat 
makta olan §İşman aktör Guryayevi evinin mavi salonunda verilecekti. 
de beş numaralı odaya naklettiler. Kabinosov akşam yemeğine ın-

Guryayev bu işe fena halde içer- medi. 

TENt ASIR 14 HAZiRAN 

~ ... ····R······A······o······v······a·········5_· , ızMtR StCtLI TiCARET ME
MURLU~UNDAN: . . 

: ....................................... : (Hristo pulluk ve şürekasi ko-
ANKARA RADYOSU: mandit tirketi) ticaret unvanile 
öğle ne§riyatı: lzmirde doktor Hulusi hey cadde- Tükçe ve Fransızca olarak dört sene-

Yeni eserlea-ütün ••••••••••••••••••••• 

Hukuk gazetesi 
-0--

Yeni tütün kanunu-
Saat 12.30 da karışık plak neşriyatı, sinde 48-50 numaralı mağazada denberi neş~~y.Jem~ır:e . ol~u~uz Hu· 

12.50 de plak, türk musikisi ve halk şar- her türlü yer mahaulleri ticaretile kuk a:~etesı nı~ .ıkıncı c~ldının 29/.30 
B.M. Meclisince tasvip edilen tütün kıları, 13.15 te dahili ve harici haberler. uğratmak üzere te4ekkül eden it- unc~ nush~a:ı ~ntışar etmış ve posta ıl! 

ve tütün inhisan kanun layihalan hak- A~am neşriyatı: bu tirketin ticaret unvanı ve tir- takdım edılmiş1ır. 

nun hükümleri 

kında aldığımız malumata göre, lktisat Saat 18.30 da p15.kla dans musikisi. ket mukavelenamesi ticaret kanu- Bu nüshada Üniversite OrdinaryUs 
Ziraat ve Gümrük inhisarlar Vekalet- 19,15 türk musikisi ve halk şarkıları, nu hükümlerine göre sicilin 2315 Pr~fe~örler~~en Erzurum. s_aylavı Saim 
lerile, lzmir, lstnnbul, Samsun, ticaret ve (Hikmet Riza ve arkadaşları), 20.00 de numarasına kayt ve tescil edildi- Alı .Dıle~e nın, ~~bbı adlının ent:resan 
zirant odaları murahhasları ve tütün eki- saat ayarı ve arapça neşriyat, 20,15 te ği ilan olunur. bahislerıne Profesor Mustafa Reşıt Bel
ci ve tüccarlarından müteşekkil hususi türk musikisi ve halk şarkılan (Handan lzmir sicili ticaret memurluğu gesayın İsviçre Federal mahkemesi ka-
bir komisyonca hazırlanan ve gazeteler- ve arkadaşları), 20,45 te keman solo, resmi mühürü ve F. Tenik imzası. rarlarına Profesör Hirschin Ticaret ka-
de ilnn edildikten ve bütün ziraat ve ti- Viyolonist Necdet Remzi Atak, 21.00 de 1 _ Mukavelename. nununa Profesör Hasan Tahsin Ayni'nin 
caret odalarına gönderilerek bunların konferans, 21.15 te stüdyo salon orkcst- Bu gün hin dokuz yüz otuz se- 1ş mukavelesine Cevat Hakkı Özbey'in 
mütalealnn da alınarak tamamlanan bu rası, 22.00 de ajans hc'Jerleri, 22.15 te kiz yılı Mayıs ayının otuzuncu pa- mali kanunlara aid makaleleriyle Şurayı 

di- layihayı eski kanundan ayırdeden başlı- yarınki program. zarteai günüdür. Devlet aZ<l\sından Cudi özal'ın Sulh Ha-
ca vasıf, tütünü bir inhisar maddesi ola- kimi Tahsin İstanbullu'nun ve daha sair 

Jedi. istirahat evinin direktörüne gi- istirahat evindekiler: 
derek dert yandı. Fakat bundan hiç - Konferansa hazırlanıyor! 
bir fayda hasıl olmadı. Direktör yap- ye düşündüler. 
tığı işi geri almadı. Bu suretle Gur- Akşam yemeğinden sonra herkes 
yayev de beş numarah odada kaldı. mavi salona toplandı. Kabinosovu 
Akşam yemeğinde Kabinosov beklemeğe başladılar. 

sofranın en baş köşesine oturdu.. Kırk dakika geçti. Kabinosov he
Açık renkli parlak gözlerile sofrada- nüz görünürlerde yoktu. Bir saat 
ki kadınları süzdü. Çatalını tabakla- geçti .. Kabinosov ·hala gelmemişti.· 
ra vurarak ve ağzını şapırdatarak Guryayev sabredemedi. Bu· gecik-
yemek yedi. menin sebebini anlamak üzere -=-ev.:. 

Adeta ders verir gibi yüksek aes- velce kendisinin oturduğu - muh.:. 
le konuştu. Söz arasında. herkese te~cm yedi numaralı odaya ·gitti.· 
i ittirecek bir şekilde: Kil:iarca kapıyı vurarak seslendi. 

- Eh, yemekler fena değilmiş, - Kabinosov yoldaş, sizi büyük 
diye söylendi. Esasen yemeklerinin bir sabırsızlıkla bekliyoruz. 
eyiliğini ileri sürerek benim buraya Kabinosov hiç bir "cevap verme
gelmemi tavsiye eden Genadi lva- di. Fakat o<:lada bazı patırtılar oldu. 
noviç oldu. . Guryayev kapıyı açarak içeri gir-

Evet, evet, fU meşhur Genadi 1- di. Kabinosov yere oturmuş, hanl 
vanoviç.. harıl bavulunu yerleştirmekle meş-

Kabinosov, böyle meşhur bir ada- guldü •. Sakalı karmakansıktı. Bir 
mm soyadım söylemeden sadece is- kelime ile meşhur alim, Pek perişan 
mini söylemekle adeta böbürleniyor- bir manzara arzediyordu. - · 
du. Guryayev, adeta korkmuş bir hal-

Kabinosov, iri yan, kelli felli, kara de sordu: 
sakallı, tam Alimlere yaraşır bir tarz- - Kahinosov yoldaş neniz var? 
da dazlak kafalı bir adamdı. Herkes- Açık duran bavulunun bir gözüne 
ten önce yemekten kalktı. Ve yuka- mavi bir deniz donu yerleştirmekle 
rıya odasına çıktı. meşgul olan Kabinosov: 

Sofra başında oturmakta olan - Ah sormayın, dedi, çok fena 
Guryayev alaka ile sordu: bir haber aldım. 

- Kuzum, dedi, fU Kabinosov - Hayrola, karınız veyahut ço-
nesile mefhurd~r? cuklarınız falan mı hastalandı? 

Herşeyi bilirim iddiasinda olan - Ne münasebet? Kanının bu iş-
Zoya Llvovna 1'aş1annı hayretle kal- le hiç bir alakası yok 1 
dırdı : - Kedilerinizin başına bir fela-

- Sahiden bilmiyor musunuz? ket gelmiş olmasın? · 
dedi. Onun §abama mahsus bir la- - Evet 1 işin sonu kedilerime do
boratuvan var. 1 kunacak .. Tam enstitümün bütçesi 

- Maalesef bilmiyorum. Pavlo-' görüşüleceği sırada Genadi lvano
vun adını duydum. Speranskiyi bili- viçe işten el çektirmİ§ler .. Onun için 
rim. Fakat Kabinosov diye bir pro- beni mazur görünüz, ~imdi ben kon
fesör adı ilk defa işitiyorum. Bu zatı ferans falan veremem. 
şerif laboratuvannda ne yapar? Meşhur alimin konferansını din-

Zoya Llvovna bir an süren tered- lemek üzere toplanan istirahat evi 
dütten sonra: sakinleri, gecelerini hoş geçirmemek 

- Sarih olarak ne yapbğını bil- için, bu topluluktan istifade ederek 
miyorum, dedi, galiba kedilerle bir dansa başladılar. 
şeyler yapıyor. Bunun hakkında yaz- Kabinosovun otomobili istirahat 
rnışlardı.. evinden ayrıldıktan sonra Zoya Li-

- Kedilerle ne yapıyormuş} yovna: 
- Galiba kuyruklarını kesip mu- - Fakat ne olursa olsun şu Kabi-

ayene ediyorrnuf.. nosov çok enteresan bir adam .. diye 
- Fakat, kedileri mi muayene söylendi. Onda esrarengiz bir hal 

ediyor. Yoksa kuyruklarını mı? var .. Adeta muasır doktor Faust. 
- Galiba kesik kuyrukları mua-

yene ediyonnuf .• Yani kedideki ba
tı safhaları tetkik ediyorınu§.. Her 
halde çok enteresan bir tetkik mev
zuu olsa gerek. Guryayev ısrarla tek
rar etti: 

- Affımı rica ederim, dedi, fa
kat şu noktayı anlamak istiyorum: 
Yani sizin bu anlattığınıza nazaran 
Kabinosov, biyolog olmuş oluyor. 
Öyle mi? 

Mimar Nekuşayev de söze karıştı: 
- Bence baytar olsa gerek. 
Ressam Komarinov da fikrini söy

Jedi: 
- Bana kalırsa, dedi, Kabinosov, 

bir hayvancıdır. Kediler, kuyruklar .. 
Falan, bütün bunlar, bir hayvancının 
ihtisası içine girerler .• Zoya Livovna 
tafsilata girişti: 

- Galiba o ruhiyatçı bir doktor
dur. Kedi onun için bir tecrübe hay
vanı olmaktan başka bir şey değil
dir. Bana anlattıklarına göre bu Ka
binosov, kediler vasıtasiyle insan 
psikolojisini tetkik ediyormuş.Onun 
kendine göre bir nazariyesi varmış. 
Anlaşıldı mı?. Mesela diğerleri tet
kik mevzuu olarak beygiri, maymu
nu falan nasıl seçiyorlarsa bu da ke
diyi seçiyormuş. 

Münakaşa hararetini kaybetti .. 
Makul Guryayev şöyle bir teklifte 
bulundu: 

- Bütün bunlar bana çok acaip 
ve tuhaf görünüyor. Mesela, diye
Jim ki benim psikolojimi tetkik et
mek için ne diye elalemin kedisinin 
kuyruğunu kesmek icap etsin? Ma
amafih belki de bu meşhur Kabino
sov hakikaten tabiatin sırlarını çöz
meğe çalışıyor. Biliyor musunuz ki, 
hen ne düşünüyorum: Kabinosova 
gidip kendi keşifleri hakkında bize 
bir konferans vermesini rica edelim. 

Herkes bu fikri makul buldu ve 
beğendi. Bu işi halletmeği de Gurya
yev kendi üzerine aldı. 

Ertesi sabah Kabinosov]a gÖrüs-

Aradan on gün kadar bir zaman 
geçmişti. İstirahat evinde sabah kah
valtısı yapıyorlardı. O günkü gaze
teleri gözden geçirmekle meşgul o
lan Guryayev, birdenbire çataJile ta
bağını vurarak: 

- Yoldaşlar, dedi, bana bakın! 
Meğer bizim meşhur Kahinosov bi
yolog değilmiş! 

Mimar Nekuşayev muzaffer bir 
eda ile: 

- Onun baytar olduğunu ben 
size söylememiş miydim? diye bö
gürlendi. 

- Hayır, baytar da değilmiş. 
Ressam Komarinov: 
- Demek hayvancı da değil 1 
Zoya Livona sevinerek: 
- Görüyor musunuz? Ben hak

lı imişim.. Demek Kabinosov ruhi
yatçı doktormuş!.. 

- Hayır, ruhiyatçı da değil .. 
- Peki şu halde neci imiş, ku-

zum? 
Gözleri sevinçten pırıl pırıl ya

nan Guryayev: 
- Neci olacak, dedi, düpedüz bir 

şarlatanmış. Kedileri falan da hep 
göz boyamak için besliyormuş .. Ga
zeteyi okursanız herşeyi öğrenecek
siniz! O şimdiye kadar Genadi lva
noviç sayesinde tutunabilmiş. Gena
di lvanoviç yuvarlanınca bunun fo
yası meydana çıkmış .. 

Herkes susuyordu.. Nekuşayev 
kendini tutamadı: 

- Bu kedi canbazının nasıl ol
muş ta ~imdiye kadar foyası meyda
na çıkmamış? Asıl benim hayretimi 
mucip olan burasıdır. 

Guryayev: 
- Çok basit dedi. Baytarlar bu 

himmeti hayvanatçılardan beklemiş
tir; hayvanatçılar baytarlara güven
mişler .. Ya siz bu işe ne dersiniz, Zo
ya Liyovna~ 

Zoya Liyovna kıpkırmızı kesildi : 
- Ben esasen ilk 2ördüiZüm da-

rnk değil , milli bir mahsul ve ihraç mad- JSTANBUL RADYOSU: Türkiye cümhurluğu yasalarına değerli zavatın yazıları etüdlcri vardır. 
desi olarak görmesi ve bu bakımdan hü- öğle neşriyatı: dayanan ve örneği tasdikli aşağı- Rektör Cemil Bilsele yapılan Jübileye 

J l 
daki mühür ve imzasını kullanan üniversite talebesinin seyahatlerine genç 

kümlcr koymasıdır. Saat 12.30 da p a.k a tilrk musikisi, 12. 1 k' • • M h E • 
1 - TOHUM ışı: 50 ek havadis, 13.05 te plakla türk ~usi- zmir. i ıncı noterı e met mın kızlarımızın askerlik derslerine dair re-

h h 
Erener, Bahçeliler hann~daki d.a· simleri ı"ntibaları da ı"htiv·a etmektedir. 

A - l"u'" tu""n· tohumunun i racı mem- kı'sı· 13 30 da ınu telü pl 11k neşrı"yatı ' ' a · iremcle ve İ!İmin ba,ında iken sa- . 
n•uı"y•t"ın• ,·ıa~veten yabancı tütün tohu- Ak .. nm n"c::rı"<•ah· 

"" "" -;<' ~ .J A. at on birde yanıma gelen, adı ve 
mu ithalinin de mi11i mahsulün ve vasıf- Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 19. I • d l b d t • d 1 gheloff. 
larım ltoruma bakımından mürakabeye 15 te konferans: Fatih halkevi n~ına: s~~ı h zm~r ~rio e esdenın ek~ %40 - Yüzde kfrkı Şinna Çet-
ve mezuniyete tabi tutmak. Burhan Felek (Olimpiyatlar), 1955 te Jvıakı Aank.a . numl ar~ d~ mb~. 1 

• rafile ait olacaktır. · · 
1 

s ınazı ve zmır e ırıncı 9 B · k · · .. dd • b. h • a·- · Bir :l!ere mahsus o an tütün to- borsa haberleri, 20,00 de Grenviç rasat- k d d 217 d M k - u fır etın mu eti ır a-
d 

. . b k b" k . nakl or on a numara a a s • d ku •. iri' • humu '\'cy·a fi csınm oş a ır yere na - hanesm<len en saat ayarı, 20.02 de • . zıran o z yuz otuz ıe z tarı·. 
li suretiyle tütün cinslerinin bozulması- Ve<liaRi7a ve arkadaşları tarafından ti.irk eermonfddl~ I t_ah_ıt~er~ tellı ;,_lan hinden itibaren 31 mayıs bin do
na muni .olacak tedbir ve müeyyedeler. musikisi ve halk şarkıları. 20.45 te hava ır tara .an z~ır e 0 tor ui- kuz yüz kırk bir tarihine · kadar 

C - Tütün tohumu ı~la.h Ye istifası raporu, 20.48 de Ömer Riza tarafından tafa hey. ~a~de~ınde 13 nu~ara 1 devam etmek üzere üç ıenedir. · 
için en"stitüler vücuda getirmek, fenni arapça söyle\', 21.00 de Tahsin Karakuş e':de o~an Hr~ato Pulluk ıle iz- . 10 - Bu 4irkete başka bir ferik 
ve zirai tetkik ve tecrübe~rde bulunmak ve arkadaşları tara!ından tUrk musikisi mırde gul ıokagında 6 numaralı ve irket dahil 

0

de v ildir. 
k h 1 h lk k 1 21 ~5 2 evde oturan A. P. Angheloff ve ' g · . 

ve bu suretle elde edil ece to um arı ve a şar ı arı, .-. te orkeStra, 2 . d. w fd I . d d t'._ 11 _ Bu tirketin yapacagw 1 mu 
d v k · h b 1 • kla ıger tara an zmır e OKtor • 

çiftçilere parasız agıtma • 15 te aJan~ a er en, 22.30 da pla so- M f h dd • d 1 · amelat sermayeden ziyade parayİ 
Ç - Yabancı memleketlerin zevk ve lolar opera ve operet parçaları, 22,50 de ul stada ey ca Meııdn e Ş~ numMa- istilzam ettirdigwi takdirde ter;kl~ 

1 · · · h be · .. ra ı ev e oturan a am ınna • ,. 
taleplerine uygun tütün cins en yetıştır- son a r ve ertesı gunUn programı. r:... fi I d b . v rin bu tirkete ikraz edecekleri pa .. 
mek huıusundn tedbirler almak. AVRUPA iSTASYONLARI: ~tra 1 ara ~rın a ~ştan aşagı 1 • • m · .• f • • : tarafımdan yazılmak uzere · anla:. ra ar ıçın 706 yuzde alb aız verı· 

2 - EK1N ı SENFONiLER: . tacakları gibi bir tirket mukavele- lecektir. lıhu faizler masarifi g . .' 
A - Tütün ekimi serbest olan yerler- 17.15 Roma kısa dalgası: Senfonik • . . ki w • ·d.I y mumiyeye kaydedilir 

de eyi tütün yctişmiyecek mevzii mıota- konser, 20.50 de Bükreş: Senfonik kon- ıı yapvma. ~gımı ı~te • ı ~r. as~nın • •. • . .. 
kaların tayin ve ilanı ve buralarda eki· ser. (2L45 devıınıı), 21 Varşova: Sen- ~~dıgı .gıhı kendılerını ve tahıtle- 1

1
2 d Şıbk~t · lub~- g~.eceil. 

min meni anluhiyeti • ırmak · yatakları, fonik konser. nnı ergın ve olgun gördüm. istek- yer er e fU e er aça . ı ece ır. . 
kara suluklar, bataklıklar gibi • HAFIF KONSERLER: lerinin ne olduğunu sor~um. Be· 13- Şirketin taıfiyeıi halindeı. 

B - ·Tütün cinslerinin istifası ve ha· 7.10 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli kon- nim ve tah~tleri~ yanında ıöz aldı- A) - Aktif ve Paıif teıbit edi· 
ricin göstereceği arzuya göre cinsler el- ser (8.15 keza), 11.45 Berlin kısa dalgası lar ve d~dıler kı: lecektir. 
de etmek ve tütün ekiminden tacire ar· hafif mu!iiki. 13 keza 14.30 kaza 13.25 Afağıdaki mevad ve terait da- B) - Zarar fÜreka arasında 
zına kadar muhtelif işlerini fenni icap- Bükreş: Stanescu orkestrası. (14.30 de- iresinde bir komandit tirket "akd sekizinci madde ahkimı mucıÔİn· 
lanna göre ıslah ve mahsulün ihraç kabi- vamı), 14.45 Roma kısa dalgası: Hafif ettiklerini beyan etmitlerdir. ce tevzi edilecektir. 
Jiyet ve kıymetini artJTacalı: çareleri ara· musiki konseri. 17.45 Berlin kısa dalgası 1 - Şirketin nevi (Komandit) C) - Aktifden, komanditer teri• 
mak üzere fenni müesseseler vücuda ge- iş sonu ikonseri, (18.50 devamı), 18 Prag tir. kin sermayesi nakit olarak verile-
tirmek. bando mU1.ika. 18.30 Ber1in kısa dalgası. 2 - Şirketin merkezi lzmir ve cektir. 

C - Eyi fide ve tütün yeti~tiren, eyi Küsük halk konseri. 19.15 Bükreş: Pllk muamele merkezi de doktor Hu- D) - Diğer terikler ıermayele-
denk yapan çiftçiler araamda müsaba- ıuusikisi. 19,20 Prag Fok orkestrası. 20. lôsi caddesinde 48 ve 50 numara- rini mal ve alacak olarak alacak· 
kalar tertip ederek ka:ınnanlara müU- 20 Florans Napoli: Bando musiki. 20,25 dadır. lardır. 
fatlar vermek, Prag: Çocuk kol'osu. 21 Peşte: Orkestra 3 _Şirketin mevzuu mahsulatı 14 - Her takvim ıeneıi ıonunw 

Q - lc;Jnrcnin ve fenni müessesenin konseri, 21 Lrıy~g: Orkestra, Sopran, arziye üzerine ticaret yapmaktan da pilanço tanzim edilecektir. 
memurları münasip :z.amnnlarda tütün tenor, bariton. 21 Belgrat: Koro konseri, ibarettir. Eğer pilinço neticesinde, konulan 
ekilen yerleri gezip çiftçi ve çocuklarına 21 Viyana: Eğlenceli musiki. 21.30 mili- 4 _Şirketin ünvanı (Hristo Pul- ıermaye miktarının %20 yilzde 
ameli ,.e nazıırt bilgileri vermek, piyasa no, Torino: Radyo orkestrası. 22.45 P~ luk .. k" k d•t • k t') yirmiıi nisbetinden az bir kar te-

A • ve fure aıı oman ı tır e ı 
talepleri hakkında kendilerini ten,·ir et- t~: ~lak kons~:1· 22.45 Belgrat: Plik mu- dir. ayyün edecek olursa ortaklardan 
mek, sıksı. 22,45 Bukreş: Lokantadan kons~r • her biri tirketin tasfiyeıini talep 

D - Tütün hastalıkları ile mücadele nakli. 23.30 Var~va: Küçük orkestra. A sp -~ehıkllefrfde(k H. pd~llu)k ve edebilirler. Bu hak komanditer 
usu1lerini bulup yapmak. 24.10 Pec:te: Çigan orkestrası • • 1 e 0 oman ıte ya- ·k ş· M Ç tr f'I d ·ı 

"JI • • • hd l. ı· k l ferı ınna . e a ı e e tamı • 
3 - TOTON DENKLENMESI: OPERALAR, OPERETLER: nı gayrı ma ut mesu ıyet ı o • d. 
A -Tütün ekicisi ile alıcısı arasında· 13.15 Roma kısa dalgası: Lirik opera- l~ktif ferik olup. yalnız ma.dam ırİ5 _Şirket umurundan dolayi 

ki müna~ebet1eri tanzim eden ve tütün larcLm bir perde, 20.15 Berlin lwa dal- Şın~a M. Çetrafıl ~Ko~and.ıte~) tehaddüs edecek her türlü ibtilif
ticaretinde ahHik ve dürüstlüğü ve kar- gası: Lehar'ın cLustize Vitve> opereti. yanı mahdut meaulıyetlı ferıktır- )arı hakemler marifetile hal ve 
şılıklı itimadı teai!I edecek zabıtaları ihti- (21.30 ikinci kısım). 21. Prag: Stildyo ler. faslını 4erikler 4imdiden kabul et· 
va eden 2506 sayılı kanun hükümleri de operası. 22 MiU\no, Torino cSibirya> i- 6-Şirketin sermayesi «10000» miflerdir. 
tatbikattaki tecrübelerde edinilen kana- simli opera piyesi. on bin türk lirasından ibaret olup Ak.ti b k b• d• ki l 
ate göre küçük bazı tedbirlerle layıhaya ODA MUSIKISI: bu ıermayenin c1000» bin lirası olm dı wer bat a ır.kr ıyectme elr · . . H • • a ıgını eyan ve ı ar e e e-
ilnve edildi. 11.15 Berlın kıs<\ dalgası: Oda musıki- • Pulluk ve «100()» hın lırasıA.P. • ·· · • b • k t k l i . . • • . rı uzerıne ıf u fır e mu ave es 

4 - YAPRAK TOTONLERt iŞLE- sı konserı. 12.15 Roma kl.9a dalgası: Oda Angheloff ve «8000» ıekız hın lı- r t · l k h l . . . . • • • esen anzım o unara azır o an-
ME TARZI: musıkısı konserı. 19.051 Ostrava: Salon rası da komandıter :terik Şınna M. )ar yanında . ık ku d M l 

Tütünlerin en eyi ~ekilde hazırlanma- kenteti (19.30 devamı), 22.45 Berlin kı- Çetrafil tarafından konulmuftur. ·· d açt ça 
0 

nl u. ea .. . ve mun ereca ının arzu arına ta-
sı için mütııhassıs bir heyete imal tipi sa dalgası: Kuçilk oda musikisi konseri. 7 - Komandite terikler H. Pul- m ld w k b 1 UHTEL . amen uygun o ugunu a u ve 
teabit ettirmek.. M IF: luk ve A. P. Angheloff fırket ün- ikrar ettikten sonra alt nı hepi • 

5 - CEZA tŞLERt: 19.10 Roma kısa dalgası: Arapça mu- vanını tafıyan mührü istimal et- · tt'k üh' .. l dı.k mız 
' k"l" · (T · A kisi k •1 h .k. • ımza e ı ve m ur e ı . Hususi heyetler kaldırılıp kaza i~i ta- sı ı ı ne~rıyat. rıyo rap musi · ") . me suretı e er ı ısı müttereken 

20.37 Bari: Haberler ve Türkçe konuş- tahai imzalarile tirketi temsil ve Genel.sayı: 7453 Özel. sayı:~O bii mercii olan mahkemeye verilmiştir. 

lnhisarların işletilmesi bakımından 

çiftçi lehine yapılan yenilikler: 
1 - Mahsulün afetler sebebile zarara 

uğraması halinde resen tekrar tahmin 
ynpıp mukayyet zimmetlerin düzeltil-
mcsi, 

2 - Satılmıyan tütünler için an bar ki-
rası alınmaması, 

.3 - Kaçağa sarfedilmiş sayılmayı, i
cap ettirecek hallerde çiftçi hakkında 

takibat yapılmadan evvel en büyük mül
kiye amirinin reisliği altında bitaraf bir 
heyete işi tetkik ettirmek, 

4 - Müddeti içinde tütünü anbara 
getirmiyen çiftçilerin vazifelerinde ıztı

rar bulı.uıup bulunmadığının takdiri hu
susunda hrıkime salahiyet vermek. 

Hu usi tütün anbarlarında çifte anah
tar usulünün kaldırılması suretile tütün 

malar. 21.15 Bari: Haber ve Elen musi- teahhüt altına koyabilirler ltbu ftrket mukavelesı suretinın 
ı-=~1• 8 

B . k • dairede saklı 30/5/938 tarihli ve 
~ • u fır et 1 At d - . .. muame a ın an 6929 umumi numaralı aslına uy· 

elde edılecek kar veya melhuz za- gu ld w t d"k k l d B. d n o ugu as ı ı ın ı. ın o-
rarlar fU ıuretle taksı·m edı.lecek- k ·· k. l h · • uz yuz otuz se ız yı ı azıran ayı-HAYAT 
lır. .. .. M k • • • nın onuncu cuma gunu. 

a lnesının esrarı %20 - Yüzde yirmisi H. Pul- lzmir ikinci noteri resmi mührü 
Doktorlarımız tasdik eder ki, has- luk. ve imza 

talıklanmızm çoğu ruhidir. Zaaftan, o/o40 - Yüzde karkı A. P. An- 2069 (2192) 

cesaretsizlikten, korkudan, melinko- ·----------------
liden, ümitsizlikten doğar. Mentei Ayar memuru aranıyor 
ise, heyecansızlık ve neşesizliktir. 

Bugün hastaneleri bopltacak ye- Belediye grup merkezlerinde çalııtınlmak ve ücretleri belediyeler-
gine ilaç: heyecan ve netedir. ce ödenmek üzere san'at mektebi mezunlan üstün tutularak 60 - 100 

Bir hastaneye gidiniz, hastaların lira aylık ücretle ayar memurları arandığından isteklilerin nüfuı ve 
elemlerini, endişelerini güler bir yüz a~kerlik ~ıtlarmın ve tahsil vesikalarının birer kopyasını ve kısa 
ve itimatla kaldırınız, derhal yatak- bır hal tercümelerini dilekçeleriyle birlikte getirerek imtihan edil
lanndan kalkarlar ve evlerine kofU- mek üzere 17 haziran 938 cuma günü saat 9 da Ege mmtakuı ölçii-

1 
ler ve ayar hat müfettiJliğinde bulunmaları. ar. 

(2183) işte insan makinuma bu kuvvet-
2061 

tnc~ini mesuliyeti altında serbeııt bırak- )eri vermek, hayatı saadetlerle geçir- W.%Z?Z7.>..22!1.JPZ8•WiiNS&P™U f2 JQ?JJ'ZR•p:gıs+P:MW!W 

ma6._ A) Munyyen müddet için tütün ;:~ko1:a~:~:~~~ azimde muvaf- Müteahhitlere; inşaat yaptıranla 
2g:ar1 

mıntaknlarındn fenni §artları haiz anbar- • • 
lnr tesis etmek. Bu da her menim değiımesinde M u J D E 

kanın küreyvatı hamrasını tazeleyip • 
B - Anbarlarda tütünün eyi iııtif ve çoğaltmakla olur. Bir §İ§e (FOS- • 

muhafaza edilmesinden dolayı inhisarlar FARSOL) bu hayat kuvvetlerini Sog~ ukdemı·r lşyurdu 
idaresinin mesuliyeti, b• h f ır a ta içinde lemin eder. (FOS-

7 - Tütünün anbarlarda devlet RSO FA L) kan, kuvvet, ve ittihayı 
mallarının tabi olduğu primler üzerinden r ~ HASAN AK AY artırır • ...azım olan kalori ve ener1·iyi 
sigortası, 

verir. Sinir ve asabi buhranlardan 
6 - Tütünün evvelce on saatlık mesa- k urtarır. Uykusuzluğu, fena diiJün-

feye kadar olan ambarlara nakli mec- J • • k bızlan ce en, muannıt a giderir, vü-
buri iken bu defa bu mesafe en çok 30 cudu daima genç, dinç tutar. Maddi 
kilometre olarak tesbit edildi. ve manevi yorgunlukları alır. Bil-
-------------- hassa bel gevıekliği ve ademi ikti
kikadan itibaren bu adamın bir şar- darda büyük rol oynar. Çünkü dai
latana benzediğini size söylememiş ma uzviyetimizde neıe ve heyecan-
mivdim > lar yaratır. Her eczanede bulunur. 

Yeni Tuhafiyeciler 1343 üncü sokak No. 21 
Bilumum inpahn her nevi demir itleri, boru, tel ve bilhaua panc 

i§leri, oluklu lamarina itleri ve tamirleri 

Gayet temiz ve muntazam İ§, sür'at ve kolaylık.. Müe11esemiz 
her in emre amadedir 

Fiatler : Rekabet kabul ebniyecek derecede ucuzdur .• 
1 - 13 (2164) 
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lZMtR SlCILI TICARET ME- iPOTEKLi GA YRt MENKUL 
MURLUöUNDAN : iCRA SATIŞI iLANI 

(Sücudi Halefi ve Sa.mi Güran) TURGUTLU iCRA MEMUR· 
ticaret unvaniyle lzmirde Arastada LUöUl\DAN : 
275/277 numaralı mağazada kun- Turgutlu icra cbsya sayısı : 
~ura ticaretini yapan i.§bu tirketin ti- 1938/ 46 
caret unvanı ve şirket mukavelena- Turgutlunun Düvelek oğiu Ari-
~esi ticaret kanunu hükümlerine fin İzmir Er..ılak ve Eytam br.mlııısın
röre sicilin 2295 numarasına kayıt dan ödünç aldığı p~raya mukabil 
ve tescil edildiği ilan olunur. bankaya ipotek eybdi~i Turgut!ud3 

İzmir Sicili Ticaret memurluğu 1 - Sağı sahibi senet aşçı dük-
Reımi mühürü ve F. Tenik hanı, solu sahibi senet berber dük-

İm2:ası kanı, nrkası s:dllbi senet han havlu-
1 : MUKAVELE su, cephesi tarik. 

tZMtR ME:\.YLEKET HASTA
NESl DAHlU HASTALIK .. 

LAR MOT AHASSISl 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenehane5İ : ikinci Beyler 

so~ağmda. Fınn ~arşıswda (25) 
r.".!maradadır. 
TELEFON : 3956 
EVl Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1O!8 TELEFON 2545 

Bin dokuz yüz otuz sekiz ıeneıi 2 - Yemini sahibi senet bakkal 
nisan ayının on ikinci ıah günü saat dükkanı, ıolu sahibi senet aşçı dük- tZMlR StCtLt TiCARET ME-
on be§ •• sıralarında lzmirde Halima- kanı, arkası sahibi senet han avlusu MURLUöUNDAN : 
ia çarfllmda Meyvelel' güınrüğü so- cepheıi tarik. T eıcil edilmit olan (tıtanbul kü
kağmda 14/12 sayılı dairei mabau- 3 - Sağı ıahibi senet Helvacı çük istikrazat sandığı Türk anonim 
sasmda Türkiye cümburiyeti kanun- dükkinı, tolu sahibi senet atçı dük- şirketi lzmir ıubeıi) nin ödünç pa
lan dairesinde vazife gören qağıda ki.nı, arkası şahibi senet han avlusq ra verme itleriyle iığrapcağma mü
nıühür ve imza sahibi 1zmir üçüncü cepbeti tarik. tedair beyannameıi 2279 numaralı 
noter vekili Fehmi Tenikin yanma 4 - Sağı ıahibi .enet ban kapısı, kanulı bülanüne göre sicilin 2311 
relen ve ut ve hüviyetleri kanun solu sahibi senet bakkal dükkim, ar- numarasına k&-yıt ve tescil edildiği 
nu.armc:la pbadete ehil görülen kim· kası tabibi ıenet avlusu, cephesi ta- ilan o~n~r.. . . w 

leni hazır b ı · tzmird rik. b:mır Sıcıli Tıcaret men:ı'Ul'lugu 
aeA tadaen 't"F3 u unanalı ., ad e 5-Yemini ıahibi aenet dükkanı, Resmi mühürü ve F. Tenik 

raa ~' numar magaz a im:tası 
kavaf Ali Şevki oğlu Mustafa Be- yesanl • ıahibhi s~nte!..:~berk dükkDii~I ık, 1 . BEYANNAME 
gen ve bmirde Arastada 279 nu· IO u ve cep eaı a.nn., ar ası e . VESiKASI 
rnaralı mağazada kavaf Refik oğlu oğlu .. Aridf .ile ahçevrllili! dTurbgul tlunun ~ZM~~~LBA YLIGI YOKSEK 
Nevzat Er nin tarif ve phadetleri- ca~u ce ıt ?1. a e~ın e u v:ır ıo- • • " "" uıNA 
le ~iz • d H fil R'f kaguıda te,rmı .tanı 928 taı-ıh ve l\JJ\ .. 1;~.nnu • 

anlqılan mır e a ı at pata 134 h 65/62 tr b Merkezi Galiıtada Sen Pıyer ha-. d..ı--~..ı g h d numara me e mul'a • • 
ca ueaWQe 2 numara ev e oturan b f ka . t ht ,. k-ı.. h nında 12 numaralı daırede bulunan 
.. 1 • k A Sühey" li G.. aı ev nı ve a anı anve ane ük • tikr S 
o Ü Sücudı arısı yşe u- ve ayni yerde 135 numarada 16• M. «İstanbul Küç" ıs azat andığı 
r~ k~ nefıin~en ~et~~ ':e İ:t· M. berber dükkanı ve ayni y~rde T. A~ Ş.» n~ Yandevi hanınd!' 17 
Dııl' ahk~ ıahaıye bikimliğmın 24 136 numarada 16 M.M. qçı dükka- numaralı daırede bulunan lzmır ~u
~!938 ~~ ve 938/96 numaralı nı ve ayni mevkide 137 numarada besinin 2279 ?umarah kanu.? mu
~&nıla kü~ük _çocukları «1337 / .. do- 16 M.M. qçı dükkanı ve ayni ınev- cibince -ve~ege borçlu oldugu be
ğumlu ·Ali Riza V'e «1340ıt dogum- kid 138 umarada 16 M M' bak yanııam.edır : 
l~ ... lozı M~ ve «1342» ~u kaledükka:ı ve a~ ~evkide ı3g 1-Aaı: lst~nb~ist~t ıan-
dıg~l' kızı Harika namlarına vekile- d 16 MM helvacı dükki- dığı Türk Anonun şırketi. 
ten ve ~e lzmirde Halil Rifat pa- :ı0-::b'u:w.:.ı &tü~e gelen •e otel 2 - Kanuni ikametgihı ~ Mü-
ıa cadd~m~ 28 numarah evde otu- olan yerlerin heyeti umumiyesi . alb dürler; . . • • 
~ ~ı ~uranın anlatacaklan !~- parça ve 45980 lira kıymetli gayri tzah Nahum : Karantina Denıır 
hile bır . fll'ket mukavelenames_uım menkullerin mülkiyeti açık att~a sokak No. 1 ~ • . . 
~~an resen yazılmasını ıste- suretiyle ve 844 numaralı Emlak ve E. R. R~ıttı ~ : Karantina T ram-
~· Adi, aanılan ~ yazw Eytam bankası kanunu mucibince vay caddesi No. 546 .• 
~~~~}'anıniki ~ .. di1bedikl1 erı ~orul- bir defaya mahsus olmak üzere 15/ , . R. •Alaluf : Ka~antına Tramvay 
~ IJCr . . 11 aoze af ıyara : 7/938 cuma gU~ü saat 'on ~bird~ Tur- caddes1:No .. ~22 . . . 
. M. 1 - Şirketin ?1~vzuu : Kava- gutlu ad~iye binası ~ltında Tıngutlu . 3 ·- T?~ııye~cn •: T~rk. • 
fıye mevzuuna dahil J.Jlerle ve bu icra daireainde arttıfması yapılmak · 4 - Tıcaret ikametgahı Y andevı 
aan'atla Uğraşmaktan ibarettir. üzere bir ay ' müddetle peşin para ile ban No. {17) . " ~·~ . 

M; 2 -. · Şirketin sermayesi : Ce- satılığa konuldu. · 5 -· Sermaye· _ t Otuz bm Türk 
nıan «9500• dokuz bin beı yüz Türk Bu arttırma neticesinde satış be- liran. ' · . ı , · ). · ' · · 
lirasından ibaret olup bunun «2000» d r ta.1ıriıfu l~ ~ıymetin yüzde · 6 - Muamelenitı" · Nevi : Küçük 
ild bitı fü.ası Komalldite ,erik Ay§e e .. ~: L'. 

1
• • '? • · uıursa e çok arttıra ... e!.naflara, tüccara tte ·san'atkarlara 

S,.!L '~ 1500 b" L...... •• 1· yeLllll§ oeşını D n . , ' ' ~L • l t' '1!..l•· 
.Uııeyaa ve » , ın ~ yuz · ıraaı . ı'hale·· l aktır Aksı' t 'lidir- muayyenıve taKşlt e ıe uuunç para 

k ko d•a.... L·L ~.:.-· "'~!.:.. na .. ı yapı ac . a , ı.ı . ,. .• lık . .,, 
~--· man h"'-"ll ' fenK ,;,wııt uuran d "28·0u . .ı. ' , .• 1 k.ı..' "· l vermen: ve azamı uC"ı ay tıcarı se-

....... ı:;_ I_! GOOO al b. lir e ., numara ı anuna gore sa ıs , .. ~ . 
ve muu::Dlllll •« · » h m ası • 1c..·. •.:.ıı :.ı : " lı • t 'k •.n: LL_ ... ,_ ~ L~ netler 1ıskonto e\mektır. 
d , k 8.ndit rik . ıf f l . ke- gen otrllKl araH: a sııe DllğıanacaK- , F • . . A'_;,}..,. k ··1c.s k 

a om , . er~ . .• • ı! e §~ hr. Satq pefİn para i]e olup niütte- , ı 7·;.u. ' liız ! wıa~ . en yu e 
le <l,_üıil o~ §er!l' Ay~~ .. s~~~~ rilerin. yainlz YüZde iki buçuk delta- f~ızin haddı s~7vi y~de ~2, . 
v~kiletth . temsil '~~ küçuk Ali liye Ücreti falın\r. , , 8 :-· Borç~uya tahmıl ~ılen f~· 
Rıza, Mehlika ve Harika tarafından t-L . nkull .. . d h !ar : ' .Borçlu tarafmtfan, ımzalı ' ·bir 

.. t k - im t tuU gayn me er uzenn e et · L!...:. '- f'I' .. 1 , I·il .. t · muaava en o. nu . U§ ur. lı . b' '-!ld b k 1 b' d b senet; IJU' r.e ı ı · nıu ese s mut en-
M 3 Ş. k . . . K d"t angı ır sea-o:ı e a ta e m e u- . •. 121 .• k d • - ır etm nevı • oman ı l la 1-1 . .ı ki .. aikl nın arzusuna gore1 j gune a ar 

S.. di h lefi Sa • unab r e erırtce resmı ve& e b" d •1"" • lık tak ve unvanı « ucu a ve mı • . • • •. muayyen ll' va e ıae veya ay : 
Cüram>dır. bfr~te Y1!'m1• g'ün ~da T~gu!- sitlerle yalnız tek l>it senetle azaı'nı 

M. 4 - Şirketin merkezi ticareti: lu ıcra daır':5me muracaatlerı · .ı~~ on aya kadar tediye edilmesi ve ta.!'
l:lnıir ve muamelat ınerke2:İ lzmirde zımdır. Abi halde hakları tapu sıcı- sitlerden ~ri vadesinde tediye echl
Araıtada 275/277 numaralı mağa- liyle malfun olıtıadıkça paylaşmadan mediği takdirde börç1 katnilen hitanı 
zadır. . hariç kalırlar. 14/6/938 tarihinden vade nazariyle sayılacaktır. Faizden 

M. 5 - Kir veya melhuz zarar- itibaren ıartname her kese açıktır·· başka her senet başına ücret tahsili
ların yüz.de eDiai komandite ,erik Ta~ o1anlar_m yüzd~ !~ buçW.: ye için, yüz liraya kadar 20 ve yüz 
Sami Gürana ve yüzde yirmi beşi temınat akçeaı veya mılla bır hank8 liradan sonra 30 kuru§ alınacaktır: 
~komandite ıerik Ane Sü- mektubu ve 938/46 dosya numara- 9 - Tabi olduğu •maliye tahsıl 
heyliya ve yüzde yirmi beti kezalik siyle Turgutlu icra. memurluğuna §ubesi: Yeni maliye 'ıubesidir. 
koınancliıe ,erik Ali ~ Mehlika müracaatleri ilin olunur. 21 Mayıs 938! · ., 
'Ve Hirikaya· ait olacaktır. 2064 (2191) İstanbul küçük istikrazat sandıgı 
. M. 6 - Şirketin muamelib, te- İzmit şubesi. 

tik Sami Güran tarafından idare İmzalar : Okunamamıtlır. 
olunacak ve mumaileyhin ıirketi fir- AŞÇIBAŞI Mt\. il KA ödünç para verme iıleriyle meşgul 
tnaaı '1.tınd$ koyacağı münferit im- Makarnalar olanlara mahsus 
~a, huıuai ve hukuki akit ve mua- · IZlN VESlKASI 
lllelelerde tirketi ilzam edecektir. Adı ve soyadı veya unvan: İstan-
. M. 7 - Şirketin miiddeti : On bul ki.1çük iatib.,.azat sandığı Türk 

n~ıan Lin dokuz yüz otuz 1ekiz tari- Anonim şirketi. 
hinden itibaren muteber olmak üze- Kanuni ikametgah : lzak Nahurn 
~.ebet senedir. Müddetin hitamından Karantina Demir snkak No. 14. 
\l~ ;a.y evvel komandite şeriklerden E. R. Roditti Karantina Tramvay 
~lfı feshi tirket hakkında resmi bir caddesi No. 546. 
:tar~~ ... ~.ulunmadığı takdirde §İr~ Ra~ Alaluf Karantina .Tram~ay 
endiliğınden daha üç aene temdit caddesı No. 522. 

edibniJ addolunacaktır. Ticari ikametgih : Yandevi Han 
M. 8 - Her aene kanunuevvel No. 17. · ' · 

n~~Yetinde yapılacak olan blinçoda Tabiiyet : Türk, . _ 
R0 nilecek kir hisselere göre taksim Sermaye : Otuz bin Türk Uratı. 
01Una.caktır. Alınacak faizin · en yüksek haddi: 

M_. 9 - Şerik Ayşe Süheyla ile Yüzde 12. 
~a.tnı Güran zati ibtiyaçlan için ay- Muamelenin nevileri : Küçük es-

a altnufal' fua firket kaaasından Selani.k aergisinin Birincilik naflara, tüccara ve lan'a.tkirlara ınu-
tı.lakca~lardır. Tarafların başka diye- madalyaaını kazanmıştır... ayyen ve taksitlerle ödünç para ver~ . 
ce len olmadıimı beyan ve ikrar . mek ve azami üç ayhk ticari .aenel-
eylemeı • :.:._ · • b uka ı· L · k ekt' en u.;c;erme ı§ um ve erıa- tZMlR AHKAMI ŞAHSiYE er ıs onto etnı ır. 
ille Yazılmakla beraber okunarak ve Y ukanda yazılı 'İstanbul küçük 
nıan.aıı yijktek ıeale anlatılarak ya- SULH HUKUK MAHKEMESiN- istikrau.t aandığı Türk Anonim tir· 

1 

Batan OOnya Doktorları taraftndan ııivslye edilen bir 

KUVVET VE SIHHAT iKSiRi 
olduöu gibi SITMA ra kar'' en mükemmel ve mQesslr Ulçtır. 

lezzeti ho• ofan QUINA .. LAROCHE, en mOkemmel 
Do nevl ktnak.nanın başhca unsurlarını_havl olmakla bOIOn 
dlUer kınakını şaraplarından_OstOndOr? 

ZAYIFLIK - KUVVETSiZLiK 
iŞTAH SiZLi K-HAZI M SiZLiK 

VE NEKAHAT 
hallerinde. bOtOn dOnya doktorları tarafmdan en mOkemmef 
kuvvet lt6cı olarak tavsiye edilmektedir. • 

HER ECZANEDE SATILIR 

HAKiKi QUINA·LAROCHE'u ısrarla lsteylnız: 

ME YV·A 

En hoş ve taze me yvaların usare/erinden 
istihsal edilmiş tabii bir meyva tozucluT 
Emaalaiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edilebilmesi 

mümkün değildir. Hazımsızlığı mide yanmalannı, elqiliklerini ve mu
annit inkıbazları giderir. Ağız kokuawıu izale eder. Umumi hayahn 
intizanısızhklarını en emin surette ulib ve insana hayat ve canblık 
babteder. 

1NGlLIZ KANZUK ECZANESt BEYOö.LU • tST ANBUL 

I.stanbul gümrükleri başmüdürlü
ğünden: 

1.294 sayılı artbrına kağıdında yazıh kanuni aafi aikleti 1365 kilo 
ağırlığında 125597 lira değerinde R. E. F. «W» 865/D marka 1/15 
No. Safi İpek mensucat 20/6/938 günü saat on üçte Sirkecide Rep
diye caddesindeki giimriik sabf salonunda 2490 aayıh kanunun bü
künıleri dairesinde pazarldda aktarmaya satılacaktır. isteklilerden 
yüzde yedi buçuk pey akçesi ma.kbuzuyle Ticaret odan veıikatı ara
DU'. Pey akçelerinin ıaat 12 ye kadar yabnlrnuı mect..uidir. 

3455/2058 . 2058 (2182) 

De·nizli 
Foto Hasan' Sönmez .. . 

muessesesı 

Memleketin ınükemmel resi..ı:nlerlnl. ha· 
zırlıyan foto Basandır. 

Fotoğrafa ait her işi kabul eder. Düğün. 
Balo· ve gruplara gidilir. Eski fakat kıy• 

metli fotoğraflan tabi1 olarak istenilen 
boyda büyütür ... Her türlü yazı i~lerl 

kopya yapıltt. 

Amatör işler~ kabu1 edilir. Her türltl 

çerçive ve cam iş~eripizi foto Hasanda 
yaptırınız. , 
. ~telyemizde bütün tanınmış fa'bcika· 

4ırijl fotQğrai m~lz.emesi ve makineleri 

topdan ve perakende olarak ehven fiatle 
satıJroakıtadır. • · , ' 

Fototrafçıİarın ve amatörlerin her tür-. 
' 
~ 1ü i!1tiraçlan tenıin edecek}eri ye~ fö~ 
Has'andır. · • · ' 

1 : •• 

· Penizli: Foto ·H~s'aı;ı Müesse~esl 
ı . 1 . • ' • 

D: 6 1.ll! (2111) 
1 • , ( 

1 • 1 

1 
• IZMIR SiCiLi TiCARET ME

MURLUoUNDAN: 
l 

lzmirde Osmaniye caddesinde 
29 No. ·ıu nıağazada pamuk ve İp. 
tik tic~etini yapan lsak N. Kolıen 
in 31/5/938 tarihinden itibaren 
ticaretten vaz geçtiğine mütedair 
beyannamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre ıicilin 2314 numa .. 
raaına kayıt · ve teıcil edilmiş ol
makla esas kaydının terkin kılın
dığı ilan olunm. 

. 2063 (2184) 

tZMtR sıcıu TiCARET M~ 
MURLUöUNDAN: . 

lzmirde doktor Hulôsi bey cad. 
desinde 48-50 No. da yer mahsUI• 
leri üzerine ticaret yapan Anastaa 
P. Angelofun 31/5/938 tarihinden 
itibaren muamelatına nihayet ver• 
diğine mütedair beyannamesi ti• 
caret kanunu hükümlerine göre si· 
cilin 2318 numarasına kayıt ve 
tescil edilmi4 olmakla esas kaydi 
terkin kılındığı ilan olunur. 

2070 (2190) 

Mühim ilin 
(lzmir 159 Numaralı Posta ku
tusuna göndereceğiniz aıağıda
ki kuponla birlikte 15 kuruıluk 
damga veya posta pulu muka
bilinde adresinize a§ağıda yazı
h nıqbur mamulat nümunele
rinin her birinden birer adet ya
ni mecmuan dört adet gönderi
lecektir : 

zıLhğı gibi arzuları olduğu her biri DEN: keti tarafından ödünç para verıne 
~~~~lft~a~~~ bm~~•i~~·~~~K~~~~•irtlh~~9" ~ili~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~a 
len sonra tahitlerle kendilerine ve lender sokağında 171 No. )u ada- ve 2279 numaralı kanun hükümle- Kadastro koınisyonundan: 

1 - DENTOL diı macunu 
1 - RADtO SALT Ayak ra~ 
hatsizlıklarma karşı ,aheser 
bir ilac. ~rafunl%dan imza edilerek tasdik nın birinci parte~n~e 4~ ı~yılı ev rine göre verilen beyannameler tet-

lındı. Ali kı~ı Arap Kamılenınd.ır: öle- kik olunarak, muvafık görülmekle, Kadastrosu bitirilen Güzelyalı mahallesindeki sıayri menkul mal-
.Akitlerin imzalan nin varisleri varı.a ilan tarıhınden zikri geçen L:anun hükümleri ve be- 1arın saha ve ıekillerini gösterir paftalarla kimlerin adlarına kaydedil. 

Şahitlerin imzalan itibaren 5 ay içinde mahkemeye yannamesindeki Jartlar dahilinde diği ve ne kıymette olup ne kadar harç tahakkuk etllrilmİ§ olduğunu 
l:ııniı- üçüncü noter vekili Fehmi gelip ııf atlarını bildirmedikleri ödünç para verme iılerile metgul gösterir cetveller Yıkık minarede Saçmacı hamam sokağında 20 nu-
Tenik resmi mühür ve imzası takdirde ölünün metrfikatının ha- olmak üzere, kendisine işbu izin ve- maralı Kadastro dairesinin sokak kapısı dışında asılnııtlır. 2613 sayıh 
Umumi No. 727 zineye devredileceği ilan olunur. sikası verildi. yasa hükümlerine göre bu cetveller iki ay asılı kalacaktır. Bu asla 
Hususi No. 1/147 2072 2189) Gene) sekreter ilbay müddeti içinde gayri menkul malların yazılan maliklerine veya mile-

. İ!bu mukavelename suretinin da- ------------- 7/6/938 dar hudut ve ıekillerlne veya paralarına yahut sair her hangi bir cihe-
ıre dosyasında saklı 12/4/938 tarih ikinci ıalı günü. Aslı gibidir. tine itiraz ebnek veya fazla malUnıat afmak istiyen alakahlarm lzmir 
İe 727 ~unıarah aslına uygun oldu- fznıir üçüncü noter vekili Fehmi lzmir sidli ticaret memurluğu res- Kadastro komisyonuna müracaatleri Aksi halde yapılmıt olan kadu-
o~a~dık kılındı. Bin dokuz yü% Tenik resmi mühür ve imzası mi mühürü ve F. Tenik imzası tro itleri kat'iyyet alıp gayri menkul malların tescil olunacağı ilin 

aekiı: senesi nisan amım on 2062 .(2181) 1990 l.2180) olunur. 2074 (2185) 

1 - CONTJNENT AL traş bi- .· 
~~-

1 - OÇ YILDIZ kokulu çama-
ıır Çividi. 

isminizi v.a adresinizi lütfen 
,· sarih ve okunaklı yazınız. 
.................. 
KUPON N0.3(Bu kupon ke
&ilip lzmir 159 numarah posta 
lrutuauna gönderilecektir. 

f8:""..ZAfiZ7F....r.m.7..ZXZZU..z:r12.:t)q7Zb 



S~YFA ı to Y!NIASIR 

IZMIR BELEDlYESINDEN: 
1600 lira bedeli muhammenli ye 

nsafı fenni pıtnamesinde yazılı 
Belediye fen heyeti için u.tın alma· 
cak bir kamyonet, makine ve elek
trik mühendisliğinden tedarik edile
cek mali ve fenni farinamcsi veçhi le 
açık eksiltmeye konulmuştur. lhale
ai 17 /6/938 cuma gijnü saat 16 da 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 
İştirak etmek isteyenler 120 liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söylenen 
gÜn ve saatte encümene gelirler. 

öKSORENLERE VE 
CöCUS NEZLELERiNE KATRAN HAKKI EKREM 

2-7-10--14 1897 (2080) 
Senelik kirası 260 lira bedeli mu

bammenli Kar,iyaka 1700 üncü sa
hil caddesinde deniz kenannda So
koni benzin salıf barakasının yeri 
başkitiplikteki şartnamesi veçhile 
açık artırmaya çıkanlml§tır. İhalesi 
17/6/938 cuma günü saat 16 da
dır. iştirak etmek isti yenler 19 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat mel.
tubu ile söylenen gün ve saatte encü-
mene gelirler. • 

31,7, 10,14 1849( (2058)' 
Senelik kirası 155 lira bedeli mu- 1 

hammenli 1smetpaşa bulvarında Me
zarlık ba,ına açılan yolda belediye} 
ait 22 No.lu de!>O başkatipliktek · 
fal'lnamesi veçhile açık artırmaya 
çıkarılmışbr. ihalesi l 7 /6/938 cu
ma günü saat 16 dadır. İştirak etmek 
iltiyenler 11 lira 65kuruşluk muvak- ==.;;;;;;;;;;;;;;;;;===--=;;.;;;;:===-.=====;;;;;.:=;;;;;;;;=====-===;;;;;;;==;:;;;;;===----
kat teminat makbuzu veya banka te- y ı • ı 
minat mektubu ile söylenen gün ve er ı m a 1 
aatte encümene gelirler. 

31,7,10,14 1850(2059) ÇATAL, BtCAK, KAŞIK 
Beheri 14 lira 50 kuruttan 1 160 

lira bedeli muhammenli ve evaah 
fenni şartnamesinde yazıh Ka11ıya
b ıuyu iein abonalara takılmak üze
re satın alınacak 80 adet Meikenin 
kozmos ıisteminde standart su saati 
8q katiplikteki mali ve fenni 
.-rtnamcsi vcçhile açık eksiltme
ye konulmuttur. 1ba1esi 17 I 6 I 
938 Cuma günü saat 16 da Bele
diye encümeninde yapılacaktır. işti
rak ebnek istiyenler 87 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen gün ve' .. .. ~ . . .. 
saatte encümene gelirler. j Buyuk fedakarıudarla vucuda ge-

2-7-10-14 1896 (2081) tirilen fabrikamızda yerli malı ola- . 
2500 lira bedeli muhammenli ve rak her model çatal, bıçak, kuık 

evsafı fenni farinameıinde yazılı te-1 imal olunma!<tadır. Avrupa m~ulA: 
mizlik servisinin sulama işlerinde lı ayanna. fa\)< olan bu e~lsız yerlı 

1 

kullanılmak üzere satın alınacak 1 malı fabrikıwnın mamulitını J.er 
adet kamyon falisi makine ve elek- yerde arayınız. . 
trik mühendisliğinden tedarik edile- LO~NT A; ve Ga.zınocuların 
cek mali ve fenni .-rtnameıi veçhile nazarı dikkatme : . 
ftcık eksiltmeye konulmuıtur. lhale.I Fabrikamız BAŞKURT marka
si 17 /6/938 Cuma günü saat 16 dal tı YERLi mamulihmızı görme
Belediye encümeninde yapılacaktır.! den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK 
iştirak etmek iıtiyenler 187 lira 50 takımlarınızı almayınız. Bütün 
kuru4luk muvakkat teminat makbu-' mallarımız hem kalite itibariyle 
zu veya banka teminat mektubu ile1 Avrupanı~inden daha yüksek ve 
söylenen ,ün ve saatte encümene ge-ı hem de fıatçe YOZDE 30 daha 
lirler. ucuzdur. 

2-7-10- 14 1895 (2082) Umumi Satıs Yeri: İstanbul Tah-
1 - Beher metre murabbaı on 

1 

takaJe caddesi No. 51 
bet liradan yedi yüz seksen yedi (Jak Dekalo ve Şsı.) 
lira eUi kurut bedeli muhammenli 

il-ITiYAT.I!:I DAVRANfNlZ 
SICAK~ BAŞLIYOR 

c~ 
Sogul<. na.ua Doft;pf a,,ının yüR.s@R 

1-9 Değimfo,,{ndGn Biranevu<!I f:aydatdn nı 
fil9 ~t:..9M . Ralıt:ctltk. .U..011om.i. 
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VE:RJ;5iYa .5ATlŞ 
SAJ.ljf.>iNiN SESi V& - ACENTELS 1.i c =DE 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

~ ••• 

belediyeye ait Kadastro 310 ada· -- -
38 paradinden 5250 me~e ketif vetartname~ ve~ile21/6/ C~Ex~~~~--~~~~~~~~~~~~,~~~-~·-~~~~~~~~~~~ 

::rabbaı mahal aynı' adanın 361938 sah günü saat 16 da acık ek-

i ı. · ·· ·· ti d ıiltme ile ihale edilecektir. 
sayı ı parse ının onune ras a ı- . . . . , 
ğından baçkatiplikteki şartnamesi Iştırak etmek ıshyenler 33 _lıra ' 
veçhile 21-6-938 salı günü saat on 50 kuruşluk muvakkat tem!nat 
altıda açık artırma ile ihale edile- ! makbuzu . ve~~ Banka.. temınat. 
cektir. iştirak etmek istiyenler 59

1 

mektub~. ıle soyleı;ıen gun ve sa
lira 10 kuru,luk muvakkat temi- atte encumene gelırler. 
nat makbuzu veya banka teminat 3 - 7 - 14 -17 1914 
mcI:tubu ile söylenen gün ve saat-
ta encümene gelirler. Belediyemiz muhasebesinde 49 

2 B h tr bb 15 lira ma~lı mukayyitlik münhnldirj - e er me e mura aı .. 
l. d 1260 1· b d 1· h 1 Litakal orta mektep mezunu ol-
ıra an ıra e e ı mu am- d k . . . 

1. b l d" •t K d t mak ve a tılo bılmek şartıle ta-men 1 e e ıyeye aı a as ro . I I 5 H . 
310 ada 38 1. d 55 t ı lıp o nn arın 1 azıran 938 çar-

nın parse ın en me · ı b .. .. l k 1 . 
re murabbaı ve yol fazlasından 29 şam ~ gu.nu yapı ~c~ 0 an mus~-

bb k
. 

84 
1 baka ımtihamna ıştırak ıçın nu-

metre murn a• ı ceman met-
re murabbaı mahal ha,katiplikte- fus kağıdını ve mektep, askerlik 
ki sartnamesi veçhile 21-6-938 salı vesikasını hamilen saat 1 O da he
gü~ü saat on altıda açık artar~a sa~ ~s!eri müdürlüğüne müracaat
ile ihale edilecektir. I,tirak etmek lerı ılan olunur. 

9 l J 14 2003(2139) 

No. 1626 FOC No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi gös

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım DAIMON mar
ka yassı pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri vardır 1936 
senesi icadı olan bu fenerler çok beğenilmif ve takdir edilmittir. 
Herkese tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI : 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüsnü Öz ödemitli .. 

istiyenler 94 lira elli kurutluk mu-

' nlckat teminat makbuzu veya s ı·k ki ı· b d 1. lzmı·r Hal'-ına mu··ı·de 
k · k b ·ı ·· 1 ene ı rası on ıra e e ı mu- K l n a temınat me tu u ı soy e- h 1. K k ... kku .. .. ı· 1 ammen 1 arşıya a sogu yu s· h ı· d b . . "') 1 . .h ı· d n n gun ve saatta encumene ge ır- tr dd . d lll I k h ır ayı zaman an erı zeytinyag arının nature ısti sa ın e 

1 amvay ca esın e sayı ı a · h "k l k · 1 T k. · d er arı a ar yapma suretıy e ür ıyemız e töhret kazanan ve 
5-I0-14-17 1339 (3009) v~nin yan kısmındaki belediyeye anasıl Midilli mü ad illerinden bulunması hasebiyle yağ sıkma· 

aıt 20 metre murabbalık yel fazla- b h b 
Beher metre murabbaı 300 ku- sının ihalesi başkatiplikteki fart- sının ütün inceliklerinde vukuf sa i i bulunan Ayvalık fahri· 

ruştan 94? l:ra.~O ~ruş bedeli mu· name i veçhile 21161938 salı günü katörlerinden SEZAi öMER MADRANIN ilk preseden ve yeşil 
hammenlı 63 uncu adanın 313-50 saat on altıya temdit edilmiştir. zeytinden istihsal ettiği ve Yunanlıların ağrolado tabir ettikleri 
metre murabbaındaki 26 sayılı ra- ittirak etmek fotiyenler 75 kurul}- bir buçuk asit zeytinyağlariyle nefis sabunları piyasamıza gel
sanın satışı baş katiplikteki şart- luk muvakkat teminat makbuzu miftİr. Satış Yeri Gazi B lvarı 18 numaralı mağaudır. 
namesi veçhile 28/6/938 ı;alı gü~ ile söylenen gün ve saatte encü- 1 - 6 (2135) 
nü saat 16 da açılc artırma ile ihale mene gelirler. . .. w~za o *"\Swa 
edilecektir. 1ştirak etmek istiyen- 2068 (2186) 15 kurutluk muvakkat teminatjkahve önündeki 189 metre murab-
Jer 70 lira 55 kurutluk muvakkat makbuzu veya banka teminatlbalık yer ba4katiplikteki tartna-
teminat makbuzu veya banka te- Beher metre murabbaı 300 ku- mektubu ile söylenen gijn ve saat- 'mesi veçhile açık artırmaya konul-
minat mektubu ile söylenen gün ruftan 1748 lira 25 kurut bedeli le encümene gelirler. lmuttur. 
ve saatte encümene gelirler. ımuhammenli 57 inci adanın 582, 14 21 24 28 2067(2187) 1 alesi 1/7 /938 cuma giinü sa-

10 14 21 24 2017(2155) 75 metre murabbaındaki 6 sayılı at 16 dadır. )ftirak etmek istiyen-
442 lira inuhainmen bedeli ke- arsasının sahtı bat katiplikteki Senelik kirası yüz elli lirll.dan ler 33 lira 75 kurutluk muvakkat 

tifli tehrin muhtelif mahallerine 
1 
tartnamesi veçhile 1/7 /938 cuma üç 

0

seneliii dört yüz elli lira bedeli 1 teminat makbuzu yeya banka te
talik edilmek • üzere yaptırılacak günü saat 16 da açık arhrma ile muhammen ti Tilkilikte belediye-~ minat m~ktubu ile söylenen pn 
34 adet abf&p ılin levhaları bat ihale edilecektir. ye ait altın parkta ve Hasan F eh-' ve saatte encümene ıelirler. 
mül.endiılilcten ted.rik edilecek 1ıtirak etmek iatiyenler 131 lira minin tahtı taaarnafünda bulunan 1• 14 21 24 28 · 2066 (2188). 

~ ........................................ ... 
Motosiklet Almak Çok kolay 

F.A.K.A.T 
Yedek Parçaları Mevcut Olan 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIY AN BiR MOTOSIKLETt ALM 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BlR MEMLEKEITE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOSIKLETI..ERtNIZtN AYLARCA MUA Tr AL KALMAS1NI 

TEMIYORSANIZ VE VERECEötNIZ PARAYI ACIYORSANJZ 

EN UFAK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI MEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MF.ŞHUR 

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSiKLETLERiNi 

TERCtH EDlNlZ 

PHANOMEN 
PRESIDENT 
PlKTATOR 

~ 

Marka Biıildetleri 
çok ehven fiatlerle 
aablmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

Biraderler ''VEM •• marka 
E. K. Ş. Kazım Dirik _____ ..__ 

A1iotti 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende sablır. , _______________________________ , 

Kooperatif muhasibi 
aranıyor 

74 sayılı Kuşadası Tarıuı Kredi 
kooperatifinden: 
Kooperatifimize altmıt lira maqla bir muhasip alınacaktır. imti

handa munffak olan ve mesleki elıliyeti olan tercih edilir. imtihan 
18/6/938 de Kupduı Ziraat bankalında yapılacaktır. Taliplerin 17 
6/938 gününe kadar Evraki müibiteleriyle müracaallen ilin olunur. 

10 - 11 - 12 - 14 - 15 2008 (2158) 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
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 anlatılmıthr .. 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci tar
tı olmuştur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi· 
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi korumut olur• 
sun uz. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi ıabah ve aktam her yemekten sonra fırc;alaymız .... 

Devlet DemiryoJlarından: 
Devlet demiryolları yol Cer ticaret ve hasılat, hareket, muha

sebe, Malzeme servisleri İçin Ankarada ve itletmelerde çalıtmak 
üzere müsabaka ile memur alınacaktır. 

Alınacak memurlar yüksek lise orta mektep mezunu olabilir. 
Yüksek mektep mezunlarına 113 lira ve bunlardan lisan bilen
lere 130 L. Lise mektep mezunlarına 74 lira ve bunlardan lisnn 
bilenlere 83 lira, orta mektep mezunlarına 61 lira ve bunlardan 
lisan bilenlere 67 Lira ücret verilecektir. 

Ankarada istihdam edileceklere ayrıca 15 lira mesken tahsisa
tı verilir. 

Taliplerin 35 yafını geçmemit olmaları ve memurin talimatna• 
memizdeki memurluk evsafına haiz olmaları tarttır. Her tah,il 
derecesine göre ayrı ayrı imtihan açılacaktır. Sorulacak sualler 
umumi malümat riyaziye ve muhasebeden ibaret olup ayrıca ih
tiyari her hangi bir lisandan da yazı yazdırılacaktır. imtihanlar 
Ankara Haydarpafa ve İzmir Adanada i,Ietme müdürlüklerin
de yapılacaktır. 

imtihan 20 haziran 938 pazartesi gÜnü ıaat 13 te batlıyacaktır. 
Talip olanların ellerindeki veaaikle itlebnelere müracaat et· 

meleri ve talepnamclerinde hanıi aerviıi intihap ettiklerini ilave 
ebneleri, imtihandan evvel idare doktoruna muayene olmala.rı 
·lüzumu ilin olunur. 1717/1945 
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