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Başmuharrir ve umum! neşriynt müdürü: 

HAKKI OCAKOcLU ---ABONE ŞERAtTt 

DEVAM MODDETI Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık • .. . . . . . ... . .. . 150 

Hariç lçirı 

2900 
1650 ·L TELEF o N : 2697 

FlA Tt ( 5 ) KURUŞTUR 

Meksika petrolleri ve 
Amerikanın vaziyeti 

Paı·is 9 (Ö.R) - Siyasi mahfillerde Birleşik 
Amerikanın Meksika petrol kumpanyaları me
s~lesinde alacağı vaziyet ne olacağına merak 
ediliyor. Amerikanın beyne1milel Lahay adalet 
divanına müracaat etmeden bu meselenin gö
rU~lme.sl ve halli için müstakil mahkemeler 
teşkilini teklif edeceği :r.annediliyor. 

YENl ASIR Matbaasında ba111nntbr 
,___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~!!SIW 

Iztırap,zulüm,tazyikveişkencealtın- Baş vekilin seyahat• 
da aylardan beri sabrederek bekliyen Z ld k K b .. k l k 

ongu a ve ara u te yapı aca 
Hatay huzura kavuştu tetkiklere büyük ehemmiyet veriliyor 
Şimdi bu güzel yurdun 

sükun ve emniyet 
her tarafında tam 
havası esmektedir 

bir 

' . 

isimsiz 
Muhbirler 
F aziletkar bir rejimin 
daima sakınmağa 
mecbur olduğu en 
tehlikeli şahıslardır 

-0--

Her devrin kendine mahsus bir 
ahlak telakkisi vardır. 

Bu telakki rejimin ruıli cevherini 
t~kil eder. Onu yaşatan da, öldüren 
de odur. 

Saltanatın inhitat devrinde, miJle
tin enerjisini uyutmaktan başka bir 
şey düşünmiyen, tevekkül ve mes
keneti fazilet diye telkin eden tekke
ler, medreseler, kötü bir ahlak te· 
lakkisi yaratmışlardı. 

Entrikalara 
v 

ragmen 
Türkiye - Suriye iyi komşuluk anlaşmasının 

da muvaffak <'lacağı ümidi kuvvetlidir 

""" 
.. 1 •.• ıw·~ 

İstanbu_lda yapılacak içtimadan .sonra bazı. vekiller 
de yurd içi tetkik seyahatine çıkacaklardır. 

ııkarada 
ı - • 
~spanya ile an-
laşma imzalandı 
Cümhuriyet ispan
yasına her türlü ih-

1 racatımız serbest 
olacak 

btanbul, 9 (Haami) - Hükü
mctimizle ispanya ~yet bü
kümetioin mümeuilleri um:mda ti
caret ve tediye nnlaımo lan için ya
pılnn görüşmeler bir itiJafla netice
lcnmi§ ve yeni itila! mukavelesi Ar.
karada imzclanmııtır. 

Y npılan anfo"maya göre ispanya· 
ya vul."Ubulacak Tilik jhracat bede
linin yilzde yinni•i serbest döviz 
olru-ak ödenecek, İspanyaya her tür-
lü itbnlatmıız ııerbcst olacaktır. Bu 

ı r :ida§nuı tcınmu.zwı on ~inden iti
ıı..=n tatbik mevküne girecektir. 

Başvekil mahsullerimizi tetkik ederlerken ..• 
İstanbul. 9 (Hwıusi) - Sıhhiye ve- vekili Şükrü Saracoğlu, inhisarlar vekili 

kili bay HulOsi Alataf,, Ziraat vekili B. Ali Rana Tarhan bugün Ankaradan gel· 
Faik Kurdoğlu, Nafıa vekili bay Ali Çe· diler, başvek:ıle mülaki oldular. Vekille· 
tinkaya, hnriciye vekili Dr. Aras. Adliye rin lstanbula gel~leri burada yapılacak 

Bir lokma ve bir hırka ile kanaat 
etmek fazilet sayılırdı. Mütereddi 
•ultanlar bu skolastik terbiyeyi hi
hlaye etmekte menfaat görmüşlerdi. 
Bu sayede milletin uyanması gecİ· 
itiyor, onlar har vurup harman sa
vuruyorlardı. Bu kapkaranlık gün
lerde e1etek öpmek, §ahst ve milJi 
İzzeti nefsi düşünmemek, itila yol
larını riyada, yalanda, tezvirde ara
?1ak bir meziyetti. f stibdad devrinin 
Jurnallar edebiyah, milletin kalbine 
dayanmak ihtiyacını hiç duymamış 
olan böyle :ıavallı bir rejimin bütün 
6hlak sistemini meydana koymuş-

etrafında ve Türk • Fransız anlaşması 

ale)'hinde olarak bazı Suriye gnzetcleri

nin şuursuzca neşriyatına rağmen Suriye 

ile de bir anlaşmağa varılacağı kanaati 

--------------.toplantı ile alakadardır. Vekillerden bir 

Vek.lle ·mı·zde b. ""' A""' t kısmı burada bir müddet istirahat ede
ı rı ,n ır çogu . gus os ~:~:~İa~~11:ısmı da tetkik seyahatine çı· 

umumidir. Anla~ma müzakerelerini ko-

• • de ehr • m • 1 ki d • Bn§vckil Celal Bayar önümüzdeki aa-ıçı n ş 1 ıze ge ece er ır lı günü ikt1sat vekili ile birlikte Zongu}-

. . . . .. . Ağustos ayı içinde heyeti vekile lza· ve ödemişe gelecektir. dağa ve oradan da Karabük demir hav· 
laylaştmnak ıçın eeçılmıt olan uç ıhzart d k . . h . . l k k'k :z:asına hareket edeceklerdir. Bu eeyaha-

aın an e senııı ıe rımıze ge ere tet ı · 
komisyon bugün öğleden evvel hariciye lerde bulunacaktır. Bu huauııta elde etti- Nafıa vekili bay Ali Çetinkaya muh- te ehemmiyet verilmektedir. Baove'kil1-

vekaletinde çalıcımalarına devam etmiş- ğimiz malumat ıöyledir ı telif nafıa müeaseıeleri ve işleri drnFın- mizin demir havzasında çok mühim olan 
!erdir. te\kiklerinden ıonra ıeyahatlerini Kaa-tur. · 

Cümhuriyete gelinceye kadar hiç 
bir rejim ne milletle ne ferdle meş
~ul olmamış, bilhassa ferdin hakla
rı, nıedeni ve insani itiyatlar ile ala
kadar olmayı düşünmemiştir. 

Türk Cümhuriyeti son asrın en 
büyük inkılabını yaparak hayatı ken
~İne asıl gaye ittihaz edince yaşama
ga karşı küskünlük ifade eden, mil· 
lotin iradesini baltalıyan, enerjilerini 
\!Yutan ne varsa hepsini kökünden 
knzımıstır. Vicdanlara hudutsuz bir 
huzur ;,e emniyet bahşetmek sure
tiyle amme menfaatini daima diğer 
llıenfaatlerin üstüne çıkardığını gös
termiştir. Ayni zamanda c:Hepimiz 
birimiz için», «Birimiz hepimiz 
~İn> düsturu ile milli tesanüd mef-
lıresini kalplere aşılamı~tır. 

Ankara, 9 (Hususi) - Sürur içinde 

çalkanan Hatayda askerlerimiz vazife

ye başlamıJ bulunuyorlar. 

CümrUk ve inhisarlar veldli B. Ali 
Ranl Tarhan aiustoı ayının ilk günlerin· 

de şehrimize gelecek. )leni kurulacak 
Bayrallı Şarap fabrikası ve Alsancak 

Aylardan beri ıstırap, endişe, zülum tütün depoııu inoaatı işiyle meşgul ola
ve tazyik içinde büyük bir sabır ve ümit- caktır. inhisarlar vekili Çamaltı tuzlasi

le neticeyi bekliyen Hatay nihayet buzu- nı da teftiş ederek tuz maliyet fiatinin 
1 

indirilmesi etrafında tetkiklerde bulu· 
ra ~avuştu. kt naca ır. 

Ordumuzun sayesinde şimdi her taraf-

ta asayiş ve emniyet temin edilmiştir. Adliye vekilimiz istirahat iç;n lzmire 

Yeni Ticaret anlaşmaları 

Berlindeki konuşmalar 
ikmal edilmek •• uzere 

Cümhuriyet rejiminde devlet, 
~üphe edilemez ki, umumi işlerde Yunanistanla da ticaret anlaşması müzake-
toı almış olanların icraatına karşı, b J A • J 
}'urddaşlardan şuurlu bir alaka gös- relerine u ay sonunaa tınaaa başlanacaktır 
terınelerini ister. Ancak bu alakayı Bu ayın son haftasında Atinada Tür
İ~har ederken mesuliyet payımızı ce- kiye - Yunanistan ticard anlaşması gö-
8aretle •taşımağa mecburuz. Rejim rüşmelerine başlanacaktır. Bir heyetimiz 
l'llilletçe yapılan murakabeden kuv- yakında Atinaya gidecek ve mfuakerc
Vet ve hayat bulur. Yeter ki bu mu- !erde bulunacaktır. 
takabe faziletkar bir şekilde yapı1mı~ Son yıl içinde Türkiye • Yunanistan 
0 1sun. .• ticaretinde inkişaf değilse de büyükcc 

bir terakki miişahede edilm~. 1ki 
memleket tacirleri, aradaki d<ıstluğun 
iktısadi sahada da tarsinl için hoşa giden 
bir gayret ~arf ediyorlar. Atinadaki 
Türk - Yunan birlii;.ri bu gayenin tahak
tu.ku için semereli bir çalışma içindedir. 
Ancak, iki memleketin ihraç maddeleri 
1rasındaki benzerlik, uadaki ticari mü
-ıasebetin daha ziyade inkişaima mani 
::>lmaktadır. Yeni ticaret anlaşmasiy le 
Yunanistana daha bazı maddeler satma-

da tetkiklerde bulunmak üzere şehrimi-
tamoniye kadar temdit etmeleri muhte· 

ze gelecektir. 

Ziraat vekili B. Faik Kurdoğlu 

üzuli 
Şagillerin tapu mu

ameleleri intac 
ediliyor ' 

bkin baklan olup balen faiil n
ıdyette bulunan ve fili taluia tariki
le ıayri menkullere yerletmİf bu
lunan muhacirlerin bu baklan mali
ye vekiletince tasdik edİlmİftİI' •• 
Alakadarlar milli EmJik müdürlü
fiine ve iskan idaresine bq vurarak 
son hafta içinde muamelelerini te
kemmül ettirmeğe b&§lllllll§lardır. 
Müracaat edenlerin dosyalan tet· 
kik edilerek haldan tesbit edil
mekte ve usulü dairesinde tapulan 
verilmek üzere tapu dairesine aev· 
kedi1mektedir. 

Son hafta içinde lı:O"ka yakm mu
hacir tapulannı almqlardır.. Diğer 
müracaat edenlerin en mühim kıs
mının ınuameleferi de yoluna gir· 
miıtir. Bu gibilerin istibkaklan dı
tında kalan kuıım, borçlandmlmak
tadır. 

Feci bir otobüs kazası 

meldir. 

Fuarın açılış töreninde hazır bulun· lzmit, 9 (Hususi) - Yarın (Bugiin)' 
mayı ve riyaset etmeyi kabul buyuran harp eaniyümizin en mühim branoını te§· 

kil eden kimya sanayii fabrikalarının te• 
eayın Başvckilimize İzmir eeyahatlerinde 

mel atma reıımi yapılacaktır. lzmitin bir 
lktısat vekili bay Şakir Kesebir, Ziraat nnayi şehri haline girmesini bir kat da· 
vekili bay Faik Kurdoğlu, Kültür balm- ha kuvetlendirecck olan bu mühim to
nı bay Saffet Arıkan refakat edecektir.. §'ebbüs münasebetiyle yarın tehir dona· 
Veliller, kendi branşlannda tetkiklerde nacaktır. İzmitliler bilhassa vekillerimizi 

bulunacaklardır. -SONU VCVNCV SAHiFEDE-

Sabık lngiliz-Kralı büyük 
adaya mı gelecek? 

Bir Hırvat gazetesi Vindsör dük ve düşesi· 
nin Akdeniz kıyılarına yapacakları seyaha
ti İstanbula kadar uzatacaklarını yazıyor 

Bazan gazete idarelerine «imza 
llıahhızdur» kaydiyle mektuplar ge
lir. Bu kaydı kullanmak lüzumunu 
~Ören muhbirler ekseriya hüviyet
lerini gazete idaresinden dahi saklar· 
lar. Bu mektuplarda -şu veya bu ma
kumdan, su veya bu işten şikayet 
edilir.. Şikayet kanuni bir hak
tır. Doğru olmak, tczvire sapma
llıak şartile .. Biz imzasız mektuplar
da samimiyet ve doğruluk olamıya
tağına kani olduğumuzdan bunları 
•epete atanz. Bu kabil mektuplara 
değer vermeyiz. 

mız mümkün olacnktır. Alman lktısat Nazırı 
ALMANYADAKt KONUŞMALAR tam bir anlaşma ruhuyla hareket ede- Kostnntin, 9 (AA) - Bir otobüs, 

rek, iki :memleketin mütekabil menfa· §ehrin civarındaki hendeklerden birine 

Vilayet makamının gazetelerde 
11eşrettiği bir tebliğden anlıyoruz ki 

- SONU 2 lNCI SAYFADA -
ŞEVKET BILGlN 

d b . h ) yuvarlanarak ateş almıştır. Otobüsten 
Şehrimizdeki büyük ihracat evlerine atlerini temin zunnm a ır esas azır a· 

1 d k . ksak karbon halin" gelen yedi ceset çıkıml-
bildirildiğine göre, Berlindekl Tilrk ti- maktadırlar. Bu esas a, ara a ı a • 
caret. heyetiyle Alman iktisat nezareti lığın eritileceği ve borçlar işinin emin mışbr. 1 7 .y~l.c~ dn ynral~nmıştır: Bu~
arasmdakl konuşmalar müsait surette bir yola döküleceği muhakkak gibidir. ]ardan on ıkt!lının .ya~a~ı agır oldugu içın 
inkişaf etmektedir. Alman iş adamlnrı - SONU 2 lNCl SAYFADA - hastaneye nakledılmıştır. Vindsor Dük ve Dijşcsi - Y azm 4 ii.ncii savf ada -



Yamanlar Kampı: 

... y;;~~'i~;·~· niçin Ya- iR E 
manlar denmiştir? 

Yamanlar nasıl yerdir? Bugünkü 

Avan lar hakkında uristik yollar bir tamim 
Maliye veki.letinden vilayete gelen 

Yamanlar denizden 820 metre yük- Aradan bir kaç gün geçer geçmez bir tamimde deniliyor ki : 
tıcklikte ve lzmirdcn tam 21 kilometre köylülerin dedikleri gibi §akiler bu aile· cBazı mahallerce tahakkuk etmiş bir 
Lir mesafededir. Dedebaşından 2 kilo· nin çadınnı da basmıtJar .. Fakat sağa ılacağın tediyesinde tanzim edilen mak
metre kadar uzakla~tıktan sonra bntlı· sola dağılmış bulunan oğullannın yar· buzların, avans makbuzu ııddedilerek 
yan genişçe bir yolun tepelere çıkıncaya dımı ile bu ilk baskını kolaylıkla defeden ıiabi resme tabi tutulduğu ve avansın 
kadar yılankavi kıvrımları devam ediyor. bu aile soluk almağa meydan kalmadan mahiyetinin tayininde tereddüde dü~ül
Otomobille, hayvanla, hattl yaya dahi bir ikinci baskına daha uğramt§. Bunu 1üğü anlaşılmıştır. 

Yeni kanun karşısında 
Torbalının .ihtiyaçları 

olsa çıkılı~ında zorluk vermiyen bu uzun, üçüncü dördüncü hatta yedinci ve eeki- Avanıs, henüz tahakkuk etmemi§ olan 
fakat düzgün yol birbirini takip eden dö~ -zinci denemeler takip etmiştir. Şakiler llacak veya ifa edilmemiş bir hizmet ve Torbalı ve mülhakatı Kızıl Sultanını şunu arzedeyim ki; Torbalının K~ada
nemeçlerlc her ne kadar ha~ döndürücü taarruzlarında muvaffak olamamışlar. taahhüt mukabilinde yapılan tediycler- ı sifliği iken saklnleri de esir gibi çalışa- sına iltisak peyda eden §O.Sesi çok boru 
bir hal alıyorsa da havanın yükseldikçe O zaman bütün köylUler bu cesur Türk ·:lir. Bu kabil tediyotı tevıik için tanzirn ,rak tasarruf ettikleri arazide karcılık ve bu yolda iki köprü de yıkıktır. hıfıı 
değiıen ve artan güzelliği karşıaında, in· ailesini kastederek: :>lunan makbuzlar, binde iki damga res- suretile hayatlarını gUçlUkle temin ede- ve tamiri çok elzem olan bu yol Uzerin-
san bu bir 9&atlık sersemliğe adeta ıeve -Amma da yamanlarmı, ha .. demiş- -nine tabidir. lbiliyorlardı. deki çamlığa pek güzel gelecek olan bir 
seve katlanıyor. (er. Her hangi bir malın teslimi veya hiz- Cümhuriyetin halkçı hükümeti, kil- otelin inşası da sanatoryom vazifesini 

Dedeba~ını geçer geçmez, başlıyan ye- Bundan sonra çadırını kapan yörük n1etin ifası dolayl8iyle bayi veya müteah-! çük Menderes haV7.Uını t~kil eden ve görür. 
§illilı::ler ile yolun her iki tarafını saran ailesinin etTafını sarmağa başlamıt. Jşte hidin taha~uk etmi~ alacağına mahsu-ı Ege bölgesinin verimli bir parçası bulu- Köprü, yol ve oteller için kaymakam 
kavak ve çam ağaçlan Yamanların zev- Yamanlar köyü böylece kurulmuı" !:>en muhtelıf zamanlarda kısım kısım 1 nan bu toprakları asıl sahipleri olan çi~ B. H. Ergene ve prbe,y B. H. Alparalan 
kine dnyum olmıyan manzarattnı temine Bu göğüs kabartıcı hldiseye sahne vapıl~n tediyelerde avans m~hiyeti ol-ı çilere malelmiştir. ve J. komutanı B. S. Aksoy elele ver-
Ufidir. olan Yamanlardan ıimdi başka türlü is- 'Tladıgından bu huıusta tanzım olu~a~ ! Bahçelerinin güzelliği ve ağaçlarının ~ ve çalışınağa başlamışlardır. 

Buna kayalıklar arasında takır ıakır tifade ediliyor. (Verem Mücadele Cemi- -nakbuzla~ iki veya beş kuruş resme tabı'bolluf.ru ile eşsiz bir muhit olan Torbalı . Spor ~aşk.anı M. T~kırun o~jinal dü-
akan bilJQrt suların güzelliklerini de ill· yeti) her sene bu dağın en güzel, en ha- tutulması ıcap eder.> için, pek yakın komşularımızdnn bile şüncelerinln tahakkukunu butiln halk 
ve ederaeniz, Yamanlar yolunun ne hal vodar yerinde elveriıli bir tqkilat ile --=-- Malarya kaynağı olduqunu işitmekle istemektedir. Torbalı saha itibarile böl-

alacağını artık tasavvur edin. 
1 

zaif ve dermansız olanların birkaç ay is· Öğretmen na ki// eri t müteessir oluyoruz. Halbuki bu görüş ge tiklerine ~k elverişli olduğu içir 
Fakat aaıl aüzcllik, uıl hoı görünüı tirahat edebilecekleri bir kamp kuruyor. tarzı saltanat devrinden kalma bir duy- merkez mevkiinde kalarak, etraf vill· 

Yamanlara çıktıktan sonra anlqtlıyor. Burada bir kmm çadırlara amele grup· .. B~ka vil~yetlere nakil~erlni lstiy~ guruı'.n başka şey değildir. Evet Torbalı- yetler ıporunun birleşme yeri haline ge
Yamanlardan apğtya bakıştaki çeıitli ları içinden aeçilen bakıma muhtaç in- oğretınenlerın muamelelerı tekcmmul nın mcshur cellAt gölü vardır. Fakat bu tirilmesi, at koşularının canlanması be
güzcllikleri tasvir etmek için cildler dol- sanlar, diğer çadırlara ve odalara da ettirilmektedir. Bursa vilayeti öğretmen ı1 gün cümhuriyetin pek bUyük mali fe- den! terbiyeye ait sporların mihveri ha-
durmalıdır. güzel hava, temiz suya ve tam istirahate 'tadrosunda. ancak bir kaç köyde mün- dakArlığı ile sa~hk durağı olmu~ ve top- Jine getirilmesi dilşilnillmekte ve oar-

Sayın okuyucularım, size ıimdi bu ihtiyacı olanları az bir ücret mukabilin· ~al olduğu, bwtlann maaşlarının en çokj raklannda da Izmir fuarında gösterile- bayca da - eski eserlerden - olan kal'n 
., 'dağa ne mOnaacbetle (Yamanlar) dağı de kabul ediyor. 16 lira olduğu vilayete bildirilm4 ve!cek, diğer yerlerin ürünlerine örneklik ve harabelerin himayesi derpiş edilmek-

dendiğini anlatayım. Ben kendi hesabıma çok memnunum. l3ursaya nakillerini isteyen muallimlereı· edecek Uri.inlcr yetiştirmektedir. tedir. 
!ki, üç uır evvel bu daim muhtelif Bulunduğum çadır temiz. karyolam ve l:teyfiyet tamim edilmiştir. Tekirdağı Evvelce, sağlık ve eosyal teşkil6tının Belediyenin az zaman içindeki çalli'" 

yerlerinde üçer bqer çadırdan mürekkep yataklan dezenfekte edilmiı. yemekler, '<öylerinde de bazı münhaller mevcutt~. ayda 15 _ 18 kilogram kinin tev.ziine mu- ması, ihtikArı kaldırdığı gibi 38 bin lira
köyler vannl§. Hayvanlannı otlatmağa kahvalblar mükemmeldir. Yakıt geçirme 'ıakilleri~ istiyenlere yol parası veril- kabil bu gün yalnız korunma kinini ve-ılık biltçesini~.varidatı da çok artmıştı~. 
çıkarak bağları, bahçeleri ile bütün giin tarzında da sıln bir zaptü rapt vardır. rniyecektir. rilmekte buna da sebep göçmenlerin ko- Parti ~lerl koylere vanncıya kadar hır 
oyalanan bu lı:cndi hallerindeki insan• Uyumıı.ğa, okumağa gezmeğe bol bol va- --=- runmıyacakları dU.sUncesidlr. Yoksa hu- intizam dahiline ~ bulunuyor. 
Jnra, Yamanlar dağının arkasında ban· kıt var. Hele bet on ailenin kamp ye- /ki yaralama vahası talık duyulduğu gibi yoktur. Torbalının ikttsadiyatına müessir olan 
nan birkaç a21lı e~ıya musallat olmuı. mekhanesinde beyaz örtülü masalar et- M f U 

1 16 
d H Su aıtmdaki topraklar i"'lenmekte ol- işlerden biri de bankadır. Hiç bir banka-

lı '- ı ,_ b b usta a A oğ u y~ın a asan ıs 
Her yaptıklan baskında zava ı .. öy üle· rafında birlikte yeme~ yemesi. era er ') Ti k M hm t1 k"'yUn duğu gibi melhuz taşlnnlar için de ka- nın burada şubesi bulunmadığı için 
rin nelerini bulurlarsa alıyorlarmıt. Bir gezip eğlenceler tertip etmesi başlı baıı-

1 
enİ.r·· re. azasğl ı~ ~ u ar U:ı~ - ı nallar ikmal edilmf'k Uzeredir. Tu~yan mil§kUIAt çekilmekte ve çiftçilere mües-

gün, canlanna kıymadıklannı nimet sa· na bir Alemdir. ~ e us~yın ~ u ğusd a sarıy; anca Metinden korku kalmamıştır. slr olmaktadır. Ancak çiftçileriml.zl ko-
yan biçare küylüler bu müthiş derde bir Yamanlar tam istirahat ve gÜzel bir akurşul nı e so ayya ınl and y'a:redia ~lnuşkve Torbalının 8000 ağaçlı emsalsiz orma- ruyan bir kooperatif vardır ki bunun da 

1 b 1 d ki k hd'lh · · h ıı· ·1 1 · v a arunışt~r. ara ı te avı me te- . . tür ü çare u ama ı arını görüıme te· te ı ava ıçın orta a ı aı c ere tavısıye i' S 
1 

dl' ~ı ..... :~ı· nı herkesçe bilinir. Bu ormana bitişik ge- bu uunana değin karışık işleri yeni mli-
1 k Y 1 L-yÜ d 1 b''yük' d'I k ~- d' ır. uç u a ıyeye ve ....... us ır. d' 1 1 1 er en aman ar ... o n o o an u e ı ece yegunc yer ır. § Ti d U k h 

11 
. d niş sahada evvelce Aydın vilAvetinin en ür B. Kenanın ça ~masly e ası gayc-

b '- t .. k '- b 1-'- b A d b 'h k re e zun uyu ma a esın e otu- ' . ir .. aya ıgın ar asına .. ala a ~ ir yö- yni zaman a urasını tercı etme te- R k' . mind b' kad b b meşhur Atkoşuları yapılır ve haftalarca ıme varmaktadır. Maksadı tcşekkUlUn-
_.,L il . . d k d .. h b l b' b k '- d-'- d b'I' . B d ran u ıye ıs e ır ın, era er ı1m k 'f 
JUK a esının ça ır ur uıunu a er a - ır aı a zev1t ana uya ı ınz. u ~ d ğ S"l af d b' kla panayır kurulurdu. Bu gilzel esere ~- den ayr ış vaziyetine giren ooperati 

1 H ıd h b d ... d (V M" _J 1 ,.__ . ") 'b' h yaşa ı ı u eyman tar ın an ı"a . . 1 mtf ar. a en a er ar etmegİ it e i· erem ucaae e \.,Cmıyetı gı ı er Ut dd' 
1 

. d 
1 

~ yın ilbaynnıwı tertip ettiği kennesler- bu gUn ortakları Uzennde hakkıy e sem-
'-" l' k t b d' .. k'l~ d l · ı 'll ea ıt yer enn en yara anmıjtir. 

nen ,oy ü omıu anna u ınç ve ceaur gun teş ı ntını ve yar ım annı gcnıı et- Ynralı hastanededir. Suçlu tevkif edil- den blrinl eklemek suretiyle Torbaltyı pati uyandırmlJtır. 
aile reisi eekiz tane yeti9mio delikanl1'ına mesinde faydalar umduğumuz bir cemi- i t' ihya etmiş olacaktır. Bu müruısebl'tle Alı Hikmet Uygur 
gil•enerek eıkıyanın geleceği varsa, gö· yete dolayısiyle olsun yardımda bulun- m ş ır. • Ticaret anlaşmaları receği do n.Tdır gı'hl sözlerle mukabele· mUJ oluruz. 

Yeni trambbaler Yeni de bulunmuı. A.MUHlDDJN 
- -

Diyarbakır Irak Orta okul muallimliği 

I J .' l ' imtihanı 

Belediyece Almanyaya sipariş edilen 
on trambüsün yola çıkarıldığı ve tem
muzun on b~inci gilnU Izmirde bulu
nacağı belediyeye bildirilmiştir. Bu 
lrambUsler kısmen kordon hattında, ku
men de diğer. hatlarda i§Jedllecektir. 

Berlindeki konuşmalar 
TQn aeffllTYO U ANKARA 9 -Orta okul muallimli-

ikmal edilmek •• 
ANKARA 9 - Diyarbakır • Irak ve 

)ran demiryollarımızda Diyarbakırdan 

lb'haren altmıı kilometre üzerinde illfAAt 
ve diğer kıaımlarında da etüd ve apli
kasyon ioleri devam etmekte ve çalı~ma
lar gün geçtikçe gcni~lemektedir. Daha 
95 kilometrelik dört kısmın da pek ya· 
kında eksiltmesi yapılacaktır. Yapılmak· 

ta olan kısımlardaki toprak iolerinin tu· 
tarı 800 bin metre mik!p tahmin edil
mektedir. Bugijnc kadar bunun 40 hin 
metre mikabı tamamlanmı§tır. Yine bu 
kısımlarda saym 1 O 1 i bulan küçük köp· 
rü ve menfezlerin çoğunun inşaatına baş
lnnmııtır. Bu bölgeye rastlıyan Dicle 
köprüsünün çok mühim olan temelleriy-

le Anbar ve Kuruçay sulan üzerindeki 
köprU temellerinin sôndaj i,leri bir hayli 
ilerlemi§tİr. Amele ve i§çilerin aağlık du
rumu bakımından tesisi zaruri olan sıh
hiye iatasyonlan ile dispanserlerin hiz
mete hıızırlıklan hitmiı eayılabilecek de
receye gclmiotir. Şimalde Sıva• • Erzu· 
rum hattı üzerinde Divrigiyi çoktan gcç
l'lİI olan demiryolu Erzincana kaVUfmak 
için çetin boğazlnn ll§mağa uğra,ırken 
cenupta Diyarbakır • Irak ve lran de· 
rniryolu da hrı .. ına çıhıı her engelle 
aavaprak tesbit edilen İf programı tize. 

,rinde hız!ı adımlarla ilerlemelttedir. 

Tayyare 

ii için açılan tahriri imtihana girenlerin 
imtihan evraklan Kültür bakanlığına ta· 
mamen gelmiş ve tetkike başlanmı_otır .. 
T ctkik neticesinde imtihanda muvaffak 
olanlar ilan olunacak ve bunlar ~ifahi 

imtihan vermek üzere §ehrimizc davet 
olunacaktır. Evrakın tetkiki ay sonuna 
kadar sürecektiT. 

uz ere -*
Hıfzıssıhha meclisi 
. . . BASTARAFI l iNCi SAHiFEDE buğday, 77 ton kumdan, 707 ton kepek, 

Vı1!yct hıfzıssıhha meclisi Sıhhat mil- Yeni ticaret anlaımuısının ay ortalarında 116 ton SU!am52 ton nohut, 602 ton va-
dürlilğllnde aylık toplııntuıını yapın~ ve imzasına intizar -edillyor. lelu, 13 ton balmumu, 130 ton deri. 10(! 
b~ı kararlar a~l§tır. ~ber aldığımıza ton ki.ispe, 255 ton miyan kökll, 144 ton 
~ore sıhhat meclisinde vıl!yetin sıhht va- lHRACAT tütün, 193 ton tütün kırıntuıı 29 ton ce-
ziyetl g'ôzden geçirilerek 04yanı mem- viz kütUğil 50 ton kemik, 13 'ton badem, 

Cümhuriyetin J 5 inci nuniyet görUlmUştilr. Şeh.irde hiç biri Ticaret ve sanayi odası, haziran ayı 2 ton civa 
1

madeni, 2 ton aonıak, 94 ton 
sart hastalık mevcut değildir. ihracat rakamlarını tesbit etmiştir. Ha- çavdar, 2 ton halı, 11 ton kökboya, 770 

yıldönümüne hazırlık -:-- .ziran ayında Izmir limanından dl3 ill- kilo bakır humuzu, 503 kilo mazı, 510 
ANKARA, 9 - Bütün bakanlıklar Nebat ıthal6.tı kelere 923 ton üzüm, 488 ton pamuk, kilo pamuk çekirdeği. 47 1andık yumur-

ve mülhak genci direktörlükler cümhu- Iz.nıir limanı yoluyle hariç.ten memle-12041 ton palamut, 290 ton zeytinyaiı, ta, 36 malak, 3218 sığır, 2016 kuzu ve oğ-
riyet idaresi zamanında yapması ve ya· ketlınize ithal edilecek nebat ve nebat 51 ton hurda, 526 ton arpa, 11398 ton lak ihraç edilm~r. 
pılman tasavvur olunan işlerin hepsini parçalarının Mlerden ibart olduğu Zira· -
hazırlamaktadırlar. Hazırlıklar cümhuri- at vekaletinden sorulmuştur. Cümhuriyet bayramı 'ı Nüfus hüviyeti CÜZ· 
yetin on bCfinci yıldönümünden evvel -=- Cümhuriyctin on beşinci yıldönümü el l 5 k • d 
tamamlanmıı olacaktır. G l k hazırtıkıarına diğer vilayctıerimizde 01- an arı uruşa ın ı 

Ö CÜ günü duğu gibi lzmirdo de baılanmııbr On İç bakanlık, Kamutayın JOn toplan-

Anna nasıl 
olmuş? 

Ali 

Seyhanda Ali isminde bir garsonun, va
ziyeti polisi f(iphelendirdiği için, karako
la çağırmt§lar. Tahkikat neticesinde bu 
Atinin Anna isminde bir kadın 

olduiu, lıtanbulda evlcndiıii bir erkek· 
ten aynldıktan sonra hayatını kazanmak 
için erkek kılıiına girdjği anlatılmıotır. 

Sineması 

. l~~~ pazar gilnü yapılacak .~~ı-: be~~~ci Cümhuriyet yılında lzmirin elde tılarm~ k~~ul ettiği bir ~unla be~ 
cUk gununtln neşeli s~mesl ve Golcil- ettıgı kalkınma, ıimdiye kadar bqarılan k~a ındınlen nlifus hUvıyet cUzdan
~e gidecek halkın mirahat etmeleri için işler incelenerek toplu bir şekilde halka Iarırun bundan böyle beş kuruş Uzerf.n
her türlü tedbirler alırun~tır. Civar köy- anlatılacaktır. den halka tevzi"' edilmesini nüfus mil-
lerden gelecek binlerce köylü o gün Cümhuriyet bayramı gilnU yapılacak dürlüklerine bildirmiştir. 
Gölcükte bir çok mlllt oyunlar oynıya- geçit rcııminc gençlik. genİf tekilde iJti.. ==---
caklardır. Ayni gün deniz eğlenceleri de rak edecek ve Türkk111u teıkillb tara· Çırçır f abrikaf arının 
yapılacaktır. fından ıehrimizde de hava ııösterileri 

-=- yapılacaktır. elektrik istimlak 
Tllkl avlamı' 

Çeşme kaza.sının Sakarya mahallesin- MUferret SUleymana resmi indirildi 
'.le oturan Basri Glinen, gece vakti tez- kaçmıf Bakanlar heyeti çırçır fabrikalarında 
keresiz tilki avladığuıdan adliyeye \•e- Değinnendere nahlyeslnln Yenl kö- muharrik kuvvet olarak sarfolunan 
rilm~r. yünde 13 yaşında Bn. Mll§erref isminde elektriğin beher kilovat saatinden 12 

-=--
Bu hatta nef'e ve zevkle gHrUlecek 2 

flllm takdim ediyor. 
bUyUk Kaymakamlar 

toplantısı 

bir kızcağız, kendi arzusile Çileme kö- santim iatihiak resmi aluunasmı kabul 
yünde Slileym.an Erişe kaÇIIUftır. De- etmiştir. 
likanlı hakkında resmt muamele yapıl
miştır. 

ATEŞ GECESi ---==:---
K~~;!!!?e:n~ Jti~f!~İ Kar· 
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isimsiz 
Muhbirler 
Faziletkar bir rejimin 
daima sakınmağa 
mecbur olduğu en 
tehlikeli şahıslardır 

-...o--

8ASTARAFI 1 iNCI SAHIFEDL 
bir Cümhuriyet valisine jurnala pek 
ben:ziycn imzasız ihb&rlarda bulun· 
:nak cürctini nefislerinde hala gören 
1afiller vardır. Böyleleri ihbarlarının 
veya ~ikayetlerinin bir tesir yapaca· 
pnı zannediyorlarsa çok aldanıyor· 
lar. 

Muhbir verdiği haberin doğrulu-
1-una kani ise ismini niçin saklasın} 
ismini saklıyorsa işin içinde tezvir 
var demektir. Hem mesuliyetten ka
:ınan, hem de mesuliyet deruhte et· 
'11İ~ olan şahısları hırpalamağa yel· 
tenenler hareketlerinin nefretle kar-
1ılandığını bilmelidirler .. 

Anlamak lazımdır ki Cümhuriyet 
rejiminin ahlak telakkisi düne hiç 
0

>enzemez. «Cümhuriyet fazilettir• 
liyen bir rejimde açıkça ahlaksızlık 
1eklinde tavsif edilen şeyleri yapan
'ar kimseden yüz bulamıyacaklar
Jır. Milli işlere al&ka gösterenler va
~an ve millet sevgisini içlerinde taşı
vorlarsa bu sevginin kuru bir göate
·işten ibaret olmadığını takdir ede
rek mesuliyetten korkmazlar. Ku
rnntuya kendilerini veren, herkesin 
'ffet ve namusundan oüphe etmek 
'tiyadında olanların kalplerinde ise 
ne vatan ne de millet aıkı ya§8yamı· 
yacağına göre onlann inaanlıklanna 
inanılmaz ki sözlerine inanılsın .. 

ŞEVKET BiLGiN 

FIKRA: 

Milli kostüm 
ALlYE BILGET 

Hallcevinin düıünen ba,larımn olgun 
~ir teşebbüa olarak ele aldıktan cMilll 
kostüm eergisi> ni aaygıyla eellmlamak 
istiyorum. Fikir itibariyle orijinal, eaet 
itibariyle cazip bir mevzu olan millt kot· 
tüın sergisi, bir milletin fertleri arasın" 
daki ruh hususiyetlerini, zevk incelikle
rini tebarüz ettirmesi ve görücülerine ta• 
ııtma91 bakımından §Üphe edilemez ld 
:lerin bir mana ifade edecektir. 

Bizde millici bir gıyınme bti• 
li mevcut olduğunu çok yakın mü· 
1ahedclerimizle, Halkevinin kı~ mev· 
ıiminde başardığı milli kostüm ba• 
!osunda görmUıtük... Yine bu ha• 
loda, gözlerimizi ince bir zevkle ~· 
yan milli kostümleriyle 9eref veren gözİ" 
deler vaadlı eacrler göıtermi,lerdi. Bize, 
eııasında bir, istil bakımından hemahenk. 
fakat ince jüperleri ve kıvnmlan, el pli• 
seleri bakımından ayn manalar aıılıyan 
koetümler tanıtmıılar ve göstermiılcrdl. 

Bir Yugoslav köylüsü millici bir kıya" 
f et taoır. Bir Rumen köylüsü, bir Macar 
köylüeü ve bir Bavyera köylüsü de ayrı 
1uvrım ve hususiyetleriyle yine kendileri• 
:ıe göre, millici birer kıyafet taıırlar. 

Bavyera köylüsünün kıyafetinde, Ma• 
::ar köylüsünden, Çek köylüsünden, Yu· 
ıoslav ve Bulııar köylülerinden aynlan 
millt huswıiyetler vardır. Ve Bavyera 
köylüsünün millt kıyafeti bunlarınkine 

hiç benzcmiyen değişik bir istilin ifadesi· 
dir. 

Fakat Bulgar ve Yttgoslav köylüsil• 
nün, Rumen ve Çek köylülerinin ko•• 
tümleri, bizim Rumelinden getirdiğhnls 
milli kıyafetlere pek yakınlaıırlar. Bun• 
!ar, Türk istilinin değişmelerinden alııt• 

mıı kıyafet adaptaayonlandır. • 

Sonra, ha,ka bir nokta daha var .. 
Bizim Rumeli kıyafetimizle Anadolu 

kıyafetimiz arasında büyük aynhklar yar. 
Bu ayrılıklar ruh ayrılığı değil, fakat ta• 
Siatc ve iklime göre düşünülmüo ve yet• 
'eşmiş ayrılıklardır. Bir Ödemişli kadınııt 
:nilli kıyafetiyle, bir Denizlili kadıntll 

-nillt kıyafeti arasında ancak birkaç kıV'' 
rım aynlığı ve bir, iki ili.ve vardır. Fakat 
bir ödemiı köylüsünün kıyafetiyle bit 

GABY MORLEY - VJKTOR 
FRANCEN 

lzmir vilayeti lcazalannı idare eden 
.!evlet mümessilleri salı günU vil&yette 
:nülıim bir toplantıya davet edilmi~ler
Jir. Vali bay Fazlı Cülcçin baıkanlığın
:la 7apılacak olan kaymakamlar toplan
bınnda köylerin kalkınma işleri, iktısadi 
:neselelcr, ziraat ve hayvan bakımı it
leri gözden geçirilecek ve müfit kararlar 
alınacaktır. 

şıyaka ve Kahramanlar dispanaerlerlnde 
Haziran ayı içinde 2S48 hutaya bakıl· 
mıı ve illçlan meccanen verilmiıtir. 

Aynca 50 kifiye de muavenette bu· 
lunulmuştur. 

- Halkımızın havaya karşı korun· Yozgat köylü kadınının kostümü arasın· 
malan hususunda bilgi edinmeleri için da büyük deii§meler mevcuttur. Bunl11t 
evimizde 11/6/938 tarihinden itibaren zevk ok,ayıcı ıeylerdir. 

Uafmdan müstesna bir IW'dte yaratılm11 büyük .,k ve heyecan fibni 

ZAMAN ADAMI 
MAURJCE CHEVALIER- ELVIRE 

POPESCO 
Gibi iki dihi san'atkinn en nefis eseri .• 

SEANSLAR : ZAMAN ADAMI : 3.40 VE 7.20 DE 
ATEŞ GECESi: S.20 VE 9 DA • 

~L7727.Z.2VZZZZ.7ZZZ7.z:z7ZU:U?rzzzz7~P~~ 

---:=---
Çocuk kampları 

Villyetçc zaif ve çelimsiz çocuklar 

---:=---
ltalya pavyonu 

ltalynn hükümctiniı~ " .. ~ lzmir enler· için Bozdafda ve F oçııda açılacak Kin· 
naıyonal fuarına resmen ~tiralt kararı lderhayimler, yarın merasimle açılacaktır. 
h riciye vekaletimiz yoliyle fuar komite· Çocuklar mahatllne gitmİ§tİr. Kamp 
sine bildirilmiştir. ltalya için, müıınit ve müddetince çocu1dann sağlık işleri aıkı 

geni~ bir pavyon yeri ııyrılacaktır. surette kontrolden ceçirilcce1'.tir. 

bir kurs açılmıı ve derslere başlanm11tır. 
Her hafta cumartesi giinleri saat 18 de 
verilmekte olan bu derslere bütün yurd
daşlar gelmelidir. 

2 - Evimiz bahçesinde her hafta pa· 
zar günleri saat 2 1 de Karagöz oyurıları 

oynatılmaktadır. 

3 - 11 /7 /938 pazartesi günü saat 
1 7 de spor, müze ve Sesrgi komiteleri
nin haftalık toplantıları vardır. 

Halkcvinin başaracağı bu güzel sersi· 
nin muvaffakıycti adına bütün dü~ünen 
insanları, münevver kadınlarımızı va:Life 
baoında görmek istiyoruz. Her eyi Tiir1' 
kadınının, l lalkevinin davetine uyar111' 

d .. ~·· ,,e kendisinde veya yakınında gör ugu 
bildiği milli kostümü bu 11ergiye irae et• 
melerini, bir başarının tahakkuku bıılu
mından lüzumlu görüyoruz . ..-'f 

AUYE BILCı:. 
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Reyhaniye emsalsiz bir gün yaşadı 
Türk - Fransız kıt'a/arının birbir/erile temasını temin için Re yhani;>·eye 

süvari/erimize yapılan istikbal çok parlak oldu gelen 

eyecan sahnesi • 
ır 

Yir i senelik mate.nıi temsil eden bir Türk kızı 
kasaba önündeki 

Filistin Yahudileri 
Sistematik 
tedhişçileri 

bir şekilde Arap 
ile boğuşuyorlar 

Parls 9 (ö.R) - Beruttan bildirili
Yor: FilisUndc vahim bir gerginlik M
itimdir. Şimdi yahudiler sistematik Arap 
tedhişçilerine ayni silahlarla mukabele
de bulunuyorlar. Yahudi tedhiş teşkilUt
larma mensup fedailer bombalarla kanlı 
hftdiseler çıkarıyorlar. Hayfada vukubu
lan ve bir çok kimselerin ölümU ile ne
ticelenen infilak hadisesinden sonra Fi
listinln muhtelif merkezlerinde vahim 
kargaşalıklar oldu. 

Almanyada(Patron)ta-1 
biri yasak ediliyor 

Berlin, 9 (A.A) - Partinin başında Hitlerin daimi mümessili olan 
Hes, Göringe bir mektup göndererek kendisinden sınıf mücadelele
rini hatırlatan patron ve miistahdem tabirlerinin yerine müessese şe
fi ve arkadaş tabirleri ikame edilmesinin Nasyonal Sosyafüıt partisin
ce arzu edildiğinin bütün nazırlara bildirilmesini istemiştir. --------

Federal meclisin bir kararı 

Gayri mübadil 
bonoları 

A<lana, 9 (Hususi) - Gayri mübo· 
clil bonosunun 100 tnnesi 9.5 liraya dü~· 

mü~ iken, maliye vekaletince çıkarılmı' 
olan kanun projeşinde tadilat yapılmas· 

ihtimaline binaen tekrar 11.5 lirava kn 
dar yükselmi~tir. 

-=,_,_,.. 
Bir hava rekoru 

kırıldı 
Berlin 9 (A.A) - İki kişilik bir tu-

Bem 9 (A.A) - Federal meclis tara- rin ihraç ve ithali federal makamların 1 rizm tayyaresi bin kilometrelik beyne]
!ından neşredilen bir kararnameye göre, nezareti altında yapılacak ve harp mal-lmilel hafif Uıyyareler sürat rekorunu 
lilfilı, cephane, patlayıcı maddeler ve zemesi ticareti hakkındaki ahkama tabi kırınl§tır. Tayyare saatte 208 kilometre 
harp mahcmcsi ticareti 112 bu maddele- tutulacaktır. J 770 metre katdmljfir. 

1ZVEST1YANIN GüZEL 
BtR YAZISI 

Başvekilin 
seyahati 
BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
kendi aralarında görmekten büyük bir 
;ürur duyacaklardır, 
öğleden evvel yapılacak bu töreni 

müteakip öğleden sonra da körfezde do· 
:ıanmamıun da iıtirakiy]c büyük deniz 
yarışları yapılncakbr. 

-=-

Orta okul
larda 

·Çifte tedrisat de
vam ediyor 

Ankara 9 - Maarif vekaletinden ha-

• 
Vazifesinden ayrıla

cak adliye memurları 
Ankara, 9 - Adliye bakanlığı, vazİ· 

:esi ba§ından her ne suretle olursa olsun 
.>.yrılnn hfikimlcrle adliye memurlarının 
Jidip knldıklnn yerlerde adreslerini 
cümhuriyct mtiddeiumumiliklerine bil· 
dirmelerini knrnrlaştırmı!jtır. 

Bundan böyle vnzif eden ayrılacak 
hakim ve adliye memurları memur bu
~unduklan Cümhuriyct müddciumumi
!iklerinc adres bırakarak ayrılacaklar ve 
gittikleri yerlerde de her şeyden evvel 
oranın müddeiumumiliğine adres vere· 
:ekler ve adres değiştirdikçe muntaza
'11an yeni adresleri müdcleiumumiliklere 
~ildireceklcrd ir. 

Vekiller heyeti 
Atatürk'ün riyasetinde 

bir t~plantı yaptı 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Vekiller Heyeti bugün saat 16,30 da 

Savarona yatında Cümhurreisi Atatürkün riyasetinde üç saat süren 
bir toplanb yapmıştır. 

Milli /(üme}·e ter( i göreşleri 

Çoban sakatlandığın 
dan güreşemedi 

lstanbul, 9 (Telefonla) - Bu akşam amatör güreşçiler arasında 
miJli takıma terfi için güreşler yapılmışbr. 56 kiloda Ahmet milli ta
kundan Mustafa (Ankara) ile güreşti. 

Neticede Mustafa ittifakla birinci oldu. 
61 kiloda Ahmet Işık Halil serbest güreşti .Yaşar rahatsız olduğun

dan bu güreşe girmedi. Neticede Ahmet galip geldi. 
79 kiloda Mersinli Ahmet1e Ahmet serbe t güreşte karşılaştılar .. 

Neticede Mersinli tuşla galip geldi. 
66 kiloda Sadık milli takımdan Feridun fzmirle giireşti. Neticede 

Sadık hükmen galip geldi. 
87 kiloda büyük Mustafa ile Hüseyin Amasya karşılaştı. Neticede 

Mustafa gnlip geldi. 
7 2 kiloda Ankaralı Hüseyin milli takımdan Celal serbest güreşte 

karşılaştılar. Ankaralı Hüseyin hükmen galip geldi. 
73 kiloda Mersinli Ahmet ve Adil güreşti. Mersinli galip geldi. 
89 kiloda büyük Mustafa ile Ahmet Samsun güreşti. Neticede Mus~ 

tafa galip geldi. 
Çoban Mehmet Samsunlu Ahmet müsabakası Çobanın sakat ol

ması yüzünden yapılamamıştır. 

Südü bozuk bir yobazın 
yediği halta bakın! 

Jstanbul, 9 (Telefonla) - Şamdan gelen haberlere göre, Hataya 
Türk askerlerinin girişi Şam ricali ve halk arasında bomba gibi patla
mıştır. 

Haleptcn gelen haberlere göre askerimizin Hataya girişi memnuni
yet uyandırmıştır. Halepte bir camide Türkler aleyhinde söz söylemek 
iıtiyen bir imam susturulmuş ve halk : 

- Türkler bizim kardeşlerimizdir. Onlara söz söyleme!. 
lhtariyle karşılanmışbr. 

Alman ekonomi nazırı 
B. N. Menemencioğlu ile görüştü 

Berlin, 9 (A.A) -Alman ekonomi nazırı B. Funk halen Berlinde 
bulunan Türk ekonomik heyetine riyaset eden Türkiye hariciye ka· 
tibi umumisi B. Numan Mencmencioğlunu bugün kabul etmi§tir. Gö
rüşmede Türkiye büyük elçisi ile Alman ekonomi nezaret müsteşarı 
da hazır bulunmuştur. 

Neşredilen resmi bir tebliğe göre bu görüşme esnasında Türk - Al
man münasebetlerinin genişletilmesi ve bu münasebetler üzerinde 
halen atbik edilmekte olanların islahı imkanlan mevzuu bahis <>.dil
mi tir. 

Ekalliyet komisyonu 
içtimaa devam ediyor 
Komisyon, statüs_ünün tetkikini 
bitirmiş ve hükümete bazı teklif .. 

lerde bulunmağa karar vermiştir 
Prag, 9 (A.A) - Ekalliyetler statüsünü tetkik ctmeğe memur ko· 

misyonun altı mümessiliğinden mürekkep komisyon dün öğleden 
sonra mesaisine devam etmiştir. Hükümetin ekalliyetler meselesi 
hakkındaki projeleri komisyona tevdi edilmiştir. Bu projeler ekalli
yetler statüsü ile dil kanunları ve idari teşkilat hakkındaki kanundan 
ibarettir. Komisyon ekalliyetler statüsünün tetkikini bitirmiş ve hü· 
kiimete bazı tekliflerde bulunmağa müttefikan karar vermiştir. 

Prag, 9 (A.A) - Aşağı Karpat eyaletinin Yalisi Hrabar dün bay 
Beneş tarafından kabul edilmiştir. Bugün de Hodza tarafından kabul 
olunacaktır. Salahiyettar mahafiller Hodza ile Hrabarın Rutenlerc 
verilecek muhtariyet meselesi hakkında görüşeceklerini söylemekte 
dirler. 

m.?ZD sa;;r2zKlllJP7U.ZZZZZTZ:/JJ7..7.LZZ;?'ZZZJJ 

Şehir gazinosunun 
yeni ve 2üzel bir kararı 

Gazlnod;-n her sınlf halkın istifade edebllme!il için 

Pazartesi, sah ve çarşamb gün
. leri ucuz halk geceleri yapılacaktır 

MELOD1ANS orkestrasının nefis parçalarını dinlemek ve serin ha
va almak iıtiyenlere ucuzluk en büyük kolaylıktır .. 

Halk geceleri biranın şişesi "50,, kahve, 
gazoz, dondurma " 25 ,, Kuı·uştur. 

Tabldot : dört kap 7 5 Kr. 
~~;;ı:ı:~~~.zz.u..x.r.mJrT./.,'ZZ7..z.7.:T-UTAZZZii7.7-'1ra-zı .. ~.,. 
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Uzaktan bir çalar saatin sesi gel- ı -2 -

BlR CiNAYET 

Kemal Atatürk 
"Bir siyaset hocası ve 
yeni bir otorite fikrinin 

mucididir.,, 

Bir mukayese. 
lngiliz ve Amerikan ba 

sını arasında fark 
Genç kadın gözlerini bileği~e . <~savan» barının atrno~fe~i :~r~

parlıyan elmaa saatin platin akrebıne em bır çok gece kabarelerı gıbı ıdı. Bükreş (M.11) -

cevirdi. Vakıt ne kadar da çabuk geç- Bu gece bu kabareye cenup Ameri- Rumen gazeteleri 
~iştil kasının günctli diyarlannın hatırası- Türkiye hakkında 

- Ah .. Jan .. Bir haber verebil- nı taşıyan bir renk vermiflerdi. Du- sitayi§le dolu yazı
sem .. En doğru iş bu ama .• Nasıl ha- varlar Ekzotik resimlerle .badana- .!ar yazm,akta d::?-

lngiliz basını pul, kaat ve ilan vel1 
gileri kaldırıldıktan sonradır ki b 
günkü büyük inkişafını bulmuştuı 

ber vermeliyim} lanmıştı. Locaların perdelen sarma- vaın ediyorlar. 
Yambaıında telefon vardı. şık örneklerincl~n yapılmıştı. Duvar- c.Curentul> gau-
- Telefon mu etsem acaba~ Te-'lar aüa olsun diye kırbaçlar, kement- tesi şunları yazı

lefon etsem ve ona maruz kaldığı ler, cenup Amcrikasının kızgın çöl~ yor: 
tehlikeyi anlatsam .. Fakat bütün ha- ,erinin fotograflan asılmıştı. «Yeni Türkiyeyc 
rekatını tarassut altında. . Telefon Orkestra mahallinde sekiz sanat- her kim yaklaşacak 
ettiğimi de öğrenirler.. 1~ar, arkalarında cenup Amerikası olursa' hayretler 

1 'O - 1 k t•• 1 · b l d içerisinde kalacag· ı Elini te efona uzattı. • ampaıarınm os um erı, aş arın <l 

edd b kl d · k I I 1 b 1 -' tabiidir. Insanlar, Bir müddet müter it e e i. ~enı~ enar ı şap(a ar, oyun arınw:ı 
ı b·ı kl · d · L • a'-·ni insanlardır. Numarayı çevireyim mi çevirmi- tırmızı şarpa, ı e erın e rneşın .:ıı· ,J 

yeyim mi diye düşünüyordu. ezikler, arasua vahşilerin seslerini Türkiyeye başka 
•-ı· d h k ! '- ---·1- k milletler iskfın edil-Nihayet çevirmeğe karar verdi. "a~ ıt e en ay tn~ ar çır;.araraK ısa 

Tam bu esnada telefon zili çaldı. ~asılalarla caz çahyor•ardı. memiştir. Menka
- Allo .. Nasıl?. Siz misiniz?. Ortadaki pistte dans eden çiftlerin belerin gölg leri de 
Kontesin sesi tekrar tatlılaşmıştı . mafı alkol, kızarmış badem, levan- kolonize edilmemi§-

Boğazını tıkıyan düğüm çözülmüşe ta ve ter kokulan birbirlerine kan~- tir. 
t d k k k d Lakin, otoritelere benziyordu. Fakat göz erin e i or· ~ :ıanyor u. 

Amerikada çıkan Baltimore Sun ga- sahalarında süratli bir terakkt göste 
7.ete.ilnden: nız üç dane gUndelik gazete varmış 

Inglliz matbuatı bir çok bakımlardan bunların üçii de Londnda çıkarmış. 
Amerikan matbuatından farklıdır. Ame- ı 
·ikan yevmi matbuatı Ingiltereye naza- AMERtKADA 1SE 
:-an daha yaşlıdır. Ve gazetelerde yazı 
hürriyeti ananesi Amerikada çok daha Bu vaz.iyet Amerike.ıı matbuat 
ı?skidir. Bundan başka lngiltercde ~a- ile ka11ılaştırılırsa aradaki farkın. 

"'ete organizasyonu Amerikaya nazaran yUk1UğU derhal görillil.r. 1 Temmuz ~ 
:ok daha topludur. Ve umurot menfaat da Birl~ik Amerika hUkUmetlerinde 
namına - doğru veya yanl~ olarak - gündelik gazete çıkardı. 1831 de bu 
1ükCıt lüzumuna kanaat getirildiği za- ıete fnt~ar sahasına çıktığı uman 1 
'llanlar gazetelerin bir sükut politikası timorede ondan evvel altı dan. gU:C 
takip etmeleri Ingilterede Amerika<lan lik gazete vardı. Halbuki o zamaı 
~ok daha büyUk mikyasta görülen ha- Londradan başka htç bir lngiliz teh 
~t.lerdir. de biç bir gtinde1ik ga.~e yoktu, 

JNG1Ltz - AMERlKA MATBUATI SERBEST MONAKAŞALAR k u ve endi,e bakııı azalacak yerde Şampanyalar, koktey1eT birbiı="i .en büyük rnndı-
artmısh. 1tova1ıyor, tütsülenen kafalar orkes- manlar • verdirH- Bu. fark fU ısuretıe iz.ah olun.ah. · 

Mikrofonda şöyle konuşuyordu: ~ranm gürültülü temposuna itaat e- ıniştir. tkl memleket mabuatı arasındaki bu ~ • .Amerikalılar, &erbüt m.~ .. ..,..~ 

ARASrNDAKt FARKLAR 

- Bu gece miL «Lasavan> ba- :!erek ortadl\ yan çıplak vücutlan fı- Kemal Atatürk, filiya tta istical göite- narelerde müezzinlerin bağırdıkları gi- Jibi farklar ve daha bir çokları son za- demokrasi usulleri içiıı eıı jajlam m 
rında mı dediniz~ Evet, biliyorum. ıl fırıl döndürüyordu. rcnlerden biri .değildir, O, muharebeye bi bir çok melodiler terennüm edilen ~anlarda inti§ar eden dngi.liz matbua- lf.aa teşkil dt.iii ~iyeşile matbuat 
Monpartasta .. Sempatik bir yer .. Al- Genç ve güzel kadın da burada başlamadan evvel keşif kollarını, .saha Türkiyesine karşı, belki bir iştiyakımız 'ına dair bir rapor> .adındaki eserde bü- bestWıU kanuni temlnat ile himaye 
_ :di. hakkında getirdikleri malumatı toplıyan olabilir. ·•ük' hır· V""uhla ~-b .. ..ı;.,. ettir·•Imekt"clir. ken r- ... :ıiz, Amerikada ana liaanl lo .. Allo .• Eyi İfİtcmiyorum. T elefor , ..... 'K .... ...... • ~ ~ 

ned Nasıl Am Bir masaya oturmuş, mavimtırak bir .kumandan gibi mufassal malumat Lakin Türklerin mukadderatı için, '3u rapor, bir rl'ık tanı.ıunıc:ı muharrirle- llzce olan halk arasında neşvlineına 
bozuk mudur ir ~ ·· ca- !ık ve daima hareket halinde olan toplamaktadır. Kemal Atatürk'ün i~bu otoriteli zorla- .,... :s 
zadeniz mi}.. Tabii tabii.. Onunl~ pin Jitirakile, ln,giltereni.n sosyal ve eko- lan bu &ibi 1ernayiilled baltalamak • 

is tabakasının içinde kabarenin ih- O, Tiirkiyenin hayatına taalluk eden ması, Türkiyeye, taze ve genç kan şırın- 'lomik meselelerini tetkik için kurulmu~ ,retile senelerce gazetelerden ağır ve 
görüpnektcn memnun olurum. Mu- tiraslı kımıldanışını seYt"ediyordu. bilılmum :raporlan dlııle.r ve mesai ar- ~a ederek kuvvetli bir enerji venniştir. ')lan csiyasl ve iktisadi tetkikat orırani- ler aldılar. 
vafık .. Şu halde birazdan görüşürüz z·b 1· k f ka k .:ı"rl fiki '- · · t ı..:~ der bir B" ef ü k: 1 d h b c 

ı e ın apmı omuz arının ar - ·a"9 arının . r.u:nnı a....., e ' - ır ş ' m na aıa ar an ariç ir oto- zasyonu> tarafından tertip edilmiştir. Bu logilterede ilan :vergi.si 1853 e 
Bonsuvar.. ·ına atmı tı. birine zıt fıkirlerden ve .karışık malu- rite, ciddi bir di.Siplin, nefsine ve kuvve- ::ırganiznsyon umumi meseleler arastnda gazetelcrlıı pul vergisi 1855 e kadaJ 

Kontes telefonu kapabrken boy· Vücuduna eldiven gibi yapl§IDJŞ matlaı-dan ve müzakereler<len yeni bir üne itimad, bir milleti ölümden kurtar- bir çok esaslı otoriteye istinad eden tet- kAğıt ve,rgisi 1861 e kadar devam e 
nunu büktü: l..ama tuvaleti meydana çıkmıştı. emirin formülünü bulmak için münaka- mıştır. Milletler bir disiplin ve bir şef kikler neşretmiştir. Ve matbuat hakkın- ür. 

- Geç kaldım .• diye mirıldandı. Tuvaletinin göğüs acıklığında, ci'di- -şalar1 serbest hırlar. kftbul etmeğe müsteid değillerse ölürler. ::la ne~rettiği eserde ayni yüksek kalite-
(O) Janla beraber .. Ve Janı bırak- 'lİn harikulade güzelliği arasına ka- Fakat, emir wkcmmül ettikten ve is- 4ikin, kendi milletinin istikbali ile ali- -lendir. 
mıyacak eminim .. Ta ki.. Aman ya- "ışmış çok ağır bir pırlanta Keips gö- likbal gösteren ziyadar bir ok gibi hede- kpdar olan bir şefin füsunkar iradeleri 

19 
UNCU ASIRDA tNGILTEREDE 

1NGILIZ MATBUATI VERG1L 
DEN 1ST1SNA EDlLlNCE 

rabbi.. Çılc1ıracağım .. Hayır .. Hayır.. ünüyordu. fine do ru uçtuktan sonra, hiç bir kim- ile yeni bir :hayata '.kavuşabilirler. 'OÇ G'O'NDELtK VARDI 

Bu olamaz.. Kontes şurup içiyordu. seye fikir s rtiine müsandc etmez. Kemal Atatürk _'bir siyaset hocası ve Ancak bu vergiler kaldırıldıktan 
Yandaki odadan ayak sesleri gel- Sigara satan kabare garsonu ya- Filly~t, nsla nrizU - ve merhamet bil- sağlam bir otorite fikrinin mucididir. Matbuat haR:kmda yapılan tetkildei'de ~ ırkının tam bir ifade aerbes 

d i. ,ından geçti. meycrek sıkı bir disiplin altında enerji- I}oğazdan esen rilzgtırlar büyük bir şayanı hayret iorülen noktalardan biri nail olmak h\alliUDda besledjği tabil 
Gabriyel. vaktin geçmekte oldu- Ondan bir paket aldı. Şimdi tütün leri jdare edenl~in, hedef birliği ve öl- erjı ile aktualiz.e ~ mazinin kah- de şudur: 19 uncu asr:ın ilk nimnda, ya- zu 1Je temayül tatbikat sahasuıa ~ 

ğunu görünce akşam tuvaletini ha- umanları arşsınd:ı kafasındaki dü- çliiü dt:!mek r. anlıklarmı fısıldamaktadır.> :ni lngilterenin ıkUltür. kudttt ve nilfus imkftniıu bulabildi. Bu -.ur:etle ~ 
n~ma~gdm~ob~b. ün~kring~l~&tl~~~~b~ cffiç hlrhl~~Aftü~ün kuu~•~~---~-----~-------~-----~~s~~~~~ ~~ 

Genç kadın ayağa kalktı. Aynayı'! akım hayalleri takip ediyordu. digi bir ıi hakkında en ufak bir serzeniş- ı 9 5 o • d Amerikalılardan 4aha geç baf)al 

baktı. Kabareye beş kisi girdi. de bulunmaz. o, bizim hepimizden tus- · sene sın e :mecburiyetinde 'kalmışlardır. 
S '- b Beıi de beraberdi. tündür. O, çetin zorlamalari~ le tahakkuk iması yine eslli ta ii vaziyetin· 

1 C k 1 k Ortada bo§ bir çok masa vardı. ettirdiği hakikatlerin müJ' decisidir. O, a mıştı. ün Ü öy e görünme isti-
f akat onlar, şef garsonun delale- müncidir, tarihe karşı mes'uliyeti de-

lNGILTEREDE :1f2 GüN
DELtK VAR yordu. Kirpiklerinin ucuna giZlen- tine de ihtiyaç görmeden dpğnıca nıhde edebilir ve ı§Cfdir. ' 

mis bir damla yaşı aildi, saçlarıntdü- loralardan birine gittiler._ • . Kararları münaka~ etmek; hedef 'hm lnsanlık bol' 'uğı·,. ve re La- Hatta vergiler kaldU'llMctan ve g 
zeltti. Ba 1 kt "'-' l d hi l i && Tj 4-,Jl;-.ı- '"c.J.-A1 - __ ...... -'-- ge ... ı•ı~ ş an açı ı. ı.aınız JÇ erın e - liğini yıkmak, tempp birliğini anarşi ha- ~IM6- u~- ·-.a 9UW ~ i 

- Jaoı DMıl kurtarmahylm .. di- inin arka.ında inc.e bir pardüsü va,- line koymak ve Tllrkiyenin mııebbed h k hareketi başlac!ıktan satıra c!ahl, itık 
ye eöylendi. Madam ki caa leriyo- d V k ' ~ J 

L _ _ L-Jde bi -"--- L__I_ ı. kuvvetlerini zayıflatmak demektir. Bi- a a uşaca mış ftkrakld •hamNfa tutulan yollar Al 
rum, ner na 'r YOIUIRI he11111m- O, bu pardüsuyü ve1tlyere bırak- naenaleyh, bizi l<1anı edenin -tahakkuk • •• rika ..... p mwt e>lmuştur. 
lığım lazım.. .. t.ı.. _,,._..._.._ __.__ ... do dan 

1 tı. ettireceği kararları sarsal'Sak. milletin fs.. gtuz ~ C05nu3• UGJLlDlln 

Elemli bakıı1annda bir iinüt f11)esi •• Bu ~.f kitinin akitlerini, !'_ansı!' tikbaline ka11ı hiyanet emiş sayılırız. Bu tqlıi•i koyan prole.ör v agemandır lu bir halde .Nmaa yilzüdm retec 
çakb. :>itmesı ve orkoetra ..._ ____ tinın bir s· tte ciddi d.siplbl. 1--'---I -..:1: n_IL..L :-1.;8~ -.l--'-.... sım .... • •-...:~• A ; #•~ ıJ&le Aaln.l ~ ._._ Ye refala !-:-..1- .,_: L!- _.:ı:..I_ • - L• 1 _.ı __ ~.il!!- .._,.. .,.-6wt -.--, ~ Metin bir irade ve 1cunretli bir a- numarasının bqlangıcını habez ve- ea . ı . : ~ 1 - _. _,_ .., - • Mil __.. ilracUd iibi Wr tok wde fiil 
zimle tuvalet odasından çıktı. ~n gürültüsü uaaında olchiiu için yonız. 7.ira. her ,eyın, chwletm selameti yeai •• eeriıııçli bir ı..&er lca'I d•· F'-•- 111 mds ..,,•sif 7-'.-e- L 1.1 pkte .7• ~ 

_ Gabriyel. Burada mwıı.. Bir 'ıemm bemeıı kimse faıketmedi. için yolunda çalı~ığına kaniiz. Yeni ma- yız. f.ier 12 -.. d.laa INıldipehilineaiz. llliz •e ,.edi a,if llrıii•h zari8wiıa 9e· ~ ~ıkarna .D)'W M)'Jll M., 

az cabuk ol yavnım. . Saluıede bir ,f,11,.az .ebopalik nu- kamatı alAmeratibihim armOllize ederek. bu haber •• m&jded• pek al& MtjfJe ..me.ı ,..... .._ d.iil. &bt 1. ri· kat bil.rUk. ~ f 1brarak hamM 
Bı·r yerde k·--.1. e.:1--L bir kımse· bu eYlıMliı.W•ı _ .. - .M L_.._._ 

1
• • • ~ "-A-'- .... _ memı. e1r.et içinde. ..... llP' ~ .ı Bu ak§amki suvareyi kaçırmak -naralar yaparken garsonlar da (lo- ~ ~~ - -. ------ ı- ,_ ~ ·· • ,_-. .... 

istemiyorum. -:a) ya içki tıepeÜcri &qıyorlacch. lunm~a -herke.s kumanda edemez- ora- filleakilrs t 11 ~ Va- lllllilıi l:nkip Heceii 7'dll ••• ..ı ıd 1 dır .li.nde iecelU .etaıiftir. !~ W 
- Kim bi&r bu pçe ne 'bıdu ~ Lıcadakilerle lrh enn ınetPI ol- da, k1nnandı _yok denaektir. Zira, hiç bir ır,-s-. Awrıı - 9SO - • de bol- ki ... + ...,_ ""dir. . çu n~ nar:•raa güa 

~-e ne kadar eyi eğleneceksiniz. Beı• iuğu yoktu. Kimse alika~ar tleğl\cli. ktm~e itaat etmez ~e .icra etmez.> luk Ye reW. cieniM sirereiW--., et- .._. • •mdn.. LHwee ö1cülü pszaı- ,lilııii ~ ~ de 
her vakıt IÖylerim zaten.. Siz '°k Yalnız Kontes müstesna.. Kemal ıw'uli,.tiai deralate flnıek su- nN 1ı 1 ıor. •• •dhı ......, • ......_ IMip eder .mak ilzaıw U2 .ı'ık pzat. v. 
talilisiaiz.. 1Coatm. ~ tDÖldiii zaman bir- retiyle tatbik etmekte olduğu idarenin Y..._ h\Jm• ....._ ıeWt w mi Ye ede... ... + d 'ar - hd. .. ) AMERtKADA 

2242 
Kontea, robunun düğmelerini çöz- ~enbi.re halinde bir deiitiklik ~uş- !-'~ıtmı ilham~ için «Atatürk> .wLıt ' •1

'"- i7le ~ --.. Ş dY. bd. '- ...,_ a _,.,,n 
meai içia arkwnı c.briyele döne- W. F .abt &a cl~iii farketmek immini aimıttır. c.U. ma ala 0 bd.,...... ki 1aöyle •• ..._ .._.. ...._ •• •;ıla• ol- &ma mubWl .Ameribdakl aiilldıi 

k d k d kk u-L b ...... _ ld b '--- bir ...... - ~.ı.ı._ a ı; ~ .______ ..LL- 1..._1...1_ - -_ .;:-.-: ı re cevap ver i: · çin ço i at etmek )&zamdı. cAtaturA 'uwuınn tilr erin auaı:ıı ~-ı- - -· -- ... ~ _., pzeteleria mecmuu 22C2F1 iuılnaelria 
- ht çok .. r-.ı. taJiliyim._ -llTMEOI- demektir. Sert ve ayni zamanda sevim1i ye daJr d lw .......- •• öir • B 1 m ' r •n da JIW ,_...a- S.ındM "·Hka .-zetec;lilır;te miiif,,...; ~ ,- ı gl W • L'"-L -ırl.a.. L! L- lr • ... •15 r_L_~ 1, zl 1 .... öiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiii51iiiiiiii._.__.._ _______ lmlll!I ________ bir baba ıdareyi yani, bugUnktt yorgun 11 1 WWd:tiıı. ·~ .--- u ~ na A''-w • - • .--- r - • nn .t.ihbarat.a .dayanm zeaclrlllu ~ 

Sab'k lngı·ıı·z kralı k ~ Tnrlôyeden, ,.armki kuvvetli 'rnrldyeyi v~- - ._ .a,'emelcte .. te -- ...... L.H-Mı .w•-........ en lngiliz matbuatında ~ Ta aimame ile meydana getirmek için, topluluktan bU- degıl. fark etmektedir. oaık Uhaıiyade ıörüJüyar ve Iawin 

b • •• k d . , ytık falc!eler temlıı erneyi bilen istik1ta- : anınmıı ilwaat Alimi diyor ki : lkb- Bazalan. bu fuilalana yedi sw oJd11ı- W faikiyyeta_ :Ai1kümlıt merkalı uyu a ayamı taltif edilen Un koruyucusu c!emektir. .adı ~.ıu.nı.,. eUiter wıe ı..ı. ile)'M- iunu IÖylemek auretiylıeyediökıjııünde- caka.ıntaıHadelikputeı.te,a]etl 
J • . • • Tarih, bazı mfhm1erin, 1stı1tbalin ıpk- dije~ ta)pp ecler ... Yirminci unn ilk !aletini teyit etmek yolundadırlar. de çlba mfütekU pn*elve bile · ge ecek İdaTe amıTlerımu tarmı evveldm göstermek suretiyl denaa mala. cNdup tekilde mk.a bir Vaıemanııa. Avrupaam ~· uarlaıda- olacak vazi.r• mkuyor. 

~. 9 ( ö.R) - Bir Aıwibıl .... -bug(ln, mahlyet itibariyle aynı olan pro- buhran içiade P'Gmekte olcfuiwa.. ki Yui,yetini siz öaünde tutarak bu f... Biüikı !ıuaJaıo fWW ifade -- ili 
ze...-.. Aelıiplıea .JdWı bir lıei.e•.... le hLe=IA- ..... , !;f itıl«de ..... n )eteri btr!e~ Uzere yaptıfmnz zo~ na .söre bu .uıa d.ii- yana bol- adayı SO )'il olarak .tayin ve teabit ecU- .,uz matOua.t.ıaııia ..._.,illlar marJıj 
K...--;'-L.L: J..:W.r• le u: me• · ·n . • _ . . _ lamalar gibi - vaki davetlerine bir çok J.ık ve r~ ~ene.i olarak pçmeli li- yor. dajnadur. HaJbukl Amldkm Jmdli 

. -WV ~ .Yo .. si...._ ...... .. law hllili eme mitletlerln ıttıha1t ettik!erini ~etmek:- zımd.r. Şimdö-e kadar bir hçuır içinde 1iJ14 den beri Avrupamn Y&flldıiı t da is k cieııa et.raf.a ...-. ı eır ık• ol.o .ılı:i hısiliz biııll Dik ile t1111if --:..:. n__ ,,_.__ a •.:11 _ - • _,u bu L-L-~-- m e mer ez 7...,,,. 
• . . .. . ---· - we - -aauz ted"ır. ~uaa yapılnut olan tetkiklerin seneler, yedi senelik devre idtflUllll aaayWJer bAlrimdir 

de V~r ve refikuı Dütea de V~dso- Erzurum valisi BB. Hlfim lpn. Anla- Muhtelif ihtiyaçlar karpmıda mitte- verdıgı netice, bu iddiayı takviye edecek çoktan çüriitmüpür. Buaıa jçUıdir Jd la8iliz pıNı!Jd 
11111 ..,.~ emd~maa ~ ~d-:z ~ ıa ..... -- S ' d Aılm.t Ce- madiyen sarsılan menfaatlerimiztlen ve malüy~tte ve kuvvettedir. SO _yıllık devre iddiuuu lıldieelerin devlet ver& nmıunJ ınepfut pammı 
,.danada bar deruz gezmtisi yapmaga •- vat Akın. Ne,et T•yolaç. Enver Yiee- duyeuJarımızdan uzaklaştıran her ıün- Va&IJ'et böy)e olunca : A'ftllpanın kısaltılmaaınıatiyecekJer ve tememai ede- rarh görülen bazı haberleria Jlllreı 
,.etleri vanl& O. Ye Dilfeoıia 8CISL ••- ... Tokat adtlapçmm Sa.lettin Sin- kü pileli ~ '-"Pri• az ~ya içinde ~altta o1duğu ikmadf eıkmh- cekl• .... .da hiuat v:,., ... ,.·-., 4a --.ı laıaıa.-. trir .... .., .. v 
da Amenbyı ziy~ret edeceği tekrar ya- mez, Erzincan mektupçuau Rauf öale- çok esiriyiz. nın b~lki gitak.çe ha/jlJeaek üzere 950 bul-.caimo moiıeklrak a,..k, _... mmn 'biat nazann 90'it &ıha lı:Dlaydır. 
eılmıpa da Alteain ~an b• t.ıav- mir• Manisa mektupçusu Şevki Bimel, tşbu inkısama uğraya zıd menfaatler- seııesıne kadar •üreceiini ve nihayet bu bu huıu!ta aldanmak mıdır) 
vurwı •enıdea mevaa oldup•a h~ . maka Ekrem Amit. Ebüıtan den, ferdi temayüllerden l.IZaldqtıracak tarihten itibaren refah devresinin ba,L- Vagemana'm ldiul. oıtQ'a yeni ve .AMEJUKA MATBUATINDA 
etmektedir. Bir Hırvat gazetesi de Dük ~kay M ~ E,r.ef U kur, Diiz- bir ço1c iz.ole menfaatleri 't~en çı- yacağını düıünmek hiç bir teY düşün.. dikkate deler bir meale dalaa ~ ÇEŞ1'LtJC 
ve Diite. Vmd.o... tıeb.. l'W -.;ya 

7 
rm ust . y I T karaeak, yakın ufuklan kmleak, bakış- mekten daha teselli verici bir keyfiyet Hep dikkat edi1miştir ki bir aile için ---------

sahillerini ziyaret arzusunda olduklannı ce k.ymalcamt ~ . Baykı:ı: •. e~n lan; istikbalin derinli~ se.kedecek değil midir) de baba ile evlat yekdiğeriyle pek o Böyle Wr anlapxıa, JIJ'aDI arzu o 
ve b• ziyareti ı.taDLaaJa kadar uuarak bynWc- Cem APtimur. ütp Y· bize bir fikir ..-e mabad ieniJı eMcek Jktısadi buhranların muayyen •ene fa- kadu anl&fllmadıklan halde büyük ba- dahi Amerikada kolay kolay mu.ık 
çok sevdikleri Büyükadada bir kaç gün m~kamı Mü~ta~ A~ık.~~: Bolunun C~- bir camiadan bir miltet yaratacak, ıyi ılalarla yekdiğerini takip ettiği davasını ba ile torun anlatmakta zorluk çelunez- olamaz, çünkü miihim guetelerden 1 
kalDUıe1 Atimal dalüliade ouluaduiuaıu -..va nal.iyeeı miiGirü Cemnl Uaıg, ve toplu görüş!ü elbette biri vardır. Ata- ·ık defa öne süren bu Vagemann değil- lerl Büyük babalar belki kendi A!'vlat- veya ikisi yapllaıı tavsiyeleri din1eıı 
yuıy«. Bolunun Köycülük aahiyai müdürü S. türk • Türklerin babası- dir. )arından fazla evli.tlannııı çocuklannı ınek suretile bütüa maibuatı nefrl: 

• Karaman, Denizlinin Hama nahiyesi mü- Llüneede mes•ut mba şu kelimelerle Vaktiyle K.... Enbiyada okuduğu- yani torwılaruu daha fazla severler. Bu. mecbw:iyetmde bıra\abi1ir, Ve .ul 
Be/çıka parlamentosu dürü Riza Onur. Malatyaauı Ayvalı na- ifade olunur. cPatema auetoritan Kemal muz ve yedi Rne 1>o0ak. yedi sene kıt- birçoklan tarafından böylece görülmiif politikasını imkAnsız bir hale .sokabl 

Brüksel-9 (A.A) _ Par1amen1o fev- hiyeai müdiirii Hakkı MtA.;, Çanalia- Atatürk bir c Patema Auetoribm dır. lak olacaia teklinde tlbir edildiiini bil- ve böylece~ ol1Ulm"9 bir hadisedir. Belld efe Amerıbıı matt:nıatınc1akl ' 
kal8de bütçe ile Jpizlen karfı mecburllleaiıa ~~ciler uahi)'eli miid~rü :ua.~ Er- Yeni bir kral v&ZifesUıi lfirme1dedir. cÜi~iz ınethur ~ Te b. ~ ~ . tudiee o• olwa. Mla !9 -1 gelir: fitlik ..uee ._,.tat •erm 1air • 
mgorta kammunu kabtal ettikten sonra kut. Sınobun Durapn nahi,resı muaüri Zira krallar, trid toplululdann. smedi- ıekilcle enl ... 'lfl .ı. ikmM!t YRZQrederin Ba- nlk. daha yMa olcl..- ı.Jde La- Qejil. a.rlli r• • 1 1 ...-......- git l 
dün öiie4ea sonra Y• fatiline lia'mit- AWilkaclir 1-aw. Malatyanın KmJia ~babası ve idarıeçilıidir. aa..,.,... ~leleda nb balcNfa hak· -.ı. -'cin ad,._ .. Tonaa büyük ,ük klf:auti al.a -••'dillM• kun 
•· tbeııi •·iiiifti Mili Falui F. & Pierre Loti'nin, ııra ile c1b.Ol ohm mi- lusıdaki ı3riltlerla ...._ lnlW edeltil· - SONU 7 iNCi SAHIRDE - Jl r''daf'#• 
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e 
ıldızların dinlenmek 

e tikleri bir yıldızlar 
için akın 

cennetidir 

Akdeniz kıyılannda « KotdazoT > plüjlannda yıldızlar 
Akdeniz l·ıyılımncla bir Avrupa Holi- tatil zamanlonnı (Knn) dn geçirir. Bu- Harvey gelmi§tİ. Orada tam bir köylü 

vudu kurmak fikri bir çok defalar orta- rada geni~ bir malikanesi vardır. Moris sadeliği içerisinde güzel bir kaç hafta 
Ya ntılmıştır. rahatini çok seven bir adamdır. Onun yaşamı~tı. Bu bir kaç hafta yıldızın çok 

Bu kıyılarda senenin dokuz ayı daima için kö~künde hiç bir eksik yoktur. hoşuna gitmişti. Arasıra bozulan sıhhati-

W'6-'WW' a :::: - =-> 

Kendi 21 ya§ında, şöhreti 30 yaşında, fakat 12 yaşındaki bir çocuk kadaT şımarık artist: DANYEL DARYô ••• 

Her telden çalan yıldız 

i 

Bahar havası içinde geçer. Sinemanın is- Burada bir barı, her çeşit sporlan ya- ni yoluna koymak için işlerinin müsaade
tediği bütün tnbii güzellikler buralflrda pacak yerler ve kocaman bir havuz var- si niııbetindc buraya gelip oturur, meslek
bo) bo) vardır. Deniz, ormanlar, ovalıır, dır. ten çekildiği vakıt burada yerleşerek bir 
tepeler, yüksek dağlar hep burada mev- Şövalye, hayvan yeti~tirmeeini ,;e çok köylü kadın hayatı yaşıyacağı'lı her vakıt 
euttur. Vakıl bu tasavur bugün,. kftdar ııever. Arazisinde bol bol tavuk ve tav- tekrar ederdi. 
henüz tahakkuk etmi~ değildir. Buna şan yetiştirir. Yetiştirdiği tavuk ve tav- Niste, eski Marailya yolunun yeşillik
ınu'kabiJ bütün Fransı:ı yıldızları ve Fran- şanların bütün Fransada şöhreti vardır. leriyle dolu bir kenarında büyük tur yo

eaya gelen eenehf yıldızlar muhakkak Morisin toprakları civarında çiçekleri ve lunun hemen hemen ba,Jangıç noktasın
törme'k ve dinlenmek lçin Akdeniz kıyı- ağaçlı1dı yollan çok seven Graec Moerin da (Beyaz köşk) iaimli bir villu1 vardır. 
lanna uğrarlar. MarsiJyadlln ltalya hu- tatlı tebessümü ve güzel sesi ile Jearşilaş- Burası Gabi Mor)eyin bir ço'k yıllar göz
duduna kadar uzanıp giden kıyılar bir mak mümkündür. O (Casa Loretta) is. ledikten sonra sahip olduğu •ayfiyesidir. 
çok yıldızlam meskeni olmuştur. mini verdiği sayfiyesinin Holivudu hatır• Gabi Morley, kendisi ile görüşen bir ga· 

endi 21 yaşında, şöhreti otuz yaşın
da •. Huyu ise 12 yaşında gibi şımarık 

O, tam yirmi bir ya~ndadır. 

(Fernandel) Marsilyalıdır. Şehrin ci- ]attığını önüne gelene söyler. :ı:eteciye: 
\Tannda (Bin bir giil) isminde bir vil- Biraz daha ileride Eimon Berio oturur. - Niste oturmak çocuk.luğumdanberi 
laSJ vardır. Sanatklr, tatil zamanını bu Burada ıanatklrane yapılmı~ heykelJerle rüyalarıma girerdi. Bana hazan ne ola
"illlda geçirir. Villa, tam manasiyle is- ailslü zarif bir bahçe içerisincle eski Yu- cakaın cliye •orduklan vakıt ene olaca

lrıine layılı:tır. lc;erisi her renkt~n çe,h çe- nan evlerini hatırlat~n bir ~öşkil vard~~· ı ğımı bilmem, f~at büyü~üncc ayda ~00 
Iİt güllerle doluclur. Femandel, bütiin bıı Antip limanı, eskı evlen, yıkık kulu- frank kuanacagım ve Nıste otu1'acagım 
ltÜllerin isimlerini, vaıunarını, dnslerini heleri ile eski deovirleri hatırlatan ufacık derdim> dedi. 
bir nebatat mütehassısı kadar bilir. bir şehirclir. Bu şehrin biraz ileminde yer Morleyin her iki arzu.u geniş geniş 

Beliti çevirdiği filimlerin, isimlerini 

1 

yüzünün rn güz~l kumlu yollarından bi- hakika~. olmuş~u~. Beyaz ltö!k, !eç~n 
bnutmu§tur. Fakat bir tele giilün ismini tisi başlar. Buraya birkaç eene evvel ta· asnn koy evlerını habrlatan guzel hır vıl
bnutmasına imkan yoktur. Moris Şövalye til zamanını geçirmek üzere Lilyan laclır. 

Madlen Karol Pariste 
Güzel yıldız, çevirdiği "ft .. bloka,, filmi 
gösterilmiyecek diye ödü kopmuştu 

Modlcn Knrol, cAbloko, dan çıktı ve 
Avrupaya geldi. 

Bu cümlede nbloka kelimesini hangi 
l'nanaya alırsanız alın yine doğrudur. 

(Abloka), Madlen Karolun Holivut
ta en son olarak çevirdiği filimdir ve 
bu filimden çıkarak, tatil aylarını geçir-, 
tr\ek üzere Avrupaya gelmiştir, 

Bu, hakikaten hem bir (filimi bitir

ll\iş) olmaktır hem de Holivuttaki çalı~
ltıa tcraitinin ağırlığı dü§ünülürse, tam 
ll"ıl\nasiyle bir nblokadan çıkmaktır. 

Fakat (Abloka) filminin geçirdiği 
ltlııcerayı '\'e tehlikeyi biliyor musunuz} 
Su filim, ispanyadaki harp vaziyeti üze
liııe ve tehlikeyi biliyorsunin ;c;kişinıuisın 
riııe çevrilmiştir. 

~ 
~ 

Filmi ltalyaya, Napoliye getiren, A -
merikan filim ennsör dairesi ,eflerinden 
biridir. 

Ve kendisi çok ıicldetli bir sansör me-
muru olarak tanınmıştır. 

ltaly~da filmin general Frankonun a 
damları da görecekler ve kendilerinin 
aleyhinde mi değil mi, hüküm verecek
ler fakat bu hükmü her memleketin •İ· 
nemaları bekliyordu. V c filim ilk defa 
olarak büyük bir lngiliz sinema ıirketi 
tarafınd~n satın alınarak Londrada gös
terildi. Bununla beraber lngil terede her 
filim gibi bu da hükümetin eansöründen 
f eçmiş ve gösterilmesinde mahzur olma
dığı bildirilmiştir. 

Halbuki o bugün otuz ya4ındaki bir 
:rıldız şöhretini haizdir. Yüzü ise f 6 ya
şındaki bir kızın yüzü .. 

Hali, tavrı fse 12 ya§ınclaki 'bJr çocuk 
gibi. Bütün bu ayrı ayn yaşlan biı arada 
ve kendinde o nasıl toplıyabilmittir> 

Hesap yapmasını bilmiyor da ondan. 
mı) 

Hesap yapmasın1 bilmemek esasen 
onun en başta gelen meziyetidir. Ne he
sap yapmaaını bilir ne de yapmacık yap
masını. 

Canı ne iatersc onu yapar. 

Canı naaıl yapmak isterse öyle yapar. 
Ne zaman isterse o :ı:aman yapar. 
Ona yakışan da esasen buclur. 

Çok Üstün bir kültürü, bunun bir kıy
meti yoktur. 

Fakat bunlardan daha mükemmel blr 
hususiyeti vardır. içinden gelen, kopan 
hislerle hareket eder. 

Hani bazı insanlar vardır, blrşey öğ
rendiklerinin farkında değillerdiı . Fakat 
herşeyi bilirler. 

işte o da bunlardandır. 

Mektepte derslerinden cPek eyi• al
mazmış.. Bunu kendisini hiç mazur gös
terrnege çalışmadan itiraf ediyor. Fakat 
hayatta o bin bir ıey öğrenmiştir. Bunu 
da söylerken gurur getirmiyor ve öğ
rendiklerini ealı:lamıyor. 

Hayat, onun için ideal bir mekteptir. 
Arkadaşlarına daima hürmet telkin 

eder. 

Simon Simon onun en f'ski. en aa

mimi mektep arkada~ıdır. Şarkı cleraini 

oqunla beraber almışlardı. 
Simon Simon geçenlerde onclan bah

sederken ıöy)e diyordu: 

Amcrikada çevrildiği için bitaraf bir 
eihüş taşıdığı ümit edilebilir. Faknt ge-

tıcral Fro.nko, filmin mcvzuunu haber 
~lrnış ve derhal ~iddctli protestolara baş
&rnıştır. 

Madlen Karo! bugün Pariste bulunu
yor. Filmin menedilmesi ihtimali ona da 
endişe vermi.şti. Vakıa kendisi çalışma
sının mukabili olan parayı almı~tır. Fa-

- Onun karşısında kendimi bakire 
bir kız karşısındft imişim gibi hissedi
yorum. Onun gibi her telden çalan bir ar
tist daha yoktur. 

Giizel yıldız Grcc Moor 
Hiddet mi istediniz ondadır. 1 dağarcığından çıkarıp size verir. 

Amerikan hükiimetine gönderdiği bir 
llrotestoda filmin ) :ısak edilmesini '\'e 
daha gösterilmeden de ortadan kaldırıl
tı'ıasını istemişti. Bu arzusunun yerine gc-

lİtilrnesi için de Amerikı:ıdaki ftalyan ve FTall§ Toni ve Jon KTavford 
Alın J ·ı · · · · F k d (Ab an e çı erının tava utunu rıca etmış· ilmi. çeviren şir etin mü ürü • 
~t. Fakat buna tabii ilk itiraz edt'n~erin !oka) nın Frnnko aleyhinde olmadı~ını, 
b~§ında filmin sahibi geliyordu. Yüz olsa bile bu filmin gösterilmesine mani 
lı ınlerce lira sarfiyle meydana getirdiği olunamıyacağını ileri sürer. Ancak iddi-

\ı filmin mahvedilmesine hiç razj olur 1 asında haklı olduğunu ispat etmek için 

)IJU.Ydu'? filmin bir kopyesini ltalyaya gönderdi. 

kat insan bir filim çevirdikten sonra ken
disini herkesin görmesini istemez mn 

Bilhassa artistler o kadar uğraşarak 
ve müşkül şerait altında çevirdikleri fi
limlerin mukabilini aldıkları paralarda 
değil, kazandıkJnn ııöhret, takdir ve al
kışlarda buluyorlar. 

Jşte Madlen Karol da cAbloka> men
edilecek ve bütün çalışbklanm bop gi

decek, beni o filimde nasıl oynadığımı 
kimse görüp takdir etmiyecek diye en
di~ye düşmüştü. Londrada filmin gös
terilmiş olması bu güzel yıldızın yüreğine 
eu 11erpmiştir. 

Neşe mi istediniz ondadır. 
Istırap mı istediniz ondadır. 

istihza mı istediniz ondadır. Bu her telden çalan yıldız kimdir). 
Bütiin bunları o hiç zorluk çekm!!den Bilmediniz mi) Danyel Daryo .• 

Ahırlar yapılıyor 

,. _______ , 
Anneler 

Ahır snhlpleri belediyeye ve vilayete Dikkat ediniz çocuklnrmız zayıf-
milracnatle 80n defa kendilerine ahır layor mu? Bumu kaşınıyor mu? 
yaptırmak üzere mühlet verilmesini is- Uykuda salyası akıyor mu? Ço-

cukta solucan vardır. Derhal 
temlşlerdir. Şehirdeki ahırlar, ancak 

1 
tSMET SANTON!N B1SKOV!T! 

1 
gösterilecek yeni ahırların inşasından 

veriniz. Eczanelerde kutusu ( 20) 
sonra kaldırılacaktır. Bu istek kabul kuru§tur_ 

edik:ııbtir. ' fiBEU"ı.1--~:u----m:ıı-

Bayan bir ınenıur 
aranıyor 

lyi bir ücretle okur yazar bnyan bh 

memur nrannıakUıdır. 

lstiyenlerin büyük Kaı·diçalı hanında 

3 üncü katta 53 numnraya müracaatlerl. 
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BiZANS SARAYJNJN iÇ YVZU Nostradamüs Parise döndü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Az daha küçük dilini yutacaktı T C\sarruf ettiği 
ödünç 

paraları bitirmiş, burada De Morelden 
para mecbur 

hı •• •• h ı• kad ID 1• kı• Tarihe bakmak suretiyle anlıya- Parito tekrar döndüğü için çok geçmemi ve topallıyare.k yürümek· Bu esrarengiz siya 1 ve yuzu siya peçe 1 ::ağız ki. Nostradamüıün bu keha .. mesut ve memnun oJan Nostrada- te idi. . 

istem eğe olmuştu 

L k neti de doğrudur ve tahakkuk etmiş- düştük 1 Günlerden bir gün De Morel, Nos· gün evvel tahta çıkan imparator eonun arısı tir. müı te: tradamüsüa1dıvetopallıyarakonun-
Nostradamüsün bu kehaneti ea- - Evet.. Eveti dedi. la birlikte Paris dışında bulunan Sen 

imparatoriçe T eof an odan başkası değildi dece en yakın ve inandığı kimselere Yalnız, bu eyahatyüzündenNos- Cermis sarayına götürdü. Müneccim 
'3Öylediğini de §Urada tekrarlamak tradamüs bütün tasarruf ettiği pa- ve tabibi kral ve kraliçeye t dim 

Biraz sonra sarayın hamam kül- ni kaptırmış, pcnçerenin önünde dal- aynlmış demekti. lazımdırl Bununla beraber, Nostra- ralan arfetmif bulunuyordu. Bu- etti. 
hanı önündeki küçük avluya açılan gın kalmıştı. • Eğer kapı açıksa.· Çabuk döne- dam üs, ikinci Hanriye kendisini ya- nun için, Nostradamüı möayö de Sarayda bir sürü misafir ve nsil· 
kapısı aralıklandı. Siyahlı kadın, hakikaten İmpara- ccğine delildi. ralıyacaklarını ve sakınmasını haber Morel adlı ve ayni misafirhanede zade vardı ki, bu hal Nostradamüaün 

Avlının nihayetindeki kapı ise ao- toriçe Teofano idi. Sebastiyano, ne kadar neme Ja::ıım verdit oturan bir adamdan borç para iste- hiç ho§una gitmezdi. Bütün bunla-
kağa çıkan kapı idi. Avluda kendisini takip eden olup derse desin, yine mahzenin büyük Ve, ikinci Hanri, kızı Elizabetin meğe mecbur kaldı. rın, diğer araylarda gördüğü saray 

Prenses Tekla, halta ortalan Sa- olmadığına emin olduktan sonra bir kısmı sarayın içinde ve T eosya- nişan merasimini yaparken, bazı Möayö de Morel itimatsızlık gös.. insanlarından derece farkı yoktu 1 
matyadaki yavuklu evine sıvıprken koynundan çıkardığı anahtarla ka- nın yanında entrikalarla dolu olduğu -:lostlan ile Meç oyunlan yapmak terdi. Nostradamüs: Hepsi de gayet kibar ve nazile görü-
hep bu yoldan giderdi. pıyı açtı. için merakını yenemedi. istedi ve muhasımı genç asilzade ta· - Mösyö de Morel. beni bir ha- fÜyor, fakat gözlerinden kin, riya ve 

Şimdi bu siyahlı ve esrarengiz ka- SaraY.ln arka sokağının köfCSİnde Avluya çıktı. rafından -gayri ihtiyari olarak- ya- takçı veya serseri gibi telakkide ıeytanlık akıyordu. 
Clın da saraydan çıkmak için aynı kayboldu. Kapıya doğru yürüdü. ralandı ve ikinci Hanri on gün ölüm· muhtarsın. Fakat bana sıkı bir za.. Sen Cermis sarayı insanları, Nos• 
yolu tutacakb.} Sebastiyano, bir müddet olduğu Kapı kapalıydı. 1e hayat arasında çırpındı, bldıl manda borç para verdin. Bu sebeple tradamüse garip bir gözle bakıyorlar. 

Demek bu arka kapı Bizans tari- yerde kaldıktan sonra: Demek imparatoriçe T eofano ikinci Hanri, eyilik yolunu bul- ben sana minnettanm. Bunun için onun hallerini kendi hallerine uygun 
hinin ve Bizans sarayının içinde çok - Adam sen de •. diye yerinden hazretleri, saraydan kaybubetinin duğu vakıt, istiyerek: size, haftanın çarpmba günleri oda- bulmıyorlardıl 
mühim rol oynamı§b, hall da oynı- k.alkb. Arbk bu sarayın entrikalan, farkına van1acağmdan enditc etme- - l.Anet olsun ıihirbazlara.. O nızdan dışarıya çıkmamınızı tavsiye Fakat.. Kadınlar Nostradamüsün 
yordu. ;izli kapılan, dalavereleri i1e alakam den yakına değil, uzağa gitmi§ti. sihirbaz Nostradamüı bu halin ba11- ederim. Belki bu aayede aize gelecek etrafında pervaneler gibi dönüyorlar. 

Külhan kulesinde ve pençerenin \almadı. Ne halleri varsa görsünler. Tam bu sırada kapının dı§ tarafın- ma geleceğini bana aöylcdi, fakat bir k.ötülilkten kurtulmuı olununuz onun insan kudreti üıtündeki kud-
arkasında bekliyen Scbutiyano işte ~ideyim, fU yanın kalan tC§Cbbüsü da bir takım ayak sesleri duyuldu. ben ehemmiyet vermedim 1 dedi. dedi. retlerinden naaıl istifade edecekleri· 
bun lan düıünüyordu. tamamlıyayım .. Bari bugün ak,ama Hafif hsılbl~!. iıitildi. . * De Morel bu tavsiyeye karp •Yl\İ ni bilemiyorlardı 1 Zaten aaray ka· 

Kapının ara1ıklandığıni görünce 
1
cadar şarap içeyim. Kapının delıgıne dııımdan bır •· lkinci Hanri öldükten ıonra ye- itimataızlıkla omuzlannı silkti: dınlarının pek çoğu ckara büyü• 

gözlerini dört açb. • Külhan kulesinden indi. nahtar sokuldu. rine oğlu Franauva geçti. - Noatradamilı, bunlan ıiz ıi-- yapan kadınlardan idilerf 
Siyahh kadın avlıya çıkb. Koridordan geçerken althna avlu Sebastiyano biçimsiz bir vaziyet- Noıtradamüıün Şalondan aynldı- nirli vo zengin kadınlara aatmalıeı- Noıtradamüs bunlann büyü ri~ • 
Eyvah .. Yüzünde siyah ve kalın kapısı geldi. te kalnuıb.: ğı gilnler, i§te bu ııralarda idil nızl diye cevap verdi. lanna kulak asmadı ve: 

l:>ir peçe vardı. Acaba imparatoriçe giderken ka- Kaçmak 19te.e kaçamazdı. Noıtradamüs, Şalondan gizlice De Morel, Çartamba günü eoka- - Kilisa kara büyüyü kat'i suret• 
Bu k.a1ın peçe albnda kim olduğu- nıyı kapamış mıydı} Kapı açılınca meydana çıkacağı, kaçh ve aziz doıtu Obini ile kırlarda ia çıktığı vakıt azgın bir köpek tara- te aforoz etmiştir. Ben kili.sanın 

nu anlamak imkansızdı. - Eğer kapamıpa.. Gece gelmiY.e- görüleceği muhakkakb. saklandı. fından ve baldınndan 11ınldı t düsturları dııına çıkamam 1 cevabını 
Kılık ve kıyafeti çok dütkün olan =ek veya uzun müddet için saraydan -BiTMEDi- Hiç bir kimse nerede olduklarim De Morel, hemen misafirhanede verdi. 

bu siyahlı kadın her halde eyi bir bilmiyordu 1 olan dairesine döndü. • Fakat, kraliçenin bu yoldaki iste· 
maksat takip etmiyordu ki böyle yü- 1 1 f A • Nostradamüs, halkın yeni bir kap- Nostradamüs, bugün De Morelin ğine karşı duramadı. Kraliçe, Nostra• 
zünü gözünü kapamıştı. spanyo a cıası ris ile aleyhinde harekete geçebilece· başına ne geleceğini bildiği için hazır- damüsten eski Yunanlıların aşk ila· 

Sebastiyano külhan kulesine çık- ;inden korkuyordu. lıklı bulunuyordu. Bunun için, o de- hesi - Eros ayinini yapmasını istedi! 
tığına pişman oldu. :> Nostradamüs, nihayet Parise va- virde kuduz ihtimallerine kar§ı ne Eski Yunanlılann aşk mabudesi 

Buradan inip te avluya gidinceye ıabildi> Bu sevdiği, sakin bildiği, yapmak lazım ve mümkünse yaph. namına yapılan ayini güç ve dikkate 
kadar siyahlı kadın çoktan saray ka- Franko kendı· hesabına halkının eyi olduğuna kandığı Parise Bu karanlık devirde, kuduza karşı şayan bir sihirbazlıktan başka birşey 
pısından dışarı çıkmıı bulunurdu. vardıf -tabii bastör aşısı değil- iptidai ted· değildi. Arzu, çok yüksek bir §ahıi· 

Kendi kendine küfrederken birden - 34 - birler vardı. yetin arzusu olduğu için, Nostrada-
d b b d l Evet, Nostradamüs yine sevuili Isırılan yeri kızıl dereceye kadar müs red kudretini kendisinde bula· Nteryemananındomuzuna~avur u- om ar ıman yapan a o-tu sunturlu bir küfürün galiz cüm- • Pariaine döndü. Bu defa Scnmi~I ısıtılmıı demirle dağlamak veyahut madı. 

leai dudaklanna takılı kaldı. Siyahlı misafirhanesine yerleşti. ısırılmış olan uzvu keamek gibi 1 Bu suretle bir gece yansı kraliçe 
kadın, korkak nazarlannı yüzündeki SO .. Z geçı·rebı·ı,·yor mu.? Dostu ve arkadaşı Obini: Kuduz veya kuduz olmıyan bir ile birlikte sarayın dıı kismında bit r Q - Hiç §üphe yok, dedi. Bizi öu köpek tarafından ısırılan kimselerin daireye kapandılar 1 kalın peçenin albndan etrafına do- defa Sen Mi~el korudu ve kurtardı çoğu kuduzdan evvel bu tedavi usul- Nostrad<\mÜs, bur da aık perile· 
laştırdıktan ve kimsenin bwunmadı- .. . . . . . . ki, buraya sağ ve salinı olarak döne- lerine kurban giderlerdi 1 rini ve cinlerini davet etti. 
ğına emin olduktan sonra peçeyi kal- Enfermasyon gazetesinde Fernan do hUrmet. etmenin ~r~tik ~arelerını tesbıt bildik! Kaç defalar ölüm tehlikeaine De Moreli, Nostradamüs bildiği ve Bu davet sırasında, iizerlerinde be· 
dırmıştı. Brlnon yazıyor: etmek inıkAıı haricmdedir. devrin imkanı derecesinde tedavi et- yaz bir tüy bulunmıyan iki siyah gü· 

Peçenin altından güzel, çok gü- General Franko Taym.isin bir muha- Çünkil iki tarafdan her bir.W, kemli- lemektir. Bunda her halde menfaati var- ti. Fakat de Morel, Nostradamüeün vercin boğazlandı, Nostradamüs bu 
ı:el ve taze bir kadın yüzü çıkh. birine kendi tayyarclerinin bombalamak ğe karşı kemlik olsun ~ye. ötekinin dır. istikbali görüf kudretinden. tedavi gijvercinlerin göğüslerini yardı, hay .. 

Sebastiyano az daha küçük dilini için Barselon ve Valans limanlarında körkörüne mahvına dotru gitmekte, si- Artık Valan3 ve Barselon limanlarına hazakatinden dolayı hayretler içinde vanlarm ciğerlerini çıkardı, lamlı, 
yutacaktı. nlnız :Ingi.liz gemilerini arad.ıldarmm lalı kuvvetiyle elde edemedikleri muvaf- azinı miktarda erzak ve mUhimmat taşı- kaldı. kanlı olarak kraliçeye verdi, ve: 

Kadının güzelliğine değil onun doğru olmadığını söylediği bir zamanda 
1 fakıyeti kıtlıkta elde etmeğe uğraşmak· yan gemilere m!nl olmak lhımdır. ÇUn- * _ Sevdiğiniz erkeğin adını eöy· 

bu 1ayııfette burada hulunUfUJ18 Inglliz bandıralı iki ticaret gemisi teca- tadırlar. k.il bu Ispanya harbindeki aynlıklardan De Morel sarayda bu hayretini leyiniz r dedi. 
hayPt etmişti. vüze uğramq ve mürettebatından bir Serbest mıntakalar tesis edilmesi tek- birisini izah eder. kraliçeye açtı. Henüz ayağının yarası 

Çünkü bu siyahlı kadın, iki güıı ;oklan yaralanmıı ve ölm~ lü edildi. Bitaraf tahkikat komisyonları Fakat bu ayrılığa başka bir aebep da- ---=--------------.................. _______ _ 
evvel Bizans tahbna çıkan Leonun Bu, sözle iı aramıdald Dddiyet ıs- t~ldli tecrllbe edilerek muhariplerin ha vardır ki o da blç azımsanamaz: c tt e .-ı 
güzel kansı, Atincli dilber ve yeni panya harbinin güçlüğünil göstermekte ~ı. bul~ğa .~lış~ı. Fakat h1ç Fran..oıa için olduğu gibi lngiltere için en D. e e 1 sy an.,, 

-BiTMEDi-

imparatoriçe Teofanodan bafka1t de- ve karşnaz1ık politlkasındaki mlif.kil- bırısının tatbık kabılıyeti yoktur. de, milli menfaat ve sulhun menfaatl 
ğildi. • ler1 ispat etmektedir. Ayni umanda 11- Bu gün Franko, mUnhuıra.n gayri mu- Bu menfaatler ancak karışmazlık politi- • 

imparatoriçe böyle her kesten giz- panya ~ve biltün dünya için tehlikeli,harip ve bitaraf memleketlerden gelen kasını idame etmekle korunabilir. Fakat 
li ola~ _ıaarayın arka kapısından ne- olan bu kor~ anlarazlığa bıı: nlha- ücaret g:n1~leri için ispanya aahillerlnde bunda In~terenln daha fula menfaati 
reye gıdıyordu) yet vermenin umumi m~t için ne hususi hır ilman açmak kararındadır. vardır. Çünkn BUbao maden ocakları 

Yoksa onun da Prenses T elda gibi kadar faydalı olacağını da göstermekte- Fakat acaba bu tedbir orada hüküm olmasa Kardif sanayii çok mutazarrır 
Bizana hovardalanndan dostu mu dir. süren dehşeti dindirebilecek mi? Öyle olur ve hattl sönmek tehlikesine bile 

Antil zencileri müthiş se
l alet içindedirler .. vardı? Bir kaç aydan beri diplomatlar ve ilim zannetıne.k hata olur. Acaba Franko dUJer. 

Ah bu kadınlar .. imparatoriçe de- adamlan, Londrada ve başka yerlerde kendi hesabına muharebe etmekte olan Şu halde Bilbao madenlerinin Ing_llte-
- il ne olurlarsa olsunlar yine kasla yabancı bayraklarm ve gayri mtiharip- tayyarelere sözünU geçirebiliyor mu? reye bol bol akması Ispanya ijlennde 

:ö~ ıuaınuda bir fına- bulur, ~- !erin lıimayesl meselesU>I lıalletm<ğe ça- AsJ! mühim mesele budur. içinden çıkllmu tilrlli güçlllkler meyda· 11 yan biJt(Jn J ama y ka adatrnı kaplamıştır• 
kekleri aldatmaktan zevk duyarlar- lışıyorlar. F.raılko tarafı için yapılacak şey, kuv- ~ ıetır~yor ki bu da Nevil Çem~.erlıı:yn 
dı. Fakat bu ç1ridn düpnaıı .b.ıdePer bo- veti.n.i ve Ispanyol kanını fazla harcama- mılll hlildlmetinin mukarreratı uzerme Yer yüzünün cenneti aayılan Antil sebep olmuıtur. Zenciler §dcer kamı,ı 
, Sebastiyano bu felsefesine kendi- ğtıp•anda harbin fnsaıı1 bid.elerine dan karşı tarafı muhasara ederek tepe- ağır basıyor. ad.alannda altı aydan beri bqlryaıı ihti- tarlalarını ate~lemişler, maiualan yai· 
~;;;;=~~:_:~;;:~~~~~~~~;;.;;;:,_;;;;.;;ıı;======-----==~~-:"=~=~==~~~----~:=:-----~~-=~;;;;ı;;;ııı....., __ lll den.m ediyor. Garp Hindi.tanı adam ma etmişlerdir. Mayıa sonunda bir zen• 

Halk masalları 
...................................................... 

Hızır babanın sihirli değeneği 

adamdır ki bu Yakıt kapımı çalar. - Vah anneciğim •. Bunca za- t....,.an la.ıiliz Antillerinde crevler ve ci kadınla çocuğu polisler tarafından öl· 
Bilmez ki ben yerimden kalkmağa mandır sana hasret kaldım. Hele çok lcanpklddar seçen tene Trinidad kataba- dürülmü§tÜ. Bu hadiseden sonra vaziyet 
halsizim. ıükür Allah yine kavuft\lrdu. Şiın- sında on dört kitinin ölümiyle neticel.. o kadar kötüleım~tir iti valü ummJ Ed· 

Ne ise sürüne sürtüne gelip kapı· diden sonra artık öldüğüme gam ye- nen hlditelerden çıkmıttır. Bu yal btm- vard Dühan örft idare illnına meebut 
yı açar. mem. da ihtiW Portoriıoya eirayet otmiftL kaldı. lngilil': hülcUmet.i alelace1e Aj.kt 

Bakar ki bir delikanlı oğlan.. Deyip ıevinirk.en kadıncaiız fil• Şimdl bütün Jamayka adaamın uncileri lcruvazörünU ve yeni aakert Jcuvvedeıf 
- Ne •ar oğlum .. Yanlıt bir kapi ımr. Bakar ki kızı cennet gibi bir ay.klNUmf(ardar. Jamaylcaya yolladL 

çaldın ga11ba) Ne utenin} oda içerisinde .. Önünde altın beJik.. Jamaykada teker k&mlfl eken und Son gUnlerde Jamaykta çıkan en bil· 
- 4 - Dedikte: içinde melek gı'bi bir çocuk .. Ninni it~ gilııde f 8 .ena k.azaıurtar. Bıa az yiik gazetenin direktörll Maim zendleriıı 

ba ne oldu~ Öldü mü; aağ mı. O fa-inin ağladığmi istemem Sesı' bana - Anacığım, hiç birtcY istemem, ıöyliycrek UY_Utuyor: . . kaza~ çok ~fillnt ,..,.,tar. Son •T· feci sefaletinden heyecana dil~rek Lorı· 
kirliği ile ne hallcnle kaldı. eöyle. Anan nerede İ8e ~ gidip yalnız .seni alıp götüreceğim. K~ da hurile~ ~'bı geyınmı~ •. Ne tarda Taı. And Lile adlı bir P,ket bu draya tu kablo haberini göndermi§tir 1 

O.iye aklına gelip çocUk bU y.m- getiririm. Der. Koca kan da: • deyıp ne edeceğını ~şınp bakarak: gündelikleri do fazla bulmut ve itçilorin cAdada açlık ve korkunç bir sefalet hü· 
d ha kını kendi de içini çekerek Demesi ile kız: - Ah evl8dım. ben fUJ1ldan fU• - Kızım, sen benı bırakıp bura- iki buçuk dolarlık haftalıldan bir buçuk küm sürüyor. Halbuki bu Ada lngilteıe> h~~h~ ağlamağa batJar. - Bilmem ki, der. Buraya uzak raya gitmeje can Yeriyorum. Senin- da ?ö.yle nerelere ~eldin.· Ben b:n' dolara iodirmeie ıqebbU. ebnittir. Bu nin Antillerde sahip bulunduğu adaları" 

Saboha kadar uzun uzun ağlayıp mı yakın mı.. Bizim oturduğumuz le nasıl gidebilirim. fakı.~lilc hem de aenı~ .sev~la gun- tefehbü. ieyan bayraf'ının çekilme.ine en büyüle ve en zenginidir.• 
aızlıyarak oturmada iken phzadc ~ir falan yerdedir. Orada bir ufak Dene de oğlan: beg;ın_ ah vahi~ geç~?P bır ke~ec~ 
uyanıp kızın ağlayışını görür. He- kulübemiz vardı. Eğer anacığım sağ - Validcciğina, aen korkma .. eenı dunyada gonnegı ~a~tan dile~~p K• 1 k A t 1 
men ayağa kalkarak laza: ise 0 kulübededir. Y:oka öl~üıtür. Ben seni götürürm. E~erbir alacağuı dururken hele elhamdulıU~ bugun ıra ) par ma n ar 

-Ey suJtanım derdin ne ki böy- Benim rababmı isteree:n Oir kette falan varsa al.. Haydi durma.. Vak- ıana kavu§tum. Kızım, burası ne- • 
1 "'I Sen'·n gözu·•_.ı __ ..ı"''-'-"'! "d" •ok.la. tim yok dir. Sen buraya nasıl erittin diye ıo- Birinci Kordondan Kültürparka giden Vaııf Çınar bulvan üzerııı 
e ag ıyonun. 
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ı d ld Böyle ağlayıp tadan 'kaybolup gideT. - Evladım, benim bir kirık çana- - Annecıgım, hıç bnma .. Ne ol- lan kiraya verilecektir. 1 aguıtoı 938 tarihinden ıtibaren kontrat 
:ıı:ı1a:a:ın u:~~~~du- ~öyle.. Anide kızın <:lecliği §dıire varir. ğım bile yok. Senin de kim olduğunu duğunu ben de bilmiyorum.. . pıhr. Kiralar : 450 - 500 - 600 · ~ır. 

Di k ] O da dünyada Bir dolaşıp dönüp 0 kulübeyi bu- bilmiyorum.Öyle de böyle de canım- Der ve evden çıkıp oraya gelınce- HE R D A t RE D E : Sıcak ve aopk ıu, hava gazı, ve e 
b. ye ~zı 'ZOlr arh. t ' hem de lur Sabah ~enmi• v --·-- ~ ... Ja- dan bezdim. Dünyadan hıklrınlığımla ye kadar ne olup bitti ise hepsini bir teıiatı, modem havalandırma ve zil tertibatı, dahili telefon, h ır anacagızı o up as a ve · ,. ... ~ "Jr'" • I K d .. h 1 • f la de od k"" ·· dennAPf 
f k · h r d h kb.. hatı- rak ihtiyar bdmcağız inleye 81z1ıya, ujra maktayım. Ne de çekecek olur- bır an atır. a ıncagız ayran o a- radyo antenı, bavul ve az qya posu, un ve omur ." .. ~ 
a ır :lı:ın .e.ru .. ~ ~ 

0 

luk ahlıya oflrya. aam hazımn, aemesi ile oğlan ihtiyar rak kalıp ondan kız: sandık ve hizmetçi odaları çanuqırhk ve ütü odalan ve her türlU koıı 
r~~ gek :811d ı: yuregg .. ılanane söyk; - Kimdi; o Aman yerimden kadıncağızı hemen ~ '';ı sırt edip <>- - Anacığım karnin aç mı de- fur vardır. 
çoKer ag 
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Macar Başvekili 
Hariciye nazırı ile birlikte Romayı 

ziyarete gidecek 

Macar kabinesi erki.na bir arada 

Paris. 9 ( ö.R) - Romadan resmen 1 tanın yükıek. menfaatlerinden mülhem 
bnclirildiğine göre, Macar baıvckili olduğunu kaydetmekte ve orta Avrupa· 
hariciye nazırı Kenya ile birlikte on da vukubulacak büyük değifikliklere 
eelciz temmuzda Romayı ziyaret edJ. rağmen balya ve Macaristan it birliğinin 
ccktir. Dara~yi Kalmanın icra mev- sağlamlığından birıey kaybetmediiini 
kiindeo çekilmesinden aonra yeni iddia etmektedir. 

Macar bqvekilinin ilk defa Romaya ya- Roma 9 (A..A) - N~edilen resmi bir 
p cağı resmt ziyaret. ltalya ve Macaria- tebliide Macar başvekill B. 1mredl ile 
tan ara11ndaki dostluk münasebetlerini hariciye nazırı Kanyanın bu ayın içinde 
teyide vesile olacakhr. resmen Italyayı ziyaret edecekleri ve 

ltalyan gazeteleri bu ziyaretin ehem- Romada dört gün kalacaklan bildiril
miyetinden bahaederken iki memleket mektedir. 
araamda zaten mevcut olan iyi komıu- Papa Macar başvek:ilini kabul ede-
luk münasebeti. inin İtalya ve Macaris- cektir. 

Sevmek sevilmek 
Bu kalp 
cözmek 
' 

muammasını 

istermisiniz? 
Sorulan 44 sualin cevabını hazırlayın •. 

Amerikiıda Co~ote üniversitesi psİ·ı 16 - Ba§kalannın hatalarını düzelt-
lcoloji ıuhesi müdüıil profeslSr Donald meden bıralor mısınız) 

A. Laird, inaanlann. tanıdık.lan tarafın- J 7 - BaQkalarma kolayca, ödünç eı· 
dan ne dereceye kadar eevildiklerini ha· ya verir mi.siniz) 

kikate en yakın bir §ekilde ölçebilecek: 16 _ Dinliyenleri eıkacak gülünç hi-
bir usul bulmuıtur. Profesörün usulü her kayeler söylc.memeie çallfJI' mısınız) 
kesin kendi kendine yapabileceği bir ne· 20 _ Hiddetinize daima hlkim ola· 
vi tahlildir. Kırk dört ıual vardır. Bu ıu· 

bilir miain.iz) 
allerin c:evaplanna verilecek numarala-
rın mecmuu en fazla 61 i bulabilmekte- 2 l - Münaka,alardan içtinap eder 

Üir. insani nn ancak yüzde onu bu rak
kamı dodurabiliyorlar. Umumiyet itiba
riyle aevilen bir pamın elde ettiği en 
ÜUşük numara 5 6 dır. Numarası S 6 dan 

daha düşük olanlar cemiyetin hoşlanma· 
dığı adamlardır. Mutavassıt bir gencin 
alabileceği vasat! numara 64 tür. Umu
tniyet itibariyle sevilmiyen bir adamın 
vasati numarası 30 dur. En diifük numa-

'"ra ise 12 dir. 

Agağıdaki suallerden ccvel'> cevabı 
'Verebileceğiniz her sual için kendinize üç 
nu.mara veriniz. 

1 - Her zaman için söylediğinizi ya
pac ğlnızdan emin olunabilir mi) 

2 - B.,kalanna yardım için 9eVe ae
'Ve kendi i~inizi bırakır mısınız) 

3 - Bütün ifadelerinizde aıüballia· 
lı davranmamağa çalııır mıaıntz > 

4 - Müstehzi olmamaia gayret eder 
misiniz) 

S - Bilgiçlik taslamaktan teyalr.Jr.i 
eder misiniz) 

6 - Kendinizi arhdaflannazın ço
fundan aıaiı görür müsünüz) 

7 - Emriniz altında olmıyan)a a 
&mirlik taalamamalc için çallfU' mımuz) 

8 - Ho§Unuza gitmiyen ıeyleri ya• 
panlan mütemadiyen azarlamak.tan içti• 
nap eder misiniz) 

9 - Tanıdıklannwn arkaeından on
larla alay etmekten tevakki eder misi
niz) 

1 O - Baıkalarına tahakküm etmek 
arzunuzu yener misiniz> 

Ap.iıdaki suallerden cevet> cevabı 
verebi1cceğiniz her aual için kendinize iki 
11ayı veriniz. 

1 1 - Eavaplarınızı temiz ve düzgün 
ınü tutarsınız) 

1 2 - F ula atılgan ve küstah olma
ınağa çalışır mısınız) 

13 - Ba§kalarının yanlışlarına gül
mekten çekinir misiniz) 

14 - Mukabil cinse kar ı olan tavrı
nız ve hareketiniz galiz ve bayağı ol· 
maktan uzak mıdır) 

15 - Her önünüze gelen oeye kusur 
bulmaktan tevakki eder mi iniz.> 

misiniz) 

22 - Hoş bir tebessümünüz var mı) 

23 - Mütemadiyen konuımaktan 
çekinir misiniz) 

2 4 - Başkalannın iılerine kanıma
mak ıiannız mıdır) 

Apitdaki auallerden ceveb • cenbı 
verebileceğiniz her ıual içiıı kendinize 
bir aayı veriniz : 

2 5 - Yeni fikirlere karp ıabırlı vo 
müaamahakar mısınız) 

26 - Baıkalanna koltuk vermekten 
içtinap eder miainiz) 

27 - Dedikodudan kaçınır mısınız) 
28 - Ahbaplarunızm biraz evvel ao

lattıklannı tekrarlamak lıtemeltten te
vakki eder misiniz) 

29 - Milkllemeyi idame ettirmek 
mehadiyle mütemadi.Yen eual eormak
tan içtinap eder misiniz) 

30 - Her önttnilzo selenden bir ıey 
istemem.ele çalıpl' mJSmız) 

31 - Batkalarmt ullh etmekten ıe
ri duTIU musunuz) 

32 - Şahı! eıkınblannızı kendinize 
.. klar mısınız> 

33 - Halleriniz miitea.nımane deiil 
de tabiat mıdır) 

34 - Ekseriya nqel.i misiniz) 
3S -Abl olacak yerde fall ve habi,. 

lcer misiniz) 

36 - Kelimeleri doğru telaffuz eder 
mi5iniz) 

3 7 - Baılcalanna bir zan ve ıüphe 
altında bakmamağa çalııır mısınız) 

36 - Tenbel olmamağa çalııır m1.11-
nız) 

39 - Öteberi ödünç almaktan tevak
ki eder misiniz) 

40 - Tanıdıklarınıza ahlaki vazife
lerini hatırlatmaktan içtinap eder misi
niz) 

41 - Her önünüze gelene kendi ka
naatlerinizi kabul ettirmekten içtinap 
eder misiniz) 

42 - Sür·atli konuşmamağa çalııır 

mısınız) 

4 3 - Hızlı gülmekten çekinir misi-
niz) 

44 - İnsanların yüzlerine karşı alay 
etmekten çekinir misiniz> 

Yazın sonlarına doğru.11 

. Başvekil ve Hariciye vekilimiz 
iadei ziyaret için Bükreşe S?idecekler 

'lsviçre gazetelerinin verdikleri haberler 

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

ANKARA RADYOSU 
öğle neıriyo.u 

Saat 12.30 Karıııık plak neıriyatı. 
12. 5 O Plüla Türk musikisi ve halk tar· 
kılan. 13. 15 Ajans haberleri. 
Akıam nqrİyab: 

l 8.30 Plak ne§riyatı. 18.SO Çocuklara 
masal (Masal dede) 19. J S Türk :rousi· 
kisi ve halk şaxkılan (Salahettil'\) 20.00 
Saat ayan ve Arapça 11~riyat. 20. 1 S 
Türk musikisi ve halk şark\]ım. (Amo.töı 

Berlin, 7 (M.H) - cBemer Tagablatb ki Iskandinuyadan Ege denizine kadar tekru ~lmq olan müzakereler he- c .1 ) 2 1 00 K f ( B h t K 
emı e . on erans e çe e• 

yazıyor: . I uzanan bitaraf bir hat hmıulo ıeürec~~ nil.% hiç bir yerde inta~ edilemem.i~tir. mal Çağlar) 2 1. 15 Stüdyo salon orkest· 
Rumen hilkilmetine yakın bır menba- tir. Bununla beraber kollektif paktlar Beynelmilel btikrazlarla yapılım fena 22 OO A. h ı.. _ 1 . 22 15 y 

ı rası. . ıans a1Kr en. . a· 
dan birdirildiğine göre Tilrkiye Başv ... vücuda getirmekten ziyade iki taraflı tecrübelere rağmen lngilterenin sermaye k. . 'kl.l • . . 1 . .. .. • nn ı program ve ısti a mar§ı. 
kili Cel!I Bayar ile bancly vekili Tev-, nnl~alar akdi daha muhtemel gorun.. kuvvetlerini bu yolda kullanmaya ka- AVRUPA tsT ASYONLARI 
fik Rilştü Aras y8% sonlarınA doğru ia-- 'mekedir. rar verdiği g8rülüyor. Türkiye ile böyle SENFONiLER : 

del ziyaret zımmmda Bilknı~ gidecek-! BALKANLARLA MALt büyUk bir istikraz akdi yapıldıktan son- 9. 15 Berlin kısa dalgası: Senfonil 
lerdir. Bu husus Kemal Atntilrk'le. Kral GÖRÜŞMELER ra başta Romıınya gelmek i.iı.ere bir ta. konser 17 Bedin kısa dalgası : Senfonil 
Karol arasında tekarrÜ?' etmiştir. Bu kim Bdkan devletleri ile de mali yar- konser (Richard Straus) 
ziyarette bir Rumen Türk paktı hakkın- Beynelmilel :maU vaıiyetten Mhls blı dim için ınüıakerlere girişilmiş olduğu, HAFiF KONSERI...ER : 

da müzakerelere giri,~ecekür. Bu pakt, yazısında ezcümle şöyle diyor: bir müddet aonra Çekoslovakyanm da 7.1 O Ber1in kısa dalgası Pazar konso 
Almanya ile RlUya arasında bir ihtilaf Beynelmilel istikrazlar hakkındaki bu müzakerelere katılaca ı, böylece gi- . ( 8 15 d ) 

8 50 
p . M d. 

1 • • • • • •• ..:.~11 bil Uk ı.-ı.. h-..:ı fi rı · evamı . ans on ıya l 
zuhurunda bltamflık garantl.!ını ıstih- milnaka§a ve muzakereler devam etmek· ı~en Y n""W onun cue B~an Plak 9.15 Keza ı 0.35 Keza. 11.45 Bük· 
daf ebnektedir. tedir. Alacaklıların Almanya tarafından devletlerine içinde bulunduklan iktisa- Halk .k .. ı l AS B 1. •-·-. ·v· çl d f _,_ .. l.A-·- • re~: musı ısı '" er ın ~ Beck tarafından teklif edildıgı gibi CQğ- atlatılması, Avusturya isükrazlarının d1 ihti.va arını e etm~ ınuuuuuı tell'Ull d l c . . .ı 

12 30 
B- '-

. a gaşı: eçıt resm' marroan . uıı;.• 
rafı bakımından birbirine bağlı devletler maruz bırakıldığı muamele dolayısile suretiyle Almanyanın Avusturya üzerin. K _L !""- ·L· • 

13 0 _ 
1
. k 

reı &r lK p ~ muıı .. ıeı uer m ıM 
bloku ara.mıda böyle bitaraflık muahe- yeniden bUtün dilnyaya te~hir edil~· den Balkan ekonombine karşı yapac ı d ı h r·r .k. ( I 4 15 

d ) ı ·" . a gası a ı musı ı . evanu ;,. 
delerinin kral Karolun sempatisine maı- ı tir. Bu ~de şimdiye kadar daha protes- hareketin &ıUne sed çekmek oldu~u söy~ 15 p · M d. 1 K kl' ( 

1 
A 

. ans on ıya omer na ı "'· 
har olduiu söyleniyor. Bu plhım tat.bi· tolardan ileri gidilmemiştir. Londrada le:niyor... Keza) J 3.25 Bükrq : Diniko orkeıtrua 

MAREŞAL ÇAN KAY ŞEK DlYORK/ 

Biz, Japonyayı tamamen 
ezinceye kadar muhare
beye devam edeceğiz 

Hongkong 9 (A.A) - Ingiliz gazete
cilerini kabul eden Mareşal Çan Kay 
Şek yaptığı beyanatta ezcUmle de~ 
tir ki: 

Çin - Japon anlaşınazlığı meselesinde 
Ingilterenin bir uzlaşma teşebbUsilnde 
bulunduğu haberi asılsızdır. Çin sırf 
kendi hürriyetini müdafaa için silahla 
mütecavize karşı koymakta devam edi
yor. Japonyn, Çine işgal olunan araziyi 
geri vermedikçe Çinin tamıımiyeti mUl
kiyesi hukukunu tanımadıkça Çin klta
ları adun adım sonuna kadar mücadele 

ve japonyanın katı mağlO.biyetine ka'.öar 
muharebe edeceklerdir. 

Hankonun vaziyeti.ndt>n balueden 
Mareşal d~ ki: 

Bu şehrin elden çıkması Çinin .aonu
na kadar mUdafaada devam etmek hu
rusundakl kat't amıinde hiç bir değişik
lik husule getinniyecektlr. Çinin dahi
line dotru ilerlemiş olan d~man kuv
vetleri evvelce hesap etmedikleri müt-
hiş gUçlilklerle karşılaşmaktadır. Esa- Mare14l Çan Kay ~ek 
~ japonlann eline geçen erazi nihayet tellkkt edilebilir. Çin milleti ve Çin hU· 
bir kaç demir yolu hattından ibarettir. kütneti her uman.kinden ziyade bu gUn 
tşte 0 kadar... . bir tek vUcut ~kil eylemektedir. Nihal 
Mareşal aöılerini şöyle bitirmi~r: zafer Çin.indir. Bunda kltnMnin şUphesi 
Çin - Japon harbi ancak yeni başlam~ yoktur. Ve kalmamıJtır. 

Dünyanın en yüksek tepesi Evereat'te 

8,888 metreye çı
kılabilir mi ? 

8888 metre yUkse.kliğjyle dünyanın en 1 nebt vheyetinlıı yerlqme1ino müsaade 
yüksek tepesi olan Everest, eski rakibi etmege yanaşmıyordu. Esasen Everesttu 
olan insanı gene mağlO.p etmiştir. Bu Nepale inen etekleri tırmanınıık için~ 
muazzam dağın tepesine, kaçıncı defa veya böcek olmak lhı~len sarp yer
olarak çıkmak ~e girişen be§ altı kişi- ler silsilesidir. 
den mürekkep heyet, nihayet aczini iti· Dağın şimal eteklerinde nisbeten da
raf ede:rek geri dönmek ~buriyetlnde ha Y\ltnu~k meyillerle indiği Tibette, 
kalmıştır. ecnebi aefer heyetinin projeıine kartı bir 

Hepsi de Inglliz olan bu heyet Azası çok ~çlükler çıkardı. F ran.a kadar hü· 

Himalaya silsilesinin eski ~in.alandır. yük olduğu halde ne yolu. ne de telefo· 
Içlerinden bazıları hayret verici işler nu olan bu memleketin ~efleri, sefer he
görmüşlerdir. Sefer heyetinin ~isi Til- yetinin ilmi bir tecessüsten ba~ka hiçbiı 

man ile arkadaşı Odel yükselme rekord- malt.adı olmıyan zararaız kimaeler oldu· 
menidirler. 1936 da bu ikl adam, Eve- ğuna emniyet getirinceye kadar hayli bir 
rest'ten sonra dilnyanın en yUksek dağı zaman geçti. Hem, Tibetliler nazannda 
olan Naoda Deviye çıkmışlardır. Mai- Everest daiı büyük bir kudıiyet taıır. 

yetinde çalışmış olan Tibet'li hamallar Nihayet ilk ıefer heyeti 1922 de ha· 
Tilmana ayı adam llkabını vermişlerdir. rekete geçti. Sonra 192'4 te. 1433 te 936 

Bu derecede mahir ve azimli adamlar· da, nihayet bu aene, Evereet tepesine c;ı· 
dan mürekkep olan sefer heyeti nasıl ol- ,_ ,_ • . 1 . • .h d '- · ti. 

ıkmı affak l ~araıı. ımm erını tan e yaz ınnaıı;. aa yen 
muş da Evereste ç ya muv 0 a- U.~ifler, hepıi ayni ıaye peıinde muhte· 
mamışlardır. 

Harpten sonra, ilk defa olarak bu te- lif eeferler tertip ettiler. Bunlann hiç bi-
ri muvaHak olamadı. peye çıkmak düşilnüldliğü uman, güç-

lükler evvela insan tarafından gelmi~ Çünkü, Evercat, dünyanın baıka hiç 
tir. Everest iki memleket arasında dün- bir datiyle kıyaılanamıyacak husuaiyet
yanın en emin tabil hududunu teşkil let taıunaktadır. Evvell. ilkbahann buz· 

eder. Bu memleketler. yani Tibetle Ne- lu rüzıarlarının yaladığı Tibet yaylaları 
pzll, aralarındaki bir çok ayrılıklara rağ- boyunca bir ay süren bir yaklaşma yürü
men müşterek bir tarafa sahiptirler. Av- yüşü vardır. Yumuşak karla örtülü dar 
rupah düşmanlığı. Nepal hUkümeti, In- vadi ve boğazların dağcılar ve hamalla· 
giliz. Hindistanlle oldukça dostane mü- rından mürekkep kervan tarafından a~ı· 
nasebetler idame etmesine rnmen, dev larak heyetin dağın eteğine varması tek 
dağa çıkm~ iç~ ~-p-~a_!dannda bir co- başına son derece müşkül bir merhnle· 

1950 Senesinde 
- Btqt4T"afı 4 üncü ıtıt/fada -

babasiyle daha iyi v daha kolay anla-
9abili1'. 

lşin nıht taraflan yok doğüdir. Fakat 
Vagemann'ın noktal nazarını esas tuta
ru fÖyle bir izah ile lcaflllo.ımanuz 
mümkün olur ı 

lktıaadl buhranlar, elli,er •ene fuıla 
ilo b\rbirini tU.ip eder; bu yUzden Hi-

1 
yilk baba ile torun birbirine pek benzi. 
yen ikbaadt 9erait içinde tqeilül etmif 
olduldanndan yekdiğeriyle kolaylıkla 

'lrıla-.abilirler. Bunu daha iyi izah etmiı 

olmak için ıöyle de eöyliyebiliriz : 
Bir inaa'l altmı~ yqında torun sahibi 

olsun. Bu zat, 75 ya~ına geldiği vakit to· 
runu bittabi 5 yaşında olacaktır. Eğer 

büyük baba, bir iktısadt buhranın ıonla
nnda doğmuı olursa hayatıınn ilk kı

sımlamıdu yani te,elckül devresinde bol
luk ve refah aeneleri a-örecek, bunu 50 
:enelik bir sıkıntı devresi takip edecek, 
takat torunu da kendisi ıibi yine ikhsa
di bir buhranın ıonlannda doğmu~ ola· 
cakbr. 

Bllyük baba ile torunun teşekkül dev
relerin) birbirine yalan ıerait ikhsadiye 
de geçirmeleıi hayab ayni zaviyeden 
görmelerini Jcolay)qbracak v• bu da 
bunların yekdiğerlerlyle anlapnalarını 
mümkün kılacakhr. 

Büyük babalann torunlan ile 1'olay-
lıkla anlaımalannı. anla~bilmderini 

yalnız ba euretle izah etmek kafi mn 
Belki, Vagemann'ın ortaya koyduğu 

izah. bir hakikati ifade etmektedir. Fa
kat buna. yaı ilerledikçe c;ocuklaoan bü
yilk baba Ue çocuk olan torunun bittıi
rinden uzak oimo'on nıht yakmlıklan 

izahını da illve etm.k mümkün ve ihti
m.I o kadar u batalı dciildir. 
~ ne deniniz> 

dir. 
Dalın ctoiinde, eefcr heyeti, esas 

üuünU. Mon Blandan daha )'Ükıek bir 
irtifada teaia etmektedir. Daha çıkılacak 
4 bin metro kadar irtifa vardır. Esaıen 
kafi derecede nadir olan hava. yüksel
dikçe, aularak, tepeye yalun yeılerde, 
deniz aeviyesindeki havanın ancak üçte 
biri derecesinde kalır. 

1933 aeferine İftİrak etmiJ olan dok
tor Croln diyor ki : Bu hava içinde en 
basit hareketler bile insanı yorar, bir 
yandan bir yana dönmek, bir adım at
mak için bir çok defalar nefes almak la
ı:ımdır. hte bu ıeyrek hava içinde, e A· 

sen normal havada ıon derece müokül 
olan muazzaıu bir iıl baıarmak icap et
mektedir. 

Onun için çıkış çok yavaş yapılmak 
lazımdır. Evereat tepesine bir adamı bir 

lih~a içinde çıkarmak kabil olsaydı, der
hal ö)Urdü. Fakat insan vücudunda dik
kate defcr bir intibak kabiliyeti vardır. 
Merhale merhale yükselerek, her yeni 
merhalede devamlı tevaltkuflar yapaf1lk, 
huıuat bir teneffüa Aletinin yardımına ha
cet kalmadan Evcrest tepesine 3SO met
re appına kadar yanlabilir. 

Sonbaharda. Muson riizglnnın eonu 
ile kı,ın baılanp:ı arasındaki çok kı 
devre esnaaında tekrar çıkmak te,ebbti
, ünde bulunacaklan eöyleniyor. Bu tec
rübe ıimdiye kadar yapılmtQ değildir .. 
F•kat bahar cferinden daha tehlikeli 
görünmektedir. 

Tilmanla cesur ark.da lan hiç kork
mamaktadırlar. Onlar koc:a dağı yenme
i:e ve bu suretle ölmü, arkadaılannm 
'ntikammı almağa yemin etmişlerdir. 

1922 heyeti burada tamamen mahvol
muştur, 1924 ün üç haziranında Malori 
ve lrvin, tepeden 300 metre aşağısında
ki bir noktaya kadar muhakkak surette 

(&4.30 dev;unı) 17.45 Berlin kısa dal• 
gaaı: Neoeli akgam muaikiai 1 8 Parit 
Mondiyal : Konser nakli 16 Pe!lO : Çi
gan orkcstr ı 18.35 Brüno ; Radyo or• 
kestr&$t 14.45 Praı : Halk korosu 18.50 
Beri in kısa dalııa'1 hafif konser 19. 30 
Bertin kısa dalgaaı: Aekert bando. 20 
Bertin kısa dalguı: Pazar koneeri 20.20 
Brüno plak musikisi 21 Viyana : Ne,cll 
musiki 2 f. 15 Bratislava : Şehir Polil 
bandosu 22.20 Bükreı : Radyo orkes
trası 2.3 Pe~te : Çigan orkestrası 23.20 
Prag : Plak musikisi (23.3S devarnı) 

OPERALARt OPERETLER 
18. 1 5 Bertin kısa dalgası : Masal pi· 

yesi 21 . 1 O Bükreı : Seçme operet mu· 
ı:ikisi. 

ODA MUSiKiSi 
22.15 Bratislava : Kuartet konseri 2.J 

20 P~te caz triyosu. 
RESrTALLER 
J 0.40 Berfin kısa dalgası ı Corcllinln 

keman varyasyonlan 1 1. 15 Ber1in k 
dalgası : PJU:Ja prkı resitali 1.5.30 Ber· 
lin kıea d lg 91 deniz: aoın havalan 19. 
-40 Peıte : Piyano konseri 20.30 Bükrq 
Piyano (Ovarak op. I 04) 22 Bükret 
Carusonun eserlerinden pllklar. 

DANS MUSiKiSi 
19. t 1 : Bükreo 20 Bukreı 21. 1' Peo

te : Ki m1t dans musikisi 2,.1.5 Bükrq 
(Muhtelif milletlerin dana havalan) 23. 
30 Viyana 24. 1 O P te. 

11 Termnu.z 1938 pazartesi pr<>gralll( 

ANKARA RADYOSt l 
öilc nqriyab : 
Saat 12.30 Kanpk plak nciFVatJ. 

12.5 O Plakla Tüık musikisi ve halk 1afo 

kılan. 13.1 S Aja haberleri. 
Alqam nenata ı 
&At 18.30 Ka~ plak nctriYatı. 19. 

15 Türk m 'kisi ve halk rkılan( Mab 
bule) 20 Saat ayan n Arapça notrİyat. 
2 O. 1 5 Türk musikisi vo halk prkılaf\ 

(Handan) 21 Konferıına (ŞeYket Sü· 
reyya Aydemir) 2 1. 1 5 Stüdyo Sala 
orkestrası. 22 Ajan• haberleri. 22. IS 
Son. 

11/7/938 puartesi ıünü AVRUPA 
Radyolarmın ~riyob ı 

SENFONtLER : 
23.15 Prag : Senfonik kon1er (Fivi.ch) 

HAFtF KONSERLER : 
7. J O Berlin kısa daliası : Kar&§ık mq• 

11iki ( 8. 15 devamı) ( 1 O Orkestra konaoo 
ri) 1 3 Berlio kısa dalgaeı : Hafif mual,. 
ki ( 14.30 keıa) 14.30 Bilkre~: Ka11fılc 
pllk musiki.si J S. 30 Beri in kışa dalgaa 

Aekeri bando 17. 15 Berlin kısa da\ga.pı 
Jponu konseri { 18.50 deva.mı) 18 a ..... 
twlava: Radyo orkeotratı 16.30 Borlbı 
kısa dalgası Pli.k musikisi revüsü 19.20 
Prag Bando muzilc.a 19.35 Bükreı rad• 
yo salon orkestra~ı 20 Bertin kısa dC'.lıa· 
aı kartflk nOfl'İ)'aL 20.25 Prag Fok or

kestruı 20.,0 Bllkrct Orke tra konseri 
21 Viyana Akpm konaeri 20.30 Rumen 
ytikadı: dalgtm Plü musikt.i 22. IO Pet
te Macar musik' i 22.45 Bükreı : Ceee 
kon.eri nakli 22.S' Peoto : Aakert ban
do 23.45 Brüno : Plllc revüaü. 

OPERALAR, OPERETLER 
12 Berlin k.. dalg • ı Opera muti

ki i 20 Potte : Operetlerden pl!k musi
kisi. 

va.ıl olduktan eonra daha yülteclmi,1et 
ve sonra kaybolmu:lardır. 1934 eefcr 
heyetinden Harria. Malorinin eopasuu 
bir kay nın Üstünde bulmuı ve bu hatı• 
rt\)' ı birlikte etirmiştir. 

Bu iki adamın cdünyarun tavam> de
nilen Everestin tepesine kadar varrıuı 

olmaları pek muhtemeldir. Fakııt 71l· 

ferlerini hayatlariyle ödemişler ve layık 

oldukları şerefi geri getirmemişlerdir. 



ev 
Jorj, Rasin sokağında yaptığı o buda- Buraya gelişinin ertesi gi.mü olan 

la"a cinayeti değil, fakat öldürdi.iğü ih- cenaze merasimi, ı:imdi bom boş goru
tiyar kadınla, kendi annesi arasındaki o nen kederli ederi, haba~ının ve kardeş
korkunç benzeyişi düşünüyordu. O bu lerinin mahzun ve sessiz mevcudiyetleri 
öl n kadın, şimdi iyice hatırladığı temiz bile onun omuzunda değil gibi idi. 
yiizlü, iyi ve açık bakışlı anasına çok ı Bu hali bir hafta devam etti. Sonra 
benziyordu. 1 gerilen sinirleri bir gün bird(?n boşandı. 
Jorj, fena bir çocuk değildi. Kendisini Odasında uzun bir müddet çocuk gibi 
her zaman diğer talebelerle kağıt oyna-

1 
hınç kırarak ağladıktan c;onra sonrnz ke

dığı Mişel meyhanesinde tanımıştım. j derini uyuşturmak için ötekilerin ara-
Soğuk ve mağmum bir kış sabahı, sına karıştı. Yeniden o eski Jorj oldu .. 

odama bitişik olan odasına avdet ettiğini Yani annesini kaybeden, günahlarım iti
iş"ttim. Kapalı pancurlardan içeri kuv- raf edip şefkat ve affını istiyeceği anası
vetsiz bir aydınlık süzülmeğe başlamıştı. nı kaybeden çocuk oluverdi. 
Jorjun odada bir müddet gezindiğini, Gün1er geçiyordu. Geceler ve günler .. 
sonra yatağına yattığını duydum. Akşam Jorj sabah ve aksam gazetelerinden ba
tizeri, gelen telgrafı verebilmek için u- şını kaldırmıyordu. Artık biraz canlan-
2un müddet kapısma vurduktan sonra mağa, biraz ferahlamağa başlıyordu. Ba
onu derin uykusundan uyandırmak ka- :r:.en babasile beraber, hazan da tek ba
bil olm~tu. Jorj bu telgrafı dalgın bir şına, soğuğa rağmen başı açık saatlerce 
tavırla açıp okudu. Telgraf ona annesinin bahçede dolaşıyordu. Bu bahçe, taşra 
ölümünü haber veriyordu. Bu hikaye- bahçelerinin hepsi gibi, küçi.ik ağaçlarile, 
yi olduğu gibi naklediyorum. Kendim- geniş ve mağmum bir bahçe idi, her tara
den bir kelime bile ilave etmeden.. fı toprak kokuyordu. Bu toprak kokusu, 

Jorj, taşradaki babasına telgraf çeke- scvdlklcıi bir vücudu yeni toprağa bı
rek ertesi günü orada olacağını bildirdi. rakanlarm hiç unutmadil1ı bir kokudur. 

Ve, bir milddet sonra anası kendisini Bir ~ babası kendbine sordu: 
dünyaya getirdiği ayni yatağın içinde - Ne zaman Parise dön~ceksiniz, 
ölü olarak uzanmış buldu. Babasını, iki Jorj? Derslerini daha fazln lhmal ede
erkek kardeşini bir kız kardeşini o kor- mezsin ... 

kunç matem elbiseleri içinde gördü. Bir- _ Oh ... Baba ... Baba. 
kaç damla gözyaşı döktü. Fakat neden 
bolbol ağlayamıyordu? 

Hayır, Jorj artık buradan gitmek is
temiyordu. Bu evden ayrılmaktan kor

J orj anasına bakıyordu. Parmakları- ku ordu. Dehşetli bir korku onu Fa
nın arasında, her zaman elinde görmüş ri~n uzaklaştırıyordu. Sanki Pariste 
olduğu haç vardı. Annesine bakarken bir tek sokak vardı. Geceleri bir hayal 
başında ~inbir . ~atıra canlandı. Bazen gibi dolaşmaktan kendisini menedemi
kardeşlerı kendısıne yaklaşıyor ona sa- yece"ği ve nihayet yakalanacağı o meş
nlıyorlar. Beraber ağlamak kederlerini um sokak! .. 

aralarında paylaşmak istiyorlar-Oı. Fakat Fakat Jorj gideceği günü kararlaştır
Jorjun kederi onların kederinden bam- mağa mecburdu. Bu günü babasına bil

başka idi. Çocukların en büyüğü olan dirdi. Ve hareketinden bir gün evvel 
Jorj ancak arada bir hıçkrrıyordu. Fakat l ihtiyar Matild onun çantasını hazırladı. 
ıstırabı ötekilerden çok daha fazla idi. Jorj, son defa olarak sevdiği insanların 
Çünkü biltiln gayretine rağmen gözleri- kucaklaşacağını hissediyordu. Nihayet 
nln önünden değişmiyen o müthiş mil- .. d ldi G'd ği ak · o gun e ge . ı ece · şam sessız ve 
pbehet onu heran takip ediyordu. "kedd k · ı d B" d M mu er yeme yıyor ar ı. ır en a-

Jorj, trende gelirken, akşam gazetele- tild ..• 

rln1 okumuştu. Gazeteler cinayetten ken-ı M'" .• J · d" t.: 0 · · i çagy rdı - osyo or:ı, ıye .ıı;en ısın ı , 
eli cinayetinden bahsediyordu! Jotj bu _,_, b" .. ,, isti 

• • >ULı. ır mosyu yor ... 
büyük yazıları okurken tuhaf bır his B" .. .. .. ? 

. . el a1m - ır mosyo mu. içindeydi. sonra derın bır n es ış, . 

t hlik . bUyük b" ,__ . _ _3,v• Jorj sonra, çok daha sonra bu zıyaret--e enın ır .ıusınım geçı1U1gıne . . . . 
hükmetmişti. Artık böyle yolda olduğu çının ne kadar ihtiyata nezaketle bu eve 
müddetçe polis takibinden kurtuhnuş geldiğini hatırladı. 
bir vaziyette olduğunu, hlir olduğunu Jorj &deta sallanarak, sokak kapısının 
zannediyordu. Kalasında, cinayeti bü- önünde kendisini bekliyen o adama yak-

tün teferrüatile yeniden yaşattı. laştı. 

J rj clna ti ,_ _ 1_1__ da . h di - Bonsuvar ml:Ssyö Jorj ! 
o ye .wı.ıuun yem ava s.. 

Jorj bu adamı t.anımıştL 
leri okumak için Paristen gelen gazetele-
ri ertesi ak.şama kadar beklemek mecbu- - Ah... Bana söyliyecek bir şeyiniz 
riyetinde idi. Bu bekleyişin verdiği asa- mi var? .. 
biyet ve hUmmayı mUmkün olduğu k:a- Polis memuru: 
dar ötekilerden saklamak için bütün - Mösyö Jorj buradan gitmelisiniz, 
kuvvetini sarfetti evvelce biltün elbise- dedi, anlıyor sunuz değil mi? lki gün 
)erini diken küçük şehrin terzisi evvel Paris polis müdüriyeinden bir 

ona bu sabah siyah matem elbiseleri ge- mösyö geldi .. Tabii babanızın başına gel
tirmişti. Bu elbiseler hiç vilcuduna otur- miş olan bu büyük felaketten sonra ona 

madı. Jorj bunlan giydiği zaman için-ıyeni bir darbe vurmak. .. Müdüriyetten 
de tuhaf bir ümit duydu. Bu matem el- gel~n mösyönün buraya gelm.emesi için 
bise1eri herhal de onu biraz daha şüphe- tabii elden ne geldi Jse yapıldı.. Fakat 

lcrden uzaklaşt1rabilirdi. Zaten neden işte bu mösyö daha fazla beklemek iste
korkuyordu? Matem dolu bir cenaze e- miyor .. Şu halde .. Görilyorsunuz ki .. Bu
vinde kendisini emniyette hissetmiyor radan gitmeniz lhım ... 
muydu? J orj sesine tabii bi~ filıenk vermeğe 

Birdenbire böyle d~ündüğü ıçın uğraşarak: 
utandı. Anasının ölümü kendisini bu ci- - Peki. Dedi, O mösyöye söylersiniz 
nayetinden temizlemiş zahabına düş- ki ... 
müştü. Bunları düşünürken kendi ken- Devam edebilmek için kendisine son 
disinden utanıyor kendi kendisinden iğ- derecede cebretmeğe mecbur kalıyor
reniyordu. Fakat kendini korumak arzu- du: 
su karşısında bu gibi hislerin ne kadar - Evet kendisine söylersiniz ki... 
ehemmiyeti kalırdı ki!.. Jotj mütemadi- Bu gece .. Bu gece.. saat dokuz da. 

y~n vaziyetini düşünüyor, tehlikenin ne-' Trende olacağım .. Evet... Dokuzda Pa
rede, kurtuluşun nerede olduğunu he- t ris ekspresinde ... 
&aplıyordu. Bütün vak~, cu:ıayetinden j Jorj elini yüzünden geçirdi. Ve, yemek 
bahseden sütunlarını bır kelime kaçır.-

1 
odasında kendisini bekliyenler, onun ye

madan okuduğu gazeteleri bekliyerek re yuvarlandığını ve ağlıyarak kendile-
geçiyordu. 

1 
rin.i çağırdığını işittiler. 
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Ebu Nevvas fıkralarından: ......... a-ıı··v .... ···z·g·eç·iim söylerim! 

Demiş. Bu müsaadeyi alan vezir Ca~ - O halde bu göz yaşlarına sebep, 
fer Bermeki Ebu Nevvası getirerek bir - Ben bir çobanım. Sürümde iri biı 
odaya hapsetmiş ve yanına gayet cahil T ekem vardı. Onu pek çok severdim. 

Diskalifiye 
Edilen meşhur yüzü:~] . . 
kocasından nıcın • 
ayrılıyormuş? 

Belki hatırınızd ... dır : Geçen Beri in 

limpiyatlarında, Amerika sporcu ekibi· 
1" mensup bir yiizücü kadın, daha Av· 

upaya ayak basar basmaz diskalifiye 
dilmişti .. \di Elconor Joret olan bu yÜ· 

zücü kadının Amerika ile Avrupa ara
~ındaki deniz yolculuğunda fazla içki 

Ebu Nevvas bir gün Harunreşidin bir 
muamelesine hiddet ederek bir daha şiir 
söy]ememck ve Halifeyi eğlendirmemek 

ve nadan bir de .roban koydurmuş. Hiç Şimdi seni bir takım şeyler söyliyerek ":;miş olması rporculuğa yakıştınlama-için yemin etmi~. " 
d ·· · 1 bir sebebi olmadıgw ı halde hapsedilen "O· ağlar görünce o hatırıma geldi. Onur. nıştı. Ondan sonra Elenor J oret, pro-Bundan son erece muteessır o an .. 

Harunreşit bir çok rica, ve tehdit ile Ebu han odada Ebu Nevvasın karşısına otu- da köse sakalı senin sakalına benziyordu- fesyoncl yüzü~ü olmuştu. 
Nevvası tt;krar şiir söylemeğe ve hizme- rarak düşünmeğe dalmış. Şair ise bu ye- Çenesi tıpkı senin sakalın gibi oynardı. Amerikadan gelen haberlere göre, yü

te devama çalışmış ise de ikna edeme- ni misafirin kim olduğunu ve ne için hap- Ebu Nevvas derhal odanın kapısın~ zücü bayan, tanınmış bir orkestra şefi 

· sedildigw ine ehemmiyet vermiyerek otur- koşarak tekmil kuvvetiyle vunnağa baş- ve radyo şantörü olan kocası Artur Jo-mış. 

Aradan bir müddet geçmiş.. duğu yerde hakkın cilvesine ve kaderin ]adı. etten ayrılıyormuş.. Boşanma davası 

Bir gün l larunreşit Ebu Nevvasın bu hükmüne dair kendi kendine şiirler oku- - Haydı, Haruna haber veriniz. Ben Los Angeloste görülmektedir. 

halinden veziri Bermekiye şikayet etmiş. yarak ağlarmış. yeminden vaz geçtim .. Şiir de söyliyece- Artur,. karısının Neııyorkta Billi Roze 
- Ya Cafer, demiş. Ebu Nevvası Bir müddet soma çoban dahi Ebu ğim, her ne emrederse yapacağım. Beni 'ldında bir kunduracı ile kendisine iha-

kaybettik. O artık ne fiir söy}iyor ne de Nevvasa bakarak ağlamağa başlamış: buradan çıkarınız. Biraz daha kalırsam ·ıet ettiğini ileri sürmektedir. Ayrılma se• 
yanıma geliyor. Şair, hunu kendi okuduğu şiirlerden çıldıracağım. lepleri arasında, kadının olimpiyatlar• 

Cafer: .müteessir olduğuna zahip olarak sormuş. Ebu Nevvası çıkarmışlar ve doğru Ha- dan diskalifiye edilmiş olması da vardır. 
d · w •• de A k d B d' hın d" · runun yanına götürmüşler. - Efendimiz, emış, eger musaa - ı n aş.. en pa ışa ne ımı Daha geçenlerde Joni Vaysmüller ile 

buyurursnnız ben Ebu Nevvası yola ge- ve müsahibi idim. Büyük bir naz ve ni- Ebu Nevvas Harunun eteklerini Öpe '1-. irlikte (Tarzan) filminde baş rolü al-
tirir, onu tekrar şiir söylemeğe ve hj~- met içinde idim. Şimdi günlerdenberi rek affını istemiş. Harun sormuş : 
metinize devama ikna veya icbar ede-' burada mahpus ve bu nimetlerden mah- - Ben seni o kadar icbar ettim, ha 

mış olan Elenor, bu ayrılma davasından 
zerre kadar müteessir olmamışhr. Ele• 

ora, Billi Roze ile evlenmek niyetinde-
nm. rum kaldığım için ağlıyorutn. Sen ise he- pis ve tazyik ettim. Bütütı bunlara rağ 

Bunun üzerine Harun: "nüz bugün geldin. Bununla beraber bu- men yemininde ısrar eyledin. Şimdi on • 
dir. Roze de tiyatro artisti olan karısı 

_ Zannetmem ki buna muvaffak o- rası senin çoban çadırından daha aladJT. dan vaz geçmekliğin neden ;ı 
r; onni Braysdan ayrılmak üzeredir. 

lasınız. Çünkü ben çok rica ettim. Hatta Buradaki rahatın eski rahatından daha Ebu Nevvas cevap vermiş : 

k b·ı · ·· k""n ol mükemmeldir. Nirin ağlıyorsun.. Yoksa - Efendim. dünyada en büyük bela 
Amerika spor federasyonu iyi bir yÜ· 

7iİcÜ olduğuna hiç şüphe bırakmıyan 

Slenoru diskalifiye etmekte pek te hak· 

tehdit ve tazyi ı e ettım, mum u - " 
madı. Demiş. Cafer de: okumakta olduğum beyitler mi seni mü- cehil ve nadan insanlarla beraber olmak-

- Müsaade buyurursanız bir de ben teessir etti. 

Deyince Harun müsaade etmiş. 

Çoban cevnp verir: 
- Hayır. Okuduklarınızdan hiç bir 

çalışayım. 

Mezunsunuz, ne isterseniz yapınız. şey anlamadım. 

İsraf meselesi ı Ahçı kadının mantığı 
Jki kız arnsında bir konuşma: Bir romancı arkadaş anlath: 

Sen, misafir erkekle evlenir misin? - Bizim ahçı kadının elinde son ıo-

Öteki gülümsedi: 
1şi bilir 1 

- Nasıl işi bilir ;ı 
- israf edecek parası çok mu, az mı ;ı 

Me:!ele orada! 

inat bu ya! 
Karım kadar i~atçı bir mahluk 

daha dünyada mevcut değildir 1 

- Ne yapıyor ;ı 
- Otuz yaşında olduğunu kendisine 

kabul ettirinceye kadar akla karayı seç
miştim. Şimdi beş senedir bu kabul ettiği 

yaştan vazgeçmiyor. Otuzundan yukarı 
çıkmıyor. 

---*·---
Güzel teselli 

Hasta idi. 
- Ne oldu) diye sordular. 
- Güneş çarptı 1 dedi. 
ATkadaoı: 

- Merak etme, dedi. Güneş çarpma
sından adam ölmez. Benim hahama 
vaktiyle ay bile çarpmış, yine ölmemiş. 

Halbuki, mal<lm ya, ay dünyaya güneş
ten daha yakındır .. 

Amerikan hikayesi 
Amerika :ıencilerini Amerikalılar çok 

tenbel olarak tanıtmak isterler. İşte buna 
bir misal: 

manımı tefrika eden gazeteyi görmüş
tüm, tefrikamın bulunduğu sayfayı oku-
yordu. 

- Benim romanı mı okuyorsunuz) 

diye sordum: 
- Sizin roman mı) 
- Benim romanım olduğunun farkın-

da değil misin) 
- Ne diye onu merak edecekmişim) 

bakkaldan yumurta aldığım :ıamancbun
lan hangi tavuk yumurtladı'>> diye so
ruyor muyum) 

Baş ağrıtmıyor!. 
Bil' :ıiyafette konuşuluyor. Bahis ge

çen, bir kadındır. Ondan bahsediş te 
şöyle: 

- Aklım almıyor, nasıl oluyor da 
soıyetede herkesin fevkalade hoşuna gi~ 
diYor. Halbuki ne şarkı söylemesini bilir, 
ne piyano çalmasını bilir: musikiye zene 
kadar istidadı yoktur 1 

Dinleyenlerden biri şöyle eöy]iyor ı 

- Hoşa gitmesinin eebebi de bu ol-
sa gerek; hiç değilse baş ağrıtmıyor 1 

Para vermemenin 
kolayı 

Bir çalgılı bahçede oturup yemişler, 
içmişlerdi. Bu gibi ycılerde para ver
meden nasıl çıkılır) Diye :lr.onuııuyorlar

dı. 

tır. 

Diyerek çoban hikayesini anlatmış ve 
hundan dolayı tahammül edemediğini 
söy}iyerek Harunu güldürmüş. 

Canı acımasın 
Çocuk bahçeye fırlamış, var hıziylc 

konuşuyordu. Annesi gördü ve seslendi: 
- Hişt 1 Koşma öyle 1 Sonra düşersin 

de canın acır 1 
.. 

Çocuk, başını bile çevirmeden koşma
sına devamla: 

- Eğer koşmazsam, dedi, babam ye
tlııip beni yakalıyacak; o zaman canım 
daha fazla acır 1 

Yapı.şık kardeşler 
konuştuktan Otel katibi, telefonla 

sonra, otel sahibine sordu: 
- Yapışık k.aıdeşler geliyormuş. 

K.aç oda hazırlasak acaba ;ı 
- Ne saçma ıual soruyorsun 1 

k~I imişler neye sormadın) 1 
Kaç 

ız değilmiş 1. 

Kurbağa mı yağmış! 
Balıkesir (Hususi) -:- Şehirde bud 

lıcı sıcaklar devam etmektedir. Dün ha· 
raret derecesi gölgede 35 e kadar yük· 
selmiştir. 

Akşamın serin zamanında bile termo· 
metre 32 yi gösteriyordu. 
Bazı ova köylerine yağmur düşmüş

tür. Bu köylerden birinde yağmurla bir· 
likte kurbağa da yağdığı şayiası çıkmış, 
köylüler bununla epeyce alakalanmış

lardır. Fakat meydanda görülen kurba
ğaların, yağış dolayısile sindikleri ko
vuklardan dışarıya fırladıkları anlaşıl

mıştır. 

Yağmura bilhassa 
çok ihtiyacı vardır. 

yazlık mahsulün 

Roman yada 
Sevdalılar pulu 

Ankara - Gerede Romanya posta1an nazın bu kerre ye-
ni bir pul ihdas eylemişti?'. Bu pul csev· 

yolculuğu dalılar pulları> adını taşımaktadır. Ma-
Gerede, (Hususi) - Her hafta An- IUmdur ki genç kızlarla genç erkekler 

karada Çankırı kapısından 11ah gün- arasında teati edilen bir çok mektuplar 
leri kalkan bir kamyon, Ceıedeye ve 'lilelerince görülen bazı mahzurlara meb
Mengene hareket etmektedir. Bu kam- ni kendilerine teslim edilmez. Her halde 
yonlar Ankara şehrinden uzak1qtık.tan gençliğinde başından bu gibi felaketlerin 

11onra üç kamyonluk yolcuyu bir kamyo- Jeçmi:ş olduğu anlaşılan postalar nazın 
na doldurmaktadırlar. Bu yüzden yol- buna mani olmak için bu csevdalılar pul
culuk çok :ıor olmaktadır. lannı> mevkii tedaVüle çıkarmışbr. Her 

Beraet kararlarından 
harç alınmıyacak 

hangi bir mektup üzerinde bu pullardan 
yapıştırılmış olduğunu gören posta me• 
murları mektuplan behemehal üzeıinde 
adresi yazılan bayan veya baym dire 

Adliye Bakanlığı, tetkik mercilerinİ!l teslim etmek mecburiyetindedirler. Bu 

Zenci bir ağacın gölgesinde uzanmış, 
tavşan uykusu yapıyordu. Peşinden bir 
köpeği ıürükliyen bir uktaşı yanına gel

di: 

beraete dair verdiği kararlardan mahke- suretle Romanya kızlariyle erkekleri 11cr-

- Yanında zengin bir arkadaşın var- melerce harç almamıyacağıru kararlaş- beslçe hissiyatlarını birbir]erine dökebi-
dl, dedi, «A 1 Çantamı evde unuttum b, hrmışbr. Ieceklerdir. 

- T omm 1 bu köpek senin mi? 
Zenci köpeğe bakmak için gözlerini 

açmak zahmetinin azametini düşünerek 
cevap verdi: 

- Köpeği tarif et bakayım. Belki be
nimdir. 

Lokantada 
Lokantaya yeni gelmiı olan aşçı eski

lere soruyordu: 
- Keçi etini koyun etinden nasıl far

kediyorsunuz? 
- Lokantadan müşteriler birer iki· 

şer ayaklarını kestikçe .. 

der kalkar gidersin.. l iiiiii;;;;;;;;;;;..,_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;_.;;;;;;;;;iiiiôio;.;;;;;;;;;;;;;;;;;...-iiiiiii..-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ıı 
O daha ıözünü bitirmemişti ki içle-I 

rinden biri: 

-A 1 Sahih 1 Dedi. Eyi ki hatırlattınız 1 
Para çantamı evde unuttum. Ben ııimdi 
gider gelirim. Geç kalırsam beklemezsi-
niz. , 

Gaf üstüne gaf 
Genç kız yaşım başkaeından öğren

mek heveslisiydi: 
- Beni kaç ya§ında tahmin edersi

niz? 
Kendisine bu nazik sual 8orulan, 81-

çüyü küçük t• t · "" ucak kadar becerik
sizdi: 

- 261 
Genç kız, dadnk ı~ı~d;: 
- 4 sene yanlış hesap ettiniz 1 
Ve delikanlı, gaf üstüne gaf yaptı: 
- Lakin hiç te 30 yaşında gör"• mi

yorsunuz I 

~~--'*·~-~-

Karısının kardesi 
~ 

Arkada~ına rastlayınca baklayı ağzın-

dan çıkıı.rdı: 

- Geçen gün sen Ankarada bulun~ 
duğun sıreda karıma bir çalgılı meyha
nede tesadüf ettim. Yanında erkek kaı
de;i vardı. 

- Yanlııın olacak.. Karımın erkek 
k.ardC§i yok ki. 

Tavşanla kaplumbağanın yarışı malfımdur. 
vanat bahçesinde ise bunun yerine kirpilerin kaplumbağa
larla yarış yaptık1arı çok görülür. Kirpiler bir diken yuma
ğı haline girmeğe hiç liizum görmeden böyle m · 1' "h ,,nn 
gösteriler yaparlar. 

Kral Karolun pek ya- F..ster Walker Kaliforniyada - Yok mu ;ı Garip ıey 1 Kann o ıtda
mı kardeıi diye bana bizzat takdim etti. kında Londrayı ziyaret yapılan bir güzellik müsabaka

edeceği ve bu ziyaretten sında kusursuz güzel olarak se
bilistifade Londrada bu- çilmiştir. Miss Esterin sinemaya 
·Junan prenses Helena ile girmesi muhtemeldir. 
barışacağı söyleniyor. 

- Olıtbilir. Karım senin ne kadar saf 
olduğunu bilir, kolaylıkla aldatmış. Fa

kat beni aldatamaz; o adam kardeşi de-ı " 
ğil, l&alettayln Dir yabancıdır. Kalifonıi .• ıa plajlarında yılclızlar.., 

. 
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IZMIR MEMLEKET HASTA
NESi DAHIU HASTALIK

LAR MOTAHASSISI · 
DOKTOR 

Anneler mesuldür 

Celal Yartm 
Kız evlatlarınızın tam bahar çağında sağbldarmı zehirleyici bir çok hutahldarla uirafmaü hep 

O AYLIK TEMlZUKLERINDE kullandırdıiımz iptidai tekil mikroplu bez ve pamuk tamponların 
neticesidir. 

Muayenehanesi : ikinci Beyler 
sokağında Fınn k<:sşısında (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 

s J z L E R D E N R J c A M l z: Yavrularinizi, uzviyetleri tekamül 

devresine girerken daima FEMIL ve BAGLARINA ab§bnnız. Ve bu sıhhi, gayet kul
lanı,lı ve en ince elbiseler albnda bile sezilmeyen idealle sağhldarınızı ve yuvanın saadetini sigorta 
ediniz. 

EVi Göztepc Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

HER ECZANEDE VE TUHAFiYE MAOAZALARINDA BULUNUR ••• 
3-10 17 24-31 

... ~O''MUiZ7?.lltZ'.xr.;7..,..:z;z:>:.Z'22/2>X.ZTJZXl.k2:>:2:S-..::t•*>~·z2••1•&E&~-'~;am~~;e;1113-.. ..,~ .................... f1t1 

Tabiatın ••fa kaynakları 

Karakoç ılıcaları 
açıldı 

İzmir ve havalisi sayın halkınca sene
lerdenberi bir çok hastalıklara ve bilhas
sa siyatik ve müzmin romatizmaya şifa 
Yerici banyoları, glizel manzarası ve da
lrnt surette akan temiz ve berrak sula· 
riyle tanınmış Seferihisarın Karakoç 
ılıcaları açılmıştır. Teşrif edeceklerin 
!birinci kordonda 12 numaralı garajda ... 
Seferihisar otobUslerine müracaat eyle-
meleri ve beraberlerinde nüfus tezkere-
hini de getirmeleri rica olunur. 

(6--7) (1~10) 

ilan 
Kestelli caddesinde kö,e bafın· 

da 4 numaralı ev ile altındaki 
fırın satılıktır. isteklilerin Çangırı 
Çarfısında 15 numaralı mağazaya 
müraacaatleri. 

Yerlimalı 
ÇATAL, BtC.AK, KAŞIK 

FLiT daima ÖLDURUR 
Umunıl deposu : J, llrnplR, 11111%22• 

lıtaıını. ııaıaıa. Vo7Y9lla tıaıı ı 

Nafıa vekaletinden: 
Nafıa Vekaleti Su eksiltme komisyonunca saat 15 te ihalesi yapi

lacağı ilin edilen aıağıda eksiltme günleriyle mevzuları yazılı itlere 
ait ihalelerin, icra Vekilleri heyetinin yaz çabtma saatleri hakkındaki 
2/9067 sayılı kararı gereğince saat 12 de yapılacağı ve teklif mektup.. 
lannm da komisyonca saat 11 e kadar kabul edileceği ilin olunur. 

2165/2336 

• Marmara gölü takdiye kanalı ha&iyab ile sedde 
inşaah 

Çürük.sudan SarayL:öy ovasının sulanması için 
yapılacak kanal ve sınai imalat 

•C§p t 'J!ı5MM 

ihale günü saati 

1/7/938 12 de 

13/7/938 12 de - ... _ 

11 an 
Değirmendere nahiyesinde or

ta mahallede doğu tarafı yol ba
tuı koca Mehmet lsmail avlusu 
ile kısmen yol cenuhen Kınalı oğ
lu Hüseyin çavuf ile çevrili bir 
parça arsa ötedenberi lamail oğ
lu Mebmedin senetsiz olarak ta· 
sarrufunda iken Mehmedin 1333 
senesinde ölmesile veraseti oğlu 
Muataf a Kuta dalı ile kızı Emineye 
iıabct ettiği ve itbu varisler tara· 
fından da ayni farllar dairesinde 
senetsiz nizasız ve f asılsız olarak 
tasarruf edilmekte olduğu mınta
kamıza vaki müracaatten anl8'ıl
mıftır. 22/7 /938 cuma günü bu 
~ayri menkulün tasarruf sebepleri 
hakkında memurumuz tarafından 
mahallinde tahkikat ve tetkikat 
yapılacaktır. Eğer bu gayri men
kulün sınırlarında veya mülkiye
tinde bir bak iddia eden varsa · 
muayyen günde mahalline gele
cek memurumuza veya ifbu ~üd· 
det içinde mıntakamıza vesikaları 
ile birlikte müracaatleri bildirilir. 

2488 (2412) 

IZMIR BiRiNCi iCRA ME
MURLUôUNDAN: 

Manisada Köylü bakkaliyesİ 

iz mir iskan m Ü d Ü rl Ü ğü n den: iı:':i~;~:: ~:!:;.~~~metgahı meç· 

1 - Çeşme kazasının Uzunkuyu nahiye merkezinde 21, Mene- Rüştü ve Hazkıya Almoslino 
men kazası merkezinde 14, Çandarlı nahiye merkezin<le 118, ·~up- tirketine olan borcunuzdan satışı· 
duı kazasının Davutlar köyünde 29 tek kargir göçmen evinin inıaa- na karar verilip 2280 numaralı ka· 
tının kapalı zarfla yapılan eksiltmesin~e bedeller ha~di layık gijrüle- nuna tevfikan 5 sene muacceliye• 
mediğinden 12/7 /938 tarihinden itibaren ~n bq gün müddetle~- olan borcunuzun her sene ve her 
hğa konulmuştur. müsavi taksitte ödenmesi iktizr 

2 - Bu evlerden beherinin muhammen keşif bedeli 542 lira 26 ku- eden miktar a~ağıda gösterÜmiç 
Büyük fedakarlıklarla vücu& ~e- J'U§lur. ' •· c • \ir. Bu tak,it erden her birini işbu 

tirilen fabrikamızda yerli mab ola- 3-"- ihale 28/7 /938 günü saat onda lzmir lsl--.in dairesinde müte- ilanın tarihi neşrinden itibaren 
rak her ~odel çatal, bıçak, · kasıl< .. tekkil komisyon tarafından yapılacaktır. muayyen müddeti olaiı bir sene 
imal olunmaktadır. Avrupa mamuli· 4- Bu husustaki şartname, kqifname vesbir evrak her gün iskan ~arfında ödenmediği takdirde 
tı avanna faik olan bu emsalsiz yert· dairesinde gÖriilehilir. .;nuacceliyet keshederek gayri 
malı fabrikasının mamulitını &er 5 - isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminata menkulün % 75 nisbeti nazarı iti-
yerde "ravm•z. ait vesaikle iskan dair"esine müracaatleri. bara alınmıyarak satılığa çıkanla-

LOKANT A ve Gazinocuların • -= Z!!!E!'~. cağı taraf anıza ilanen ihbar olu-
nuan dikkatine : DOKTOR IZMIR SULH HUKUK MAH- nur. 

Fabrikamız BAŞKURT marka· • • 4
• KEMESINDEN: · . Sene 

lı YERLi mamulatımızı görme- F aık lbrahım Okte Hüseyin oğlu Mustafa Cemil 
den, ÇATAL, KAŞIK ve BICAK Kervan oğlu ile Salih Münirin ,a- 1 21/7/938 

2 21/7/939 
3 21/7/940 
4 21/7/941 
5 21/7/942 

Lira K. 

takımlarınızı almayınız. Bütün Opera tÖr yian mutasarrıf bulunduklan lz-
mallarımız hem kalite itibariyle 

1 
• mirde Alireis mahallesinde ikin-

57 17 
54 06 
50 83 
47 82 
44 55 

Avrupanınkinden daha yüksek ve Muayenehanemi ikinci Beyler ci dede sokağında 12 numarataj-
hem de fiatçe YOZDE 30 daha :sokağında Halk fırkası sırasında lı dört odalı ve 400 lira kıymeti 
ucuzdur. 65 numaralı evin birinci katına muhammeneli evin mahkemece 2481 

Umumi Satıı Yeri: latanbul Tah- naklettim. Fransız hastanesile ali.- verilen izalei fuyu kararına istina-
takale caddesi No. 51 kam yoktur. Sabahdan akfama den 10/8/938 tarihine müsadif -------------

(2416) 

(Jak Dekalo Ye Şsı.) kadar müracaat kabul olunur. çarfamba günü saat 10 da lzmir IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

lzmir Bölge San'at okulu Direk
törlüğünden: 
Kültür direktörlüğü emriyle Bölge San'at okullari.ve Ankua İn.fa

al usta okuluna bu yıl ahnacak yatıh para.sız talebe miisabaka sınav
larına 22 Ağustos 938 tarihine raatbyan pazartesi günü sabah saat 
dokmda. okulumuz kurağmda baP..,acakhr. 

Namzetlerin kayda kabul muameleai 1 aiuatoa 938 tarihinden iti
baren her gün okulumuzda yaplacakbr. ı.teldiler ilbaylık onmuna 
hitaben yazılmıı bir dilekçeye : 

1 -Tam devreli tik okul Diplıomuım ve yahut daha yüksek dere
celi okul ta.dilmamnini. 

2 - Nüfu va qa kiiıtlarım-
3 - 4 adet yesikalık fotoirafiyeyi iliftirecek ve ilbayhk kanah ile 

nıüracaat ecleceldenlir. 
Ücretli yeya nehari giıımek iatiyenler müeabeka iintihamna tibi 

deiildirler. Ocret üç taksitte 150 liradır. Nehariler ücretsizdir. Y 8f 
haddi 13 - 17 dir. iki tene üstiiste döndüklerinden dolayı ayrılan or
ta okul talebesi ahnmn 

10 - 21 - 31 - 12 2321 (2409) 

Devlet Demiryolları 8 inci işlet
me müdürlüğünden: 
Sarayköy ve Nazilli istasyonlarında istimlak hududu dahilinde 

bulunan ve muhammen bedelleri ile mikdan afaiıda yaZılı ceviz kü
tükleri 21 temmuz 938 peqembe günü saat onda Alaancakta seki
zinci ifletıpe binaamda açık arttmna uauliyle aatılacakbr. Bu ite gir
mek iatiyenlerin 417 kuru,luk muvakkat teminat vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü maddesi mucibince 
girmeğe minii kammi bulunmachğma dair beyanname ve tekliflerle 
ayni gün saat ona kadar komisyon reisliğine müracaatleri lizundır .• 
Bu iıe ait tamameler komisyonda paruız dağıblmaktadır. 
latasyon Ceviz kütüğü mikclar Muhammen bedel 

Sarayköy 
Nazilli 
10-14 

adet Kunıt 
11 3300 
8 2250 

2446 (2408) 

sulh hukuk mahkemesinde satıfı 1 - 2403 lira 92 kuruş bedeli 
yapılacaktır. keşifli cümhuriyet caddesinin ko-

Bu artırmada tahmin olunan nak meydanından batlı yarak F ey
bedelin yüzde yetmif bef nisbetin- zi pafa bulvarına uzanan kanali
de bedel verildiği surette talibine zaayonun iki yan dıvarlarının ta
ihalesi yapılacak aksi takdirde sa· mir ve yükseltilmesi ve üzerinin 
tıt 15 gün daha uzatılarak ikinci beton anne kapaklarla kapadıl
artırması 25/8/938 tarihine mü- ması işinin açık eksiltme ile iha
sadif per4embe günü saat onda lesi 19/7 /938 salı günü saat 3 e 
yine dairemizde yapılacakhr. temdit edilmittir. Ke,if ve farbıa-

Gayri menkul üzerinde hak ta- mesi ha, mühendislikten tedarik 
lehinde bulunanlar ellerindeki edilir. l4tirak etmek istiyenler 180 
resmi vesaikleri ile birlikte yirmi lira 50 kurutluk muvakat teminat 
gün içinde dairemize müracaat makbuzu veya banka teminat 
etmeleri lazımdır. Aksi halde hak- mektubu ile söylenen gün veya sa
lannda tapu sicili malum olma- atte encümene gelirler. 
dıkça paylqmadan hariç kalacak- 2 - Beher metre murabbaı 800 
lardır. kuruttan 2496 lira bedeli muham-

Şartname 20/7 /938 tarihinden menli 48 inci adanın 312 metre 
itibaren her kesin görebilmesi içn murabbamdaki 10 sayılı arsasının 
açıkta ve gayri menkulün evsafı bat katiplikteki tartnamesi veçhi
da tartnamede yazıhdır. Müza- le ve açık artırma ile ihalesi 19/ 
yedeye ittirak etmek istiyenler 7 /938 salı günü saat 13 e temdit 
kıymeti mubammenenin % yedi edil.mittir. lttirak etmek istiyenle· 
buçuğu nisbetinde pey akçesi ve- rİD 188 liralık muvakat teminat 
ya milli bir banka teminab ibraz makbuzu veya banka teminat 
etmeleri lazımdır. Gayri menku· mektubu ile söylenen gün ve saat· 
lün vergi ve sair kanuni mükelle- te encümene gelirler. 
fiyetleri satıcılara yüzde iki buçuk 2484 (2414) 
delliliye ve ferağ harçları alıcıya D •• } l 
ait olup ihale bedeli defaten ve pe- uze me 
şinen verilecektir. Gazetemizin 7 Temmuz 938 tarih~ 

ihaleyi müteakip müşteri ihale nüshasilc neşredilen tzmir belediye: 
bedelini vermediği veya vereme- bll§lığı altındaki ilAnın üç numaralı fık
diği surette gayri menkul tekrar rasında yaptırılacak istinad dıvarırur 
on beş gün müddetle artırmaya bedeli keşfi (2482 lira 77 kuruş) olarak 
konulur. En çok bedel veren müt· yazılması ıaz.ı.m geliken yalnız 2482 lira 
teri üzerine ihalesi yapılacak ara- olarak gösterilmiştir. Keyfiyet tashih 
da tahakkuk edecek ihale farkı olunur. 
hiçbir &"Una hükme hacet kalnıaksı ------------
zın vecibesini ifa etmiyen müşte- remizin 938/1736 sayılı dosyesine 
riden tahsil olunacaktır. Daha faz- müracaatleri lüzumu ilan olunur. 
la malimat almak iamenler d ·• _,_ · ~(2411) 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 
Kurut 

Fener Tip S. 90 cm 832 
' 

8S > 756 

Bozl"llrt Tip 8. 80 > 723 
75 > 690 
70 > 657 

85 » 732 
80 > 701 
75 > 670 

Kelebek Tip 9. 

70 > 639 
1 - Yukaiıdaki fiatler, fabrika teslim ve bedeli pe,in öden

mesi metrut 36 metrelik bir top için olup asgari 1 balyalık (Ya· 
ni 25 top) satıtlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 kurut 
mütteriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naklini isteyenlerden beher bal· 
ya için 30 kurut araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1 • 24 top almak isteyen müfteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Y ukanda gösterilen bez fiatleri vekaletin teshit ettiği fiatlere 
uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık olduğu tu· 
dik olunur. 

Ticaret OJcuı resmi Mührü 

Avrupa ve Amerikaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve arama Enrti
tüsü genel direktörlüğünden: 
1 - Avrupa ve Amerika ya tahsile gönderilmek üzere müsabakc 

ile 20 talebe seçilecektir. 
Bunlardan 12 si maden iıleri veya maden Endüstrileri ile alakachı 

muhtelif ihtisaslan elde etmek üzere mühendisliği ve sekizi de jeolo
jilc ilimleri tahsil edeceklerdir. 

il - İsteklilerin afağıdaki §artlari haiz olması lazımdır : 
A - Türk olmak. 
B - Madenlerde veva saha üzerinde ~lışabiJecek kabiliyette va 

sıhhati tam olmak «Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.» 
· C - t.&alCal Lise ve Kollej mezunu ohıp, olgunluk vesikasini Jıa. 

iz bulunmak 
D - Yaşı 18 den a§8.ğı ve 25 ten yukari olmamak. 
111 -- Her istekli, mühendislik veya jeologluk mesleklerinden han• 

gİsini sectiğini verece~i istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsa· 
baka notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilmit olsa 
dahi, seçilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik ve jeologluk kaydını taımuyan istidalar kabul edil~ 
mivecektir. 

iV - Müsabaka fU derslerden yapılacaktır. 
A - Cebir - Her iki meslek için mecburi 
B - Hendese » » » » » » 
C - Fizik ,, » » » » 
D - Kimya !> » » » » 
E - Ecnebi bir dil » » » » » 
F - Nazari hesap Yalnız mühendislik için mecburi 
G - Müsellesat » > > » » 
H - Mihanik » » » » » 
t - Jeoloji Yalnız jeologluk için mecburi 
J - Zooloji » » » » » 

K - Botanik » » » » » 
V - Açılacak müsabakada üssü mizani kazanmıı olmakla beraber 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, mühendislik 
için, kazananların ilk 12 si ve jeologluk için de ilk sekizi ara8ında bu
lunmaları tartlır. 

Ossü Mizanın hesabında, ecnebi Lisandan kazanılan numara çift 
sayılacaktır. 

Mühendislik müsabakasıni kazanan 12 ki§iden ilk sekizi mühendis
liğin doğrudan doğruya teknik branılannda tahsil ettirilecek ve do. 
kuzundan 12 inciye kadar olan 4 kiıi de, maden iıletmeleriyle made
ni Endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere Ticaret 
ve organizuyon mühendisi olarak yetittirilecektir. 

V1 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
devlet emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mÜ· 
kellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bu
nun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

Vll - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet JlDllardır : 
a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi : 24 ağustos 1938. 
b - Sıhhi muayene tarihi : 26 ağustos 938 
c - Müsabaka imtihanları : 29 ve 30 ağustos 938 
VIll - Taliplerin Nüfus Hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasmi 

mektep ıahadetnamesini veya bunlarm tasdikli birer suretlerini, 4 
kıt'a fotoğraf ve dilekçelerini son müracaat tarihine kadar Ankarada 
M. T. A. Emtitüıü genel direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi mua
yeneleri için de tayin edilmit olan günde öğleden evvel bay Hasan 
apartmanındaki Enstitü merkezinde bulunmaları ilin olunur. 
2007 /2247 10 - 21 - 31 2274 (2410) 

es ... 
Turgutlu belediyesinden: 

Ke§if bedeli 1968 lira (4) kuruJtan ibaret (112) inci adada yapıla· 
cak pazar yerinin ve ke§if bedeli (1304) lira 36 kuruştan ibaret (116) 
ıncı adada yapılacak abdesthane binasının ihaleleri 5/7 /938 sah gü
nü icra edileceği ilan edilmi! ise de İnp.atı mezklıreye talip zuhur et
mediğinden bu itlerin bir ay zarfında pazarlıkla ihalesinin yapılma"'
na karar verilmiştir. 

Pazarlık 5/8/938 gününe nribadif cuma günü saat (12) dedir. 
isteklilerin tayin olunan gün ve saatte Turgutlu Belediye.ine rnüc 

racaatleri. 
10 - ıs - 20 - 26 - 2482 (2413) 
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AŞÇIBAŞI 
Makarnalar. 

Selanik &ergisinin Birincilik 
madalyasını kazanmıştır ••. 

UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat makinalaTı ve tezırôhlaTı bilumum sanayi makina· 
ları, Tornalar, Mahkaplar, Frezeler vesaire •• 
«PLATTn markalı pamuk çıkrıklan ve yedek parçalan. 
Pamuk presel~ri. 
BABCOCK VE WJLCOX lıer kuvvette buhar k z nları. 
Her nevi' demirler ·e borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil v~ maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri:. 
MARATHON markalı her cins torna, imalat. kalıplık çelikleri, 
cıva çeHkleri, her türlü halitalı halitaaız çelikler ve •. 
TIT ANIT sert maden hlkımları. 
Bu ibtiyaçlannızı aJağıdaki adresten temin edebilirsiniz ı 

G. D. GiRAS Pttştemalcılar sakak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

Telefon : 2413 Posta Kutusu 234 
1-13 (841) 

~mcmilm ... ~!!IESiK::1Pn:IZ::ml .. aıml!IZ::'!1:mll9•r:z:ımım-..:sml 

iz i vakı ·ıa müdürlüğünden: 
1 - Kemeralb camiiııin muhtelif tamiratı 20 gün müddetle açık 

arttırmaya konulmu§tur. 
2 - Bu tamiratın keşif bedeli 721 lira 65 kuru§tur. 
3 - Teminr..tı muvakkate 55 liradır. 
4 - 1halesi 18 temmuz 938 pazartesi günü 1aat 10 dadır. 
5 - Talip ve ehliyeti fenniyeyi hfilz olanların Vakıflar idaresine 

müracaatleri ilan olunur. 
26 - 4 - 11 - 18 2289 (2.'l12) 

UAf MON CEP V ANTILATöRLERI 
En ıon icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir ıa

atte bir kuru,Iuk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram o!up zarif 
bir kap için~edir. B yanlar el çantasında, baylar cebinde tafır •. 

Herkes:n yanında bulunması l"zım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMIŞLI 

HOSEYiN HOSNO ticarethanesi .• 
~ , 

lzmir Va ıflar Müdürlüğünden: 
Sen" iği Lira No. Mevkii Vakfı 

96 24/19 Büyük Salepçioğlu ham içinde Salepçioğlu 
Yukarıda yazılı kiralık akarat 31 /5/939 sen =i nihayetine kadar 

kiraya verilmek üzere arttırmaya çıkanlmı§tır 
İhalesi 14/7 /938 perıembe günü saat ondadır. btekli olanların 

V kıflar idaresine müracaatleri, 
7 - 10 - 13 24?.3 (2388) 

Böbreklerden idrar torhuma kadar yollardaki hutalıldann mikropla· 
nnı kökünden temizlemek için (HEl.MOBLö) kullanınız. 

•• 

. HE L M O B L O 
Böbreklerin çahımak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluk

lannı, ski ve yeni Belsoiukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnsını, sık 
ıık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Ve!;sletimizin resmi ruhsahnı hi.iz bulunan HEL
MOBl....ö her eczanede bulunur. 

DiKKAT : HELMOBLö idran temizliyerek mavı1e§tirir. 

•• 
Kula Mensu at 

ABRI~ASININ 
Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ·ve en cazip desenlerde 

L ·· ks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

z D 
Hah Ltd. Şirketi 

VltrJnlPrinde teşhir edtrmektedlr. LUtfen ziya~et 
~diniz, Sahş toptan ve perakende 

u uınu 

. 1. 

Böbrek, karaciğer ıahatsızlıkları
a, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifa ı maden suyudu 

er yemekte bir iki 
·Barda • • 

iÇii 
• z 

TELEFON 2067 

E -~il L • u 

H ........................................ .. 

Motosiklet Aln1&k Çok kolay 
F.A.K.A.T 

Yedek Parçaları Mevcut Olan 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIY AN BiR MOTOSiKLETi ALMAI' 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BiR MEMLEKETIE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOSIKLETI.ERINtZIN AYLARCA MUATTAL KALMASINI 
ISTEMIYORSANIZ VE VERECEö1NIZ PARA Yl ACIYORSAN1Z 

EN UFAJ< TEFERRIJATINA KADAR YEDEK 

f 

'' 

PARÇALARI ~1EVCUT OLAN 
ALMANY ANIN EN ME.ŞHUR 

1 

vi C.T o 1 A • .,'1-~-0i~w;ı.T~ 
ge '9.SOO tem lourQömod H 
• iC 15 PS 

TOR YA,., 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOStKLETI..ERtNt 

TERCiH EDiNiZ 

PHANOMEN 
PRESIDENT 
PlKTATOR 

..... 
Marka Bisikletleri AVUSTURYA MALI 
çok ehven fiatlerle FEVKALADE UCUZ 
sablmaktadır. 

A'io"ti Biradorlpr "VEM.~ marka 
E. K. Ş. Kô:zım Dirık ------..,. 

Elektrik ampulleri loptan Caddesi 
Telefon: 2801/3709 ve perakende ıatılır. 

~n:sımt11=:uımm ... .-ma;rmsma;mm .... ı•am ........ I 

ilet senayiinde eşsiz , 
bir kiniül 

Traş bıçakları fennin bir harikası tra§ 
bıçaklarının mutlak en iyisidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 
•• 

Mazhar Ongür 
Hükümet caddesi kemeraltı karakol karşısında 

Manis;=N;f~a mÜdürlijğünd~n: 
1) 33757.10 lirabk kC§if bedelli Twgutlu hükümet konağı inıaab 

nın 14000 lira üç kuruıluk kısmı kapalı zarf uaulü ile eksiltmeye çı· 
kanlmıştır. 

2) Eksiltme 14 - 7 - 938 per§embe günü saat on altıda Nafıa mü .. 
dürlüğü odasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3) - Eksiltmeye girecek olanların 1051 lira teminat vermeleri_ 
lizımdır. 

4) Projeler, keıif, mukavele sureti, eksiltme §arbıamesi, hususi 
§arlname Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

5) Bu İ§e girecek olanların 938 yılına ait Ticaret odası vesikası ve 
938 yılına ait olarak Nafıa vekaletinden alınmıt yapı müteahhitliği 
vesikuı göstermeleri ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olması 
veya bunlardan birinin fenni mesuliyete iştirakiyle i yapacağına da· 
ir noterlikten senet vermesi "zundır. 

6) istekliler 2490 numaralı kanunun tarifatı daire inde hazırlıya• 
cakları teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vaktinden bir saat evve· 
line kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelidirler. 

Posta. ile göndereceklerin yukarıdaki saate kadar komisyon reisli· 
ğine gelmesi lizundır. Postadaki teahhürler kabul edilemez. 

28 - 2 - 6 - 10 2311 (2319) 

Manisa Nafıa müdürlüğünden: 
1) 33757.10 liralık keıif bedelli Salihli hüküm t konağı inşa.ah• 

nın 14000 lira üç kuru§luk kısmı kapalı zarf usulü i!e ·eksiltmeye çı
karı mı§tır. 

2) Eksilbne 14 - 7 · 38 perıembe günü saat on yedide Nafıa mü· 
dürlüğü oduındaki eks'itme komisyonunda yapılacaktır. 

3) - Ekeiltrneye girecek olanların 1051 lira teminat vermeleri 
lazımdır. 

4) Projeler, keşif, mukavele Rureti, eksiltme ıartnamesi, hususi 
prtname Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

5) Bu iıe girecek olanların 938 yılına ait Ticaret odası vesikası ve 
938 yılına ait olarak Nafıa vekaletinden alınmıt yapı müteahhitliği 
vesikuı göstermeleri ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olması 
veya bunlardan birinin fenni meauliyete İ§tİrakiyle iş yapacağına da
ir noterlikten senet vermesi lazımdır. 

6) İstekliler 2490 numaralı kanunun tarifah dairesinde hazırhya
cnklan teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vaktinden bir saat e~o
line kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelidirler. 

Posta ile göndereceklerin yukandaki saate kadar komisyon reisli· 
fi.ne gelmesi lazımdır. Pos adaki teahhürler kabul edilemez. 

28 -z- 6 - 10 2311 (2319) 
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Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike ali111etlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiak alsınlıiuun fena ikıbetler doiurmuma 
mini olmakla beraber b6tün ıabraplan da dindirir. 

icabında giinJe 3 Juı,. alınabilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

i. terkezi Kemeraltı cadcleai 
Beyler Sobiı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddt yürüyen 
pir müesse.e olmuf, kokuculul 
&lemini §8§ırtmıı bulunmaktadır 
HilAl eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindt:ki ciddiyeti, kolon
yalarını Jzmirlilere aorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kamil adını ıcörmelUiniz. 

~ ,-. , ... ~ . 

lzmir Ziraat mektebi kayıt ve 
kabul şartları 

1 - Okulumuza 16 ile 19 (dahil) yapndaki orta okul menm'-n 
PIU'UIZ leyb olarak kabul edilecektir. Paralı leyli gimıek iatiyenler üç 
tabitte 200 lin 't'erirler. 

2 - Ka11t muamelesi eylUlün birinci sününe kadar devam edece
iinden airmek istiyenler qailda yazdı vesikalarla ya doğrudan doiru
,.. 't'eyalıut bulunduktan yerin mülkiye imiri veya ziraat müdürlük 
ve memurluktan vesıtuiyle okul direktörlüjüne müracaat etmelidir
ler •• 

A-tstida. 
B - Orta okul diplomui ve dİplomuana esu olan den numarala· 

rnu söeterir mektep müdürlüiünden ahnnut resmi bir vesika. 
C - Hüviyet c:üW•nı (Okula bhal edildikten IODl'a ubnı getir

mek prtiyle timdilik tudildi örneii de gönderilebilir. 
D - Sa;bk raporu (Liaelere paruız sirenlerin bazırladıldari mat

bu aajbk fiti olup isteklinin Ziraat itlerine mütehammil olduğu fiti 
dolduran doktor tarafından aynca yazılacaktır.) 

E - Atı ,.Jıadetnamesi. 
F - Hüsnühal m•zbataai .. 
J - Arazi sahibi veya çiftçi çocuğu olduğuna dair resmi bir vesika 
H - Dört adet vesikalık fotoğraf. 
1 - Kefalehıame (özünüz okulu bırakır veya mezun olunca bü

kü.metin verdiği memuriyeti kabul etmezse kendiıine yapılan muraf
lan t•zmin edeceiine dair noterlikten musaddak olacaktır.) Kabul 
edilenlere okul direktörlüjünden örneği gönderilecek olan bu kefalet
name okula ıelirken de ıetirilebilir. 

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

Karacijer, bölnek, taJ ve kumlannd&n 
mütevelli eancılannız, damar serdikleri 
\re tiomanlık ıikayetlerinizi URINAL ile 
geçiriniz 

Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat gİ· 
bi maddeleri eritir, kanı, temizler, lez
teti hoı. alınmaaı kolaydır. Yemekler· 
den sonra yarım bardak su içerisinde alt
IUr. 

INGiliZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOCLU • tsT ANBUL 

·-----DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

,ı 
1 

1 

TE- LINIE 
G. m. b. H. ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
H. SCHUET 

J UNO vapuru 8/ 7 tarihinde beklen· 
MARlÇA vapuru 6 temmuzda bekle- mckte olup yükünü tahliye edip Burgaı 

•niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen Vama ve Köstence limanları için yülı 

i · "k alacaktır. alacaktır. 
çın yu SVENSKA ORtENT LINEtN 

SERViCE MARl11ME ROUMAINE VtKINGLAND motörii 18 temmuz-

BUCAREST da beklenmekte olup Rotterdam, Ham. 
DUROSTOR vapuru 24 temmuzda burg, Gdynia, Danzig, Danimark vı 

bekleniyor. Könence, Galatz ve Tuna Baltılı: limanları için yük alacakbr. 

limanlan için ytik alacakbr. FtNSKA ANG A/B 

JOHNSTON V ARREN LINES L TD. SAAIMA vapuru 6 temmuzd~ bek. 
lenmekte olup doğru Anvers ve Fınland 

UVERPOOL l' l . . .. ı_ a1 -- L 
ıman arı ıçın yua; acaa;tır. 

AV1EMORE vapuru 3 temmuzda bek- SERViCE MARtTtME ROUMAIN 

1eni,yor. Burgu. V ama. Köatence, Suli- ALBA JUUA vapuru 6 temmuzda 

na, Galatz ve lhraı1 limanlan için yük bekleniyor. Malta, Marsilya ve Cenovı 
alacaktır. limanlan için yük ve yolcu alır. 

STE ROY ALE HONGROISE ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
lardaki değifiklik.lerden acenta mesuli-

DANUBE MARl11ME yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat içia 
TtSZA vapuru 1 S temmuzda bekle- ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

niyor. Beynıt, Port Sait ve laltenderiye vapur acentalığına mUracaat edilmesi ri-
için yült alacakbr. ca olunur. 

BUDAPEST vapuru t 4 temmuzda Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 

bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala

l ca1ttır. 
AMERtCAN EXPORT UNES 

EXCHESTER vapuru 1 O temmuzda 

bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
EXETER npuru ıs temmuzda Pi· HELLENtC UNES LTD. 

reden Nevyorlc İçin hareket edecelttir. ATHINAI vapuru 12/ IS temmua 

D&ndakl hareket tarthlerlyle nav- arasında beklenilmekte olup Rotterdam 
, lwılardakl dellJ'ldllderden acenta me- Hamburg ve Anvcra limanlan için yük 

. - :-...... •• ~=· ..... ,. . ·' .... , .• ,. ' . ,, __ ,, t kabul tm alacalı:tır. 
-~~ e ~ it • 

fazla tafsili almak Blrln- HELLAS vapuru temmuz nınayetin· 

TURAN r abrikalan mamullhdır. Aynı ıamında Turan 
tuvalet ıabunlar1nı, traı abuna •e kremi ile gtlıellik krem· 
lerini 1'u1Janınıı. Her yerde satılmaktadır. Yalnıı toptan aa· 
htlar için lımlrde Gaıi Balvannda 25 numarada umum acea• 
telik Nef'i Akyarsh Te j. C. Hemai7e mOracaat ediniL 

Posta Kut. a•• Teelon a••• 
Ağız bütün mikroblara daima açık 

bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 

Bakımsızlıktan çürüyen di,lerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi· 
ait, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma ya:•~ığı fennen anlafılmıthr .• 
Temiz ağız ve ıaflam ditler umu· 
mt viicut ıağhğının en birinci ,ar
h olmuftur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumu' olur· 4 

RADYOLIN 
sun uz. 

ile ditlerinizi ubah ve aktam her ,.emekten ıonra farcalayınız. ••• 

Daha t lçtn de beklenilmekte olup Rotterdam, Ham· 
el Kordonda V. F. Hemy Van Der Zee burg ve Anvers limanlanna yük ala· 
ve Co. n. v. Vapur acentalıtma mUra- caktır. 

caat edilmesi rica olunur. ONITED STATES AND LEVAN'r 
Tel. No. 2007 ve 2008. UNE LTD. 

HEL VIG rnotörü temmuz iptidaainCla 

------------- beklenilmekte olup Nevyorlc için yÜ)ı 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BIRINCt KORDON REES 

BiNASI TEL . . 24 43 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HA'lTI 

DESTRO Yapanı 7 haziranda 

alacaktır. 

BAGHDAD motöril to/ 12 ağuatoı 
arasında beklenilmekte olup Nevyork 
için yük alacaktır. 

BAALBEK motörü 15/1 7 eylul ara· 
sında beklenilmekte olup Nevyork için 
yük alacakbr. 

BALKANLAR ARASI HA Tn 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı iktısat konferanaınıa 
ıeyyah, yolcu ve yük için teaiı ettiii hat
ta mensup Yugoılav bandıralı 

LOVCEN 

LlYerpool Ye SYanıeadan ıelip Lüh vapuru 9 temmuzda. 18 de 

yük ık __ ,_ Conıtanza, Vama ve Burgaı lımanlan 
~ araçaa. 

için hareket edecektir. 
CAV ALLO vapuru 7 haziranda L o v c E N 

gelip Londra ve Hull için yfik ala- lüks vapuru pazarteei 18 temmuz saat 
aktı 12 de lzmirden hareket edecek Pire. 

c r. Korfu, Adriyatik limanlan, Venedi.k. 
FLAMINIAN vapuru 22 hazi· Trieate ve ŞUJ&k limanları için yolcu v• 

randa Liverpool ve Svanıeadan yük alacaktır. 

selip yük çıkaracak. Gerek vapurlann muvuallt tarihleri, 
• gerek vapur lsimlerl ve navlunlan hak-

DRAGO vapuru 25 huıranda kında acenta bir taahhilt altına girmez. 
Londra, Hull ve Anverıten gelip Daha fazla tafsil&t almak için Birinci 

yük çakaracak Ye ayni zamanda Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

Londra ve Hull için yük alacaktır wnuml deniz acentalığı Ltd. mUracaat 
Tarih ve navlunlardaki detfllkllkler- edilmesi rica olunur. 

deıı aceııta mesul17et kabul etma. TELEFON: 31n - 4012 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ba her Od otelin miiateciri Türldyenin en eald olekial BAY 
öMER LOTFO'dGr. 43 senelik tecrübeli iclareeiyle bitin F.ce 
haJkma kendisini aeYdirmittir. 

Otellainde misafir kalanlar, kendi nlerincleld rahata ba
turlar. 

Birçok hmuaiyetlerine iliYeten fiatler miithit acuzdar. 
latanbulda bGtün Ece ve lzmirliler ha otellerde baluturlar. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türl'ii tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 
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aponyanın Fransaya · verdiği nota 
Fransız hükümeti bu notayı dostça bir zihniyetle tetkik etmektedir 

Çinlilerle başa çıkamayınca Kastellon cephesınde 
·aponya lngiliz ve Fransız müstemle- F rankistler, hücumlarının şiddetli 

kelerini mi tehdide başlam_ış karşılandığını itiraf ediyorlar 
Faris 9 (A.A) - Parascl adalru-ının 

Jşgnli hakkındaki nota diln japon harici
ye mUsteşan Hurinusi tarafından Fran
ıanın Tokyo elçisi Arsene Henry'ye tev
~ı edilmiştir. 

l l · ı 
Fransa htikümeti bu notayı uzlaştırı

cı dostça bir zihniyetle tetkik c'tmektedir. 
~aponya verdiği nota ile bilhassa Fran
aanın Parasel adaları hakkındaki fikri
m öğrenmek ve bu adaların servetini iş
leten kumpanya ve japon tebaasının 

\ncnfaatlerlne riayet edileceğine dair te
minat almak istemektedir. 

Fransa kendiliğinden bu hususta lfı
ıı:ımgelen teminatı vermiştir. 

Paris 9 (ö.R) - Fransız siyasi .mah
fillerinde bildirildiğine göre japonya ta
rafından Fransayn verilen nota mutedil 
bir lisanla yazılmış olup adaların ~galini 
protesto etmekte, sadece bu sularda fa
aliyette bulunan japon balıkçılarının 
menfaatleri himaye edilmesini istemek

tedir. 

~·~-e-x~w-
h 

(.' ~ 

Hariciye nazırı 'M. Jorj Bone bu sabah 
:.Japon bUyilk elçi.slnJ kabul ederek 
Fransanın Japon notasına cevabını tev
di etmiştir. Fransa cevabında japon balık 
çılnrının fanliyet1erinde kemali serbesti 
ile devam edebilecekleri hakkında temi-

Hindi çiniden manzara ve tiplCT 

mıt vermektedir. Eiyet tahmil edilmemiştir. 

Paris 9 (A.A) - Mntbuat Parasel Epok yazıyor: 
adalannın işgall Uzerine japonlar tara- Şimall ve vasati Çinde istediği gibi 

fından yapılan protestol:ır hakkında tef- ilcrleyemiycn japonyn gnyretlerini cenu
tirlerde buhmmaktadır. U Jur şöyle ya- ba tevcih ederek Hongkong ve Singapur-

1lly9r: daki Ingili:z: müstemlekelerlni ve Fransız 
Eğer bu adaların hAkimlyeti mUnaka- Hindi Çinisini tehdit etmektedir. Alman-

yeni bir tezahUril addeylemcktedir. Be
reket versin ki İngiliz tc7J b"öyle değil

dir. 
övr yazıyor: 
Japonların Hanoy ve cenubi Çin üze

rinde büyUk bir nüfuz sahibi olmak Uz.e
re günün birinde işgalini derpiş ~ttlk

lcri Hainan adasının cenubundaki isti-
mıya mucip bir mesele ise bu münakaşa- . . .. ha ed ,_ b 
.- .:l- • ıhn yn ıse Japonyaya muuı ret erer;. u nad noktalnrını elde etmek nrzusilc Pa .. 
nın Annam ile Çin arasınw:ı yap ası . . . . ~. . . 
ltız.ımdır. Çünkü bu adnlnr hlç bir za- memleketin Parasel adalarının Jşgal:nı ra~ adalarını bızzat ~gal etmegı dilşlın-
mnn japonlann olmam~r. Bundan protesto etmesini tasvip etmekte ve ış- . müş olmaları ihtimnlınden uzak değil
başkn bu adalara hiç bir askerl milkelle- g:ıl keyfiyetini Fransız emperyallznıinin dir. 

Kat'i harbe hazırlık 

Japonların yapacağı yeni taarruza 
bizzat Çan Kay Şek karşı koyacak 

Hankcu sokaklnnnda yapdan nümayiılerden biri 

Salamanka, 9 ( ö.R) - Dün de bü
tün cepheler üzerinde ıiddetli hareket
ler olmuştur. Kastellon cephesinde Fran
kist lrnvvetler, Sagonte istikametinde ile
ri hareketlerine devam ederek Mulez 
kasabasını işgal etmi~lerdir. Bu kasaba 
Kastellon Dolapyan ve Sagonte ıehirle
ri ara ındaki yolun üstündedir. Franko 

hesinde Frankist1erin ilerleme teşebbüı 
leri ıiddetli mukabil taarruzlanmızl( 

m~külata uğratılmıştır. Bütün cephelel\ 
de cümhuriyetçiler neticeden emin ola
rak mukavemetlerine devam ediyorlar. 

lspanyol ~ehirlerinde sokak harpleri 
ordusunun sahile d-oğru ileri hareketi ay
ni §ekilde devam ediyor. Muhakkaktır 
ki cümhuriyetçiler büyük ve inatçı Lir 
mukavemet gösteriyor bu ileri hareketi 
esnasında taarruzları şiddetli mütekabil 
taarruzlarla durdurmağa çalışıyorlar. ltalyan tayyarelerinin köyler üzerinde 

uçuşları ve bombardımanları insafsızc( 

Barsclon, 9 (ö.R) - Knstel1on cep- devam etmiştir. 

ariste 14 temmuz günü 
omünistler ispanya cü.mhuriyetçİ· 
leri lehine nümayiş yapacaklar 

Barselonun havadan alınm~ Tesmi 

Roma 9 (ö.R) - Italyan matbuatınını lardır. 11emmuz günü kargn~ıklar ve hadiseler 
Parlsten aldıkları haberlere göre Fran- KomUnlstler bütlin teşkilatlarının nü- çıkmaması için sıkı tedbirlere ba~ vllI'" 
siz müfrit sol cenah partlleri 14 Tem- . . . _ 1_, . • h lık muştur. Komünistlerin tezahürntı Bas-

. • . • mayişlere ıştıraıu ıçın nzır yapmış-, 
muz gilnh lspanyol cUmhuriyetçilerlnin tille civarındn olacaktır. Burada topla• 
lehlnde lehinde şimdiye kadar görülme- lardır. 1 nacak olan kafileler Etval meydanına 
m~ bir nzamette nümayişler yapacak- Diğer tarafdan Daladiye hükümeti 14 doğru ilerliyeceklerdir. 

Şako Sulh konferansı 
Uç ay süren müzakerelerde·n sonra 
nihayet müsbet bir neticeye varıldı 

Paris, 9 (ö.R) - Bugün 2.5.5 te 

neşredilen bir resmi tebliğde Şako sulh 

Har.ko\, 9 (A.A) - Santral Niyuz takasında Çin tedhişçilerinin faaliyetine' muharebe yapacaklarını znnnettiklerin- konferansının Üç aydan heri devam 

Çin ajansı bildiriyor : mani olmak için Şanghay belediye mec- den bütün ihtiyat kuvvetlerini bu cep- eden mesnisi müsbet neticelere vardığı 

olduğu malumdur. Anlaşmayı müteakip 

hali harpte olan iki memleketin mümeıı· 

silleri kucaklaşmışlardır. Arjantin bu 

anlaşmndan bilhassa memnundur. Zira 

bunun tasdiki zamanı Arjantinin milli Radyo ile neşredilen bir nutkunda hn- !isi tarafından ittihnz edilen tedbirleri heye sevketmektedirler. bildirilmiştir. Filhakikn Bolivya ve Pa-

riciye nazırı Unng • Suang • Uei 12 ny kafi görmediğini söy)iyerek keyfiyeti raguvayın mümessil1eri hükümetlerinin 

aüren ciddi bir mücadeleden sonra Çin- şiddetle protesto etmiştir. Hankov, 9 (A.A) - Çin gönüllüle- tasvibine arzedilmek üzere hazırlanan 
J ·ı · · k bil" l · d b" ri baz.ı noktalarda Pingsin" demiryolunu J ı enn azım ve a ıyet erın en ır şey .. bir an aşma projesini parafe etmişlerdir. 

J..:aybetmcdl.klcrı"nı· so""ylemı"c ve "U •o""z. Roma, 9 (ö.R) - Hankeudan bildi- tahrip etmişlerdir. T dk l hl " " ., as i için veri en mü et 20 gündür. 
!eri ılave etmi tir : 

Japonyı:ıya sermaye ve silah vermek 
ıruretiyle ynpılan yardıma nihayet veril

melidir. Uzak Şarkta sulhu tesis etmek 
için bir müdahaleye ihtiyaç vnrdır. 

Şanghay, 8 (A.A) - Japon general 
konsolosu diın beynelmilel imtiyaz rnın· 

riliyor : J ııponlann bu cephede ileri lia-
Hankov, 9 (A.A) - Çin • Japon ih- Bolivyada anlaşmayı parlamento tasdik 

reketleri üzerine Çin ordusunun mukn-
K S k tl·ıa· fının yıldo"'nu'"mu·· mu··n~scbetı•yte çı·n edecek, Paraguvayda İse reyiama müra-vemeti iu angta temer üz etmektedir. .. 

~aat olunacaktır. Bu konferansa iı:ıtirnk 

eden memleketlerin Birleşik Amerika 
Bu şehre bu sabah bir çok harp tayyare komünist partisi bir beyanname neşrcde

filoları ile mühim mikdarda bt'at gel- rck Şan - Kay - Şek ile Çin ordusunu 

mi;;-tir. General Çang Kay Şek Çin ordu- tebrik etmekte ve komünistlerin ilk eaf

sunun muknvemetini bizznt idare etmek-
1 

ta müstevlilerle harbe dc'li am cdeccklc
tedir. Kiu - Sangta Japonlar kafi bir rini bildirmektedir. 

Cümhuriyetleri ba~tn olmak üzere, Ar

jantin. Brezilya, Uruguvay, Peru. Şili 

hükümetleriylo Bolivya ve Paraııuvny 
:;<' 

CENUBi AMERiKA TJPi 

, bayram günlerine tesadüf edecektir. 

Buenos Ayres, 9 (AA) - Şak0 

konferansının murahhasları ParaguvnY' 

" ve Bolivya hariciye nazırlarına kabul 

ve parafe ettikleri doğrudan doğruya 

anlaşma ve hakemlik itilafına dair tek· 

liflerini im7.a edebilmesi için nazırları bıt 
• teklifleri hükümet1crine bildirerek blr 

an evvel tasdik edilmeııini talC'p etıneğe 
teş..-ik etmişlerdir. 


