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Başmuharrir ve umumi o~riyat mücUrU: 
'.# 

ltalyan generalının HAKK.J OCAKOcLU -- ------ Almanya seyahati ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDET1 Türkiye için 

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

Hariç içlıı 

2900 
1650 

Roma 16 (Ö.R) - ltalyan milislerinin erk.fuıı 
harbiye reisi general Ruso ziyaret ettiği biltün 
Alınan şehirlerinde hararetle karşılanmaktadır. L TELEFON: 2697 

FIA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 
YENi ASIR Matbaasında buılmıfbr 

-·-• 
iZ ıl 

İsti salcitımızın artması icin cok cid- Matbuat sergisi 
Jstaanbulda açılıyor , ' 

ive sağlam tedbirler alıiımıştır -0--

lstanbulun EyyUp Halkevl Ağus
tosun oriuncu gUnU ( On· yılın mat
buatı ) adıyle bir matbuat sergisi 
açmıya karar vermiştir. Bu sergide, 
yeni Türk harflerinin kabulünden 
sonra Türkiyede çıkarılan bil'u
mum ga:z.etc, risale, kitap, mecmua 
vesaiti matbuanın her seneye ait 
nüshaları bulunacak ve tasnif edil
mek suretiyle teşhir edilecektir. 

~ lOSENEDE 
Smilyonton 
Olacak istihsala
tımız memlekete 
büyük bir ferah
lık verecektir 

--o-

. Iııgiliz Kral ve Kraliçesi küçiik Prenseslerle bir arada 

lngiliz hükümdarları 
Paris seyahatlerinde 

Kömür ocaklarının 
bir elden idaresi ka- Küçük Prensesleri de beraber götürecek ler 

, 

EyyUp Halkevinden ~ehrimlz hal
kevi başkanlığına gelen bir mek
tupta, matbuat sergisinde teşhir 

edilmek üzere Izmirde çıkan gaze
te ve mecmuaların kollekslyonlan 
istenmiştir. Bu sergi, harf inkılAT' 

hında Türk matbuatının nasıl ça
lı.Ştığını ve halkı inkılapta nasıl sU
rüklediğini tebarUz ettirecektir. 

* 
Paris 16 (ö.R) - Parls 19 Temmuz dır. Fransız hava filoları bu istikbale 

Zonguldak kömilr havzasından Bartine giden dcmiryoltL rarlaşfırıld~ salı gi}nU lngiliz Kral ve Kraliçesini büyük bir ihtişam vereceklerdir. Parls 
Ankara, 16 (Hususi) - Zonguldak yüz bin tona baliğ olacak ve 1949 dan muhteşem bir törenle istikbale hazırla- daha şimdiden Jngiliz renklerine bürün-

Folklor, mflııi, köy şarkıları ve 
saireyi cemetmek ve toplamak ilze
re Ankaradan bir derleme heyeti 
gelmiştir. Heyet işe kazalardan 
başlamıştır. Bu hafta Halkeviyle 
de temn.s edecektir. 

Muamma 
•••••••••••••••••••••••• 

olmaktan 
Kurtul~·-;;,·;·;~·~·· .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sualler 
•••••••••••••••••• 

Ba§ta Almanya olmak üzere bazı 
Avrupa memleketlerinde ırkçılık ta
~ubu hakimdir. Yahudiyi ~e yahu

. müna ebettar olan her şeyi ka
nun harici ilan eden bu taassup yü· 
~·· d un en yahudiJerin muhaceret akını 
beynelmilel bir mese1c halini almış
tır. 

E: Ruzve1tin teşebbüsüle F ransanın 
vyan şehrinde toplanan konfe

hans bu meseleyi insani bir şekilde 
al1etmeğe çalışırken Filistinde de

"anıJı isyan hareketlerinin en had 
rkıe girdiğini görüyoruz. o surette 

1
• bugün Orta Avrupadan, yarın 

daha başka memleketlerden kopup 
g.eJecek olan yahudi muhaceret selle
hınin Filistine çevrilmesi imkansız 
.ale gelmiştir. Dünyanın dört köşe
s~ne dağılmış olan yahudilere cfilis
lınde> bir «Milli yuva> kurulmasını 
'"aad eden Balfor beyannamesinin 
~eşredildiği gündenberi 20 sene geç
tı. Bu yirmi sene içinde yer yüzünde 
en İnanılmaz değişiklikler oldu. 
I Büyük harp galiplerinin rnağlıip
tra zafer vesikalarını imzalattırdık
~rı günlerde hayallerinden bile ge-
Çırrnedikleri değişiklikler ... 

Milliyet alevi her milletin kalbini 
~rdı. Hatta yalnız sarmakla kalma
{ Ona yılgınlık nedir bilmiyen bir 

Udret ve hayatiyet verdi. 
t .. l~te bugün Filistinde cereyan eden 

d''?dıscler bu sönmez ateşin akisleri
ır. 

d Araplar, asırlarca üzerinde yaşa-
ıkları topraklarda kimsenin inkar 

~deıniyeceği tarihi, milli bir hakka 
d?Yanarak Filistinin çehresini yahu
.. 1leştirmek istiyen teşebbüslerin 
on·· une geçmek istiyorlar . 
. Yahudiler, bir taraftan fngiltere

~ın vaadini hatırlıyor, diğer taraf-
?n Araplar gibi bu topraklar üze
~nde tarihi, dini bir hak iddia ecliyor
l k_· B?ylece milliyet kavgasına ırkçık· • dın ve menfaatin körüklediği 
~~ler katılmış oluyor. Filistinde bü

fuk küçük şehirleri saran kin dalga
~.1. en merhametsiz şeklile tatbik 
h ılıyor. Arap ve yahudi tedhişçileri 

areket halindedirler. Bombalarla 
0Ynıyorlar. 

Bu şartlar dahilinde çoktan beri 
~rsılınış olan nizam ve sükunu iade 
~'ll?.!fesini kendi üzerine alan İngilte
t ':_nın ne kadar güç bir işle karşılaş
t1R1nı kolaylıkla anlıyabiliriz. İngilte
~ n7 arapları. ne yahudileri tatmin 

ebılecek mevkide değildir. 
~ilistini araplnrla yahudiler ara

~ında taksim eden ve imparatorluğun 
"' v•- •. l ıtu ceys menfaatlerini korumak 

..._ SONU 2 INCt SAYFADA -
ŞEVKET BiLGiN 

kömür havzaıında ve Karabükte tetkik· itibaren her sene istihsalat muntazamen nıyor. Majestelerin şahane ikametlerine mU..+Ur 11.ır.• te}--1- f" 1 ak tahsis . ~· · .maJes c.nn ıere ıne yapı ac 
!erini bitiren lktısat vekili bay Şakir Ke- iki yüz bin ton arttırılacaktır. edilen saray hazırlanmıştır. Hari- geçid resminin çok parlak olacağı biJdi-
ııcbir bugün Ankaraya döndü. Böylece on sene zarfında kömür hav- cfyc nazırı M. Jorj Bonne gazetecilerle rlliyor. 

istasyonda vekillet erkanı tarafından zasında istihsalaA tımız be• milyon tona birlikte ron hazırlıkları gözden geçir- p · Ö R 
y miştir arıs 16 ( .R) - Londradan gelen oman ya ana 

karşılandı. çıkarılacaktır. Netice memlekete döviz V 1:nhd . haberler memnuniyet vericidir. Jngiliz 
V kil f k d .. h 1 d k . d b" "k f hl k e ı prenses Elızabetle küçük hem- Kr ı kra/ı·cesı· e e re a at e en muta assıs ar an no taı nazarın an uyu era ı vere- . . . b . . a ı Altıncı Jorj iyileşmiştir. Yarın ya-

b . k k ki d z k · 0 . Jd td · k §lresının u zıyarette Kral ve Kralı,.e • ır ısmı tet i erine evam için on- ce tır. cakların hır e en aresı a- il b' l'k b l . ~ takdan kalkacağı ve mutad gezintilerine Bükr- 16 (ÖR) _ Ana Krali,.,. Marl 
1 K b "k d f b 'k 1 e ır 1 te u unmıyacakJarı oğrenJlmİ§· -... . • r 

guldakta kalmışlardır. Alınan ve alına- rar aşmıştır. ara u te e a rı a an- ti başlıyacağı öğrenilm4tir. bu gilnlcrde Sinnyaya gelecektir. 
cak tedbirler sayesinde kömür iatihsala- mızın inonatı çok ilerlemiştir. Karabükte rH. etl f 

h ·· ı·· k f h~· d b' h" 11§111 i misn irJer Mllll§ denizinde tımız 1939 sencııinde iki milyon iki yüz er turu on uru aız mo ern ır §e ır Viyaµada yahudilerin 
hicreti devam ediyor 

Fransız kruvazörler, torpidolar ve denl
bin tona, 1940 eencsinde iki milyon dört -SONU VÇVNCV SAHIF EDE- zaltı filoları tarafından karşılanacaklar-

·~------------------------~----,.--

ataylı artık istiklilini emniyette 
görmekten 

• 
sevinç duymaktadır 

SEÇiM 
Ve tescil bu parlak 
hakikati pekyakında 
meydana koyacaktır 
Ankara, 16 (Hususi) - Hatayda se

çim faaliyeti yeniden havlıyor. Fransızlar 
ile birlikte tescil ve seçim işlerine ait 
tedbirleri almak için müzakerede bulun
mak üzere bugün Antakyaya varan hari
ciye birinci dnire müdürü Cevat Açık 

Alın temaslarına başlamıştır. Bütün Ha. 
tayda geniş hürriyet havası esmektedir. 
Hataylı artık istiklalinin emniyette oldu
ğunu görmekten sevinç duymaktadır .. 

Diğer ekalliyet unsurları da ordumu
zun huzuru ile teessüs eden nizam ve ıü
kun havasından bol bol istifade ettikle
rinden yeni rejime bnğlanmaktadırlar .. 
Önümüzdeki tescil ve seçim günlerinin 
bu hakikati pek parlak bir vekilde mey
dana koyacağı §Üphedcn varestedir. 

Sulama 

Hatay valisi B. Abdurrahman Melek 

1 lzmirde 
;Tahriri musakkafaı ı ı 

1 

yapılacak · 11 

. Ori sene evvel lzmirde yapıiım, 
ı olan tahriri mliaakkafat hu aene ye
. nilenecektir. On ıeno içinde ev ki-

ralannda ve ev kıymetlerinde rast· 
lanan bariz düıkUnlü.k göz önünde 
tutularak bu ıen~ lzmirde tahriri 
müsakltafat yapılmaıı mlinaaip gÖ· 
rülmÜftür. Esuen, kanun mucibince Viyana Alman ifgali altında 
on ıenede bir defa müsakkafat tah· Berlin 16 (A.A) - Havas ajansının bildirmektedir. Bunlardan 500 veya 60Q 
riri yapdrnası icap etmektedir. Bu muhabiri blldiriyor: ün vexllmesine muvafakat edilmekte· 
huıusta vilayet makamiyle Maliye dir. Diğerlerine ise maliyeye olan borç· 
vekileti arasında muhabere cereyan Viyana yahudilerinin hicreti oldukça ]arı dolayısile verilmemektedir. Ayni 
etmektedir. Vekaldin cevabı alın- seri bir şekilde devam etmektedir. gazeteye göre muhacirlerin bilyUk blı 
dıkt~ sonra faaliyete geçilecek ve il Rheinfront gazetesi yahudilerin her kısmı Cenubi Amerika ile Kanadaya 
tahnn müsakkafat komisyonlan ae-ij giln takriben 700 pasaport istediklerini gitmektedirler. 
çilecektir. mw 

~~~~l?i~~~IBIJI ~~~-c-.-__,...,., 

işlerine derhal başlanıyor 

1939 yaz mevsiminde Ege 
.. ovaları sulanacaktır 

Ankara baro;ının Jıaııadan göriinürü 

Tesisat, halta so
r unda ihale edi

lecektir 
Garbi Anadolu o~nsının sulanması et

rafında bir buçuk scnedenberi Nafıa ve
kfıleti mühendisleri tarafından sarfedi
len mesai artık ıona ermiş bulunmakta
dır. Mühendisler Bergama, Manisa ve 
Aydın mıntakaaında cidden verimli bir 
eckilde çalıınrak arazi ve su vaziyetlerini 
lncelcmi§ler ve projelerini ona göre ha
Drlamıılardır. Denilebilir )d -' 1 milyon 
liralık tahsisatla yapılacak ıulama tesis
leri, ,imdiye kadar Balkan yarımadıuın
da yapılan ıularna i§lerinin en genifi ve 
ehemiyetlisldlr.. Bu ıuretle Türk mü-

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

llughes Nevyorkta tayyarc~nc binerken 

• e ş re ı e 
Amerikada Verilen ziya

fet pek parlak oldu 
Parla, 16 ( ö.R) - Dünya turunu bü- ta yapılan iııtikbnl resmi hakkında çok 

yük bir muvaffakıyetle bitiren Ameri· enteresan tafsilôt alınmıştır. Okyanuslan 
kan ,tayyarttlsl Hovnrd Huge Ne,'York- - SONU 3 ONCO SAHiFEDE -



Seyaha 
~:ıii;::::::::::::ııızıı:::~:ıı!::::ııs::~:: 

Bülbül s ... -Ve a •• Yaz.an: KADRi ŞE 'CAN: Karşıyaka 

Kurtula mı yan insan i 

~ 
•

.. =::· ·.·. Bir leyli bitimin seherinde ~I Ydr olsa da athJar ile hem.ser 

Seyahat; İnsan için büyük bir ihtiyaç 
,e saadettir. 

Asabi ve ruht hastalıklılarla hayattan B. Hakkı Veral 
bezgin. düıünmcden dimağı ezgin kim- Yamanlar reisi oldu 
seler seyahate bqlar baılamaz ruhlann-
da ufuklara sığmaz, pürilzsüz ve berrak Haber aldığımıza göre, Yamanlar kulü-
bir e.cıklık duyarlar. Asaplannda tatlı bil heyeti umumiyesi, tariş milesseseleri 
ve devamlı bir gevıeklüc bUeederler. müdüril B. Hakkı Veralı fahri reisliğe 

Sulama işlerine 
derhal başlanıyor · 

Badim, u.andım dedikleri dünyadan, seçmiştir. Yamanlar kulUbU, anUmUzde- RASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE randmana göre kabili ittifade au mikdan 
tabiat ve mennzmn doyulmaz ıüzellik- kl ~utbol sezonunda daha kuvvetli btr 1 hendisleri hUyük bir imtihan hrııaanda- 1 tesbit, elektriklenme iti ona ııöre tanzim 
leri karşısında mett olarak için l~in ne- şekilde ça1l§acak ve futbol takımını aenç dırlar. edilecektir. 
damet ederler. eleınanlarla takviye edecek.Ur. Yapılacak .Wama tesisleri aruında iki Ege ovalannın yapılacak tesislerle 

Seyahat; ruh ve sinir hastalık1arında -=- baraj, regületörler, köprüler. IU 11lab •· önümüzdeki yaz meTsirninden itibaren 
tedavii maraz ve idamei eıhhat için bir Nüfus para cezaları meliyeleri vardır. Bütün bu işler üç ... su]anııcağt ümit edilmektedir. Bu suret
vapur bileti, doktor reçetcainden, bir Glıll nllftulanıı ynımlarile nUfus nede ikmal edlleuktir. Jlk olarak ele ah- le, iyi aulanmıt arazide istibsalAt ta ar
dağarcık nevale, zengin bir ec%ane muh- para ceulannm maliyece tahsll olunan inan Y• ekaı1tmeye çıkarılan Balurçay .... tacaktır. 
teviyatındnn bin defa daha müenirdir. miktahnın her Uç ayda bir defa nllft11 1 llh ameliyesi ve Menderesteki teaia-lerdir. Nafıa vekaletinin eksiltmeye çıkardığı 

Seyahat: bir kitabı sıhhat ve hayattır. idarelerine bildirilmesi tamim edilmişUr. , Bunların ihaleleri Snümilzdeld hafta içln- iıler şunlardır ı 
Bu kitap ancak .para ııözlü§iiyle okunl- -=- de Ankarada yapılacak ve müteahhitlere 1 - Bergamada Bakırçay ovası ve 
bilir. Bir yaralanma ihale edilecektir. Bir Holanda •ulama nehir islahatı ameliyelf 1.S64.863 lira-

Parutt yapılan ~ahmetli seyahatler kooperatifi de eksiltmeye dahil olacaktır. ya münakaaaya konulmuıtur. 
Bayındırda kadın yUıündeıı çıkan 

gözlüksüz eeçilern)yen yazılar gıôidir. Meydana getirilecek teaisler ikmal edi- 2 - KUçülc Mendreıı islah eahaıında 
Zor okunur, söz :yorulur. Tabii eyi oku- münakapda bir ~ av tUfeııgile atır lince Nafıa nkaletinin kontrolünde, ma- yapılacak §Üt, baş yatak başındaki tüt 
namadığı için de blr19y anla~aınu. Sai- suılrette yayralanmalı ıı0ve dlspansarel kadanldı- halli idarelere bırakılacak ve ziraat tq. ve be~ küçük köpril inşaata 232.450 ll-
1__ 1. .dil d h r mı.ştır. m- rmancı oğul arın '-'i]ıt b • • . 'f d ed k il ıka 1 .uun '1e nete ı gı en :yer en asta -.e 1U atı u ııten azamı 1Urette uti a e e- raya e sı tmeye ç rı mıştır. 

dö ··ıa Mehmet, yaralıyan da Melek oğlu Mu. ceLt• M d C d· B- L_ K 1 d yoraua nu r. ııo ır. en etea, e az. ~rçay "e 3 - M. ema paşa eresinden Kara-
..A. tafadır. Suçlu yakalanmıştır. Ma 8 u 1 d • • .,t d b 1 33 
l-C -=- rmara sı au ann an azamı 1t1Da e ca ey ovasının su anması 5051 lira-

Bulunduiumuz yerden 'Velev birkaç Tı edilmeıtl, eulama kanalları ve kooperatif- ya eksiltmeye konulmuıtur. 
aaatlık olaun biru ötelere gidip gelmek arım satış leri tesis edilmesi mevzuubahistir. Bu c:i- Bundan ba~ka Adanada Seyhan sol 
bile kitabı eeyabatten bir talıife demek- kooperatifleri vardaki arazi göl ve nehir sulanndan ~ sahilinde sulama kanalının keşif bedeli 
tir. İnsanı baya baya açar, ruhta blr ta- ı . . it Ü .. T ,_ tifade edilerek w1anacağı aibi wlardan 598165 Jiraya, Marmara gölü taidiye 
lı zmır ınc Ye zum anm tatıf ııooo· 

1 avvül, ittihada bir tebeddül olur. ff] • • ti k h • • -e elı:triklenıne itinde de latüade edilecek- kanalı hafriyah, Tokatta Kaza onaıntn 
Uz•:c.a gltmeg"e ne hac•t: K•rwolamı- lpera 1 eArı~ın yı 1 eyetı umumıye top- tir. 1 S le 1 

.._ _,, antıaı ğustosun sekizinci günü saat su anması, aray öy ovasının su anması 
zın yerini değiftirdiiiml.& ıece rUyamızda Ancak elektriklenme iıi, ikinci plan- eksiltmeye konulmuttur. Bütün bu 11' le-

14 te Halkevi aalonunda toplanaca1'br. 
bilyük bir fark vardır. Yeri defiteo plya- da yer almaktadır. Çünkü bu dava da- rin ihaleleri bu ayın •onuna kadar ik-

T op]antıda kooperatifleri temsil eden ze-
nonun ... ınde ldeta bir batkalak bı..e.. vat hazır bulunacaktır. Ruzoamede 937_ ha umumidir. Su1ama iıinde alınacak mal edilmiı olaeaktır. 

'der gibi oluruz. -----------------------------938 iı Yth plançotu. ve kar ve zarar ra-
Kafeai bqka bir ç.iviye aaı1an bir kuşa 

poru. iki aza teçimi, 9 3 7-9 38 masraf 
lı~ dikkat ettiniz mi> Serçe ol.. bülbül 

bUtçeal ve it programı vardır. 
k•ilir. Ferahından yerinde duramaz zap -0---

zıp sıçrar. 

Seyahat kitabının alfabesi: Urla kavmakamı 
Urla kaymakamlıitna Baakil kayma

kamı B.Ali Ri:za Acarın tayin edildiii 
haber alınmı~br. 

-=-

Bir cinayet davasında 
Ayak izleri de parmak izleri ka-

dar mühim rol oynar .. 
Para. lisan, gençlik ve sıhhattir. Bu 

d&rtten birinin noktan olUfU elbette 
seyahati de nokııan bırakır. lı. bu dördü 
bir yere toplayabilmektir. Ondan sonra 
o kitap isterse ibranice olıun adeta ezber 
okunur bir sühu1et kesbeder. 

/ş Jairesinde f • l Narlıderede kasap Mustafayı -;ifte tU-, tine bir çok tatbikler yapılma1'ta ve 
ayın e fengiyle öJdUrmekten suçlu Jbrahimin rnektum kalan bA21 hadiselerin failleri 

lı daireai teıkilatına ait yeni kararlar dUn ağu cezada nakzen duru~masına parmak izinden meydana çıkanlmakta· 
ağustosun ilk günü yürürlüğe girecektir. devam edilmiştir. el 

Uzun seyahatler böyledir. Az para ile I• daireti dördüncü bölge amin· B. Fa..:. ır. 
:r ,.., Suçlu Jbrahim idama mahkum olduk- Falcat ayak izl henüz tatbik eaha..na * 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sualler 
•••••••••••••••••• 

BASTARAFI 1 iNCi SAHIFED' 
istiyen yeni statü henüz tatbik mev
kiine girmemiıtir. İngiliz parlnmen• 
tosunca tasvip edilen projenin tatbik 
teldini mütalea etmek üzere bir İn
giliz komityonu Fillstindedir. Arbe
delerin, suib.atlann, tedhif hareket
lerinin şimdi her zamandan daha şid
detli olu~u bunun içindir. Taksim 
projesini protesto edenler kendi cep
heleri.nden harekete geçmiflerdir. 
Daha tatbik edilmeden bu kadlU' gü
rültü, heyecan koparan bir teşebbü
sün yabştırıcı bir teşebbüa olabileco
ğinden §Üpho etmek caizdir. Anla
şılıyor ki İngiltere, Filistinde tasav
vurlarını tahakkuk ettirmek iıterken 
büyük %orluklan yenmeğe mecbur 
olacaktır. 

Yalnız yaşarız arz üzerinde 
Canan ile olsak ttt bnabn 

~ -.. -~ -:: Vwl4tZ. cıvutUCılc da c:lcmadam = .. -:: Hicran ve tahassür bize hemdem = 
S Aldandığı pndenbari Adem § . -: Cennctte1\ taak diittil göaiUZn :: 

= -= ! .. Hcrşey ezelt hflına mi hayra" • 

: -= Aıkında onun §iiri nümayan 
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Bir muallim heyeti 
Berlin sergiıine 

gidecek 
Filistin meselesinin yalnız Fil.ittin o 

halkını ,,lJiıkadar eden cephesinden ısTANBUL, ta - Beri.inde açıl•calt 
başka bir de bütün Arap alemini .. n'at serpinin Türk.iye aan'at obDan 
3lakadar eden yüzü vatclır. mu.allimleri araaındaıı MÇilecek bir Ja.. 

Arap dünyuım Filiıtinde bir ya- yet tarafından da 2İ)'aret Y• tetkik edlJ.. 
hudi yurdu vücude sıetirilme1ine kar· mMi lcararlattırdmıttır. Bu aJ11l oe do
cıı ayaldandırmağa azmetmif olan 
K. d.. ••ft•• .. El H·· . 0 _....... kuzunda Almanyaya hareket ed.e.k 

u uı mu uıu - uıeynı .ucıy&"ut l ._ -'- . · dak" •1___ ~'- d b '- o an neyete veııollet malekt ted.-ı 
cıvarın ı uuunetganın an u naro-
keti idare etmektedir. Şimdiye kadar umum mtıdGrll bay RüttU r.Wik edecek~ 
Nabluı - Cenin - Yafa- Kudüı ve tir. Heyett. bulunacak 7.lrmi muallinı 
Hayfada körüklenen Arap tıwtuhu bucOnludo ~ecektir. 
ateşll bit p)eyan halini almsttır .. 
Mısırdaıı Surirey~, Lübnana ve lra- icavutaeakbr ) • 
ka kadar· genıt bır propaganda ya- I . . 
yılmıştır. Tedhişçiler Arap alemin- dır?naant bir hal tddı bulunacak m" 
den ve rivayetlere bakılırsa Alman-
ya ile ltalyadan yardım görüyorlar.. Bu ıualler daha çok zaman mu· 
Filistine giden bütan yollann açık amma halinde kalmağa mahkum• 
olması tedhiıçilere cesaret veriyor. dur. 

Bu küçük memleket sükOruı nasıl ŞEVKET B1LG1N 

Bulgar Basını 
çok zevkli ve istifadeli kısa gezmeler de Ubboy Ankara bölge amı·rligwı·n .. Adana 

.... tan donra. ba .. müddeiumumilik tarafın- a,·-emı·,t·r ı t --'-- b , · d , "T ·· k. · ff k - b ı yapılabilir. Maele onu :yapmak "e vap- b .. I • • . K --· T·ı···-· "1 lzmir b 1 y • &IU ı. 1 e ~ H ep enn en o an ur 1yenın mu t "' 
" 

0 ge •mm em&1 1 ~ıog u ö - dan temyiz edUmiı ve mahkemei tem- bu ayak izi tatbikatının. neler• iatinat Va 8 ıye J '' 3Ş ıgt 
ınasını bilmek ve arkad••ı ıeçmehir. • · 1.... · d'I · 1 d. A d 

Uygun arkada•larla y;nilen yumurta ge amır ıgıne tayın e ı mış er ır. Y ın yiz umumi heyeti taralından i~bu hük- ettiği hususatının, tatbikat yapanlardan 1 d ''M• • b• k 1 
,. bölgesi lmiri B.Kadri yerinde kalmıştır. mün bazı noktalardan bozulma.ama ka- rul · h _,~ l l 8 ilD 8 lf,,10 }f ma a esı• 

marol .aJata• HYİlntİZ v• nefel{z bir so ma• ve ıza at umması i.zmı p . 
tar verilerek evrak, tehrim~ ağa ceza mektedir. .. 

sofrada yenilen bıldırcın kebabından bin B • h / •k 
defa daha eyidir. ır ayır sever l mah1'emesine iade edrımiıti. Bu itibarla o zabıt varakasını lnua Sofya (M.H)- <Mir> gaut.Wnde Mi- dır. Şimdi bu yardıma tng{ıterenin de 

Fakat Çehan 
7
., eeyahatiıı bit aray• Müteahhit ba,. Suphi Koyuncuoilu Nale.zen devam eden duruşma aıra- eden ve elyevm terhis edilmi§ olan ka- hail Macarof TUrkiyenin muvaffaldyeti koştuğunu ilSrilyoruz. BUtiln bu işlerde 

toplandıiı yaJut hazır bulunmak yine her sene olduğu ıihl bu •ene de yirmi sında bozma karanna uyularak nokaan- rakol kumandanı Ha•n çuuıla Cema- başlığı altında tunları yazıyor: bizlm menfaatlerimize aykırı bir vaziyet 
başkadar. Seyahate çıku bir k1mM ha- fakir ~oeuiu baıtan qağı aeydinnit ve lann ikmaline baılanmıı ve itbu dava- lin ,ahit olarak ietiına edilrnelerine ka- Büyük harpten sonra kOtnJumUz Tür- görmedikçe komşularunızın bu muvaf· 
yat dedifjmlz bu meydanı cenk ve cidal- tnlndiımiıtir. Bu çoeuklaran ayni za- da dinlenen bilumum ıahitler celp edi- rar verilmişken, dünkü duru~mada Ce- kiyenin vaziyetini ve bu harpten gör- fakiyetlerine hased etmek aklımızdan 
den etki zamanda yolunu bulup terhia manda •Ünnetlerin1 de yapbracak olan lcrek müncehe1eri yapılmtfh. mal aelmit ve ayak izleri tatbibtuun o dilğü zararlan hatırlıyacak ve ondan bile geçmez.Bilakis bu işlerde komşulan-
edilen Mkere benzer. Adı (Y qamak o- bay Suphi Koyuncuoilunun hu hayırse- Bozma ıebeplerinden biri de ayak xaman uyııun olduiu ha1r.ltmdald zapb sonra tedrlct ve tetkik bir surette nasıl mıznan ibret almalıyız. Onların kazanç· 
lan bu hraralh mevkünde insanların verliii p:ranı takdirdir. izlerine aittir. Hadisenin akabinde zabı· kendisi de imza ettiiinJ ı8ylemiıtir. kendi.9lııe ıeldiğinJ Ye hpnmıya ba,- ]arı bizim için birer teşvik olmalıdır. Re-
bahtJ,-arlık tel&kkt ettikleri tıfatlardan =- ta tarafından yapılan ayak izleri tatbi· Huan çavutun da celbi için du111ftna ladığını göz önUnde bulunduracak olur- kabet politikası, faydalı ve şuurlu bir 
birini belki de birincW kuaıur. Mahalli idareler ae. katında, bu i%lerln suçlunun ayağına uy· 4 aiu-tou talile edilmlttir. sak Türkiye diplomasi.sinin politik sa- politikadır. Fakat kıskançhk ve fenalık 

Yine t.Wdtiye ııare bedbaht odur ki: e sun olduğuna dair bir zabıt tanzim edil- Suçlunun veklletinl deruhte edenler- hada bir çok muvaffakiyetler kanndığı- politikası, ekseriya semeresiz netlcele· 
Bu dört levazımı M)'abat bir yerde olur nel direkt6rl'iJfünde mi~ ve o :zaman bu zabıt varakası, zabı· den eııbalt adliye vekili Mahmut Etat nı iüraf etmeye mecbunız. Politikada nir ve bilAkis fenalıkların tehaddüsüne 
da H)'Wte çıkacak kimM meydanda ANKARA - Jç l>akanhiı ınaballt ta memurları tarafından imza edilm~tL Bozkurdun 90n c:.ltede euçlunun mGda· ve bilhusa d1f politikada dnlet adamla- sebep olur. 
bulunmaz. Yaai el, ayak tutmaz bir hal- idareler ıenel dJrekt&rlOiUnde 7eni tet- Valua parmak izi vardır. Ve bu iz üze- faattnı )'apacafı kuYYetle muhtemeldir. nm faaliyeU, devlete kazandırdıkları EKONOMt VE ASKER! SAHALAR· 
de bUJunur. . lcOlt yapılmlfbt. Sç bak.anlak bu tetkill- menfaatlerle o1çillmektedir. Yunanlıla.. DA KUVVETLt TORKtYE 

Yolculukta bahuam UZUQC& eeferlerde ta ıöre merkez kadroeunda yeni buı ta- Otobas kazası Tabanca ile yaralandı rın Anadoluyu istiW.anm Türkiye htı- Bundan maada Türkiye hiikUmetlnin 
yinler yapmlfhr. YüUek tudike iktiran 436 ı) b•• f Ço ı_L_ d cLtihd d 1..A-.-1.ı ihcu.'cl R .J_~, 1 h k farkm: Mviyeli, kala denıi arkada,. pa- say ı oto us ıo örü Mehmet oilu ra1L&.apı a .:>4ll. e • mezarlıiında a.w.ı.uct.1 w.ı.aı usyanııı YllWIDlY e em as ert ve hem ekonomik sahalarda 

ra kadar ihtiyaç vardır. eden bu tayinleri yazıyoruz : Ahmet. idaresindeki otobwü Y uaufun bit hldiH olmuttur. Haydar oilu kuap bertaraf etmfJtL Türkiye, böyle bir itti· kuvvetlenmekte olduğunu iörüyoruz. 
Ne§eli, uysal, söz anlar, fedaklr, aklı Mahalli idareler umum müdürlüğü arabaaına çarptırarak arabanın devrilm&" lamaı1, arlı:adqı Ahmet oilu Haydar, fakla yalnız Şark hududlarmı eıiıniyet Bu itibarla hükilmet asırlarca yadellerde 

erer, dili döner, atik ve oldukça seyahat §ube müdürlüklerine Nev§ehir kayman- tine sebep olmuştur. Arabada bulunan Salih oilu Mıutafa ara.mda hdın me- altına almakla kalauyarak Kan gibi bir yaşamış bulunan dindaşlarını ve soydaş· 
adabına vakıf bit arkadaşla veya adedi mı BB. Besim Tugay, M. Kemalpap kay· Ali ve babası Yusuf başlanndan yaralan· 1elalnden çakan kavıada ltuap Jımail nuntakanm ldareslııl de eline geçirmif larını kendi memleketinin hudutlan içi· 
dördü seçmemek fattiyle arkadatlann makamı Kamil Fuat Erkan, Arapkir mıolardır. Suçlu yakalanmı;br. tabancuını çekerek atet etmlt Ye Mu.- oldu. Bundan IODra Balkanlara danan ne toplamaktadır. Harpler esnasında hil· 
seyahat, keliınenin biltün mana ve fÜ• kaymakamı Hami Arkan, mahalli ida· · tafayı •0 1 kolundan •• kamından yara· Türkiye, Y~ Yuplavya ve Re>- kamet Tilrkiyede mevcud olan ve öneın· 
muliy]e bahtiyarlak ve aaadettlr. Doyum reler ı~be .m.~~ür muavinlik.Jerine hu· p Sf t / f 1 1amıtbr. Yaralı ha.taneye hJdrnlrnıt. manya ile de müşterek bir pakt meyda• li bir ekalliyet t~l eden unsurları 
olmu, hatuasa unutulm•• tatlı .... h •• ..:;.. kuk mu_oavırlıgı muhakemat müdür mu- O a, e gra 8 8Uçlu yakalanmtttar. Yaralının varalan a- na getlrdL Bulgari.Rana gelince: Bulga- memleketinden kovmıya ve ç·ı---·ya 

--. ""' --· •• b t ör E . "' W'ZZ'azi? . , u..ıınUJ 
le daima yadedilir. a~ın~ ... ay zzet s, mnıyet umum mü- . . . . . .., ğırdır. ristandald Türk mekteplerinde mecbu- muvaffak oldu. Şimdi de boılukları 

Ve fakat; gamntık, hasta tavuk gibi durlugG emniyet Amirlerinden Besim Posta um~ mUdil.rlilf.Un~ hır tami· rt olarak tedrisatın lAtln harfleriyle ya- doldumııya çalışmaktadır. Bu ek tabii 
büzUlGr Ye dilf(JnUr, ruhu •iır, .aza çeJdl. Hilmi Çakaloilu, Çınar kaymakamı ~inde, mevrıt memleket ısını yazılmadı- lZM.tR ASK.ERL.tK ŞUBFStNDEN: pılmasmı temlıı etti. Şimdi de lskende- olarak zor bir d.Avadır· fa.kat ~!met bir 
me%, yalan .&yler, kaçddı~ at lineii Emin Kök .. J, Ermenak kaymakamı E..t ~ için Libyedeld Tripoli (Trlpolitafne) Şehit yetinılerile malClllerin tiltün ile- run meselesini yine kendi lehine olarak sur tte kiilli etli ' harcamak • 
gibi ,.apıfll' biriyle bir Yapuıda buJua- Kaya hukuk müıuirl.iii muhakemat Ue F:ans~ m~dası altındaki Liban Tri- ramiyesi tevzilne 14/7/938 tarihinden halletmiJ bulunuyor. Filhakika bu ha- tJyl: m::afialciy etle~ arılacak :, 
mak Lele (Allah muhaf••'"' L-·-·n) mUdilt muavinlifin• hukuk mU,..Yirliii polisıne aıt mürasel!tm ekseriye kari}- itibaren başlAmnı§ır. reketle eski vuiyeU meydana ge+ı......,.; .. bir . di d HY b aş. h .. ,_,.. t 

- uuru·- fi A Bil h kuk tığı bildirilmişti B iUb ] b iki eh- Haft ~~ ış r. e.. er angı u~ume ' ya· 
bir kamarada yatmak feJ&lı:etletift en elı.. fe · vni 1 ge, u ınUtaviıliii tefli· . r. ~ ar. a er § anın cumartesi günleri aut 9 dan değildir. Bununla beraber elde edilen dellerde .kalan soydaşlarının seri bir 
mi Te en fectidir. iine bakanlık ma~et m~urlanndan re ait milrasel&tın üzerlenne memleket 13 e kadar şehit yetimlerine, sali gUn- netice, sulhperver ve sağlam bir aiyue. surette temsil edilebilecekleri kanaatınl 

DL.JeJ .. r'nı·n -llzJerı·nde, ••n .. ·tti·x.! Ekrem Vardarlı tayın edilmat!erdir. iami de yazılacaktır. lerl aut 9 dan 14 • kadar mal(U subay tin mahsulüdür besle ll , 
LIVT .. 1 .,., - .._ ., hmir ta Ud . 1.. Un b · • rse, - mi etm unıumt menfaat.! ba· 

muhabbetlerinde acıya yalcın tatt1zlıia - ahi poık mi d Urhu~ t e 1 ıjaflı Allahal• ve!zedlhrata tevziat yapılacaktır. lNGtLTERE TORK1YE kımmdan - bunları kendi yurdunun ..-
h d b c:f - · n ye mer ez n e anc te gr mu - ama mahal kalmamak üzere tev- Dah d" •-ı af · nsla !ngilt 

a ı erayi nezaket iıi edup eabredil- U l' L , k H , beresine başlanmıştır. ziat mahalle taksimatı üzerinden a ıl- . a .un "': gr. a~a rı ere: çağı altına toplama~ı ve yalnız birer va· 
sin diyelim. Fakat o mUbatek durur mu> cıQ ReVI 0Şe81 Haziran gayesinden, yani yeni mali maktadır. Hangi mahallerde otur:n P ı.- nm Atatürk Türkiyesme ~e~ bir . malı tandaş değiJ, iyi birer vatanperver yap-

Havayı mlitait, ufku genit buldukça senenin girdiği zaman tahakkult etUri- Uhlca.k eshabmm hangi gUnlerde mUra- yardunda bulunacajı haberını verdiler. ması ellbctte mUreccahtır. ve lhımdır 
hayatında hiç yapamadığı kahramanlık-

1 
len radyo ile ti rlnin tahsili . ttlği t d kl Bu yardım silAhlanma işleriyle i~tı- AtatUrk Türkiyesinin millheın olduğu 

lan birer birer Ayar, Hatta en kirli mu- - Ev.imiz daktUo, nakq kurslanmı- po ... - . d rle e ıcap e 1 caa e ece eri ayrıca mahallelere teb- sadi kalkınmaya sarfedileccktir. ideal ;.,... budur ve bugün Tür.ldyed• 
zm lkincl d----• 20 T 93 d b ,,ı.a mil ür üğüne bildiri1rniştir. liğ e~ıı-ı .. ı- """" 

\'aflalcıyetlerini (deniz pit tutmaz diye .. ...,._ emmuz 8 e ite.- ........ ug~. Bir uınanlar Türkiyenin kendi :Da> takip edilen IskAtı politikası, bil ideolo-
olncalc) vapurda •yar ve döker. ce~ 21 Temmuz 938 de bu kursların 1 IE&ZL1!2Blb• 211 yonal endUstrisini yaratacaiına hiç kim- jlnin doğurdut'U bir siyasettir. Mevcut 

Yalanı, dolanı hiç t• HTinediğinden UçUncil devreleri faaliyete ıeçeceklerdir. T s • M iıwınuyordu. O zamanki kanaate gö- olan yabancı unsurları çıkararak bunla· 
bahsedeTken kendini unutur. Halbciki: Evvelce kayıtlı olup •ıra bekliyenlerle ayyare ıneması r. bir %.ll'lat memleketi olarak yaratılan rın yerine yurdunun haricinde kalırtlf 
Uzunca bir urgua dohan dokuz yalan- yeniden deva_m etm~k ı.tiyenlerln evl- mefillebtler, yalnız bir ziraat memleke- soydaşlarını al. 1şte iskan politilcuı! Zira 
cıyı dizseler bu mübarek o diziye pU.. mh sekre:er!ığine m~acaatlerl. 

/ 
tKt FtLIM BlRDEN ti bılacak ve fabrika mamulltı naınma yabancı unsurları nasıl eritmeye ,kud-

küllü bir (imame) olur. 2 - Evımız bahçesınde her hafta pa- 1 . Atı·na kaçakçıları ne vana bUtllıı bunları ea1d endu.triyl• retiıı yoksa, yurdunun dıjında kaWI * zar günleri saat 21 de Karagöz oyunları •• memleketlerden atın alacaklardır. Fa- soydaşlarından da istifade edeıniyor 
Uzunca deniz ve kara yolculuklarında oyn~~tadır. Biltiln yurddqlar da- KUDREnJ ARTiST kat mu.temlelteler bile kendi metropol- sun .• 

,ayanı tavsiye bir mesele de orta boy vet · larının bu ebpluatuyonundan lcaçnuya Malhaza prensip itibariyle tatbik edil-
olmak §artiyle yol çantalannuı adedj iki- 3 - 18171938 pazartesi günü saat 17• HA N S A L B E R ve kendi bam maddelerlnl kendi yurd· mek istenilen bu işde nazarı itibara alııt' 
yi geçmemelidir. Az eşyalı ve hafif bu-

30 
da MUze ve Sergi ve Spor komiteleri- Tarafından fnblide bir IW'ette temsil edilmit heyecanlı büyük filim larında iJletmek çarelerini aramaya bal· rrıaın gereken bir şart va.ıdır: Hiç olın,. 

lunmak bir çok noktadan eyidir. Valiz- ııin haftalık toplantılan vardır. Bu filimde Atina manzatalan .• Rumca tarkılar .. Muhtetem manza. layınca bUtiln ıerl kalmıı memleketler- sa miifterek vatana buı hususlarda faY• 
leriniz dolrun Ye parçan fazla ise her hu- suz birer çocuk olurlar. ra1ar görülecektir.. de milll bir endllstrlye malik olabilecek- dalı olabilecek tınsurlan kendi yerlerin· 

•usta üzücüdür. Bavulun birini kaldırıp korken öteki- 2 MATMAZEL DOKTOR lert kanaati huıl olmuı; ihracat için ol- de bırakmak .... 
Trende kanepenin vapurda yatağını- baınaJm sırtından kendini atar. Yaramaz - mua bile ıırf kendi ihtiyaçlarını kar- Diğer bnzı Balkan devletlerinin de 

zın altında kamı tok birer kedi kadar evlat gibi ne atılır ne satıl iT. O sırada PfElü. _; BLANCHAR _ DIT A p ARLO şılamak için böyle bir endüstri ynratmnk böyle bir iskan politikasi takib cttiklerittl 
seaııiz duran o çantalar bir sıra ge]ir ki (Kitki almasaydnn) demek cahil bir ka- Tarafından temsil edilmif büyük cuuıluk filmi ihtiyacı hissedilmi~tir. görüyoruz. Fakat bu siyaset, bir yerde.il 
şi~ karınlı, dalaklı. rnız m1%, oturduğu dının (nereden oldull) böyle evlat o]a- SEANSLAR : ATINA KAÇAKÇILARI : 3.35 ve 7.20 DE ENDUSTRlLEŞME 1Şt diğer bir yere kaldırılan halk küıneleri 
yerden tepinir de kalkmaz, eziyetçi, huy- maz olaydı) demesine benzer. ~~.ATMAZ1 ~1L DOKlOR :.s •. ~15 VE0!.,E!,?-..,..~n-z-- TUrklycnin endUstrileşmesl jşine için müthiş ıstıraplar ve çileler ihdtıs eY

·~--~.Y-••••·•·•••m-mmm~m.•.••·~~~~-~~~-~~~-a~~--~~~--~;•-••·•-•~--~ fil~~rmc~ndw~.&~etRu~~~m~~dir. 
mıfm kapısını açıyorlar ve soruyorlar: 'Fransaya geldı. 'Danca pauayor ve ıauuannuu ,, ...... ._ -----····· 



as azı_ 

lktısat Vekili di or ki: 
Bütün gördüklerimiz iktısadi kal

t kınmamızı 
sağlam te 

y··kse 
e ]erini teş il e • yor 

Z~nguldak 16 (A.A) - tktısat vekili ettik. Varılan kararları Ankarada ha-ıtün gördüklerimiz, iktisadi kalkınmamı
Ş3kır Kesebir KarabUkten Ankaraya zırlayarak lstanbula tekrar geldiğim za- zm yükselmekte olnn kuvvetli ve sağ
hareketinden evvel kendilerine Zongul- man sayın ba~vckilime arzedeceğim. Ça- lam temellerini teşkil ediyor. 
Qak ve Karabük seyahatlerinde refakat talağzında yeniden inşası düşüni.ilen kö- Yurdumuz At.ntürk d:!vrinin bu feyizli 

etnıiş olan Anadolu ajansı muharririne mür limanı ile yine bu sahada tesisi eserlerinin nz zamanda büyük inkişafla-
a ğ mevzuu bahis büyük elektrik santralı 
şn ıdakl beyanatta bulunmuşlardır. h k"b 't .. I f t f b 'k rını görecektir. Seyahatla bann refakat 

t Yurdumuzun en mühim kuvvet ve ve amızı ı .~ı ~e super osy a a n a.- k d s1 
Jarı sahaları uzerınde yaptıgımız tetki- eden matbuat mümessilleri ar ·a a:. ar1-

6ervet menbalarından biri olan Zongul
~ak kömür h. vzasmdnki gördüklerim

den çok memnunum. Bu milli hazinenin 
daha verimli ve rasyonel surette istis

l'lları için muhtelif tedbirleri ve imkan
ları mUtahassıs nrkadaşlarımla tetkik 

kat da çok faydalı olmuştur. ma bilhass•ı teş~kkür ederim. 
Memleketimizin en büyük bir endüs- Kömlir havzamızı, muhtelif endüstri 

tri merkezi olmağa nnmzed bulunan Ka- ve liman i~lerimizi görmek ilzere ihtiyar 

rabükteki demir çelik fabrikalarının in- ettikleri bu zahmetin yerinde topladık
şaatını programımız dahilinde ilerlemiş I ları intibalrırla karşılanmış olacağmı 
görmekten de ayrıca memnunum. Bü- ümid ederim.> 

lspanyol cepheler·n e 
Cümhuriyetçiler dört kasaba işgal 

ettiler dokuz tayyare düşürdüler 
, . Patis, 16 ( ö.R) - Barselondan bil- rajından geçen bir kaç tayyare bir kaç Snlamnnka, 16 (A.A) - Resmi bir 
ClıriJiyor ı Frankocu tayyareler Valan- bomba savurmuısa da mühim hasarat tebliğde ezcümle ıöyle denilmektedir 

:~ gan civanna taarruz etmişlerdir. yapmamıştır. Tenıel cephesinde Volbona mıntakaaın-
ıvu.ıtcarriz filo bq bombardıman tayya- Barselon, 16 (A.A) - Resmi bir da Cencerrozns ve Calalizo kıtaatımız 
rcaj d - kk A 1 b b 1 tebligw de ezcümle "Öyle denilmektedir.: S · n en müre cpti. tı an om a ar- " tarafından İJgal edilmiştir. arrıon ve 
(1 Sarrionun cenubunda dü!!man hatlarını 

an Yİrmi ev yıkıldı. Bir çolc ölü ve Manzanera mıntakalannda bir kaç kilo-n l hafifçe islah etmittir. Alcora ve Sueraa 
ra 1 vardır. k l d h metre derinlikte ilerliyerck Masdealben-
D h .... 

1 
d . mınta a arın a cüm uriyetçiler Masde-

un og c en sonra &ant 1 20 de ası Lo d I I d 1 p tosnnın şimalindcki · Albentosa nehrini ı. ' mnto, ına e , A momas e ve a~a-
• Wareler görün6nce Barselonda iıaret noyu işgal etmişlerdir. geçen kuvvetlerimiz Rubie!os yoluna ha-
düdü.lcleri çalm~ ve halk derhal •ığınak-ı Albentosa civarında cümhuriyctçilcr kim bir vaziyette c.uma günii tarafırnız-
1.ra Ütica ehnittir. Defi toplannın ba- dokuz Franlı:ist tayyaresi dü§ünnü§lerdir. dan binden fazla esir nlınmıştır. 

• • • • • • 
OMUR SiYASETiMiZ 

~ 

lstihsalô:tımızın artması icin cok cid-
' ' di ve sağlam tedbirler alınmıştır 

- BAŞTARAFI 5 iNCi SAHiFEDE - fazla artacak olan bu mıntakanın ihti- mal edilmiıı olacaktır. Çelikhane ile had
yaçlan için eimdiden hazırlıklar yapıla- ddıancnin in~tı epeyce ilerlemiştir. 

~Utulmaktadır. rak kendileri için verimli bir i~ aahuı Fabrika sahasında bitirilmek üzere bu-
Karabük. 15 (A.A) - lktısat vekili- teminine çalı malannı tavsiye etmiştir.. lunan dcktrik santTalı Türkiyede silahtar 

ili h&.mil bulunan husust tren saat 9 /30 Müteakiben Karnbüke hare1'et edilmiş ağa fabrikasından eonra ikinci dereceyi 
da Çatalağzına gelmiştir. Vekil ve refn- ve buraya 12.45 te muvasalat olunmuş- işgal edece· derecede yiikııek takat ge
~atlcrindeki zevat demiryolundan de· tur. İstasyonda çok kısa bir tevakkuftan lirecektir. Elde edilecek kilovat mikdan 
~ kenanna kadar gelerek atazi üze- sonra Karabük demir fabrikaları sahası- yirmi bindir. 
tirıd~ harita tatbikatı .yapmışlardır. lna hareket edilmiştir. Fabrikanın ziynreti bittikten aonra 

Uc.ı sene sonra faalıyete başlaması me· ı Jktısat vekili fabrika sahasını en ince Kantin binası dahilinde vekil §erefine el~ 
tnul bulunan yeni liman 12 milyon lira- teferrüatına kadar izahat almak suretiy- li kişilik bir öğle yemeği verilmi§tİr. Şa
l'a ın~I olacaktır. Vekil kendilerini karoı· ı' le gezmiştir. izabe fırınları hemen ~e-ı kir KeseLir hu ak!'lam saat 18 de refııka
laınaga gelmi~ olan köylülerle ha bihal- men ikmal edilmiştir. Kok oc.ağı 82 met- tindeki vekillet erki'ıniylc birlikte Anka
de bulunmu§ ve iki sene sonra nüfusu re irtifaında olup bugün tamamiyle ik- raya hareket l!lmiştir. 

ltalyan Filosunun Maltayı ziyareti 

-

Kredi fonsiye 
tahvilleri 

Kahire 16 (A.A) - Ytızde üç faizli 

ve ikramiyeli Mısır kredl fonsiye tahvil

lerinin dilnkü çekilişinde 1903 senesi 

tahvillerinden '186,308 numara 50,000 

1911 senesi tahvlllcrinden 56,421 numa

ra 100,000 frank ikramiye kazanmış

lardır. _,_=-
P. T. T. Müdürleri 
arasında tayinler 
ANKARA - Posta telgraf ve telefon 

umuın n:üdürlüğü P. T. T. müdürleri 

nrasındo. bazı tayin ve nakiller yapmak

tadır. Bu lıuııustaki kararname projesi 

yüf:sek tasdike llrzedilmiştir. Umum 

müdürlük diğer memurlnr arasında na

kil ve tayinler yapmak üzere hazırlıklar
da bulunmaktadır. 

---:----

&#.} 

Arasıra 
~~~.ı.ı 

Kampdaki deli-
kanlılar 

Y a7an : Eczacı Kemal K. Aktq 
Liseliler her sene temmuzda mektep 

kasketlerini çıkanırnk knhraman Meh· 
metçiğin kılığına giıiyor, kamplım dol· 
duruyorlar, kafa yorgunluklarını dinlen
dirir ve terlerini silerken silahlara sarılı
yorlar. Bu asırda medeniyet ilimle silahı 
:ı.leni derecede kudret ve snlahiyetle 
kulbnmncı icap ettirmektedir. cHazırol 
cenge ... Eğer istersen sulhu salöh ... > di-ı 
yen beliğ bir sözümüz vardır. Ben as
keri mektepte okuduğum için çocukluk! 
ve gençlik aleminde kampın nasıl geçe
ceğini tam:ımiyle anlıyabiliyorum. Kam
pın sayılı günlerinde maddi yorgunluk 
"çinde daim:ı 11yanık ynş:ımanın zevkini 
duyuyorum.. Gençll"r belki mektep hn
yatlnrının unutulacak tarafları bulunabi
lir ... Fakat kamp alemini unutmalarına 
imkurı yoktur. Çünkü bu alem kendi 
,ahsiyctlerini yapan bir alemdir. 

Ornd:ı nrkndnqlığ•n, silah arkadaşlığı· 
nın, toplu inzibatın, Türklüğün ve a•k,.r
liğin biitün mukaddesatı toplanmı tır .• 
Her Türk ilim knd:ır ııilahın da yal::ıancı- ı 
sı kalmıyncaktır. Ka ki hen de bir liseli 
olsaydım, ne~. idman ve enerji yuvası
nın bir uzvu bulunsaydım... Selam size 
?\Zİz çoculJar ..• 

Hughes 
şerefine 

Amerikada verilen 
ziyafet 

lak 
pek par
oldu 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDF. 
ilk defa nşmağa muvaffak olan Lind-
berge bile bu kadar muazzam tezahürat 
yapılmı§ değildi. Ncvyork 9 milyon nü· 
fusu ile yerinden oynamıştır denebilir. 

Hiig cMetropoliten Klüpte> kendi te· 
refine verilen %İynf ette Amerikanın milli 
kahramanı gibi alkışlanmı~. onun tcsb 
ettiği rekorla yalnız Amerikan tayynreci
liğinin üstünlüğünü isbat etmekle kalmı· 
yarak ayni zamanda Amerikan tekniği· 
'hin ve işçisinin de üstünlüğünü meydana 
koyduğu tebarüz ettirilmtJtir. Hatipler
den hazılan da : 

cHüg bu muvaffakıyetiyJe .dünyanın 
çehresini değiştirmiı, milletleri biraz da
ha birbirine yakln§lırmıştır.> demlttir. 

Amerika tayyare müsteşan bay Ho· 
var4 Hüge pek hararetli olan tebrik tel
grafında Va§ington fehrinin kendisini 
heyecanla beldediiini hildirnıi~tir. Bu 
resmi bir davet mahiyetindedir. Hür, 
Vqingtonda Ncvyorktalci kadar azamet• 
li tezahüratla istikbal edilecek, b~yaz sa
rayda bay Ruzvelt tarafından kabul olu
nacaktır. Amerikanın her tarafından Hü· 
ge on binlerce tebrik telgrafları ve mek
tupları gelmektedir. Son galebesiyle 
Amerikanın en m~hur siması olmak şe· 
refini kazanan Hüge bir çok hediyeler 
gönderilmektedir. 

Nevyork, 16 ( ö.R) - Nevyork be
lediye reisi Hügü belediye dairesinde ka
bul etmi§ ve şerefine verdiği ziyafette 
binlerce ki i hazır bulunmuıtur. Ziyafe· 
ti takip eden suvnrede pençerelerden 
halkın binlerce konfeti attıklan görül· 
müştür. 

Hariciye nazın Cordell Hull Hüg ve 
arkadaşlarını Vaşingtona davet ~tmiştir. 
Oç gün on Clokuz saat 'lekiz dakika on 
saniyede d:inya turunu ikmnl eden Hü· 
gün hnvn seferi Amerika hükümetine üç 
yüz bin dolma mnl olmuştur. 
- Hüg nıuvaffnkıyetin kendisinden faz. 

la idare ettiği tayyarenin fevkalade kuv
vetli olan yapmna ait olduğunu ve bu 
kadar sağlam bir tayyınc ile her hangi 
bir pilotun ayni neticeyi nlabileeeğinf 1 
söylemiştir. 

İngiliz komünistleri 
Labor partiye girmek 

istediler 
Londra, ı 6 ( ö.R) - Komünistler 

Labor partiye girmek arzusunu izhar et
mişlerse de bu talepleri reddedilmiştir, 

Radyo taksitlerini 
vermiyenler 

Haziran ayında radyo taksitini vcrmi
yenlerden senelik ücret halen yüzde on 1 

zammı ile alınmaktadır. 

Paraguay Temmuz sonuna kadar her müracaat 
edenden 12 lira alınacak, bu müddeti de 

Şato muahedesini geçirenler olursn mahalli posta idnreleri 

Roına Hi (Ö.R) - Ingiliz - Italyan,bir kabul resmi yapılmıştır. Yukarıkı re- tasdik etti tarafından kendilerine birer ihbarname 
;nıaşrna:ıındrın sonra ilk defa o~arak simler, Kont di Kavur zırhlısının Mal- gönderilerek ruhsatnameleri istirdat edi-
;lyan filosu Mnlt.nyı ziyaret etmiştir. ı tayı ziyaretini ve Ingiliz runiralının Parls 16 (ö.R) - Paragu,·ay hUkU- lecektir. 

~o, K~nt dl Kavur zırhlısının idare-! !Uılyan zırhlısına iadei ziyar~tini gös-
1 
ıncti Şako sulh muahedesini tasvip ve Bundan başka radyo sal1iplerl mUddel 

dc:t•c'ü. ltalynn denizcilerine Maltada tcrmektedir. tasdik etmistir. wnumll.ije verileceklerdir. 

~S O_~j_,l · H . ABER 
. . . . . . . . . ~ı 

Türkiye - Hatay hudu
dunda pasaport yok 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Antakyadan bildiriliyor : 
Antakyada seçim ve kayıt muamelesine yakında başlanacaktır. 

Ba~konsolosumuz Cevat Açıkalınla Fransız makamları arasında 
esaslar tcsbit olunmuştur. T eferrüata ait konuşmalara devam edil
mektedir. 

Diğer taraftan verilen malumata göre Türkiye - Hatay hududunda 
pasaport kaydı kalkacak Türk - Fransız makamlarının bir tezkeresi ile 
ücretsiz mürur tezkeresi verilecektir. 

Hudutta sair nizamat eskisi gibi tatbik edilecektir. 

Ağırceza işleri salô.ha 
doğru gidıyor 

lstanbul, 16 (Telefonla) - Adliye vekili Saracoğlu bay Şükrü 
bugün adliyeye giderek bir müddet meşgul olmuştur. Gazetecilere 
adliye işleri hakkında beyanatta bulunan Vekil, Üsküdar adliyesinin 
yakında inşasına başlanacağını söylemiş ve icra işlerinde tebligatın 
posta ile yapılması hakfondaki kanunun meclisin önümüzdeki içtima 
devresinde kabul edileceğini ilave etmiştir. B. Saracoğlu Şükrü, ceza 
evleri ve ağır cezalılar hakkındaki rnalumatında da : 

- Bizde ağır ceza işleri nüfusumuza göre çoktur. Fakat bu da son 
zamanlarda salaha doğru bir gidiş göstermiştir. 

Yangına giden otomo-
biller müsademe etti 

lstanbul, t 6 (Telefonla) - Bugün T opkapı civarında çıkan bir 
yangına gitmek üzere muhtelif istikametten hareket eden itfaiye oto
mobilleri Fatih civarında çarpışmışlardır. Müsademe çok şiddetli ol
muş itfaiye otomobillerinden biri tramvay direğine çarpmıştır. Müsa
deme neticesinde itfaiye neferlerinden Mahmut, Kazım ağır yaralan
mış ve hastaneve kaldırılmışlardır. 

DahilLye Vekili B. Ş. Kaya 
İstanbulda 

lstanbul, 16 (Hususi) - Dahiliye vekili ve Parti genel sekrcterı 
bay Şiikrü Kaya AnkaraHa~ geldi. Şehrimizde bir müddet istirahat 
ettikten sonra memlekette tetkik seyahatine çıkması muhtemeldir. 

Af kanunu meriyete girdi 
Ankara,. 16 (Hus si) - K~utcyın son celsesinde J...-abul cililen 

al kanunu bugün resmi gazetede intişar etti. Kanun bugünden itiba
ren mer"iyete girmiştir. 

Balkan antantı bahrıye mütahas-
sıslar konferansı Atinada toplandı 

Atina, J 6 {A.A) - Balkan Antantı devletleri bahriye mütahassıs· 
ları konferansları amiral Sakelarinin riyasetinde me!aİsİne ba lamı -
tır. 

Maarif Vekilinin tetkik seyahati 
Erzurum, 16 {A.A) - Kültür bakam Saffet Arıkan bu sabah Er

zincana hareket etti. Vekil lstanbul kapısında törenle uğurlandı. 
Umumi müfettiş, vali ve korgeneral kendilerini vili\vet smmna ka
dar teşyi edeceklerdir. 

Erzuramun elektiriği 
Erzurum, 16 (A.A) - Şehrin dahili elektrik tesisatı imar birliğin

ce altmış dört bin liraya ihale edilmiştir. 

Amerika milli bayramı münasebetiyle 

Atatürk ile B. Ruzvelt 
arasında tebrikleşme 

Ankara, 16 (A.A) - Amerikanın milli bayramı dolayısiyle Reisi
cümhur ATATÜRK ile Amerika reisicümhuru ROOSEVEL T ara-
11nda aşağıdaki telgraflar teati olunmu tur : 

Ekselans F ranklen Roosevelt 
Amerika milli bayramı münasebetiyle ekselunsınızın en hararetli 

tebriklerimi ve dost büyük milletin refahı hakkındaki samimi dilekle
rimi takdim ile bilhassa bahtiyanm. 

Ekselans Kemal Atatürk Türkiye Reisicümhuru Ankara 
Ekseltınsınızın çok do$tane tebrik! ~rinden fevkalade mütehassis ola

rak samimi teşekkürlerimin arzına nıusaraat eylerim. 

tUUZZZZ7..z7.zzzzz7ZZZZZZJtZ:rLZZZZ?J.Z7...7.17.7.ZZZZZ7Z72:T..L:r~ 

Şehir gazinosu 
Melodi ans orkestrasına ilaveten 

Yeni Varyete 
Numaraları getirmiştir 

Oryantal dansları her akşam 
hararetli alkışlar toplamaktadır 



SAYP'A:4 

Sancak zaferi ve A many TrakyaJa Sıtma mü· 
caJele teşkilatının bir 

aylık faaliyeti 

Alman basını Fransa ve lngiltereııin 
Almanya ve Italya aleyhinde bir 

tertip hazırladığını tevehhüm ediyor 

E.dirne (Hususi muhabirimizden) 
Trakya sıtma mücadele teşkilatının Ma
yıs sonuna kadar bir yıllık. mesaisini ge

çenlerde bildirmiştim. Şimdi de bu sene 

geçen yıllara nisheten daha geniş bir 

kadro ile i'e b&1lıyan teşkilatın Haziran 
ayı içindeki faliyetini kısaca bildiriyo

rum. 

Sıtma mücadele t°'kilatı E.dirnede 

Berlin (M.H) - Almanyanın Braun
schweig şehrinde çıkan Braunschweiger 
Neueste Nachrichten gazetesi Sancak 
hakkında neşrettiği bir makalede <işin 
gizli taraflarını sezmek güç değildir, za
hirde !skenderun Sancağı mevzubahs ol
mussa da hakikatte Almanya ve !talya 
aleyhinde tertibat alınmıştın başlığı al
tında şöyle deniyor: 

mühim olan 1 5 O hektar vüsatinde lğineli 
gölü bir kanalla T unça nehrine akıtılmış-

aynı fikirde olduğu için kuvvetli bir tcs- ile tecrübeye kalkışırlar. !ngiltere bu
lihat istikrazı ile Türkiyeye hemen yar- günlerde bir komisyon seçti ki bu ko
dun etti. Diğer taraftan Fransa Alman- misyon Balkan memleketlerine ekono- hr. 
yanın Balkanlarla olan dış ticaretinin mik ve finansal yardımlar tetkik edecek- Sazlıdere kanalı 1 7 69 metre daha u-
kendisi için korkunç derecede müsaid tir. Vakıa Macar buğdayı ile Rwnen pet
şekilde cereyan ettiğini endişe ile tespit rolü aynı kıymetteki Amerikan malın
etmiştir. Bu vaziyet karşmnda Fransa dan daha pahalı ise de dostluk uğrunda 
ister istemez ve !ngilterenin de iltizamı her şeye katlanır. Diğer tarafdan Epoque 

zatılmış; Havsa civarındaki eski ve bü
yük kerpiç gölleri doldurulmlll, Babaes
kinin Nadırlı ve Sinanlı köylerindeki göl-

lerin bir kısmı akıblmış bir kısmı da dol

durulmu,tur. Keşan kazasında da birçok 
Her devlet evvel emirde kendini dü

şünüyor. Bu egoizm haklı ve kendi mev
cudiyetini idame arzusunun zaruri bir 
tecellisidir. Dünyada kardeşlik tesisi ve 

- umumi musavat gibi marksist parolalar 
her millet için ancak zarar husule geti
rebilir, Tahrik ve iğfal edilmiş bahriye
liler 18 isyanından sonra dünya kardeş
liğinin açık kollariyle karşılanacaklan 

ümidiyle Ingiltereye giderlerken Ingiliz 
bahriyeWerlnin soğuk omuzlarına çar
parak iyi bir ders alınış oldular. 

Her devlet evvel emirde kendisini dü
ıünür ve yaşamak ister. Bizim harbi 
umumi müttefikimiz Türkiye dahi har
binhitamından sonra büyük önderi Ata
türk'ün rehberliği altında büyük kur
tuluş mücadelesine girişmiş ve onu 
muvaffakıyetle başarmıştır. 

Ancak Suriyenin Şimali meselesi 
son zamanda bir çok defalar münaka
şa mevzuu olmuştu.. Burada adeden 
çok kuvvetli bir Türk Milll unsuru ya
şamaktadır. Türkiye bu Türkleri, istik
lalini elde etmek üzere olan Suriye 
idaresinde bırakmak istemiyor, daha zi
yade bunları muhtar bir idareye kavuş
turmak istiyordu. 

Bu mesele etrafında cereyan eden ve 
safahatı ma!Um olan müzakerelerden 
sonra nihayet Cenevrenin tayin ettiği 

bir komisyonun murakabesi altında San
cakta intihabat yapılacaktı. Bunun üze
rine Sancağa bir taraftan Türklerin ve 
diğer taraftan SlJ!iyeWerin muhacereti 
başladı. Fransanın yüksek komiseri geri 
~ağırıldJ, yenisi gönderildi. Fransızlar 

tarafından Türklere Hatay parlamento
sunda ekseriyet vadedildi. Kayıd mua
melesi az çok memnuniyet verici bir şe
kilde cereyan ediyordu. Diğer taraftan 
Paristeki Türk sefiri mütemadiyen Quai 
d'Onsay'ı ziyaret ediyordu. HUiasa ha
reketli ve heyecanlı haftalar geçiyordu. 
Nihayet günün birinde mukaddem tarih
li ve o anda tatbik edilmiş bulunan bir 
haber alındı ki bu da birbiriyle müsavi 
kuvvette Türk - Fransız kıtaatının aynı 

zamanda Hataya girişlerini bildiriyordu. 
Türkiye SancaktaTürklerle meskun yer
lerin muhafaza ve emniyetini deruhde 
etmiş olup muayyen bir intikal devresin
den sonra bu muhtar mıntakanın idare
sini de eline alacağı anlaşılıyor. Bu su
retle Türkler hedeflerinden birini elde 
etmiş bulunuyorlar. 

Esasen Fransanın buna karşı durması 
haklı sebeplerle caiz değildi, resmi teb
liğde de yazıldığı .;'eçhile akdedilen as
keri anlaşma, Sancağın Territorial ta
mamiyetini temin zımnında her iki or
dunun askeri iş birliğini, isdihdaf etmek
tedir. 

BlR SUAL 

ile Ankara ile uyuşmuştur ve şimdi Tür- aynen şunları yazıyor: 
klye ile Yunanistan ve Ron1anya ara
sında sıkı bir teşriki mesai vücuda ge
tirerek Almanyanın Balkanlardaki iktı-

<Bundan sonra Almanya cenubi Av
rupada diğer Garp devletlerinin menfa
atlerini nazarı dikkate almaya mecbur 

sadi istilasına karşı sed çekmek ümidin- olacaktır.> 

dedir. !şte biz Garbi Avrupanın Sancak et-
Fransa elyevm Ingil!ere ile de el ele rafındaki heyecanını böyle mütalea edi-

vermiş bulunuyor. yoruz. Mesele Araplara karşı tehlikeye 
!talyan imparatorluğunun Akdenizde- düşmüş olan otorite hakkındaki endişe

ki kudreti pozisyonunu bu iki devlet 1 den ziyade cTürkiyeyi bizim Akdeniz ve 
pek acı bir surette hisselınektedirler Avrupa cenubuşarki planlarımıza işti

- kezalik Berlin - Roma mihverinin ken- rak ettirmeye muvaffak olacak mıyız?> 
di coğrafik hattı dışına intişarının kuv- Endişesi ile halledilmiştir. 

ALMANLARIN TUNA YOLU 

dereler temizlettirilmiştir. 

Muhtelif şubelerde yapılan 

şöylece hulilsa edilebilir. 
"ılerde 

Haziran ayı zarfında yeniden 5 719 
metre uzunluğunda kanal, 2295, metre 

uzunluğunda Ark, açılmış ve 1 400 metre 
uzunluğunda kanal, 11 789 metre uzun
luğunda ark temizlettirilmiştir. Bu ka

nallar sayesinde 7.542.522 metre mu
rabbaı bataklık kurutulmuştur. 

Yine bu ay zarfında 32 795 metre 
mikap su biriken çukurlar doldurulmuş 
ve 45 2 30 metre uzunluğunda dere le-

mizlettirilmiştir. 

velini bu iki devlet pek ala görmekte ve 
mukayeselerle Alman rayhsmarkının 

gerek Macaristanda, gerekse Yugoslav
ya, Yunanistan ve Romanyada nıüdbiş 
bir yükseliş gösterdiğini hissetmektedir
ler. 

Biz Londra ve Pariste uzun müddet Sivri sineklerle de mücadele devam 

hazırlanmış işlerin inkişafını pervasızca etmektedir. 
bekliyoruz. Tunayı Alman limanlarından 

1NG1LTERE VE BALKANLAR 
kara denize kadar tanıyan ve Almanya direkt kat edilen yolu ve diğer bütiln 
ile cenubu Şarki arasında mevcud olup gayretleri dikkatle takib ediyoruz. Bu 

tabiaten bahşedilmiş vaziyeti bilen ve da makalemizin mukaddemesinde bah-
Vaziyet bu merkezde iken onlar cSan- nihayet zirai mahsullerle s.ınat mahsuller 

settiği.miz egoizmin ve muhafazai mevcu
cak meselesi halledildil•Diye seviniyor- arasındaki muazzam mübadeleye vakıf 
!ar ve otoriter devletlere karşı göz krr- olan bir kimse için ekonomik bir noktai diyet gaygusunun bize ai~ ha~lı ve meş
pıyorlar ve hattı daha ileri giderek gö- nazardan bak.ılınca Garp devletlerinin ru kısmıdır. Cenubu Şarkideki ko~ula
ğüslerini kabartıp bir İngiliz - Türk - ı bu meşkuk gayretlerinin ı:nfuıası anla- n.mızın_ da ekonomi ve kült~ "'.re1'.1 
Fransız teşekkülünden bahsediyorlar. şılamaz. Bunun içindir ki işde siyasi! hır bagı olan Tuna yolunu sur atlı bır 
Halbuki onlar vasiliği terkedcmezler. 1 sebepler ön planda gelmektedir. indirekt bir yola tercih edeceklerinden 
Bir imkAnsızlıkla karsıla~mca da para 1 Biz İskenderun Sancağı üzerinde in- eminiz. 

Kaza ç ve ·gisi hakkında 
Maliye v.~kaletinin tebliği kanunun 
nasıl tatbik edileceğini gösteriyor 

Bütün mükeJlefler bu tebliği dikkatle okumalıdırlar 
2395 numarah kanunun 9 uncu mad-ıyette jthalilt taciri vasfı zail olmadığın-ıcir veya komüsyoncunun bu malları, dai

desine müsteniden Kızılay kurumunun 
1 
dan, bunların da beyannameye tibi tu .. l ma onlara devir eylediği görülmüş ol

tieari yılı 1 Temmuz, 30 Hazir"n olarak tulmalannı temin maksadile yeni kanu- duğundan, bu halde devir alanlımn 

tayin edilmiş ve yeni kanun da 9-7-938: na, ithalat ve ihracat ticaretinin mahiye• ithalatçı vasfının baki kaldığını anlatmak 
tarihinde meriyet mevkiine girmiş bu- tini tarif ve tavzih edecek tekilde bir fık- üzere vazıi kanunbu kaydi koymllflur .. 
lunduğundan Kızılayın 1938 mali yılın- ra eklenmiş ve nüfuou yirmi be§ binden Tatbikatta heı hangi bir yanlışlığa ma
dan itibaren bu ilaç satışlarından müte- yukarı yerlerde faaliyet iera eden ithalat bal verilmemek için böyle bir hale teoa
vellit kazançlarından vergi aranrnıyacak .. ve ihracat tüccarları beyanname u.sulüne düf edildiği takdirde malı ithal eden mu

tır. tabi tutu1arak yirmi beş bin ve daha 8 P'" tavusıtın bu mallan kısmen veya tama-
Madde 4 - Yeni kAnunun 4 üncü ğı yerlerde çalışanlar bu usulden hariç 

maddesi 2395 numaralı kanunun be- bırakılmıştır. ithalat ve ihracat ticaretini 
yanname usul ile vergiye tabi mükellefleri tarif eden fıkra tudur: 
sayan 7 nci maddesinin 1 numaralı fıkra· cBu kanunun tatbik.inde gerek doğru· 

sını değiştirmektedir. Fıkrada yapılan 

değişiklikler ıunlardır: 

d:an doğruya veya bir mutava•~nt vaııta-

sile ecnebi memleketlerden mal iti.al e· 
derek, ııerek bir komüsyoncu veya jtha· 

!atçı tarafından ithal edilınit olan malla· 
n kısmen veya tamamen devir '1la:rak 
toptan veya hem toptan, hem perakende 

salanlar ithalat tüccan ve 30 18 numaralı 
kanuna göre ihracatça olarak ruhsatname 

almlf olanlar ihracat tüccarı sayılır.> 

men aynı tüccarlara mı devrettiğini yoksa 

her defa ithal ettiği mallan böyle bir mu-
vazaaya hamledilmiyecek §ekilde ve mu

tad Üzere, dahili ticaret evlerine mi sat
bğını ara~bnnak liizımgelir. 

Bu ıahsın ithalatçı addedilmesi için hu 
suretle tedarik ettiği malları aym zaman
da toptan olarak veya hem toptan hem 
perakende olarak satmaşı da icap eder. 

ithal ettiği mallan doğrudan doğruya 

ve yalnız müştehlike ve perakende ola

rak satanların ithalatçı adedine imkan 

ŞEYT A <=/7/. 

-mi!!!! 

VE KU!r1PANYASI ................................... _ 
rzzzaı Büyük aşk ve macera romanı 

-8-
Zarfın üzerinde makine ile yazıl-ı Genç kadın, yakında olan tabı 

mış bir adres vardı. Boşe adresi oku- istasyonuna gitti. Burada bir çoI> 
du: taksi vardı. Laalettayin bir tanesini 

«Bay Jan Lö Helye Raynuard so- 1eçmedi. içlerinden birini intihap İ• 
kağı numara 90: Paris -in bir müddet bekledi. Nihayet be-

Müfettiş düşünceli bir halde mırıl- jendiği bir otomobile atladığı gibi 
dandı. :ırka pençereden barın önünde du· 

-Jan Lö Helye ... Evet.. Bu meş- ·an bir otomobile müfettiş Boşenin 
hur mühendisin oğlunun imıi .. Çok -naiyetindeki sivil polislerden birinin 
,ey .. Bu zengin ve kibar zatın bu ",indiğini gördü. 
i§le ne alakası olabilir.~ Demek takip ediliyordu. 

Filhakika Helye ailesini müfetti~ IV 
Boşe pek iyi tanıyordu. Bu aileyi KARANLIK iÇiNDE 
yalnız Boşe değil, bütün Paris, bü- Şimdi iki otomobil de hızla yol alı. 
tün Fransa biliyordu. yordu. 

Beş sene evvel ölmüş olan mü- Aralarındaki mesafe 50 metre var 
hendis Piyer Lö Helye F ransarun · di. 
milli müdafaa te§kilatında çok bü- Kontes, Totianonun taksi istasyo
yük hizmeti sebkat ebnİ§, hüküme- nunda otomobil beğenmek için dur• 
tin çok büyük takdirlerini kazanmış masında bir sebep vardı. O, buradaki 
maruf, zengin ve çok namuslu bir -ıoförleri tetkik etrnİ§ ve içlerinde: 
adamdı. Slav ırkına mensup olanını aramıştL 

öldüğü zaman bütün serveti oğlu Taksinin içinde, otomobilin nu-
Jan Lö Helyeye kalmıştı. Jan küçük mara plakasının yanında §Oförün i.
yaşta annesiz kaldığı İçin babasının -nini okudu: 
büyük mirasına telt başına sahip Dirnitri Kar' ahin 
olmuıtu. O da ciddi, kibar ve çok Aldanmarnı§tı. Şoför Rus muha• 
namuslu olarak tanınmıştı. Kendin; :irlerinden biri idi. Aradaki camı aç
hem ilme hem de spora vermişti. Ce- tı. 
miyet muhitinde çok eyi tanınmı~ Elini şoförün koluna koydu. Rus-
bir adamdı. 

Bu gencin böyle karışık ve esrarlı 
bir cinayet işine karışmış olması ih
timali var mıydı} 

işte, zarfı parmaklan arasında e
vire çevire düsünen müfettiş Boşe
n in şaskınhğı bundandı. 

- Yarın olsun, anlarız bakalım. 
Diye mırıldandı. 
Adamlarını etrafına toplıyarak ba

zı talimat verdi. 
Bardaki m Ü§ter ilere serbest ol

·:luklan sövlenınişti. Bu müsaadeder 
-lerhal istifade edenler barı boşalt
tılar. 

Fakat Prenses T otino T oı;ıozesko 
'ıic te telaş ve acele e~iyordu. 

Masasının önünde ve ayakta tu
valetini yapıyordu. 

Bir elinde küçük bir ayna öbür e
linde parmakları arasında ruj kale
'11İ vardı. Kalemi dudakları üzerinde 
;ezdirclikçe gözlerini aynadan ayır
-nıyordu. 

Görenler aynada yüzüne bakıyor 
":annederlerdi. Halbuki o yüzüne de
"•il, arkada olan şeylere bakıyordu 
9irden dudaklarını bir tebessüm kıv
rımltıverdi. 

- Acaip şey .• diye mırıldandı. 
Beni tarassut ediyorlar. 

Aynasını, ruj kalemini çantasını! 
yerle•tirdi. 

Sakin adımlarla bar kapısına doğ
'u yürüdü. 

Polis komiseri kapıda duruyordu 
1<onteııe hürmetle yol açtı. 

Barm önünde, gecenin epeyce İ
lerlemiş zamanına rağmen yine ka-
1abalık vardı. 

ça: 
- Eğer, dedi. Bana yardım et• 

'llezseniz mahvoldum. 
Şoför başını çevirdi. 
Rusça konuşan bu güzel kadının 

yüz hatlarında kendi ırkından nİŞll' 
'leler gördü. Kontes tatlı ve yalvanı 
Jibi bir sesle devam etti: 

- Kocam beni takip ettiriyor. 
Seyahatte idi. Bana evden çıkma de
-nişti. Demek peşime adamlar dıı 
'toymuş, arkadaki otomobilde ben{ 
'akip ediyorlar mutlaka.. Mutlak11 
'zimi kaybettirmeliyim. Ne yapars
'<ln yap. Ne kadar hızlı gidersen git. 
'<aza yapacağım, cezaya çarpılaca• 
1ım diye korkma.. Ben çok zen~i
'liuı, tazminatını veririm, fakat Al· 
'ah rizası için çabuk ol •• 

Şoför, kendisine yalvaran ve sesi 
~itriyen bu güzel kadının Rusça söy· 
'ediği bu sözlerin tesiri altında kaldı. 

Kolunu tutan Kontesin elini öp
tü. 

- Merak etmeyin .. 
Dedikten sonra otomobili birden 

~enledi. Ani olarak sola manevra 
yaptı. Gerisin geri döndüğü zaman 
~rkadan bütün hızla gelen otomobile 
ız kalsın çarpacaktı. Sonra vitesi a· 
carak yan sokaklardan birine saptı. 
Arkadan takip eden otomobil de 
:!urmuş .. Aynı manevrayı yapmıf 
ve takibe tekrar koyulmuştu. Fakat 
Sunlan yapıncaya kadar vaht geç• 
'1liş. Kontesin otomobili saptığı so
'uıktan başka bir sokağa ıonra bit 
:liğerine de sapmak suretiyle gece 
'rnranlığında gözden kaybolmuşhL 

-BiTME.Dl-

Bulgaristanda şeriat 
Dlahkemeleri selahiyeti 

1 
Şimdi bir sual varid oluyor: Niçin 

Fransa böyle çabucak boyun eğdi? 
Makalemizin başlangicında kaydetti

ğimiz gibi evvel emirde kendini düşün
mekte Fransızların hususi bir kanaatleri 
vardır. Almanyanın zayıf ve fasılai ha
kimiyet devresinde Alman ordusunun 
manevralarında sahte karton tanklar 
yeşil vadiler üzerinde sürülürken Pa
riste tel3ş ve heyecan başlamıştı.SA 

müfrezeleri ve Alman ıt!Üdafaa kıt'aları 
harekete başlayınca da parlamentoda 
şiddetli miinakaşalar olmu.şttL Ve sonra 
n:ısyonal sosyalizm bu fasılai hakimiyete 
nihayet vererek onun yerine geçince ve 
müdafaa fikrini ileri sürüp tahakkuk 

A) Fıkranın eski telilinde (bankalar, 
bankerler) suretinde yazlı olan ibare, 

yeni kanunla (şirket halinde olmıyan 

bankalar, bankerler) §eki ine kalbedil
mişti-r. Şirketler, iştigal mevzuları ne o-
1ursa ol5un 2395 numaralı kanunun 6ncı 

:naddesile mutlak surette beyanname u
"ulüne ti.bi tutulm\14 oldukJarından, şir

ket şeklinde olan banka ve bankerler 
mezkur madde hükmüne girmekte bu
lunduk.lan cihetle 7 nci maddenin birin
ci fıkrasında ~rket halinde olmıyan ban

ka ve bankerleri iba"resile Sümerbank, 
E.ti bank. Ziraat bankası gibi firket halin

Bu fıkra hükmüne göre: 
1 - Doğrudan doğruya ecnebi meni· 

leketlerden mal itbal edenler. 

olmadığı gibi bir sınai müessesenin imal 
edeceği eşyanın iptidai maddelerini veya , 

sahlltkarın işine ait alet ve edevatı veya 

ettirince Fransanın emniyet aramak 

il - Doğrudan doğruya getirmiyerek bir tüccar terzinin. münhasıran elbise ha
bir komiisyoneu veya bir fabrika mü· !inde dikerek sataeağ.ı kumaşları hariçten 
measill veya diğer bir ith:ılittçı vasıta.sile getirmesi bunlann ithal8.tçı addedilmele

yine ecnebi mernleketlerden mal getiren· rini icap ettirmez. 

de bulunmıyan bankalar, hakil<i ,.Ju.la- ler. ihracat tüccarlarına gelince, bunlann 
tefrik kolaydır. 30 18 numaralı ve 9-6-
19 36 tarihli kanunun ( 1) inci maddesi 

rın tesis ettikleri ban1'.a müeuescleri 111 - Bir komüsyoncu veya ithali.tçı 

(bankerler) kastedilmiştir. Şimdiye ka- tarafından getirilmiş olan mallar kısmen 
dar cereyan eden tatbikat ta bu merkez- veya tamamen ondan devir alanlar, mucibince ihracat ticaretile iştigal ede

de olduğu cihetle yeni kanunda bu hü- Bu mallan toptan Yeya hem toptan bilmek için lktısat vekaletinden birer 
~.:ümle yapılan değişiklik sadece fıkraya hem perakende satarlar İ!C itha15.t tüc .. ruhsatiye almak mecburi bulunduğundan 
vuzuh vermek maksadın:ı mübtenidiı. carı sayılır. Toptan sah' doğrudan doğ.- hu suretle ihracatçı addolunarak beyan
Tatbikatın değittirilmesini İ5tilzam eder ruya bir tüccar veya komisyoncu gibi name usulile vergiye t&.bi tutulmaları ik-
'llahiyette değildir. müst(!hlik olmJyan mutavanıtlara yapılan tiza eder. 

B) 7 nci mo.ddcnin bir numaralı fık- eahı,lar, p~raJ- ... nde sah,lar ise doğrudan Yukarıdanberi izah edilen ithalat ve 

Sofyadan bir ma1'Zllr4 

Sofya 16 (A.A) - Mebusan meclisi i labiyetini aile işlerine inhisar ettiren. kıt' 
Bulgaristanda şeriat mahkemelerinin se- nun layihasını ittifakla kabul etmiştir. 

uğurundaki iştiyakı hududsuz bir şekil 
aldı. Siyaset, iktısad ve ordu birbirine 
sıkı sıkıya bağlı olduklarından ve Av
rupa muvazenesi de bozulmuş olduğun
dan bu vaziyette Garp komşumuz Fran
sanın Hegernonyası Almanyanın dinamik 
hareketlerine karşı her nerde olursa ol
sun sedler çekmek zaruretini hissetmiş

tir. 

ra91na geçen sene 3258 numaralı ve doğruya pe:-,!::rde olarak müstehlike ihracat tacirlerinin beyanname usulile 

12-6-938 tarihli kanunh bir fıkra ek- yapılan 9"tı:l::cTdır. Fıkradaki kısmen ve· vergiye tabi tutulması için nüfusu yirmi 
'enmiş ve ithalat ve ihracat ticaretiyle it- ya tamamen d v:r a1an )~aydından, bjr beş binden daha yukan olan yerlerde ça

?gal ederılerle ticaret ve zahire borsası i_h :ıl:tç ı vey:ı • om:!syoncunun getirdiği lışmaları da prttır. Nüfusu yirmi bet bin 
bunlunan yerlerde bu borsal:trcla alınıp 

1 

malların kaffesini ondan devir alan ve.- ve daha aşağı olan yerlerde çalışanların ~azla olan yerler aşağıda gösterilmiıtir· ı yerlerde bulunup nüfusu bundan aşa.it 
·atılan mallar üzerine kemi. -yono.U.uk yahut ynmır1 . \rt~ bir, be~te bir gibi bir vaziyetleri yukarıda tarif edilen şekillere Adana, Ankara. Balıkesir, Bursa Di- yerlerde şubesi olan ithalit ve ih~t 
yape.n1ar beyanname usulüne ti.bi tutul-, kısmın. ı devir , 'ın tüccarlar ;ınla,ılmak uygun olsa dahi bunlar işgal ettikleri ma- yarhakır, Edime, Erzurum, Eskitehir. tüecarlan bilumum tubelerindeki rn,._' 
mu.tardı. lazımgdir. Ba.-ı yerlerde öıedenberi it- hallerin gayri safi iratları üzerinden ver- Gazinatep, içe!, (Mersin), İstanbul, iz. mdeler üzerinden beyanname .auliin" 

Bazı ithalat tüccarları kanunun bu hal3t-;ılıkl3. i,ti-:;al etmekte iken beyan .. giye tS.bi tutulurlar. Nüfus kaydı, hükU- mir, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, tAbi bulunduğu gibi. merkezi yimıi be' 

MUVAZENE FAKTÖRÜ 

Bu muvazene faktörlerinden birisi de 
Türkiyedir. Türkiyeyi otoriter devlet
lerin ve bilhassa !talyanın kolları ara
sına düsürınek 4temi.vorlar. !ıuıiltere de 

hükmünden hf\riç kalmak mak~adile it- name usulünden kurtulmak maksadile üç metçe yapılmış olan en yeni nüfus sayı- Maraş, Samsun, Seylan, Sivas, Trabzon, binden aşağı nüfuslu yerlerde olup ~ 
balat tiuretini bıraktıklarını varidat dai- bet ithalatçının kendileri mal getirmek- mını, yani 1935 senesi nüfus sayımını ifa- Urfa. isimleri yukarıda yazılı ıebirlerde JUbes'. 
relerine bildirmekle beraber bir komio- ten vazgeçerek bir ithalatçı veya komüs- de eder. istatistik umum müdürlüğünün Bu ıehirler haricindeki yerlerde çalı- bulunan ithalat ve ihracat tiearethandeJI 
yoncu veya başka bir ithalat taciri vasıta- yoncu vasıtasile getirttikleri mallan ara• 20 llkteırin 1935 umumi nüfus •ayımı f'Ul ithalat ve ihracat tüccarları beyan- de bütün muameleleri üzerinden keza)~ 
sile yine aynı muameleye devam etmek .. lannda tak.sim etme1c suretile işlerine de· netic.eierini göateren 60 cilt numaralı net- name usulüne tabi değillerdir, Ancak beyanname usulüne tabidirler. 

te bulunmua olduldanndan ve bu vui- vam eyledikleri ve asıl ithalatı yapan ta• riyalına göre nüfusu yirmi heı hinden merkezi yirmi beş binden yukarı nüfuslu -DE.VAM EDE.CEK_.. 

mıfın kapısını ac;~yorlar vır. ııun.:yorl r• 
1 rraneaya grlaı. · banca patlıyor ve ı0tcıan111111 ı oun•'-41..-. 



Tino Rossi 
'l'ino Rossi, anasından bahsederken göz

ierinde daima tatlı bir ışık tutuşur. Yü
tilnde eşsiz bir gülüş dolaşır. 

Ve işte yalnız o vakittir ki o büyük 
bir sanatkar olduğunu unutur. 

- Annem, emsali olmıyan bir kadın
dır. Sekiz çocuk büyüttü ve terzilik ya
Pan babamın dükkanında tam yirmi se-

Tino Rosi diyor ki 
Hala annemin dizine yatar, onun 

korsika ninnilerini dinlerim 
Binlerce aşk mektubu aldığını söyliyen Tino Rossi 

itiraftan çekinmiyordu cevap vermediğini de 
ne çalıştı. Babam, benim babam olduğu ı - Orada şüphesiz şerefinize büyük arasında beni hoplatmağa başlar başla
için gurur duyan bir adamdır. Fakat ben şenlikler yapılacak? maz bağıra bağıra şarkı söylediğimi de 
annemin gözlerinde hala küçük bir ço- - Zannederim .. Çocuk arkadaşlarım her vakit tekrar eder durur. 
cuğum. beni tekrar aralarında görmekten mem- - Korsikadan döndüğünüz zaman ne 

Hala başımı dizlerinin üzerine kor ve nun olacaklar. Onlarla beraber Korsika yapacaksınız? 
onun tatlı sesi ile söylediği korsika nin- meyhanelerinde kadeh tutuşturacağız... - Bir iki planıma uyacağun. Sonra 
n!lerini uyumağa hazırlanan bir çocuk Fakat emin olunuz Korsikaya dönüşüm- Aınerikaya döneceğim. 

meftunluğile dinlerim. Arada sırada be- den asıl gençler sevinecek. - Aınerikaya dönmekten memnun 
ni gördüğü vak1t annemin duyduğu se- - Ajasyodan çıktığınız zaman kaç ya- musunuz? 
vinci size anlatabilmeme imkan yok. şında vardınız? O vak1t te şarkı söyler - Pek çok memnunum. Anıerikalılan 

Sonra, annem çok ta fedakar bir ka- miydiniz? eğer iyi anlıyabilmiş iseniz onların çok 
dmdır. Benden hiç bir şey beklemez... - 18 yaşında idim. Çocuk toplantıla- iyi adamlar olduğunu öğrenmişsinizdir. 
Ben mesu<l olayım, bu ona yetişir. rmda ara sıra şark1 söylerdim. Fakat ar- Ancak Amerikalılar çok müşkülpesent

- Yakında Korsikaya gltmeğe niyet kadaşlarıın benimle beraber şarkJ söy- tirler. Bunun için kalpleri ümid dolu ola-
ediyor musunuz? !emekten hiç hoşlanmazlardı. Çünkü hiç rak Aınerikaya gelenler ekseriya muvaf-

- (Gazino dö Pari) filmi ile meşgu- biri benim çıktığım perdelere çıkamaz- fak olamazlar. Yalnız bir tek Fransız ar
lüm. Bu filıiıin çevrilmesi biter bitmez, !ardı. tlsti Amerikada hakiki manasile meş

yanl altı hafta sonra oraya gideceğim. Annem, daha mini mini iken kolları hur olmuştur. O da Moris Şövalyedir .. 

Fransız yıldızlarını ·korumak • • 
ıçın 

Onu Amerikada her kes tanır Yüklinllıü 
taşıyan hammaldan müşterilerine, evine 

et taşıyan kasap yamağından tutunuz da 
en münevver Amerikalıya, en k1bar sos
yete kadınlarına kadar her kes oıiu bi

lir. insan bu hale geldikten sonra artık 
reklamdan müstağnidir. Zaten umum! 
zan hilafına olarak Amerikalılar reklam-Bir sinema akademisi lizım 

Holivut bütün ecnebi yıldızların top
landığı bir Bahil, her milletten yıldızla
Yın cennetidir. Fakat bu Amerikalı olmı
l"an yıldızların ekseriyeti F ransadan ge

lir. Bunun sebepleri müteaddittir. Bir 
Clefa Fransızların çok zengin bir cdcbi
_tab mevcut .. Kliaiklcrden bugünün neı
ıtyahna kadar filme alınacak en zengin. 

·n hi~!iİ, en in~ni mevzuları Fransız ede

biyatında bulabilir. Fransız eserlerinden 
Beçilen filimlcri <-n iyi anlıyabilecek, en 
lyj temsil edcbilect-k olanlar da Fransız

lardır. O halde Holivut Fransadan yıldız 
çekmekte haklıdır. Ve mütemadiyen de 
Yıldız çekmekte devam edecektir. 

Fakat bu yıldız çekiş Fransız sinema

cılığının ale:yhinc oluyor .. F ransada ye .. 
titcn, tanınan, mevki ve ~öhret kaza .. 

nan yıldızlar Amerikaya gidiverince 
Fransız sincm8':1 botalıyor .. Fransada 
Çevrilen !int-ma filimlcri kuvvetini kay-

bediyor. Milletler arası ainemacılık ea
haaında Fransa kıymetini elden kaçın
yor .. Fransız fi1imleri ihraç edilemiyor ... 
Ve bu yüzden F ranaa milyonlar ziyan 
ediyor. 

Bunun içindir ki aon eenelerde F ran
sada yeni ainema ıan'atkA.n ycti§tirmek 
için bir çok teıebbilalere baı vuru1muı

tur. Bu tcıebbilelere. tamamiyle faydasız 

kalmııtır denilemez. Son bir iki aene 
içeri.inde F ransada Mi§el Morga.r, Ko

rin Lü§er, Miılin Şerci, Madlen Roben
son. Anni Vcrne, Jiber Jil ve saire gibi 
bir çok yeni yıldızlar yetiıtirildi. Fakat 

bunlar F ranaız ainemacılığı için ki.fi de
ğil .. Sonra bunlar da biraz tekamül eder
lcne muhakkak Amerikaya gidecekler. 
O halde F ranıız ainemc11ığın1 kurtarmak 
için ne yapmalı) 

Fransız efkirı umumiyesi, Fransız ga
zeteleri bu meseleden uzun uzun bahse
diyorlar. Bulabildikleri eon çare ,u : 

Sinema aan'atkiir1an hüdainabit yeti

fİyor. Bunu bir •İsteme bağlamak, sine

ma oan' atktm yetiıtirecek bir akademi 

açmak !hım. Tiyatro mektepleri, kon
servatuvarlar, tiyatro akademileri var ... 

Niçin bir de sinema akademisi olması n'} 

dam hoşlarunazlar. Ben mukavelename
me bir madde koydurdum. Hakkımda 

Amerikada hiç bir rek!Am yapılmıya

caktır. 

- Hiç Amerikalı kadınlardan qk 
mektubu aldınız mi? 

- Yllzlerce.. Hatta binlerce... Hem 

bunların samiml olduklarına kanilm. 
- Ne cevap verdiniz. 
-Hiç ... 
- Yeni filminiz için ne düşilnUyor 

sunuz? 
- Gazino dö Pari için mi? Çok gllzel .. 

Çok nefis ve muvaffak olmuş bir filim .. 

Bn. Ruzvelt ve R. Taylor 
Cumhurreisinin karısı Taylor'u: Per

dedeki kadar güzel bulmıyor 
Amerika Cümhurrcisi bay Roosevcl

tin c§İ hayan Roosevelt genç bir ihti
yar ve cazip bir kadındır. Kendisi, er .. 
keğinin siya.si hayahnda müessir olma .. 
makla beraber repüb1ikenlerin en har 

taraftarlarından ve yardımcı1arından bi
ridir. B. Roosevelt Cümhurreisi olmaz .. 
dan önce, bir müddet zaruret içinde kal .. 
mıştı. O zaman bayan Roosevelt, erke .. 
-~inin mektuplarını yazarak kendisine 
ıardım ediyordu. 

B. Roosevelt cümhurreisi olunca Bn. 

!'ooseveltin de yıldızı parlamıg ve ken
~isine bir çok cemiyetler reislik vermiş
lerdir. Bayan Roosevelt hayır cemiyet .. 
1erindeki işlerinden arta ka1an zamanı· 
rn. ekseriya erkeğinin yanında geçirmek .. 
le beraber hususi eurettc seyahatler de 
~ertip etmektedir. 

Kendisi geçenlerde Holivuda giderek 
.inema stüdyolarını ziyarette bulunmu§ 
ve bu ziyaretinde iki maruf yıldızla ta· 

oışmııtır. Bunlardan biri Şirley, diğeri 
de Taylordur. 

Bn. Roosevelt Rohert Taylorla ta
nıştığı zaman kendisine §Öyle bir lAtife
dc bulunmuştur ı 

- Fakat ben •İzi, einema perdesi 
üzerinde gördüğümden farklısınız. Ora
da daha cazipsiniz. 

Taylor, şu cevabı vermiştir : 

- Ben de öyle .. 
Bn. Rooseveltin 18.tifesine mukabil 

Robert Taylorun verdiği cevap, einema 
"1ahlellerinde cKabalık> kelimesiyle 
tavsif edilmiştir. Fakat, jnsancı ve gör .. 

rülü bir kadın olan bayan Roosevelt bu
na ehemmiyet vermemiş, Taylora j(tj .. 

fatta bulunmu~tur. 
Hakikatte, bir çok kızların kalplerin

de fırtınalar koparan Robert Taylor, oi
nema perdeıinde göründüğü kadar tirin 

değildir. Kendisi güzellik itibariyle si
nema 8.lcminde ancak on dokuzuncu 

Amerika cümhurreishıin kansı bayan 
Ruzvelt, kiiçük yıldıılar kraliçesi Şirley 

Altta bayan R11zvelt, bay Ruzveltin 
bol kahkahalarını hatırlatan pozda .. 

Yanda, bayan Ruzvelt, Robert Tay
lcn-'la ..• 

dereceyi almaktadır. Fakat f8yanı dik- ,.. 
kat derecede fotojeniktir. 'Temple ile de görüşmÜ§ ve Şirleye birıaarayda B. ve bayan 

Bn. Ro08evelt, eıki dostu Sirley a1',am zivafcti vermiştir. Şirley de Beyaz rctto bulunmuıtur. 

Roosevelti 2.iya-

Danyel Daryö ve Duglas Ferbanksın O{)lu Holivudda son çevirdikleri filimıU 

Norma Şirer, Mari 
ft .. ntuanet rolünde 

Yeni cevri/en bu 
• 

''tarihi,, film in 
fakat ilk kusurları var, 

gösterilişine 40 
Amerikanın her ıehri kalabalığı bir 

al'aya tophyan bir merkez halindedir .. 
Ncvyorkta bir maç olur ı Seben hin 
kiti birden gider, ve hazan da, Coe Lu
iz - Şmeling maçında olduğu gibi, iki 
dakika için kırk lira verir! 

Bir filim oeyretmek için kırk bin kişi
nin bir araya toplandığı da Amerikadan 
baıh nerede görülebilir) Nitekim ge
çen gece kırk bin 1'itinincMari Antua· 
net> i gCSrmek için toplandığı ainema Ho .. 

livuttadır. 

O gece bu filim ilk defa olarak gös
teriliyordu. Filimlerin ilk gösterilifi ek
seriya böyle büyük bir kalabalılı: toplar. 
Çünkü halk, bir taraftan, her §eyde 
olduğu gibi, cilk göaterenlerden> olmak 
arzueundadır. diğer taraftan da, fiJmin 
bu ilk gösterilişine bizzat artistler de ge
leceğinden onları da görmek kabildir. 

O gece de, kırk bin kişi - yani oeksen 
hin göz - bir taraftan perde üzerinde 
Mari Antuanete bakarl.:en. arada sırada 

hatlar çevriliyor ve aekaen bin göz Nor .. 

ma Şerere dönUyormuf. 
Fakat salonda bulunanlarda bazısı bu 

filmi pek beğenmemiıtir. Çünkü filim 
tarihe çok yabancı imi§. 

Tarihi filiınler de ekseriya böyle olu
yor : Bir kene, a~naryosu yazılırken, ta

rihi vak'alan, tabii, hikiycye uydurmak 

bin kişi geldi! 
için, hinz değiıtirmek, bire hin katmalr. 
]lzım geliyor. Sonra, eenaryo eahneyo 
uymıyor, onlarda da bir hayli değifik• 
lik yapJıyor. Bu suretle, mevzu olaralıi 

alınan tarihi vak'a tarihi olmaktan çıkİ• 
yor. 

cMari Antuanet> te de öyle imi§. 
Görenler ı 

- Mari Antuanet batk.a, Norma Şe· 
rcr haıka, diyorlar. Tarih nerede, filim 
nerede 1. 

Bununla beraber, filim tarihi hakikat 
göz önünde bulundurulmadan seyredi
lince güzelmiı. 

Esasen hu gibi filimlerin ctarihb olw 
ması, sırf üzerlerine daha fazla alika 
çekmek içindir. Sonra, oe~erden beri 
bütün zihinler kurcalanarak bulunan ııl• 

nema mevzuları arbk bitmit gibidir . . , 
Şimdi filimlerde eaki romanlardan vo 
tarihi vak' alardan i.tifade edilmekted!ı, 

Tarihi vak"alar kadar, meşhur roman.. 

lar da filme alınınca mevzularından fe. 
dakarlık etmek lazım geliyor. Sinema ll• 
romanın anlatış tarzlan bunu icap ettir, 
mektcdir. 

•Mari Antuanet> filminde de bu glS· 
rülmektedir. 

Filimde on altıncı Lui rolünü Rohcrt 
Morley almıştır. Filip d'Orlean rolündo 
de J.?zef Şildrav görülmektedir. 

______________________________________________ ,,.. 

lfarlen. Dietrich 'in •mL bir res1ni 
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.......... FRA"NSA .......... Bir adam 1?ece yarı 

ON B Rli-CI uı P('fisi ··~;"·i~nJar- kurşuna dizilir gibi ya 
ması da iki katili 

- Hanedanımızın zevalini ne zaman için .............. ~~~.~~~............... Jım ateşine tutuldu 
d ? 1 d 

Dün Pariste Haydutlar arasında ele- rüyordunı. Kiiprünün on metre ötesinde 

tahmin e iyorsun. Sua ini sor u vam eden bir kin gütme ve intikam aı- siyah bil' otomobilin durduğunu gör-

d L_ 1 N d di · tikbal h kk d hahe l k ·· ma davasının kanlı serisinin devamını düm. Direksiyonda bir kili içeride de Fakat oğlum, dedi. Benim e Kra ın ostra amilse göster 'ğı a ın a r ama uzere 
bunlarda bir suçum var mıdır1. Ba- dostluk ve muhabbet, şu anda ciddi gelmişti j haber vermiş ve bu seriden Stefaninin başka biri vaT<lı. 

B ·h· t d b 1 l katili Morgenin de nihayet öldürüldüğü- Bu ııırada yaylım ate§İne başladılar ••• ! 
na ani bir hal geliyor, ben de idil u eye arasın a u unan arın .. k 

1 
k h k 1~d nu yazmıştı Bir adam inliyerek yere -'-1dı. Otomo-

ihtiyarsız olarak bu şeyleri söyliyo- Bu suretle, Nostradamüs hayatım geyiniş tarzı ço garip ve ari uıa e · 1 ··ıd·· ··ıd·· yur.u 
"d' B 1 d b ·ı Morgen nası o uru u ? bil benim önümden geçerken direksiyon-rum 1 kurtarmış oldu. ı ı. as arın a eyaz veya yesı sa- , 

1 N kad Oh. · ki J d Elb" J • d p J • Çok şayanı dikkat olan bu cinayet daki adam kendini göstermemek için ka-
«Emin ol Obini, bu söz eri ben is- ostradamüs ve ar aşı ını rı ar var ı. ıse en e arıs ve , • A h ll d"kl · h" h<>kkında Fransız gazeteleri şu tafsilah fasını eğdi. Vakıa otomobilin bütün fe- ; 

tiyerek söylemiyorum, önümde bir sonradan on birinci Lüinin deli r.>ldu- vrupa a unın gey ı erme ıç . 1 ym· e 1 
b · d vermektedır er. nerleri sönüktü amma numarasını 

takım manzaralar ve tablolar peyda ğunu fakat saraylılar tarafından bu enzemıyor u. 
f h F k l k Cinayet Fransanın Kan §ehrinde işlen- görebildim. R K. 6 - 5240 idi. 

oluyor, ben de istiyerek bunları tarif acı hakikatin halktan gizlendiğini Se aret eyeti ransa ra ına ço 
1 kı l h d l J d · miştir '- Kaldırım üzerinde yüzü koyun dev-ediyorum l.. öğrendiler. On birinci Lüi geceleri ymet i e iye er getirmiş er ı. · • 

N d dı l. d b" f ha ·· tül" ·• ld j B f ~t h t• İ t b ld l 1 O temmuz gecesı..... rilmiş olan maktul tam on bir yerinden ostra amüs, saraya var ğı za- e ın e ır ener ve sı or u o u- u se arc:: eye ı, san u an ge - H k k .., 
man çok düşünceli ve endişe içinde ğu halde saraydan çıkarmış, acı acı ı mişti. Fatih l\1ehmedin 1 4 5 3 te Bi- Pl~~a ço sıca ive agır .. I k d 

1 
vurulmuştu. Katiller adam akdl1 ni~n 

- · ·- l J rd ·.., · b h · aıdan mayo u genç er, a ın ar almıcılardı Ayagın" da gn· hır' pantalon idi! ve vahşıyane çığlık ve feryatlarla zans ı a an zaptettıgı u şe ır ya- . ak . 
1 

~ b" " · ' 
dan d P · b" k'" d b k b" çıftler. v tın geç omasına ragmcn ll' sırtında mavi çizgili bir fanila vardı. On birinci Lüi ona : halkı korkutur ve tatlı uykuların run a arıs ır oy en aş a ırşey ı .. A •• .d. . . d beki • 

d ı d w "Jd" 1 damla ruzgar eser uını ı ıçm e · C§I• Vak'a mahalline gelen polis komise-
- Hanedanımızın zevalini ne za- uyan mrmış egı ı. 1 ı b l h · h kk da · yor ar ri yerde bulduğu bü~ kalibre kovan· man için tahmin etliyorsun? sualini Halk uykulannı bırakıp ta pençe- stan u şe rı a m o zamanın 

1 

· .. . 
sordu: relerine geldikleri zaman da bu deli Parislileri arasında ~stanlar söyle- Saat 2 3 u on geÇl}'or. b" lardan birini alarak baleti. l O. 35 diye 

h .. k.. d b. ha l 'b" bacak · d Gece yansına yarım saatten ıraz faz- mınldandr. Nostradamüs kekeliyerelc: u um ar ır ya et gı ı ve - ruyor u. 1 · t 
- Altı .. Altı yu .. z sene sonral ce- lanmn bütün kuvvetiyle kaçarmış! Malum olduğu üzere, Rönesans a vB~r. b kin w ha a~L 

b ka, k d. k"' h k · f b l k d ı ırden u aa ve agır vayı ı an vabını verdi. Bunlardan aş e ı, opek, ve are eti, stan u un su utun an esl . b' 
1 

. Sanki 
- 600 ıene mi). Fakat sen be- saire gibi ev hayvanlarına eza vece-- sonra, bilhassa ltalyadan başlamıştı. s. erı.' 

1
ll' •• yahy .. ım ateşı yutıyor. 

f ak k k B 1 d b h k h .. F 1 hır mıtra yoz ucuınu. nimle alay_ mı ediyorsun} 600 sene a yapm tan ta ço zev ahrmı, f. u sıra ar a u are et en uz ran.. H si . ld"". f k 
d b ]. · d ... "}d" ı er kes bu se erın ge ıgı tara a o-sonra hiç birimiz kalmıyacakbr ki.. sa a e ırmış egı ı . 

- Ha~metli hükümdarım, ben 'tr Henüz Latince Lötetya adiyle yad j şuyor. 
,. } p · h lkı bi Avrupa Bir adam, kaldırım kenarında ve kan-sizden değil, 600 sene sonra hane- Nostradamüs ve arkadaşı Obini o unan ans a , cenu -

danmızdan tahta çıkacak hükümdar- Senjermenden Parise gitmek üze- ya nisbetle çok geri idi. Bunun için lar içinde yabyor. • • 

dan bah9- -1ı"yorum 1 re hlJ'. araL - kiraladılar. İstanbuldan olan sefaret heyeti bu Yanı ba~ında da facianın sür atle ce-
ccı N doa .. S . d p . halk dan el · · lar ~ı.: ·· reyanından şaşırmış bir kaç kişi 

On birinci Lüi, yarı deli, hasta ve ostra amus enıennen en arı- a ay g mi§ ınsan ~IJJ• go- B 1 d b'. K el b- "k b' 
zaif, kötü ruhlu bir adamdı, ve: ae kadar olan yol üzerinde köy lüle- riinclü 1 "" un ar an m an a uyu ır ma-

Sef h P lil b ğazanın direktörüdür ve töyle diyor ı 
- Fakat.. diye bağırdı. Ben, ben- rin çok büyük hürmet ve alkışlarına aret eyeti, aris · erin u ce-

hal · h · di - Otomobilimi turada durdurmuş-den sonra tahtımı işgal edecek in- mazhar oldular. Herkes kendisini etme zerece c emmıyet verme · ._, f 
1 

. . .. d.. .. 
v l . . F-L_ N d ·· h d f tum ıu kaqıdan ener erını •on UnDUf • • • sanlardan nefret ediyorum. Onlar ugur ıyor, kadınlar kıymetlı neleo WWlt ostza amuse er ~ey en az-

1 
L "yah b al b" Bır barabellunı fiıengı... Bu bir cina-

b h ed dan d 1 k di . • .. l 1 L _ t kt "eli ge en 11:ocaman ve sı oy ı ıt oto- . d b• k d" .1 1_. enim an anım azasın eği, varsa en sıne venyor, ve guze a :ıuyme verme e ı · b·ı· .. d"' A . d ·ı~L lyetten zıya e ır OY§ana ızı me vaK a-
l 1 ·· 1" .. h w Dah l ·· led'Y' · 'b" N mo ı ı gor um. ynı zaman ası an ses• . d 

fakat düşmanlarımdır!. Bunun için mlı eyvel e!;: gon unu oş etmege ça- trad ~. evvetıks?hY. ıglaımız gbı. ı os- feri duydum. Siyah otomobilden beyaz sına benzı~or u: d 6 35 • . . 
aziz Nostradamüs .. Hanedannn aley- şıvor araı. amus ar ı tıyar ştı; ır seya- . . . . . d v . • Başka bır polıs te yer e . milimet-

B ı k lık t ak b ık ha d .. .. · d t ı kasketlı ikı kışı yere ogru ateş ediyor-
hinde vereceğin kötü haberler beni un ara arşı o ar u h3 t uşunmıyor u 1 el tık·· onl b" ,_.. w d" relik bir kovan bulmuştu. 

N d ·· cak h d · fst b Jd '-- · 1 h t ar ı. once an ır K:opege atq e ı- • , cok memnun eder t Hele bana yak- ostra amusten an ayır ua ıs- an u an geımış o an eye • b" iki katil birden taarruz etmışti. 
. d N d .. .. · k d b' k yorlar aandun. Sonra ır adamın yere dil 

)aş, seni alnmcht öpmek isterim 1 tıyor u. ostra amusun evıne a ar ır aç v •• .. Bilahare hastanede muayene e en 

N H lkı ·· div · b zah.. ·· d d' N ~ d •• t yıkıldıgını gordum. , . I . ostradamüs, bütün bildiklerini, a n goster gı u te urat memur gon er ı. osua amus ara-, . b' . . . maktulün vücudundaki kurşun yer enn-

ütiın çıp a ve ecaatiy e an attı. ak b - d b .. :ld' ... f' I k ·ı k b l ve kaçtılar. Peşlennden takıp edecektim -. - . : b · 1 khk f 1 1 yüzu""nden Nostradamüs Parı'se "'n- fından bu zengin ve muhteşem ıni- Herıfler otomo. ili hare.ket ettırdil.er 1 den anl»•ıldı!?ına go'"re kur•unlann hep-

Fakat, Nostradamüsün, bazı nokta- c eş gun e vara ı ı. sa .u ~r neza et ve saygı ı e a u 1 si de ayrı ayn öldürücü ıclı. 
lan saklayıp saklamadığını, değişti- Beş gün I Halbuki bugün Paristen edıldıler. · , ·· , Maktul, ııanki bir askeri müfreze ta-

rip de~İştirmediğini hiç bir kimse bil- Senjermene şimendifer1e sadece bir Parisliler, uzak memleketlerin bu j rafından kurşuna dizilerek ölmüı gibi 
miyordu. saatte varılmaktadır 1 insanlarını görmek için Nostradamü- cleliJı: deşik edilmi§ti. 

Nostradamüs, kralın yanına yak- sün evinin önüne toplanmı.,lardı { j Bir kurtun gözüne ııirerek kafasinın 
)aşmakta tereddüt gösterdi. Çünkü, - 40 - İstanbulun adamlan, Nostrada- arkasından çıkmı§tı. 
kralın boynunda altın zencirle asıl- Nostradamüs, bu auretle Parise müse, görülmemiş derece ve şekilde Dört kurşun gırtlağına isabet etmişti.. 
mış bir albn haç vardı. Bu haçın bir tamamiyle şen ve mesut olarak hediyeler verdiler. Tercüman vasıta- ı Beş kurşun karnını ve kalbini delmiştir. 
ucu sivri ve zehirli idi. Nostradamüs döndü. Bu memn\lniyetin en büyük siyle ve görüşmek üzere randevu is-- f Katiller kurbanlarını çaprastlama yay-
bu zehirli uçlu hacla, kralın kaç kişi- sebebi, deli bir hükümdarın sarayın- tediler. 1ım ateti altına al~lardı. 
vi öperken öldürdüğünü de biliyor- dan sağ ve salim dönmüş olmak idi! Nostradamüs: Ceplerinde bulunan evrak atJlStnda 
dut. Nostradamüsü, het: gün yüzlerce - Uzak ve kudretli memleketin 

1 
adınrn Andre Hanri Mangen, mealeği-

Nostradamüs, gördüklerini edebi- kimse ziyaret etmekte idi. Bunlar çok saygı değer elçilerinin bana hah- i nin kasap olduğu ve Pariste ikamet ctti-
yat yapar gibi uzattıkça uzatarak an- arasında yüksek mevkili olanlar da şettikleri şeref, verdikleri kıymet çok ği anlaşıldı. 
lattı; fakat, susmağa mecbur kaldı- vardı. büyüktür. Bu çok büyük mazhariyet amma aramızda epey fasıla vardı. Niha-

ğı zaman, korku içinde krala yaklaş- Günlerden bir gün, Parise bir genç benim için en büyük bir ~Tef ve sa-
1 
yet Büyük Britanya otelinin önündeki 

tı1 geldi, böyle bir genci Paris halkı he- adettir. Ağalar, reislerine gece yan-! virajda kayboldular. Margaren ..• 

STEF AN1N1N KA Till..ERl 

Nostradaınüs, kralın yanına yak- nüz görmemişlerdi. sından sonra gelmelerinin çok uy- Cinayete şahit olan başka biri de Bu isim, son bir kaç sene içinde Mont-
laştığı şu anda, ömrunun sonuna Uzak şarktan gelmiş olan bir se- gun olacağını aöyliyebilirlert şöyle anlatıyordu matter sokaimın ahlika1% ve dejenere 
geldiğini sandı. Bereket versin ki, fa~t heyeti ele Nostradamüsten is- -BiTMEDi- - Karto bulvarında yavaş yavaş yü- tipleri arasında i§lenen cinayet ve ha-

Suni kalp 
----------------------- ---------------- diaelerl takip edenler için hiç te yaban

ratmJŞtır. Bugüne kadar karaciger, Ak- cı değildir. 

makin esile ciğer ve böbrek hastalan hariçten pikilr- Evet • . Geçen ıene aahıkaldardan 
ler, veya ağızdan alman haplar ve sular Stefaniyi öldürmek suçu ile tevkif edi

vası~yle tedavi edilmekte id~: Doktor ı Ien ve sonra (Müdafaai nela) halinde 
Karelin keıfinden soma poeratorler has- bulunduğunu iddia ettiği için serbest bı-
talanaa karaciğer, böbrek veya pankre- rakılmış olan Margaren ııimdi on bir 
ası çıkararak IRlll'i kalp makinaanda te- kıugunla öldürlilmüş olan adamdı. 
c:lavi ettiltteıı 110ma tehar yerine koya
caldardır. Sun'i kalp tqebbüsünün me-
bnik realİzuyonu Şarl Lmdbeqin eseri 

SEFERBER EDiLEN ZABITA 
ORDUSU 

Jandarmalardan biri canını dişin 
karak otomobilin basamağına atl 
ve direksiyondaki adamı yakasından 
kalamağa muvaffak oldu. Fakat dire 
yondaki adam müthiş bir yumrukla ' 
darmayı otomobilden yuvarladı. 

Siyah otomobil hizla uzaklaşıyor 

Diğer jandarmalar arkasından silahla 
boşalttılar. 

Kurşunlar otomohilio arkasında b 
nan benzin deposuna isabet ederek iş 
ettirdi. 

Jandarmalardan beş yüz metre uza 
ta olan otomobil alevler içinde y 
baıladı ve bu yanan otomobilin 

gelindiği zaman ise içindekiler meyd 
dan kaybolmuşlar ve çoktan sivışmışla 
dı. Otomobilde 5 O Barebellom fiş 

huldular. 
Otomobilin beı oo adım gerisinde 

biri gövdesi başından ayrılmış, diğeri 
cudu ezilnU, ilci insan ölüsü vardLJand 
malar ilk önce bu ölüleri katillerin öl .. 
zannettiler. Halbuki zavalWar katille 
otomobili altında pek a:ı: evvel can v 
ıniş kimselerdi. 

Otomobil kazası var diye jandarma 
haber veren adam da ortadan kayb 
muştu. 

Şüphesiz oda katillerin suç ortağı i 
Maksadı da jandarmalan lafa wtmak 
katillerin otomobiline yol açmaktı. 

Katillerin çal.daldan hir otomobil 
Paristeo geldikleri anlaşılmıştı ve m 
satlan da Margani öldürmekti.Ste 
taraftarlan kendi aralarmda Mageni ö 
dümıeğe karar verdikten sonra bu 
kanın bu gece tatbik için Kana gelmişlet' 
dir. 

Çünkü Margenin bugün buraya gelcliıl 
ğini ve alşam döneceğini ögrenın.Şler · 

Filhalı::ib. Margen Kana yeni gelmi 
ti. Ve akşam otobüsle dönecekti 

Otobüs 23.30 da kalkacağı için g 

gazinod 

OtUTDlUftll. 

insanlığı tehdit eden birçok hastalık
ları yeılmeğe çalışan adam ... aayılm.abad.ır. Kan §ehrini heyecana düıüren bu kan- Katiller otomobilleri ile gazinoıım 

Aleksi Karelin mucizeli muvaffakıyetleri 

FiLOZOF 
Alehi Kare&. röııesam devrinin iJim .. 

)eri gibi her aiyaatfik çalşmada ahlak 
bu netice aramaktadır. cŞu hilinmiyen 

insan> adlı ueriııde modem m.anlığm 
aızettiği bütün h.np1c problemlerle mq
gul olmUJtur. Ve modem imama fizik 

ve moral biı ölüme doğra yürüdüğü 
hükmünü vermiştir. Modern. insan bü
tün tahsiYetini kaybederek mekanik bir 
İJİ yapmağa. mahk6m adsız bir ifçi men
zeleaine inmittir. O fimdi binlerce ilah-
1.um esiridn. Bcclbah.t imanlan. fakirle
re W§'I merhametrizdir. F aht nıenfaya 
aüriik.lenen caniler için heyecandan göz 
yaşlan dökiiyor. 

Modern insan bir düğmeyi çevirerek 
bütün dünyanm müziğini di:nliyebilir. Fa
kat vücudunu muhtaç olduğu ijyeni, ha
yat rejimini bilmiyor. O ele ~eçüilmez 
hakikatin yürüdüğü hayaletler aleminde 
bir hayaletten başka biqcy değjldiı. O 
kaybolmUf bir çocuktur. 

Doktor Karıı:l mafdnr[qmcyi. .mp .. 
Al~bi Korel -ce ~ Sıııı'i kalp tulmı ~ · cihcız örıiiada ./ ,. rodübiyan deliliğini, yal.na reld n.e-

Ooktor Alehi Karel 66 yqmdadu_ hiatı -.uda. Diifüııdüklerini açık kamı- mit piliç bnile ~nek pptmaja-.. karatım mçluyor. O eserlerimle anlattığı 
1872 de Sent FUTa lAiyooda doimUf'" tur. vaffak olmattur. Kem bacak Tiicv.tbnl ba fikirleri daima tanmufbr. Faht fi-
tur. Boyu ortaıım fevkindedir. Halifçe 1901 Scnainde ayn olarak nmmal bir tekilde 'büyiimiif- lci:rlerüıin iatediii genif &byı cdhetme-
miyoptur. Kafaamı Alman 'Yari k•zstm:lf- Doktor Harrieoıt 1t•mmda bir ilim. tür. Dalctor Kare! ba kcriibe -.yesiııde 9i için hndisini clinietecek bir kalırama-
tır. Modaya hiç tavizatta hulunmalamn 1907 ...,.,mde. Bir haJTanm kerıc:fiırin.. sın1 blp adım verdiii ... ptik bir tu- na ihtiyacı vards. Şarl Lindlıergin plui
zarafetle geyinir. Fasılasız tebeaeüm eda. den aynlrrıq olan Leibangi bir uztaliU luroba içinde bir hayn!? Tey& iman az- yeiinde bUDU bulmuştur . .insan ..-uhğmı 
Fakat kendiıliyle hı.mi olaıılar anc:alc yeya bir parça eti tamamiyle muhtar bir ~una yaptmaTr, inkişa • .Bmek, teda- ihya etmeyi isb1ıdaf eden büyük ~el 
onu la.yik:iyle tanıddttan .oma tebeuiim- tekilde yaptmü kahil olduianu söyle- vi etmek kabil olduju 'lletitoine 'Y1U- Lindherg Karelle mesa.İşiıı.İ birleıtirm:iş
lerindelci hususiyet ve manayı kavrayabi- mışti. Bundan senelerce sonra Karel bir mı,tır. tir. Hali bir adacıkta kurdukları labora-
lirler. Haluk, fakat zaaf bilmiyen bir ta- etüv içinde bir piliç bacağını filitre edil- Bu netice tababette büyük inkilap ya- tuvarlaıda imdi bunun i • 

lı vak.adan ıonra bütün zabıta ve jan- 3nündeıı. ııeçmi§ler, Maraeni görmütler, 
darına kuvvetleri derhal eeferber haline onun otobü• mahalline gitmek içia c~ 
geldi. ;eceii tenha yol üzerinde puıta 1cumıuf. 

Bütün yol iizerindeki jandarmalara 'ardL 
telefonla haber verildi. Kana gelen ve Ve anlattığımız gibi Jwrbanlarmı çap. 
giden bütün otomobiller ıııkı bir kontro- rastvari yaylan ateşi altına alarak yen 
le tabi tutuldu. .ıermitlcrdir. 

Sabaha doğru eaat ilçte Sen Lorende Katillerin Nise kaçtık.lan hakkında 

yolu ııarmlJ olan jandarmalara doğru lı.uvvetli deliller varclıı. Fransız zabıtası 
bir adam geldi. ve jandarmalar her ta.rafta çok akı bir 

Onlara : :uaştmnağa koyulmuşlardır. 

- Biraz ötede bir otomobil kazası Katı1lerin yablanacağı muhakkak ea-
olmuş .. lki ölü var .. Malumat venneğe yılmaktadır_ Söylendiğine göre Margen. 
geldim. haydutlar tarafından ölüme mahkfurı ol-

Dedi. duğunu biliyor ve bunu ı:nüteadclit defa-
J andarmalar bu adamın sözlerini din- lar aöyliyormu,. Bu kanL vak'a haydut· 

lemeğe daldıkları sırada ötede tam eür~ lar arasındaki kin gütm~ ve kan davası
atle siyah bir otomohü belirdi. nın yeniden alevlenmesine sebep olmuş

Bu katillerin otomobili idi. Numarası tur. 
.. Jf Pvz:Z.>Ji1iJZ7~7"7222llmA .. iLDA ................................... ~ 

Kiralık Apartmanlar 
Birinci Kordondan Kü1tiirperka giden Vasıf Çınar bulvan üzerin 

:de yeni yaptlmıf olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENOöLU) apart 
manian kiraya verilecektir. t ağustos 938 tarihinden itibaren kontrat 
yapılır. Kiralar : 450 - 500 - 600 liradır. 

H E R D A t R E D E : Sıcak ve soğuk su, hava gazı, ve elektrik 
tefisah, modern haftlandırma ve zil tertibatı, dahili telefon, hazır 
radyo anteni, Lavul ve fazla qya deposu, odun ve kömür deposu, 
sanchk Ye hizmetçi adalan çamaıırlık ve ütü odaları ve her türlü kon-

.·. fur vardır. 
M O R ACA AT YE R 1 : Her gün saat 12 - 1 ve 16 - 19 ara

, smda höyük Kardiçah han 52 - 54 avukat Cemal Çançar telefon 375 
Görmek i i · a • ... · • 
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Hughcsin dcvrialcm için takip ettiği yoll 

Milyoner tayyareci Hugh·es 
Filirrl.cilik yaparken hem havacılığa 
sevdalandı hemdeKaterinHepburna •. 

Bu ele avuca s1ğmaz zengin miras}'edi Devrialem 
seyahatine nasıl hazırlandı, nasıl muvaffak oldu? 

Havaları· fetheden bu kahraman 
nihayet ''Yıldız,, ına da kavuşacak mı 

DEVRIALEM SEYAHATi 
VE SONRADA ..• 

Hughes ve beraberinde deı,•rialem seyahatini yapan dört arkadaşı Bu muvaffak.ıyeti ve rekor kınşı di-

l ğer muvaffakıyetler ve rekor kı.rmalu 
. Hovard Hughcs daha on Uç yaşında dız verin... Derken kendisine verilen takip edi or. 
ıken mektep taUlini geçirdiği babasının birbirinden güzel yıldızların biç biri ile Ve Hu~hes her yeni bir rekor ~b
çütliğinde radyoya merak etti. Ve ken- alA.kadar olmamıştı. Onların sun'i güzel- hüsünde her havalanışında Katerin 
dl kendine bir radyo yapmağa muvaf- likleri bu kendine mahsus yaramazlık- 1 Hepbu~ da bulunuyor ve onu urrurla-
fak oldu. ları olan delikanlıyı a,Hi alakadar etmi- d "' 

0 . yor u. 
n beş yaşında makıne onu daha faz- yordu. Bu sefer Hughesin devrialem seyaha-

la teshir etti. Yine kendi kendine bir Fakat günün birinde bu yıldızlar ara- t• <l · ı· k t k ·stemı'stı' Fak t .. ıne o a ış ıra c mc ı ~ . a 
motorJil sandal yaptı. sında biri, Amerikanın deli fisenk bir H h tl");. K t .. t hl'k k • uıı es sev h;ı a erını e ı eye oy· 

1908 de Los Anjeles'te doğmuştu. Ba- yıldızı nazarı dikkatini celbetti. Bu Ka- k . •- ed·v· . . b ol b ma ısı.cm ıgı ıçın una razı mamış-

ası şimal ve cenup Amerikasında her terin Hcphum'du. tı. Huehes nihayet bu büyük emeline de 
tUrlll ticaret yapan zengin bir iş adamı Knterin de Hughes gibi nev'i şahsına r~ k ld 1939 N k · . · muva m o u. • evyor sergısının 

idl. öldilğU zaman muazzam ~erveti oğ- mah~ tiplcrdendL . A propagandasını da yapacak olan devrl-
luna kaldı. Hughes şimdi mılyoner ol- Ikisı arasında derhal hır anlaşma hlı- ııı h tin . K t . H b 

ıı em seya n e yıne a erın ep um~ 
muştu. sı1 oldu. Dost oldular. .. 1 t .:ı ·ı kt ··--u 

N " ' aln d 1 kla da kalmadı un u~r u eşy4 ı e çı ı ve muuuı 
- e yapacagım. Ve y ız ost oma - 1 k el'' dil n· d o ara on . 
ıye Uşilnllrken sinema dünyası onu lıır... Şimdi söylendiğine nazaran Hughe.! 

sardı. Hollvudda amcası .sahne vazıı Hugbcs.. Aşık da olmuştu... bu son hava uı!erinden sonra güzel yı1-
idi. dizı ile evlenecektir. 

Beman onun yanına gitti. 12 SAATIE 526 K1LOMETRE 

- Amca .. Dedi. Ben buraya filim yap- AMERİKA SEV1NÇ 1Ç1NDE 
rnağa geldim. Yilz milyon dolanın var. Hughcsi bundan !lonra Holivud civa-

Bana stUdyo, kamera, dekor ve .. yıldız- rında bir tayyare hangarına kapanmış H gh . __ r. •• A 'kal 
1 

. ·m 
J t · d.ni D h l . b 1 ·· ·· u esın zaı.erını merı ı ar mı ar emın e ı z.. er a ışe il§ ıyaca- goruyoruz. . .. .. . . 
~ O b d t knisy nl kinis. t hır zafer saydılar. Bu tun Amerıka sevınç sun... ura a e e er ve ma -

nk f·ı ·ı 1 ı b' d ,_ d' · t d'V• 'b' b' içindedir. Yüz binlerce kişi tarafından yaptığı ı im tayyarecı ik üzerine er e ır ara a ro.en ı ıs e ıgı gı ı ır h 
l k d Ka · H uğurlanan bu milyoner tayyareci da a o du. Hava melekleri adını taşıyan bu tayyare yaptırma ta ır. tenn ep- . 

1 filim bilyilk hava harplerini tasvir edi- burn'un tayyareciliğe karşı sevgisini an- fazla hır kalabalık tarafından karşı an· 
yordu. lamıştı. ldı. Ve bu karşılayanların başında da yi-

Oç sene uğraştı. Ve yine anlamıştır ki .sevgilisinin kal- ne Katerin Hepbum bulunuyordu. 

Oç milyon dolar sarfetti. bini kazanmak için havaları fethetmek! Hughesin AtlanUği açmak suretıle 
Nihayet ona: llzımdır. 

1 

dünyayı havadan devrettiği tayyaresine 
- Muvaffak olamaoın. Kaybettin. 12 Eylt11 1935 de pilot olarak yanına Amerikalılar cUçak laboratuvar> adını 
Dediler. Fakat o: kimseyi almadan ve ilk defa-tayyare ida- veriyorlar. Bu tayyare hakikaten uçak . 
- Hayır .. Kaybetmedim. Kazandım. re etmek suretile havalanıyor. bir lAboratuvar gibidir. Katenn Hepburn 

Trakyada 
Türk tarih kurumu 

hafriyat yaptırıyor 

Edime 16 (Husus! muhabirimizden) 
14 Ağustos ayının başında Türk taTih 

kurumu Vize köylerinde ve Kırklarelin· 
de hafriyata başlanacaktır. Kazıları Do
çent Arkeolog Arif Müfit Mansel idare 
edecek ve bu sene daha zengin iş kad· 
rosu ile gelecektir. 

Umumi müfettişlik geçen yıllarda ol· 
duğu gibi bu yıl da kolaylığı göster
mek için hazırlıklara şimdiden haşlam~ 
tır. 

UM.UMt MOFE'ITtŞLtK KONAôI 
Edirne 16 (Hususi muhabirimizden) 

Yeni yapılan Umumt müfettişlik ko
nağı bit~ ve oraya nakledilmiştir. Bu 
konak Kıyık semtinin canlanmasına pek 
hizmet etmektedir. 

ÇOCUK 1SLAH EVLER! 
Edirne 16 (Hususi muhabirimizden) 

Adliye vekaletinin Edimedeki hüylik 
ceza ve çacuk ıslah evlerinin çalışacağı 
çiftliği vilayet husus? idaresinden satın 
alacaktır. Bu çülik ve yanı başındaki 

dertli Mustafa çifliği ceza evini ideal bir 
duruma sokacaktır. 

Ceza evinin yakın gUnlerde kadrolnn 
çoğalacaktır. 

Çok ve çeşitli ziraat yapan cezalılaı 
demircilik, marangozluk, kunduracılılı 

ve halıcılığa dört kol a~lardır. 
ASFALT YOL 
Edirne 16 (Husust muhabirimizden) 
Lüleburgazdan Edirneye kadar yapıla-

cak olan asfalt yolun 39 kilometreli~ 
kısmı bu gün ihale edilmiştir. Yakında 
inşaata başlanacaktır. 

EDiRNE KlZ ENST1TOSO 
Edime 16 (Husust muhabirimizden) 

E~Hmc kız sanat okulu önümüzdeki den 
yılı başında kız enstitüsil haline gire-

' cekilr. KUltUr bakanlığı bunun ihtiyaç-
larını Trakya umumt müfettişliğinden 
sormuştur. Enstitünlin mevcudu 300 ua 
400 arasında olacaktır. Umumt müfetti.ş
Jiğin husust evi olan konak boşaltılmış 
ve Kız EnstitUsi.lne devredilmiştir. Bu 
takdirde enstitü 3 daire halinde gcnişli
yccektir. 

Gediz de 
-o-

Bir adam boğuldu 
Menemenin Musabey .köyünden olup 

F oçanın Maltepe mevkiindc harman dö· 
ven Salih oğlu Ali Karakaş müessif bit 
kazaya uğrıyarak Gedizdc boğulmuştur. 
Ali Karakaş 3 1 yaşında bir gençti. Ken• 

disi Abna binerek amele aramak maksa· 
diyle Gereme köyüne gidiyordu. Bu zat 
kestirmeden gitmiş olmak için atiylc Ge
diz nehrine girmiş, fakat sulardan Ür• 
ken at sahibini sulann içine yuvarlamlJ
tır. Ali Karakaş yüzme bilmediği için ee• 
rin suların içinde boğulmuştur. 

At yilzerek aahite çıkmış ve mağrultun 
kardeşi tarafından görülerek yakalanmlf
tır. Hadisede kut olmadığından cesedin 
defnine izin verilmiştir. 

bedi. ÇilnkU artık gökleri ve tayyareyi Maksadı, söylediğine nazaran ufak bir cl939 Nevyork Fuarı> adı veiilen tay- dar neşriyat yaparlar. Hem Amerika radyoları ile yakından takip etmişler-
h b 1100 be · ku d •'-• h A il uh b d b ·ıı ı dir. Lukhid Vego tayyaresi ile 23 hazirandı sevmeğe başladım. Bozulan filmi tekrar uçuş tecrübesi yapmaktır. Fakat bu ufak yare er iri ygır vvetin e uu em vrupa e m a ere e e 1 r er. 

. ·· ıu k tıhl d T ahati da h • T d bunl d b k ist'k Nevyorktan kalktılar ve 10 temmuzda hem de sözlü olarak çevireceğim. tecrübeyi 0 Los AnJelos - Nevyork ara- motor ve te aa ı ır. aYYare sey esnasın ve er ya ayyare e ar an aş a ı ame- .. 
Dediğini yaptı. Ayrıca daha Uç dört sındaki beynelmilel silrat rekorunu sa- (Jiro-pilot) denilen ve pilot olmadan rım saatte bir vaziyeti bir rapor halinde tini, Amcrikadan uzaklaşma ve Avru- Nevyorka döndüler. 17 gun süren bu 

filim daha meydana getirdi. atte 526 kilometre silratle uçmak sure- tayyareyi otomatik olarak idare eden bUtün dilnyaya yaymıştır. paya yaklaşma vaziyetlerini otomatik devrialemde Berlin, Moskova, Sibirya, 
Ve bu sefer muvaffak oldu. tile bitiriyor. yepyeni bir cihaza maliktir. Tek ve ge- Diğer tarafdan ayrıca ahcı makineler olarak gös_teren ve kaydeden iki radyo Kamçatka, Alaskadan geçtiler. Bu hat, 

b . k d k .aı d Hughesin bu sefer katettiği yolun he-Şimdi artık o bir anda meşhur bir tay- niş ır amara.sı var ır. mütemadiyen hava raporlarını alm~lar- ompa weti e mevcuttu. 
KATERlN HEPBURNLA yareci de oluvermiştir. Burada ayn ayn verici üç radyo var- dır. Atlantikte seyahatte bulunan 15 bUv Uzun müddet havada ve yüksek irti- man heman aynidir. 
KARŞILAŞMA Havacılık onu da.ha fazla kendine çek- dır. Bunlar 17 muhtell.f mevce tulünde yük vapur kumpanyasının vapurlan da fada kalmak ihtimaline karşı kafi mik-
- Bana stüdyo, kamera, dekor ve yıl- miştir. ve 333 kilo siklden 22000 kilo sik'e ka- Hughesin. Atlantik üzerinden geç1şlni tarda oksijen de depo edilmişti. 1933 DE 

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

Hızır babanın sihirli değeneği 

6-

·--~~ -- - . . . Hovard Hughes bu bllyük ve cUretli 
rek bahçeye varır. tar. Şah onlardan gızli kalkıp gezı- hava seferini dört kişi ile birlikte başar- Tayyareci Viby Post 15 Temmuıd.aıı 

Aradan epeyce vakit geçmiş, kız~ nerek kızların nikaplannı bulur. B d.. k d k makinis lik 22 Temmuza kadar iki sene evvelki tay· 
lar padişahın nerede kaldığını anla- - Hiç değilse bunlar bunu gey- ~t:. ~isyort işi e ~:r~lik 

1 
~l yarcsile ayni yoldan devrialemi 7 gU.n 

mak için her ne kadar arayıp tara· diklerinde kut oluyorlar. Ne etsem, g:r.e b~e lden vel te ızkcı 
1
medsi e e- 18 saat ve 50 dakikada ikmale muvaffak 

1 d b ı d v 'd rının ırcr yı ızı o muş imse er r. 
mış arsa a u un ugu yere gı e- ne yapsam.. . olmuştu. 

mezlermİ§. Bir de geldiğini görünce Gibi düşünmekte iken hemen Onun da tayyaresinde otomatik pilot 
bo Z d BF.ŞlNCt DEFA DEVRtALEM 

hep birden ko§uşup ynuna sarılır- ümrü anka kuşu tesadüfen ora- ve pergel tertibatı vardı. 
lar. dan geçermiş. Padişahın düşünüp 

- Bize senden başka yar olmaz. taşındığını görünce nikapları ateşte Hughes ilk defa olarak havada devri 1937 DE 
Zümrüt anka kutu: Zümrüdanka kuıu bunun üzeri- Bizi düşmanımızdan kurtardın. Her yakmasını söyler. Padişah ta kendi- alem yapını~ değildir. Onun büyük mu-
- Merak etme. ne ağzından bir ateş püskürtür. Bu ne dilersen biz de yok demeyiz ve se· ni toplıyarak hemen bir ateş yakıp vaffakıyeti hu devri filemi kendinden ev- Son dcvrlAlcm teşebbüsU meşhur ka-
Diyerek denize bir dalmaıilc ateş bütün bu dikenleri bir anda kül nin yolunda ölmeği gözümüze alı· nikaplan içine atar, cayır cayır ya- vel y~pılmış olanlardan daha süratli ve dın tayyarecisi Amclia Erhard'ın fect 

bütün deniz ıuyu birden çekilir ve eder, padişah ta Allah senden razı rız. kar. • cüretlı yapmış olmasındadır. akıbeti ile neticelenen teşebbüs olmuş-
denizin olduğu yer ıanki yangın- olsun diyerek yine yoluna devam e- Demeleri üzerine padişah ta: Kızlar da her biri çırpınıp sıçnya- tur. Zavallı Amelia en uzun yoldan 
lık ·imit gibi kup kuru kalır. der. Cadı karısı ise padişahıp yine - Ey gül kızlar, ben bir büyük rak: 1924 DE devrinlcm yapmak isteml~U. Hattı üstü-

- Haydi tabım yolun açık ol- geldiğini görür görmez: padişahım, tacım tahtım dururken - Aman padişahım yanıyoruz. vnnın yakininden geçmek, cenup pasifi-
aun diyerek uçup gider. - Seni gidi katır seni .. Ne yapar- böyle ıssız yerlerde kalmak bana ya· Ne oldu.. Ilk devriUlem seyahati 1924 de yapıl- kini, Asyayı, Afrikayı, şimal Atlantiğinl 

Biraz daha yürüdü. sam üstesinden geliyorsun. Bakalım kışmaz. Siz de bana yar iseniz şehire Demeleri ile padişah: mıştır. aşmnk gayesini gütmüştü. 
Cadı kansı bakar ki padişah koca §imdi ne edeceksin.. varıp olanca ömürlerimizi beraber - Korkmayın, o i§ bitti.. Ben Amerikalı tayyareciler grup halinde Hughes son devriAlem rekorunu elin-

denizi kurutmuı yine geliyor. Bu se- Diyerek bütün cihan yanıyor gibi ve safa ile geçirelim. de siz de murada erdik .• Haydin dur- bu seyahate iştirak etmişlerdi. 19 Mart- de tutan Vihy Post'ı geride bırakmak 
fer bir afsun daha okur ve padişahın dağ taşı alev içinde bırakır. Deyince kızlar: mayıp şehire varalım. tan 28 Eylıilc kadar üç ekip, tayyareci suretile muvaffa.lt olmuştur. 
Önünde bu defa ucu bucağı gelmi- Padiph alevin kızgınlığından üç - Padi§ahım biz periyiz. Böyle Demesi ile kızlar ne kadar sevi- Smit, Nelson ve Vade'nin idarelerinde Maamafih bütün bu rekorlar resmi re-

Yen bir dikenlik peyda olur. Padi§ah saatlık yola kaçar. gidersek size zararımız dokunur. Bi- nirlerse de perilikten istedikleri zevk- ve çift satıhlı Uç tayyare ile yapılmıştır. korlar değildir. Beynelmilel tayyareci· 
oraya kopr, buraya kopr, dikenleri Hemen yanında bulunan son tü- zi perilikten kurtarırsanız artık seni lere alışmış olduklarından: Bu tayyareler icabında denize inme ter- liğin federasyonu bu dcvriruem seyahat
geçeyim der, eli yüzü, ayaklan, vü- yü de yakınca Zümrüdanka kuşu ye- istesek bile senden ayrılamayız. Çün- - Ah şahım .. Bizi bir yandan tibatmı da haiz tayyarelcrdi. Haryo, şi- terinin hiç birini resmen tanımamıştır. 
cudu yara bere, kan revan içinde ka- tişir. Ateşi görmesi ile nasıl üfledi kü bizi perilik halimize bırakmaz. sevindirdin bir yandan yerindirdin. mal pasifiki, Japonya, Saygon, Kalkuta, Federasyonun resmi itinarer'i şudur: 
Jır. Ne yapacağını §8§ınr. ise alevleri o kadar ilerletir ki cadıyı Dediklerinde padişah o gece kız- Her ne ise size kavuştuğumuza şük- lran, Paris ve lzlandadan geçmek sure- ~araşi, Tokyo, Sanfransisko, Nevyork 

Bu defa da cebinden Zümrüdan- cayır cayır yaktıktan sonra Gül kız- larla bahçede kalır. Ötedenberi işit- rolsun. Şimdiden sonra sen de kork- tile seyahatlerini ikmal etmişlerdi. ve tayynrecinin intihap edeceği bir Av-
kanın verdiği kılların ikincisini çıka- !arının bahçe duvarları bile yangın tiğine göre hunların bir tılısımı ol- ma .. Bizde birşey kalmadı. Ne varsa rupa şehrinde mecburi tevakkuf şartile 
rarak yakar. yerine döner • malı .• Şunu anlıyayım da belki bo- artık sendedir. Emrinize bağlıyız. 1931 DE bir devrialcm ... Ve bu devrlalemi saatte 
Kuş yine kosarak gelir. Cadı yanar biter. Padişah ta sela- zahilirim diye kendi kendine kurar. 500 kilometre sUratle yapan federasy~ 
Padişah ona vaziyeti anlatır. meti bulur. Artık doğru yoluna gide- Gece olunca herkes yatağına ya- - B t TM E D 1 - Tayyareci Post ve Gati 450 beygirlik nun koyduğu kupayı nl~ olecaktl~. 



Pelageya~nın hastalığı 
Pelageya otuz kilometrelik bir me- - Eh sen Pelageya, Pelageya, diye 

•afeden köy hastanesine ge]di. aöylenmeğe başladı. Sen cahil bir karı · 
Evinden şafakla beraber çıkmıştı. öğ- sın Pelageya Maksimovna ! Ben şimd 

lt:ye doğru tek katlı b~az hastanenin seninle ne konuşabilirim"> Ben artık t'C · 

lnpısı önünde atından indi. Hastanenin hir İn9anı oldum. Ben şimdi artt~ rnebu

kapısı önünde oturmakta olan bir köy- sum. Zarp, taksim biliyorum.. ~~albukl 

}üye ıs:ordu: sen, belki de adını bile yazamazsın t Be-

- Cerrah hasta kabul ediyor mu) nim yerimde bir başkası olsaydı bu cc-

Köylü büyük bir ali.kayla: haletinden ötürü mutlaka seni kapı dı~arı 

- Cerrah mı, dedi] Sen hasta m11'1n) ederdi. 

1-~~rnın falan mı ağrıyor) 
Pelageya : 

- Evet hastayım, dedi. 

Mujik: 

- Ben de hastayım yavrum, d:ye in

ledi. Fazla darı yedim. Yedinci olarak 
aıraya yazıldım. 

Pelageya abnı ağaçların birine bağladı 
ve hastaneden içeri girdi. 

Hastalan, doktor muavini lvan Kuz

miç kabul ediyordu. Bu, ufak tefek, kır 
saçlı, ve köyliller arasında fevkalade 

m~hur bir ihtiyardı. Onu, bütün o ha
vali tanırdı. Herkee onu metheder ve se
hepsiz olarak ona ccerrah> derlerdi. 

Pelageya cerrahın odasına girdi. Yer· 
lere kadar eğilerek onu eelamlac.lı ve san
dalyenjn bir kenarına ilitti. 

Jvan Kuzmiç: 
- Hatla rmıınız, diye tordu: 

- Evet hastayım, hem de çok has-
tayım. Bütlin vilcudum hasta.. Her ke

miğim ayn ayn alrıYor, yüreğimde de 
bir ağırlık var. 

Ben hala çitin kenarında duruyor
dum. Yavaş bir sesle ona: 

- Haklısın Dimitri Naumiç, dedim. 
Ben cahil bir kadınım .. Sen heni hemen 
kapı dışarı et t. 

Bu sözlerim üzerine Dimitri Naumiç , 
beni kolumdan tuttu: 

-Ben şaka söyledim. Pelageya Mak
simovna, dedi. Ben bunu mahsus söyle
dim. Sen darılma 1. 

Ka1bim yeniden atmağa başladı. 
- Hiç merak etmeyiniz, dedim, ben 

de amaliarbaa, zarp, taksim öğrenicim. 

Ben de adımı kağıda yazabilirim. Sizi, 
sizin gibi okumu~ bir adamı mahcup et
mem. 

Doktor muavini lvan Kuzmiç sandal
yesinden kalktı ve odanın içinde dolaş

mağa başladı. Nihayet: 

- Kiıfi, dedi. Hastalığından bahset .. 
Nereden rahatsızsın j). 

- Rahatsızlık mı} Şimdi bir §eyim 
yok.. Doğrusunu istersen lvan Kuzmiç 
aıhatimden ıikayete hiç hakkım yok ... 
Çünkü kocam: eben şaka ettim> dedi .. 
Demek ki o pka söylemiş .. 

lvan Kuzmiç al&ksızlıkla sordu ı 

Peki, bu neden~ Ne zamandanbe-

Sonbahardanberi lvan Kuzmiç ... 
tam sonbahardanberi .. Sonbaharda has
talandım. Koeam Dimitri Naumiç hamur 
lfini çok severdi. Ben hem yufka açıyor, 
hem de kocamı dütünüyordum. cNere
de o timdi h diyorum. Halbuki o ıehir
i:leydi Köyümüzden mebuı çıkmııtı. 

Doktor muavini: 

- Tabii faka söylemjı. diye söylen
di. Sana bir toz, yahut hap falan vere
yim mii\ 

(Yukarıda, solda) - onun zaten en ıon dakikada karar vermek adetidir. 
(Yukarıda. sağda) - Bayan .. Bu gaz ma&kesi size çok yakqıyor .. 
( A§ağıda, •ağda) - Bayan sizi aramağa gönderirse nerelerde aramayayım. 
(Aşağıda, solda) - Muhasebecinin hokkabazı çok can sıkıcı bir ~ey ... 

Doktor muavini: 

- Fakat müsaade ediniz, dedi. Siz 
buıaya kocanızdan mı bahsetmeğe gel
tliniz, yoksa haatahğınızı mı anlatma· 
p} 

- Anlatıyorum ya lvan Kuzmiç, eö
zümü k.,.me I.. Ha ne diyordum: B.ı 
mutfakta yufka açıyordum. Bir de ne 
bakayım; §U koyun ouratlı Agafya teyze 
ellerini saUıyarak mutfağa doğru geli
yor. 

- Kot, koı Pelageyuıka, galiba ee
ninki geliyor. Sırbnda torbası, elinde 

baıtoniyle kay ookaklanndan cakalı ca
l<alı geçiyor. 

Sevincimden yüreğim güm güm at
mağa baıladı. Ayaklanın birbirine do
laıtı. Şaıkınlığımdan gene yufka açmak

ta devam ediyordum. Fakat nilıayet 
yufkaları elimden atmağı akıl ettim. He
men avluya koıtum. Avlu güneı içinde 

idi. Ortalıkta tertemiz bir hava vardı. 

Solda, ağacın altında aarı buzağı gevi~ 
getiriyor, kuyruğuyla sinekleri kovalıyor

du. «Eh, diye düş!indüm. Dimitri Nau
rniç, şu buzağıya kim bilir ne kadar ae· 
'\>'İnecek).> 

Doktor muavini kaılarını çatarak: 

- Fakat, dedi. Rica ederim, derdi
nizden bahsediniz r 

- Aman, 1van Kuzmiç, ben neden 
bahsediyorum} Darılma.. Anlattıgım 
teyler dertten başka ne ki} Ha, nerede 
kalmıştım} Avludan sokak kapısına çık

tım. Sokağa ıöyle bir göz attım: Solda 
lilise.. Kilisenin yanında papasın keçül 

otlıyor, biraz daha ileride kırmızı horos 

eoelenip duruyor. Sağdan ise Dimitri 
Naumiç geliyor. 

Ona şöyle bir göz gezdirdim. Yüre
ğim ağzıma geldi. Başım döndü. Göz
lerim karardı. O ise, ciddi ve ağır adım
ı:~ !a ilerliyordu. Esen rüzg8rla sakalı sa

ğa ~ola gidiyordu. Üstünde şehir işi bir 
gömlek, a}'ağında ~ehir işi bir iokarpir 
vardı. 

Kocamın ayağında iskarpinleri görün
ce yüreğimden bir ah koptu. cEyvah 
diye düşündüm. ben bu kıyafetimle o
nun e;;;i nasıl olabilirim} 

T amam~n gersemlemiştim. 
Naumiç. ağır adımlarla yanıma 
tı: 

Dimitr; 

yaklaş-

Merhaba Pelageya Maksimovnıı, 

dedi, yıllardır seninle görüşmedik. Na
aıl•m bakalım. 

Aptal karı, kocamın sırtındaki torba
aını alacak yerde sersem sersem ayağın
daki iskarpinlere bakıyordum. Aklımdan 

- Lüzumu yok lvan Kuzmiç, nasi
hatlerine teşekkür ederim. Şimdi ben 
kendimi çok eyi hissediyorum. Sana çok 
teoekkür ederim. Allaha ısmarladık. 

Pelageya doktor muavininin masası 

üzerine içi buğday dolu bir çıkın bıraktı 

ve kapıya doğru yollandı. Sonra geri dö. 
nerek: 

- Evet, dedi. Mua1lime gidiniz, mu
allime .• Doktoylulc bu İ§le uğraşmaz! .• 

Pelageya yerlere kadar eğilerek kapı
dan çıktı. 

Tashih 
Dünkü nüshamızda İntişar eden 

(lzmir incir ve Üzüm Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği) ne ait toplan
tı ilanı ruznamesinin birinci madde
sindeki cTasnifi> kelimesi «Tasdiki> 
olacaktır. Tashih ederiz. 

Geç değil, erken! 
Büroya gelen iş arkadaşını bu gün 

yorgun argın gören memur, sordu: 

- Bu hal nedir böyle? Ben seni hiç 
bu kadar bitkin görmemiştim! 

öteki, esnedi: 

- Ah, evet! Sorma! 
- Ne oldu? 

- Dün gece ziyafetteydim. Gece geç 
vakte kadar yedik, içtik, eğlendik. 

- Anlaşıldı! 

öteki, eliyle bir hareket yaptı: 

- Yok, daha bitmedi! Dahası var ... 
Eve gelip de soyunup dökünürken, ka
rım uyandı. Benim sabaha karşı geJd;
ğimi uyku sersemi ile farkına varmı

yarak, c!şte bak! dedi; böyle olmalı! 
Neyse 40 yılda bir kerre olsun erken er
ken uykudan kalka:bildin!> Bu vaziyet 
karşısında ne yapabilirdim? Tekrar gi
yinmekten başka yapacak bir şey yok
tu artık benim için! 

Makine adam'ın 
dimağı da var mı? 
Bir alimin 31 senede 
makine adam iki 

başardığı işi 
senede gördü 

Makina adam {Rabot) yalnız yürü-ı Brovn yirmi senesini bu işin hazırlan
;nekle kalmaz. Yalnız kendisine verilen ma mesaisine hasretmitti. Bunu takip 
:nuayyen vazifeleri yapmakla kalmaz ... , eden 11 sene zarfında Joile üniversite· 
Ayni zamanda düşünür de .. işte asıl şa- . sinin profesörü sıfatiyle korkunç ve uzun 

~ ılacak şey budur. bir riyazi ruuadelenin ha11ine girişmi,tir. 
Makina adamın bir dimağı olması.. Ancak 1919 senesinde giriştiği işin bir 

1888 senesinde Kembriç üniversitesi· 

:ıin genç bir talebesi olan Brovn yirmi 
bir yaşından beri hayatını ayın tetkikine 

"ıasretmiştir. 

Bu tetkiklerden maksat arzımızın 

da ,unları geçiriyordum: cEyvah kocam peyki olan ayın hareketleri ile kürrcnin 
l lakarpin geymeye başladı. Şehir adetle- hareketi arasındaki dakik ve mukay ... eli 
rine alıştı, artık beni beğenmiyecek .. • hesapları en ince tefenüat ve noktasına 

cetvelini gösteren üç ciltlik eser meyda
na getirmiştir. Şimdi düşününüz bir ker· 

re .• Profesör otuz bir senede vücuda ge

tirdiği eser ve yaptığı hesapların esa
sında küçük bir hata onu ne kadar müt
hiş bir yeise sürükliyebilirdi ve böyle bir 
hatanın mevcut olup olmadığını anla
mak için de bir o kadar daha ömür tör
pülemek lazım gelecekti. Kocam da, aklımdan geçenleri oku- varıncaya kadar tesbit etmekten ibaret· 

muş gibi: ti •.• Brovn nihavet geçen ay içinde geni; 

Bu, Kurnazlıktır 
Londrada bir adam iş arıyordu. Bü

yük bir fabrikaya müracaat etti. Ken
disi, işçi yazan adama götürüldü. On
dan şu cevabı aldı: 

- Maalesef, şimdi hjç bir iş yok; da
ha demin başka bir müracaat edene de 
red cevabı vermem icap etti! 

- Biliyorum! 
- E, o halde? 
- O adam dişarıda bekliyor. 

- E, peki sonra? 
- Onunla konuştuk, dertleştik. Bana 

c!çeride öyle bir işbaşı ile karşılaştım, 
\i işçi alacak selahiyetten mahrum; aciz 
-ni Aciz. Beceriksizin biri!> dedi. 

- Ne? Bunu söyledi, ha? .. Ben ona 
glisteririm! Sizi buraya işçi olarak alıyo
rwn .... Derhal işe başlayınız! 

- Yahu... Otomobil ağırlaştı. Galiba 
bir yere takıldık , •• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ RADYO ~ . . •••••••••••••••••••••••• • ••••• 

ANKARA RADYO~ 
öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 Karışık plak neı riyatı 12. 
50 plakla Türk musikisi ve halk ~arkıla
rı. 13. 1 5 Ajans haberleri. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18. 30 Karııık plak neşriyc'1. 19. 
15 Türk musikisi (Salahettin) 20 Saat 

ayarı ve Arapça neşriyat. 20,15 Türk mu
>ikisi (Handan) 21 konferans : (Beh
; et Kemal Çağlar) 2 1. 15 Stüdyo salon 
orkt"strası. 

22 Ajans haberleri. 22. 15 Son 
18 temmuz 1938 pazartesi programı 
öğle neşriyatı: 

Saat 14.30 Karışık neşriyatı. 14.50 
.=>lakla Türk mu!likisi ve halk şarkıları .. 

! 5. 15 Ajans haberleri. 
Akşam ne~riyatı : 
18. 30 Plak neıriyatı, 19. 1 5 Türk mu

ikisi (Makbule), 20 Saat ayarı ve 
·\rapça neşriyat. 20. 15 Türk musikisi 
ve halk şarkıları : (Handan) 2 1 Konfe
rans : (Şevket Süreyya Aydemir) 2 1. 15 
Stüdyo Salon orke~trası. 

22 Ajans haberleri 22. 15 Son. 

!Jir soluk alabilmiştir. 
Zira (Hesap yapan makina adam) 

hesap makinesinin başına geçmek sure· 
!iylc bir ömrün kifayet edemiyeceği me
<Jaiyi 24 ay içinde bitirmişlerdir. 

·----~-

17 TEMMUZ PAZAR 1938 

Ebu Nevvas fıkralarından: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hayvanatla ~imtizaç 
daha kolay 

Harunürreşit bir gün Ebu Nevvas'a kalmamış. 
fena halde hiddet ve gazep ederek he-
men hayvanatı vah§iye kuyusuna atılma· 
sını emretmİf. O zamanlarda Bağdadın 
kenarında bir kuyu varmış. Kuyuda bir 
takım hayvanatı vahıiye bulunuyor ida· 
mı icap eden mücrimler oraya atılarak 
bunlara yedirilmek suretiyle itlaf olunu· 
yormuş. 

Harunüneşidin emri mucibince Ebu 
Nevvası kuyuya atmağa memur olan zat 
tutup kuyunun bulunduğu yere götür· 
düğü esnada şair demiş ki: 

Arkadaş : Bu kadar senelik kapı yol
daşlığımız vardır. Bu müddet zarfında 
ne ben senden ve ne de sen benden bir 
fenalık gördün. Belki birbirimize bir 

hayrımız dokunmuştur. İşte bu arkadaş
lık namına olarak sizden bir şey Yİca 

edeceğim . 

- Ne rica edeceksiniz] Hakkınızdaki 
idam icrasından gayrı her ne arzu eder· 
seniz bunu icra edeceğime şimdiden söz 
veririm. 

- Emin olunuz ki sizi mesul edecek 
bir ricada bulunmıyacağım. 

- O halde söyleyiniz. 
- Şimdi heni içine atmağa memur 

olduğun kuyunun yanına gideceğiz. Be
ni kuyuya indirmezden evvel, bedeli ta
rafımdan tesviye edilmek şartiyle bir ke
silmiş koyun, bir tulum şara, bir tef, bir 

çıngıraklı külahı mübayaa ederek getir
menizi rica edeceğim. Beni bir muhafız 
ile beraber kuyunun yanında bırakır 

bunları mübayaa edersiniz. 

- Arzunuz bundan ibaretse pek ko· 
!ay. 

Memurun kabul ve vaadi üzerine Ebu 

Nevvas mumaileyhe lüzumu kadar para 
verdi.Yarım saat sonra istediği ıeyler 

kuyunun baıında ihzar edildi. Ebu Nev
vaa bir iple evvela koyunu kuyuya İn· 

dirmiı badehu külahı başına geyip defi 
eline alaYak §8.tap tulumu ile kendisini 

İpe bağlatıp kuyuya inmi§. 
Jçeride bulunan arslan, kaplan ve 

kurt evvelce indirilen koyunu yemiş ve 
karınlarını doyurmuı olduklarından Ebu 
Nevvasa derhal hücum etmeğe )üzum 
görmemitler. şair tarap tulumunu açıp 

bunlara içirmiı pek güzel musikişinas 

olup mükemmel bir oadaya da malik ol

duğu cihetle derhal tefle ve. teganni ile 
bir iheng icYaaına batlamıf. Koyun ile 

doymuı ve içtikleri şarap ile sermest ol· 

muş bulunan hayvanlar bu nağmata kar
tı hayran kalmıılar. Biraz sonra tevke 
gelerek Ebu Nevvas ile beraber sıçrayıp 
oynamağa başlamıflar. 

cEbu Nevvas maksadının hilıııl oldu
ğunu görünce artık kesbi emniyet ve it
minan ederek akpmı beklemiş. Akşam 
üzeri evvelce vukubula Yİcası veçhile ku· 
yu memuru bir koyun ve bir tulum şarap 
getirerek, Ebu Nevvas ile konuıtuktan 
ıonYa bunları kuyuyaindinniş. Şiir koyu. 
nu hayvanlara yedirip şarabı içirdikten 
ıonra yine Ahenge baıhyarak oynayıp 

sıçramı§. 

Cilnlerce devam eden bu hal Ebu 
Nevvas ile hayvanlar arasında bir nevi 
doıtluk ve tanıııklık husulünü badi ol
duğundan arbk ıair için kuyuda tehlike 

- Göbeğinden a•lıi 

ayrılmıyan dalgıç 

Harunürreşit bir gün Ebu Nevva.sı ku
yuya attırıp itlaf eylediğinden dolayı be-
yanı teessür ile ! 

- Ki.şki ~airi öldürmiyeydik. 
Dedikte hakikat halden haberdaı 

olan bir zat : 

- Efendim Ebu Nevvas henüz berha
yattır. 

Demekle Harun pürhiddet kesilerekı 
- Ne demek} Demek ki emrim der

hal infaz edilmedi} 

Demiş ve o zat : 

- Bilakis efendim derhal infaz olun· 

du. Ancak Ebu Nevvas bir çaresini bu, 
!arak kuyuda ve hayvanatı vahşiye n. 
beraber olduğu halde berhayat kaldı. 

Diyerek vakıai hali padişaha anlalını§. 
Bu keyfiyete fevklade hayret eden Ha· 
runürre~it bizzat görmek ve an]amak 
mak maksadiyle vezirleriyle beraber ku .. 
yunun yanına gidip &§ağı •eslenerek ' 

- cEbu Nevvas> orada mısın] 
Diye sormuş. Halifenin sesini tanıyan 

şair cevap vererek : 

- Evet efendim buradayım. 
- (Hayretle) hayvanlar •eni parça· 

lamadılar mı) 

- Görüyorsunuz ya) .. Eğer parçala .. 
mış olsalardı size cevap veremezdim. 

- Seni affettim. Haydi dııarı çık. 
- Hayır efendim. Kulunuz burada 

kalmağı tercih ederim. 

- Ne için kuyuda ka1mağı istiyor .. 
sun] 

- Çünkü hayvanatı vahşiye ile pey

dayi ünsiyet insanlarla ünsiyet etmekten 
pek kolay da. 

-Bu sözden maksadını anlamadım .. 
Ne demek istiyorsun) 

- Efendim şunu demek istiyorum ki 
senelerden beri maiyet ve hizmeti 9aha
nelerinde kaldım. Ufak bir kusurum üze
rine bana derhal hiddet ve gazep ede· 
rek katle karar verdiniz. Burada ise 
hayvanatı vahşiye, tabiatı insanı itlif e-y
lemek olduğu halde birkaç gün içinde 
beni aevdiler. 

Benimle ünsiyet peyda edip arkada• 
oldular. lıte bundan dolayı burada kal
mağı dünyaya çıkmağa tercih ediyorum. 

Harunürreşit ş8irin bu sözlerinden 

müteessir olmuş ve fevkalidc ısrar ede
rek kuyudan çıkarıp yine hizmeti hüma• 
yununa almış. 

Tabiatın şifa kaynaklar ı 

Karakoç ılıcaları 
açıldı 

İzmir ve havalisi sayın halkınca sene
lerdenberi bir çok hastalıklara ve bilhas
sa siyatik ve müzmin romatizmaya şifa 
verici banyoları, güzel manzarası ve da· 
iınt surette akan temiz ve berrak sula• 
riyle tanırumş Seferihisarın Karako9 
ılıcaları açılmıştır. Teşrif edeceklerin 
birinci kordonda 12 numaralı ı:arajda 

Seferihisar otobüslerine müracaat eyle
meleri ve lteraberlerinde nüfus tezkere
lrini de getirmeleri rica olunur. 

- Anneciğim .. lı=f et .• lıısan hafta
da bir gecesini de dışarıda geçirme•• 
na.sız olur? 
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• I .. • ..; -~. ·-:.. .f . . ', . • D A 1 M O N Masa vantilatörleri 
Fikir Biraz Cüretkarane Görülebilir ... 

Fakat, Neticeleri Şayanı Hayrettir. 

FEMJL 
' 

Kadın olmanın yegl\ne 

mahzurunu unutturur. 

F EM I L , :~:::~~::: ~:d=~~;~·::~l:t~e~:::::u~üyük 
FEMJ·ı ' Her ay tekerrür eden müşkül ve üzücü günlerde 

kadını bütün düşünce ve eziyetlerden kurtardı ... 
Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

FEMİL, 
' FEMIL, 
• 

FEMIL, 
• 

En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları altında 
sezilmez, kUllnnan kadın bile mevcudiyetini kati
yen farketmez. 
Mikropl u bezlerin ve pamuk tamponların kadın
ların bUtiln hayatlnrma mal olan rahim ve tenasüli 
iztıraplarını ortadan kaldırır . 
Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmızı hu
susi iki cins pamuktan kimyn hnrikalarile mikrop
suz bir ş~kilde yapılmıştır . 

FEMIL, Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci yar
dımcısıdır. Sihhatini seven her kadın, 

~ V.E B A (; l 
1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet pil· 

le itler. Bir saatte bir kuruftan daha az sarfiyat yapar. Bankala· 
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhassa ıaatte bir kurut gibi az ıarfiyat yapmuı 
tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz • 

Satıt yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civannda No. 28/9 
öDEMIŞLI HOSEYIN HOSNO kullnnmalıdır. FE.\UL küçük ve yumuşak olduğundan el çantanızda 

bile taşınabilir. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur ... 

iz mir c _ 
1 , ~ • · ' ", 'I' , • 'J • i'·A ' _ .. -· defterdarlığından: 

'' G L A SU R 1 T ,, fabrikasının 
'' P A P A G A N ,, Marka 

Satıı No. Lira K. 
1381 Bayraklı - Salhane Menemen cd. istasyon so. 14 taj nu-

maralı ev 110 00 
1382 Kartıyaka Turan Menemen cd. 259 taj numarah ev 60 00 
1383 Kal'!ıJaka bayrakh Sallıane Menemen cd. tarik hu 8 

YAôll BOYALARI en ucuz Av
rupa boyuı. 

taj numaralı ev 100 00 
1384 Bayraklı Salhane Menemen cd. lıta.syonda 4 taj nu· 

Bütün dünyaca tanuunış son de
rece dayanıklı ..... 

ralı kahvehane 100 00 
1385 Kartıyaka Bahariye ML ada timdi 1849 numaralı sokak 

47,80 M,M. 37 taj numaralı arsa 12 00 
45 modem renkleri vardır .. 1386 Kar91yaka M.Ada timdi 1849 numaralı sokak 33-1 taj 
5 ve 1, 1/2, 1/4, 1/8 kiloluk 

kutularda olarak 
numaralı 132.20 m.m. ana 33 05 

1387 Bayraklı Vi§ne ıimdi 1614 numaralı sokak 9 taj nwna-
rab 138,28 m.m. arsa 41 49 

GLASURiT VERNiKLERl 1388 Karııyaka Turan Menemen cd. timdi 1595 No.lu cd. 
5 ve 1, 1/2, 1/4 kutularda olarak 257 taj numarah ev 40 00 

1390 Bayraklı Vi§ne şimdi 1614 numaralı sokak 17 taj nu-

Bütün boyacılarda bulunur 
maralı 143,15 m.m. arsa 42 95 

1391 ikinci Karantina köprü Mısırh cd. 82 kapı numaralı 184 
M. M. arsa SS 20 

1395 Dolaphkuyu Cedit sokak 4 taj numaralı ev 1-2 hissesi 100 00 
1397 Salhane Ma. Selamet sokak 5 numaralı 95 m.m. arsa 19 00 

IZMtR BELEDtYESlNDEN: dit edilmi§tir. 1398 » » Yenituran so. 16 kapı arsa 2-5 hissesi §8yıan 6 72 
1 - Beher metre murabbaı 400 lttirak etmek istiyenler 372 liralık Yukanda yazıla emvalin mülkiyeti 17-7-938 tarihinden itibaren 15 

kuzuıtan 608 lira bedeli muham- muvakkat teminat makbuzu veya gün müddetle açık artırma usuliyie müza,redeve konulmuıtur. thale
ıncnli 55 inci adanın 152 metre mu- banka teminat mektubu ile söylenen si 1-8-938 tarihinde Pazartesi günü saat 13 tedir. Taliolerin milli em-
rabbeındaki 6 sayılı arsasının satışı gün ve saatte encümene gelirler. lak müdürlüğüne müracaatları 13-7-938 2556 (2458) 
Pat katiplikt~~ ~rtnamesi veçhile 2 _ Kar,ıyaka tramvay hayv.~- ~-~-~~~~~~~~!!!!~~!!:!!!!!!~t-.:?~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!I!~ 
2.8.938 sah gunu saat 13 de açık larının 938 ma}i yılı ihtiyaçlan lÇUl K k / / 
artırmaileihaleedilecektir.lştiraket- -.1, k ·ıt ·ıe satın alınacak 35. arsıya a l ara 

k · · l 45 ı · 60 k 1 k a~ e sı me 1 • nıc ıstıyen er. ıra uruş u bin kilo arpa beher kilosu 4 kuruş- k / / k 
rnuvakk.at .temınat mak~uzu.. veya 1400 lira muhammen bedelle ve o ay l 
banka tcmınat mektubu ıle aoylenen tan . . • echil . 
8 ·· tt c ··mene gelirler baı katip!iktekı §artnamesı v - e Sahil Alaybeyde temız Mete 
u~ ve s;'h e e~f ~ 6 r 80 k · _ ihalesi 29/7/938 Cuma günü saat kömürü ve odunu satılmaktadır. 

t 3941. e 4erOçkı tı bedıra ı· ~ruş_ 13 e temdit edilmi!tir· iştirak etmek Satı~ mahalli: Şayeste sokak 8 
an ıra uruş e ı mu aın akk t t d 1 ·· •· ·· Ah t ve rne""nli itfaiye müstahdiminine yaptı- iıtiyenler 105 lirahk muv a . e- numara a tomur~u me 

nlacak 58 çift bağlı fotin itfaiye mü- minat makbuzu veya banka temmat Kemalpa~a caddes~nde 18 numa· 
dürlüğündeki nümune ve şartname- mektubu ile s?ylenen gün ve saatte rada buzcu Hamdı. (

2456
) 

si veçhile açık eksiltmeye konulmuş- encümene gelırler. _1_-_2 _________ -;:-
tur. ihalesi 2.8.938 salı günü saat 3 _Temizlik hayvanlarının 938 
13 tedir. iştirak etmek istiyenler 29 mali yılı ihtiyaçları için açık eksiltme i~~~~ ~~~f tl~TA~: 
lira 75 kuruşluk muvakkat teminat ile satın alınacak 110.000 kilo kalın LAR MUT AHASSISI 
rnakb~zu ~eya ban~a teminat mek- buğday l:epeği beher kilosu 3 kuruş- D O K T O R 
t~bu ıle soy.lenen gun ve saatte en- tan 3300 lira muhammen bedelle ve 

Yerlimalı 

cumene gelır~er. . .. .. ba§ katiplikte~i §arlnamesi veçhile c 1A1 y ~ 
3 - Bedelı peşınen odenmek uze- ih l . 29171938 Cuma gu··nü saat e a ar 1 n Büyük fedakarltklarla vücuda ge-
K F d ~ d'·kü·ı ·· a esı · ·ı f b ·k d li ah la re ara atma agına o en çop- 13 t dit edilmiştir. iştirak etmek tın en a rı amız a yer m o -

lerin 1 senelik satı§ı 75 lira muham- e em . 5 kuru l k rak her model çatal, bıçak, a.ık 
bedeli b kAf likt ki art istiyenler 247 lıra O şu mu- •~ 

tnen • eh~le 8J k a ~ e f k - vakkat teminat makbuzu veya ban- Muayenehanesi : ikinci Beyler imal olunmaktadır. Avrupa mamuıa-
namesı veç ı e açı ınnaya o- kt b .1 .. 1 "'o'-~ında Fırın karşısında (25) tı ayanna faik olan bu emsalsiz yerli 
nulmuııtur. ihalesi 8.2.938 salı günü ka teminat me u .. u 1 e s~y enen • ~ --•~ be 

:t liri numaradadır. malı fabrikasının mamwabm r saat 13 tedı·r. l•tirak etmek istiyen- gu .. n ve saatte encumene ge e.r. 
., TELEFON : 3956 yerde aravınız. 

ler 575 kuru§luk muvakkat teminat 4 - Kar§ıyaka tra?1':ay ha~~· EVi Cöztcpe Tramvay caddesi LOKANTA ve Gazinocuların 
makbuzu ile söylenen gün ve saatte larmm 938 mali yılı ihtiya.çlan ıçın No. ı O! 8 TELEFON 2545 nazan dikkatine : 
encümene gelirler. açık aksiltme ile satın alınacak 35 Fabrikamız BASKURT marka-

4 - Yolların tamiri için satın ah- bin kilo kalın kepek beher kilosu 2 tZMiR IKlNCI HUKUK MAH- lı YERLi mamulihmızı görme-
nacak 3000 metre murabbaı kesme kur\J!tan 1050 lira muhammen be- KEM.ESiNDEN: den, ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK 
taş bat mühendislikten tedarik edile- delle ve bat kitiplikteki şartnames; tzmirde bqdurak cadesinde un takımlannızı almayınız. Bütün 
cek kqif ve f&J'tnamesi veçhile açık veçhile ihalesi 29.7.938 Cuma gün\! lüccan İsmail Piyale oğlu Emin tara- mallarımız hem kalite itibariyle 
eksiltmeye konulmuıtur. Muham- saat 13 e temdit edilmiıtir. lıtiral · fmdan mahkemeye verilen arzuhal- Avrupanınkinden daha yüksek ve 
tnen ke§if bedeli beher metre mu- etmek istiyenler 78 lira 75 kuruşluk ~e soy adı kanununa göre Seringen hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
rabbaı 130 kunqtan 3900 lira olup muvakkat teminat makbuzu veye oyadını tescil ettİrmİ§ ise de ucuzdur. 
ihalesi 2.8.938 salı günü saat 13 te- banka teminat mektubu ile söylenen ııilesi efradının soyadı Piyale Umumi Sabs Yeri: lstanbul Tab-
dir. lttirak etmek istiyenler 292 lira t • .. r ler 

1!)lduğu gibi muamelatı tücca- taka.le caddesi No. 51 
50 kuruıtuk muvakkat.teminat mak- gün ve saaa te eı;;;:en(2~;) · riyede bu isimle anıldığından al- (Jak Dekalo ve Şsı.) 
buzu veya banka temınat mektubu 'Dl§ oldu~u Seringen soyadının 
ile söylenen gün ve saatte encüme- ·ptaline karar verilmesini iate- ----.--------

ne gelirler. JJan mit olmakla icra kalınan mahkeme AŞÇIBAŞI MAllKA 
5 - 670 lira 56 k~ bedeli ke- sonunda davacının bu talebi muhik 

tifli Karııyakada Bostanlı mevkiin- Dosya No. 938-377 ;ebebe müstenit olduau anlqıld,ğın- Makarnalar 
deki mecra kanalının üstünün beton Menemen icra memurluğundan: dan K.Medeninin 26 ncı maddesi 
anne kapakla örtülmesi baı mühen- 25.2.1934 tarih ve 41-'-_6 sayılı ülanüne tevfikan davacmm tescil 
dislikten tedarik edilecek kqif ve ilama müsteniden menemen hazine- ettirdiği Seringen soyadının ref'ine 
fartnamesi vechile açık eksiltmeye sine 968 lira 46 kuru~ ve masarif ve ve keyfiyetin usulen ili.nına 28-6-
konulmu§tur. ihalesi 2.8.938 salı gü- faiz itasına borçlu sabık menemen 938 tarihinde karar verilmi§ oldu
ll\i aaat 13 tedir. lıtinlk etmek ıni- maliye tahsi1darlarmdan Bekir oğlu 1undan keyfivet yukanJ.ı:i madde 
Yenler 50 lira 50 muvakkat temi- Mecidin namına çıkarılan ödeme em- hükmüne tevfikan ilin olunur. 

Memur aranıyor 

llat makbuzu veya banka te- ri ikametgahının meçhuliyeti hase- 2460 2578 
tninat me~ubu ile s?ylenen gün ve biyle bila tebliğ iade edilmesind:n 
laatte encumene gelırJer. teb1ii7in ilanen icrasına karar verıl-
17 - 22 - 26-29 2$89 (2464) . !" 
~ mıştır. . . Türkçe, Almanca ve Fransızca 

1 - T izlik h l 938 Borçlunun tarihi ilandan ıtıbar~v~ :>kuyup yazmağa muktedir ve 
nıaı· l ihemt. -1 a~an annık ınk ilt 5 gün içinde işbu borcunu ödernedıgl usulü muhasebeye vakıf ve maki-

ı yı ı ıya~arı ıçın aç e s - d · · 
ille ile satın alınacak 124.000 kilo ve bu müddet içinde mal beyanın . a ne ile seri yazar bir baya ıhtıyaç 
lltpa beher kilosu 4 kunı,tan 4960 bulunmadığı takdirde hapisle tazyık vardır. ikinci kordon Şahinzade 
lira muhammen bedelle ve baı ki- ve hakkında cebri icra yapılacağı sokak No. 18 de Ahmet Ragıp SeUuıilc •ergmnin Birincilik 
tİplikteJd p.rtnamesi veçhile ihalesi tebliğat yerine geçmek üzere keyfi- Ozümcü müessesesine müracaat madalycuını kazanm1Jtır ... 
29.7.938 Cuma sninü saat 13 e tem-' yet ilan olunur. 2577 (2462) edilmesi. 1-5 (2446) 
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ilan 
lzmir ili daimi encümeninden: 

Eluiltmeye konulan İt 

Bu İ§İn açm tutan 
Bu qe ait evrak qağıda 
yazıhdır. 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
Tarih, gün ve saah 

istekliler 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 
Teklif mektuplan 

: izınir - T omalı yolmıun 50+000-81 
+070 kilometrolan aruındaki §Osenİıı 
esaslı onarılmuı, 

(12553) lira (51) kunq 

: A) kapalı eksiltme prt:Dame$i 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırhk ifleri genel f8l'bıametıi 
D) KeJif, proje ve fiat silsilesi cetvel· 
leri, hususi ve fenni p.rtname . . 

1 Ağustos 938 Pazartesi günü aaat 11 
de İzmir ili daimi encümeninde kapah 
zarf usulile yapılacaktır. 
: Yukanda yazılı eksiltme evrakını fz .. 
mir Nafıa müdürlüğünde görüp incele-

liyebilirler. 

938 takvim yılına ait Bayındırlık ba· 
kanlığından ahnml§ müteahhitlik ve ti .. 
caret odası belgeleri 

(972) liradır. 
: 2490 sayılı yasanın 31 nci maddesine 

göre tanzim olunarak yukarıda 4 ncü 
maddede yazılı saatten 1 sut evvel iz .. 
mir ili daimi ~cümeni ba!kanlığına 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 2539 (2457) 

İzmir emrazı sariye hastahane
si baş hekimliğinden: 
Yeniuır gazetesinin 5-7-938 tarih ve 9902 ve Anadolu gazetesinin 

6-7-938 tarih ve 7559 sayılannda açık eksiltme ile ahnacaklan ilin 
edilen cins mikdar. ve teminab qağıda yazılı üç kalem erzak ile Semi 
kok kömürü ibt.iyacınm açıll: eksiltmelerinin biti§ tarihi olan 11-7-938 
den itibaren bir ay içinde pazarlıkla almacal.-tır. isteklilerin her puar· 
tesi günü Emrazı sariye hastanesinde saat 11 de toplanan komiayona 
muvakkat teminat makbuzlariyle birlikte mün.caat1an 
Cinsi Muvakkat Alınacak 

T eminah Miktar Tutan 
Kuruı 
72000 
60000 

Kuru§ Kilo 
Süt 
Yoğurt 
Koyun eti 

5400 6000 
4500 4000 

20250 6000 270000 
16800 Semi kok kömürü 12600 7000 

2584, (2461) 

ilan 
lzmir ili daimi encümeninden: 

Eksiltmeye konulan it 

Bu İ§İn açın tutan 
Bu ite ait evrak aıa.ğıda 
yazılıdır. 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih gün ve saat 

istekliler 

Eluiltmeye girebilmek için 

: İzmir - Manisa yolunun 16+050-
21 +930 kilometroları arumdaki pe
esaslı onanlmuı. 

: (12341) lira (35) kunl§ 

: A) Kapalı eksiltme ıartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık İ§l~ genel §Mbıamesi 

D) Kqif, proje ve fiat silsilesi cetvelleri 
ve hususi fenni prbıame 

: 1 A;uatos 938 Pazartesi giinü saat 11 
de lzmir ili daimi encümeninde kapah 
zarf usulile yapılacaktır. 

: Y ukanda yazılı elailtme evkrakını her 
gün İzmir Nafıa müdürlüğünde görüp 

inceliyebilirler. 

gereken belgeler : 938 takvim yılma ait Bayındırlık ha. 

Muvakkat teminat 
T eldif mektuplan 

• kanlığmdan alınmış müteahhitlik ve U. 
caret odası belgeleri 
: (9257) lira 

: 2490 sayılı yasanın 31 inci maddesine 
göre tanzim olunarak yukanda 4 nc1i 
maddede yazılı saatten bir saat evvel 
bmir ili daimi encümeni bqkanlığma 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 2506 ( 2459) 



~-----

Hto< ıoey• ltızıyoruz . h ıc;bı r 1•y bizı 

taemnun ıtmıyOf. fokot •" fencnı 
bDtı:ln eırafımı.tdolırler bu çolt kôıu 

tabtottmudan dolayı bizden uıokl011yorkır 

lıte burodo 

VALIDOL ımdodımızo yetiı i rl 

Onu b•r kere hı.-:riıoı edmiıı ondon sonro 
diinyayı btr kar doho güzel gOrıc:ık~niı 

VALi DOL . dornıo, toblıı "' ' 
tıc.p hor ndı her ecl.Ql1ede: bulı.tewL 

Z .. Tenıııı kart 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Kahveci Mustafa evlatlarınm eski yıllar veraset vergisinden ve ka

dastro harcından borçları olan 198 lira 49 kurutun temini tahsili için 
mülkiyeti tahsili emval kanununa göre haczedilmİ§ olan üçüncü Sul
taniye mahallesinin Aıureci sokağında kain tahminen 2000 metre 
murabbaındaki ve içinde bet adet zeytin iki badem ve iki incir ağacını 
havi bahçe yeniden takdir olunan 1000 lira üı.erinden ilin tarihinden 
itibaren 21 eün müddetle müzayedeye çıkarılml§tır. 

Taliplerin 19 - 7 - 938 salı günü saat on be,te vilayet idare heyeti-
ne müracaatleri. 29 - 3 - 9-17 2320 (2329) 

. •-ım:lm!!!!!J ... ------------------~ 
lzmir vakıflar müdürlüğünden: 

1 - Kemeralb camiinin muhtelif tarnirab 20 gün müddetle açık 
arttırmaya konulmU§tur. 

2 - Bu tamirabn ketif bedeli 721 lira 65 kuruıtur. 
3 - Teminab muvakkate 55 liradır. 
4 - ihalesi 18 temmuz 938 pazartesi günü Sllllt 10 dadır. 
5 - Talip ve ehliyeti fenniyeyi haiz olanların Vakıflar idaresine 

müracaatleri ilin olunur. 
26 - 4 - 11 - 18 2289 (2312) 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 
1 - Berganıada Bakırçay ovası ve nehir iılibab ameliyab, ketif 

bedeli 1,564,863 lira 86 kuru9tur. 
2 - Eksiltme 22 - 7 - 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 12 de 

Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü ıu eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme, §8rtnamesi, mukavele projesi, baymdırlık 
itleri genel §8rtnamesi, fenni ıartnanıe 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 İ§lerini veya buna mu
kabil Nafıa işlerini taahhüt ed: p muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu ka
bil Nafıa i§lerini ba§armakh fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa ve
kaletinden alınm•ş müteahhitlik vesikası ibraz etmesi İsteklilerin tek
lif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Sular umum müdürlüğüne nıakbuz mukabilin e vermeleri lizımdır. 

Poetada olan l(ecikmeler tabu! edilmez. 211 l /2334 
2 - 7 - 12 - 18 2334 (2356) 

afıa vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it . : Aydın Bataklığı kurutma ameliyatı, 

kesif bedeli 24 .250 liradır. 
2 - Eksil m!! 25/7 /938 tarihine rastl ıyan pazart!si günü saat 12 

de Nafıa vekaleti ıular umum müdürlüğü au eksiltme komisyonu oda
sında kapalı ~arf usulüyle yap lacal:tır. 

3 - ltteklıler eksiltme §ar lnamesi, ırukavele projesi, bayındırlık 
i1leri genel şartname.i, fenni §arlname ve projeleri iki liri\ 36 kurut 
mukabirnde sulu umum müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye gi
rebilmek için isteklilerin 3544 liralık muvakkat teminat vermesi 20 
bin !i• lık Nafıa ıu i~leri.-ıi veya buna muadil Nafıa itlerini teahhüt 
edip muvaffabyetle bitirdiği ve bu kabil Nafıa ifleıini bafarmakta ka

· biliyeti olduğuna dair Nafıa v«'kiletinden elınmı§ müt "1ıhitlik vesikası 
ibraz etmesi. 

4 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci madd.ıde yazılı saatten 
bir saat evveline kadu Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 2290/2447 
8 - 13 - 18 - 22 - 2447 (2400) 

' - . ' . . ~{ - ··- ' '• =~ 

Böbreklerden idrar torbuına kadar yollardaki hutalıldarm mikropla· 
nnı kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanınız. 

•• 

HELMOBLO 
Böbreklerin çalı§mak kudretini arttınr, kadın, erkek idrar zorluk

lannı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnsmı, ıılc 

ıık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Ve!.aletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur. 

DIKKA T : HELMOBLö idran temizliyerek mavileştirir. 

# •• .. • • .- , ..,.:.· • .ı • '· • · , ... , - .. •v il 

UZÜM ISTiFCiSi ARANIYOR 
•• 

Uzüm kurumundan: 
Yaş 

mak 
üzüın işlerimizde 
isti yen 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

• 

' 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik y~ni Tımir eczanesi TELEFON 2067 
l'f.!'1~ıxm• 1 
lzmir inhisarlar tütün fabrikasından: 

Fabrikamızda yükleme ve bo§altma itleri için bir rampa ve sundur
manın İnfası açık eksiltmeye l:onulmuıtur. Ketif bedeli, 2597,30 
muvakkat teminab 195 liradır. Plan ve ıartnamesi her zaman fabri
kamızda görülebilir. istekliler bu İ§İ yapabileceklerine dair Nafıadan 
ehliyet veaikası göstereceklerdir. 

Eksiltme 20 - 7 - 938 çar9amb:ı saat 14 te Alsancaktaki fabrika
mızda yapılacaktır. 

2-7- 12-17 2368 (2359) 

Jilet senayiinde eşsiz 
bir tekamül 

Traş bıçakları fennin bir harikası traı 
bıçaklarının mutlak en iyisidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 
•• 

Mazhar Ongür 
Hükümet caddesi kemeraltı karakol karşısında 

Aydın Vilayeti daimi encüme· 
ninden: 

KAP ALI ZARF USUUYLE AÇIK EKSlL TME iLANI 
1 - Eksiltmeye konulan it Aydın vilayetinin Söke - Ortaklar yo

lunda 14 + 000 - 18 + 000 kilometreleri arasında esaslı tamirattır, 
Ketif bedeli 15 7 49 lira 44 kuruıtur. 

Yapılacak it : 4 kilometre uzunluğunda ıose tamiridir. 
2 - Bu ite ait §artnameler ve evrak ıunlardır : 

A - Eksiltme tartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık i§leri genel ıartnamesi. 
D - T esviyei türabiye §O&e ve kargir İn§8ata dair fenni ıart• 

name .• 
E - Hususi tarlname. 
F - Keıif cetveli, ıilailei fiat, metraj cetve'.i. 
G - Grafik, proje. 

lstiyenler bu §arlnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Naha müdiirlü
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 28/7 /938 tarihinde pertembe günü saat 11 de ~.li • 
yet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira yirmi kuruttuk 

muvakkat teminat vermeai ve Nafıa vekaletinden alınml§ müteahhit· 
lik vesikası ve yaptığı en büyilk işin bedeli 12000 liradan a§&ğı olma· 
ması müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması ve
ya bunlardan birisiyle mü9tereken teklif yapmuı ve mukaveleyi bir• 
filde imza ehneıi lizıındır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar vilayet encümenine getirilerek eksiltme encüme
nine reisliifüıe makbm mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektplann nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmİ§ ol· 
ması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapablml§ olrnuı lizımdır .. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

9-13- 17- 21 2466 (2407) 
-

Şark Sanayi Kumpanyasından: 
Kurut 

Fener Tip 5. 90 cm 832 

85 J> 756 
80 J> 723 
75 il 690 

Bozkurt Tip 8. 

70 il 657 

85 » 732 
80 » 701 
75 )) 670 Kelebek Tip 9. 

70 }) 639 
1 - Yukarıdaki fiatler, fabrika tesl'm ve bedeli pe,in öden· 

mesi me,rut 36 metrelik bir top için olup asgari 1 balyalık (Ya· 
ni 25 too) satı,lara mahsustur. 

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

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

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

Yukarıda gösterilen bez fiatleri vekaletin tesbit ettiği fiatlere 
uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık olduiu tas• 
dik olunur. 

Ticaret Odası resmi Mührii 
~ ....:·:..- m:=-•· a - a , -

Ul\1UM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat makinaları ve tezırahları bilıimam •anayi makina· 
ları, T ornalar, Makkaplar, Frezeler vesaire •• 
«PLATI» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk presel!.'ri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvelte buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları itlfaat malzemeleri .. 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve .. 
TIT ANIT sert maden tl\kımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı afağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GİRAS Peştemalcılar. sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - lzmir 

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



Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

E u ilk tehlike aliır.etlerini ~ötür gvrmez derhal 

NE V R O z·i N 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algmlığmın fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün 11hrapları da dindirir. 

icabında günde 3 k'Jfe alınabilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı c:addeıi 
Beyler Sokağı köte1i 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lmıirden götürüJecek 
en ,ık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-

zaa Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 

jE IMP 

olacaktır. fzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddt yürüyen 
bir müesacae olmuş, kokuculul 
&lemini §a§ırtını§ bulunmaktadır 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindt:ki ciddiyetı, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer iaimlere aldanma
manız için fişeler üzerinde Kemal 
Kamil adını 2örmeliainiz. 

Kula Mensucat 
FABRiKASININ 

Yeni gelen mevsiıplik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumaılarını görmeden elbise yapmamantz 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrlnıerlnde te,hlr edllmektedlr. LUHen ziyaret 
6dlnlz, Satı• toptan ve perakende 

MüjDE 
~ÜPAPLI, SÜPAPSIZ 

TORNAX 

~VE 

STANDARD 

Motosikletleri geldi 
UiKKA T : T ornaks 

mutlaka görünüz. 
motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
a~,tur k Kemeraltı cad. Emirler çzrsısı kar~•1Jınd2 

Tel. No. 40 • 

----------------DEUTSCHE LEVAN f F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

HAYllE'1i7' 
f.İUll 

, - .... ~ . .. . '. . . .· 

TE- LINIE 1 
G. m. b. H. ROY ~ NEERLANDES 

KUl\iPANYASI 
H. SCHUET 

ACHAlA vapuru 18/7 / 936 de bek

leniyor. Mal çıkaracaktır. 

iLSE L .. M RUSS •apuru 20/7 /938 
le bekleniyor. Mal çıkaracaktır. 

YALOVA vapuru 22/7/938 de bek 

·eniyor. Rotterdam, HambUJ'I'. Bremen 

çin yük alacaktır. 

AMERtCAN EXPORT LtNES 
SERVtCE RAPtDE 

EXETER vapuru 15 temmuzda Pire· 

'en Ne'Y)'orka hareket edecektir. 

SERViCE MARtTIME ROUMAIN 

BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 24 temmuzda 

'>eleniyor. Köıtencc, Calatz •e Danup 

'imanlan için yük alacaktır. 

STE. ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITtME 

TlSZA vapuru 16 temmuzda beklf"· 

'\İyor. Beyrut, Port .. Sait ve lıltenderi-

MARS vnpuru 13/7 / 938 de gelip 
Rotterdam, Amsterdam ve Harnburg İl· 
$.eleleri İçin yük alacaktır. 

ORION vapuru 22/7/938 de bek· 
1enmekte olup yükünü tahliyeden sonra 
9urgas, Varna ve Köstence Jimanlan 
"çin yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT UNlEN 
VlKlNCLAND motörü 1617 /938 de 

')eklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
Cdynia, Dantzig, Danimark ve Baltlk 
'imanları için yük alacakbr. 

COYNlA vapÜru 26/7 /938 de 
(Doğru) Anvers, Rotterdam. Hamburg 
Gdynia, Danimark ve Baltık limanları 
"çin yük alacaktır. 

SERViCE MARmME ROUMAtN 
PELEŞ •apuru 30/7 /938 de beklen· 

'nekte olup Malta, Marsilya •• Cezü 
1imanlan için yiik ve yolcu alır. 

lllndaki hareket tarihleriyle navlurı• 
lardaki deği~ikliklerden aeenta meauli· 
vet kabul etmez. Daha fazla tafailAt ic;irı 

'kinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
ıe limanlan için yük alacaktır. vapur aeentalığına müracaat edilmesi rİ· 

TlSZA vapuru 3 ağustosta bektt:ni· -:a olunur. 

•or. Danup limanları için yük a1ac:aktır. Telefon : 411 l / 4142 / 2663/4221 

Illndakl hareket tarlhlertyle nn· 

' unlardakl değif1kliklerden acenta me
·ullyet kabul etmez. 

Daha fazla tafslllt almak lçln Btrln· 
·I Kordonda V. F. Henry Van Der Zer 
ıe Co. n. v. Vapur ıcentalı~ına mllra· 
·aat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMlTET 

Ağız bütün mikroblara daima açık "Um~al,, um?!!'i 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: denız acentebgı 

Vapur acentası 
BiR :NCİ KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Ellerman Line1 Ltd. 

LONDRA HA'ITI 

DESTRO vapuru 7 bazlrand& 
Liverpool ve Svanteadan ıelip 

Bakımıızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
?nza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevraıteni, sıtma ve romatiz
ma ya·#·ığı fennen anla,ılmıfhr •• 
Temiz ağız ve ıağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci f&r• 

h olmuştur. Binaenaleyh di,leri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirıiniz ve etmeliıi· 
niz. Bu ıuretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumut olur· 
sun uz. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi ıabab ve aktam her yemekten ıonra f ırçalayıoız .... 

\ 

' 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçların dökülmeıine ve kepeklenmeıine mini olur. Komojen saç

ların köklerini kuvvetlendirir ve beller. Komojen ıaçlann ııd ... ııdır •• 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
aç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

Ltd. 
HEııENlC UNES L TD. 

ATHlNAt npuru 12/15 temmuz 

yük çıkaracak. 

CA V ALLO vapuru 7 haziranda 
'.{elip Londra ve Hull için yük ala-

ırUlnda beklenilmekte olup Rotterdam 1:akbr. 
'.-lamburg ve Anvenı limanlan için yillt FLAMINIAN vapuru 22 bazİ· 
ılacaktır. . d t• l S d ran a ıverpoo ve vanıea an 

HELLA.S vapuru temmuz nihayetin· r .. k k ak. 
Ie bdı:lenilmelcte olup Rotterdam, Ham· '?e ıp yu çı arac 
'>urg ve Anvere limanlanna yük ala- DRAGO vapuru 2S haziranda 
:akbr. Londra, Hull ve Anverıten gelip 

UNlTED STA TES AND LEV ANT yilk çıkaracak ve ayni zamanda 
UNE L TD. Londra ve Hull için yük alacaktır 

HELVlG motörll temmuz iptiduında Tarih ve navlunlardald değ~ikliklel'o 

>eklenilmekte olup Nevyork için yük den acenta mesu1Jyet kabul etmez. 

lacaktır. ------------

BAGHDAO motörü l O/ 12 aiuatoe için hareket edecektir. 

ırannda beklenilmekte olup Ne'Y)'ork L O V C E N 
';İn yük alacakbr. llika vapuru pazarteel 18 temmuz: aut 

12 de lzmirden hareket edecek Pir., 
BAALBEK motl5rU 15/17 eylQJ ara· Korfu, Adriyatik limanları. Venedik. 

ında beltlenilmekte olup Nevyork için f riette ve Şupk limanlan için yolcu ve 
•ük alacakhr. BALKANLAR ARAS HA yük alacaktır. 

I Tn Gerek vapurların muvaaallt tarihleri. 
7-ETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor gerek vapur isimleri ve navlunları hak-

Balkan ittifakı iktısat konferansının kında acenta bir taahhUt altına girmez. 

1eyyah, yolcu ve yük için teşİs ettiii hat· Daha fazla tafsillt almak lçln Birinci 
ta mensup Yugoslav bandıralı Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

L OV C EN umum! deniz acental.ıtı Ltd. müracaat 
Lüb vapuru 9 temmuzda 18 de edilmesi rica olunur. 

:onatanza. Vama ve Burgu Umanları TELEFON: 3171- "°72 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

i il~ 

OSMAN i.Y E 
Sirkecide 
mra:.>:>>.>s:aaı 

·Bu her iki otelin milıteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY. 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idareıiyle bütün E.• 
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Filistinde yeni bir kanlı vak'a dah 
Yahudiler Camiden cıkan • halka bomba attılar bir çok ölü ve yaralı va 

Yahudi mahallesine hücum Çekoslovakyada vaziyet 
Bütün arapların iştirakile olan bu Hiç de emniyet verici değil .. Vahim 
hücumu lngilizler güç durdurdular karışıklıklardan endişe ediliyor 
Paris, 16 ( ö.R) - Kudüsten bildi- .ı 

riliyor : Davut mahallesinde patlıyan . 
bomba üzerine büyük heyecana kapılan 

Araplar önüne geçilmez bi.r sel gibi ya· k' 
hudi mahalleleri üzerine yürümeğe baş· ~ 
lamışlardır. Çok feci hidiselerin önüne 
geçmek malaıadiyle lngiliz askeri maka
matı derh.aJ büyük tedbirlere baş vur· 
muşlardır. 

lngiliz askerleri yahudi mahalleleri 
etrafında bir baraj tesis ederek kanlı 

çatışmalann önünü aldılar. Arapların 

ııümayi,J.eri gece yarılanna kadar sür

dü. Davud •akoğı euikastında ölenlerin 

ve yaralıların hep•i Araplardır. Hasta• 
neye kaldırılan ağır yara1ılardan otuzu 
ölmüştür. Bu ıuretle suikastta ölenlerin 

oayısı 48 kiıiyl bulmuttur. 
Dün Hayfada da kanııklık oldu. Ba

zı yağmalar oldu. 
Paris, 16 ( ö.R) Fillııtinin bütün 

§İmal mıntakalarında 

gün yoktur. Hayfaya 
hldlseoiz geçen 
ııiden bir yolcu 

otomobili taarruza uğramıotır. 
Kudüste Davut mahallesinde patlıyan 

bombanın bir yahudi tedhişçi tarahndan 
atıldığı anlaşıldığından askerler ookağı 

earmışlar ve tedhioçUerin kaçmasına im .. 
kin bırakmamıılardı. 200 yahudi tevkif 
edilmiştir. 

Çehosloıoakyanın 

B. Mazarik 

Prag, 16 ( ö.R) - Çek hükümeti 
Macar ve Polonya ekalliyet mümessille
riyle müzakereyi gelecek haftaya bırak
mı§tır. Reiaicümhur bay Benesin riyase
tinde toplanan nazırlar komisyonu ekal

liyetler etatüsü üzerinde tetkiklerine de· 

Polonya -

vam etmektedir. Hükümet bu meselede 
parlamentodan geni, salahiyet istiyecek-

tir. 
Prag, 16 (ö.R) - Onlar komitesi B. 

Hodzanın riyasetinde çalışmağa devam 
etmiştir. Tahmin edildiğine göre hükü· 
met Südctler meselesini hal için İstediği 
eal8hiyeti ki.mileyi elde edecektir. 

Paris, 16 (ö.R) - Alman gazeteleri 
Çekoslovak - Alman sınırında bir hadi-
seden bahsediyorlar. Bir Çek tayyaresi 
Alman toprağı Üzerinde dola§mı~tır. 

Paris, 16 ( ö.R) - Berlinden gelen 
haberler Alman matbuatının Çek • Al
man hududunda bu sabah vukubulan 
küçük hadiseye haddinden fazla bir 
ehemmiyet verdiklerini gösteriyor. F ran· 
sız siyasi mahafiJleri bu neşriyata baka· 
rak vahim kanııklıklardan endişe edi-
yoılar. 

Paris, 16 (ö.R) - Hariciye nazın 
bay Bonnc F ransanın Prag sefirini ka
bul ederek uzun müddet görüşmüştür .. 
Sefir Çekoslovakya ile Almanya arasın
da gerginlikten h8sıl olan vaziyeti em
niyetle bakılacak bir vaziyet telakki et· 

miyor. 
Çek cümhurreisi bay Beneşin kardeşi-

Çekoslovak askeTleri 

nin ve muhtelif şahaiyetJcrin imzasını ta ... 
şıyan bir beyannamede Çekoslovak ka
binesinde Çekoslovakyarun bütünlüğli• 
nü ve istiklalini hararetle müdafaa ede .. 
cek şahsiyetlerin yer alması talep edil .. 
miştir. Bu beyanname Almanyada bU· 
yük bir tesir yapmıştır. 

Le ton ya münasebatı Kudüa, 16 (AA) - Dün öğle ilze
ri Araplar camiden çıkarken ahlan bom .. 

hadan 18 kiıi ölmüı ve 42 kiıi ağır su· 
rette yaralanmııtır. 72 kiıi de tedavi 
edildikten ıonra evlerine gönderilmi,tir. 
Bunların hepsi Araptır. 

Suilcaabn hangi ıartlar içinde yapılmıı 
olduğu anlaıılmamıttır. Bütün ıehirlerde 
fevkalade ılddetli bir galeyan vardır .. 
Bu ga1eyan Filistinin tima1ine de ıirayet 

B. Bek diyor ki .. Biz Blok kurmak istemiyoruz. Çünkü 
Bloklar siyaseti bizi harbe yaklaştırır •. 

etmektedir. Filistinde 
Paris, 16 (ö.R) - Bugün Kudüote !ah istimaline mecbur kaldılar. Bir kaç 

ve Saffette kantılclıklar devam etmiıtir. 
Saffette yeniden bir bomba patlamıştır .. 

Halk ara11nda bir panilc yapan infi· 
laktan ölüler ve yaralılar kaldınldılctan 

aonra Araplar bu devamlı ouikastlann 
hıtizamını almak İçin yahudi mahallesi
ne akın ebniılerdir. 

Fakat burada da lngiliz askerlerinin 
barajı ile kartılqmışlardır. 

NümayifçUer o kadar heyecanlı ve 
tutulmaz bir halde idiler ki askerler ıi· 

ki~i öldü ve yaralandı. Bunun üzerine 
Araplar geri çekildiler. Şimdi Kudüsün 
bir çok noktalarında barikatlar vücuda 
getiren lngiliz askerleri mitralyözler ve 

makineli tüfenkleri başlarında müteyak
kız duruyorlar. 

Londra, 16 (ö.R) - Kudüsün en 
kalabalılc bir müslüman mahalle•i olan 
Davutta patlıyan bombanın yarattığı 

gerginlik havası pek müthjş olmuştur .. 

Ömer camii 
Hayfada, Nablısta ve diğer tehirlerde 
halk yahudiler aleyhinde heyecan için
dedir. Bazı yahudi mağazaları kapatıl

mıı. diğer bazıları da yağma edilmi§tir. 
Dün tevkif edilen yüzlerce yahudinin 

isticvaplan yapılmıttır. 
Davutta ve Saffette bomba atan ya

hudilerin kimler olduğu henüz tesbit 
edilememiştir. 

Akıama doğru Saffet civarında bir 
ikinci cehennem bomhaıı daha İ§tial et

miıtir. 

Paris, 16 ( ö.R) - Rigadan bildiri

liyor : Polonya hariciye nazırı Bek bu
radaki temaılarından memnundur. Mu
maileyh ise gazetecilere fU beyanatta bu

lumnuıtur ı 

Letonyayı ziyaretim, dostane münase
betlerimizi teyit içindir. 

Bir blok kurarak Avrupayı inkiama 
uğratmak için değildir. Fikrimce blok· 

lar oiyaseti ancak bizi harbe yaklaıtırır. 

Kolonel Bek beyanatında Milletler ce
miyetinden de bahsetmiı ve Polonyanm 
kendisini alakadar eden hayati mesele

lerde icap eden kararları müstakilen al· 
mak sal8.hiyetini muhafaza etmekte ol .. 
duğunu söylemiştir. 

Helsenki, 16 (ö.R) - Sosyal de-

mokratların naşiri efkirı olan gazet$ 

Moakovada çıkan Pravda gazetesinin bir 
yazısına cevabında Finlandiyanın dahili 

ıiyaseti faıist olduğu hakkındaki iddiayı 

reddetmektedir. Gazete diyor ki : 
cFinlandiya, dahili siyasetinde de• 

mokrattır. Harici siyasetinde bitaraftır .. 

Nereden gelirse gelsin dahili itlerine hlo 
bir müdahale kabul etmemektedir.> 

Ingiliz tayyare fabrikaları 
ünyanın en büyük ve seri harp tay

yarelerini yapmakla meşgul 
Paris, 16 ( ö.R) - Gazeteler lngil

terenin hava teslihatını ehemmiyetle kay
dediyorlar. lngiliz taynre fabrilcaları 

dünyanın en büyük ve en ecri harp tay· 
yaresini İnfB etmişlerdir. Bu tayyarelerin 
tecrübeleri yapılm11tır. Bu hususta bü

. yük gizlilik muhafaza ediliyor. ilk ham
lede bin tayyare birden aipario edilmiş· 
tir. Büyük Britanya dünyanın en kuv

vetli hava filolarına sahip olmayı kur· 
muştur. 

Vaşington, 16 (AA) - Bahriye ne-
7areti bütün deniz tezgihlarına yaptığı 

bır tamimde nihayet 1 6 ilkteşrine kadar 
otuz he er bin toniJitoluk üç zırhlı yap· 

m<k üzere teklifte bulunmalarını bildir· 
mi,tir. 

Nev}'ork, 16 (AA) - Times gaze
tesinin yazdı'"'ma göre 45 bin tonilitoluk 
gemilerin pliinları bahriye nezaretinde 
hazırlanmaktadır. Bu pl&nlar bir seneye 
kadar ikmal edilmiş olacaktır. IngilteTe donanmasından bir paTÇtı 

Mançuri
nırında 

Sovyetler sı
bir hadise 

Paris, 16 (Ö.R) - Tokyodan bildirildiğine göre Mançuri - Sov
yetler sınırında bir hadise olmuş, bir Sovyet askeri müfrezesi Mançu
ko arazisine girmiştir. Mançuko hükümeti Harbindeki Sovyet mü
messili vasıtasiyle bu hadiseyi Moskova hükümeti nezdinde protesto 
etmiştir. 

Fransada 
Doğumlar azalı yor 

-0--

Paris 16 (A.A)- Fransada doğumlar Barbara Hutton ile kocası kont Re- ithamı reddetıni§tir. ı hafilini bu cl;ıva yakından ali'ıkalandır-
azalmaktadır. 1930 da doğum adedi 749 ventlov arasındaki dava neticelenmek Polis mahkemesinin vereceği karar mı§tır. Resmimiz Barbara Huttonu k~ 
bin 935 iken 1937 de 613 bin 863 e düş- üzeredir. Kont Reventlov çocuğunu ka- küçük bir nakdi mahklimiyet bile olsa 1 çük yavrusu ile bir arada ve muhte 
müştür. ölümler doğumlardan 11 bin çırmak suretile Barbara Huttona mAnevi Kontun prestiji üzerinde büyük tesir ı pozları ile pli'ıjda göstermektedir. 
fazladır. bir iztırap vermek istedi~ hakkındaki yapacağından bütün Londra kibar ma-


