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Başmuharrir ve umum! n~riynt mUdUrU: 

HAKK.l OCAKOcLU 
ABONE SERAITt 

DEVAM MODDETt Türkiye için 

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

Hariç için . 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 --------<J 

• ,s~~,, 
Almanyada iki tren çarpıştı 

Berlin ll (A.A) - Meklenburg'da Heinsberg 
ve Kopeperntiz istasyonları arasında iki tren 
çarpışmıştır. Altısı ağır olmak üzere bir çok kişi 
yaralanmıştır. 

·-------' FtA Ti ( 5 ) KURUŞTIJR Ciimhuriyetm t>e Cihnhuriyn eserini• 'WJcrlri, ıal:ıahlan rskar ıiyari oa:etedif' YENi ASIR Matbaumda buılmıfbr 

Tür~iye- Fransa -Suriye 
iyi komşuluk ve dostluk görüşmeleri 
müsait bir hava içinde devam ediyor 

18 Yıl .. 
Hatay davası 

ardında 
-o---

l' AZAN: :MAHMUT ESAT BOZKURT 

Bugün bir hafta vnr ki TORK or
dusu Hataya ayak basti. 

Bir hafta var ki AL BAYRAK 
Hatnyda esiyor 1 

Bu münasebetle 
· Burada, Hatayın son on sekiz yıl

lık siyasal tarihinin ana hatlarını çiz
mek kaygısındayız. 

Son merhalelerinden birine varmış 
olan bu ulusal davamıZJn yarınını 
RÖrebilmek için, böyle bir etiidiin 
faydasız olmıyacağı düşüncesinde-
;:ı·iz. 

* Hatay (Ulusal Pakt) tan bir parça 
idi. 

Yine de öyledir. 
Bilivoruz ki : 

lskenderundaki Fransız kulübü 
ordumuz şeref ine bir ziyafet verdi 

Kahraman a.skeTlcrimiz Jıkenderun aokaklannda 
lstanbul 11 (Hususi) - Cumartesi esaslar hnriciye vekilimizin riyasetinde 

günü ~hrimizc gelen Hariciye vekili \'e Fransız biiyük elsisi B. Ponsonun da 
Dr. Tevfik Rliştil Aras Ankarada devam iştirakile yapılacak olan toplantıda 1et
etmektc olan Türkiye - Fransa - Suriye kik edileccltür. 
iyi komşuluk anlaşması müzakcrolerini Ankara 10 (A.A) - Haber aldığunıza 
takip etmek üzere di.ln tekrar hükümet göre Sovyct büyük elçisi hariciye veki
mcrkcrine dönmüştür. limlz Dr. Arası ziyaret ederek Hatay 

Türkiye - Suriye dostluk muahedesi jşinin F.rnnsa ile Türkiye arasında dos
müzakcreleri müsait bir safhnda ilerle- tane bir surette halledilmesinden dolnyı 
mektedir.. Komisyonlarda hazırlanan - SONU 3 ONCO SAH1FE:DE -

Yirmidört saatte iki yangın 

Büyük kimya endüstrimize girmek 
için ilk adım olan fabrikanın 

Temeli lzmitte atıldı 
Bu labrika memleket sanayiine olduğu kadar mem· 

leket müdafaası için de kıymetli bir amil olacaktır 

ET davası 
Beled~ye bu işe 

·el koydu 
Hastanelerle muhtelif mektepler ve 

bir çok müesseselerin senelik et ih
tiyacım temin için açıJnn münakasa
larda fazla et istenildıği vilayetin na
zan dikkatini celbetmiştir. 

Vali. B. Fazlı Güleç bu mühim q
le ehemmiyetle ali.kadar olarak bu 
gıöi müesseselere ucuz et temini için 
belediyenin teşkilat yapmasını mu
vahk gönniq ve belediye reİIİyle bu 
hususta görüpnüştür. Jzmitten bir manzara 

Belediye valimiz bay Fazlı Gü- Jz.mit, 1 O (AA) - Anadolu Ajan- Merasime istiklal marşiyle başlanmiJ 
ı leçin mühimsediği bu davayı ele al- sının h~usi muhabiri bildiriyor : ve bunu müteakip lzmitlilcr namına vali 
, mağa karar vermiştir. Belediye en- -Beş senelik eanayi programına göre ve Parti başkanı Hamit Oskay kürsüye 

cümcni bugünlerde çalqmalaruu bu Sümer Bank tarafından şehrimizde ku- çıkarak beş senelik programdan bahset• 
et te~kilnb İ§İne hasredecek.tir. Be- rulacak olan Klor ve Sütkostik fabrika- miı ve bu programın hemen hemen başa• 
lediyenin hu mühim t~ebbüsü, ay- sının temelleri bugÜn eaat 11/45 te Jk- rılmı~ olduğunu, Jzmitin bu muazzanı: 

j ni znmanda ;ebi:r halkının et ihtiya-J 

1 

tısat vekili Şakir Keııebir tarafından atıl- eserlerden İstifade ettiğini ,ükranla bil• 
1 cmı d!\ kısmen karıdıyac:alıtır. mıstır. - SONU 4 VNCtJ SAHiFEDE -

\ havzası 
Üzüm deposundakiyan- 1 .h IA b. . 1 .~ 

k l . b t ld stı sa atınuzın ır mıs ı 
gın ° ayca as ırı 1 artması umuluyor 

Tayyare 
Piyangosu dün 

çekildi 

1919 yılında bütün Acuna ilan 
edilen bu pakta göre Osmanlı impa
ratorluğunun; Türkler oturan, çok
luğu TORK olan yerleri ana vatan
dan bir kül idi. · 

Türkiye<le kalacaktı. 
Yine de öyledir. 
Bu esas., istiklal kavgalarında, uğ

runda kan dökülen, canlar verilen 
kutsal bir dava oldu. 

Yine de öyledir. 
Yilson prensipletinin Ar::.ıulusal 

barış şartı olan bu milliyet kaydı
nın ( 1) en ateşli .müdafaacıları 
J'ORK silahları oldu. 

Yine de öyledir. 

* Hatay, istiklal kavgalarımızda 
bizimle, ana vatanla bir kütle halin
de bütün bir diişman dünyaqına kar
§1 durdu. 

Vuruştu .. 
Bizimle bir kalmak için.: Ve son

ra bize kavuşmak için vuruştu. 
Fakat .. Günlerin zaruretleri, onu 

biı.den bizi ondan ayrı düşürdü. 
Hatay, tıpkı anasından ayrı düşen 

Yaralı bir arslan yavrusu hicraniyle 
on sekiz yıl, hasret denilen, ateşin 
alevlerinde yandı, kavruldu. 

Anavatan, yavrusundan eyrı 'ka- · 
lan analar gibi kanadı. 

* 1921 yılındn Ankara ar.la_şması 
imzalandı. 

Fransızlarla, Türkler arasında .. 
Buna, Franklen Buyyon - Fethi 

Okyar mukavelesi de diyebiliriz. 
O ?.aman Yusuf Kemal Tengirşek 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -
MAHMUT ESAT BOZKURT 

(1) Vılson şartlarına göre her millet 
mukadderatını kendisi tauin edecekti. 

Mağaza elli bin liraya sigortalıdır. Hadise 
tahkik ediliyor 

Pazar günü öğle Vl\kti, eaat bir sıra- mevcuttu. Bina eigortasız, fakat «!§yalar 
larında Halimağa çarıısında Meyveter 30,000 liraya Helveçya eicorta şirketine 
gümrüğü civannda bir eayılı üzüm bo- Bigortalı idi. 

yama ve temizleme imalathanesinde bü- Bu yangının sebebJ :ıuhuru tama
yük bir yangın çıkmış ve derhal mağ37a- men meçhu1dilr. Pazar sabahı bu mUes
nın çatısından alevler yükselmeğe başla- sese memurlarından biri saat dokuzda 
mı~tır. Oradan geçenler keyfiyeti zabıta- gelerek imalathaneyi açmış ve temizlik
ya ve itfaiye merkezine haber vermişler- le meşiıJ olmuştur. Yine pazar gilnü 

dir. . sant onda müessesenin sahibi gelere-k 
Derhal mahalline yeti~en itfaiye te~- i:ki saat kadar mağazada kalmıştır. 

kilatı çalıımağa başlamış ve yanm saat Bu zat ta :müesseseye alt işleri kolay-
içinde etrafa sirnyetine meydan verilme- laştımuştır. · 
den yangını söndürmüştür. Mnğa7.a saat 12 de kapanıyor ve yan-

Ncsim oğlu David Arditinin müsteciri gın kapandıktan bir saat sonra, yani sn
bu~unduğu üzüm mJlğazasında üzüm - SONU 2 lNCl SAYFADA -

Askerlik kampı Burnovada 

Delikanlılar, büyük neş' -

lııtanbul, l 1 (Huııusi) - Türk Hav• 
Kurumu piyangosu bugü!1 çekilmeie 
başlandı. Bugün çıkan numaralar a~ 
eında birinci ikramiye yoktu. 

15000 Lira 
5637 numaraya düotü. Nihayetled 3} 

ile biten biletler iki~er lira amorti ala
caklardır. 

12.000 Lira 
24884 numaraya isabet etti. 

10.000 Lirayı 
21.154 numara kazandı. 

28. l 04 numara da 
3000 lira alacaktır 

1000 URA KAZANANLAR 
19305 30473 

500 URA KAZANANLAR 
27788 25038 15102 33776 17437 
34507 33900 3248 16955 

200 URA KAZANANLAR 
30297 7341 3990 3247 33416 

Kömiir havzamızdan BiT giirünii§ 4547 5943 30350 3135 36194 
lıtanbul, 11 (Hususi) - Yaz mezu- kili B. Şakir Keııebir yann (Bugün) Zon- 9334 18889 38793 8424 1718~ 

niyetlerini ııeçirmek üzere Jıtanbulda guldağR hareket ediyor. Buradaki tet- 19282 31727 34732 12668 15236 
toplanan veklllerimiz bugünlerde mem- ltiklerden eonra Karabüke geçeceği tah- 13429 9613 8507 7552 22784 
leketin muhtelif yerlerinde tetkik eeya- min edilmektedir. Ba,vekilimizin kömür 36472 7141 18440 6051 1477, 
hatlerine çı1cacaklardır. havzaıına eeyahatlerinJ daha eonraya hı- 29872 26149 3815 4831 

Jıtanbul, 1 t (Husust) - Jkt11at ve- -SONU VCtJNCO SAHiFEDE- - SONU 8 INCt SAHiFEDE -eyle kampa gittiler 
· "Hamidiye,, Izmirde sevgi 

kı:ımp müddeti içinde yurd müdafaası· 
nın kendilerine a~ıladığı sevgi havası 
içinde askeri disiplinle, kendilerine glSs
terilcni mutlaka öğreneceklerdir .. 

Delikı:ınlılı:ır, büyük bir heyecan ve 

ve saygı ile karşılandı 
AKDEN17.J)E uzun bir gezinti 

yapan ve bu arada lskend!!!riye
den eonra JSKENDERUN limanını 
da 7.İyarct eden cHamidiye> mek· 
tep gemimiz, dün öğleden sonra eaat on 
nltı sularında limanımıza gelmiştir. Ha
midiye gemimiz limana girerken hall::ı· 
mız, içten gelen bir sevgi ile sahili dol
duraıak Hamldiyeyi seyretmiş ve kah· 
raman denizcilerimizi alkışlamıştır. Ha
midlyemizin limanımızı 2'.lynret münase
betiyle limandaki gemiler bayraldarla 
donatılmııı ve lzmir, kordon denizcllerf· 
mize karıı duyduklım sevgi ve saygıyı 
gösterecek tiekilde bayrnklnrla donan
mıştır. 

Askerlik çağınn ulaşmak üzere bulu
nan mektepli delikanlılann. yıllık asker
lik kampları Burnavada, orta mektep 
bı:ıhçesinde açılmıştır. Askerlik ruhunu 
benimsiyerek ye severek kamp hay~tına 
giren genç delikanlılar, on be, günlilk - SONj] 6 INCLSAHIFEDE -= . 



. ~ 

S 1 C AKLAR ŞEHiR HABERLERi 
Tahammül edilmez dere- Z t• ·ı·k k f h 1. d 

cede yükseldi ey ıncı 1 in işa a ın e 
Birkaç günden beri Egenin muhtelif 

yerlerinde kendisini kuvvetle hissettiren 
sıcaklar pazar günü ve dün tahammül
fersa b~r hal almqtır. Hararet derecesi 

İzmirde 35 dereceyi aşmamakla bera
ber, havanın rütubetli ve llkıntılı olUJu 

halkın rahatçe gezmesi imkanuu selbet
migtir. 

Cumartesi günü öğleden sonra ve pa
zar sabahı ÇCf1Ile plajlarına ve civar me

sire yerlerine akın, gözleri çekecek ka
dar barizdi. Pazar sabahı lnciraln, Gü

zelyalı ve Karşıyaka banyoları erkenden 
kalabalıklaşmıştı. Giizelyah • lnciraltı 

seferlerine tahsis edilen otobüsler, bazı 

saatlerde ihtiyaca cevap veremiyecek 

kadar kalabalıktı. Yirmi iki kişilik oto
büslere otuzar killi kabul ediliyor, bu va
ziyet halkın istirahatini eelbediyordu. 

Saat ondan ıonra 1nciraltl plajları ta
mamen dolmuıtu. Banyolarda soyuna
cak oda bulamıyanlar, ağaçlar arasında 
ıoyunarak denize girmek mecburiyetin
de kalmışlardL 

Cüzelyalı ve Karşıyaka deniz banyo
larında da vaziyet ayni idi. Menedilme
sine rağmen, maalesef Karataşta birçok 
lcim1eler denize girmiılerdir. Güzelyalı
ya kadar devam eden sahil evlerinde de 
hemen birçok aileler denize girmiştir. 

Pazar günü Kızılçullu deresi, Buca 
ve Kızılçullu sırtları ailelerle dolmuştu .. 
Bu kısım nisbeten daha serindi. 

Yeni bir cinayet 
Arabacı Salih Boşanma davası 

vurdu karısını iki yerinden acan 
' DUn akşam Basmahane istasyonunda alıp vagona giden Fatma, kompartiman-

yine bir aile kavgası yUzUnden bir cl- da trenin kalkmasını beklerken yanına 
nayet olmuştur. kocası Salih geliyor. tkisi arasında bir 
Arabacı Salih adında blrl, bir kaç se- münakaşa başlıyor. 

nedir evli bulundu~ karısı Fatma ile Münakaşa klZJŞıyor.. Bunun neticesi 
mahkemeli olmU§lar. Kan kocanın mah- Salih belinden sıyırdığı biçağı iki defa 
kemeli ol.mut tabi! boşanmak iÇlıı olur. karısının vücuduna saplıyor. Ve .. Kaçı
!yi emellerle kurulmU§ olan bu yuvanın yor. Kadın bu Ani hilcum karşısında 
bu ylkmı hAdiseslnin suçlusu kimdir? komparıtım.ana yıkılırken yolcular da 
Onu henüz mahkeme tayin etmemiştir. feryadı basıyorlar. 
Dava devam ediyor. Katil, biçağını fırlatıp kaçarken hadi-

Dün de yine kan koca hukuk mah- seden haberdar olan zabıta tarafından 
ke?Msinde karşllaşmıŞlardır. Mahkeme- derhal ve çok kısa bir zaman zarfında 
aen sonra yirmi ~eş yaşında genç bir ka- yakalanmıştır. Yaraları oldukça ağır 
dın olan Fatma Burnavaya gitmek üzere olan Fatma Memleket hastanesine kal
Basmahane istasyonuna gelmiştir. Esa- dırılmıştır. Müddeiumumilik hadiseye 
aen Burnavada oturmaktadır. Biletini vaz'ıyet etmiştir. 

Serseri bir kurşun 
Halkapınar iplik fabrikası amelesin
den Mustafayı ağır surette yaraladı 
Halkapınar iplik fabrikaaında amele

lik eden Mustafa l.aminde bir genç. ev
.~ellü gece saat 2 f.30 ııralarında Tepe
cikte Çakır ıokağından geçerken ıeraeri 
bir kurıun tarafından ağır aurette yara
lanmııtır. Yaralı genç, aldığı yarayı mü
teakip sendelemif, kurtun sai kabasını 
delip geçmiftir. 

Yaralı genç ancak ı 

- Yaralandım : 
Diyebilmiı ve hayı}mtftır. Kendisi 

derhal hastaneye kaldırılmıı ve teda"Yİ 

Zabıta bu garip yaralanma hadisesi 
ilzerine io baıındadır. Derhal tahkikata 

başlanıyor. Bu ıokakta 326 numaralı 
evde Davut isminde birinin oturduğu 

öğrenilmiotir. Davut kasaptır. O gÜn 
erkenden Sabri ve bir kaç arkadaoı ile 

evinde rakı içmiotir. Bir aralık Sabri ile 
Davut arasında bir ağız münakaşası ol

muı, Davut fazlaca aarhoı olduiundan 
bazı lllfkınlıklar yapm11nr. Bundan hid
detlenen Davut, kapı önünde Sabriye ta-

altına alınmııtır. T esbit edilen ifadesin- bancuiyle bir el ate, etmiıtir. 
de : Kurıun hedefini bulamamıı, fakat 

- cBeni yaralıyanı bilaıiyorum. Or- oradan geçmekte olan iplik fabrikası 
talıkta kimse yoktu. Ben de evime gidi- amelesinden Mustafaya raatlamııtır. Ha
yordum. Bir tabanca kurşunu vücuduma dise adliyece tahkik edilmektedir. Suçlu 
saplandı. > yakalanmıotır. 

1:1111111111111111111111111111111111111111~ Moto pomp alındı 
~ Nişan s Belediye hem yangın ~tını tak

= b:mir Antikiteler müzesi direktö- S viye, hem de şehrin sulanmasını temin - -: rU bay Salilıettin Kantarm lem ba-: için bir motopomp, bir de arazoz sipa-- -5 yan Berra Kantar ile hmirin genç S riş etmişti. Bu iki makine yakında Iz-
5 ve Pzide komİsyonculanndan bay S mire gelecektir. 
: Nevzat Gönç&n -=-·-1·nma töreni : Izmirde de blr motopomp imal edil-- ·...-.~ -S iki tarafın aamimt dostlan huzunm-S mektedir. 
i: da yapıhmfbr. 5 - -: Genç nipnlılan ve Sal&bettin : 

- -
-0--

y azıhane nakli 

Pazar günü zeytincilik istasyonunda 
güzel bir hashihal yapılmıştır 

Burnavada faaliyete geçen zeytin
cilik istasyonu, bir senelik çalışmalarının 
neticelerini vali B. Faz.li Güleç'e göster
miş olmak için, pazar günü güzel bir da
vet yapmıştı. Bu davette vali, belediye 

reisi, daimi encümen azaları, ziraat mü
dürü ve mütahassısları ve daha bir çok 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

Pazar sabahı saat onda bu münasebet
le Bumavada zeytincilik istasyonu bah
çesinde bir çay verilmiş ve köylünün 
kalkınmasında zeytinin ehemmiyeti et
rafında görüşmeler olmuştur. 

Çay esnasında istasyonun ~efi B. Na
zım Kılıç kısa bir nutukla davetlileri 
selamlamış ve istasyonda yapılan işleri 
görmek üzere ihtiyarı zahmet eden ze
vata teşekkürlerini bildirmiştir. 

Italyada vilayet hesabına ikmali tah-
rinde tebarüz ettirmiştir. 

Ziyafeti mUteakıp istasyon milessese-
lerl gezilmi~ ve çalışma tarzı hakkındcı 
verilen izahat dinlçnmiştir. Hazırlanan 

Ser'de görülmüş ve istasyonun çalışma· 
lan takdir edilmiştir. 

Vali B. Fazli GUleçin büyük bir ehem· 
miyetle ilzerinde durduğu zeytin mev· 
zuu köy kalkınmasında başlıca çalışmı:
sebeplerinden birini teşkil etmektedir. 
VilAyet, delicelerln aşılanarak yararl 
bir hale getirilmeleri, her köyiin zeytin
liği bulunmasını arzu etmektedir. Bl• 
sahada zeytincilik i<rtasyonuna büyük bir 
çalışma hlı;sesi düşmektedir. Zeytincilik 

istasyonu, şUphe edilemez ki henüz tarr 
ranclman vermiş değildir. Fakat bir SC· 

nelik blr çalışma ile elde ettiği neticcı 

sil eden B. Nazım Kılıç bir sene içinde rildiğini söylemiş; bir kaç sene sonra is- cidden kıymetlidir. Zeytincilik davasırur 
zeytincilik istasyonunda 300,000 delice tasyonun köylüye ve halka yüz binlerce yürümesi için istasyon, kendisine düşer. 
fidanı ve 30.000 çekirdek fidanı yetişti- zeytin fidanı tevzie başlıyacağını sözle- vazifeyi daha lyl yapnuya çalışacaktır. 

Belediye 
Seçimi 
Hazırlıklara 
başlandı 

Göçmenler için 
Yeniden 182 ev pa
zarlık suretile eksilt

me ye konuldu 

lngiltere 
lzmir fuarına 

iştirak edeceklere 
tenzilat kabul etti lakin müdürlüğü yeniden 182 göçmen 

evini pazarlık suretiyle eksiltmeye koy· 
muştur. Çeşmenin Uzunkuyu nahiye Ingiltere hariciye nezareti, büyük Bri-
merkezinde 2 1, Menemen merkezinde tanyanın Ankara büyük elçiliği yolile 

Belediye seçim devreleri yak.ınlaşdı- 14, Çasıdarlıda 1 18 ve Kup.duının Da- fuar komitesine gönderdiği bir mektup
ğından belediyede seçim hazırlıklarına vutlar köyünde 29 kargir göçmen evi ta, Ingiltere Müttehid Krallığı dahilinde
başlannuştır. Altı belediye mmtakasın- inıa ettirilecektir, ihale günü 28 Tem- ki demiryollarında, Izmir fuarı milnase
da seçim hazırlıklan için icap eden ted- muzdur. Her bir evin muhammen keoif betiyle tenzilAt yapıldığını bildirmiştir. 
birler alınmıştır. Belediyece evlere bi- bedeli 542 lira 26 kuru tur. Eksiltenin lngiltere hükümeti, Ingiltere krallığı da
rer fiş dağıtılacak ve niifus kayıtları nil- üzerinde kalacaktır. Jska~ komisyonu hilinden Izmir fuarına gönderilecek eşya 
fw dairesinden alınarak defterler, ma- bu partiden ıonra yeni bazı evlerin ihale ile Izmir fuarını ziyaret maksadile !znıi-
halle ve sokaklara göre hazırlanacaktır. evrakını hazırlıyacaktır. re gelecek olanlara yilzde elli nisbetinde 
Yakında belediyede bir seçim bürosu fa. Haber aldığımıza göre göçmenlere tenzilat yapacaktır. Tenzilattan istifade 
allyete geçirilecektir. verilen evlerin evrakları Sıhhat vekale- için, Izmir fuar komitesinin tasdikli ve-

Seçim hazırlıklarile Vilayet makamı tine gönderilmiştir. Bunlar hazineye sikasını hamil bulunmak ve Ingiliz de-
ehemmiyctle meşgul olmaktadır. borçlandırılacak ve uzun vadeli taksitler- miryolları idarelerine ibraz etmek şart-

Hoparlör tesisatı 
Şehrimizin muhtelif meydanlarına 

yaptırılacak hoparlör tesisatı 15 Ağus
tosa kadar ikmal edilmiş olacaktır. Bu 

hususta bir ecnebi firma ile muhabere 

le ev bedellerini ödiycceklerdir. tır. 
Haber aldığımıza göre Ingiliz ticaret 

Se /ani k f e fotoğraf 
• • 

sergısı 
l 1 Eylul, 2 Jlkteşrin araıında, üç haf

ta devam etmek üzere Sclanikte Beynel
milel bir cFotograf sanat eaeTleTi> ser
gisi açJacaktır. Sergiye dünyanın her ye-

nezaretinin haftalık bülteninde Izmir fu-
arı hakkında muntazam surette propa
ganda yazıları çıkmağa başlamıştır. 

Londrada çıkan cYakin şark ve Ingil
tere> mecmuası da Izmir fuarı hakkında 
propaganda neşriyatı yapmağa başlamış
tır. Belgrad radyosu dünden itibaren Iz
mir fuarı neşriyatına başlam~ bulun

5 Kantar arbdqımm tebrik eder, bu 5 Avukatlarımızdan B. Halit Tevfik Öz- edilmektedir. Bu firmanin mütahassıs-
E nlpnm ıo~ bir aaadete batlancıç § yaman, yazıhanesini büyUk Kardiçalı ları yakında Izmire gelerek tesisatı ku-

maktadır. rindeki fotograf sanatkarları davet edil

mi~tir. Teohir edilen eserler ıergi IO• --------------

: olmumı dilerız. : hanında ikinci katta 82 numaraya nak- racak.tır. 
111111111111111111111111111111111111111111= !etmiştir. 1f·~~~ 

ı X7""./.8ZU W m w r/ .. o'JAil'.StUAD 

Tayyare Sineması 
Bu hafta net'e ve zevkle görülecek z bUyUk 

flllm takdim ediyor. 

ATEŞ GECESi 
GABY MORLEY - VIKTOR 

FRANCEN 
arafından müstesna bir ıurette yarablmlf büyük qk ve heyecan filmi 

ZAMAN ADAMI 
MAURICE CHEV AL/ER - EL ViRE 

POPESCO 
Gibi iki dibi san'atkinn en nefiı eıeri .. 

SEANSLAR : ZAMAN ADAMI : 3.40 VE 7.20 DE 
ATEŞ GECESi : 5.20 VE 9 DA 

r..i'ILL7.J.77.Z77.LAif7ZZZZ.ZZZ7,ZZZZP7:*~7.zzz.7J1ZZZZZZ7..TL//., 

Ofiste ve odada 
değişiklikler 

Türkofis lzmir ıubesi direktörü B. Ce
mal Ziyanın Jstanbul Türkofis direktör-
lüğüne tayini tahakkuk etmiotir. B.Cemal 
Z!,yaya henüz tebligat yapılmamı~tır. Bu 
hafta içinde tayin kararı tebliğ edilince 
lstanbula hareket edecektir. 

İzmir Türkofis müdürlüğü 'ıimdilik 
vekaleten idare edilecek ve müdür mua· 
vini B. Rahmi müdürlük vazifesini de 
görecektir. Oda umumt katibi B. Mehmet 
Ali Esen de yakında Hamburgtaki yeni 
vazifesi ba§ına gidecektir. Yeni oda U 
tibi umumisinin ticaret odasında bazı ıs 
lahat yapacağı haber alınmııtır. Bilhas 
sa ticaret odası istihbarn • "ervisinin daht 
eyi çalıomaııı, nqriyat ' _ ıstihbarat va 
zifesini Jzmir ticaret aleminin ihtiya· 
gösterdiği bir sc\'iyeye çıkarması temi 
edilecektir. 

nunda satılacaktır. Türk sanatkarları da 
bu ıergİye davet edilmiılerdir. 24 satte iki yangın 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE. 
:111111111111111111111111111111111111111111 t birde çıkıyor. 

5 Ev 1 en m e § ŞUphe edilemez ki, bu Mdisenln gö-= : rilnilşü itibarile bu bir tesadüftür. tlk 
; Anadolu refikimizin sahip n bat : şilpheler mağazada bulunanlardan biri-
; muharriri Denizli mebıua bay Hay- § n1n bir ;anık sigara atın.asile bu yangı
§ dar Rüttü Öktemin kızı bayan Şer-: nın çıktığını göstermektedir. Ve bu ak
S min öktemle tüccardan bay Nihat E la yakındır. Faht bir b~ka iddiaya gö
:S Kereatecioğlunun niki.b töreni dün E re mağazada bir varil görülmüştür. Bu 
:S evle1111M dairesinde yapJımtbr. E varilde petrol bulunduğu iddia edilmiş-
5 Törende Vali bay Fazlı Güleç, 5 tir. 

5 Belediye rew Dr. Behçet Uz, tebri- 5 Tahkikat ancak bu gün neticelenerek 
-

0 d b -: mız e ulunan mebuslar, lzmirin : yangın Mdisesi tenevvUr edecektir. Bir 
: tanUlllllf ıİJnalan, matbuat ailesi ba-E kaza olduğu zannedilmektedir. Maddi - -E :zır bulunmuılardD'. Bayan Şermin: zaran 2500 lira tahmin ediliyor. 
~ ökteme Vali, Bay Nihat Keresteci- E Evvelki gün saat 15 de Doktor Mus
: oiluna da bay Alaiyeli Halim vekA- 5 tafa bey caddesinde de bir yangın çık-
~ Jet elmİflerdir. E mıştır. Yangin bu caddede 1-23 numa-
: B t "' -'t .. b • 1 : ralı tliccardan B. Ahmet Refikin evin-: u mesu &1U munaıe etiy e ae- -
: · ı· 'k A:~ı • b : den çıkmıştır. Evin hizmetçisi Melahat, • vun ı ve nazı ,.-uen ve u mesut• 
: d ti' h ı il 1 · • b...:ı. : bahçede mangal yakarken ateş bahçe dı-• saa e uır ıyan a e enna le n& • 
~ d · : varındaki tahtalara sirnyetle atecı çık-e erız. • ~ 

;:;:c:nuurrr:a:nn:ınn:n::a::::E mışsa da söndürülmüştür. Maddi zararı 
cüz'idir. Bina 5000 liraya sigortalı idi. 

18 Yıl .. 
Hata,y davası 

ardında 
--o---

YAZAN: MAHMUT ESAT BOZKURT 

7A$TARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
:-lariciye vekili idi. 

Bu mukaveleye göre Hatay Su• 
·iyede ıkalıyordu. 

Fakat kayd ve şartla: 
Hatay, muhtariyete benzer bir 

dareye malik olacakb ~ 
Hatayın hususi bir bayrağı bulu

:ıacak. Yani Hataya çekilecek Suriye 
':>ayrağının bir kö,esine TORK bay• 
"'.'ağı da konacaktı. 

Hatay Türk okullarına malik ola
cak; 

Türklerin kalabalık olduğu yerler· 
ie Türk unsurundan zabıta buluna• 
:ak; 

Mahkemelerde TORKÇE konu• 
:ulahilecek; ilh .. 

Bir cümle ile: 
Hatay Türklüğünü ko-· ··abile

:ekti. 
lstiklal sava§larında bile anavatan 

':m yavru ülke için, bu kadar çırpın· 
dı. 

Onu yabancı ellere bu şartlarla 
emanet etti. 

Fakat hunlann hiç biri yerine 
1etirilmedi. 

Hatay, övey ana elinde kalan bir 
)ksüz gibi hırpalandı. 

öldürülmek için yerden yere vu
ruldu. 

* J 926 yılında yine Ankarada T ev· 
'=-ik Rüştü Aras - Saro anlaJlllaıı ya· 
·:>ıldı. 

Bu da, Türkl~rle Fransızlar ara• 
ında .. 

Bu mukavele de, aşağı yukari 
19 21 anlaşmasını teyid ediyordu. 

Hukuk bakımından bazı zaaflari' 
">lmakla beraber .. 

Bu da, birincinin akıbetine uğradı. 
Ondan başka bir verimi olmadı. 
Kağıt üzerinde kaldı. 
işte yirminci asırda kudsallığı bin 

fofa ilan edilen ve Arsıulusal hak· 
'un, Arsıulusal münasebetlerin te
Tieli sayılan taahhütlerin taliil 

Halayın bahtı gittikçe karanyor
iu. 

İ§kence gittikçe artıyordu. 
Hatayın acılan, dayanılmaz biı 

'ıal alıyordu. 
Türkleri hapsetmek, yaralamak, 

')}dürmek, kadınlara, çocuklara Türle 
olan herşeye hakaret etmek bu acılar 
~nrasında anılabilirler. 

* Nihayet ... 
1937 yılında Türklerle Fransızlar 

Cenevrede Uluslar kurumunda (Ce
miyeti akvam) da buluttular. 

ismet İnönü hükümeti Suriye istik
lalinin tanınacağı bir günde Hatavın, 
bu memleketten bir parça olarak kal
masının hakka, ve bütün bir geçmiş
teki duruma uygun olmıyacağını ile
ri sürdü. 

Uzun konuşmalardan sonra varı
lan netice (TORK Hatay) ın muh
tariyeti oldu. 

Bunu, kısaca şöyle ifade edebili
rız: 

Hatayın bir millet meclisi buluna
cak. 

Suriyeye asker ve vergi vermiye· 
cek. 

Kanunlarini, nizamlarını kendisi 
yapacak. 

Mahkemeleri ve zabıtası olacak. 
Ve bütün bunların üstünde Hatay 

bayrağı yükselecek ve esecektir. 
Bu bayrak tıpkı TORK bayrağı 

ıihidir. 
Yalnız, yıldızının içi kırmızı ke

narları beyazdır. 
Ayrılık, yalnız yıldızın kenar· 

larındadır. 
Bir gün, o fark da kalmaz. Kalkar. 
Yıldızlar da birleşir 1 

MAHMUT ESA T BOZKURl 
9-7-938 Ankara: Keçiören 

Hamidiyede 
kayıt ve kabul 

VtLA YET MAKAMINDAN 
Hamidiye kruvazörü Deniz 

Gedikli Erbq hazırlama Orta 
okuluna talebe almak üzere bu
gün İzmir limanına gelerek 11 
temmuz 938 den 13 temmuz 
938 tarihine kadar kayıt ve ka· 
bul yapacaktır. 

istekli olanların gemi komu
tanlığına müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 
ız;Qr;,,a:rzrLZ/J.T,,.LT~ 
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s ~ üncü lnönü kam~-
Havacılık aşkı ile yürekleri 
gençlerimizi tekrar kanatları 

çarpan 
altına 

değerli 
topladı 

,SON HABER 

Maarif vekili Vandaki 
tetkiklerini bitirdi 

Kahramanlar diyarı in önü 
Van, 11 (A.A) - Refakatinde umumi müfettiş Abidin Özmen ve 

diğer mütahassıs zevat olduğu halde beş günden beri Van gölü sahil
lerinde bulunan Tatvanda Ahlatta, Adilcevaz, Van kasaba ''e şehir
lerinde tetkikatta bulunan maarif vekili Saffet Arıkan tetkikahm ik· 
mal ederek bu akşam ayni zevat ile Ercişe hareket etmiştir. 

Türk çocuğunun her işte kendini gösteren büyük 
azmi ile, Türk göklerini kem nazardan koruyacak 

Ercişteki tetkikattan sonra Karaköse yolu ile Karsa hareket ede
cektir. 

B. M. Esat Bozkurt Bugün 
lzmire geliyor 

Eskişehir, 11 (AA) - Türkk~unun ı 
lııö~ü havacılık kampının bugün çalıı-ı 
lnaga bel§laması münasebetiyle Türk ha
"• kurumu reis muavini Fikri Oran ku
hlln baıkanı adına §U nutku söylemiıtir : 

hava kahramanlarının 
da beşiği olacak 

1 

kudret ve kabiliyet sayesinde torpille 
makineli tüf en giy le, yüzlerce kiloluk 
bombasiyle başlı bnşına bir muharebe 
sınıfı halini almış ve bir memleketi hem 

Ankara, 1 1 (Hususi) - İzmir mebusu ve eski adJiye vekili An
kara Hukuk fakültesi profesörlerinden bay Mahmut Esast Bozkurt 
bugün ailesiyle birlikte lzmirc hareket etti. B. Mahmut Esat Bozkurt 
intihap dairesini dolaşacak ve bir müddet Kuşadasındaki çiftliğinde 
istirahat edecektir. Kendisi istasyonda arkadasları ve hukuk talebesi 
tarafından hararetle uğurlanmıştır. Türkkuııu gençleri, 

Bugün Türk millctınin havacılık q· 
~le yürekleri çarpan değerli gençlerini 
bnatlan altında toplamış buiunan 1 üık 
~Ufunun Ççüncü lnönü kampını Türk 
L.va kurumu baıkanı namına açarken 
chıyduiumuz. ıonauz. sevinci arzetmek is
terim. 

imha edebilecek ve hem de ölümden ve 

tahripten kurtarr-bilecek bir kuvvet ol. 
muştur. 

Arkada§1ar. 

Türkkuşunun planör ve motör1ü kamp
lannda gSrcceğiniz ameli, nazari dersler 
ile a.z bir zamanda kahrnman havacıla
rın safları arasına katılarak millet ve 
memlı;_lcet için faydalı birer uzuv ola
cağınızl\ hiç ııüphemiz yokt~. 

Son.günlerde Balkan t~lnl muvaf-

ldhal edilecek ipekli kumaş tezgah
larında teşviki sanayi muaf iyeli 

Ankara, 11 (A.A) - Jktısat vekaletinden : 

lnönü bundan 16 sene evvel 'l"ürk 
latiklat eavaııında Türk askerinin cesaret 
'°e tehametini bütün cihana bir defa da
La göstermeğc muvaffak olduğu knh
'tanıanlar diyandır. Ne güzel tesadüf tür. 
Atatürkün o zaman söylediği gibi dÜ!i· 
inanla beraber milletin de makus taliini 
>'ennıiş olan o kahramanların evlatları 
da bugün kurtuluş tarihimizde §ercfli bir 
)'er almı!i olan bu mahalde çetin ve a~r 
hava tartlım içinde bile havaları fcthct
lllcği öğrenecek ve hava kahramnnlıklan 
16ıterebilecektir. Ne mutlu ııi2lere. 

l 
fa.kıyctlc ba§Bran doet ve ~~u ülkeler
de Türk havacılı:;ını ve cüıdıuriyct ka
dınlığını parlak bir. §ekilde temsil eden 

1 başöğretmeniniz bayan Sabiha Gökçen 

Ecnebi memleketlerden ithal edilecek İpekli kumaş tezgahlarından 
iki mekiğe kadar olanların teşviki sanayi kanunu muafiyetlerinden is
tifade ettirilmemeleri ve fantazi kumaş imali için jalrnrlariyle birlik
te miibayaa edilmek şartiyle ikiden ziyade mekikli tezgahların ise 5/ 7 
938 tarihinden itibaren altı ay zarfında yukarıda mevzuub?his muafi
yetlerden istifade ettirilme1eri muvafık görülmüştür. 

Ruzveltin 
atlı yan 

arabasına 
adanı 

Arltadaalar. değerli muallimlerinizden pek c;;ok şeyler 
S:· '- d h l ... b' .11 İ§İttiniz, öğrendiniz. Okudunuz. Yalnız 

-.e ,oura a avacı ıgm ır mı et ve 
.incrnleket için ıoıyal, ekonomik ve askeri ' ııu kadarını tebarüz ettirmek isterim ki 
l>alumlanndan ne kadar 8nemli oldu- , havacılık günden güne bliyük hız ve 
fundan Ye aivil havacılıiın kıymet ve ı hamlelerle ilerlemekte ve beşer kabili
•Lemmiyetlnden uzun uzadıya bahsede- yetinin en yüksek tekniğiyle göz kama§· 
._k delillm .. Sizler aenelerden beri bu: tll'ıcı bir tekamül seyri takip etfnektcdir. 
hauata iyi muntazam mekteplerinizde 30 eene evvel Manııı geçmek ve biı kaç 

yüz metre yükselmek cihanı hayretlere 

düıürürken bugün büyük Okyanusu 8§• 

mak, cihan turu yapmak, on bin metre

ye bir hamlede çıkmak basit bir epor 
muvaffaluyeti gibi görünmektedir. Bun-

dan b~ka evvelce kara ve deniz ordula
rının bir yardımcısı mahiyetinde olan 
havacılık bugün iktisap ~ttiği yükselt 

Erzincan köylerini su bastı 
. 

-Bir çok evler yıkıldı, on dokuz vatan-
daşın öldüğü haber veriliyor 

F.rıtncau 11 (Hususi muhabirimiz bil-ıbir habere göre Kelerlç köylerlrü şiddet-ıteeşbblWerl başlamıştır. 
~Yor) - Erı.incan ve yakınlarına bir li bir sel basmış ve bir çok evleri tama- Selin tahribatından kurtulmak için 
'~ günden beri çok şiddetli yağmurlar men yıkmıştır. Fakat kudurmuş sular halle, evini, barkını bırakarak yüksek 

l'&ğınaktadır. Derelerde biriken sular bu maddi zararla da iktifa etmemiş 19 yerlere çekilmektedir. 
tltr1alar1 basmış ve mahsulleri harap c~ vatandaşımızı da alıp götürmüştür. Bu Ankara 11 (A.A) - Erzincanın dört 
~İştir. Fakat yağmurlnrın sonu gelme- haber Erzincanda derin bir teessür ya- köyünde vukua gelen su baskınında za
Jince sellerin tahribatı da artmıştır. ratmış, Kızılay ve hükümet derhal ka- rara uğrıyan yurddaşlarımızın Acil ihti-

Erzincanm Çimin nahiyesine bağlı Ke- zaya uğrıyan köylerin yardımına koş- yaçlarma sarfedilınek i.lzere Kızılay 
letiç köyU v~ yakinincleki diğer bazı köy- muştur. Merkezden kazalara ve köylere, merkezi umumisinden Erzincan merke
le~ sel tahribatından pek çok zarar gör- çadır, yatacak ve yiyecek gönderilmiş- ı.ine telgaraf havalesi olarak şimdilik bin 

lkıUştür. Son dakikada şehrimize gelen tir. Halk arasında kazazedelel'C yardım lira gönderilmiştir. 

Türkiye - Fransa -Suriyeı 
lskenderundaki Fransız kulübü: 
ordumuz şeref ine bir ziyafet verdi 

Dinarlı 
Avusturyalı Mod
rini tuçla yendi 
Istanbul 11 (Hususi) - Dinarlı Meh

met, diln Dursada Avusturyalı Modrin-
• STARAFI 1 iNCi SAHiFEDE bulunuyoruın. le gllreşli. Dinarlı, rakibini yirmi beş 

imeUnin memnuniyetle tebriklerini Bu sözleri Reyhaniyedeki Fransız gar- dakikada • uşln yendi. 
ıs de etmiştir. ni1.onu kumandanı diin silvnrileriıniz -=-

J kndcrun 9 (A.A) - Anadolu ajan- Rcyhani/eyc girerken minimini Tilı'k 
sının hususi muhabiri bildiriyor: kızının hınçkırıklar arasında söyledıği Kömür havzası 

Fransız kulübünde dün saat 11,ao da küçük hitabe karşısındaki teh~Usleri- BAŞT ARAFI 1 NCI SAHIF EDE 
'I'ürk suba)•ları şcrcfıne bir şarap ziya- ni ŞUkrü Kamıtlıya ve baş konsolos Ce- raktıkların zannedilmektedir. 
feu verilmictir, Toplantıda Antakya baş 1 ıaı Karnsapana yukarıya kaydcttig~ im k ~ Zonguldak, 11 (Hususi) - Kömür 
oıısolosu ve t kenderun konsolosu ile sözlerle ifode etmiştir. havzasında ikin i beş senelik plana ait 

\1a}j de bulunmuştur. Antakya - Şanlı Türk bayrai:'lJll ve geniş tetkiklerde bulunmak üzere iktısat 
:Ouyiık Önder Atııtürklc Fransız etim- kahraman Türk askerini selamlamak vekilimiz bugünlerde beklenmektedir. 

hur başkanı Lcbrunuıı sıhhatlerine ve için Halcptcn ve Suriyenin muhtelif yer- Kömür havzasında istihsalatınuzın pek 
l'Urk ve Fransız ordularının screfine !erinden kamyonlarla yüzlerce Suriyeli yakın zamanda bir misline çıkarılacağı 
ı~n . . :o 

~1.ır. Hataya gelmektedir. Bunlar arasında bil- kuvvetle umulmaktadır. Bıı sayede ha-
Müteakıben Albay Şükrü Kanatlı, hassa eskiden zabitlik ve askerlik yapmış rico kömür ihracatımız mühim mikyasta 

Albuy Feyzi Mengüç ile tskenderundaki ve Türk ordusunda çalışmış olanlar ve geniıliyeceğinden, kömür memlekete clö
l:artıi::.on kumandnnı binbaşı Süleyman münevver Suriyeliler göze çarpmakta- \'İZ temin edecek ba~lıca gelirlerimizden 
l>inçso~ () •le yemeğine alıkonulmuş- dır. biri olacaktır. 
~ır. Bu sabah gelen kafileden yirmi .kadar lzmit, 11 (Husuıt) Aldığım ınev-
. Antakya 9 (A.A) - İçten gelen bu ha- mektepli çocuk TUrk kumandanına bir ıuk habere ıöre dün burada temeli atı

ti_JcuIAdc heyecanlı halk duygu ve tcza- buket takdim etmişlerdir. Bir ihtiyar lan kimya ıanayl fabrikasının ikincisi 
\Urleıine hayatımda ikinci defa olarak Halepli kumandandan Tiirk bayrağını Zonıuldakta, UçUncU.U KUtabyada lrn
"1ıit oluyorum. Birincisini istiklalini ka- öpmek için gözleri yaşlanarak müsaade ru1acalı:tır. 
~n J>olonyaya Leh süvarıleı·i gireı·- istemiştir. Türk askerinin Hataya giri- Bu fabrikaların temel atmalannıtl da 
l:en gördUm. İkincisini de şimdi Tilrk §İnden bilha.ua Halepliler çok ı;ıemnun- bu Hft• içinde yapılacağı tahmin edili-
'ttivarileri Reyhaniyeye giNl'ken h~ 1 durlaı·, )'OJ-

hepinizin rarınki mesainiz ic;in tdcal biı 
örnek olmalıdır. 

Sözlerime nihayet verırken ve sizlere 
ınuvaffakıyet temennisind~ bulunurken 
'bütün çalı,malarımızda bir an bile ha-

tırdan çıknrmıyacağımız Büyük önderi
miz Atatürkün Türk gençlerine havacı
lık mevzuu hakkındaki hitabelerini tek

rar ediyorum : 

Türk çocuğu her l§te olduğu gibi ha
vacılıkta da en yüksek düzeyde gökte 

ıeni ~kliyen ya':'lnı az zamanda doldu
racaksın. Bundan gerçek dostlarunız se

vinecek, Türk ulusu mutlu olacaktır. 

Atatürk 
Marmarada bir 
motör gezintisi 

yaptılar 
• 

Jstanbul 11 ( A.A ) - Relsicümhur 
Atatürk diln öğleden sonra evvelA. Flor
l-'a civarında ve bunu müteakıp Boğazi
çinde Acar motörti ile bir gezinti yap
mışlar ve ak.~m üzeri Sav:ırona yatına 
avdet buyurmuşlardır. 

Yalan. 
Bir haber 

Ankam 10 (A.A) - Istanhulda inti

Suikast için değil Reisi cümhurun ayak
kaplarını boyamak için atlamış 

Oklahama, f O (A.A) - Reisicümhur Ruzvelt şehirden geçerken 
ufak bir hadise olmuştur. Vudi Hokaday isminde 42 yaşıncla bir 
adam reisicümhurun arabasına atlamak istemişse de polis memurların
Clan biri yumruk atarak adamı yere sermiştir. 

Hoclakay polis merkezine götürüldüğü zaman verdiği ifadede sa
dece reiıicümhurun potinlerini boyamak istediğini söylemiştir. 

Romada asabiyet var 
• 

lngiltereye karşı sempati fakat 
Fransaya karşı bir hiddet 

havası esıyor 

Roma, 11 . (A.A) - Havas Ajansının muhabiri bildiriyor : 
İngiliz - ltalyan itilaflarının tatbiki için ilk şart olan ispanya mese

lesinin memnuniyete şayan bir şekilde halli keyfiyeti tahakkuk etme
den bu itilafların mcr'iyete girmesine Londra kabinesinin muvafakat 
etmemesi Romada memnuniyetsizlik uyandınnıştır. İspanya hudut
larındaki kontrolün takviye edilmesine rağmen İspanya harbinin uza
masından endi§C eden Romanın aiyasi mahafilleri bu hususta daha 
büyük bir asabiyet göstermektedirler. 16 Nisan tarihli itilafın bekle
nen neticeleri vermemesinden dolayı F ransaya büyiik bir mesuliyet 
hissesi ayrılmaktadır. Buna mukabif Çemberlayn kabinesinin faaliye
ti sempati ile takip edilmektedir. 

şar eden Tilrkişe Post gazetesinin 18 ta- j 
rihli ve 141 numaralı nüshasında mah

viçrP gazetecileri heynelnıilt>I gazt~te· 
ciJik federasyonundan çekilıneğt" 

karar verdiler 
reci Tokyo olan bir telgraf ta Tokyodar 
Mekkeye kadar imtidat eden mıntaka

daki milslUmanların anti komintern bir
lik yaptığından bahsederken TUrkiyenin Bcrn, 1 O (A.A) - Samperi de heyeti umumıye 1ıalinde toplanan 
bu teşekkUie dahil olduğuna dair habe- lsviçre matbuat cemiyeti azaları şimdiki beynelmilel gazetecilik fede
rin t, mamile asılsız olduğunu anadolu ras} onundan çekilmeğe karar vermişlerdir. Bu kararın \ erilmesine 
ajansı beyana mezundur. 

1 
sebep olarak federasyonun yüksek prensibi olan matbuat hürriyetinin 

Bir tayyare Tiber federasyonda aza bulunan diğer devletlerin biiyük bir kısmındn mev
cut olmadığını ileri sürmül!lerdir. 

nehrine düştü Heyeti umumiye merkez komitesini münasip bir z.ımanda ecnebi 
Roma 10 (A.A) _ İçinde hava ku1ü- matbuat teşekkülleriyle temasa geçerek müzakere yolu ile beyneJıni

bünUn sivil pilotluk müdUrU kaymakam Jel gazcteci.ler anlaşması vücuda getirmeğc memur etmiştir. 
Nenghi ile Roma valisiııin biraderi prens Bu takdırde gazeteciler arasındaki münasebetler mesleki meselele-

Nario Colonna bulunan bir sivil tayy&re re inh~sar edecektir. 
Tiber nehrine di.lşmüş ve içindekiler öl- ~ ~ KJWWWW;•.m: !llUHl! IW.1l'i'~JrTM'1<7"TitW-'~7~. 
~~ ~ 

Belçika Faşistleri Şehir gazinosu 
Pazar günü 50 bin 
kişinin iştirakiyle 

büyük bir nümayiş 
yaptılar 

Roma 11 (ö.R) - Brükselden bildi
riliyor: Reksistler Brüksele yakın kasa
balardan birinde pazaı· gününden bilis
tifade bUyük bir nümayiş yapmJ.!lardır. 
Belçikanm her taraf mdan buraya akır. 
eden 5Q bin Reksist (Belçika f~isti) Lc
on Değreli alk~laml§lardır. Bu toplan
tıda ltalyada tatbik edilen Korporotif 
sistenün Belçikada da tatbiki mevzuu 
bahiı olmu,tur. 

Melodi ans orkestrasına ilaveten 

Yeni Varyete 
Numaraları getirmi 

Oryantal dansları
hararetli aJJ 

CarolL'1oı tncı1'kemede alınan e11 
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Alman gazeteleri bir Fransız-Yunan 
Türk grubundan bahsetmektedirler 

Kimseye belli etmeden locaya ha- Barda bir şey mi oldu acaba? 
kan nazarlannda bir parlaklık vardı. Gibi mütalealar yürüttüler. Çünkü 

Elindeki programı okur gibi görü- Barın içinden gelen uğultu sokağa 
nüyordu. kadar aksediyordu. 

Repüblik gazeteci 
için bir 

Fransanın Suriyeden çıkmıyacağını, bunun 
çok sebepler olduğunu yazıyor 

Locadakilerden biri oldukça yük- Bu uğultu arasında kadın haykı-
sek seale konuşuyordu. Sözlerinden rışmaları, boğuk küfürler de vardı. Berlin (M.H) - Alman gazeteleri Tü
kibar bir tabakaya mensup olmadığı Birçok kimseler Barın kapısında şaş- rk - Fransız anlaşması hakkında tefsir
belli idi. Sağdan soldan bir takım l~ın şaşkın göründüler ve sokakta lerine devam ediyorlar. Frankfurter Zei
csus .. Susunuz» sesleri yükseliyor-- kayboldular. Sonra Bar sahibi bü- tung gazetesinde bu hususta iki makale 
du. Çünkü bar sahnesindeki artist yük bir telaşla kapının eşiğinde gö- yardır. Birincisinin ehemmiyetli olma .. 
çok güzel bir şarkıya başlamıştı. ründü ve garsonlardan birini köşe- sına mukabil, Sieburg kaleminden çı-

Yüksek sesle konuşan locadaki deki polis noktasına koşturdu. kan · ve Paristen gönderilen ikincisi, şa-
adam bu «sus I> ihtarlarına kulak Birkaç dakika sonra bir polis, top- yanı dikkattir: 
asmadı. Omuzlarını silkerek devam 1anmış meraklı ha1k kalabalığı yara- Muharririn kanaati, yazının serlev-
etti. ·ak (La Savan) barına girdi. hasında kısaca hUlasa edilmiştir: Buna 

Locadaki arkadaşlarından tam · Bir başka polis te kapıyı kesti. ?,Öre Fransanın Sancaktaki uysallığı, 
karşısında olanı onun bu devam e- Şimdi dışarıda toplananla~. hadise Türkiye \.\zerinden, cenubi şarki Avru
den gürültülü gevezeliklerinden u- \akkında türlü türlü şeyler uyduru- nada daha büyiik bir nüfuz 'temini t;a-

sanmış gibiydi. yorlar, tahminler yürütüyorl.ardı. yesirti istihdaf etmektir. 
-· - Yeter artık .. dedi .. Sus •. Ta- - Muhakkak içeride cami çerçi- Slequrg makalesin~e bu iddiayı §';1 

hammül edilmez bir hal aldın .• Ya'- \ •eyi kıran bir sarhoş var. ckilde izah .ediyor:Ti.irkiye, Yugoslavya, 
rabbi ne kötü ahlak.. - Hayır .• Bir kadın dalgası ola- Romanya v~ Yu!lf'\nfstanla, Balkan bir-

Sahnede artist şarkısını bitirmişti. cak.. liği 4olayısiyle, bağlı~ır. Fr~a ~e son 
Halk{İı alkışları arasında reverans - Yahut ta bir kaza falan mı ol- zamanlarda' gevş:yen bu ~a~ların sağ-
yapıyordu. du acaba.. lamlaştnasında ibılhassa alakadardır ve 

ı-- Bis.. Bis... Bir takım meraklılar da barın ge-' ve netekim bu hususta bir 'hayli gayret 
5eslerine rağmen sahneden çekil- ni~ camlarını örten kalın perdelerin carfetmiştlr. Filvaki şimdiki Hatay mu-

di. . aralıklarından içeride ne olduğunu kavelesiyle, coğrafi bakımdan uzakta ka-
Caz, gürültülü bir rumbaya baş- ~örmeğe çalu~ıyorlardı. lan Romanya ve Yugoslavyanın harici 

]adı. - işte polis otomobili .. Ama da -;iyaseti üzerinde müessir olmaya imkan 
Kadın erkek ayağa kalktılar. Bir- çabuk yetişti ha.. yoktur, ancak bir Fransız - Yuna;ı-Türk 

birlerine sarıldılar ve pist üstünde Büyük polis otomobili Barın Ü- ~bu teşkil edilebilmiştir ki, ~una, ica-
tepinmeğe başladılar. 'lÜnde durdu. Polis komiserleri, mii- ':.lında tngilterenin pe idhali mümkündür. 

Erkeklerden biri Kontesin önün- fettişler, polis memurları otobüsten Yeni teşekkül eden bu Fransız- Yunan 
Cle eğildi ve onu dansa davet etti. :lerhal atladılar ve (La Savan) a gir- Türk grubunun gayesi ise, hiç şüphesiz 

Genç kadın: diler. Balkanlardaki Alman nüfuzunun önüne 

- Mersi .. Dans etmiyeceğim. Şimdi ağızdan ağıza yeni şayialat ~cd çekmektir. 
Cevabını verdi. dolaşıyordu. Muharrir Türklyenin h1:1 hususta kul-
T am bu esnada bir tabanca pat- Bir cinayet olmuş.. ~andığı siyaseti tbecerikli ve realisb 

ladı. Bir adam öldürülmüş.. olarak tavsif eylemektedir. Yazının so-
Locada biraz evvel yüksek sesle Hem de ciinbüş aleminde.. nunda deniliyor ki: 

konu~makta olan kaba adam, önün- Hem de herkesin gözü önün- cF:ransa, Türkiye ile anlaşabilmek için 
de durduğu masanın üzerine yüzü de... oldukça ağır fedakarlıklara katlanmış 
koyun yıkıldı. Karşısında ve demin Ve bu J?ayialar, bire bin katılarak ve bu suretle gösterilmiştir ki, Türkiye 
cmu tenkit etmiş olan ise ayağa kalk- devam ediyordu.. ile sıkı diplomatik mUnascbatın tesisi 
mış, sapsan kesilmiş, şaşkın bir hal- ~ayesi Arab hassasiyetini korumak veya 
de duruyordu. - 3 - c.dos ve müttefik Suriye> ye karşı lü-

Bardaki1er ne olduğunu vakıt bul- ESRAR KARŞISlNDA •üfldir davranmak arzusundan daha kuv-

madan locadaki dört kişi dışarı fır- Jşte ceset.. Bay komiser.. vetlidir.> 
ladı. Şef garson, yere boylu boyuna u-

lç1erinden biri yumruklarıni sal· ~nmı~ bir cesedin üzerini kapıyı:ın 
lamak suretiyle önden yolu a~tı. '{anlı masa örtüsünü kaldırdı. 
Diğerleri ele arkasından bir adamı Bu, kırk yaşında kadar tahmin e
sürük1iyen iki kişi ne kadar süratle :lilen bir adam cesedi idi. Yüzü can 
gidebilirse o kadar süratle takip et- verirken duyduğu dehşet ve ıstıra
tiler. bın korkunç ifadesini hala taşımakta 

Bar kapısında bekliyen otomobile idi. Dudaklarının kenarında bir kan 
atladılar. oıhtıııı toplanmıştı. Göğsü, kalp kıs-

Otomobil derhal hareket etti ve mı kıpkırmızı idi ve bu ö]ü .. Yerde 
gözden kayboldu. 1tırık kadehler ve serpantiye kağıt-

Y oldan geçenler bunu gördüler. ları, konfetler arasında uzanmı§ ya-
- Acaba bunlar deli mi? tıyordu .. 
- Muhakkak çok sarhoşsunuz. -BiTMEDi-

Faris (M.H) - Anlagmalar hakkında 
Fransız gazetelerinde aşa~ıdaki mütale
':llarn Fransızların tefsirlerine tesadüf 
'lurunuşur. 

( cJourna1 des Debals> gazetesinde 
M.P. Bemus diyor ki:> ... Bu anlaşma bü
yük bir memnuniyetle karşılanmalıdır. 
Kôinntın bugünkü vaziyeti içinde hasıl 
olmuş bulunan ve Türkiye ile Ingiltere 
arasındaki bağların kuvvetlenmesiyle 
tahmin edilmiŞ olan anlnşma gayet iyi 
tesirlerde bulunacaktır. Bu anlaşma şar
.ki Akdenizdeki muvazenenin takviyesi-

Büyük kimya endüstrimize girmek 
için iJk adım olan fabrikanın 

-

Temeli lzmitte atıldı 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE yerlerde eğlenceler yapılmı;ı, hava fi- hamızı kibrit fabrikalarıdır. Burada klor 
dirdikten sonra bu eserlerin programını şenlCleri atılmıştır. fabrikası kuruluyor. Hamızı kibrit fab
ve realist bir çalışma sisteminin canlı bir Yine bu akşam Yavuzda davetli mi- rikasının da Zonguldak havzasında tesi
delili olduğunu, Milletimizin Ulu Şefi safirlere bir balo verilmiııtir. si kararlaşmış ve .makina siparişleri ya
Atatürkün ve ondan feyiz alan hüküme- İzmit 11 (Hususi) -Dün Kimya sa- pılmıştır. Kimya endüstrisinin ehemmiye
timizin başarıcı bir kudret olduğunu kay- nayii fabrikalarının temel atma resmin- ti hakkında söz söylemeğe bilmem lüzum 
deylemiştir. den :ıoma körfezde yapılan deniz yarı~- var mı2 Kimya' sanayii ve kimyevi mad-

Hanıit Oskay bundan sonra milleti lan pek heyecanlı oldu. Bu yarııılar için deler istihsali alelumum ıanayile;ıme ha
ihya eden Atatürkün saadeti hepimizin lzmit, lstanbuldan çok kalabalık bir zi- reketimize ruh ve canhlık verecek kıy

cn mukaddes dileği olduğunu ve Kocaeli yaretçi kafilesi gelmişti. Devlet demir- mettedir. 
halkının şükranlarını zikrederek .özüne yollarının bu münasebetle Jzmite tahrik Burada kurulmakta olan klor fabrika-
. on verdi. ettiği hususi tren lebalep dolu idi. sı istihsalatı ilk başta İzmit kağıt sanayi· 

Valinin sözlerini müteakip 1ktısat ve- Klasik tekneler yarışında Beylrnzlular imiz ve Gemlikteki aun'i ipek fabrika-
küi Şakir Kesebir kürsüye gelerek nut· birinci geldiler. Galatasaraylılar ikincili- lanmız olmak üzere sabun aanayiinin 
kunu söyledi. Ve içinde birinci beş sene- ği aldılar. klor ve Sütkostik ihtiyaçlarını karıılıya-
lik program dahilinde Sümer Bank tara- tKTLSAT VEKIUNiN NUTKU cak ve hamızı klorma ve kireç kaymağı 
fından kurulan ilk Klor fabrikasının te· İzmit, 1 O (AA) - Anadolu Ajansı- ile diğer bir çok ihtiyaçlara da cevap ve-
meli bugün burada atıldı. nın hususi muhabiri bildiriyor : recektir. 

1 O temmuz 938 cümlesi yazılı kağıdı Bugün şehrimizde Klor ve Sütkostik Bunlardan ayrı olarak bu fabrikanın 
muhtevi mahfazayı ilk harcın içine kata- fabrikasının temelini atan 1ktısat vekili I diğer bir hususiyetini de tebarüz ettir
rak fabrikanın temeline koydu. Şakir Kesebir bu münasebetle aşağıdaki mek isterim. O da memleket müdafaasın-

Bu merasimi müteakip büfede bir nutku söylemiştir : da ifa edeceği hizmettir. Sulha bağlıyız. 
müddet istirahat edildikten sonra Erkin - Bugün temelini atmak üzere oldu- Ve sulh içinde kalmak istiyoruz. Ancak 
gemisine gidilmiş ve orada öğle yemeği ğumuz bu fabrika büyük kimya endüst· yine bu gaye ile harp için hıızırlanmnğa 
yenmiştir. Yemekten sonra deniz yarı~· risine girmek için başlangıç olmak gibi dahi mecburuz. Bu fabrika hizc V<tt~nı• 
lan seyredilmiştir. hususi bir ehemmiyeti haizdir. Bunu tn· mızı her hangi bir zaman gayri insani 

Gere bu tören gerek büyük deniz kip edecek diğer fabrikularla kimya en- teca\ ÜLlerden korumak ve zaruri mu· 
yarışları münaseb tiyle bütün İzmit em- düstri memleketimizde inkişaf yoluna kabclelerde bulunmak için muhtaç olaca-
salsiz bir bayram yapmaktadır. Her ta
raf bayraklarla aüslenmiş, binlere.. halk 
fabrikanın önüne toplanmış ve merasimı 
müteakip yapılan yarışlan takip eyle
miştir. Gece de §ehir bol ışıklarla aydın
latılm11 ve geç vakitlere kadar muhtelif 

girmiş ve beş senelik sanayi programımı
zın tamamlanmasına doğru yeni faaliyet 
rn rhaleleri kazanılmış olacaktır. 

Kimya endüstrisinin birinci sanayi 
programımızda bn ıca iki esas üzerinde 
yer aldığını biliyoruz. lri • Klor diğeri 

ğımız imkan ve vasıtaları · tenıin etmi~ 
olacaktır.· Bu fabrikanın tesisi için iki 
milyon lira sarfedilecek ve senede takri
ben dört bin ton tuz iki bin ton kireç ta
fi ve on bin ton kömür istihlak ve yedi 
sekiz yüz bin lira laymetinde klor hamı· 

Ordumuzun Hataya girmesinden evvel asayi§ vazifesi üzerinde bulun-
dunılan ;andarmalar 

ne matuftur; bu anlaşma, şarki Akdeniz j Çünkü biz 
muvazenrsini ihlal etmek isteyenlerin kalmamızı 
~ayretine mnni olacaktır. Sancak mese- lardır: 

orada kalacağız. Suriyede 
icap ettiren sebepler şun-

}esini tesviye edecek; Fransa, Türkiye 1 - Hıristiyan veyahut Türk halkı 
ve Suriye arasındaki münasebetleri me- Suriyelilerin panarabizmine terke<leme
tin esaslara bina eyliyecek olan anlagma- yiz: 2 - Suriyede, imparatorluğumuzun 
lar Fransa ile Türkiye arasında bir dost- emniyeti için behemehal Uzun olan mev
luk muahedesiyle taçlanacaktır. zilere sahibiz. Bu mevtilerl ehli salip 

VakU gelince bu anlaşmaların .heyeti muharebeleri zamanındanberi muhafa
umumiyesi tetkik edilebilir. Bazı nok- za etmekteyiz; 3 - Musul petrollerinden 
talar hak.kında yapılacak ihtiraz kayıtla- hakkımız olan yüzde yirmi beş nisbclin
rı, irişilen siyast anlaşmanın te~kil etti- de bize getircm borular Trablusşamda 
ği esas neticenin kıymetini kat'iyyen kü- nihayet bulmaktadır. Bundan başka yu-

çültemez. karı Cezirede Musul petronerine çok fa-
:Netekim, hatta muvakkat bile olsa, ik olan petrol kaynaklan bulunmuştur; 

Sancakta, aynı zamanda, Türk ve Fran- 4 - Suriyeyi terkedecek olursak, şimali 

sız kıtaatının mevcudiyetlerinin bazı Afrikadakl bütün ınü.st.emlekelerimizi 

zorlukları mucib olup olmıyacakları su- terkelmemiz icabeder, çünkü bu yerler 
ale şayandır. Böyle muhtelit vaziyetler Arap diyarlarıdır; 5 - Mirasımıza kon
hiç bir zaman mes'ut neticeler venniş mak .i.!tiyenler çoktur; istenilen tarzda 
değildirler. Mamafih mazide irtikap olu- tevsim edilebilecek şu veyahut bu dev
nan yanlışlıkların başka bir hal çaresi lçt bizim yerimizi almakta gecikmez.> 
bulurtlnasına ünk.tın bırakmadıği muhte-
meldir. 1921 muah~si şöyle 'dursun, FRANSA VE TORK!YE 
Fransa - Suriye muahedesi bugün maruz ' , . 
kaldığımız üzüntülerin menşeini teşkil 
etmektedir.... Her ne' olul'Sa olsun Tür
kiye • Fransa. arasında hasıl olan yakın
laşmanın vereceği neticelerin büyük ve 

· Londra (M.H) - (Sootaman gazete
sinden) Anlaşıldığına göre Sancakta 
Türkiyeye esaslı imtiyaz.lar vermek hu
susunda B. Daladiyeden ve Fransız kur-

kurtarıcı mahiyette olacaklarından şüp- mayından itham alan B. Bonnetin tali
he edilemez.~ 

FRANSA VE SURfYE 

~Bugün mesud bir haberi mevzuubahs 
edeceğiz.> cümlesiyle başlıyan makale
sinde ( cRepublique>) Fransa - Türkiye 
dostluğunun ihya edilmiş olmasından do
liıyı memnuniyetini izhar ediyor ve Fran
sa - Suriye muahedesinin tasdik edilme
mesi lüzumunda israr ediliyor ve diyor 
ki: 

matı mucibince Fransız diplomasisi ma
halt1 bir ihtillfın hallinden daha geniş 
hedefler peşinde koşmaktadır. Par.is, 
Türkiycye verdiği bu imtiyazlar vasıt.a
siyle Türkiye ile Ft"ansa arasında, Türk
Ingiliz anl~sına benzer, yalnız mahi
yet itibarile iktısadi olmaktan ziyade as
keri bir anlaşma teminine çalışıyor. 

Fransa hükümet ve generalleri Fran
sanm Polonya, Romanya ve Yugoslav
ya ile zaafa düşen ittifaklarını tazelemek 
ve kuvvetlendirmek gayretinde bulunu-

< ... Kanuni Sultan Süleyman devrin- yorlar. Türkiye ile yapılacak bir anlaş
de başlamış olan bir dostlukla Fransaya ma sadece Fransanın garbi Asyada ve 
bağlı olan Türkiye, Fransa ile ~şu şarkı Akdenizde emniyetini artırmış ol
bulunmakta, yani, kendisi ile Arab dev- maltla kalmaz, ayni zamanda diğer Bal· 
let~eri arasında Fransanm bulunmasın- kan devletlerinin Fransaya müzaharet 
da faydalıdır. Türkiye, biz orada(Suri- göstermekten istinkaf edecekleri bir 
yede) kaldıkça Türk ekalliyetinin emni- harp takdir.inde Rusya ile münakalatını 
yctte bulunacağını bilir. temin için boğa.zların açık kalmasını da 

Türkiye huzur içinde bulunabilir. mümkün kılar. 

zı klorma, sütkoıtik ve kireç kaymağı is
tih~al olunacaktır. 

Sayın baıvekilim hayli zaman evvel 
bugünkü merasime bizzat riyaset etmek 
vaadinde bulunmuılardı. Bu vaitler kim
ya sanayiinin birincisi olan klor fabrika
sına atfettikleri ehemmiyeti ifade eder .. 
Rahatsızlıkları maatteeesüf vaitlerini ye
rine sıetirmcğe 'mani oldu. Kendi nam
larına bu 'Vazifenin ifasına beni memur 
eujler. 

Dün yük:sck huzurlarına kabul edil· 
mek ferefine neil olduğum tıırada Büyük 
Reisicümhur Ulu Şefimiz Atatürk · kıy
metli davetlilere aelam ve muhabbetleri
nin iblağını emir buyurdular. Her iıimiz
de ilham ve kuvvet kaynağımız olan 
Atamızın ·emirlerini ifa ile bahtiyanm. 

B. Valinin lzmit halkı namına ifade 

ettikleri h.issiyata tqekkür ederim. Böy
le yeni bir fabrikaya mazhariyetlerinden 
dolayı kendilerini tebrik ederim. Bu 
müıteena tali ile artacak olan i.ktuadi 
hareketin ve husule gelecek menfaatlerin 
sayın lzmit halkmın bir kat daha refahı
na hadim olmaıı en samimi temennim
dir. Sanayi programımızın tatbikini tev
di ettiğim Sümer Bank bu fabrika ile 
bir vazife dclıa ifa etmektedir. Bundan 
evvelki teşebbüslerde olduğu gibi bu 
teşebbüsü de muvaf fokıyetle başaraca
ğından fÜphem yoktur. Bu fabrika da 
Atatürk devrinin ve Atatürkün eseri ola
~aktır. Böyle bir eserin kurulmasında 
hazır bulunmak hepimiz için bir sevinç 
ve iftihar vesilesidir. Bu ıu. ile fabrika
nın temelini atıyor ve muvaffa\ıyetler 
temenni ediyorum. 
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Şayanı dikkat bir anket 

Kadınlar ve 
' 

Harp! 
Amerikalı kadın11 

lar umumiyetle 
harp aleyhtarıdır 
Amerikanın en meşhur mecmualarin( 

dan biri olan cLeydiz hom Camab (Kao 
dınların ev gazetesi) cAmerikan lcadınıı 
lan harp hakkında ne diitünüyorlar,,, 
mevzuu üzerinde bir anket yapmı~tır. 

Amerik._nın A vrupaduki bir harba gl• 
rip girmemesi meı · eleıinin aiyaıiler ara• 
sında münakaıa edildiği bu sırada ka• 
dınların fikri de ıüphesiz ki çok mühim• 
dir ve bilhasaa sulh lehindeki arzuları 118 
iyi bir unsur te§kil eden kadınların ha~ 
hakkındalti düaünceleri dinlenmeye de
ğer. 

Anketin neticcıi hakikaten çok dik.ka-ı 
te şayan rakamlar göıtermektedir. 

Cevap verenlerin yüzde 64 Ü harbJll 
bazı hallerde zaruri olduğunu ve haklı ' 
görüleceğini düıünüyorlar. 

Hıırp hangi taktirde ~ruridir vo hak• 
lı görülebilir~ 

Bunun cevabında yüzdo . 86 nisbetin• 
deki rey şu noktada toplanıyor: 

Amerika istila edilirse ve hücuma uğ• 
rarsa harp etmek zaruridir ve haklıdır. 

Amerika haricinde bir harbe iİrmek 
aleyhinde kndınların yüzde .88 i mütte• 
fiktir. 

Cevapların yüze 72 si harbin önüne 
geçilemiycceği ve hiç bir teokilatın buna 
mani olamıyacaiı hakkındadır. 

Amerika umumi harbe 1:irrneli miydi, 
girmemeli miydi~ 

Kadınlann yüze 91 i Amerikanın har• 
be girerek hata ettiği kanaatindedir. 

Amerika hariçteki ticari menfaatlerini 
korumak için harbctmeli midir) Buna 
yüze 84 chayır> cevabı vermektedir. 

Harbeden memleketlere Amerika para 
mühimmat ve zahire göndermeli midir>ı 
Yüzde 78 chayır>. 

Evladınızı harbe gitmekten meneder 
misiniz? 

Bu suale Amerikan kadınlanntn büyük 
bir kısmı chayar> ccvnbını veriyorlar •• 
Bunlar harbı bazı ahvalde zarurl gören• 
lerdir. Yalnız, küçük çocukları varsa ko• 
calannın harbe gitmesine razı o)mıyor• 
lar. 

Kadınların erkeklerle beraber cephede 
harbetmesine taraftar mısınız) 

Bu suale Amerikan kadınlarının he .. 
men hepsi chayır> cevabını vemiektedir .. 
ler. 

Kadınlar arasındaki bu anket bir bat
ka cihetten daha dikkate ,ayandır. 

Harbi bazı ahvalde zaruri bulanlar, 
Amerikanın harbe girmesini haklı gÖ• 
renler, bunlann aleyhinde bulunanlaf 
acaba hangi ~nıf halktır; kimlerdir) Evll• 
midirler, bekar mıdırlar) 

cAmen"kanın büyük harbe giımeal 

doğru muyclu) > Sualine a.slen Amerikalı 
olanların yüzde 70 i ha~, yüzde 30 uda 
evet cevebmı vermİ§tir. 

Gene u suale §ehirlerin yüzde 7 si evet. 
3 Ü hayır cevabını veriyor. Köylülerin 
yÜzde 72 ıi aleyhte, 28 i leh.tedir. Kasa
balılar da yüzde 70 i aleyhte, yüzde 30 
lehte rey vermişlerdir. 

Mezhep itibariyle protcatanların yÜ%" 

de 71 i. katoliklerin 66 aı, aleyhtedir. 
Ayda. 100 dolardan ( 125 .. 150 lira• 

dan) az kazancı olanların yüzde 68 d 
Amerikanın harbe girmekte haksız oldu• 
ğunu söylüyorlar, kaz.ançlan bundan faz• 
la olanların ise yüzde 63 Ü bu fikirdedir. 

Yaşı 30 dan aşağı olanların da reyleri 
yüzde 70 nisbetinde aleyhtedir. 30 ile 4S 
arasındakilerin 68 :zi 45 den yukarıların• 
da 7 3 Ü aleyhte rey vermektedir. 

Ayni §ekilde <bazı teşkilatla harbin 
önüne geçmek kabil midir)~ sualine ~e· 
hirlilerin yüzde 70 ., köylülerin 78 zl. 
ka.abalılann da 7 4 Ü hayır cevabmı ve-
riyorlar. Protestanların yüzde 70, kato• 
tiklerin de yüzde 7 7 nisbetinde cevapları 
menfidir. Aynı euale evli kadınlar, yüz. 
de 72. bekarlar 71, dwlar da 70 nisbe .. 
tinde h.ayır diyorlar. 

Bir kadın cevabını •Hitlerle MUM<>" 
lini aai kaldıkça harbe ınini olmak hbil 
değildin ıeklinde bir cümle ilave etmit" 
tir. 

Amerikan ticari menfaatlerini kof11• 
mak için harbe ııirmceine razı olmıyan 
kadınlar şehirliler arasında ,,üzde 82 Y1 
köylü ve kasablılar da 7 8 i tqkil etmek" 
tedirler. Protestanların yüzde 68 i. katO" 
liklerin de 7 7 si aleyhtardır. Evli ve dul 
kadınların yüzde 84 ü, bekarların ia• 
yüzde 81 i menfi cevap veriyorlar. Yafl 
30 dan aşağı olanların yüzde 81 i, 30 l• 
4.5 arıuıındakilerin 84 Ü, ondan yuk.arıki• 
lerin de 8S i buna razi değildir, 

cÇocuğunuz varsa kocanwn harb' 

- SONU S iNCi SAHiFEDE _. 
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Şayanı dikkat bir anket • • 
ngı iZ Kralı 

enize kimler girebilir, 
kimler giremez?. 

Kadınlar ve 
Harp! 

Amerikalı kadın· 
lar umumiyetle 

harp aleyhtarıd•r 

Barsaklarında n hasta iki 
gün istirahat edecek 

verdiği 
tareti gidermek için hemen denize 

.-nz. Denizin biZe vereceği ıerinlikten 
,faydalanmak için can atanz. Fakat deniz 
Lcrltese yarar mı) Serinlemek ihtiyacı 
De denize girenler acaba bu iatckleri ba
hbtna bir hutalık almazlar mı) Daha 
•onra bazı kimseler hasta oldukları için 
Cfcnize giremediklerine müteessir olur
lar. Muhakkak her hasta olan denize gi
remez mi) 

J 2 - Yaşlara çok ilerlemiş olan ihti
yarlar • 

- 1 3 - Her hangi bir ıebepten çabuk 

müteessir olanlar. 

J 4 - Kalp hareketlerinde intizamaız
lık bulunanlar. 

15 - Y Of1ı\Jnluktan dolayı ileri de
recede :zaafa düımüı olanlar. 

Bu haetahklar denizden fayda yerine 
bayat bahasına mal olabilecek fenelık
)ar görürler. 

-0--

- Baıtarafı 4 üncü sayfada -
gitmesine mani olur musunuz">> ıualine 
de ekseriyet evet cevabı veriyor. Bu rey-

de ~ehirlilerin yüzde 38 i, köylülerin 30-
zu, kaaabelılann da 35 i müttefiktirler. 

Evlilerin yüzde 35 ine mukabil du11ar 
yüzde 4 7, bekarlar de yüzde 40 nisbe
tinde bu reye iıtirak ediyorlar. 

Çocuklen olmadığı halde kocalarının 
harbe gitmesine miisaade etmiyecek o-

lanlar, müsaade edeceklere nisbetle bir 
az daha azdrr. Kocalarının harbe gitme-

eine mani olmak istiyen çocuksuz kadın

lar kasaba ve ıehirliler arasında yüzde 

46 yı, köylülerde 5 2 yi teşltil ediyor. 

Paris 11 (Ö.R) - Londradan bildiri-ıhate ihtiyacı olduğu kaydedilmektedir. 
liyor: Majeste altıncı Corc hafifce rahat-

sız bulunduklarından dokforların tavsi- Londra 11 (A.A) - Kral yaiakta yntı. 
yesl mucibince odasından çıkmamakta- maktadır. Ve biraz harareti vardır. Fl-

dır. Fransada bu hafif rahatsızlığın In- evrl cumartesini pazara bağlıyan gece 
giliz hükümdarlarının Prise ziyaretlerine içinde b~Jamıştır. Dün hükümdar Dok": 

A-• lm ihtimallnd ..l:. d'l torları tarafından muayene edilmiştir. md.lll o ası en en...şe e ı -
mektedir. Zannedildiğine göre Krala iki gün is. 

Sa tti w. t bl'ğ .. iirahat verilmesi Fransayı ziyaret ıPltM ray nazırının n~re gı e ı e gore ~ --'Tf 
cegi zaman tamamiyle iyileşmi§ bir hal.' 

Kralın hastalığı hiç bir endişe arzetroe- d b ı i · iht' te ı b' 
~- _, . e u unmnsı çın ıya n a ınmış ı• 

me'.ıı..euır. tedb' ah' t' d di Sıhh · "k ft ır m ıye ın e r. ati mu em. 

Londra 11 (A.A) _Hafta sonu tatilini mel olan kral tahta çıktığındanbcri ilk 
Vindsorda geçirmi' olan Kralın bağır- defa olarak rahat.sızlanml§tır. 

sak.larından hafifçe muztarip olduğu diln Londra ıı (A.A) _ Royter ajansı bı1-
akşam bildiriLnekte idi. diriyor: 

Neşredilen aıhhat bülteninde bu ra- Kralm geceyi tyl geçirdill fakat ya-
batsızlrk dolayısile kralın iki gün istira- tak.dan çıkmadığı zannedilmekted.lr. 

Evlilerin yüzde 49 u, dullenn 38 i, be- ------------------------------• 
karların 4 J i. çocuklan olmadığı halde, nn bu ıual Uzerindelr.i reylerine göre en 1 O Fransa, yüzde 6 Kanada, yüzde J 
kocalaiının harbe gitmeaine mini ola- fazla dü§man ıayılan' mernleliet (yiizde Almanya, yüzde 3 te lıkandinavya meDi

caldarını ıöyliyorler. 40 cevaplı) Almanyadır. Yüzde 35 Ja- leketle~ (Javeç, Norveç, Danimarka)~ 
c0ğ1unuzun ıulh taraltara diye hapı- ponyayı, yüzde J 2 ltalyayı, yüzde 8 de rey almaktadır. Geri kalan diier reyler. 

edilmesine mi raz19ınız, yoksa harbe git- Ruayayı Amerika için baolıca düşman de Manda, Çin, Finlandiya, laviçre, Ru• 
meaine mi:t ıuali de yüzde 70 aleyhte ıayıyor]ar. ya areıında takıim edilmektedir. Denize girmeden evvel bir kcrre dok

tora bao vurmak şart. Bununla beraber 
huracıkta kimler denize girebilir ve kim
ler giremez, bunlar halkında kısaca 
hlalümat vcrcceiiz. 

Bununla beraber deniz rejimini takip 

10 ve tatbik edeceklerin muhakkak bir ker
re doktora baıvurmalan '\'e doktorun 

rey almıııtır. Yalnız . kadınların yilzde Buna mukabil Amerikalıların kendi- Bu ıuretle, Amerikan kadınlarının \>-

30 rey oğuJlarının hapsedilmesini harbe }erine en dost buldukları memleket han- mumiyetle harp aleyhtarı oldukları, l-
gİtmeıine tercih ediyor. giıidir) kat memleketlerini korumak için kocn

larmı ve çocultlannı harbe gönderm~e 
razı bulundultları anlaşılıyor. 

Öyle hastalıklar vardır ki denize gi
rince foydn görürler. Ve yine öyle has
talılclar vardır ki deniz bunlara zarar
lıdır. 

DENiZE K1MLER ClREBtuR 1 
Şu hnstalıklım olanlar denizden fayda t;~~~-~~~~ 

IÖrürler : 

1 - Hiç bir arızaya mllııtenit olmı
hn kansızlıklar. 

2 - Çocuk düşürüp zefiyeti ilerlemiş 
olanlar. 

3 - T ennsUl iktidarsızlıklarıne uğn
)anlu. 

4 - Kızlı:ırde zııliyet neticeıi henüz flift~li':'f;~;, 
Reslelerini görmem[ı, ilanlar veya 
iörenler. 

5 - Müzmin sıtmalar. 
6 - Büyüme kabiliyeti azalmış 

cuklar. 
ço-

7 - Bir eebebe müstenit olmıyan iş
tihns17Jar. 

8 - Vereme istidadı olanlar. ' 22 - Sinirden mütcve1lit baş ve yüz 
9 - Vücudunun muhtelif yerle-rinde hastalığı çekenler. 

bere bulunanlar. 1 Bunlar denizin şifalı hassasından isti-
1 O - Kemik hastalıklılar. fade ederler. 
11 - Yeni buluğa erenler. DENiZE KiMLER GiREMEZ 7 
12 - Müzmin Romatizmalılar. 1 - Bron itli olanlar. 
l 3 - Zafiyet neticesi sık ıık badem- 2 - Kan tükürenler. 

tile olanlar. 3 - Sar'alı olanlar. 

14 - Mide ve bağıreak tenbelliği do- 4 - ileri derecede asabi olanlar. 
layısiyle yemeği hazmedemiyenler. 5 - Ak ciğer veremi ve müzmin ci-

15 - Dimağı yorgun olanler. ğer hastalığı olanlar. 

16 - Gecelerini altlanna i'iyen ço- 6 - Regle esnasında olenlar. 
c:1ıltlnr. 7 - Gebeliğin ilk ve ıon aylarında 

17 - Yürüme zamanı geçtiği halde olanlar. 
l'Ürüıneleri pek u:z.ıyan çocuklar. 8 - Böbrek hastalığı olanlar. 

18 - Lengavi bünyeli olanlar. 9 - Karaciğer hastalığı olanlur. 
19 - isteri sinir hastalığı ile malul l O - Boğaz ve kulak hastalığı olan-

~~M. 1 ar. 
20 - CüzeJleşmek istiyen genç ka- 1 1 - Tifo ve buna benzer intani 

dınlar. hastalıklarla böbrekleri zarar görmüş 
2 1 - Bnzı cild hnstnlıkları. olanlar. 

r 

Dantelden 
--

güzel bir Bolero 
Dantelden ve iki parça üzerine yepıl

mış olan bu hafif bolero bu sene çok re-

vaç bulan dantela modasının yeni, oriji
nal ve zarif buluşudur. Bilhassa koyu 
renkler üzerine çok cazip bir manzara 

verdiği gibi açık renkler üzerine koyu 

renk danteladan tatbikatı da görülmek
tedir. 

hareltet etmeleri Ja- Amerikalılar en fazla hangi milJeti En başta, yüzde 63 nishetinde bir ek· 

kendilerine düşmen görüyorlar; kadınla- seriyetle, İngiltere gösteriliyor. Yüzde 

Amerikayı heyecanlandıran cinayet 
Sevdigi kızı öldüren bir lise talebesi Nevyork 

cinayet mahkemesinde beraet etmiştir .•. 
Bundan birkaç gün evvel N~vyorkta, 

bütün dünyayı alakadar eden feykalade 
heyecanlı bir cineyet davasının görülme-

sine başlandı. Amerikanın en me§hur 
doktor, terbiyeci ve ilim adamlarının bü-

yük bir merakla takip ettiği bu dava pek 
kısa bir zamanda nihayete erdi. Şimdi 

bu cinayetin ve davanın biltün tafııilatı• 
nı resimleriyle beraber takip ediniz ı: 

Donald Carrol 16 yaşında genç ve 
çok yakışıklı bir delikanlıdır. Lise ıon 

sınıf talebesidir. Günün birinde narin 
ve sempatik bir kız olan Cbarlotte Mat- lki genç 3evgili: Charlotte 
hieıenle talll§ıyor. Matthieşen t.•e Donald 

Genç kızın kendisinden iki ya§ büyük 

olmasına rağmen onu eeviyor. Delikan
lının sevgisi mukebelcsiz kalmıyor. 1k.i 
genç hakiki bir aıkla birbirlerine bağle
nıyorlar. Mesut bir hayat baıhyor. 

Kendi at'%Wile ıevgilisi tu

f'ajından öldürülen genç 

kızın ceşedi evcüu 

çıkanlırken 

intihara ceşa,.et edenıiyen 
Carroll annelin« ved4 

ediyM 

Ve gidip pofüe teslim 
otuyor 

Fakat glinUn birinde genç kız gebe 

kalıyor. Bu hal iki genel mUthi~ bir kor
ku ve inkisara düşürüyor. 

Ne yap ınlar) Ailelerine ı8yliyemez
ler, ç?cuğu aldıramazlar, çünkü paraları 
yok ... Evlenmek kahil değil l .. 

Bu feci vaziyet kar§uıınde ne yapma
lı L Zave11ılar günlerce bir çare bulmak 

için düşilnUyorlar. Nihayet genç kız bir 
fikir buluyor: 

- Sevgilim, diyor. M c! ::n ki 
dünyada birle~memiz kabil değil, 

lirn. 

bu 
öle-

Nihayet kımır veriyorlnr. Delikanlı 

genç kızı öldürecek.. Sonra ark.aamdan 
ölen Charlotte' m aileli kendl kı:ı:lanna matfln tutmalan kada1' genç delikan
lıya da acıyMlor Onu bif' gün mahkemede 11alnız bwakmıyorlar. Re&imde 
Caroll'1ın 21antnda kendinin ve ıevgiUrinin ana ı•e babaıını görüyorsunuz 

ı
)feşele11e eı koyan Müd<Lıiumumi mua-ı 

.du dava fçln aynlan 1üri 1ıeym ırim /4dat1a aebep olan tabot\caı.n 
~lJı-cün aeçiri110,. 

Genç katilin bedbaht anneri 

kendini öldürecek .. 

Bir tabanca kurtıunu genç kızın hnyıı· 

tına nihayet veriyor. Sevgilisinin yerdı 

cansız yattığını gören delikanlı şa~ınyor 

kendinden geçiyor. 

Verdiği ıözü tutamıyor. Doğru po?i!ıc 

ko~uyor ve teslim oluyor. 

Mahkeme günü her kes verilecek Juı.. 
ran mühim bir aabır.Wıkla beklerken 

bir çok münakaıalardan eonra jüri heye• 

tinin karan ~u oluyor: 

cBu cinayet aklı başında bir insıırun . ~ ... 
yapaca~ bir iş olmadığından DonaJcl 

Carrol mücrim sayılamaz.> 

Ve böylece bedbaht delikanlı her~ 
ediyor! 

. 
Caroll'un mahkemede Alınan Mı 

ıon yeşml 
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Nakleden: F. Şemsettin Benlioğlu 
Hayat 

ve 
Macerası 

Evlerinin yıkılmıya
cağını vadeden valiye 
teşekkür ediyorlar 

. . . . . 
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Nostradamusun ışıkları • 
Sineklide dört beş seneden beri bele·· 

diyeden ruhsat tezkeresi alınmaksızın ya· 
pılan evlerin yıkılması hakkında belecfj. 
yece bir karar verildiği ve bu kararın 
vilayetçe tasdik edildiği yazılmıştı. 

Sabahlara kadar sönmeyen bu ışıklar arasında Nost· 
radamus güzel bayanlara tavsi.yelerde bulunuyordu Dün hu haberden müteeuir olan Si

nekliler işlerine gitmiycrek büyük 
bir kafile halinde vilayet makamına git
miıler ve bugünkü müşkül olan vaziyet· 
lerini 11nl11tml§lardır. yni kafileye men· 
sup bazı zevat idarehancmizi de ziyaret 
et mi ler ve vali B. F ailı Güleçin kendi
lerini büyük bir ıefkatle dinliyerek ealci 
evlerin yıkılmıyncağını ancak. üç aydan 
Lcri ruhsatsız yapılan inıaabn ve teneke 
barakaların ortadan kaldmlacağını be· 
yan ettiklerini hnber verrniılerdir. 

Kraliçe sevdiği adamın adını Nos
tradam üse yavaşça söyledi. Fakat 
cıavet edilmiş ve orada hazır bulu· 
nan a~k cinleri tarafından bu ad yük· 
~ek sesle tekrarlandı l 

Nostradamüı kraliçeye : 
- Şu ciğerleri yeyiniz ve aklıniz

'dan sevdiğinizi çıkarmayınız 1 dedi. 
Kraliçe, kanlı, çiğ ve hala sıcaklı

~ı muhafaza eden güvercin ciğerle
rini dişleri arasında ezerek yedi f 

Kraliçe bu eski Yunan usulü aşk 
temini ayininden dolayı çok. mem· 
nun oldu. 

Sineldiler vilayet makamının bu ıef

katli alakasından büyük. memnuniyet ve 
şükran hi ettiklerini söylemektedir. 

•'•••••••••••••••••••••••••~·•••mı•~••••~•'• 

~ Zabıta haberleri : 
cGenç bir kadın ilk. çocuğunu l buluyordu. •11111••••••••11 • ••••••••• • • •• 11 ........... : 

dünyaya getirdikten sonra daha gÜ· Yeni dostu ruh ona, samimi ve se- Çorakkapıya ba~lı SillUklUgöl bahçe-
zel olur. vimli bir ses ile: sinde on bir yaşında Huhlsi isminde bir 

«Çocuk ve annelik kadının sinir· - Nostradamüs, bilsen .. Bir ruh ~ocuk. oynarken havaya savurduğu taş 
ferine yeni bir intizam ve ahenk ve· diğer dünyaya ne kadar zorluklarla iki yaşında Saadete rastlam~ ve hafif
rir, bu suretle karı koca arasındaki geçer?. Ruhlar, saflık ve temizlik çe yaralam~tır. Yaralıyan çocuk hak-
münasebetler daha düzelir 1 derecelerine göre uzun süren bir tec· kında muamele yapılmaktadır. 

cÇocuk, Allahın bir hediyesidir, rübe ve tasfiye devresi geçirirler! * 
çocuksuz karı koca yeis ve elemden «Bir insan öldüğü vakıt, onun ru· Namazglh karakolu civannda bir su 
kendilerini kurtaramaz.> hu henüz öldüğünü veya diri kaldı- parası meselesinden kavga eden Mll.9tafa 

Kadınlara mahsus olan bu tavai- ğıru takdir ve tayin edemez!. o~lu Ramazan, ru satıcısı Yud.a oğlu Mi-
yeler aynı zamanda erkeklerin deh~ cEtrafında ağlıyan akraba ve ya- şonu merdivenden t~lıb atmak sure-
ıuna gidecek tavsiyelerdir. kınlarım görür, onlarla görÜ§mt>k, ti.le yaralanmasına sebebiyet verm~ir. 

NoatTadamüs bütün gün kadınları onlara teselli vermek ister, yanların- SuÇlu yakalanm:ı~r. * ve hutalanru kabul eder, onlara la- da -fakat ~örünmez halde-- hazır ve * 
N t d •· 5 Cerm"ı .. '""rayın· zımge1en reçete ve tavsiyeleri verir· mevcut olduğunu bildirmeğe kalkı- p os ra amu,, en "'~ d. B.. .. p . . d . b. k .. k azar gUnU yapılan silAh araştırmasm-

dan ayrıldığı vakıt, kraliçenin verdi- ı. _!!tun ... ~rııın erın .. ır ~! .. uya ~ır, fakat muv~ffak olam~; ~un .. ü da ~ıde Silleyman oğlu Riza, Hak
v. k L... tl' hed. l I .. ._, .. 'eli. daldıgı, butün ışıldann aondugu za· onun yaşıyan ınsanlarla hıç hır ala- kı 1 Alleddin ve Abdülkerim ...::.:ıu 
gı ço "'Yme ı ıye ere yu&ıu ı N d .. .. ka dili oğ u vs 

Kraliçe, Nostradamüsten cbir ka- man, gece, 01tı:~ amusun n kası kalmamıştır. _ Murad Çetinin Uzerlerlnde birer biçak 
d . . k d·v• . ld k sabahlara kadar sonmezl y h k b affakıyet ın ıçın aş , sev ıgmı e e tutma , < e, ru anca u muv - Salihlili Ali oğlu Mehmedin üzerinde de 
daima güzel görünmek» sırlarını ha· Nostradamüs, yeni ilaçlar üzerin- sizlik ile vaziyetinde mühim bir de- '1ir tabanca bulunarak müsadere edilmiş-
vi usuller ve formüller vücuda getir· de ve bilhassa ruhlarla meşgul olu· ~İı!iklik hasıl olduğunu anlar. İnsan- tir. 
mesini emretti. yordu. Son zamanlarda Noatrada· lar ~ibi görü~melc, yürümek ve sair 

* Nostradamüsün bu tavsiyeleri sa- müs, kendisini sık, sık ziyaret eden hareketleri yapmak için uzuvlara 
C:le ve basit, aynı zamanda kolaydır. dost bir ruha malikti 1 malik olmadığını da görür! Kemerde bir hadise olmuştur. Hasan 

işte bir kısmı: Gece olup ta, karanlıklar her ta· Bu görüş, bu anlayış ruhta olduk· oğlu ~~ Ali, Kemer köprilsünden 
~Bayanım. Eğer kocanız veya aşı- rafı bastığı ve Pari,in bütün ışık· ça derin bir ıstırap husule getirir. Fa- Tepecığe gı~ekte olan Hasan oğlu Sa

kinızı yorgun görürseniz, hemen ya- lan söndüğü zaman. Nostradamüsün kat yeni mevcudiyete alııır, alı§bkça lihl eski blr ıgbırar yüztin&n hamil bu
tağı kaldırınız; çünkü her zevk.in bir odasında hafif kırmızı veyahut ha· da diğer dünyaya doğru gideri• lunduğu hlçnkla sol kolundan, çenesin-

de talisizliği vardır~ fif mavi bir ırık peyda olur, odanın Nostradamüs, bu suretle Pariste den ve başından yaralamıştır. Yaralı 
,.;r:. k a_L: - • -k klik! · d hastaneye sevkedilmiştir. ~er ocaruz veya cıguunız, aızce yu se enn en yavaı, yavaf qa- gündüz tedavi ve halka yardım ve 

meÇhul olan yerin üzerinde aıkıl· ğılara kadar iner ve bir m~ddet garip geceleri de ruhlarla m~gul olmakta, * 
mı§ görünüyorsa, siz onu lüzumsuz ve heyulalara mahsus §Ckillerle raks· vaktini çok güzel kullanmakta idi. 100 numaralı taksi otomobili, pazar 
ve fazla suaTierle daha fazla sıkma- eder, sonra da Noıtradamüslc k~ B ük' ... h bö. 1 J 561 gilnU ıı:oför HamdJnin idaresinde Gaziler .. 1 d u s un ve uzur y ece -:ı 
malısınız 1 nu§maga ba~ ar ı. sene3ine kadar devam etti. ve bu se· mahallesinden geçerken beş yaşında SU-

cA§}k veya kocaniz önünde faz1a Bu ruh, Nostradamüsü tenvir için ne asilzadelerden Mon siman ken· hcyla lımlnde bir kıza çarp~ ve yara-
eamoı olmamalısınız. Çünkü aarho§- diğer dünyadan gelen bir dost idi: di;ini sarayına davet etti ve ondan Janma.c;ına sebebiyet vermiştir. ' 
luk ve iÇki kadını çok çirkinlqtirirl Nostradamüs, bir zamanlar da doğacak çocuğunun kız veya oğlan -------------

cTaranmamıı ve yüzünüz yıkan· şeytandan çok şeyler öğrenmit idi, mı olacağını sordu. 

Askerlik kampı Burnovada 

Delikanlılar, büy""k neş'· 
eyle kampa gittiler 

BAŞT ARAF! 1 iNCi SAHiFEDE 
n~e içinde kampın kurulduğu yuvaya 
gi~lcr ve askerlik mu llimlerini saygı 
vo aevgi ile .ciamlamıılardır. Yapılan 

bayram merasimi cidden heybetli ve he
yecan Yerici idi. 

Çocuklar dün kampta sabahtan akta· 
ma kadar, Çizilen !program tahtında ça
lt~ar. apor zevklerini tatmin etmit-

ler gösterilen vazifeleri. ıeref sembolü 
olan silahlarını ta§ımak suretiyle eöster· 
mişlerdir. Kampta tam bir intizam ve 
disiplin havası hakimdir. 

Kamp sonunda, kampa iştirak eden 
bine yakın delikanlı lzrnire gelerek Ata· 
türk heykeline çelenk koyacaklar ve bu· 
rada, Büyük Şefin heykeli önünde and 
içeceklerdir. 

Arıcılık kurslara 
Budapeşteye giden mu
allimler kafilesi geldi 

Edirne böcekçilik mektebi bu sene on 
mezun verdi. Mezunlardan ikisi kızdır 

mamıı durmayınız, çünkü bu hal yü- fakat töbe ettikten sonra, şeytanın N t d .. d .. k ... k 
.. b • l B b ... ..... 1 . d v l .., dan os ra amus, ogaca çocugun Vl• 0 .. Sesz' ~ r:un uruşmasını mucıp o ur. uru· u ögrettıgı şey erın ogru ugun · · · •· t d. be t ~ 

§Uk bir yüz, erkeklerin hiç hoıuna §Üphe etmcğe ba~lamııtı. Bunun için zal yıbaçesını so!, e ıkv~ tsod~ra, ge o- Birincilikle diploma. alanlarclcın (•) 1ıise (••) Kevser 
•tın d l b \.. - an yanı gorme ıs e ı. I 
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I il r Edirne 9 (Hususi) - Bir aydanberi mın idaresi altında Edirnede kurulan bu 

gı ez.. oatu o an u runn: .. .. H Ik h 1 
S k ·ı k k Nostradamus genç ve guzel Pren 1 - a ımızın avaya kar•ı korun- Budap-tede Dödöllo çiftligı"'.ndeki Arıcı· mektebe bir hayli talebe devam etmi• ve oğu su ı e yı anma atn geri - Bir ruh, ölüm hadiaeainden ne . .. - " -v " 

S k d sesı guzel~ muayeneye ha J d malan husueunda bilgi edinmeleri i,.;n lık kursunda bulunan Arıcı muallimler bunlardan on ki"i diploma almı .. br. kalmayınız. oğu su vücu u serin kadar zaman sonra diğer bir dünya- ş a ı, mu- ·-· ,. --. 
tutar, deriyi tazeleştirirl ya geçer? ayene ederken de ağır bir eda ile ru- evimizde 11 / 6 / 938 tarihinden itibaren Edirneye dönmüılerdir. ikinci posta 25 Burada devam edenlerin ekseriyetini 

H l · • • 1 Öl ~-- d h 1 h sed BiTMEDi bir kura açılmıı ve derslere bqlanmı~tır. Temmuzda dönecek ve 1 Ağustosta Lise ve orta mektep talebeleriyle aenç « er zaman acı ot ar suyu :açınız c üm wıın a ru ne er is er) - - o 

cHer şeyden ziyade dikkat edece- cMuhtdif §Ckillerde ruh var mı· Her hafta cumartesi günleri saat 18 de Edimede açılacak olan ancılık konıµe· memurların teşkil etmesi ve okullarında· 
I 1 d d vatılı mekteplerı·n verilmekte olan bu derslere bütün yurd· sinde bir de kümes hayvanları kursu açı· ki imtihanları ve vazifeleri arasında bu-iiniz şey, mideniz o ma ı ır. ar? ı j 

S 1 h ·d h d ) N d ·h b daşlar gelmelidir lacaktır. ilan umumt müfettiıliie gelmiı- raya da vakit ayırmaları gençlerınu' "zin « ağam ir mı e erşey en evve ostra amüsün zı nini ve ütün 
yüz güzellik ve tazeliğini ve ... Tabii varlığını i~gal eden işte hep böyle Ücretleri 2 - Evimiz: bahçesinde her hafta tir. Tavuk ve Tavıancılık üzerinde çala- meslek ve hayat telakkilerinin bugiinün 
olarak ta aşkı muhafaza eder I» şeylerdi 1 KültUr bakanlığı liselerin ve orta okul- per~mbe günlerı saat 2 1 de Karagöz: şacak olan bu kura meccani ve serbest· ve yarının hayat şartlarına uygunluk ha· 

- 3 5 - Nostradamfüı, ~imdi ve geceleri lnruı leyli ücretlerini tesbit etmiştir. Iz- oyunları oynatılmaktadır. Bütün yurd· tir. Yalnız yemek içmek masrafları var· kımından takdire §ayan bir hadisedir. Bu 
Tekrar görülüyor ki, Nostradamü· gizliden gizliye yaptığı tecrübeleriyle mir kız ve erkek liseleri senelik yatılı daşlar davetlidir. dır. Arıcılık kursunda olan Trakya mual· devrede büyük muvaffakıyet gösteren 

ıün o zamanlar için harika sayılan pek çok şeyler öğrenmekte idi. Artık ücreti 225 şer lira, Buca orta okulu 225 3 - 13/ 7 /938 çarpmba günü saat !imleri ikinci postası bu kursa da gitmek Enise ve Kevser Arının birincilikle dip .. 
tedavi usulleri çok sadedir! hakikati bir derece daha bulmuı de· lira, Manisa orta okulu 150 lira, Denizli 17 de Halk dershaneleri ve kuralar ve imkanını bulmuıtur. Bunlar da ikinci An- loma almı§ olmalan genç Juzlanmızın da 

N d k b 1..-J dan da 18 d d So 1 d L l cılık kongresine ve kursuna umumt mü· ostra amüs, vesayasında analığa me ti ve u se~p e §Cytan lisesi 130 lira, Balıkesir lisesi 175 lira, saat e e sya yar ım s;omite eri- hayabn zaruri kıldıiı hareketlere canla 
b.. ··k ı.. • h "' k km .. · h f l k ı 1 fettişlik tarafından davet olunm~tur. 

uyu ıoır yer veriyordu. korkmıyor, atta or agı manasız Afyon lise.Si de 160 liradır. nın a ta 1 top anh arı vardır. 
20 

Ağustostıı. da kırk kiti ile şarapçılık başla katılmış olmalannın en canlı bir 
örneiidir. 

Halk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

havuz kenanna yaldll§ır. Bir de ne alarak yola çıkar. Seyyah gibi dağ· 
görsün, o ku§lann konduğu dallar· dan dağa a§ıp giderken günün bırin
da y~i tane gül açını§ ama, padiph de bir dere ba§ına varır. 
ömründe böyle gül görmemi§. Her Burada biraz oturup dinlenmekte 
biri tabak. gibi açmı§. Kokusu cihanı iken karşıdan bir tazı köpeği seğir
büriimÜ§. Padi§B.h bunlan görür gör- dip geldiğini görür. Ama padişahın 
mez sarhoı gibi olup olduğu yerde yanına yaklaşmaz. O yana bu yana 
yıkılır kalır. ko§ar. Sıçrar, sonra yine geldiği yola 

Hızır babanın sihirli değeneği 

Bir vakıttan aonra kendine gele- döner. Gider. 
Demesi ile kız el çırparak bir tab-1 Bununla uğra~mada olsun, günün rek ayıldıkta içinde bir ateş peyda - Buralarda yakın bir yerde ya 

-5-

la getirtir. Kadıncağız ömründe öyle birinde geceleyin bahçede bulunan olur. Cayır cayır yanmağa başlar. avcı var veya yakın bir şehir olmalı .. 
yemekler görmemi~ hem de açlıktan köşkünde oturup kendi kendine bir Uyku muyku kalmaz. Sabaha ka· Diyerek yerinden kalkar, yolu tut-
içerisi kararını§. Oturup ana kız güle takım hülyalarla vakıt geçirerek dü· dar !havuz ~ında oturup güllerin turup epeyce vakıt gider. 
aynıya temizce kannlanm doyurur· §Ünürken uyku bastırarak dalgın dal· güzelliğini seyrederek her birine bir O gitmede olsun, meğerse gördü-
Iar. Ondan rahatlanıp orada ölüp gın oturmakta iken yedi tane gü- türlü mana verir. ğü tazı cadılardan imiı .• 
ölünceye !kadar eski fakirliklerini u· vercin gelmi§, bahçedeki havuzun Sabah olup ortalık ağardığında Padi§ah bir müddet gittikten aon-
nutup rahatla yaşıyarak Tanrıya kenarındaki gülün dallarına konmu~ kE-.ndini cenetten gelmiı sanarak hu- ra bakar ki uzakt.a bir takım dağlar, 
dua ederler. lar. Y ec:lisi bir ağızdan: rilerle gÖrÜ§mÜf te her birinin a§kın- kızgın alevler içinde yanıp tutuıu-

Gu•• ı kızları Adem oğluna doyum olmaz.. dRn çaresiz kalmıt gibi deli divane yor. 
Gül kızlan elde bulunmaz.. olur. Zaten her gün bahçe meraklısı -BITMEDl-
A§k yolunda gezenin gülü ya,ra- olup öteberi yetiştirmek te kendisini --------------

Bir ırarmı bir yokmU§ vaktiyle ğı eolmaz. şa§ırtır. Ak§8lll olunca yine böyle 
bir büyük padiph varınıf. Bu pacli- Dediklerinde kanatlarini çırparak olur. Velhasıl uzatmıyalım,üç gece 
oah bahçeye pek meraklı imiJ. Yap- uçmn§lar. Padi§Sh uykudan bir he· sıra ile ku§lar gelir ve her konduktan 
tırmış olduğu bir bahçenin içinde dil yecan ile kalkar. Her ne kadar uyku dallara türlii renklerde bırakmış ol· 
ile tarif olunmaz türlü türlü ağaç- arasında kuılann öylediği lakırdılar dukları gülleri görerek padi~ın du
lar, meyvalar, çiçekler .. Öyle ki .. Ar· kulağına gitmiı ama kendisi dalgın rup oturmağa m ecali kalmaz. 
hk deme gitsin .. Yalancı cennet gibi olduğu için ne olduğunu da anlıya- - Elbet ben gidi,; ' • gül kızlan· 
lmiş. Kendisi gece gündüz bahçe ile maz. nı a rar bulurum. 
uğraşır, hem de yetiştirebildiği türlü - Acep rüya mi gördüm? Bu Diye ihtar edip tacını, tahtını bü-
türlü çiçeklerin hiç bir yerde bulun- nasıl şeydir? diye merak edip köşk- yük vezirine bırakır, kendi yalnız lfa
mamasını istermiş. ten inerek bahceyi gezip dolaşırken ııına kılığını değiştirerek biraz para 

,. 
ismet Santonin 

Bisküviti 
Çoculdann ve büyüklerin ba· ! 

ğınak!annda )'8.!ıyan Solucan· 
lan düıürmek için en birinci de. 
vadır. Eczanelerde kutusu 20 
kuru tur. 
S.5 2-·7··12--16-22-27-31 

ıkursu T ekiı·daiında açılacaktır. Ziraat 
ve!taleti tarafından hazırlanan program 
eelmiıtir. 

Edirno 9 (Huıuıi) - Edirnenin 
mektepleri arasında bir de ipek böcekçi

• 

Süt 
lik ve kozacıltk mektebi vardır ki bir enç ve ateşin .§lir Lebit Fehmi Yur
yandan ipek böcekçilik ve kozacılık hak- doğlu, cEfem oynasın> şiir mecrlıuasın
kında bilgili elemanlar yetiıtirmek ve di· dan sonra cSüt> adlı ikinci bir e!tel' daha 
ğer yandan da fenni surette böcek to- veımi§tir. Süt, Türk .sahnesi için kazanç 

humu istihsal ederek halka ucuz. temizıtelIDt edilecek kadar olgun bir k.ome
ve hutalıkaız böcek tohumu yeti§tinnek dldir. Hem de düşündlirilcil bir komedJ 
dolayuilc kayde değer bir müeaaeacdir. drıınıntiktir. Istanbulda Korgunal matba· 

lki aenc Bilccikte, 3 sene de Şarköy ıası tarafından tebedilmiştir. 48 sahife-
ve Eriklicede bir hayli talebe ye~tir· dir. Yirmi kuruşa satılmaktadır. Tavsi· 
dikten •onra yedi aene evvel bay An· ye ederiz. 
........ ııml! ................................... !B!l .. m!!!!m!ll..............~ 

N M1 8 ' • -Kiralık Apartmanlar 
Birinci Kordondan Kültürparka giden V aaıf Çınar bulvarı üzerin· 

de yeni yapılmıı olan (ÇAN ÇAR) ve (TORKMENO~LU) apart 
manian kiraya verilecektir. 1 ağustos 938 tarihinden itibaren kontra 
yapılır. Kiralar : 450 - 500 - 600 liradır. 

H E R D A t R E D E : Sıcak ve .soğuk ıu, hava gazı, ve el,.k1~11~ 
tesisatı, modern havalandırma ve zil tertibab, dahili telefon, h 
radyo anteni, bavul ve fazla qya depoau, odun ve kömür deposu, 
sandık ve hizmetçi oda.lan çamaşırlık ve ütü odaları ve her türlü kon 
fur vardır. 

M ORACA A T YE R t : Her gün s at 12 - 1 ve 16 - 19 ara· 
ıında büyük Kardiçah han 52 - 54 avukat Cemal Çançar telefon 3750 
Görmek için in~aat mahalline müracaat edilmelidir. 
r:z:zzz:z7..zT../.ZZZZZZZZ'T72ZZZZ7...ZZZZZZZZ.77'ZZZZJrz:z.v;ZZZZLZZ z;z'ZZı 
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Çocuklara Hika:ye: Mayıs böceklerine 

Dünyanın en eski 
gazetesi kapandı 

15 00 senedenberi Çin de çıkmakta o
' an dünyanın en eski gazetesi Pepint 
3ao kapanmııbr. Bu sazete milattan 400 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ıene sonra, tabilerin, gazetecilerin ve ti· 

Doktor Gülden karşı boğUCU gaz poguflann piri sayılabilecek Su Şung 
Almanyanın Şelzvig - Holgtayn eyafo- 'sminde bir Çinli tarafından kurulmu§· 

ti Mayıs böceklerinin hücumuna uğramıı· tur. Bu gazete kurulduğu tarihtenberi 
tır. Bu böcekler bir çekirğe baskınından 1500 baımuharri.r değiştirmiştir. 

Geniş pencereleri bir bulut gibi saran renkte yüzükler göz kamaştırıyordu.Saç- daha mühim zararlara sebep olmuılar- Pekinin Japonlar tarafından işgali üze-
tüllerin arkasında pırıldayan r'enkli ışık- larını da parıltılı taşlarla sarmışlaı; ışık- dır. Milyonlarca Mayıs böceği, uğradık- ·ine Japonlar dünyanın bu en eski gaze
lar, çütliğl bir masal sarayına benzetmiş- la rengi kaynaştırarak adım aıyorlardı. lan Sahada bütün ekinleri mahvetmişler, •esini kapatmıılardır. Fakat bir müddet 
ti. Ellerinde en gilzel otlar, en zaü çiçek- ve bu senenin hasadını adeta tehlikeye .onra tekrar intiıarına izin verdiler. Yal· 

Gülden, okulunu bitirmiş, büyük bir ler ve en taze zamanlar vardı. Sarışın koymu~lardır. '.UZ, gazete eski ananelerine sadık kaldığ 
doktor yanında bir yıl stajını da yap- ineğin önünde yerlere kadar eğilerek Mahalli hükümet, böceklere karıı bo· ve Japonların arzu ettiği ıekilde yazı 
tıktnn sonra çifliğe dönmüştü. Babası ko- ona yiyecek verdiler. ğucu gaz kullanmak mecburiyetinde kal· yazmadığı için bu sefer kafi olarak ka-
ınşu köylüleri, kızının başarısı onuruna Arkadan, yaz aylarındaki göklerin mıştır. Halkın yardımiyle bu mücadele :>atılmıştır. 
yapılacak eğlentiye çağırmışı. Akşamın renginde giyinen kızlar geldi. Gümüş ve eyi netice vermiı. kısa bir zaman içinde --=--
aıacakaranlığında tarlada işini bitiren altın kupalarıa taşıdıkları mısır, arpa ve Bı·r nehrı·n mecrası 120 milyon Mayıs böceği öldürülmüı 
çiftçi dayılarla, parmakları kınalı taze darı tanelerini tavuklann önlerine serp- tür. öldürülenlerin yansı dişi olduğunn 
gelinler, saçları ince örgülU glizel köy tiler. Jegv ı·ştı·rı·ıı· yor göre bu çarpııımanın gelecek yıllar için 
kızları çiftliğin yolunu tutmuşlardı. Da- Birden bütün başlar, ormanın kızıl faydalı olacağı tahmin ediliyor. Cihan harbinde çok canlı taarruzlara 
vullar dövülüyor, türlil zeybek oyunları ışıklar arasında ateşten bir çizgi gibi Bu suretle ziraat için zararlı böcekle- ıe müdafalara sahne olan lzonzo nehri
oynanıyor, yenip içiliyor, şarkılar, tür- uzayan yoluna dikildi. Kızıl saçlı, kızıl rin öldürülmesinde ilk defa olarak b

0
• ,in binlerce senelik eski yatağı değişti-

küler çağrılıyor, genç doktorun bilyük tüllere bürünmüş, kan rengi dudakların-/ ğucu gaz kullanılmış oluyor. ·ilecektir. Bu nehir üzerinde Avrupanın· 
başansı kutlulanıyordu. da birer ateş gülil tutarak koşuşan kız- 'n büyük elektTik tesisatını yerle§tirrnek 

Geniş avludaki ağaçların her bir da- lar, atların önlerinde durdular. Onları da 'izere akıllara hayret verecek teşisat ya-
lına, renkli kAğıtıardan fenerler asılmış, kurulmuş sofralara götürdüler. Burada pün muha. ')ıımaktadır. 
mermer havuzun kıyılarına mumlar di- Ormandan gelen kızlar konukları ağır- rebeferinde ölen Mühendisler 200.000 beygir kuvvetin-
kilmişti. lıyor; ördeklerle sularda şakalaşıyor; 

Gök bulutsuzdu. hindilt!rin geniş yelpazeleri altında dan- 40 ,000 asker 
Yıldızlar, ayın gülen gözleri önünde sediyor, koyunlara bulmacalar söyliyor, yatıyor/ 

§enlenerek, her :zamankinden daha çok keçilerle koşmaca oynayor ve atlan kör- ltalyada Bari vilayetinde Kan civarın-
pırıldamağa başlamışlar, rUzgAr ormanın ebe oyununa çağırıyorlardı. da aylardanberi yapdmakta olan araıtır· 
kuytularına sinerek çiftlikten yilkselen Mavili bir kız bulut dansını yaptı. malar sonunda tarihin en kanlı eavqla-

şen sesleri dinlemeğe koyulmuştu. Her Kırmızı bir kız cateş rüyası> nı oy- nndan birine ait genif bir mezarlık bu-
yüz gülüyor, her ağız şarkı söylE!'!Dt!k nadı. lunmuıtur. Bu mezarlık, Romalılarla 
için kımıldayor her bakış derin bir dost- Leylak rengi tüllerin içinde bir kız Kartacalılar arasındaki Kan muharebe-
lukla parlıyordu. da «akşam> şarkısını söyledi. ıine aittir. Bu muharebede iki taraftan 

Çütliğin yakınında bulunan üç köy Sonra ikl beyaz güvercin yine ellerini 80.000 adam ve 6000 beygir ölmiiftilr. 
halkı GUlden'i çok seviyordu: ckızınız çırptılar. Ormanın kızıl rengi solarak Arkeologlar bugüne kadar bu korkunr 
ıbüyüdil okudu ivi bir dokt.or oldu; art.ık ortalığı mavi bir aydınlık sardı. Saatlar- orduların harp sahasına dair hiç bir ve· 
hastalarımıza o :.,akacak bize sağlık ~ danberi yiyip içen, gülen oynıyan, dan- sika elde edememitlerdi. Bugün keıfecli
tütleri verecek köylerimize bulaşık has- seden, bayan doktorun onuruna şenlik len mezarlık &f&iı yukan 20.000 metr~ 
talık uğramıyacak; evinde bakılamıyan yapan yaratıklar yerlerine çekilerek, murabbaı genifliğindedir. Bu sahada 
hastalar onun sağlıkyurduna sığınacak- dost bakışlarla gülümseyen sarışın ine- 40.000 mezar bulunduğu tahmin edili. 
lar> diye aral8J'lllda tatlı tatlı kon~u· ~in yilzüne balanağa başladılar. O, tıp- yor. Bu kctif, Myeainde tarihçiler, eek· 
yorlardı. kı ak .saçlı, iri gözlil, dişleri dökillmüş müverrihlerin anlattıklan, fakat c.ereyar 
Neşede gönillden günüle akan bir sı· büyük anneler gibi tatlı bir sesle anlat- ıahası teabit edilemiyen bu savafın bir 

cak1ık .. yüzden yüze , gözden göze bu· mağa koyuldu. çok karanlık noktalannı aydınlatm11 ola-

le bir muharrik kuvvet elde etmek için 
' zonzonun sularına yeni bir akıt iatika
neti vermeye uğraşıyorlar. 

Bu iıi yapmak için birçok dağ parça
ları atmak, birçok tüneller açmak ve 
~irisi 9 milyon metre mik8.bı. diğeri 120 
:nilyon metre mikabı su alacak iki sun'i 
\avuz yapmak icap etmiştir. lzonzo har
'>inin geçtiği sahanın en kanlı savaşlara 
:ahit olan bir noktasında, Sabotino dağı 
:ılbnda 9 kilometrelik bir tünel açdmıttır. 
'3u çalıımaların ilme de yardımı olmuş
tur. Salahiyettar arziyat mütahassıaları
un bu nehrin tarihten evvelki :zamanlar-
lanberi kat'iyen mecra değiştirmenıif ol
.:luğunu da tevaik etıniılerdir. 

--=-
Avrupada en çok • 

Sl· 

neması olan 
memleket laşan bir bUyü vardır. İnsanların bu ııe- G"ld ,. d ğd w iftli'kt yi cak1ardır 

· • iftl . b u en ın o ugu gece Ç e - · Sinema ,irketleri mecmuasında ncıredi-
vıncı ç iğin Utün yaratıklarına da geç b.. l nl'kl 1 'di B b 

· l d b •e oy e şe 1 er yapı mış ı · a ası: 'en bir istatistiğe göre Avrupada en çok 
mış; on ar a u geceyi aralarında tarr p b .. lil d . .. lU 1 k ili sızılan unutturan giln ışıklarının müJ'· bi c en e yuz • emz goz • pe e ve ·ineması olan memleket Almanyadır. 

1-~.:ı şenlikle geçinneği kararlaştırmış- ibri .. im dudaklı bır' kızım oldu> diye desini biz vereceğiz!.. Diye böbilrlendi-
w.'U -r 3ugün Almımyada 6182, Fransada 4471 

ı. diye durduğu yerde duramıyor, köyler- !er. 'ngilterede 4305, ltalyada 4100, Jspan-

Yugoslavyal1 
Bir ihtiyar Türk 

mahkemeye verildi 
t 704 numaralı kanun mucibince ec-

lebt tıı.!.>iiyetinde bulunanların ikamet 
tezkeresi almalan ve bunları her sene 
deği~tirmiı bulunmaları lazımdır. 

Bu merasime aykırı harekette bulu
nanlar, sulh caza mahkemeleri tarafın
dan cezaya çarptırılmaktadır. 

Bu kabilden olarak 1886 doğumlu 

Yugoslav tabiiyetinde bulunan Feyzullah 
bu merasime riayet etmemiş ve mahke· 
meye verilmiştir. 

Dün Feyzullahın sulhcezada duruş
'!llası yapılmışbr. ihtiyar, malul ve üstü 
'::ıa11 düşük bir halde bulunan bu adam 
~akimin sorgusuna şu cevabı verdi: 

- Ben Türkiyeye gelmek için l 7 se
nedenberi can atıyordum. 

- Kanuni müddet zarfından neden 
'kamet tezkereni değiştirmedin} 

- ihtiyar ve malulüm. Okumak, ya:z-
-nak bilmem, müddetten anlamam. 

Bu sırada suçlu iki ayağını hakime 
;österdi. iki ayağının nokaan olduğu gö
rüldü. 

Son ıöz olarak: 
- Ben Türk vatandaşı olarak bura

ya geldim. Türkiye Cümhuriyetinin ada
letinden eminim. Ne karar verirseniz, 
:>nu canla, bqla kabul ederim. 

!avallı adam, kan ter içinde 1'.aldı ve 
'ldalete intizar etti. 

Hakim suçluyu on lira para cezasına 
mahkum etmekle beraber vatandailığı
mıza kabul edilmek üzere yurda geldiği 
anlqdan F eyzullahın bu cezasını da tecil 
etti. 

-=-
Müzayik kaldırımlar, 

demir caddeler 
Paris belediyeai, Paris yollan için yeni 

tecrübeler yapıyor. Franeanın merkezinin 
bazı caddelerine bizim köprü üzerindeki 
san taşlann çok küçüle ( 30 santimetTe 
murabbaı) modelini, iki renltli olarak 
kullandı. Bunlar caddeye güzel bir mo
zayık manzarası veriyorlar. Diğer bazı 
caddeleri de erimiş demir (font) ile dö
'ICdi. Bunlar tabii tecrübe mahiyetinde .. 
Tecrübelerin neticesine göre Paris ka1-
dmmlannın nelerden yapılacağı tayin e
dilecek. 

--=-Akşamın esmer eli ufukların kızılın :len, .:ehirden gelen konukları ag;ırlamak Göğilslerimlzln en nefis tily~rl onlar:--t.p~ d anı d 1 ,.. ıada 3351, Çekoslovakyada 1937, Is- Çocukların uyku ~yıp um ı ağ ara ,yeşil çayırlara irin oradan oraya koc:uyor. Bu sevinç yaak, yorgan, yastık olsun diye çırpın- • 
Kflm"• ·bı ld k __ ,__ k :ı- w veçte 1670, Romanyada 900, Belçikada 

~ gı pın ayan a an s~, gö . -::ok sürmemic:, Bir vaz gecesi Gülden'in dılar. suna daı·r 
re eş ren.s• 1 e cw~eyen enize ka· çok iyi bir kadın olan annesi ölüvermiş. Atlar - Koşularda kazanarak çiftli- Londra belediyesi çocuklann uyku 

le ..ı ·ı .Mıt:'--- d • . ..,. ~ı- 1 790, einema vnrdır. • • • 

dif e pelerinini çekince, çiftlikteki yara- Sinema seyircilerine gelince, en çok 

ki Baba.n çok dertli imiş. Küçük kıza kim ğin ilnünil arltlracak ve iyileşen hastala- ·inemaya giden milJet lngilizlerdir. 1937 saatlerini tanzim etmek için nCf?ettiği bir 
tı ar da yuvalarından çıkarak ormanll' silt verecek diye düşilnilrlerken, kimi lrı köylerine biz t&Jıyacağız! diye and tamimi bütün yablı mekteplere gönder-
yolunu tut.mağa başladılar. . t'l 1eneainde 8640 milyon İngilize mukabil 

«sütnine tutalım!> kimi «mamalarla. ku- ıç 1 er. ıncak 450 milyon Alman sinemaya git- miıtir. 
Toplantı program.mı ince bilekli, yUk- tu siltleri ile besliyelim> diyorm~. Gill- Koyunlar - Her bahar kürklerimizi miıtir. Bu tamime göre: 

sek boylu, kwl bir at yapmıştı. den'in büyükannesi: cbiziın sarı kızın onlara bırakmak için sevine sevine kır- -=-- Dört yqmda küçük çocuklar aaat altı 
İki beyaz güvercin konuklara yer gös- sütil bu işe elverin deyince ninemin kılacağız dediler. 'r buçukta yatağa girecekler ve asgari l 2 

teriyor, kırmızı tacı göz kamaştıran altır sütlü memelerinin UçU ona, biride anne- Keçilerle inekler - SiitilmUz bebek- l ahran Sinema/arı saat uyuyacaklardır. 
mahmuzlu bir horoz choşgeldiniz> di· !ne ayrılmış, Her sabah beyaz köpükler- lere besim olacak.. Diye sözleştiler. Iranın merkezi olan Tahranda 11 si- Yedi yaıından küçük çocuklar saat 
yordu. le kabaran süt, temiz, kapaklı şişelere Yine in:k ab~a söze başladı. Dostları- :tema vardır. Bu einemalarda gösterilen yedide yatağa girecekler ve asgari 11,5 
He~kes toplanmıştı. Karşıdan robunr konarak sıcak suyun içinde kaynatılır. na teşekkur ettikten sonra: raimlerin ekseriyeti İngilizce olarak çev- saat uyuyacaklardLr. 

çeki dilzen vererek gelen çilli bir tavuk ~onra biberon ded.iklerL ucu kıvrak - Hepimiz acaba niçin bu gençkı.uı rilmio filimi erdir. Tahran sinemalarının On bir yaoından küçük çocuklar saat 
yavrlarını uyutmak için geciktiğini söy- bir şişenin ucuna takılarak lastikten par- bağlıyız, varlıklarımızı ona ve eserine ;on bir haftalık programı gözden geçiri- sekizde yatağa girecekler ve en az 11 
liyerek suçunu bağışlamalarını söyledi. macık!a Gülden'in ağzına verilmiş. dağıtmak istiyoruz? diye sor<!u. ecek olursa, 11 sinemanın yalnız bir ta· saat uyuyacaklardır. 
Ormanın en güzel yerine kuru otlar- Tünek.lerdeki tavuklardan biri: Her taraftan birbirine karışarak yilk- ,esinde Fransızca bir filim gösterildiğini, On dört yaıından küçük çocuklar ıe· 

la altın renkli samanlardan bir köşe ya- B' . da b kü' "k k selen sesler onnanda uğultular yapıyor- 3örürüz. iki sinemanın filimleri Almanca- kizle dokuz arasında yatağa ginnck ve 
- ızım 90yumuz u çu ıza d • . d 

pılmıştı. Orada ~ bir inek oturu- u. ır. Geri kalan 8 sinemanın da lnglizce en az l O saat uyumak mecburiyetinde-
yordu. Bu, Güklen'in yakın akrabası idi ~~r ~ :Z~~urtalar yetişti.rıni.ş!.. - Gillden iyi bir kızdı. Hayvanları filimlerdir. dirler. 
Aralarında süt kardeşlik vardı. Bir ta· ıye soze ar .... ~. severdi. ~~~~~~~~ .............. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rafdan tavuklar kabarık etekleri. tünek- Beyaz kürkUnU kımıldatan bir koyun: - Kümeslere yem atardı. .• 
lerden sarkarak aralarında fısıldaşıyor- - Bizim.kiler de onun kilçilk ellerine - K valarını bozmaz onları sa-
lar. Bir kaç horoz işıklı baloşlariyle eş- eldivenlerle, vücudu üşümesin diye panla v':::azdı.. ' , 
lerinin yanlarından uzak kalmak iste- fanilalar, çoraplar için durmadan yün- - Yaralı hayvanları·iyile.ştirmeğe ça-
miyorlardı. lcrinden vermişler. lışırdı ... 

Hindiler iri yelpazelerini aç~lar, Gri kostümü üstilnde eğerinin kırmızı - Taş , değnekle can yakmaz, kedi· 
kurum kurum dolaşıyorlar; ördekler; püskülleri sallanan eşek: !erin kuyruklanru çekmezdi. 
banyodan çıkan taze vücutlarında pırıl- - Dedem ona her sabah kaynaktan - Söz dinler, temiz gezer, çalışmasını, 
tılarla, paytak paytak dolaşıyordu. Kaz. temiz su taşırmış. dilenmesini, zararsız oyunlar oynamağı 
lar, hali niçin toplanıldığını anlamamak- Kızıl atlardan biri: bilirdi. 
tan gelen bir şaşkullık içinde, ördeklerin - Annemizle babamız onu şehirdeki - Bizim gibi banyodan hoşlanırdı. 
ardından gidiyorlar;ve taylar yavaş dö- okula götürüp getiren arabayı çe~ler. - Her gece vaktinde yatar, sabahlar) 
nilşü, kurtulan şehirlerin güzel kızların- Söz belki daha çok uzayacaktı; inek erkenden kalkardı. 
dan çelenk almağa hazır şövalyeler abla: - Doğru sözlil idi.. 
gibi geniş adımlarla yerlerine geçiyor- - Arkadaşlarım! dedi. Bu çiftlikte - DUJkünlere acımağı bilirdi. 
lardı. yıllardanberi yaşıyoruz. Hepimiz bu sev- _ Yurdunu sevdiği, ulusuna bağlı 
Koyunlar, kuzucuklarını dizlerinin dip- gili kıza yardım etmek için birbirimizle olduğu için ona yardım etmek hepimiz 

leıine çökmüş uslu, uslu bekleşiyorlar; yarıştık. Bu gece bunları saymağa son kutsal bir ödevdir. 
keçiler, yerlerinde duraınıyan, ortalığı versek de, bundan sonra onun rahatı, Artık herkes kendi dili ile konuşuyor 
gürültüye veren fıkırdak yavrularının 3fladeti ve iyi çalı~ması için neler yapaca- ve sesler anlaşılmaz bir hal alıyordu. 
kolundan, bacağından çekilmek istedik- ğımızı kararlaştırsak fena olmaz sanı- Jıf.. 
çe; yaramazlar, dikenli sırtlara doğru :rım. Babası, doktor çıkan kızına tam Gülden, sabaha karşı konuklarını ge-
scğirUyorlardı. yirmi yataklı bir sağlıkevi armağan etti. çirdikten sonra, babasının ellerini öpe-

Gri kostümlü eşek, kulaklarını büs- Biz de bir şeyler hazırlıyalım. İnek abla- rek: 
bUtün dikerek konukların seslerine za- nın sözlerini sevincinden birbirine çar- - Sağ ol, var ol babacığım dedi. Yıl
man zaman gür sesiyle karşılıklar ve- pan kanat sesleri, böğünneler, vak vak- larca emek çektin. Beni okutup yetiş
riyor; her anırışında genç piliçler yer- lar, gulugulular, kişnemeler, anırmalar, tirdin. Eserini yUkseltmek için bana bir 
lerinden silkinerek- Kibirli hindileri gıdaklamalar kovaladı. de ~ağlıkevi bağışlıyorsunuz.Çok sevlnç-
ayıplayan bakı.şlanyle onu ezmek isti- 1ki beyaz güvercin gine el çırptılar. liyim. Bu yirmi yatağın sayısını arttıra-
Yerek, kuzular da annelerinin etekleri Oturdukları köşede kurumlarından cağıma. açlıktan, yorgunluktan solan ka-
altında büsbütün büzülerek titreşiyor- gittikçe kabaran hindilerden en iri yel- dınlara; besimsizlikten ölüme kayan yav-

lardı. pazelisi: rulnra dayanak olacağıma and içiyorum. 
lki güvercin beyaz küçük ellerini çır- - Gülden, bizi hiç incitmedi; bazı ya- Eserimin ışığı çiftliğimizi ve köyleri-

Pınca, ormanın kuytularında kızıl biı ramazlar gibi: Kabaramazsın kel Fatma> mizi aydınlatacak. Artı.k buralardan sa~ 
alev parladı. Bu ışık, gecenin koyu ka- diye sinirlerimizi ayaklandumadı. Bu lık w saadet sesleri yükselecek. Bana 
l"anlığında gümil§ten dillerle parlıyarak gece açılış töreni yapılan sağlık evine elbet inanıyor ve sende aeviniyorsun de
ortalığı tatlı bir aydınlık içinde bıraktı. yatacak hafif hastalara, semiz vücutla- ğil mi babacığım? 
Ormanın içinden önce beyaz tüllere rımızı verip beslenmelerine çalışmak bi- Kırsaçlı baba kızını kollanna aldı. Ka-

hürünmüş iki genç kız çıktı. Birinin ge- Wıl için tatlı bir zevk olacaktır .. Dedi. natlannı çırpa çırpa en keskin sesiyle 
celer gibi siyah,ötekinin eritilmiş altın- Tavuklar: öten bir horoz, yeni sabahın doğuşunu 
lar gibi sarı saçları vardı. Kulaklarında - Bizden de her sabah taze taze yu- müjdelerken, çalışma hayatına atılan 
gözlerinin rengine eş siyah ve mavi gül- murtalar. Diye gıdakladılar. genç kız yurdu ve ulusu için ölilnceye 
ler sallanıyor; parmaklarındaki avnı Horozlar her sabah hastalara, ağrıları, kadar çal~acalına and 1ı:t1. Güneı banyoau ~apcın bf,. 11avru 

Türkiye 
Kendini tam bir em .. 
niyet içinde görüyor 
Londra (M.H) Grcat Britain and thc 

east mecmuasından:) 
Türkiye dahilen kendini tam bir em 

niyet içinde görüyor. Kemalist rejiıniniıa 
af kanunu kadar bu hakikati kuvvetle 
ispat eden bir şey yoktur. Türkiye böyle 
bir af teklifini kabul edemiyeccğini Lo
zan konferansı esnasında katiyetle bil
dirmişti; fnkat o zamandanberi o kadaı 
değişiklikler olmuştur ki Ankara bükü· 
meti bu gün bu kararı vermek imkanını 
bulmuştur. 

Türk milletinin bir vücut halinde bu 
günkü rejiminin müzahiri olduğu he.r 
türlü şüpheden varestedir. Devleti yık
mak için kurulan suikastler artık tama
miy le maziye karışmış hadiselerdir ve 
Ankara hükümeti bu derece . sağlam 

esaslara dayandığını görünce mazide ka· 
bahat işlemiş olanlara karşı lütüfklir 
davranmak imkfuunı bulmuştur. Uzun 
bir müddet Türkiyede cşüphc> hayatın 
bariz hususiyetlerinden biri idi, ve bu 
Türkiyenin komşuları arasında hiç ol
mazsa biri için maatteessüf hala böyle
dir. Fakat Türklerin kendileri.ne karşı 
gilvenleri arttıkça daha alicenap ve lü
tufkar oldukları görülüyor. 

--=--

An karada 
Bir /ngiliz Arkeoloji 

mektebi kurula
cak mı? 

(Times gazetesinden) Avam ltamarasa 
nın dünkil celsesinde muhafazakir mel> 
uslardan bay Loftus Bqvekile §U suali 
sormuştur: 

- hıgi.ltere hükumeti Ankarada bh 
İngiliz arkeoloji mektebi ~isi için lAzm 
~elen tahsisatı vermeyi dilşünUyor mu? 

Bu suale hariciye vekAJ.eti müsteşa1' 
bay Butler şu cevabı vermiştir: 

- Benim bildiğimt! göre TUrkiyed« 
bir İngiliz arkeoloji merkezi kurulması 
hakkındaki proje bazı husust şahıslaı 
tarafından dilşlinUlmektedir; fakat pro
je sahipleri bu hu~usda mali yardım ta· 
lehi için henüz hükümete mUracaat et
'llt, değillerdir. 

B.Loftus - Ankarada böyle bir mele· 
tep tesisinin Türk makamları tarafın&. 
memnuniyetle karşılanacağı hakkınch 

muhterem arkadaşımın malfunatı Va!'o 

mıdır? 

B. Butler - Evet Türkiyede böyle 
bir müessesenin kunılmasma verilen 
büyük ehemmiyetten ben de mallımat
tarım. _* __ __ 

.. . 
Yugoslavyalı Uni-
versiteliler Pariste 

konser verecek 
Mil o~ Kaploviç korosuna meıuup 11 O 

Yugoslavyalı talebe, birkaç konser ver• 
mek Üzere Parise gi~lerdir. 

Miloı. Sırpların milli kahramanları ta• 

yılır, Kosova meydan muharebesind• 
sultan Muradı öldürmüo olan bu adamın 
habrasını Sırplar birçok masallarla süa
lcmişlerdir. Efsaneye göre, Miloı, tekin 
olmıyan dağlarda perilem ~arkı söyliyen 
bir kahramandı. Ve onun ilaht bir sesi 
vardı. O şarkıya baılayınca billur eC3li 
peri kızlan bile onu dinlemek İçin su
sarlardı. 

5 O sene kadar evvel Sırp üniversitesi 
bir koro kurmaya karar verdiği vakıt. 
bu milli efsaneye dayanarak, teıekkül• 
onun ismini vermiıti. 

Yugoslavyalı gençler tarafından Pa
riste verilecek konserlerin program)ann
da eski Sırp milli rapsodileri, komiteci 
şarkıları ve yeni Sırp C9Crleri bulunmak.
tadır. 

Sardalya balığından 
dinamit 

Balıkçılar ve balık.lann gözlerini dört 
açması lizun: Sardalya balağında patla
yı.c:ı bir madde varını§ .. 

Demek oluyor ki bu tehlikeü hayvan 
asırlarca zararsız bir mahlUk görünerek 
bizi aldatml§. Tıpkı bir aktör gibi. Riya
karlığı çok ileri götürmüo.Seaeiz sadaera 
nlt1J8.r altışar eardalya kutulanna bile gir
meye razı olmuf.. Sardalya balıklannm 
yapdığı kıyıların korkunç bir tehdit giz
lediğini ve bakkal dükkinında güzel yer
leıtirilmiJ yüilerce kutunun bir harp mal
zemesi fabrikasındaki dinamit tüpleri 1'.
dar tehlikeli olduğunu kim tahmin ede
bilir) 

Kimya sanatında Almanyayı bile ge
çen Japonlar, bunu bir hakikat olarak 
kabul ediyorlar. Bundan aonra Japon 
sahülerinde avlanan bütün ıardalyalar 

konserve yapılmıyacak. hatta yenmiye
cekmiı .. Dinamit yaptlmak üzere Korede 
kurulan gizli bir fabrikaya gönderilecek
miş! 
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Çocuk ve köpek 
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ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 12. 30 da karışık plak neşriyatı, 
12.50 de plakla Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13. 15 te ajans haberleri. 
Akşam neşriyatı: 

On frank, mösyö, bu çok eyi bir eyi olmağa c;alışmalı. Birisi bana çirkin Saat 18. 30 plakla c:!ans musikisi, 19 · 
köpektir. deyince cevap vermiyor, güler gibi ya- 15 Türk musikisi ve halk şarkıları (Mu-

•·· Evet, hakkımı var, Fanor artık ih- pıyorum. Sen de çirkin olduğunu işitince kadder), 20.00 de saat ayarı ve arapça 
tiyarladı. Ben Jaha küçücük bir çocuk- ayağını kaldırarak aynı §eyi yapmak is· neşriyat, 20. 15 le türk musikisi ( Güleı), 
tum. Onu babama hediye ettiler .. Yedi, tiyorsun .. Biz, bize çirkin diyenlere kız· 21.00 de keman solo: Prof. Necdet 
sekiz sene oluyor. Fakat Fanoru ihtiyar· mıyoruz. Eyi kalpli olamadıkları için Remzi Atak, 2 f.15 te stüdyo salon oı· 
)adı Jiye satmıyoruz. Babam işsiz kal- onlara acıyoruz, öyle c:!eğil mi? kestrası, 22.00 de ajans haberleri, 22. l 5 
dı, ev kirasını veremedik .. Hatta aç kal- ..• ister güzel olalım, ister çirkin .. Biz te son. 
dığımız günler de oluyor. Bu ııabah ba- birbirimizi çok aeviyoruL Pazartesi günü, IST ANBUL RADYOSU: 
bam beni çağırdı: cÇarııya git, Fanoru sabahleyin, ben de evden ayrılıyorum Öğle neşriyatı: 

sat,> JeCli. Birisi Fanoru alırsa evden Fanor ... Beni bir tüccarın yanına çırak Saat 12.30 da plakla türk musikisi, 
bir boğaz eksilmiş olacak, ve götürece- diye veriyorlar. Bu adam bana sabahtan 12.50 de havadis, 13.05 te pliıkJa türk 
ğim birkaç para ile evde annem ve kar- akşama kadar paket taşıtacak .. Elimde musikisi, 13.30 da muhtelif plak neşriya-
deşlerim bayram edecekler. paketler, sabahtan akşama l:aClar bütün tı. 

... Hayır madam, Fanor hiç kimseyi Parisi dolaşacağım.. Akşam neşriyat;: 
~ırmaz. Çocuklarla çok eyi geçinir... Bir gün belki yolCla karıılaşırız. Bel- Saat· 18. 30 da hafif müzik: Tepe başı 
Oturduğunuz evde kapıcının minimini lci seni de bir satıcı satın alır da araba- belediye bahçesinden naklen, 19. l 5 te 
kızından tutunuz da, altıncı kattaki de- sına koşar, sokakta birbirimizle karşı- konferans: Beyoğlu Halk.evi namına: 

)ikanı. marangoza kadar herkes ona ha- laıınca yanyana yürürüz, olmaz mı) Semih Mümtaz (muaşeret telakkileri), 
yılır. Annem çarşıya giderken küçük kar- Belki patronlarımız. insaflı aClamlar çı- 19.55 te borea haberleri, 20.00 de saat 
deıimi Fanora emanet eder. O valut kar da bizi dövmezler. Yahut ta ara sıra ayan: Grenviç raaathaneıinden naklen, 
eğer yazsa pençerenin önüne dikilir. haklı olarak dayak yeriz .. Buna kızma- Ve"dia Riza ve arkadaşları tarafından 

Kardeşim sokağa bakmak isteyip düşme· mak lİlzım .. Fakat ya bakıız yere, yahut türk musikisi ve (kürdili, Muhayyer, 
ain diye .. KlfSll sobanın kenannda·, do· hiç yoktan bize haluız dayak atarlarea .. Hüsey'ni,) 20.45 te hava raporu, 20.48 
laşır, kardqim bir yerini yakmasın di· Dayak yemek, dövüımek çok acı ftY· de Ömer Riza. Doğrul tarafından arapça 
ye... Sen de bu fikirdeıin değil mn. B~ir- söylev, 21.00 de saat ayan: orkeetra. 

. . . Şuracıkta tüyleri dökülmüı mü, ein ya, Perıembe günleri maha11emizin 21. 30 da Cemal Kamil ve arkadaıları 
diyorsunuz. Hayır madam. Bu tüyler bu- çocukları sopalarla, tahta kılıçlarla. mu- tarafından türk muıikisi (Mahur), 22. 
talık yüzünden dökülmedi. Bu bir ya- harebe oynarlardı. O vakıt sana sorar- 1 O da Müzik ve variyete: T epebafl bele
nıktır. Bir kıt günü Fanor, kap1eı oda· lardı: cFanor hangi taraftansın, Ruslarla diye bahçesinden naklen. 22.50 de son 
•ında yatıyordu. Kapıcının iki buçuk ya- mJSın, j.aponlarla mı)> Sen dilini çıkara haberler ve ertesi günün programı. 
tındaki kızı yalnızdı. Yavru, ocaktaki çıkara bir taraftan öte tarafa koşardın .. 
ateıi tutmak istiyordu. Köpek kızcağız Sen hepsiyle beraberdin, hem Ruslarla, AVRUPA lST ASYONLARl: 
yanmasın diye ocağın önünde yuvarlan- hem de Japonlarla ... Çocuklar bizi)ya SENFONiLER: 
dı, kendini yakıncaya kadar.. oynarken bayılır, oyuncuların yanından 22.1 O Brüno: Senfonik. musiki (Dvo· 

•.. Fanor, bu ıitman kadın eeni al- ayrdmazdın.. rak op 13). 
saydı, çok memnun olurdun. Muhak- •.. Fakat bilirsin ya Fanor bir defa HAFiF KONSERLER: 
lı:ak ki onun evinde eyi yemekler bu1ur- sen de ısırdın. Ev sahibi, para vermiyen 7. 1 O Berlin k18a dalgası: Sabah konse-
dun .. Ve unınm ki seni dövmezdi. kiracılardan biri.ini ~ıkarmak, eO}'aaını ri (8.15 devamı) 8.50 Paris mondiyaJ: 

... Niçin ağlıyoraun F anor) .. Bana aokağa atmak istiyordu. Kiracı yalvan- Plak 9. 15 keza 1 1. 15 Berlin kısa dalgası 
bak, ben ağlamıyorum. Valı:ıl elimi ara yor, ev sahihi aldırıt bile etmiyordu. halk musikisi 11.45 hafif musiki 12 Pa· 
.. ra yüzüme götürüyorum, fakat bu, göz Sen 0 vakıt daynnamamıı, ev sahibini ris mondiya) plak 1 3 Berlin kısa dalgası, 
yaşlarımı •İlme'k için değil, ııac:!ece bir ısırmııtın.. neşeli musiki ( 14. 15 devamı), 13.15 
dalgınlık.. Paris mondiyal konıer nakli 13.25 Bük-

... Görüyoraun ya F anor, burada ea· 
tılıia çıkarılan köpek yalnız een değil
•İn, bütün köpekler satılacak.. Hayat 
böyle yavrum.. Bu dünyada her teY ea· 
Jllbini deiiftirir .. 

. . . On frank mösyö, bu çok eyi bir 
köpektir .. 

• . • insanlar aüzeJlikten anlamıyorlar. 
Fanor.. Eğer anlasalardı seni gördük
ten sonra dudak büküp cbu köpek hiç te 
güzel değib demezlerdi. 

Bu adamlar hayatı bilmiyorlar, eyili· 
ğin güzellikten üıtün olduğunun farkın· 
da değiller .. Onlara acıyorum Fanor .. 

... Bu adamlar aldanıyor, sen çirkin 
değilsin Fanor, çirkin olsaydın çocuklar 
seni sevmezler, senden korkarlardı ... 
Halbuki senden korkmıyorlar ... Arkan
dan geliyorlar: Seninle oynıyorlar, sır

bna brmanıyorlar, kuyroğunu çekiyor .. 
Habrlıyonun değil mi, Fanor) Ben ço
cukken beraber mektebe giderdik, beni 
kapıya kadar götürür, azat aaetini hiç 
unutmazdm. Bütün talebeler seni tanır· 
lar ve eeni görür görmez el çırparak ba
ğırırlardı: Fanor, buraya gel, Fanor .. 

Bazan seni petlerine takmak isterler
di, fakat sen hiç kımıldamaz, yanımdan 
ayrılmazdın. Yalnız ağlıyarnk giden bir 
küçük mektepli görür görmez benden 
ayrılır, ona süriinerek kederi içinde ya
payalnız olmadığını gÖıtenneğe çalışr· 

dın .. 

• •• Sen benim gibisin, bir defa da ben 
reş: öğle konseri ( 14. 30 devamı) 14 

dövüşmü tüm. On iki çocuk, yıkık ve 
Paris mondiyal konser nakli 16.45 Berankaz arasında gizlenen farenin çıkışı· 
lin kısa dalgası: Orkeıtra konseri 17.45 

nı bekliyor, ellerinde koca ta~lar, onu 
Berlin kısa c:!algası: l~ sonu konseri ( 18. 

öldürmeğe hazırlanıyordu. En büyük-
5 O devamı), 18 Paris mondiyal konser 

leri, elindeki t~şı hayvanın başına ata· 
caktı .. Onu ittim. Fare kurtuldu. HeT· nakli t8.30 Berlin kısa dalgası. Halk 

kes üzerime çullanClı. Ben dayak 
dim .. 

ye-

••• Belki bir gün gelir zengin olurum. 
O vakıt seni tekrar satın alırım. Sen de 
saadetin ne olduğunu öğrenirsin. lnııan 

zengin olunca her sabah kahvaltı eder. 
Ve günde üç defa ıofraya oturur. O vakıt 
seninle yanyana aynı masa Üzerinde ye
mek yeriz. 

... On frank mösyö, bu çok. eyi bir kö. 
pektir. Bakınız bir kene .. Köpekler de
insanlar gibidir. Eyiliği veya fenalığı 

gözlerinde okunur .. Bu gözler, eize bu 
hayvanın sahibi uğrunda ölmeie hazır 
olduğunu söylemiyor mu') 

Evet.. Çok eyi bir belı:çidir bu kö
pek.. 5<,?nra bir insan gibi anlayl§lıdn 

da ... 

Demek onu anlıyo11unuz öyle mi"> Siz 
çok kurnaz bir adamamız doğrusu.. Bu 
köpeğin bir eıi daha bulunamıyacağını 
çabuk anladınız .. 

..• Evet taımuına bir İp bağlamadan 
onu götüremezııiniz. Sonra •İze adresi· 
mizi de vereyim. Belki hayvan kaçar da 
bize gelir .. Yalnız sizden bir müsaade 
istiyeceğim. Siz de bana adresinizi veri· 
niz. Araııra evinize gelip F anoru göre-

muıikisi l 9 Parla mondiyal plak ltonseri, 
f 9.20 Prng: Hafif musiki konseri 20.1 O 
Viyana: Klasik musiki 20.25 Bratislava 
radyo orkestrası 2 t Viyana: Mizah neş
riyatı 2 1. 1 5 Bükreş: Orkestra tarafından 
akşam konseri 22.4S Bükreş: Konser 
nakli 23. 1 O Peşte: Çigan orkestrası. 23. 
30 Bratislava: Çigan orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER: 
1 5. 3 O Paris mondiyal: Barhier Cle Se

ville 18.40 Ostrava: Piyano refakatile 
opera havaları 20 Berlin kısa dalgası: 

Opera musikiıi 21.50 Peşte opera or· 
keetraaı ( Dohnanyinin idaresinde). 

ODA MUSiKiSi: 
20. 15 Bükreı : Balalayka kuarteti. 
RESIT ALLER: 
9.30 Berlin kısa dalgası: Alman genç 

leri tarafından ıarkJar ( 10.45: Solist 
konııeri: Piyano ) 18. 30 Peşte • Keman 
konseri 19. 15 Berlin kısa dalgası Piya
no entermezoııu (Schumann), 19.15 
Bükreı: Plakla U.tzin eserlerinden. 20 . 
50 Bükreş: Şarkı resitali 21 Brüno: Şar
kılı neşriyat 22.15 Viyana: Piyano kon· 
seri, (Robert Schumann) 22.15 Berlin 
kısa dalgaaı Sevilen Viyana havalan. 

DANS MUSlKISI: 

Trakya 
Asfalt y<'lun üzerinde 

tetkikler 
-0--

Edirne 9 (Hususi) - iki gün evvel 
Edirneye gelen Nafıa vekaleti yollar u
mum müdürü aefalt yolun güzergahı ve 
taş hazırlığı ile Edirne içinden geçecek 
yollar üıerindc tetkikatta bulunmuş, bu
gün müşavirlerle birlikte Kırklareline git
:niş ve G. Kazım Dirikle asfalt yol üze
rinde yapılacak yeni turiıt oteli ile Emek
;;ioğlunun meşhur karvansarayını tetkik 
etmi tir. Edirne Yilayet hususi muhasebe
si burada büyük modem bir otel ve ga
zi~o yaptırmayı kararlaştırmıştır. En bü
yük beClef turistler için konfor ve koJay
lıktu. Profesör Eğli planını lktıeat veka
letindeki turizm direktöılüğü ile de te· 
TYlas ederek hazırlıyacaktır. 

Büyük bir trafik başladığı için EClirne 
en hüyük ihtiyacını karoılıyacaktır. Trak
yanın turistik bakımınClan ihtiyaç1arım 
bildirir mühim bir rapor, hatlariyle bir-
1ikte umumi müfettişlik tarafından iktisat 
vekaletine •unulmuştur. 

----:---
Mevlütten sonra 
Rakı içmişler sarhoş 

olmuşlar 
Sıcaklar fazlalaştıkça earbotluk b&di

seleri bollatıyor. Evvelki gün Pazar ol
mak münasebetiyle tchrin muhtelif Hmt
lerinde bir çok earho9luk hidiaelerinin 
ciirmü meşhudu yapılml§ ve ~çlulan nö
betçi mahkemeye tevdi edilmiılerdir. 

Bunlardan birisinin durutması safha-
11mı yazıyoruz: 

Halil adında bir delikanlı Kemer cad
deeinc:!e Y avançetme eivannda bir eü
net düğününe davet edilmi§, Mevlut 
okunduktan •onra, bazı geçnler ev ııahi· 
binden ufak bir masa kurulmasını iste· 
mişJer .. 

Bu arzu derhal yerine getirilmiş, keyf 
batlamıış. Halil, az zaman içinde kendisi
ni kayhetmiıı. herkesin huzur ve rahabnı 
kaçırmıştır. Hakimin sorgusuna kartı 
suçlu, kısık bir eesle fU ifadeyi vermiş
tir: 

- Hiç rakı içmio değilim, dün, ben 
de ııünet düğününe davet edildim. Mev
lud okundu. Yemekler yenildi. Bir aralık 
içkiye batlanıldığmı gördüm. Arkadqla
nmın1\srarına karşı, yemeğin üzerine rakı 
'çilmenin doğru olamıyacağım söyledim. 
Deler, dediler .• Ve :zorla içir<liler .. 

- Sonra?. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin kuvvetini artbnr. ld-

rar yollarındaki mikroplan öldürür. 

Eski yeni belsoğulduğu, bel ağrısı, 

mesane iltihabı, orıit, idrar zorluk-

lan, sık ıık idrar bozmak, bozarken 

yanmak hallerini defeder. ldran ço

ğaltır. Her vücudun içini yıkayıp te-

mizliyen en birinci bir müstahzardır. 

Her eczanede bulunur. 

Dikkatı 

Helmoblö 
idrarınızı 

leıtirir ••• 
temizliyerek mavi· 

lzmjr ili daimi encümeninden: 
Kapalı Ebiltmeye konula it : Sari hastalıklar butaneaine ek ve-

Bu itin açın tutan 
Bu ite ait evrak afaiıda 
yazılmıttır : 

rem pavyonunun ikmali inpatı. 
(14978) lira ( 28) kurut. 
A) Kapalı eksiltme prtnamesi 
B) mukavele projesi. 
C) Baymchrbk itleri genel prtnameai. 
D) Keıif, proje, Hususi ve fenni prt~ 
name. 

Elailtmenin yapıJacaiı Je't 28 temmuz 938 pertembe günü aut 
rün ve saati : 

Ebiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler ı 

Jsteldiler : 

Teklif mektuplan 

11 de lzmir ili daimi encümeninde ka· 
pah zarf usuliyle yapılacaktır. 
938 takvim yıhna ait Bayınchrhk ba, 
kanhğmdan alınmıt müteahhitlik -.11 
ticaret oduı belgeleri. 

3 üncü maddede yazılı 
müdürlüğünde görüp 

ler •• 

evrakı Naha 
inceliyebilir-

2490 sayılı yasanın 31 İnci maddeaine 
göre tanzim olunacak teklif mektup. 
lan 4 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evvel makbuz mukabilinde encü
men bqkanhğma teslim edilecektir. 

Muvakkat teminat ı '(1124) lira. 
Postada nlô gecikmeler kabul edilmez. 

(2417) 2434) ... 
' . 

GAYRI MENKUL MALLARIN tm;na on bet gün daha temdit Ye on; 
AÇIK ARTnRMA iLANI beflnci günü ayni aaatte yapılacak 

Madde 126 arttırmada, bedeli salı§ iatiyenin ala
IZMJR iKiNCi iCRA DAJRE- cağına rüçhanı olan diğer alacakhla· 

- Sonrasından zerre kadar haberim SiNDEN : nn o gayri menkul ile temin edilmit 
yoktur. Bildiğim hirteY varea sıcaiın da 
fozla teıir etmiş olmasıdır. 

Hakim düşündü, •uçlunun sabit olan 
cürmilnden dolayı bet lira hafif para ce
zesiyle tecziyeıine karar verildi. 

D. No. 938/2490 alacakları mecmuundan fazlaya çık. 
Açık arttırma ile paraya çevrile- mak farliyle, en çok arttırana ihale 

cek gayri menkulün ne olduğu : Bir edilir. Böyle bir bedel elde edilemez. 
ev. se ihale yapılmaz ve sah§ talebi dü· 

Gayri menkulün bulunduğu mev- ıer. Satı§ 2280 numaralı kan~ 
ki, mahallesi, sokağı, numaruı : göredir. 

Kulağından yaralamtş Karpyaka Mersinli ~yon~ c~~a- 6 - GaY_ri menkul kendisine ~a-
Ala,ehirin Ozümovası köyünden olup nnda tren yolu tiz.erinde esiri kil..e le olunan kimse derhal veya verilen 

ödemişin Adagide nahiyesinde Boınak brııainda etki 3 yeni 12 numara- mühlet içinde parayı vermezse ihale 
Süleymanın yanında bedellik yapan lb- tajb. , karan fesholunarak kendi.sinden ev-
rahim Nipncı, arkadaılanndan Ahmet Talalr ohman loymet ı 700 lira. vel en yüksek teklifte bulunan kimae 
oğlu lbrahim ile kavga etmiı ve ayakka- Arttırmanın yapılacaiı yer, gün, arzebnİf olduğu bedelle almağa raz1 
biyle kulaiından ağır surette yaral&mlf" aaat ı Birinci arttırma 15/8/1938 oluna ona, nzi olmaz veya bulım
tır Derin bir yara alan Ahmet oğlu Jb- pazarteai günü aaat 11 de. mazsa hemen on be9 gün mi.idcle~!e 
rahim derhal bayılmıı ve hastaneye lı:al- lkind arthnna da 30/8/938 salı arthrmaya çıkanhp en çok arthrar..a 
Clmlmııtır. Suçlu halckm<la takibata bat- giin6 aaat 11 de. ihale edilir. iki ihale arasındaki fı.tlİ 
Janml§hr. 1 - l§bu gayri menkulün arttır- ve geçen günler için yüzde 'beı!en 

.---·* ma prtnamesi 1 /8/938 tarihinden hesap olunacak faiz ve diğer zararlai 

P 
• . itibaren 2490 numara ile icra daire- aynca hükme hacet kalmaksızın n:e-

1 ıyango sinin muayyen numarumda herke- muriyetimizce alıcıdan tahsil olu· 
{ sin görebilmesi için açıktır. llinda nur. Madde (133) 

BAST ARAFI l iNCi SAHIFEDL yazılı olanlardan fazla malilmat al. lıbu gayri menkul yukanda ı&. Çocuklar sana cFanor bugün bir afe
rin aldık> dedikleri vakıt ıevinir, kuy· 
ruğunu sallardın.. Birisi: cBugün ceza 
aldım> de11e başını çevirir, suratını asar· 
dın .. 

100 URA KAZANANLAR mak lstiyenler, ifbu ~ey~ .ve terilen tarihte ikinci iqa memurluju 
yim.. 19.30 Peıte 23.30 Viyana 24.10 Peş- 5300 37348 4052 28247 1613 ®!Y• numaru!y!e memurıyetmııze odasında İfl>u i~ ~e ~österilen art-

... Evet mi) Oh çok tetekkür ederim. te. 15262 15601 39850 6182 17803 müracaat etmelidir. • • • • ~~ pmamesı daıresmde satılaca-
Onu hemen alıp gidiyor musunuz) Ne 

48 38699 5481 17909 3638 
2 _ Arttırmaya 1ttirak ıçm yu~ gı ilin olunur. 

diyebilirim .. Madem ki parayı verdiniz. Mu·· 1· de 1300 33846 2138 36832 9235 karıda yazılı kıymetin yüzde yedi 2515 (2425) 
maz,. Onu götürmek hakkınızdır. 24273 25421 22097 5707 31560 buçuk nisbetin~ pey veya milli b~ -------------

Size •on bir ricam var. fanorun hiç L--•-- t t -•.a...LU tevdi 

On frank möıyö, daha apğı ol-

Ve bir defa sokaktan bir araba 38238 31880 15109 11023 27187 INUUUIJlm emma mauuu 
bir kötü huyu yoktur. Şayet bir terbiye- Tirkiyenin en tifah ve ıimcliye edil-ektir (124) 

geçiyordu. Beygiri yorgundu, yürümek 20448 194 7 8 18380 6241 3 7 400 "'~ • 
ıizlik ederse bilmeden, dütünmeden yap- kadar binlerce vatanc:lqm hayab- 3 lpoek __ L!L• al 1c1'-'--la d' 

istemiyor, arabacı boyuna hayvanı kam- 6762 21102 15 f 85 29617 31515 - INUJIUI diCa .. mar I• 
çılıyordu .. Hayvanın sırtına her kamçı ml§tır. Yalvanrım size, ona dayak atma- nı kurtaran•••••••••••••••••• 34809 20799 23914 30586 14626 ğer alikaderlann 'Ve irtifak hakkı .... 

yınız .. Yalım yaptığı oeyin eyi olmadığı- u 1 bipi _ _!_!_ • --•--ı .ıı __ ....ı.__J_I..! ini§inde sen ağlar gibi havlıyordun.. 24027 6375 21423 IWD1ID gayrı menau u;t;ıcnııuCJU 
nl söyleyiniz., 0 bunu anlar, Ve bir Claha rgan 1 L_l_I ___ h • le fa' af Sonra dönüyor, azarlıyan bir bakışla ara- 50 URA KAZANANLAR DalDilnlU uıuaıy D ve mur a 

bacıya bakıyordun .. Arabacı galiba bu yapmaz.. 14754 454S 36114 17095 3844 dair olan icldialanm İfl>u Din tari-
Niçin mi eğiliyorum .. fCY·· Bir defa il 1 LL-'-- !&!L--- • • ..:ı- :_:_.:1_ bakışlardan utandı. Kamçıyı bir kenara 18984 2633 7 21549 7624 39881 oınueıı IUUIUaJ yırım 15""1 ~uııuıı; ev• 

bakmak istiyorum. Acaba taamaama ipi ı c a arı rakı .!~-L. leri le b' likte • fırlattı Ye cbu melun hayvan yürümiye- 2626 1285 33078 22892 35791 mURJite J ır memun-
eyi bağladım mı diye.. • • bild' I......! i --'-- Ak 

cek> diyerek kaldınm üzerine çöktü. O ~1188 25991 8949 17309 14725 yetimıze mneaen cap euer. • 
vakıt sen yavaş yavat arabacıya yaklaş- Çocuk, Fanor, haydi kucaklaplım. Eski müsteciri Riiltem idaresinde 12002 16266 14165 22964 33839 si halde baklan tapu siciliyle sabit 
tın, ellerini yaladın. O hala öfkeliydi, açılm1tbr · olmadıkça sabf bedelinin paylqma-
kımıldanıyor. küfrediyor, seni istemiyor- Tabiatın ,ııa kaynakları ROMATIMA ve isap afetleri, BERGAMA ASLiYE MAH- smc:lan hariç kahrlar. 
du. Aradan biraz vakit geçti, <!inlenen K k ) ) adale ağrılan ve her türlü kınk, KEMESINDEN: 4 - Gösterilen günde arttırma
beygir kendi kendine yürümeğe başla<lı. ara OÇ ) ICa Cifi çıkık &nzalan, kum, böbrek, mi- Bergamanın Kıraltı köyünden ya iftirak edenler arttırma fal'bıa· 

IZMIR MEMLEKET HASTA
NESi DAHIU HASTALIK

LAR MUT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

ıokaimda Fınn kU'fıtmda (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi ' 
No. 1Of8 TELEFON 254) 

Arabacı giilüyor, sen de ııçrıya, sıc,;nya Jd de ve kalp hutabklan ancak en Ibrahim kızı Fatma vekili Avukat mesini okumU§ ve lüzumlu malu-
beygirin arkasından koşuyordu. aÇI J kat'i devayı burada bulacaklardır. Recep Talay tarafından o köyden mat almıt ve bunlan tamamen ka- -------------·-ı 

... On frank madam .. On frank mat- tzmir ve havalisi sayın halkınca sene- Her odanın huausi ve son ıİI- Mustafa Kemalpatalı Bekir oğlu bul etmif ad ve itibar olunurlar. Z A Y J 
mazel.. lerdenberi bir çok hastalıklara ve bilhas- tem banyosu mevcuttur. Miifte- lbrahim aleyhine açtığı ihtar da- 5 - Tayin edilen zamanda gay-

rilerimizin her tür" ıu·· ihti'ya-1-- te- vaıının yapılan mahkem-ı'nde •• n· menkul u··,. defa L-::..-ldıktan son- lzmı"r r ·naf Ahalı· bankaıı öd--... işittin değil mi Fanor). Bu terle· sa siyatik ve müzmin romatizmaya şifa \'MU• ~ ~ uagu• ı:.ıt ....-

miz geyinmiş kız bizi görünce nasıl su· verici banyolan, güzel manzarası ve da- min edilmiftir. Davalının timdiye kadar ikamet- ra en çok arttırana ihale edilir. An- mit tubesinden satın aldığım7168 
ratını ekşitti. cÇocuk ta köpeği kadar imi surette akan temiz ve berrak aula- Şimendiferle gelecek miifterile- gibının muhakeme günü olan 19 cak artbrma bedeli muhammen kıy· No. da mukayyet 20 adet 10 lira-; 
çirkin .. > dedi. riyle tanııunış Seferlhisarın Karakoç rimizin • • • •••• • • • • • • • • • • • /7 /9'38 ıalı pnü aaat 9 da Der· metin yünle yetmif betini bulmaz dan 200 liralık 20 adet kıymetin., 

Doğru söyledi Fanor .. Ben bunu sana ılıcaları açılmıştır. Te§rif edeceklerin U l · • f dı arama Aaliye hukuk mahkemesin· Yeya aallf İltiyenbı alacaima rüçha- deki hiıse senetlerini zayi ettim. 
söylemek i3temiyordum .. Biz ikimiz de birinci kordonda 12 numaralı garajda rgan l il as yonun Q de hazır bulunma11 aksi halde m olan diier aJaakhlar bulunup ta Yenisini alacağımdan eıkiıinin 
güzel değiliz .. Bunu öteki insanlara, öte- Seferihisar otobUslerlne mUracaat eyle- huauai araba1anmız1a naldll.l t. hakkında .. yap karan verileceii· bedel bunların ° pyri menkul ile te- hükmü yoktur. 
iti köpeklere bakınca anlıyorum.. meleri ve beraberlerinde ntlfua inken- mln edilmiflir. Fnatı kaçlrma,. tehlii makamına kaim olmak tiz• mln ecliJmlt aJacaldannm mecmuun- Ödemitten hacı lbrahim oila. 

Bu bizim kabahatimiz değil.. Herlı:ee lrini de geürmelelli rica olunur. lıitifaclqe lrotanm. re ilin olunur. dan fazlaya plnnaz1a en çok arttJra. lbrahim Özer. 
.U-1 olmıyor.. iman stize1 olmaymca (6-.J) (1-ıt) 1 - IS 11.3 2481 (MiS) ıma hel.h1.WI Mkl ..,._lr 6zere art- 12. 13, 14 2496 (2421) 
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tZMlR SiCiLi TICARET MEMURLUCUNDAN : 
Tescil ec11mif o1an (Osmanlı Bankası lmıir ,ubesi) nin 5/7/938 

tarihiyle tudikli sirküleri ticaret k~nunu hükümlerine göre sicilin 
2338 numarasına kayıt ve tescil edildiği ilin olWlur. 

1zmir SiCili TIC&rd Memurluju resmi mühiirü ve 
F. T enik imzası 

1 :StRKOLER 

lzmir Osmanlı · Bankası 
lzmir pbemiz namına mıdıtelif sıfatla imza atmağa izinli memur

lann imza ömelderini baih olarak sunuyoruz : 

IZMtR BELEDIYF.StNDEN : 
Yedi yüz on dokuz lira otuz ku

rUf bedeli kqifli, Hatay cadde.inin 
talebe çayın önüne rasthyan kısmı
nın §Ole olarak esash tamiri iti bat
rnühenclialikten tedarik edilecek ke
şif ve prtnamesi vecbile açık eksilt
meye konulmUflur. tbalesi ı9-7-938 
~alı günü saat on üçtedir. 

iştirak etmek iıtiyenler elli dört 
liralrk muvakkat teminat makbuzu 
\le söylenen gün ve saatte encümene 
')'elirler. 

Bayanlar Dikkat 
Kız evlitlarinizin tam bahar çağinda aaibldarini zebirleyid bir çok hastalıklarla uinfmui hep 

O A YUK TEMIZLIKLERlNDE kullanchrdıium iptidai tekil mikroplu bez ve pamuk tamponların 
neticesidir. 

S 1 Z L E R D E N R I C A MI Z: . 
Yavrularinizi, uzviyetleri tekimGI 

devresine girerken daima FEM/L ve BAGLARINA a1ı,tınruz. ve bu aıbbt, a•yet kuı. 
lamth ve en ince elbiseler altında bile sezilmeyen idealle aaihJdumızı ve yuvanın aaadetbıi aiıorta lfbu airldilerin evvelki Sirküleri iptal ettiğini bildirir, keyfiyeti not 

etmenizi dileriz. 
S.yplanmzla, '3 - 8 - 12 - ıs 2396 (2368) HER ECZANEDE VE TUHAFiYE MAdAZALARINDA BULUNUR ..• 

Belediye Mezbaha idaresi için -._ ___________________ • ____________ .,.,_ ___ _., 

ediniz. 

Osmanlı Bankası -nahallinde monte edilmit vazi- ..,. 1 * 

Mesai murabbaa 
imza okunamadı 

Türkiye . Umum Müdürlüiü · 
Umum müdür 

imza okunamadı 

Osmanlı Bankası 
lzmir Şubesi • 

Namına imza atmağa 
izinli memurlar . 

vette satın alınacak 25 beyğir 
kuvvetinde ve dizel ıiıteminde ı 
motör makine ve elektrik ·mühen
:Hsliğinden tedarik edilecek fen
,i ve mali fartnameleri veçhile a
-:ık eksiltmeye konmu!ltur. Mu
hammen bedeli 4200 lira olup 
ihalesi ıS/7 /938 cuma günü ıaat 
16 dadır. htirak etmek iıtiyenler 
3l5 liralık muvakkat .teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve ıaat-

laimleri apğıda yazılı memurların imzalan lzmir şubesi için banka !e encümene gelirler. , , 
cari muamelib hakkında muteberdir. 28, S, 8, 12 2309 (2323) 

Batan OOnya Doktorları tarafından tavsiye edilen bir 

KUVVET VE SIHHAT iKSİRi 
Bankayı taahhüt albna sokan bütün mektuplar ve sair vesikalar Bin dokuz vüz yetmif bet lira 

atide ıöaterilen terait dairesinde iki memurun imzasını havi olmalıdır. bedeli keşifli Bavındırlık aahaaın
Geri Almmaz krediler, teminat mektupları ve Kabuller «A» unıfı- ı ıda Şükrü Kay~ bulvannda 'Lozan 

na dalıil iki memur tarafından imza edilecektir. meyd~nı ile doktor Mustafa En. 
Gayri umumi kredi mektuplan, çekler, poliçeler gibi diğer . vaaik ver caddesi arasındaki iki yol dö

ile alelumum muhabereler bilitefrik ya «A» sınıfına dahil iki me- ~emesinin belediyece · verilecek 
mur, yahut «A» sınıfındaki memurların biriyle «B» sınıfındaki me- bandırma J>l\ket taslarile eaaılı ıu
murlann biri tarafındaiı müıtereken imza edilecektir. · ' '. rette tamiri bas mühencli•'"'ten te-

oldu~u gibi SIT.M" ya kar~ı en mOkemmel ve m.Oesslr ıtaçttr. 

(ezzeti hof oran QUINA-LAROCHE, en mOkemmel 
Gç nevi klnalunanın başlıca unsurlarını _havi olmakla bDtOn 
dl~er lunakına şaraplarından OstOndOr. 

..,...... . . - . 
ZAYIFLIK- KUVVETSiZLiK ' . . 

lıbu izin umumi kredi mektuplarına §amil değildir. Umumi kredi darik edilecek k~if ve tartııameıi 
mektuplan vermek salihiyetini biiz tubelerimiz namına imza: a~a- veçh ·ıe açık eksiltmeye konulm11t• 
ia izinli memurların imza örnekleri için bankamızın muhabırlerıne tur. ihalesi 15 17./~38 ;cuma. günü 

l 'ş TA H S 1ZL1 K - HAZ 1 M S·I Z L 1 K 
. VE NEKAHAT ... 

' 
dağıhlml§ olan hususi mecmuaya bakılmalıdır. saat on altıdadır. ht\rak e~ek İı· 

«A• SINIF1 ' tiyenler. yüz kırk ıekiz lir" ·yirmi 
hallerinde, bOtOn . dDnya doktorları tarafmdan en mokimmel 

Müdür Bay H. Harfut bu suretle imza atacaktır : bef kurutluk muvakkat teminat 
· kuvvet ilacı olarak tavsiye edilmektedir. 

HER ECZANEDE SATILIR 
H. HARFUŞ makbuzu veya banka teminat 

Müdür Bay E. Bakıoğlu bu suretle imza atacaktır : ' mektubu ile söylenen gün ve ıa-
E. BAKIOGLU atte encümene gelirler. 

HAKiKi QUINA-LAROCHE'u ısrarla isteyiniz; 
' 

Bq muhasip Bay M. H. Tibet bu suretle imza atacaktır. : 30, 5, 8, 12 2341. (233Ş). 
A. H. TiBET ı _ Klll'.§ıyaka ıubeaı temızlik 

Servis Sefi Bay C. Barabich bu ıuretle imza atacaktır : hayvanlannın yılbk ihtiyacı için ıatın 
. C. BARABICH alınacak 13 bin kilo kalın kepek be-

«B» SINlfl her kilosu üç kuruıtan 390 lira mu- minat makbuzu veya banka temi-
Serviı Şefi Bay A. Akkum bu suretle imza atacaktır : hammen bedelle ve ba§kitiplµrteki nat mektubu ile söylenen gün ve 

A. AKKUM şartnamesi vechi le aç1k eksiltmeye saatte encümene gelirler. 
Servis Şefi Bay R. Dawnas bu suretle İmza atacaktır : konulmuıtur. !halesi 22/7/938 cu- 5, 12, 15, 19 2406(2379) 

R. DAUMAS ma günü saat 13 tedir. İflİrak etmek Beher metre murabbaı yüz ku: 
Servia Şefi Bay H. A. Kavur bu suretle imza atacaktır : iatiyenler 29 lira 25 kuruıluk mu- ruf tan 11 7 lira 1 O kurut bedelr 

A. KAVUR vakkat teminat makbuzu veya ban- muhammenli 94 üncü adanın 117, 
Bat kasadar Bay Ch. Rechicbi ba suretle imza atacaktır : ka teminat mektubu ile söylenen 10 metre murabbaındaki 44 sayılı 

C.RECHtCHt gün ve saatte encümene gelifler. anasının satışı baş katiplikteki 
22 Haziran 1938 1 2 - Karflyaka ~ubesi temizlik prtnamesi veçhile 26/7 /938 ı~lı 
Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi haziran ayının 22 inci günü tarihli hayvanlannın yıllık ihtiyacı için aa- günü saat ı3 te açık arbrma ıle 1 

oian bu ilrlriiler drine mevzu imzalar~ ve hüviyetleri dairece tın alına~ 13 bin kilo saman, be- ihale edilecektir. lttirak etmek 
marufum Philippe Carelli ve W. R. Brierre imzalariyle temsil edilen her kilosu bir kurus 25 santimden iıtiyenler 900 kurutluk muvakkat 
Osmanll bankasının olup müvacebemde vaz ve münderecatını tama- 162 lira 50 kuru§ muhammen bedel- teminat makbuzu veya banka le-

men kabul ve ikrar eyledikten sonra Noter kanununun 67 inci mad- •e ve ~kitiplikteki ıartnameıi veç- minat mektubu ile aöyl~nen gün 
desine tevfikan tasdik ettim. bile açık eksiltmeye konulmu§tur •. ve saatte encümene ıelırler. 

Beyoğlu dördüncü noteri Mithat Cemal Kuntay resmi )halesi 22/7 /938 cuma günü ıaat 9, 12, 19, 22 2471 (2406) 
mühürü ve imzası 13 tedir. lftirak ebnek iıtiyenler 12 Tevfik Rü,tü Araa Bulvarında 

UM. No. 1798 HU. No. 2/232 .füa 25 kul'\lfluk muvakkat teminat 22 aayıh ada üzerinde bir kumı 
· Mahallinde okunup anlatılan iıbu sirkülerde yanımda imza eden makbuzu veva banka teminat mek· yaptırılmakta olan çocuk haıtane

Osmanll bankan lzmir §ubesinin baı muhasibi bay M. H. Tibet ve tubu ile sövlenen gün ve saatte en- sinin aeri kalan heyeti umumiyeıi 
aervia tefi bay H. A. Kavurun olup müvacehemde vaz ve her biri cümene gelirler. vahidi fiatler esası üzerinden 12/, 
münderecatmı tamamen kabul ve ikrar eyledikten sonra noter kanu- . 3 - 2482 lira yetınif yedi ku- 7 /938 tarihinden itibaren IS gün~ 
nunun albmt yedinci maddesi mucibince tasdik ederim. Bin dokuz ruf keıifli lkiçqmelik caddesin- müddetle kapalı zarflı eksiltmeye 
yüz otuz sekiz senesi temmuz ayının beşinci salı günü. . de Mal deresi tarafına ,.ptm- konulmuttur. Heyeti umumiyeıi~ 

lzmir üçiicü noteri vekili resmi mühürü ve F. T enik: İmzuı ~ istinat duvarı bafmüben- nin ketif bedelli 75,000 lira olup'. 
w • wa 0 =• c& 

0 dialilıten tedarik edileCek ketif muvakkat teminat miktarı S,000 
IZMIR SULH HUKUK HA- IZMIR A:Sl.:IYE MAHKEMESi ve fartnameai veçbile ~çık ek- liradır. Vahidi fiat cetvelleri, kel 

KIMLllilNDEN: 2 iNCi HUKUK DAiRESiN- ailtmeye konulmUfhir. ihalesi 22/7 tif ve tartnamesi ı87,50 kurut be-
SATIŞ iLANI DEN: . . . 938 cuma günü saat ,13 tedir. itti- del mukabilinde bat mühendiali~-

Hayriye ile Halit Bayrak ve lzmırde ~aralaf . Hahl Rıfat rak etmek istiyenler 186 lira yirmi ten tedarik edilir. Tafradan İıti-
Muzaf fer aralarında miifterek p&fa caddeaınde Celıkkaya ıoka- bet kuruttuk muvakkat teminat yenler poata ücretini ayrıca aö• 
l 1 · d K l M--it m-L-

1 iında 3 No. da Ahmet kızı Olfi- makbuzu veva banka teminat mek- dermelidirler. Kapalı zarfla iha-o an zınır e ı cı ...- auaa- • • d ukim ·k 1 

fesinde Damlacık aakaiında ki· yenı~. aynı eT e ~ ,., 1 en te- tubu ile aövlenen gün ve saatte en- lesi 29/7 /938 cuma günü ıaat 13 
• .. . . ıca avlu gayyup ederek ıkametgahı meç- dimene geliri«. de belediye encümeninde yapıla-ın alt uat ıkı odalı ve ayr - hul kalaycı lbrahim uıta aleyhine ı020 lira L_.i_ı! k ın· lnö- caktı 1 tirak edecekler 2490 aa-
d h b"r oda ve mutbabı Ye d 4 - oeueu et ı r. t 

a a fap 
1 

• SOO l' açtığı botanma davasının ava nü caddesinin Salhane mevkiinde yıb kanunun tarifi dairesinde ha-
içiade ~uyuyu muhte~ı • ıra arzuhal sureti Ye davetiye müdde- l85187 inci sokaklarda yapımla- zırlanmıt teklif mektuplarım iha
kıymeü muhammenelı evın 13/8 ialeybin ikametgibmm meçhul cak '170 metre boyda kanalizuyon 1e tarihi olan 29/7 /938 cuma gÜ-

/9'l8 cumartesi günü saat ı~ da bulunmasına mebni ilanen 8/7/ bapnübendiılikten tedarik edilecek nlı saat 12 ye kadar encümen re
lzmir sulh hukuk mahkemeaı ıa- 938 cuma ıaat 1 O da mahkemed~ ketif ve prtnameai veçbile açık ek- iıliiine vermelidirler. 
lonunda ıatıfı yapılacaktır. Bu~- hazır bulu'!m~ı zımnın~a teblı- siltmeye konulnnqtur. ihalesi 22/7 12, 19, 22, 26 2483 (2419) 
tırmada tahmin olunan bedelm aab kanunıye ıfa lnlındıgı halde 938 cuma günü saat on üçtedir. it- -----------
yüzde 7S niıbetinde bedel verildi- g~rek bizza~ ve ıere~ıe vekil dahi tirak etmek iatiyenler 76 lira 50 im- BERGAMA SULH HUKUK 
fi takdirde talibine ihalesi yapıla- gond~emıt oldu~~~ bak- rutluk muvakkat teminat makbu- MAHKEMESiNDEN: _ 
cak akıi takdirde ıatıf ıs gün da- kın~a ~ıyap kararı teblı~ıne k~rar zu veya teminat mektubu ile söy~ Ataiıda adlan yazıh ~ıılann 
ba uzatılarak ikinci artumuı 29/ v:nlmit ve bu baptaki tahkikat nen sün Ye IUlte enciimene gelir- ikametaihlan meçhul kaldıiın-
8/938 puartea' günü saat ıo da ı4/9{938 Ç&l'tamba saat 9 a bıra- ler. dan ilinen tebliiat icruma karar 

• • • 
1 lacaktır lnldıgmdan mezkar sin ve 'Saatte 5 Karti,.b tuheR temizlik verilmittir 

yıne d~ıremızde ;.apı. • mahk~ye b~at gelmecl!!!~ haynnlumm ydhk İlltİ7UI ~ •· Ber~a Abidin oilu Fevzi 
Gayrı menkul uzenncle ~ ta: veya bır vekil gindenneclıaımz t ahn k ı3 bin kilo arpa beher Yüntdai tarafmclan aleyhinize 

lebia~e ~~. ellermd~ takdirde bir daha • te~lribt ve kilo.u ttunattan 520 lira mabun- ikame olunan izaleyi f1IJ'U daYaaı
!~mı v~ ı.le bır~ 20 sun mahkemeye kabul edilmiyerek sı- men bedelle ve bepPtiplildelô pıt- nın ı3/7 /938 tarihli cebeyi mu
ıçinde daıremıze mur~t etme- yabmda ~~.me:re .... devam ve DJUMSj veçhi.le apk ebillmeye ko- bakemeainde hazır bulunmanız 
leri lizundır .• ~i ~dırde bak- ~ar yenlecegı te~lıa makamına nulmUfblr. U.leai 'l.2/7 /938 cuma akai takdirde b•~n~ .. cla aıyap 
larmcla tapu aıcılı malum olmadık- kaim olmak üzere ılin olUD1D'. günü saat 13 tedir. lftirak etmek g.. muamelesi yapılacagı ılan olunur. 
ça paylafmadan hariç kalacaklar- 2495 (2420) tiyenler 39 lirahk muvakkat temi- 1 - Bergamanm Turabey ma-
dır. k . nat makbuzu veya banka teminat halleıinden Hindonun oğlan kar-
Şartname 22/7 /938 tarihinden necibe til r.. "t kıp müfteri ihale mektubu ile söylenen gün ve saatte defi Yakonun evladı Münah~m. 

· · h k · ·· b·ı · · · a eyı mu ea - -1:-•- 2 A · mahalleden Hmdo-ıtıbaren er eıın gore ı mesı ıçın b d 1. . edig" i veya vereme- encumene g ......... • - ynı I" 
f e e ını verm 12 ıs 19 2441 (2391) nun og"'lan kardeti Salamon ev a-açıkda ve gayri menkulün evaa ı diii takdirde gayri menkul takrar 7 - - - , 

da tartnamede yazılıdır. 15 gÜn müddetle artırmaya konu- Beher metro murabbaı elli ku- dı Boho;: . ahali d t k . 
Müzayedeye iftirak etmek iıti- lup talibine ihalesi yapılacak ve ruttan altmıt yedi lira elli kduruf I i-

1 
... ;r1 mL. e en ene ecı 

yenler kıymeti muhammenenin% arada tahakkuk edecek ihale far- bedeli muhammenli 91 inci a anın s 4 ev Aa ~ abıya.11 den tenekeci 
· k l ka 135 t bbauıdaki 48 ıa- - ynı m a e 7,5niıbetinde pey akçeıi veya mil- kı biç bir bükme hacet a ma ı- me re mura ba k" f l'kt laak evlidları MibaiL 

li bir banka teminatı ibraz etme- zın vecibe~ini ifa etmiyen mütte- Y~ anaaının.ıab:bil f :ıni~ 
5 

_Ayni mahalleden Hindo 
leri lazımdır. Gayri menkulün riden tahsıl oluna~aktır. . . • ~ ~· ~ 13 ;e açık artır- kardeti Filor. 
vergi ve ıair kanuni mükellefiyet- Daha fazla.malumat almak ıati- 1 fhnı: •d; ektir & - lzmir Keçecilerde yeni ıo-
leri satıcıya ve % 2,5 dellaliye ve yenler dairemizin ~{7~a'l! mi;.::..• ~ ~~..:ıer bet lira kakta 2 No. lu evde ·ıenekeçi Yu-
feraa barçlan alıcıya ait oluP iha- d•yaama müracaa en ı o • ilmal...k .iı.naJdrat te- tef. 2500 (2422)' 
•• becleli defaten ve pefinen öd• nur. 2507 (2424) P-1 '-' ___ .... ~ 

No.8638/40 No.8651 No.8651 
Bu numaralı fener DAIMON markalı ve iki pillidir. 120 metre 

mesafeyi tamamen gösterir ve aydınlatır. iki pilli ve ayarlı fener
lerin en küçüğüdür. Kullanıt itibariyle çok iyi ve çok sağlamdır. 
Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her yerde arayınız. Yalnız 
DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

Nakliyat sahiplerinin ve kamyo~ 
şoförlerinin nazarı dikkatine 

Vilayet makamından: _ .. 
Viliyet toaeleri üzerinde seyrüsefer eden yük ~yon~ •tiap 

hadlerinden fazla yük tahmil etmelminden ıoseJerin vaktiıwleiı evvel 
harabiyetine ve bu ujurda aarfolunan tamirat ve infaat para~ 
heba olmaıma sebebiyet verildiği anlatıhmt bulunmaktadır. Bu halin 
önüne İeçmek ve yolları vaktinden evvel tahripten vika.~e e~ek 
üzere viliyet umumi mediaine niyabeten vilayet Daimi encumemnce 
alınan 31/3/938 tarih ve 357 sayılı karara tevfikan : . • 

ı - Kamyon aabip ye toförleri 15 eylW 938 tarihine kadar 1zmir 
belediyesi makina mübendiaJiiine müracaat edip ~.Y~ f~ 
rika tonajını tayin ve tasdik ettirecelder, bu tonap gö&terir mezkiir 
mühendialikçe mühürlü küçük leYbalan toför mahallinin dıt siperine 
hariçten kolayldda görülebilir ,Milde çivi ile teabit eyliyeceklerdir .. 
(Kamyonlarda azami yük biç bir suretle üç tonu tecavüz edemiye
cektir.) 

2 - O tarihe kadar tonaj levbuini tesbit ettirmiyen veya bu lev
hada yuıh tonajdan fazla hamule l&fıdaiı alikalı zabıta memurlan ve 
Naha yol çavutlan tarafindan tuhdecak al..t nnblari1le ~kin~~ 
eden kamyon fCllföe'leri ve mal aabiplerinden miiflereken ıayn kabili 
temyiz olmak üzere (25) lira para cezası alm•c•~·. . 

Keyfiyet nakliyat aalıipleriyle kamyon toförlennm ebemmıyetle 
nazarı dikkatine uzohmur. 
ı2-19-24-30 2486 

iLAN 

(2418) 

lzmir iskan müdürlüğü.nden: 
1 - Çetme bzammı Uzunkuyu nahiye merkezinde 21, Mene

men kazası merkezinde ı4, Çandarlı nahiye merkezinde ~ l~, ~up
duı kazasının Davutlar köyün~ 29 tek kirgir göçme~ e~ ~
bnın kapalı zarfla yapılan eksılbneıinde bedeller haddi l&yık görüle
mediğinden ı2/7 /938 tarihinden itibaren on bet gün müddetle pazar-
bia konulnıUftur • . . . 

2 - Bu evlerden beherinin muhammen ketıf bedeli 542 lira 26 ku-

l'Uflur • d . . d ••t 3 - ihale 2B/7 /938 günü saat onda lzmir iskan aıresın e mu e-
tekkil komisyon tarafından yapılacaktır. . .. • ... 

4 - Bu huauata prtname, ketifname veıaır evrak her gun ukin 
dairesinde görülebilir. 

S - lateklilerin yüzde yedi buçuk niabetinde muvakkat teminata 
ait ve.aikle iakin dairesine müracaatleri. 

10-1a-14-16 - 2487 (2415) 
, .... ... -.. , 



AŞÇIBAŞI MARK 
Makarnalar 

~danik sergisinin Birincilih 
madalyasını kazanmıştır ... 

Bayan b·r ınemur 
1 

aranıyoı· 

lyi bir ucrctle okur yaz.ar bayan bir 

ınemur aranmaktadır. 

lstiyenlerin büyük Kardiçalı hanında 

üncü katta 53 numaraya mUrncaatlcri. 

1-3 

öKSORENLERE VE 
CöCOS NEZLELEIUNE 

Siz de bu kren1den şaşmayınız. 

ALSAM iN 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa

bnı haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs
tün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegane sıhhi 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini öz ve şarlatanlıkla değil 
ıhht evsafını Londra, Paris, Berlin, 

Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatını kazanmış olmakla ispat 
etmiştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmış gün
CJüz ve gece şekilleri vardır. 

KREM BAI..SAMlN; öteden beri tanmmış hususi va7.o ve tüp fiek
linde satılır. tNGtUZ KANZUK ECZANESi... 

BEYOCLU - ISTANBUL 

Nafıa vekiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 
1 - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir islahatı ameliyatı, kqif 

bedeli 1,564,863 lira 86 kuruıtur. 
2 - Eksiltme 22 - 7 - 938 tarihine rastlayan cuma günü saat 12 de 

Nafıa vekaleti sular umum müdürliİfü su eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme, §artnamesi, mul·avele projesi, bayındırlık 
İ§leri genel şartnamesi, fenni tartname ve projeyi 50 lira mukabilin
de Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 60,696 liralık muvak
kat teminat vermesi ve 500 bin liralık Nafıa Su işlerini veya buna mu
kabil Nafrn. işler· ni taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu ka
bil Nafıa işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa ve
kaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin tek
lif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 211 l /2334 
2 - 7 - 12 - 18 2334 (2356) 

Amerikan marka İatnklit ainek ıuyu düny tanınmış en tesirli sinek 
auyudur. Haşeratın yegane dü manıdır. Bir defa tecrüb yapan lıtaklit 
!İnek- suyundan o.ynlamaz. Tavsiye ederiz. 
, DEPOSU - t Suluhan civan No. 28/9 HOSNO öZ öDEMISL 

KATRAN HAK.Ki EKREM 

1 iWTiYATl,I DAVRANfNIZ 
SICAKLAR.. ~ŞLlYOR 

c . 6&üeU;ı, 
12 So!Jul< fıa.ua Dofapfarıının YüRsek 
~ t9 Değlmf<ırlnden [Jiraneuvet f:aydal~n 111 

~ 119 ~t:t9M .Rr;.fu:ctlt.l::..U:.onom.l. 
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) ~ı;'5iYa SATIŞ 
5.AJ.li~iNiN SESi VE- #O AC.ENTELER.iND::: .fb 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

,.aır:a:DR!lliiı!n111~-----------------------, 
Motosiklet Almak Çok kolay 

F'.A.~.A. 
Yedek Parcaları l't1evcut Olan 

' Motosiklet Bulmak Çok Zor 
YEDEK PARÇALARI OLMIYAN BiR MOTOSIKLETt ALMAK 

DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BlR MEMLEKETIE 
YAŞAMAK DEMEKTiR 

MOTOStKLETLERtNtZtN AYLARCA MUA TI AL KALMASINI 
tSTEMtYORSANIZ VE VERECEölNlZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UF AK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI 1\1EVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

..... 
PHANOMEN Marka Biıik1et1eri 
PRESIDENT çok ehven fiatlerl 
PtKTATOR ıatılmaktadır. 

A1iotti · Biraderler 
E. K. Ş. Kazım Dirik 

Caddesi .. J 
Telefonı 2801/3709 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

" VEM•• marka 
~lektrik aanpulleri topt&I) 

ve perakende satılı!! 

FOSFARSOL'. 

Kan kuvvet, iştah şurubu 
FOSFARSOL, kanı tazeleyip kuvvetlendirir, iftihayı arttınr, vü 

cuda dinçlik, çala!kanlık verir. Zekayı, hafızayı yükseltir, muannit 
inkıbazları geçirir, sinirleri kuvvetlendirerek yatı,tırır, uykusuzluğu, 
fena düfünceleri giderir. insan makinuına lazım olan bütün kalori ve 
enerjiyi vererek azmü irade sahibi eder. Bilhıwa ademi iktidarın en 
güzel ilacıdır. Sağlık vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her ec:.• 
zanede bulunın. · 

ilet senayiinde eşsiz 
b·r te imül 

Traş bıçakları fennin bir harikası traı 
bıçaklarının mutlak en iyiaidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 
•• 

Mazhar On gür 
Hükümet caddesi kemeraltı karakol karıısında 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaılar 

Saglam Zarif 
VE U UZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih cdiniı 

WIH/3/M SATIŞ YERLERi Wd»'J: 
Birinci Kordonda l 86 num rad 

ŞARK HAL T. A. Ş 

Cildinizin tahriş edilmemesıni 
1 ter eniz 

Dünyanın her tarafından aeve ıeve kullanılan ve 
cildi tra9tan ıonra pamuk gibi yumu9atan 

PO .K ER 
' Traş bıçaklarını kullanınız _ 

.. . . 



Mikroskop Gösteriyor ki; 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesiyle kana kırışıyor. Ve müt

hit bir afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

SITMA . 
Hayat makinasını arızasız bir ~ekilde işleten ve bizi sağlıkla ya

şatan kudret: kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu 

kırmızı yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil 
uzviyetimizde sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hal
lerini arttırıyor. 

Vatandaş!.. Sağlığını Bu Afetten Koru 
Kinin, arainik, çelik ve birçok acı nebatat hülasalariyle hususi bir 

şekilde ihzar edilen ve Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulu
nan BlOGENIN drajeleri sıtma parazitlerinin en imansız bir dü§ma
nıdır. Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için birinci deva BlOGE
NlN'dir. 

BiOGENiN 
Kanı temizleyip çoğaltır; kırmızı kürecikleri arthnr, adale ve ıinir

leri kuvvetlendirir, iıtihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma para· 
zitlcrini öldürür, tali olarak belgevşek.liği ve ademi iktidarda büyük 
faideler temin eder. Sıtmanın bütün oekillerinde şifa temin eden bu 
Yiikack tesirli ilaç her eczanede bulunur. Fiati 90 kuruştur. 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEzLE, KIRIKLIK, ROMA TtZMA, GRJP VE EMSALi KAS
TALIKLARA KARŞI BtLHASSA MOESStRDIR 

Terkibi ve teairindeki ıür'at itibariyle emsalıiz olan GRlPIN'in 
10 tanelik yeni ambali.jlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmut olurıunu. 
icabında giinde (3) ~alınabilir 

.... T alılitlerinden aakınınu oe hn yerde ınarla Gripin iıteyinis -

Fenni j?Özlük için = .. 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 

Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çetitleri yakından 
Te uzaktan gören parf e ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
ta,larla altın, nikel, pilatin, has baga ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
harometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

He~ yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Muğla Vifiycl:inden: 
lf uauıi muhatebenin 1197 lira 85 kuruttuk defter cetvel ve evrakı 

~~t_buuı 15/7 /938 günü ıaat on birde ihale olunmak üzere eksiltme-
~ır. 

lateldilerin kanuni teminah hamilen Muğla Daimi encümenine ve 
~la malfunat almak istiyenlerin huıuıi Muhasebe müdürlüğüne mü
l'lcaat etmeleri ilin olunur. 

7 - 9 - 12 - 14 2440 {2387) 

• 

DEUTSCHE LEVAN 'ı Fratelli Sperco 
TE • LINIE Vapur acentası 
G b H ROY AL NEERLANDES . m. . • 

H. SCHUET 
KUMPANYASI 

MARS vapuru 13/ 7 / 938 de gelip 
MARlÇA vapuru 6 temmuzda bekle· Rotterda.m. Amstordam ve Hamburg is· 

niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen kelelcri için yük alacaktır. 
için yük alacakbr. ORlON vapuru 22/ 7 / 938 de bek· 
SERVlCE MARI11ME ROUMAINE lenmckte olup yükünü tahliyeden 11onra 

BUCAREST Burgas. Varna ve Köstence limanları 
DUROSTOR vapuru 24 temmuıda için yük alacaktır. 

bekleniyor. Köıtence, Calatz ve Tuna SVENSKA ORIENT UNIEN 
limanları için yük alacaktır. V1K1NGLAND motörü l 6/ 7 /938 de 

JOHNSTON V ARREN UNFS L TD. beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
UVERPOOL Gdynia, Dantzig, Danimark ve Baltık 

AVIEMORE npuru 3 temmuzda bek· limanlan için yük alacaktır. 
leni.Yor. Bura ... Vanıa, KBıtenco. SuJi.. CDYN1A vapuru 26/7 /936 de 
na, Calatz ve lbrail limanları için yük (Doğru) Anvers, Rotterdam, Hamburg 
alac.alttır. Cdynia, Danimark ve Baltık limanları 

için yük alacaktır. 
STE ROY ALE HONCROISE SERVtCE MARtTIME ROUMAlN 

DANUBE MARITIME PELF.Ş vapuru 30/7 /938 de beklen· 
TtSZA vapuru 15 temmuzda bekle· melde olup Malta, Manilya ve Ceuir 

niyor. Beyrut, Port ~it ve lskendcriye limanlan için yük ve yolca alır. 

için yük alacaktır. Jllndaki hareket tarihleriyle navlun· 
BUDAPE'Sf vapuru 14 temmuzda )ardaki değiıikliklerden ac:cnta mcsuli

bcklenlyor. Tuna Jimanlan için yük ala- yet kabul etmeL Daha fazla ta&ilAt için 
caktır. lkinc:~i Kordonda FRA TELLi SPERCO 

AMERJCAN EXPORT UNES vapur accntalığına müracaat edilmesi ri· 
ca olunur. 

EXCHESTER vap~ı:° 1~ temmuzda Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4Z21 
bekleniyor. Nevyork ıçın yuk alacalı:br. 

EXETER vapuru 15 temmuzda Pi· 
TÜRKİYB reden Ncvyorlt için hareket edecektir, 

CUMHV RİYETJ '- Dlndakl hareket tarihleriyle nav· 
Olivi Ve Şüre. 

~ınn·trr..~sn~rrn . ....... ~ ı ı::::8!!e~klerden acenta me-

~ Kftftlfl ftl,""'14 Daha fu1a tafslllt almak tçlıı Blrlıı· 
li;_ı.-__________________ ..;-.;;;..lllli.rl. el Kordonda V. I'. Heııry Van Der Zee 

LıMlTET 

Vapur acentası 
BIRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24•3 ~~zıss.ar.;mr;ı~l.'l••1ıDaa•m•11:1 ••••••••••••••- • ve Co. n. .,, Vapur acentalıtmı mUrı· 

A w b •• •• • k hl d • k caat edllmest rica oluııur. 
gız ulun mı ro ara aıma açı Teı. No. 2001.,. 2oos. Ellerman Lf nu Ltd. 

bir kapıdır. Ve uı_ıutmayınız ki: 
Bakımıızlıktan çürüyen di,lerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
ıit, nevrasteni, ııtına ve romatiz
ma ya:•~ığı fennen anla,ılmıtbr •• 
Temiz ağız ve aağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci f&r• 
b olmuftur. Binaenaleyh di,leri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirıiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikropları imha 
ede:"ek ditlerinizi korumut olur-
ıunuz. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi aabah ve aktam her yemekten ıonra fırça)ayınız .... 

=?';n&+i ......,._ 1 www • 

Devlet demir yolları 8 inci işlet· 
me müdürlüğünden: 

10/7 /938 tarihinden itibaren ikioci bir it'are kadar lzmir - Alate
hir arasında her gün itliyen 1109 numarah katar Bumaneden muay
yen vaktinden 18 dakika enel ıaat 15.10 da hareket edecektir. Cu
martesi günleri Bumane - Menemen • B11mane arumda ifliyen 13 
•e 14 numaralı banliyö trenleri de Baamane ·Çiğli - Baunane ara· 
sında iıliyecek Çiğli - Menemen - Çiğli kıunı ıeferleri Jiivedilecektir. 
14 numaralı katarın Çiğliden hareketi 14,12 Bumuıeye muvuaJib 
14.58 dir. Sayın halkın malfunu olmak üzere ilin olunur. 

8 - 12 2449 (2399) 

MüjDE 
!;ÜPAPLI. SÜPAPSIZ 

TORNAX 

~VE 

STAND .ARD 

Motosikletleri geldi mutlaka görünüz. 
lJiKKA T: T ornaks motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
aa,ıurak Kemeraltr cad. Emlrler çarşısı karfısında 

Tel. No. 4079 

lzmir inhisarlar tütün fabrikasından: 
Fabrikamızda yükleme ve bop.ltma itleri için bir rampa ve sundur

manın intuı açık eksiltmeye konulmUflur. Ket if bedeli, 2597 ,30 
muvakkat teminab 195 liradır. Plan ve §Utnamesi her zaman fabri
kamızda görülebilir. tıtekliler bu iti yapabileceklerine dair Nafwlan 
ehliyet vesikası göstereceklerdir. 

Eksiltme 20 - 7 • 938 çarıamba saat 14 te Alsancaktaki fabrika
mızda yapılacaktır. 

2 -7 - 12-17 2368 (2359) 

LONDRA HATl'I 

"Um dal . umumi . DESTRO vapuru 7 hazir•nda 
f f Lıverpool Ye S•ameadan celip 

deniz acenteliği yük çıkaracak. 
L d CA VALLO vapuru 7 haziranda 

t • gelip Londra ve Hull için yük ala-
HELLENIC LINF.S L 1D. cakttr. 

A THINAl vapuru 12/ 1 5 temmuz • 
ara.sında beklenilmekte olup Rotterdam FLAMINIAN vapuru 22 hazı-
Hamburg ve Annrı limanlan için yük randa LiTerpool ve Svanıeadan 
alacaktır. gelip yük çıkaracak. 

HELLA.9 vapuru temmuz nib.yetin- D • 
d b ki il -'··- , R tt d H RAGO vapuru 25 hazıranda e e en mcaua oıup o er a::n, am· 
burg ve Anvera litnanlanna yiik ala- Londra, Hull ve Anver.sten gelip 
cakhr. yük çıkaracak ve ayni zamanda 

ONITED ST A TES AND LEV ANT Londra ve Hull için yük alacaktır 
UNE LTD. Tarih ve navlunlardald ~fldikler. 

HEL VlG motöril temmuz U>tiduinda den aoenta mesu.liyet kabul etmez. 
'beklenilmekte olup Nevyorlt için yijk ------------
alacakttt. için hareltet edecektir. 

BACHDAD mot3rU. T0/12 ağuıtoa L OV c EN 
arasında balenı1mekte olup Nevyorlı: lüks vapuru pazartesi 1 8 temmuz saat 
için ,Uk a!acalr.tır. 12 de lzmirden hareket edecek Pire_ 

BAALBEK motlSrll l S / 1 7 eyltil ara· Korfu, Adriyatı"k liınan1an, Venedilı:. 
Slnda beklenilmekte olup Nevyork için Trieste ve Şuıak Umanları için yotcu ve 
yük alacaktır. yük a1aca1cru. 

BAIJCANLAR ARASI AAT'll Gerek vapurlann muvasalat tarihleri. 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor gerek vapur Uimlert ve navtunlan hak

Balkan ittifakı iktıaat konferanıınm kında acenta bir taahhllt altına girmez. 
eeyyah. yolcu Ye Jilk 6çin ı-. ettiii bat- Daha fam taf:sillt almak tçba Birbıd 
ta memap Yagoelay bandıralı Kordonda 166 nmnarada {UUDAI,;) 

L O V C E N umumt deniz acentalığı Ltd. müracaat 
LUk.e npuru 9 temmuzda 18 de edilmesi rica olunur. 

Constanza, V ama ve Burp.e limanlan TELEFON : 3171 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu iter iki otelin mB.teı: iri T°urlriyenin en eü.t oldcW BAY 
öMER LO'.IFO'd ... 43 Mnelik tecriibeli iclareU,Pe ...._ Ep 
halkına kenclisini ae.-dirmittir. 

Otellerinde misafir blanlar, kendi evlerindeki rallab tig. 
hırlar. 
Bi~k hasmiyetlerine illıreten fiatler mütllit acaza..r. 
latanbulda bütün En •e lzmirliler bu otellercle L.tuturlar. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlu tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 



SAHiFE 12 - ses •• 

ispanya meselesinde • 
yenı safha 

Italyanın yaptığı .·yeni teklifi lngiltere kabul etmedi mi? 

Frankonun oyalama yolu 1Siırı nehir ficiası bilinçosu 
Italya ve lngiltere arasında anlaşma- Bu büyük ve çok müthiş bir su harbı 
yı suya düşürecek mahiyettedir oldu. On binlerce Çinli boğuldu 

Ve Çin halkı .laponların ebedi hareketini durdurmak 
için bu büyük led~karlığa da itirazsız 

ve şikayetsiz katlandı 
Rom. , 11 (ö.R) - Uzak Şarktan 

gelen haberlere göre Japon ordusunun 
Nang Şang üzerine taıyiki devam edi
yor. Çinlıler u §chri boşaltıyorlar. Yine 

' Japonların iddinlarına bakılırsa Japon 
ku..,,etleri Ynngçe üzerinde dünkü pa
zar günü Fu - Çe - U şehrini işgal etmiş
lerdir. Böylece Hnn - Ke - U yolu artık 
müstevlilere acık bulunmıyormuş. 

Paris, 11 (ö.R) - Ajans Havas bil
diriyor : ltalyan siyasi malıafilleri lapan
yol meselesinin hal yoluna girmesine in
tizaren lngiliz - halyan anTa§Dlasmın tat
bik mevkiine konulması için vukubulan 
!talyan teklifinin lngiltere tarafından 

reddedilmiş olmasını fena lı:arşılamı:lar
dır. 

lngiliz elçisi Lord Perth'in kont Ciano 
ile görüşmelerinde bu m;sele mevzuuba

his olmuştu. ltalya, İspanyada harbin ne
ticelenmesi hakkında fikrini biraz değiş-

Franko askerleri ve gC1ıeralleri Ka.rlellonda 

BÖylendiğine göre bu cevap eiyasi maha- uzlaştırıcı politikası bir hayal polıtiknııı 

fillerde gayri kafi telakki edilmiştir. Zi- üzerine dayanıyor, demiştir. 
ra Franko, gönüllülerin çelcilmeııi hak- Liberallerin fikrini neşreden gazeteler, 
kındnki lngiliz planının sarahatle kabul Roma anlaşmasının güçlükle ayakta du

edilmesi hakkındaki teşebbüse müspet rabildiğini, bu anla~mağı yürütmek veya 
cevap vermiş değildir. Sadece kaçamak- gömmek Jtalyanın elin~e olduğunu ileri 
lar hazırlamıştır. sürüyorlar. 

iyi malumat nlan mahııfillerde söy- Ademi müdahale komitesinin vasıl ol-
lendiğine göre Burgos hükümeti İngiliz duğu muvaffakıyetli neticeden sonra 
planını akim bıraktırmak istiyen hare· ispanya meselesini neticelendirmeğe ma

tuf olan gayretlerin yeniden bir çıkma-
ket1erinc devam edecek olursa İngiliz· 

zn girmiş olmnsı yarın için vahim birçok 
ltalyan itillHı da suya düşmekten kurtu-

tirmiştir. Cümhuriyetçilcrin mukavemeti ihtimaller tn;ımaktadır. 
lamıyacaktır. Bu takdirde Büyük Britan-

günden güne artmaktadır. Şuna kanaat Roma, 11 (ö.R) - Düçenin Faaizm 
ya F ranko nezdindcki nüfuzunu kat'iy-

edilmiştir ki hudutlarda ve lspanyol li- haklunda fikirlerini teşrih eden kitaplar 
yetle kullanmasını ltalyadan istiyecektir. 

manlannda silah nakliyatını yasak etme- dünya matbuatında uzun tefsirleri mu· 
Bilhassa İtalya, son Roma anlaşmasının 

ii istihdaf eden konnoliln tatbik mevki~ cip olmuştur. 
tatbikinde istical göstcrdigvine göre ya 1 ·ı· l -' M ı· i · h · • ine girmesi Franko ordusunun mcvkiini ngı ız gaz.ete en, - usso m nın arıcı 
lngiliz te .. ebbüsüne zahir olmak ıuretry" - • h kk d k" '- R B ~üçleştirccektir. " sıynset a ın a ı son nutıı;u oma- er-

Bu vaziyet İtalyan matbuatında tid- le kendisinden beklenen hüsnüniyeti lin mihverinin Fa~ist İtalyanın siyasetin· 
detli neşriyata ve Fransayı İspanyol çılc- gösterecek yahut ta u hiisnüniyeti göste- de siklet merkezi olduğunu gösteriyor, 
rnazından mcsul tutan ithamlara sebe- remezse Jngiliz siyasi mahafilleri 1ta1ya- demektedirler. 

Paris, 7 ( Ö R) - Pierre Mille «Ex
cclsiou grızetesinde cSarı nehir> faci
asına tnhsis ettiği bir yazıda diyor ki : 

cOn ) edinci asrın nısfı ahirinde küçü
eek bir memleket olan Holanda toprağı 
denize karşı müdafaa sedleri yıkmak 

suretiyle on dördiincü Luinin muazzam 
kudretine l.arşı muzaffer olmuştu. 

Uzak Şarkın biricik büyük askerı dev- Japon istilıisı öniinden canlarını 

biyet vermiştir. nın ispanyadaki ıiyaıseti hic; değişmedi- Roma, 11 ( ö.R) - Gazetelerin ver- Çinclcki facialardan acı intibalar ve yersiz yurdsuz kalan çıplak insanlar 

Paris, 11 (ö.R} - Burgos hüküme- ğini ve değişemiycc::eğini anlayacaklardır. dikleri haberlere göre general Franko
tinin son lngiliz te§ebbi.isüne verdiği ce- Amele partisine mensup liderler, Fran- nun askerleri San Konte istikametinde 
• ap henüz neşredilmemiştir. Bu hususta konun cevabi notası etrafında bedbin ilerlemektedirler. Bu demir havzRSının 
ketum davranılmaktadır. Umumiyetle dirler. A tlee, Çemer]aynin yatııtmcı ve muhtelif kısımları işgal edilmiştir. 

]eti olan Japonya tarafından tecavüze 
uğrıyan Çinliler ayni suretle hareket et

mi~lerclir. Topların mermileri ve dina• 
mitlerin infiHikiyle sarı nehir Hoang-Ho 
ıedlerini uçurmuşlardır. 

korumak için kaçan insan kafileleri ••• 
En esaslı iş Japon istila!'ına lcar§1 dur• 

mak değil midir~ 

JAPON ORDUSUNUN V AZIYETI 

Tuğyan yüzünden Japon ordusunun 
Hankeuya knraı ileri hareketi kuvvetle 
gecikmiştir. Lunghaya kadar tuğyanın 
bıraktığı çamurlar ağır harp levazımının 
naklini imktınsız kılmaktadır. Yalnuı 

Şanside tecemmü etmiş olan 26 Çin fır
kası Japon ordusunun merkezini tehdit 
etmekle kalmıyor, Japon ordusu şimdi 
bütün taarruz planını değiştirerek cenu· 
bi Çine taarruz mecburiyetinde kalıyor. 

Kantondan geçmek euretiyle ~ubt 
Çinde bir taarruz hare-ketine girişmek I~! 
Japonyaya evveke tahmin edildiğinden 
çok fazla mali ve al!keri fedakiirlıkla1 

yükliyecektir. 
Çinde cKöylü> kitleler arasında bil( 

vatan mefhumu anlaşılmağa başlamıştır, 

Hoang - Ho daha llaıını istiyemezdi. 

k "" ı Mongolistandan çıkan, bütün Çini geçe-ar l şly Or f' rek deni~z ~üntehi ol~n 300 kilometrelik 
• • .an nehır hın ecnc lçmde onuncu defa Vaziyet yine mi 

· olarak mecrasını ve hazan da manaabını 

Alman gazeteleri sistematik bir şekil
de tekrar Praga hücuma baŞladıla~ 

değiştiriyor. 

Bu nehrin ıon büyük tuğyanı . 185 5 
eenuindo olmuıtu. 

Aııırlardan beri Çinlilerin ıabrı ve ze
kAsı bu nehrin tuğyanlarına ka?§ı eed 
çekmeğe masruf olmuatur. 

Japon istilasını durdurmak için ıed

Jcrin yıkılmıısiyle ıular altında kalan ara
zi 2500 kilometre murabbaıdır. San 
nehrin suları ıimdl diğer büyük bir ne
hir olan Yangc;c 8Ulariyle birlqmek teh
didini nrzediyor. Şimdilik taşbgı eahada 
muaııam bir iı delta, hudutsuz bir ba-

• taklık te~kil etmiftir. Çin çiftçiler ve köy
lülerinden on binlerceel boğulmuılardır. 

Ve nihayet harabeler üzerinde hükümran olmak istiyC1ı Japon cıskerlcri .•• 

Bir milyon çiftçi köylerini terkederek Eğer böyle olmasaydı altı ayda 700 bin 
kaçmııtır. 400 nmilyon nüfusu olan bir ölü vermiı, olmaıına rağmen Çan Kay 
memleket için bunun ne ehemmiyeti Şek ordusu mukavemette devama ;mkl· 
vardır? nı bulamazdı. 

Pc ris l1 (ÖR) - Münihten bildirili

Pragın umum? bir göriin'İİ§Ü 

yatışır gibi görünen vaziyetin yeniden 
yor: Münişenpost gazetesi Prag hiikü- karışma tehlikesi nrzettiğini, Prağın sui 
metinin tecviz e<lilemiyccek mahiyette 
niyP.tler beslediği hakkındaki haberi ten
kit etmektedir. Bütün Münib gazeteleri 

niyeti bariz olduğunu iddin ediyorlar. 

Fransız gazeteleri bu neşriyatta Al

bu miinascbctle Çekoslovak hükümeti- manyanın sistematik bir şekilde yeni bir 

sının fikirlerini neşreden Deyli Herald 
gnzrtcsi Bitlerin Mayn Kamp'na zeyl 

olarak ikinci bir kitap çıkaracağını, bu 
kitapta Almanlara göre yeni bir dinin 

reforme esasları ve Italya ile Almanya 
arasında Avrupa memleketlerini nüfuz 

oe hücum etmekte ve Pragın Südet Al- hareket hazırlamakta olduğunun delili-
• b ı 1 mıntakalnrına ayırnn bir siyasetin ana 

manlarına Komuna) çerçevesinde bir nı u uyor ar 
Jdare muhtarıyetten baska bir şey ver- H1TLER YEN1 KiTAP hatlan yer bufac.~ğını yazmıştır. 
meği düşünmew •ıni yazmaktadırlar. ÇIKARMIY ACAKMJŞ. Alman resmi rnaknmatı bu haberin 

Alm. n gazct 1cri Hodza hüküme.ine aslı esa ı olmnoığını beyan etmektedir-
tevcıh cttıkleri hücumlnrdn bir aralık Bertin l1 (ö.R) - Inr:liz amele fırka- ]er. 

Filistin bomba diyarı oldu 
Hemen. her gün cehennem bombaları 

atılıyor, suikastler oluyor 
Faris 11 (ö.R) - Filistinden bildiri- bir Arap polis miifot~i silahlı dört kişi ırnevcut yahudilerin nısfı - kadar yahu• 

Jiyor: Hcıyfrıda karışıklıkların arkası ke- tarafından öldürUlmilştiir. diler yaşamaktadır. Bilhassa yahud~ 
silmemistir. Bu sabah ta bir otobüse Berlin 11 (Ö.R) - Berlinde statistik !çok olan yerler biiyiik şehirlerle merket 
bomba atılıriıştır. Bir kaç ölü ve bir çok dairesinin bildirdiği veçhile dünyada ~ehirleridir. Yahudisi en kalabalık olan 
yaralı vardır. Şehrin en çok işliyen si-' mevcut Yahudilerin adedi 16,8 milyon \er büyük Nevyork şehrinde 2,5 milyO
nemnlnrından biri önünde bir cehennem kişiyi bulmaktadır. Bu rakamlar sırf ,nu, yani dünyada mevcut yahudileriıı 
bombası patlamıştır. Büyük ha.sarat Musa dinine girmiş dindar yabudilerin yüzde on beşi kadar yahudi vardır. :fi
vardır. Gelip geçenlerden Uç kişi ağır miktarına göre esas ittihaz edilmiştir. listinde ikamet eden 400,000 yahudi ora· 
surette yaralanmıştır. Bunun tam üçte ikisi takriben 10 milyo- da ikamet eden ahalinin üçte birini tut· 

öğleden sonra Hayfanın en kalabalık nu Avrupada, üçte biri takriben 5 mil- maktadır. Almanya tarih encümeniııiı' 
addelerinden birinde bir Yahudi otobü- yonu Amcrikada ikamet etmektedirler. bir toplantısında reis demiştir ki: hilka

ı;üne ntıl. n bomba otobüsü parça parça Avrupadn ynşıyan yahudiler ~arki Av- metin yardımiyle Almanya yahudi ıne
Etmiştir. 18 ıığır yaralı vardır. Filistin rupanın hudut civarlarında Ostsee ile selesini tahlil eden, Avrupanm en 'Len
nndarnuıları tedhişçileri ele geçireme- Karadeniz arasında ikamet etmektedir- gin bir k'ütüpanesini haizdir. Yahudi ınc-
mişlerdir. ]er. Lwingrad, Riga Viyana ve Donda selesinin tetkiki yeni Almanya tarih cJlS"' 

Kudüs ll (A.A) Bu sabah Tulkerimde Rostovda ile çerçevelenen bir arazi da- ütüsünün ilmi vazifelerirul birini teŞ· 
bir berber dükkLlnında 1ra~ olmakta olan bilinde 18 nıilvondan yukarı - dünyada kil etmektedir.> 


