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Türkiye 
Yabancı sermayenin 
düşmanı değildir. 
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Aleyhimizde propaganda yap
mak istiyen bazı iş adamları, imti
Y~h şirketlerin birer birer devletçe 
:n~b~yaasım fırsat bilerek faaliyet
ICtını arttırmaktadırlar. 

Bu adamlar kimlerdir~ ..• Müba
)'aa edilen müesseselerin vaziyetleri 
hedir~. 

d Bu iki sualin cevapları gözönün-
c tutulmazsa, hakikaten bazı kim

eclcri gafil avlamak, Türkiyenin ec
nebi sermayesine düşmanlığına 
inandırmak mümkündür. 

Bundan dolayı olacaktır ki Baş
'Vekilimiz Celal Bayar aon nutukla
hnda Türkiye cümhuriyctinin, cc
llıebt sermayesine karşı olan düşün
tekrini bir kerre daha vuzuh ve sa
ınimiyetle tebarüz ettirmi~lerdir. 

Her şeyden evvel aöylemeğe mec
b?ruz ki Türkiye ecnebi aermayesi
nın hiç bir zaman düşmanı olma
mıştır. HattA biraz daha Heri gide
rek iddia edebiliriz ki biz, ecnebi 
derrnayenin makul şartlar dahilinde 

0 stuyuz. Çünkü yurdumuzu imar 
ctrnek, idealimiz olan refaha kavuş
turmak, hudutsuz servet kaynakla
rımızı işletebilmek için ecnebi ser
mavesinc muhtacız. 

Bu hakikati gizlemeğe lüzum gör
meyiz. 

Arnma körü körüne Öe ecnebi 
~trnayesinin asla oyuncağı olmağı 
a kabul edemeyiz. 

d .. Türkiyenin ecnebi sermayesine 
uşrnan bulunduğunu ııöyliyenler, 

~a~tiyle sahipsiz buldukları memle
etırnizin kazanç kaynaklarını em

l'rıeğc alışmış bulunanlardır. 
] Kapitiilasyonlnrın himayesinde r •şan, altın anahtarla diledikleri 

) apıları açabilen bu adamlar, yıl
trca memleketimİ7İn gelir kaynak
~rını emmislerdir. Türkiye cümhu
tıycti hu tar~ çalışmaya çoktan ka
J)ılarını kapamıştır. Hatta bu yolda 
r,ı.§rnak istiyen sermayenin açık 
Usmanıdır. 

r Türkiyede paralarım isletmek is
ı?cnler her şeyden evvel yeni Tür-

1Ycyj tanımağa mecburdurlar. lm
~ratorluğu biJenler, hala Türkiye-

1 o kafa ile görenler burada iş gö
rerrıezler. Memleketimizde çahşabil
l'rıck İçin buranın bir sömürge ol
trıadığını, ancak normal ve makul 
~rtlar içinde i~ gö;ülebileceğini an-

l'rıak lazımdır. 
tt Aksi bir zihniyetin milli hudutla
t'ttıız içinde yeri kalmamışır. Devle
~~) tnübayaa eylediği şirketler han-
1!>1 eridir? 

r Ekserisi ömürlerini dolduran. bu
e.ay~ getirdikleri sermayeleri çoktan 
/rı alrnıs bulunan ve nihayet elle
~n~7ki mÜE-.sseselcre on para sarfet-

d. egı füzuli masraf sayan şirketlcr
ır. 

trı Para yedirerek elde ettikleri fer~ 
\ı'"anlarla hala halkımızı soymağa 
e, e.r:ı§an, kendi taahhütlerini yerine 
etırıniyen müesseselerdir. 

}> ~zaklardan misal 'almağa lüzum 
t0 

· Mübayaa edilen şirketlerden 
1 Re bölgesinde olanlarını ele ala
•rrı • ) :~ir -Kasaba ve temdidi demir
o ları ile Aydın hattını satın aldık. 
....._ SONU 2 tNCt SAYFADA -
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Cümhuriyetin ve Cii.mhurlyet eaerinin l>e7cçld, sabahlan çıkar ıilla.st gaıetediT 

v o gu 
--~tere 

e esinin at'" 
ildir·ıd· 

Bir Fransız gazetesi 

"BugUn, çok mUhlm 
bir gUndUr. TUrklya Ha 
Fransa arasında dostluk 
tam kalmı,tır. Sancakta 
vukuu muhtemel bir lhtl
llfın BnU tam bir ahenk
le allnmı,tır,, diyor 
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YENi ASIR Matbaumda buılmlfbr 

ah n 
eli 

en r n 
an or 

Brezilya 
1 

Fuarımıza işti
rak edecektir 

Paris 1 (ö.R) - Fransız hariciye na
zırı Bonne Türkiye Büyük Elçisi B. Su
ad Davazla bu sabahki müllkatlarında 
müşterek bir n-0ta neşrederek Tilrk -
Fransız dostluğunun büyilk ehemmiye- Kah,.aman sakerlerimize parlak utikbal hcızırlayan Antakya Halkeui _ nk~ 

Fuarın büyük antresi 
yıktırıldı yenisi 
yaptırılacak 

tini tebarüz ettirdiler. latanbul, 1 (Hususi) - Antakyada Aakerlerimizi karıılamak üzere köy Brezilya hükünıeti, fuar komlte
alne müracaatte bulunarak 938 ta
mir enternasyonal fwma reanen 
iftirake karar verdijini bildİnnİftİr. 
Brezilya icin bir pavyon yeri aynl
m11br. Bruilya Be memleketimD 
.............. ; ticari mübadelib lll'ttı

racak olan bu ciizel letebbiia bmir
de çok iyi karp}aıuruftır. 

Şiındi Fransa ile Türkiye arasıntla ge- yapılan askeri anlaımaya göre Hataya lerden binlerce halk tehirlere inmekte· 
nel kurmay anlaşmaları ile temeli atılan 2500 askerimiz girecektir. lskenderun ve dir. Hatay, derin bir aevinç içinde çal
bir dostluk misakı akdedilmiş nazarı ile Antakyada kı§lalar hazırlanmakta oldu- kanmaktadır. 
bakılıyor. Artık Sancak meselesi tama- ğundan askerlerimiz bugünlerde Hata- İstanbul. 1 (Huauai) - Antakya 

_:F_::ra::,:nsı:.:.:z_:H:,.::a::n~·cı~·y~e-N:.:::aza::.:r:_:.'_:B:.:·.....:B=..:.:on.:.:..ne:....:__-S....::..O:=..=..:N..::U~O.C.;;..;;0;..;;N-:C:--0-S_A-::H:--l_F_E_D-:E::---:...y_a-;-gı-· r_ec_e-=ktir. -SONU tJCtJ NCtJ SAHIF EDE-

S ü det meselesinde ltalya Çekoslo- Deniz 
vakya nezdinde t.~vassu~ m:. 'iı~~~~? Bayramı 

Eski ,~. 1 

Faamı biyiik antresi Jıktınhmt· 
br. Yerine daha modern b1r MIN 

yaptmlacak •e 12000 liraya mal 
olacaldır. Mimar B. Gotyenin hamr
ladıiı antre pliımna göre, antnc:le 
yirmi metre yijluek1itinde ilci beton 
sütun bulunacak, bunlann üzerine 
yedi metre yülueldijinde bayrak di
rekleri çekilecektir. Antre mabte
f41111 bir eser olacaktır. Borçlar 

Paris müzakereleri 
son saf haya girdi 

-0--
Paris, 30 (A.A) - Anadolu 

ajansının huaust muhabiri bildiri

yor ı 

Osmanlı borçlanmn ödenme.I 
tanına dair cereyan etmekte olan 
müzakereler ıon safhasına girmittir. 

YENi ASIR - Malômdur ki bu 
müzakerelerde Osmanlı borçlarına 

'fiizde yüz mal olarak vermek umİn· 
de bulunuyoruz. 

-SONU 3 ~Cj) SAlflFEJ;>E- B. Hodza 

Hafta sonuna ka
dar Südetlerle 
resmi olarak 
görüşmiyecek 

Pariı, 1 ( ö.R) - Çekoılovakyanın 
Roma elçiıi Praga gelmiı ve hariciye na
zırı Krofta ile Südetler meıeleai etrafın
da konuımuıtur. Söylendiğine göre elçi 
bu meıelenin halli zımnında ltaJya tara
fından yapılan bazı tavsiyeleri hamil 
bulunmaktadır. Bu meselenin eulh yolu 
ile hallini arzu eden Jtalya Çekoslovak· 
yadan mili.bet bir cevap aldığı takdirde 
Berlin hükümeti nezdinde de mümasil 
bir teşebbüste bulunarak dostane bir ta
vassut yapmak niyetindedir. Alman mat
buatında Çekoslovakya aleyhinde neıri
yat ıiddetlendiğinden Jtalyanın yab§lltl• 

~=------------------------------ cı bir rol görmek istemesi muhtemeldir. 

raporunu Verdi Prag. 1 (A.A) - Hodza Haynlayn Rekolte hey'eti 

938 Kuru üzüm rekoltesi 
73 bin ton tahmin ediliyor 
Bağlarda doğuş ve inkişaf müsaittir. 

Hastalık tespit edilememiştir 
Muhtelif mahsul mıntak.alarında uzun 

incelermelerde bulunarak 938 yılı mu
hammen kuru üzüm rekoltesini teebit 
eden rekolte heyeti, hazırladığı raporu 
vilayet makamına vermiıtir. Heyet Jz. 
mir, Menemen, Kasaba, Manisa. Salihli, 
Alaşehir, Akhisar, Kırkağaç, Kemalpa
şa, Cumaovası, Foça ve Torbalıda tet
kikler yapmıştır. Vilayete takdim edilen 
rapor. Ü2Üm mahsulünün doğuı variyeti· 
ne göre hazırlanmıştır ve 9 38 muham
men Tckoltesi 7 3.500 ton olarak göate• 

rilmektedir. 
Rekolte heyeti Alaıehir ba~larındaki 

tetkiklerde, bu bağların doğuıunu nor
mal bulmuştur. Bu eene üzüm mıntaka· 
larmda en ufak bir hastalık hile yok· 
tur. Bu güzel müıahede, havaların mü· 
sait gitmesinden elde edilmiıtir. Doğuı, 
geçen eeneden daha kuvvetli görlilmüı-

- SONU_2_lNCl SAYFADA -

partisi erkaniyle yapılan müzakereler ea
naıında Alman eosyal demokratlarının 
menfaatlerinin ihmal edilmiyeceğine da
ir Alman eoıyal demokratlarının tefi 
Jabene teminat vermİ§tir. 

Hodza, Hayn)ayn taraftarlarından 

Kundt ve Roche'u kabul etmit ise de 
bu mUl&kat eanaıında meselenin tefer-
' - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

Kudüste 
heyecan 

Devam ediyor 
Londra, 1 (ö.R) - Kudüsten bildi· 

riliyor ı T elavivdeki heyecan bugün de 
devam etti. Arap mahalleıinde bir bom
ba patladı. Birçok yaralı vardır. Birkaç 
kip tevkif edildi. Bugiin her türlU nü
mayişler yasak edildi. 

Kudüı. 1 (A.A) - Hükümet ma• 
kamları Kudüs ve T elavivde atq eÖn· 
dürme aaatlerini kaldırmı,lardır. Bunun· 
la beraber Yafada yeniden bazı hldiae
ler çıkmış ve iki yahudi yaralanmııbr .. 
Beytellahim civarında petrol borularına 

taarruz edilmlı ve bir madende vukubu· 
lan bir infilllt neticea1nde Uç kiıi yara

lanmııtır. 

.. 
Dün şehrimizde 
Sevinç ve törenle 

kutlandı 

lzmir limanından bir manzara 
lstanbul 1 (A.A) - Bu gün kabotajın -------------

Türk bayrağına intikali milııa.9ebetile yarın ki göreş 
sabah saat 11 de taksim meydanında bir 
merasim yapılml§lır. Saat 10,30 da baş
larında bandoları olduğu halde topane 
rıhtımından hareket eden deniz ticaret 
mektebi talebesile deniz ticaret zabitanı 
tahllsiye, deniz yo1lan, akay, liman işlet
mesi, şirketi hayriye ve havuzlar idare
lerine mensup müstahdemin kıtaları ve 
hususi armatörlerden mürekkep alay 
Abide önüne gelmiştir. Abidede Istanbul 
deniz kumandanlığı efradından milrek
kep askeri bir kıta da bandosu ile hazır 
bulunuyordu. Tam saat llde ist.iklAl mar
şı çalınarak meydandaki halkın pddetli 
alkışları arasında bayrağımız çekilmiş
tir. Bu esnada limandaki bütün vapur
lar düdük çalarak kutlama resmine iş
tirak etmişlerdir. Abide önünde ha7.ırla-

Maruf göreşçiler 
dün akşam geldi 

nan tribünde genç denizciler namına de- Tekirdağlı lfüseyin Pehlivan 
niz ticaret okulundan bir talebe ve de- Alsancak stadı yarın, senenin mühim 
niz ticaret filosu nnmına bir kaptan tara- güreş hareketlerine sahne olacaktır. Is
fından hararetli birer nutuk söylenmiş- tanbulda Müluyimin mağlubiyetile neti· 
tir. celenen Mülayim - Tekirdağlı karıılat-

Nutuk1ardan sonra lstanbul C. H. par- masından heman bir hafta sonra yapıl~· 
tisi başkanlığının birer mümessili deniz- cak güreşler, Yalnız Izmirde değil mem· 
cilerin AtatUrke, B. M. Meclisi reisine, leketin her yerinde büyük bir alaka 
Başbakana, dahiliye ve ikhsat vekilleri- uyandırmıştır. 

ne, TUrk milletine bu günü gösteren bil- Dün a~am Tekirdağlı Hüseyin, Kan 
yük inlulapdan mütevellit şükranlarım Ali ve Mülayimle güreşlere iştirak ede-

- SONU 2 iNCI SAYFADA - -SONU 4 IJNCIJ SAHiFEDE -
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Mevcut otellerin vaziyetlerini ıslah ve şayan gördüğümüz için ilişik olarak su-
Vergisi ta si a ı 1 Yirmibeş ailenin ikra- j 

miyeleri geldi 

BASTARAFJ 1 iNCi SAHiFEDE 
Sebebi aşikardır. Bu sermayedarlar 
bir türlü yeni Türkiye cümhuriyeti
nin çalışma tanına ayak uydummn
mışlardır. Çoktan ömürlerini doldu· 
ran vagonlarını yenilemeğe yanaş
mamışlar, imtiyaz müddetlerinin 

ycni oteller yaptırılması etrafında viln- nuyonız. arttı 
yetin hazırladığı çalışma programının Memleketimi7.in ihtiyaçlarından mül- Çok çocuklu ailelere Sıhhat vekaletin· 
tatbikine geçilmiştir. Bu işle Türkofis hem olarak hazırlamak istediğiıniz otel, Kazanç vergisi ilk taksiti tediye mild- ce her yıl verilmekte olan ikramiyelerin, 
müdürü B. Cemal Ziya alakadar olmak- han, pansiyon kanununun ihtiva etmesi deti sona ermişUr. Karşıyakada yeni bir bilhassa fakir aileler arasında alaka u
trıdır. lazım gelen esaslar ve prensipler hakkın- şube açılmış bulunmasına rağmen ilk yandırdığı nnlnşılnıakt.adır. Yeniden yir-

Vilayet makamı bu mühim işi, turiz- daki düşüncelerinizi alaka ve minnetle taksit kazanç vergisi tahsilatı bekle.nen mi beo aileye verilecek elli~er lira ikra
r ın Izmirde inkişafı bakımından esaslı karşılayaca~ neticeyi vermiş değildir. miyelere ait li te tasdik. edilerek, tahsi
hı·· kilde ele nlırken, rastlanan bazı 4 - Memleketimizde otel, han, pansi- Ancak defterndrlık makamı, haliye. satlariylo birlikte Vwletten vllayete 
noksanlara işareti faydalı bulmuştur. yon davasiyle hcmahenk olarak ele alın- vergilerin tahsilatını katiyen sekteye gelmi~tir. ikramiye alac k aileleı şunlnr
Eıı mUhim noksanlardan biri olan otel ması icap eden işlerden biride apdestha- uğratmamak kararındadır. Şimdi yüzde dır: 
personeli meselesi vekalete arzcdi.lecclc ne davasıdır. on za.-nmile tahsil5.ta devam edilecektir. Kar ıynkada Bostanlıda lrf an o kak 
ve bir otel garsonu mektebi açılması iste- Bu itibarla gerek otel, lokanta, gazino, Gt-çcn sene kazanç vergisi tahakkuka- 76 numarada Mustafa kansı Fatma. Sul-
nilecektir. kahve, tiyatro, sinema gibi umumi yer- tı 366000 lira ik"n bu sene 528000 liradır. tnniye mahalle$İ ikinci çıkmaz eokak 

Mesela, Bergamada inşa edilen ve ilim terdeki, gerekse yatacak müşteri kabul Geçen sene Haziran sonunda ka nç Mustafa karı ikbal, Alsancak karakol 
evi ve oteli için bu işden anlı.)ı·an liya- eden. gerekse büro, ticarethan_ ola.rnk vcq;si tahsilatı 156000 Jirn iken bu sen soke.l:: 19 sayıda Bn. Münire, T cpecik 
katlı bir mefr dotel ve garson temin edi- kullanılan hanlardaki apdesthanelerin 220000 lirayı bulmuştur. Ye,illi sokak bilu numarnda Bn. Emine. 
lememiştir. Viluyet bunu nazarı itibara her an temizliğini temin edecek bakım ve Birinci Sultaniye mahallesi Terzi sokak 
alarak, köylerden seçilecek kabiliyetli bunun daimi kontrolü hususunda nim- Türk _ Alman 18 sayıda Bn. Şükran, K ntina K sun 
gençlerin Istanbulun büyük otellerinde ması icap eden tedbirler hakkında mü- sokak 8 sayıda Bn. Aliye, Oeğirmendn-
sitaj görmelerini temin edecektir. Bu talaalannızdan istifade etmek isteriz. görüşmeleri ğında Tabur kfıtibi sokak 20 sayıda Bn. 
gibi gençlere vilayet maddi yardımda 5 - Matbuatımıun, yalnız otel ve ap- G 1 h b 1 .. T'" ki Al Fatma, lmariye mahallesi 63 sayıda Bn. 

e en a er ere gore ur ye - - Sa S 
bulunacak ve açılacak otellerde istih- desthane bahsinde değil, umumiyetle tu- ti t "--1.. _, . ·çın n- lin adet, Üçüncü ultanive Eşref eokak manya care mUUJ.Kercıerı ı .cx:r e 
damlarını temin edeccldir. rizm terbiyesi ve kültür bakımından çok id h 

1
. i k d Ü k l . 16 sayıda Bn. F ntma, Bozyaka Ağabey g en eye ım z ya m a m za ere erme 

tktısat vekaleti turizm bürosu, yeni ehemmiyetli olan temizlik, intizam, ba- başlıyacaktır. · mevkiinde Bn. Ayşe Şaheste, Güzclyalı 
o~ller .. h~ vilAye~ mühim bir ta- ~· Devlet A ve Belediye malına saygı Geçen seneki Türkiye _ Almanya ticn- Hnlimıığa çıkmnzı 1 sayıdn Bn. Fatma, 
mım gondennıştir. Tamım şudur: ıtiyat ve ahlakının halk nrasında tanın- ret anlnşmasile biz bir bu uk milyon Ballıkuyu Hacı Ali caddesi 1 O sayıda 

1 - Gerek iş, gerekse dış turizm ba- mümil hususundaki yüksek telkin kuv- lira ile aktif vnzi e~ g~ç bulunuyo- Bn. Emine, Cedit mahallesi Yapıcı so
k.ımından cOteb mevzuunun ehemmiyeti veilnden her zaman istifade etmek la- nız. Müzakere~ hilsnil suretle neti- kak 8 sayıda Bn. Sıdıka. Narlıderede 
lşlkA.rdı.r. zundır. celeneceği zannı hlkimdir. Bn. 1-Intice, Burnavada Bn. Zehra, Bur-

Otel, turistin evidir. Evinde aradığı Bu meseleler etrafında açılacak anket- -*- navad.ı Mehmet kansı Zehra, Seydikö-
rahatı, temizliği, intizamı, dilrUstlilğü, lerin ve yapılacak !leşriyatın çok fayda- f yünde Bn. Ayşe, Değirmenderede Bn. 
ekonomiyi ve tatlı dille giller yUzil misa- lı neticeler doğuracağına inanıyoruz. Odada ve ofiste llcbal, Kcmalpagada Bn. Kemııle, Bn. 
flr kaldığı otelde de bulmak ister. 6 - Otel davasını yalnız keyfiyet ba-

1 
Lamıa, Bn. Ayge. Urlada Bn. Emine, 

Turist, ayni zamanda çok hassas bir kımından değil, ayni zamanda kemiyet yeni tayin er Kuşadasında Bn. Servinaz, Karaburun· 
mahlö.ktur. Evinde hn<z <Mrebileceği en bakımından da etüt etmek icap eder. da Bn. Hafize ve Bn. Fatma. 

..... 
0

- Türko!is müdUrlüğile ticaret odası 
kUçUk bir kusuru bile, otelde derhal ya- Memleketimizdeki otellerin vaziyetleri . ·~· . . ikramiyeler bu hafta kendilerine veri-
d · l"'- ed'ldiği takdlrd b'l k . b umumi katıplı0ındeki yenı tayinler hak- lecektir. ırgar. ıs w.ı ı e ı e, eroıyet a- .. . . . , . 

Bu itibarla turizmin bütün diğer şart- kurundan yine bir otel davası karşısın- k~da henuz Izmire hıç bır ış ar va~ı ol-

Araba kazası ları 1emin edilse de, yalnız otel işi aksa- da kalacağımız şüphesizdir. mamıştır. Gelen haberlere göre Ti.trko

sa, yapılacak bütiln diğer tesisattan ve Bu itibarla otel adedini ihliyaca görelfuı müdüril B. Cemal Ziya Istanbul 0.fis 
propagandalardan devamlı bir muvaffa- arttırmak için de bir takım tedbirler al- mUdilrlüğüne, ~caret odası .umuml kfıtibi Dün Scydiköy yolunda bir araba dcv
kiyet beklenemez. Çil.nkU bir yerdeki mak zarureti vardır. Bu tedbirler hak- B. Mehmet Alı Hamburg ıcaret ateşeli- rilmio ve içinde bulunan üç kişi hafifçe 
otel şartların.dan memnun kalmıyan yerli kında kıymetli mütalA.alarmızı da ehem- ğine, Roma ticaret ateşesi B. Halil Mitnt yanıl nmışbr. 

b turist bir daha mi tl "tib 1 ~ d Izmir ticaret odası umurnt katipliğine 
ve ya ancı , o yerin sem- ye e nazarı ı ara a acagımız an 
tin ğram M ..ıı.ı d"JG. • k · lm . ed . terfian tayin edilmişlerdir. e u ıyaca6• &'"" , ı6er gıtme is- emın o anızı rıca enz. 
i nl rin n--rlnd d -"" 7 y k da 1 1 l kn Ticaret odası umumi kf\tibi B. Mehmet t ye e ~ e e en meıuı propa- - u arı arzo unan mese e er -

gandalan yapacaktır. dar mühim bir diğer mesele de, otel en- Ali, vekaletle temas etmek üzere Anka-
Bunun içindir ld, turizm davasının en dilstrisinde çalışan elemanların, perso- raya ~itm~tir. TUrkofis m.UdürU B. Ce

mtıhlm ve en can alıcı noktalarmdan bi- nelin mesleld terbiyesi, yetiştirilmesi imal Zıyanın Istanbula tayıni haberi, Iz-

d <L •-lr tr LJ keyfiyeı'tdir. 
1 
mirin ke.ndisinl kaybe .. tmi.ş olmas .. ı bakı-ri e munaxa ıu otel işidir. 

2 - Maldriı olduğu üzere, cihanda, Başka memleketlerde bu işi, otelci f mından ticaret mahafilinde teessur uyan-

turizm hareketlerinin artınasıyledir ki mektepleri, garson kurstan ve saire te- dırmıştır. • 

-=-
Çapa markaya 

Verilen yeni ihtira beratı 
Avrupada emsali olmadığı gibi Tür

kiyede de ilk defa tarafımızdan icat edi-
len pirinç unu torba1anrun tclcil ve renk
lerini namıma tescil eden lkbsat vekale
tinin (5515 • 5365 - 5367 • 5207 ve otelcilikte başlı başına bir lhtisu ma- ınin etmektedir. 

hiyetinl almış ve bir cOtel Endilstrisb Viyanadaki otelci mektebinin müfre.. Araba tekerlekleri 5209> numarala kararlarından sonra. bu 

k ·-·JI- • d aml da d f ·~ b kerre muhtelif materyalden vücuda ge-te evvu.u ve teessüs etmiştir. at progr arın tesa Ü ettigimiz ir Yük arabacıları Türkofise müracaa.tle 
k tirilen ve alelUınum mÜ$tahzerat amba-

İptida! bir esnaf atelyesi ile muasır bir no ta, bu sahada da ne derece ihtisasa araba tekerleklerinin yedi buçuk santi-
endüstri arasmdald fark, ayniyle han gidildiğini bize açıkça göstermektedir. me iblağı halinde yolların daha çok bo
veya han bozması otellerle modern bir Onu çok dikkate şayan gördüğümüz için zulacağını ve hayvanların arabalannı 
otel arasın.da da mevcuttur. TUrkiyede aynen naklediyoruz: çekemiyeceklerini iddia etmektedirler. 
modern otelciliğinin yaratılmasına çalış- cMUşteriler arasında kavga çıktığı Keyfiyet belediye ile müzakere edildik
mak, yalnız turizm bakımından değil, takdirde garsonun rolli> ten sonra iktısat vekAJetine bildirilecek-
memleketimlzin medenl çehresini ikmal Garsonluğu bu derece ince teferrUata ı· ır. 
etmek. kurunuvustaı şarklılıktan arta kadar öğrenilmesi lAzı.mgelen bir me.s
kalnu~ en kötü unsurlardan kurtulmak lek haline getirmiş olan bir asırda, bl
bakımından da millt bir r.arurettir. zim de bu sahada bazı tedbirler almamız Köpek ısırdı 

Iajlannın kapanmasını tesbit ve temhire 
yarıyıın bir (Diııli Kapama Kapsülünün) 
de on bet sene müddet ihtira berabnın; 
fktmı.t vekaletinin 2511 numara ve 26/ 
5 /9 38 tarihli karariyle namıma tescil 
edildiğini alakadarlann malQmu olmak 
üzere sayın gazetenizle illnını rica ede-
rim. 

Çapa marka Pirinç unu fabrikası 

Sahibi M. NURi ÇAPA 3 - Türkiye otelciliğinin bu günkU zanırldir. Tepecikte Alman kulesinde Ali GUne-
durumu hakkında oldukça açık bir fi- Bu husustaki miltalAalarınızı da esir- rin köpeği oradan geçen Süleymanı sol ---------------
kir verebilecek i.statisUkt malikmatı hav1 gememenizl rica ederiz. bacağından ısırmış ve köpek müşahede C27%Z?M 22WM EMS l 1 !?JJ 

ilişik olarak takdim olunan cetvelin tet- 9 - Turizm bUrosunun hazırlık faa- altına alınmıştır. ff /k ' k" ' ~ 
kikinden de anlaşıldığı üzere, umumiyet- liyetine esas teşkil edecek bu anket et- --o-- N a eVl OŞeSl 
le otellcrlmlzde en basit konfor mefhumu rafındaki değerli müta.IAa ve raporlarını- Kıravlusu hafriyatı ıımaırJ&W,ı * 1• 11 
bile tecssils edememiştir. zı bekliyerek saygılarımızı sunarız. 1 - Halkımızın havaya kartı korun-

Kemalpaııa kıızaaının Savanda ovaııın-
Bu vaziyet karşısın.da ilk yapılması 10 - Vekaletlerin, Valiliklerin, Bele- da Kravlusu mevlciinde Filorinalı Halide malan hususunda bilgi edinmeleri için 

lazım gelen i", mevcut otellerimizi sınıf- diyelerin ve diğer ilgili rnakaml.ann ve K l evimizde 1 1/6/9 36 tarihinden itibaren 
-ır ait zeytinlikte bir Mozaik çıktığı ema • . 

lara a~--ı.. her sınıfın riayete mecbur teşkil.Atın, matbuatın mütallasına arze- bir kurs açılmıo ve derslere ba§lanm~br. '"uu- pa§A kültür işyarlığuıdan bildirilmesi üze-
olacftx.. as<><> .. t şartları tesbit etmek ve dilmiştir. K Her hafta cumartesi gu .. nleri saat 18 de cao• t.- rine müzeler müdürü Salahittin antar, 
bunların tatbikini kanuni mileyyidelere 1ktısat Vekili: Ş. KESEBlR h hal verilmekte olan bu derslere bütün yurd-inceleme yapmak fu:ere bu aaba ma .. 
bağlamaktır. daılar &elmelldir. 

~ h • ı · line gitmiştir. 
Bu maksad1a h.uırlamayJ. dti§ündilğti- ~e ır Ofe ı 2 - Evimiz bahçeainde her hafta cu-

marteai günleri çocuklara ve pazar günü 
da büyüklere aaat 21 de Karqöz oyunu 

ıntiz kanuna blr hazırlık olmak üzere bU- Kordonda belediyenin inşa ettireceği I 

Bir kaza lUn allkadar makam ve müesseselerin büyük ıehir oteli yüz bin liraya mal ola
milta1Aalarını öğrenmekte, hiç şüphesiz cakbr. Şehir otelinin planlan profesör 
büyüle faydalar vardır. Arif Hikmet tarafından ha:mlanmakta· 

Salih oğlu Mehmedin idare ettiği ko~u oynablmaktadır. 
hayvanı Tepecikte KAğıtane caddesinden 3 - 2/1 /938 cumartesi giinil aaat 
geçen 15 yaşında Mustafayı tekmeleıniş, 17 de Ar komitesi ve saat on beşte göa
Mehmet yaralanarak memleket hastane-

1 
terit komitelerinin haftalık toplantılan 

Diğer memleketlerin otelciliğe dair ka- dır. 
nunl mevzuatı arasında Yunanistanda Planlar ağustos ayı sonunda hazırlan-
son defa tatbike başlanan kanun dikkate mıı olacalc.hr. sinde tedavi altına almmı§tır. 1 vardır. 

TAYYARE SiNEMASI TELEFON 
3151 

F aatleri indirdi.. Çocuklara 1 O - 15 - 20 lruruıtur .. Bu hafta yine bütün dünyarun takdir ettiği iki filim göateriyor 

MAÇA KIZI 
MEŞHUR FRA NSIZ ARTISTl 

PIERRE BLANCHAR 
TARAFINDAN TEMSiL EDiLMiŞ MOESStR AŞK FACiASI 

öPÜŞMEDEN YATILMAZ 
ŞEN VE ŞU H ARTiST 

LlYAYN HAYT 
Tarafından nefu bir ıurette temsil edilmiJ muzikah - tarkılı büyük Operet ... SEANSLAR : öPOŞMEDEN YATILMAZ ı 4 Ve 7.25 te 

MAÇA Kl'LI 5.45 ve 9.10 da Cumutesi ve pazar 2.15 te M A Ç A K I Z I ile bqlar ............... :. 

bitmesi yaklaşbğı için hattın tamiri
BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE ne ehemmiyet vermemişler, yalnız 
bildiren birer telgraf sureti okunmuş kazanmak, hem de para sarfetmcclen 
ve telgraflar umwnwı alkışları ile tas. mütemadiyen kazanın k yolunu 
vip edilmiştir. Abide ctrnfmcla yapılan tutmuşlardır. 
bir geçit resmini müteakip merasime son idarelerine hakim olan dar zihni
verilmiştir. Abideye C. H. P. ve biıtün yetle hem iktısadi menfaatlerimizi 
deniz tcşekki.Ulerl namına müteaddit çe- darbelemişler, hem de hattın fenni 
lenkler konmuştur. durumunu tehlikeye dü ünnüşler-

1Zl'.URDE YAPILA..'"'f 
TEZAHORAT 

dir. 
Devletçe satın alınan bu hatlar, 

bugün hem mübay a bedellerini 
kendi gelirleri ile ödemekte, hem 
de devlete kar bırakmakta ve hem 

Karasularımızda ücaret gemiciliğini de ihtimamlı bir bakıma mazhar bu
Türk bcyrağuu taşıyan gemilere veren lunmaktadır. 
kabotaj bayramı, yurdun bütün sahil şe- Rıhhm sirketini mübayaa ettil· • 
birlerinde olduğu kadar Izmirde de ha- Sebebi maltımdur. Tahmin ederiz ki 
raretle tes'it edildi. Deniu:i gençlik bu bu şirketin iğrenç muameleleri, kir
milnasebetle büyük şefe bağlılıklannı li çamasırları bizzat sermayedarları
bir dcla. daha teyit ettiler. nm yüzlerini kızartacak kadar feci-

Sabah saat onda Atatürk heykeli dir. Tarifeleriyle memleketin ikhsa-
önilnde toplanılmıştır. Vali B. Faz.li GU- diyatını darbeliyen bu müessese, di
lcç, Belediye reisi Dr. Behcet Uz, Gene- ğer taraftan sinesinde beslediği 
ral Seyfi. Denizbank mUdUrü Haşmet, «Ernestler» ~le bir irtişa kaynağı idi. 
devı:ıir rüesası, Parti nyönkurul üyeleri Bunlar, deJil1eri ile sabit olmuş ha

ve denizciler muayyen saatte cUmhurl
yet meydanında idiler. Denizciler bay
rağımızı ve parti bayraklarını taşıyarak 
tören meydanına gelmişlerdi. Den.ı,.ci 

gençlik adına büyük şefin heykeline bir 

şükran ifadesi olarak bük.etler bırakıldı. 
Saat onda asker! muzikanın çaldığı 19-
Uklal marşı saygı içinde dinlendi. Tiirk 
denizcileri adına B. Necati Çiftçi bir söy-

lev vererek eski devirlerde Türklerin 
denizlere Mkim olduğu zamanları ve bü
yük deniz menakıbuıı anlattı. Saltanatın 
inhitat devrinde denizciliğimizin elemli 
bir gerilemeye uğradığını sözlerinde be
lirten hatip cümhuriyet devrinde elde 
edilen muvaffakıyetleri saymış, cümhu
riyetin denizciliğe layik olduğu ehemmi
yeti verdiğini söylemiştir. Hatip, Ata-

kikatlerdir. 
Su kumpanyasının mübayaası 

mÜ7.akereleri başlanmı~tır. 
Sebebi yine açıktır. Şirket ihtiya

ca cevap verecek yeni tesisattan dai
ma kaçmakta, ömrünün kısalmasın
dan yeni sermaye dökmekten daima 
uzak kalmaktadır. Yann müddeti hi
tam bulunca belediyemize bırakaca
ğı bir enkaz yığınından ba~ka bir 
şey değildir. 

Türkiye medeni ihtiyaçlanna ce
vap vermiyen müesseseleri ecnebi 
sermayesine dost görüneceğim di
ye sinesinde barındıramaz. 
Daha doğru bir tabirle hayati men .. 

faatlerini baltalamak bahasına, ağıt 
şartlarla dostluk satın alamaz. Me
deni alemin tabii şartlan dahilinde 

türkü sa~~yla sellmlıyarak ~zlerine yurdumuza gelecek sermayeler, bu-
son verıwş~. . .. rada sıcak ve samimi bir kabul göre-

Llman reısl B. Bahaettin Uluçay soy- bilirler ve bu sayede diğer memlc
lediği nutukta Kabotaj hakkının Türk ketlerden biraz dah~ fazla da ka· 
gemilerine terkiyle ticaret gemiciliği- zanabilirler. 
mizin elde ettiği bariz terakld ve hamle- HAKKI OCAKOOLU 
leri belirtmiş, 926 da 60,000 ton olan ti
caret gemiciliğimizin şimdi 200,000 tonu 
bulduğunu, başvekillmizin buyurdukla
rı gibi yakın senelerde 500,000 tona çıka
rılacağını söylemiştir. Hatip Türk genç
liğinde denizcilik aşkının çok engin ol
duğunu söyliyerek Atatilrk devrinde 
aşılan merhalelerden de bahis ve büyük 
şefo minnetlerinl arzetmiştir. 

Nutuklar alkışlanmış ve denizciler tc
zahUratla Cümhuriyet meydanından ay

--=--
Orman yangını 

Menemenin Aliağa nahiyesinin Dağ. 

murlu köyü hududunda, Paıa çiftliği 

mevkiinde ekin biçmekte olan göçmen 
Hüseyinin, tarlada yemek pişirmek için 
yalctığı ateşten yangın çıkmış, 15 dönüm 
çalılık ve fundalık yanmıştır. Hüseyin, 
yangına sebebiyet vermek auçule adliye
ye verilmiştir. 

rılmışlardır. öğleden sonra saat 16 da _a;p_z,_a-~-~--v:;-w-v:-~---x-==--=----ıı:ııDll'JrJ--

Karşıyakada büyük deniz yarışları ya- L H C ı k 
pılmıştır. ava ı ı 
~am da Karşıyaka halkevi denizci- ?.27/.Z7Pk? u ti" 

ler şubesi tarafından bostanlıda yeni açı- Ad e J e kuvve tile 
lan gazinoda bir ziyafet verilmiştir. 

Rekolte 
raporunu 

hey'eti 
verdi 

uçuş 
Adele kuvveti ile uçuşa ait tecrübe

ler Almanya, Amerika ve ltalyada ha
raretle yapılmakta ve yapanlar teıvik 

görmektedirler. Bunun için her tarafta 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE yüksek pata mükafatı konulmakta ve 
tür, Ancak bu mmtakada Zeytindere, bunu ka.:zanmak için llzımııelen tartlar 
taltepe, Kapıaltı ve Sar11u mevkilerine göstetümektedir. 
düıen doludan mahsul la.men zarara Almanyada Mayn nehri üzerinde 
uğtamı~ttr. Alaşehir rekoltesi 6000 ton Frankfurt ıehrindeki politek.nik .o.ye• 

tahmin ediliyor. teainin tettip ettiği ve 1 Eylül 19 38 tari-
Saühli, Manisa ve Kasabada bağların hinde yapılacak, miaabaka, havadan 

doğuşu normaldir. Salihlide 3600, Ka- daha ağır bir alet ile kapalı daire içinde 
sabada 10.500, Manisada 21500 ton ve kalkıt noktası ile va11.1 nokta111 ara• 
üzüm tahmin ediliyor. ııında yere deiroemek prtiyle birbirin· 

Akhiaar, Kırkağaç ve Soma bağları· den 500 metre mesafede bunlunan beı 
nın doğuşunda fevkaladelik yoktur. Re- iki nokta etrafında adele kuvvetiyle bir 
kolte 5 600 tondur. uçuş yapılmasını şart koımaktadır. Bu 

Kemalpa§A bağlannda vaziyet nor- performans 10.000 Ranmark ile müka
maldir. 105 00 ton tahmin ve tesbit edil- fatlandınlacaktır. Yalnız adale kuvve
miştir. tiyle temin edilecek bir enerji idhar edil

Menemen ve Foça bağlannda doğuş mesine ve bunun müsabakaya baılan-
cansızdır. Ancak 4000 ton mahsul alı· madan evvel 30 dakikaya kadar temin 
na bilecektir. 

Kataburun, Uurla ve Seferihiııar bağ
lannda mahsulün artması ihtimal dahi
linde görlilüyor. Tahmin 6000 tondut. 

Cumaovıuı ~e Torbalı bağlarının do
iuı vaziyeti zaiftir. 2500 ton olarak gös
terilmektedir. 

lzmir ve civar bağlan rekoltesi l 700 
tondur. Doğuı vazyeti göz önünde tu

tularak rekoltenin 73.500 ton olacağı 
anlaoılmakta ise de ancak temmuzun 
onundan sonra yapılacak ikinci tekolte 
tahminiyle hakilct rakkamlar elde edile
cektir. Bununla beraber, ikinci tahmin
de büyük bir fark olmasına ihtimal yok
tur. 

edilmesine müsaade edilmektedir. 
ltalya Kralı milli havacılık birliği de 

buna benzer bit müsabaka tertip etmiş· 
tir. Verilecek mükafat yüz bin Lirettir .• 
Bununla beraber koşulan prtlar da ağır
dır. Kapalı daiıede katedilecek yol iki 
kilometredir. Ufak başarılar, ınesell kal
kıı noktasına dönüolil olmıyan ve iki 
metre irtifada olarak yapılan uçuşlar 
için de para mükafatları bulunmaktadır. 
Büyük mükafat için uçuş irtifaınm bet 
metre olması ~arttır. 

Amerikalıların bu adele uçuı tecril· 
hesi için verdikleri mükafat her ay de• 
ği§mekte ve bu mükafatların ekserisi şa~ 
hıslar tarafından verilmektedir. 
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2 TEMMUZ ~UMARTESt 1938 YENt ASlk 

Türk • Fransız 
Anlaşma ve dostluk misakı 
metni dün Pariste neşredildi 

ASKERİ PROTOKOL DA İMZA EDlLDİ 
Türkiye - Fransa - Suriye arasında 

tesbit eden işbirliğine dair 
Paria, 1 (ö.R} - Havas ajansı tebliğ ediyor : 
Fransız • Türk müzakerelerinin afağıdaki neticelere müncer oldu

iu öğrenilmittir : 
1 - lki memleket arasında bir do~tluk misakı akdedilmesi için ce

reyan eden müzakereler neticelenmiştir. 
2 - lskenderun sancağının dışında ve içinde Fransa ile Türkiye

nin müştereken ve müsavat esasına müsteniden emniyeti temin et
melerine dair askeri bir itilaf akdedilmİ§tir. 

3 - Bilhassa timdiden Sancakta bulundurulacak olan Türk ve 
Fransız müsavi kuvvetlerini teSbit eden bu itilafın bir tatbik protokolu 
imza edilmiıtir. 

4 - Bilhassa Türkiye ile Fransız mandası altındaki arazi arasında 
hudut ve iyi komıuluk meselelerini tesbit eden Fransa - Türkiye • Su
riye İJ birliğine dair bir beyanname hazırlanmı§tır. Bu beyanname ile 
bir muahede imzasına intizaren Türkiye - Suri:ve ve F ranaa arasında 
hir ıtatü teıiai istihdaf edilmiıtir. Altı ay müddetle muteber olan bu 
beyanname ahkamı altı ay daha temdit edilebilecektir. 

77: = 

hudut ve iyi komşuluk meselelerini 
bir beyanname hazırlandı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kahraman ordumuz 
bu~ün Hataya giriyor 
Jıtanbul, 1 (Telefonla) - Londra radyosnun verdiği habere göre. 

Türkiye ile Fransa arasında bütün mes ~elerin halledilmiş olmuı iti-5 
:bariyle ve yapılan anlaşma ahkamına tevfikan Türk ordusunun bu.i . . 
:gün, olmadığı takdirde yarın muhakka surette Hataya gireceği bil-: 
:dirilmektedir. Fransızlarla yaptığımız anla§mayı Fransız hariciye na-S 
Ezırı Bonnenin, eylulde Ankaraya yapacağı ziyarette imzalıyacağı-: 
Em da yine Londra radyosu haber vermektedir. . ! 
• • . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Türk -Fransa dostluğu Başvekil 
Pazar günü lstanbula 

gidiyor 
Dün Pariste neşredilen - müşterek 

nota ile Hatay meselesinin kat'i 
olarak halledildiği bildirildi 

lstanbul, 1 (Hususi) - Baıvckil B. 
Celal Bayarıı1 cumartesi günü Ankara· 
dan hareketle pnznr giinü buraya gel
mesi bekleniyor 

Hatayımıza girecek 
olan kahraman asker

lerimızin sayısı 
'8AŞTARAF1 1 NCI SAH/FEDE,mcvcudunun tcsbiti hususunda Antak-\masının ihtiva ettiği hükümler hakkmdn belli oldu 
~ halledilmi!; sayılabilir. Bu akşam yada erkanıharbiyeler arasında yapıl-,sarih beyanatta bulunacaktır. Bu beya- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

an Paris Soir ilk defa olarak bu ha- makta olan konuşmalarda mevcut son nat Sancak ihtilafının şi8detlendiği gUn-
1 

lMlkevinin kahraman ıık'cT1erimizi kar· 
\ '-en vennekte ve Fransız - Türk dostlu- milşkülnt da bertaraf edilmış addoluna- den beri mesul bir Fransız devlet adamı-ı 111ıtmı:ık için büyük bir istikbal programı 

lunun halledilen Sancak meselesi ile bir- bilir. nın ilk defa olaı:ak "1iilkutu terkedcrek hazırladığı bildirilmektedir. 
lHcte yeniden kuvvet ve salrot bulduğunu Yarın Fı-ansa hariciye nazm ile Tür- iki mem1e'ket münasebetlerinin inkişaf Paris, 30 (A.A) _ Anadolu ajamı· 
Yaz.maktadır. kiye büyük elçisi arnsında anlaşmanın ~eyrini izah etmesi mnhiyetinde olacak-r nın hususi mu"habiri bildiriyor : 

Paris Soir diyor ki: Bu günil bir beyaz hnsıl olduğu ınüşahad(! için yapılması tır. B. Bonne yeni Türk - Fransız dost- Hatayda1':i müzakerelerin yarın imza· 
haçla işaret etmelidir. TUrkiye ile Fransa muhtemel mülakatla bunların matouata luk misakının ehemmiyetini tebarüz et-· ıı çok muhtemel bir anlasma ile netice-
llrasında dostluk tam kalmıştır. Ve San- Hatay meselesinin halledilmiş olduğunu tirecektir. ! lendiği hab"r alınmıştır. 
eaktaki intihap yüziinden vukuu muh- tebliğ etmeleri varittir. Fransız hariciye nazırının ey!Cıl içinde ı Antakya, 30 (A.A) _ Anadolu 
ttınel her hangi bir ihtilafın tam bir HAsıl olan anlaşmanın Süriye hükü- Istanbul ve Ankaraya mutasavver olan ajansının huıuıi muhabiri bildiriyor : 
~enk ve tesanilt içinde önii alınmıştır. metince de 1asvibi için müzakerelere deı·· ziyaretinin de Türkiye - Fransa ara5mda t Bugün imzaı1t beklenen erkinıharbiye 
Artık bu i~ iki dost memleket arasında hal başlanacaktır. iki memleketin siyasi ve iktisadi ınenfn· 

1 
anla,ması general Hutzingere henüz ta· 

~tlcelendfrilecektir. İşte bir ihtilaf daha atlerine uygun geniş bir işbirliğine ze- limat gelmediği için imzalanamamıştır. 
aona ermiştir. Şunu kaydedelim, bu gün Paı-is 1 (Hususi) - Kedorsey selahi- min hazırlıyacağı tahmin ediliyor. Fakat yarın veya öbiir gün imza edile· 
bıUhimdir. yettar mahfilleri Türk - Fransız itilafı- c~ği öğrf'nilmiştir. 

İstanbul 1 (Hususi) - Hatay için Pa- nın akdi pek yakın bulunduğu haberini Paris 30 (A,Aj - Anadolu ajan::,ının 
liste cereyan eden müzakerelerin tam teyid etmişlerdir. Bütün ihtilaflı nokta- hususi muhabiri bildiriyor: Paris bir anlaşma ile neticelenmesi sevinçle Jar üzerinde tam bir fikir mutabakatı Büyük eJçimiz Sııad Davaz ile hnrici-
lıırşılailllll§tır. ve ltilflf hasıl olmuştur. Sancakta Türk- ye nazırı Bonne arasında Hatay meselesi j S 

1 
h b l 

Paris 30 (A.A) - Havas ajansı bildi- Fransız teşriki mesaisi hakkında Anka- hakkında yapılan müzakereler her nok· e.) a atı mÜnase eti e 
ıiyor: radan beklenmekte olan nihai ve kat'i ce- tada tam bir anlaşma ile kafi surette ne- De yli Ekspresin 

liatay hakkındaki T'tlrk - FTansız mü- vnp bu gtin gelirse hariciye nazırı B. ticelenmi~tir. b • 
lakereleri bilkuvve neticclenmişir. Ha- Bonne matbuat mümessillerini Kedor- Yarın öğleyln Suad Da\•az ve Boııne ır yazısı 
ilıydaki Türk ve Fransız kuwetlerinin seye davet ederek Türk - Frnnsız anla§-

1 
matbuata beyanatta bulunacaklardır. Parls 1 (ö.R) - Deyll Ekspres gaze-

lsvec 
• kralının 80 inci yıldönümü 

tesi İngiliz kralının Fransaya yapacağı 
seyahatten bahsederek diyor ki: 
Fransızlar lngiltereye karşı tam bir 

dostluk duymaktadırlar. Bu dostluk sa
mimi, derin ve devronlıdır. Buna kaniiz. 
Maleste kralımızı hem şahsen hem de 
bllyilk Biritanynnın hnşmethl hUkUmda
rı olarak mükemmelen istikbal edecek
tir. 

Şuşnig nerede? 
Parls 1 (Ö.R) - Sabık Avusturya baş 

vekili ŞU§niğin Viyanadan başka yere 
nakledildiği doğru değildir. Şuşnig he
nüz Belveder §atosundadır. 

saı:uıxe 

1 Arasıra 
IPGIZlan ~ 

Motosiklet 
YAZAN: Eczacı Kemal K. Akta§ 

Dikkat ediyor musunuz, Izmir sokak
larında Ekzoz borusunu çatlata patlata 
dolaşan motosikletler çoğaldı, en işlek 
cı«ldelerde sepetine otuıttuğu genç hn
yanile mUteyakklz ve dinamik bir genç 
etrafa patpatlarile dumffil attırırken kar
şıdan arkasına bidirdiği arkadaşile bir 
başka motosiklet patır kütür geçiyor ... 
Hayatta gUrUltU yaparak yol ve mesafe 
katetmek, bazruı isabetli olabilir, şu ka
dar vardır ki caddeleri iyi tanımak, be
lediye nizamlannı iyi bilmek gerektir ... 
~nçliğimde bisiklete meraklı idim, o 

IQ lsvcç ~alı Güstavın 80 inci yıl dönü- sup prensler işti~k ettiği gibi tenis spoJketlerlle ha.ıtt' bulunuyoTlardı Resim- zaman bu. ~oto~kl.et o~aydı .. ~.~em 
'il U bütün 1sveçte şenliklerle geçmi~tir. aletni bilhassa törene en bUyUk alakayı !erimiz bu mUnuebetle yapılan merasi- idare edebılır mıydim dıye duşunuyo
'4 u nıUnasebefüt sarayda yapılan törene göstermiştir. mhı muhtelif aafhalarını göstermekte- rum, heman tann gençlerin yolunu nçık 

• ~ın bütün hanedanlarına .men- ı.v~ te~U.rl USreAde 1tmbo1Ui ~ iz. ttli&ı-

Benes'in mühim nutku 
Milliyetler meselesinin pek yakın

da hallolacağını bildirdi 
Prag, 1 ( Ö.R) - Bay Beneş dün mühim bir nutuk iradetmiş, Çe

koslovakyada milliyetler meselesinin pek yakında halledilmiş olaca. 
ğını, Çekoslovak topraklarında yaşıyan bütün milletlere karşı Çekos• 
lovak hükümetinin ayni hayırhah gözle baktığım söylemistir. 

Prag, 1 (A.A} - Cıteka ajansı tebliğ ediyor : 
Başvekil dün milliyetler meseleleri ile iştigal edecek olan parla

mento heyetinin ihzari mesaisine devam etmiştir. Başvekil birkaç gün 
evvel davet etmiş oldu~ Polonya ve Macaristan siyasi mahfillerinin 
mümessilleriyle görüşmüştür. Mumaileyh Alman Sosyal Demokrat 
fırkasının mümessilleriyle de görüşmüştür. 

Bu görüşme bugün de tekrar edilecektir. Ekalliyetlerin siyasi fır· 
kalan mümessilleriyle yapılan bu müzakerelerin çerçivesi dahilinde 
olmak üzere başvekil muhaliflerin parlamentodaki gruplarının mü
messiJlerini de kabul edecektir. 

Prag, 1 (A.A) - Almanya sefiri mektep cocuklarının söylediği 
iddia edilen Hitler aleyhindeki tahrikamiz şarkılan protesto için bir 
nota tevdi etmiştir. Maamafih nazır bu hususta tahkikat ynpmağa 
memur edilmiştir. 

Amerika daima matbuat hüri-
yetinin müdafii olacaktır 

Nevyork, 1 (Ö.R) - Cümhurreisi Bay Roosevelt bugün 40 millet 
mümessillerinin huzurunda iradettiği ~iyasi bir nutukta bilhassa mat
buatın ehemmiyetli rolüne temas ederek dedi ki: «Amerika ezeli ha
kikat namına her şeyden evvel matbuat hürrivetini miidafna ve mu-
hafaza edecektir.> ~ 

Isviçrenin kararı 
Bayrağında .Yabancı alamet ve 
işaretlere artık yer vermiyecek 

Berlin, 1 (Ö.R) - İsviçre hükümeti bir beyanname ne~rederc'k 
şimdiden itibaren İsviçrenin bayrağı veya milli alametleri yanında 
başka yabancı bir devletin alametleri girmesini menetmiştir. lsviçrc
nin siyasi teşkilatlarının alametleri yine hiç bir suretle yabancı id~
olojiJeri yaşatan işaretleri ihtiva etmiyecektir 

B. Ş. Kaya 
lstanbulda gazeteciler 
tarafından karşıla-.,,. 

nacak 
lıtanbul , l (Hususi) - Dahiliye ·ve· 

kili bay Şükrii Kaya yarın tchrimizde 
bekleniyor. Gazeteciler tarafından istik· 
bal edilecek, basın kurumu da şerefine 

bir c:;ay zi afeti verecektir. 

Vehabın 
Amatör sporcu
luğu kabul edildi 
lstanbul 1 tTı.>h•fonla) - lzmirli Va 

hap .spor kurumu tarafından yapılan tet· 
kikat nı>ticesincle tekrar aınatiir spctrcu 
olarak kabul cdilmi tir, 

Romanyada 
"Her şey vatan için,, Limanlar umum 

müdürlüğü 
L. 1 1 

partisi mensupları lstanbul, 1 (Hususi) ıman ar 

umum müdiirlüğüne bay Müfit Necdet muhakemesi sona erdi 
tayin edildi. 

B. Muammer Eris 
lstanbul, 1 (Hususi) - iş bankası 

umum müdürü hl'ly Muammer Eriş An
karndan geldi. 

lstanbulda Denizciler 
bayramı 

lstanbul 1 (Hususi) - Bu gün deniz
ciler Kapotaj bayramını kutladılar. 

Alay haJinde Taksim fıbidesinc gele
rek çelenk kodular. Burada bayrak çek
me merasimi yapıldı. Nutuklar söylendi. 
Gece de şenlikler yapıldı 

Eski borclar 
• 

BAŞT ARAFI 1 INCt SAH!FEDE 
Paris, 1 ( ö.R) - Türkiye ile 

kuponlar hamilleri mümessilleri ara
sında cereyan eden gÖrÜ§melerde 
prensip itilafı hasıl olmuş gibidir. 
Türkiyenin noktai nnzan tefevvuk 
etmi~tir. 

Paris 1 (ö.R) - Rumen gazeteleri 
c-Her şey vatan için> pnrtisindrn altını 
suçlunun muhakeme i nihayet bulduğu
nu haber veriyorl."lr. Partinin ş~fleri yiı
miser sene ikinci derecede sahsiyetler 
onar sene, şefleıin kra aleti olanlar da 
bir sene ile altı ay tahm vül eden ceza
lara mahkum olmuşlardır. 

Şüpheli bir 
haber daha 

Ro na 1 {Ö.R) - G z t r·n :11azd1 
]arı bir hab<'re gcire r\to 
mektcbınd · "ıtaj ~ ap ir· 1 hir Fra 
SIZ \ clpuı u ıle I pan~ ad, 1 R yara h -
rekC't l'dcn c ümhuuyct ordu una ınensu 
lspanyol 1.abit l<'rmclrn bazıl,;rı 'apuru 
Porsaide uğramasmcfon istif d ' ederek 
gemiden cıkmışlnr ve lfomımyaya git
mekte olan bir vapura binerek Biikre.."
teki Frnnko mi.ime ilım• t( liın olmu • 
lardır. 

BASAGRISIMI? 
~ 

Eğlenti ilerninden sonra gelen baş ağrı ı, mide 
bozulduğu "Toxin" lerin vücudunuzda çoğald
ığına isarettir. Bu tehlikeli "Toxin" leri ENO 

~ "MEYVA TUZU'' icerck def ediniz. ENO 
~ leziz ve kuvvet vericidir: ENO kanınızı temizler, 

vücuddaki zehirleri atar, baş ağrısı ve ka~~ 
önüne gecer EN O size sıhhaunızı ve kuvvetınızı 
iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 
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ıskanmak in anca bir1 
• . 

. hareketin ifadesi midir r . . . . . 
~ilk insanla başlıyan kıskanmanın tarihi 

Büyük Zabıta Romanı 
~ :································· • . . . . NAKLEDEN: 

. 
~ on ikinci asırda cereyan eden bir hadise . 

-58-
• 

- Tabii.. Miçel, doktor Aınber
sonu alakadar eden bazı şeyler bili
yordu. Bu §eyler doğrudan doğruya 
Ambersona değil, oğluna aittir. Eski 
şeyler .. Ta.. 1919 senesine ait .. Mi
çel bunu söylediği zaman Aınberson 
fena halde müteessir olmuştu •• 

Nat : 
- Ambersonun oğlu 1919 da 

bir kaza neticesi nehirde boğuldu ... 
Dedi" 

Pat Klansi, evvelce kararlaştırdı
ğımız şekilde şu cevabı verdi : 

- Evet .. Bir kaza neticesi öldü 
re Gainsporda defnedildi. 

- Amberson bunun üzerine Mi
çeli tehditten vaz geçti, fakat bu se
fer teşkilatın şefine çattı. 

- Teşkilatın şefi derken uyuştu
rucu maddeler kaçakçılığı yapan teş
kilatı söylemek istiyorsunuz değil 
mn 

- T abiL Doktor Amberson, şe
fin kim olduğunu öğrenmişti. Onun
la konuşmuştu. Son defa Miçelin bü
rosuna geldiği zaman bundan bah
setti. 

- Ne dedi? 
- Şefi ve bütün çeteyi ne olursa 

olsun zabıtaya ihbar edeceğini söy
ledi. 

- Doktor Ambersonun bunları 
söylediğini duydunuz mu? 

- Duydum .. Çünkü ben de ora
da hazırdım .• 

- Sonra ne oldu? 
- Miçel ile beraber şefe giderek 

vaziyeti haber verdik .. 
- Şef ne dedi} 
- Doktor Ambersonu ihbar et-

mek lazım geldiğini söyledi. 
- Nasıl menedecek tiniz? 
- Onu temizlemek suretiyle .. 
- Tem izlemek ne demek? 
- Yani .. öldürmek .. Çünkü baş-

ka çare yoktu. 
- öldürmek fikrini şef mi ortaya 

sürdü} 
- Evet ... 
- Sonra? 
- Sonrası .. Bu işi benim görme-

mi istediler. 

• 
E Nahide Orbay 
• . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Size Ambersonu öldür mü de
diler} 

- Evet •. Fakat ben kabul etme
dim. Doktor Amberson gibi maruf 
bir adamı öldürmek çok tehlikeli bir 
iştir .. Yapamam .. 2.aten sabıkam da 
var .. Sonra hapı yutarım, dedim. 

Bunun üzerine şef : 
- Sen yapmazsan ben kendim 

yapanın, dedi.. Bizi ihbar edecek 
adamı hayatta bırakamayız. 

- Şef, dediğini yaptı mı? 
- Evet .. Dr. Ambersonu pazar 

aksamı öldürdü. 
-· - 7 Haziran pazar akşamı mı? 
- Evet .. 
- Bunun böyle olduğunu nere-

den biliyorsunuz? 
- Pazar günü öğleden sonra şefi 

görmüştüm .. Bana dedi ki : 
- Eğer Amberson uslu duraca

ğına ve bizi ihbar etmiyeceğine söz 
verirse ona ilismem ve öldürmemek 
için de elimde~ geleni yaparım .. Fa
kat ısrar ederse ben de mecburen 
kararımı tatbik edeceğim. 

Sef bana ayni zamanda otomobi
li ni0 garajda bırakacağını, Amberso
nun evine yayan gi:leceğini, bu su
retle ve icap ederse gece sokağa çık
madığım iddia edebileceğini söyledi 
ve : 

- Beni doktor Ambersonun otur
duğu apartmana yyakın olan eokak 
kö~esinde başka bir otomobil ile sa
at on buçukta beklememi tenbih et
ti. Aldığım emir iiz~rine otomobilin 
motörünü işleterek bekliyece.ktim. 

- Cinayette şerik olarak takiba
ta uğwmaktan korkmadınız mı} 

·- Hayır.. Çünkü çefin Amber
sonu mutlaka öldüreceğini bilmi
yordum .. Onun Ambersopla rande
vusu vardı. Hem onu oraya ben gö
türmedim .. Sadece on buçukta de-
diği yerde bekledim.. • 

- Devam ediniz .. 
- Şefin dediği yere onu on heş 

geçe geldim. Otomobili kö§e baııın
da durdurdum. Fakat motörü dur
durmadım. Saat onu yirmi beş geç
ti. Şef hala görünmemisti. 

-BiTMEDi-

a ile meydana vurulmuştur 
• • 

Kıskancın haklı oldıığn dakika ... 
Geri bir hissin ifadesi olarak sayılan 

kıskançlığın bugün, muasır ilim dünya
runda cNormalin üzerinde bir insanca 
his> olarak telakki ve kabul edilmesi 
bskançlan epeyce meşgul ve memnun 
eden bir netice olarak kabul edilmekte· 
dir. Kıskançlığın eski tarihinin ihtirasla 
başladığını söyliyen büyük insan F röyd 
şöyle konuşur: 

cHerşeye rağmen kıskanı:ını affetmek 
ve onu, biraz daha ileri bile giderek ma
zur görmek i-stiyorum. Bu hissimde, şah

sımı al:ıkadar eden kısımlar da bulun
duğu için müsı:ımahamı arttırıyorum. Ve 
kıskancı <'yi ve nemuskar bir insan ola
rak mütı:ılea ediyorum.> 

lhtirashr tarihi, kıskançlığın 

kuvvetli misalini on ikinci ı:ısırdı:ı hir 
vnk"ayln tesbit ediyor. Romalı bir şö
valye. kendi maiyetinde İş gören evli 
hademesine çirkin şekilde tecavüz edin

ce, tecavüze uğrıyan kadının yedi yaşın
dnki kızı, şövalyeyi zehirliyerek öldü
rünce, bu h A dise her yerde derin tesir 

yapıyor~ Ve b,u zavallı kız çocuğu, an
nesinin mütecnvizini öldürdüğü için hal
kın önünde boğduruluyor. 

EYi HiS 

Çocuk, baba.sına Jıemşiresiı~i 
kıskandığını sôyliyor 

Amerikada epeyce dedikodu uyandı
ran ve birkaç hafta önce kararı verilen 
bu dava, hatırlarda olsa gerektir. tııte 
bu kıskanma hissi, anormal bir histir. 

KtMLER KISKANIR 

Kıskanmanın tarifini pek güzel yapan 
Bcrnar Şov şöyle anlatıyor: 

Kıvrım çayı köprüsü ik ... 
mal edilmiştir ... 

Kıskanmıı.k muhakkak ki orta ve eyi 

bir histir. Ve bir insanca hareketin ifa· 
<lesidir. Bunu, sayısız misalleriyle tafsil 
etmek mümkündür. Sevmek nasıl ki his 
alemi içinde bir kaab ise kıskanmak ta, 
bunun kadar yükselmiyen, fakat mana 
itibariyle bunu geçen bir neticedir. 

Sevmek, temellük ve tesahüp etmek, 
sevilen bir varlığın manevi varlığı içinde 
bir kıymet arayıp bulmak, hakikate ya
kınlaşmak olduyuna göre o hakikatin 
muhafazasına ihtimam gÖ5termek te his· 
ler içinde tabii olanıdır. Sevilen bir var
lığın ihanetiyle tezahür eden 1mıkançlık 
eyi hislerin kontağından ba~ka birşey de
ğildir. 

- cKıskanç, bir sahip salahiyetiyle, 
enerjik bir adamdır. Sevgisinde aııırıdır. 
Hatta aşırı olmasa bile, normalin ve mu
tedilin üzerinde bir hali vardır. Ne neııe
ye veya teessüre fazlaca meyyaldir. Her 
şeyin olduğu gibi kıskanmanın da maruf 
olan yaşı otuzda başlar ve dört sene, 
hepsinden daha kuvvetle icrayı hükme
der. 

Şahsiyetli insanlar, şerefli insanlar, 

Taşköprü l (Hususi) - Knstamonİ· 

nin Taşköprü .lı:azruıına 15 kilometre mc
safcddci Kıvrım çayı üzerinde yeni bir 
köprü yapılmaktadır. 

Boyabad ile Taşköprü arasındaki yo
lun en tehlikeli kısmı bu çaydır. Hk ve 

vermez bir manzara alır. Bu çay üzerin

de 19 3 7 senesinde bir beton arme köp

rü İnşasına başlanmı~tı. Köprü bu ay 

içinde ikmal edilmiş bulunncaktır. Uzun

luğu 43, genişliği 6,40 metredir. Köprü-

ANORMAL HiS 

Sevgi ahltıkında bir de anormal his, 
anormal kıskançlık vardır. lnsanlann sa
hip olmadıklnrı varlıklı:ırın manevi kıy· 
metlerini kıskanmakla kendisini gösterir. 
Bunu, yakın bir misalle anlatalım: 

Ameriknda, Deröit"te 18 yac;ında genç 
bir adam, hiç tanı1madığı ve konuıma
dığı bir doktoru seviyor. Bu sevgisini 
doktora açmadığı ve hatta onunla tanıı
madığı halde, kalbinde doktora karşı 
hi3Settiği temayül, marazi bir hal alıyor. 
Genç kız, hayalinde onunla yalnız kalı
yor, konuşuyor, kendisinden evlenmeleri 
için vaad bile alıyor. 

durgun ve enerjik insanlar, hakiltatli in
sanlar kıskanan tiplerdir. Hiç kı~kanmı
yan diplomatların neden daima güldük
lerine hayret edenlerimiz, onların kafa
l arındaki genişliği, düşünüşlerindeki en
ginliği I1esaba k~tmalıdırlar. 

Bununla b eraber itiraf ederim ki, ben 
kıskanmıyanlar arasında bulunmayı ter
cih ederim.> 

DE.CIŞIK AMlLLE.R 

7...amanımızda, ]uskanmayı kuvvetlen
diren amiller epeyce fazladır. Bu. bil
hassa çocuk yaşında takviye edilmekte 
devam ediyor. Hemşiresinin her gün 
başka bir erkekle aşk yaptığını babasına 
şik.ayet eden yavrulara babalann verdik
leri müsait cevaplar, bu hislerin çocuk 
yaşında takviye edilmesine sebep teşkil 
ediyor. 

son baharlarda ve bilhassa kış mevsimin- nün açılma töreni pek yakında ilbay bay 

Doktor, gün gelip te bir ba~ka kadın
lıı evlenince, meçhul sevgili, doktoru 
ayartan kadının ka?}ı ına geçiyor ve ken
disini bir sinemanın kapısında tabanca 
kurşuniyle, kıskançlığın bünin ıstırapla

rını katre katre tadarak yerlere seriyor. 

insan olan, hisseden sevecegıne ve 
bir haysiyd hakkı olarak kıskanacağına 
göre, ıimdiye kadar yerleşmiş olan te~ 
mayül1erin belki de değiımcsine, bundan 
sonra bile olsa intizar edilebilecektir. de yağmurlardan çay kabarır ve geçit Avni Doğanın huzuriyle yapılacaktır. 

B. HODZA 
Hafta sonuea kadar 

Südetlerle resmi 
olarak görüşmiyecek 
JJAŞT ARAF/ 1 iNCi SAHIFEDL 
riiatı hakkında görüşülmem~tir. 

Hafta sonundan evvel Südetlerin res

mi celegasyonu ile hükümet arasında 

bir toplnnma yapılması mevzuubahis 
değildir. Görünüşe göre hükümetin dik
kati milliyetler statüsünü teşkil eden 
projelerin meclislere takdimi için kulla
nılacalc usuller üzerinde temerküz et
mektedir. 

Yarınki göreş 

Maruf göreşçiler 
dün akşam geldi 

BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 1' 

cck diğer pehlivanlar şehrimize g .. Imi~
lc.rdir. 

NERiMAN GORSA 
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On beş Haz1ran 1938 Tarihinden 
itibaren açıldı 

Pauır günli Tekirdağlı - Kara Ali kar
şılaşmasının rcvanşı yapılacağı gibi Mü

layim pehlivan da güreşeccktir. Müla

yim, pazar günü Tekirdağlı ile karşılaş-i 
mağa taliptir. Pazar günkü güreşler ye-

nişinceye kadar devam edecektir. Bera- iı••mmwwwmm: •mıllllli!Sli!S••ım••Iİl•111•111il'.intllE•IZ'2.J•••:a:tza••a•;ı•aMiffı:ml'.l•:ı:•li 
berlik m~uu bahis dejildir. 

ı TEMMUZ CUMARTESi 1934 ... 
randa basını 

Türk .. lngiliz dostlu
ğundan bahsediyorlar 
Bu dostluğu dün ya 

bir unsur olarak 
sulhu icin kuvvetli , 
saymaktadırlar 

Londra - lrlandada çılan clrish Ti
mes yazıyor: 

İngiltere Türkiye ile bir kredi anlaıı
ması aktetmiştir. Bu anlaşma Başvekil 
B.Çemberlaynın eski muhasımlarla uzlaıı
ma hususundaki hayrete ıayan tekniğinin 
yeni bir zaferidir. Londra muhabirimizin 
bildirdiğine göre Türkiyeye açılan 16 
milyonluk kredi lngiltereden lokomotif, 
vagon, dok ve hava meydanları inşaatı
na ait malzeme, askeri techizat, maden 
ve sanayi makineleri satın alınmasına 

hasredilecektir. Karadenizde yeni liman
lar inşa edilecektir. Ve Türkiye kendisi
ne lazım olan teknik malzemeyi son se
nelere kadar düşmanı değilse. hiç olmaz
sa siyasi muhasunı olan bir memleketten 
satın alacaktır. İngiltere bu İşte ticari ve 
sınai kardan maada diplomatik menfaat-

ler de temin edecektir. B.Çemberlaynın 
memleketine bu derece faydalı hizmetler 
gördüğünden dolayı bütün milletin teb
riklerine mazhar olacağından eminiz. 
Aynı zamanda bütün dünya da bu işte 
kazançlıdır. Avrupa ve Asyada bir di· 
ğer gerginlik noktası daha yatıştırılmış 
oluyor. ;Umumi harpten evvel Türkiye· 
ye lngilterenin tabii bir müttefiki naza· 
riyle bakılır ve Türkiyenin adı şu meş
hur şarkıyı hatırlatmak ıçın anılırdı: 

cRuslar lstanbulu alamıyacaklardır.> Bu
nunla beraber bu dostluğun harici cep
hesinin aldatıcı olduğu meydana çıktı. 

Almanya Türkiyeye ve Küçük Asyayn 
o kadar mehııretle nüfuz etmişti ki Ho
henzollern ile ittifak eden Osmanlı im
paratorluğu iki büyük kıt'a arasındaki 

bu köprüyü itilaf kuvvetlerine karşı ka
padı. Genç Türkler ittifak devletlerinin 
davasına istihkar edilemiyecck bir mu
harebe kuvveti ilave etmiş oldu ''e daha 
ziyade Alman - Türk ittifakı dolayısiyle-

Avusturya imparatorluğu gibi tam bir 
şekilde parçalarunış bulunuyordu. Türk
lere Avrupada ayak basacak bir yer hı· 

rakılmaml.§tı. Sultanlar diyarının tarihte 
bir yeri kalmadığı görülüyordu. Fakat 
bu aralık ortaya harikulade kabiliyet sa-

hibi bir adam çıkb. Bu adam bugün 
Kemal Atatürk diye tanınan büyijk §eftL 
Mütarekenin aktedildiği tarih üzerinden 

daha bir sene geçmeden bu yılmaz aa
ker diplomat Anadolunun ortasında ye

ni bir hükümet merkezi kurdu, Yunan .. 

lılan yendi ve yeni Türkiyeyi ihmal eCf il
miyecek bir kuvvet haline soktu. O aı' .. 
ralarda İngiltere bu yeni kuvvetle harbe 

giri~ecek raddelere kadar geldi. fakat 
gayri müsait topraklar üzerinde harpten 
bıkmııı bir ordu ile yeni bir çatıımaya 
girme tehlikesi ancak son dakikada her• 
taraf edilebilmi§ti. 

Kemal Atatürk milletini garplılaıtm 
dı, kuvvetli ve müterakki bir devlet kur. 
du. Bu devlet içten içe lngiltereye Clül'< 
man ve bolıevik menfaatlerinin nüfuzu 
alhnda bulunuyordu. iki sene evvel Ke-

mal Atatürk müşkül vaziyetler içinde bu· 
lunan büyük devletlerden Boğazları ye .. 

niden tahkim serbestisini kopardı. Kısa~ 
ca Türklerin şefi Türklerin prestij bakİ
mından kaybettikleri her şeyi yeniden ele 
geçirdi ve eğer kaybedilen imparatorlu
ğu geri alamadıysa da bunu asrileşme 
ve diplomatik nüfuz ile teld.fi etti. Bu .. 
gün B. Çemberlayrun realist İngiltere• 

siyle müzakereye giriıtiği zaman Kemal 
Atatürk, müsbet başarılarının İspat etti
ğinden fazla bir iddiada bulunmadan 
pazarlığa giriıti ve her iki taraf için de 
büyük menfaatler vaad eden İngiliz • 
Türk kredi anlaıması aktedildi. Dünya 
sulhunun bu. gibi realist vakıalar esati 

dir ki hnrp bir iki sene daha uzamıştır. üzerinde kemali emniyetle kurulabileceil 
Harbın sonunda Türkiye imparatorluğu şüpheden varestedir. 

Droti Lamur Fransada 
Artık filimlerde çıplak Dahili emniyetin teş0 

görünmiyecekmiş kilcitlandırılması hak-
\ 

En güzel yıldız, hatta dünyanın en gü

zel kadını ismi ile tanınml§ Doroti La
mur, bu gün kendisini bütün sevenleri 
müteessir eden bir haber vermektedir. 
Fakat bu haberin yalnız bir kişiyi mem
nun ettiği de söyleniyor. 

Doroti Lamur artık kendisini filmler
de yarı çıplak bir halde göstermiyecek
tir. 

Halbuki, artist şimdiye kadar daima 
v~i memleket kızları rolii alarak, üze
rine elbise namına pek az bir şey giymiş, 
vücudunu uzun saçları ile örtmüştür ..• 

Ona, bu gilnkü şöhretini temin eden 
de esasen budur. Bu çıplak kıyafet vü
cudunun endamını ortaya koymuş ve onu 
bütün güzelliği ile dünyaya tanıtmıştır. 
Bu gün artistin böyle bir karar vermesi
ne sebep ne? 

Holivudda söylendiğine göre, bunu is

kında kanun 
Paris l (ö.R) - Resmi gazetede bu 

gün altı emirname intişar etti. Bunlardan 
birisi Fransada dahiU emniyetin teşkl• 
latlandınlmasına, <liğerl de Fransadakf 
ecnebilerin nezaretine aittir. 

Yugoslav ya kralı 
S. M. Piyer 

Belgrad 1 (A.A) - Kral ikinci Piyer 
dün Bled'e gelmiş ve istasyonda narl> 
Pol ile saray nazırı Antich nöbetçi ya• 
veri general Dekaneva ve sair bir çoli 
zevat tarafından karşılanmıştır. 

lzmlr Suları TUrk 
Anonim Şirketi 

tiyen biri vardır ve bu da, Doroti Laınu- Hükümeti mahalliyenin tatbik edece-
run kocasıdır. Kıskanç bir adam olan ko- ği yaz tatili mucibince şirketimiz de 4ı 

cası, artık sevgili.sinin herkese, vücudunu temmuz 1938 den Uibaren sabah 8 den 
yarı çıplak bir halde göstermesine razı 14 e kadar kişelerini açık bulunduraca .. 
olmamakta, onun cgiyiınli roller alması- ğını muhterem abonelerine bildirir. 
nı> istemektedir. 1 S. 4 1- 2 (2353) • _, 

ödemiş - Tire maçı 

ödemiı spor kulübünden: 
Sayın gazetenizin 29-6-938 tarihli 

nüshasında, 26-6-938 Pazar günü Tire 
idman Yurdunun ödemişe gelerek öde
miş muhteliti ile yaptığı maçta, bire kar
şı yedi gol atarak mağlup ettiği ynzılmı~ 
ise de bu maçın ödemiı muhtelitiyle de-

ğil, Altınova küçükleriyle yapıldığının 

tavzihini ve gerek Altınova ve gerokfe 
ödemiş spor futbol takımlannın ıimdlye 
kadar Tire idman yurduyla yaphğı bit 
çok maçlarda ödemiş sporcularının ek· 
seriya galip geldiği hakikatinin gazetiniz:~ 
le n~rini saygılarla rica ederim. 
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''Kalpten ka 
Bu atala sözü ürk e le ' 
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Ayı boğan çekti 
Rumen Basını diyor k·: 

hançerini •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

esadüfün önüne çıkardıgv ı bu nimetten istifade ............................................... . 
"Sırası geldigi znman Türklerin 

sırasında hançerin. kıvrık ucunu bütün hızı ile "de Romanya için bir destek 
azgın geyiği yüreğine sapladı "olabileceklerini bilivoruz.,, 

Geyik kendini çabuk topladı. imparatoru dehral soydu. lunduğunu düşünecek vaziyette de- "Dünya Balkanlarda ve Avru· 
Bütün yorgunluğuna rağmen ani Karnında.. Geyiğin boynuzlarını ğildi. d · ı ) 

bir tehlike ile karşılaşmış olmak hay- geçirdiği kuşağın yerinde ve omuz- Vasili kucakladığı gibi arabanın "pada temin e 1 en su bu Ata-
vanı büsbütün azdırmıştı. farında mosmor olmuş çürükler var- yanına götürdü. "tiirkün Tiirkiyede yaptıg"" ı 

Boğazını sıkan kemend düğümü- dı Prenses T ekla ile karısı da orada 
ne ehemmiyet vermeden ileri fırladı. . Sebastiyano, nasıl olup ta im para- Sebastiyanoyu bekliyorlardı. ..: "b Ü yük İ O kıJ a p J ara b O rç J U d lJ r". 

Ayı bogv an lakabını hakkiyle ka- torun Geyiğin omuzlan arasında bu~ -BiTMEDi- • : 
-;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ............•.•..•................................................. 

zanmış olan Sebastiyano elinden ur- • 

ganın ucunu bırakmadı. Hatta beline B • h J s 
doladı. Fakat hayvanın peşi sıra da ır arp o ur 
sürüklenmeğe başladı. O koca göv-
de, azgın Geyiğin ardından zorlukla 

Bükreş (M.H) - cUniversub gazet.esi dığı zamanlarda, Rumen ckalliyeti vardı. hiç bir şeyin bozamıyacağı cinsinden· 
güvenilen dostluk başlığı altmda yazdığı Biz Makedonyalı Romenler, Türklerin dir. Her zaman, hatta, Eflak ve huğdan 
makalede Istanbulda Majeste Karolun idaresi altında yaşadığımız zamanlarda, beyliklerinin, Osmanlı imparatorluf.<u· 
Atatürk.le mülakatından millhem olara1c onların bize karşı göscrdikleri geniş mil- nun himayesinde bulundukları esnada 
şunları yazıyor: saadekArlığın iizerimizde bıraktığı min- bile dost olan Türkiye ile Romanya, da~ 

da olsa yine sürükleniyordu. 
Sebastiyano, can acısı ve can kay

gısı ile beline doladığı urganı çöze
cek ve Geyiği boynuzlan üzerinde 
taşıdığı czavallı> ile akıbetine terke
decekti. 

Bu kararını tatbik edeceği sıra
da birden, sürüklenmesinin durdu
ğunu gördü. 

Hayvan, telaşından ve iki ağaç a
rasından geçe: !m derk.en kemendin 
ipini ağaçlardan birinin gövdesine 
sannıştı. 

Asırhk ağacın kalın, sağlam göv
desi azgın Geyiğin hakkından gel
di. 

Bu tesadüfi tuzaktan kurtulmak 
için uğrastıkça ve ağacın etrafında 
sinirli sinirli döndükçe urgan ağaca 
daha fazla sanlıyor, mesafeyi daral
tıyor ve Geyiği artık kurtulamıya
cak hale getiriyordu. 

Sebastiyano sürüklendiği yerden 
j kalkmı~, kendini kurtaran bu tesa
düfe memnun, Geyiğin ağacın etra
fında dolana dolana kımıldayamıya
cak hale gelmesini bekliyordu. 

Hayvan nihayet ağaca tamamen 
dolandı. 

Başını ağacın köküne doğru eğ~ 
di. 

Geri dönmek suretiyle bağınİ çöz
meği akıl edemediğinden arka ayak
ları ile yeri kazmağa ve acı acı ba
ğırmağa başladı. 

Sebastiyano fazlaca beklemedi. 
Belinden kıvnk hançerini çekti ve 

ucunu bütün hızı ile hayvanın yüre
ğine sapladı. 

Darbe o kadar şiddetli idi ki.. Ge
yik, kafasına topuz yemiş öküzler 
gibi yere çöktü. Sehastiyano hemen 
boynuzlan arasına tak.ılı czavallı» yı 
kucaklıyarak aldı ve yere koydu. 

Koyar koymaz da ağzından bir 
dehşet ve hayret sayhası fırladı ı 

V asil cansız ve hareketsizdi. 
Acaba ölmüş müydü? 
Sabastiyano, bir köpek sadakati 

ile bağlı olduğu velinimetini bu hal
de görünce çok müteessir oldu. 

Hemen kalbini dinledi. 
Ölmemİ§ti. 
Saatlerce Geyiğin omuzları üze-

rinde sarsıla sarsıla turşuya dönmüş 
ve bayılmıştı. 

Fransayı saracak olan 
tehlikeler büyüktür 

Alman_ya oeltalya Fransayı dışarda bırakan 

tki memleketin birbirine karşı olan net duyğulanru el'an muhafaza etmek- ima hakiki ve samimi dosUuk hisleri ile 
durumlarında, akll ihtiyati mucip olacak teyiz. Romanyada, bir Türk ekalliyeti- yekdiğerine bağlı bulunmu~lardır. Boğ. 

ve onlann takip ettikleri beynelmilel si- nin bulunduğu doğrudur. Hakiki teessür danın büyük voyvodası bUyilk 1stefaIUDı 
yaset yolunda ve barış ve iyi anlaşma duyğulanmızı ilbe etmek suretiyle söy- ağır zamanlarda Türk dostluğuna mU. 
kelimeleri ile telhis edilen müşterek liyelim ki, Türkler, Anadoluya gidiyor racaat edilmeSine dair olan m~ur va. 
programlarının müdafaası için kullan· ve hicret ediyorlar. Şunu da btiyük bir siyetnamesini derhatır edelim. Beyne}. 

bir üçler ittifakı istiyormuş.. d~ldan vasıtalarda, gizlenecek ve sırt~ memnuniyetle ~ayd~tmeliy~ ki, araları- milel bir sistem olan BB1k.an Antan. 

M _,_ p d . F ç b }aynın yol göıtermealyle mü kil edeoek hiç bir şeyleri yoktur, olma- na hoşnutsuzlugun gırmemesıne ve nahoş tına Türkiye ile Romanya daima dost~ 
oıı.;ova - rav a gazeteaı c ran• em er • . . . . . . , 

. . bl • b 1 .. al d · l kartı yu""rütülen müsamaha 8 •1 mıştır ve olamaz. ÇilnkU, bu iki devlet hMiselere meydan venlmemesıne ıtına tesanüt halinde bulunmuşlardır. Memle-
aanın em~eti pro emı:t aı ıgt tın a tecavız ere • . ,, . . . .. 

d .1 b" akal d b b · t• F ••yı bu vaziyete dü•ünnii ... reisinin ve salahiyettar hilkUmetlerln, eden Romen devletine karşı Turkler, ketilerimiz arasında ihtilafı mucip blı netre ı en uzun ır m e e u om- yaae ı ran..- " ..,.. b" .. . 
b d ~ "'d" • fmd .. 1 t b"" le bir vaziyette Fransız ara beynelmilel pIAnda yaptıkları zorlama- kat'l ve sarsılmaz ır sadakat gostermış- nokta yoktur Bil' akis Türkiye ile Roi ar un.an na ıseat etra a uzun uza- tur. ş e oy • . . 
dıya mütalealar yürübnekte, bir harp zisinin bombardıman edili~ de hususi la~ mezk:Qr noktala_nn tahakkuku ve le~r. . . manya, gerek kendi menfaatlerine v~ 

d F 1 b . .. kül" b" h · et kesbetmektedir takviyesi müşterek hır hedef teşkil et- Tilrkiye ile Romanya, ıktısadt sahada gerekse rnUtekabil menfaatlerde dft'-ı vukuun a ransanın n8.SJ u muş ır e emmıy · . . . . . cuıı~ 
. d"" . ih . 1. ld .. d S lh ta aft.an memleketlerin ve bu mektedir. da rekabt yapmıyarak bırbırlerml ıtmam b" b" 1 . 1 ··-ft· •-·· 1 rd' s· ı:ııc:t vazıyete uşrnesı tima ı o ugun an u r . ır ır enn lı.u14m eı.uıış e ır. ıy.,.....1 

k 1 h . . h . b" meyanda Fransa ile onun dostlarının Yukarıda da hatırlattığımız veçhile, etmektedirler. İklimlerinin farklılığı ve "kt" d" alt .. b tl . . d ve sev u ceyşi e emmıyetı aız ır ta· . . . . . . . . . ı ısa ı ve m munase e erımız Cı 

k 1 t h b d 1 kuvvetleri. fa .. ist devletlerin kuvveti"ne bu duyğuyu btiyük hır memnunıyetle arazilerinin teşekkllllen sayesınde mUh- .. k'l"ta v d y e. b' 
kım mınta a ann spanya ar ı o ayı- ~ •Y• • • • • •• muş ı a ugrama ıgımız yeg .. ne ıt 
. • . . b k"' .. d k k bul kaydetmekligımız lAzımdır. Bu zorlama- telif mwOlit yetışmektedır. Mubadele .. . . 

sıyle faşıst grubunun elıne geçmış bulun- nazaran ugün u gun e ıyas a et- 1 !un.da 
1 1 cak hl b' 6 _, -.l'l b ahs ll d h "k" d 

1 
ti devlet varsa. o da Turkiyedır. 

A~-·L-dak" .. ml b" d d fazladır ar yo enge o a ç ır mwu "'°ı en u m u er e, er ı ı eve n masiyle Fraruıanm uılUl ı mwıte e- mez ır erece e • . . . . 
kderinden anavatana aııker ve ham rne- Fransa bugün, kendi emniyetini temin olmadığı gıbl kilbu zor~nn, çf~ma- hakiki. ihtiyaçlarına bır cevap teşkıl et- BALKANLAR VE AVRUPA SULHU 
vad aevkiyatınm gayet müşkül bir hal yolunda elden kaçırdıklannı yerine ge-- ~ana, m~ ~eş etmesıne ve aa yet mektdir. TüRK tNK1LABINA BORCLUDUR 
keebedeceğinden bahis ve Fransanın bu- tirebilmek için henüz kafi bir zamana k~';et!ennın azahnasına, se~ep 0.~acak Binenaleyh Boğazda yapılan görüşme-
günkü vaziyeti ezcümle ıöyle karakterize malik bulunmaktadır. Lakin aon günler~ b~r ihtillfın ve anlaşmamazlıgın golgesl ler, her iki dost millet mümessillerinin 

edilmektedirı deki hadiseler hu müddetin eüratle kısal- bıle yoktur. .. . görUşmesidlr. Her ikisi de. aralarında Balkanlarda ve Avrupada temin edilen 
el .. ~ kt d" Kemal Atatil.rkUn enerJısı ve anlayışlı mevcut ittifakın ve dostluk bağlarının ulh G . Atat"' k"' Tilrki ed •• cFraneanm harict aiyaset sistemlerin- ıgını goıterme e rr. . . • s , azı ur un, Y e yap..-

ıdaresi altında, gıptaya şayan bır canlılık samimiyetini ve tesanildilnü yeniden tet- ğ ._,_,,.e. 1 bo ı d Atatürk"" 
deki mukaveleler ve ittifaklar, Franaa- -=- .. Türk d 1 . Türk mille- ı llUUlilp ara re u ur. un ya-

gosteren · ev etine ve kika medar olan bu fırsattan dolayı y •• • • 

Edirnenin planı tine karşı Romenler sevinç ve dostluk und ı B ·· ı bir· tif kki ka- rattıgı Turkiye cumhurıycti Cenubuşal'-nın müdafaası için daimi eurette gayet 
mühim ehemmiyeti haiz olagelmi~r. U
kin bugün Fransa - Polonya ittifakını ve 
keza Fransanın Romanya ve Yugoslav• 
ya ile olan anlaşmasını kim ciddi telakki 
edebilir. 

F ranSl'lrun ittifaklar sisteminden kal
mış bulunan F ransarun Çekoslovakya ile 
ittifaki münasebetlerini bile ortadan kal
dırmak maksadiyle, bugün dehşetli taz• 
yik yapılmaktadır. Bu her iki devlet ge
rek faşist devletler gerekse onlann Lon
dradaki hA.mileri tarafından aynı tazyika 
maruz bırakılmaktadır. 

Mütecavizlerin F ranaaya harici siya
sette tutacağı yolu, onun Çekoslovakya 
ve Sovyetler birliği ile münaeebatının 
karakterini dikte etıneğe yeltenmeleri de 
oldukça karakteristik bir noktadır. Çün
kü mütecavizler, Fransayı bile bile ikin
ci derecede bir devlet vaziyetine düşür
meğe çalışmaktadırlar.Bu sebepten Çem
berlaynın cDörtler paktı> projesine mu
kabil Berlinle Roma da, Fransa hariç kal
mak üzere, bir cOçler paktı> yapılması 
hakkındaki musirrane fikirler yüriitül-
mesi boş birşey değildir. 

• memn ur ar. u oy e ıt a • " ki A d ki "stikra h kikt 1!!_,,, 
hisleri beslemektedirler. Yegane arzula- ğıd Uz · • k 1 d 1 h "ki vrupasm a 1 nn a cıı:llll.l• hazırlanıyor ın ennı ap ama an evve, er ı dir T'" ki . . ti b" k ıll-

. rı da, Türk milletinin, her sahada daha milletin kalplerini ve duyğularmı kap- . . ur ~enın son vazıye ' ıze e~. 
Edirne 1 (Hususi mulı!lbirimızden) ziyade inkişaf ettiğini ve mühim vazife- 1 sıni daha zıyade yaklaştırmaktadır. Türk 

hi · amıştır. 
Edirne planını hazırhyacak olan ve. T~- sini üa etmek üzere yükselCiğini görmek- TORK-ROMEN DOSTLUôU Romen bağlantıları da, her gün daha :d-
lik mütehassısı E.gli Edirneye gelmıştir. tir. yade kuvvetlenmektedir. Onun için hU .. 

EgJi Trakya umumi müfetti§i geneTal TtrRKtYE BtR DESTEK kümdarıınızın, Türkiye cumhur reisi ile 
Romanla gazetesinin cTürk- Romen 

Kazım Dirik'i ve müteakiben vali Niyazi d 
1 
ğu b 1 ğ al d tt•Y• b. yaptığı mül!kat, beynelmilel siyasette 

ost u > aşı ı tın a neşre ıgı ır 
Merkeni ziyaret etmiştir. öğleden eonra Romanya için sırası geldiği zaman yazıda ezcümle şöyle diyor: çok ehemmiyetlidir. Türk- Romen teşri-
generalimiz, valimiz, Nafıa müşaviri, be- Tilrklcrl de bir destek olabileceğini bili- Her zaman tekemmül ettirmesi icap ki mesaisi, Avrupa sulhunun teminl için 
lcdiye reisi ile birlikte tehrin mühim yer- yoruz. Bunu, kat't olarak teyit ede-biliriz. eden diplomatik münasebetler olaca!h gi- Balkilnlarda yeni bir merhaledir. Kral 
lerini gezerek incelemelerde ulunmuı- Romen milleti de ayni kat'i dostluğu ve bi hlç bir şeyin bozulmıyacağı be;uel- 11 nci Karol ile Başkan AtatürkUn gö-

lardır. samimt hissiyatı beslemektedir. Eski bir mitel bağlantılar da mevcuttur. rüşıneleri, Avrupa sulhuna hadim bey-
Vilayet huıual muhasebe tarafından Romen darbımeseli şöyle diyor: Kalpten nelmilel bir hldisedir. • 

yeniden inşası düşünülen Turistik otelin kalbe sevinçle. Bu darbımesel, Türkler 1STEFAN1N1N VAStYETNAMESt Türk-Romen dostluğu, ittifakı ve teş-
yapılacağı yer de teabit edilmiştir. ile Romenlerin birbirini tamamlamak riki mesaisi, Avrupa sulhuna hizmet eı. 

TRAKYA TOTONLERI hususundaki duyğularına tamamiyle te- Bizim Türkiye ile olan bağlantılarımız, mektedir. 
Edirne 1 (Hususi muhabirimizden) tabuk etmektedir. Zira vaziyet hakkında 

19 3 7 senesi içinde T ralcya bölgesinde yapılacak kısa bir tetkik, kat'i olarak bu 
I, 100.000 kilo miktannda tütün istihsal kabil teyitlere ve nikbin kanaatlere sevk 

1 
etmiı ve bu tütünlerden 735,000 kilo- eder 
su ıatılmıştu. Vasati satıı fiati 25 ku- Bu suretle politik sahada her şey, çok 

ruıtur. sıkı bir yakınlaşmağa müsait olarak de-
Çanakkalenin istihsal atı ise 2, 17 I, 1 41 vam. etmektedir. Biz Romenlerin, bu 

kiloyu bulmu~ ve bu yek6ndan2,25 l ,360 günkü Türkiyenin hudutları içerisinde. 
kilosu satılmıştır. Bunun da vasati faiti Rumen ekalliyetl yoktur. Türkiye Av-
45 kuru~tur. rupasınm, Adriyatik sahillerine dayan-

Esrar gibi l Uşak gençler birliği 2 
Manisa sakarya 1 
1.zmjr Doğanspor kulübünden dört 

sporcu alarak Uşak Gençler birliğiyle 

karşılqan Manisanın Sakarya kulübü 
2-1 mağlup olmuştur. 

M.ATAK 

~~ ................ m!I .... , 

Halk masalları 
- Senin gibi yalancının dili olu

yor da devin neden dili olmasın, di
yor.. işte dili.. hşte kulakları. 

Padişah bundan sonra kızını çağı
nyor: 

-Evladım, diyor. işte seni ölüm
le tehdit eden vezirim cezasını bul
muştur. Şimdi söyle bu delikanlıyı 
ister misil\.} 

Sıgara ile içilen bir 
zehir Amerikada 
salgın halindedir 

Bu zehirln mUpteUiları 
hiç b ir ahlAk kaidesi 

tanımıyorlar 
iptilaya uğrıyanlann eline geçmemesi 

için biç bir ·fedakarlıktan çekinmiyerek 
mücadele edilen, esrar, afyon, kokain, 
eroin gibi uyu~turucu maddeler, az çok 
herkesin bildiği işittiği §eylerdir. 

l lsınet Saııtonin 
Bisküviti 
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Altın Kuş 
-4-

Padişah, kurt, kaplan ve arslan
ların böyle gelmesinden şüpheleni~ 
yorsa da aldırış etmiyor. Diğer taraf
tan da vezirine kızını vermek fikrini 
kafasından çıkarmıyor. Nihayet bir 
gün : 

- Artık lami cimi yok. Mutlaka 
seni ölümden ve devden kurtannış 
olan vezirime vereceğim. 

Diyor. Kız bu sefer yine oğlana 
haber yollıyor. 

Oğlan da artık arslan, kaplan kurt 
yavrularını göndermeği değil, bizzat 
kendi geliyor ve padişahı göreceğim 
aiyor. 

Padişah: 

1 

Şevketlim, diyor. Sizin kızınız 
Sultan hanımı devin elinden kurta
ran vezirinizi ve vezirinizin öldür
düğü devin başını görmeği merak et
tim. Bu hususta benim de söyliye
cek sözlerim var .. Eğer müsaade e
derseniz devin başını ve vezirinizi 
huzurunuza getirtiniz de söyliyecek
lerimi onların yanında söyliyeyim. 

Padişahın merakı artıyor. Vezirini 
çağırtıyor. 

Devin kesik başını da getirtiyor. 
Delikanlı: 
- A .. Diyor. Bu devin kulakları 

yok. Acaba ne olmuş .. 
Vezir hemen cevap veriyor: 

Devlerin kulakları olmaz. 
- Dili de yok •. 
- Hiç devlerin dili olur mu} 

Sonra padişaha dönüyor: 
- Şevketlim, diyor. Bu devi ve· 

ziriniz değil, ben öldürdüm. İspatı 
da işte kulaklan ve dili .. Halbuki ve
ziriniz kızmaza göz koymuş ve onu 
tehdit etmiş. Bu sebeple kızınız mec
buren size yalan söylemiştir. Haki· 
kat dediğim gibidir. lsterseniz vezi
rinize kızınızı veriniz, isterseniz ver
meyiniz. Benim maksadım size bu 
adamın ne kadar fena olduğunu an
latmaktır. Yoksa kızınızı almak de
ğil .. 

Padişah bunun üzerine fena halde 
kızıyor. 

Vezir ise bütün foyalarİ meydana 
çıkınca kaçmak istiyorsa da meyda
na vermiyor. 

Padişah: 
- Cellat ... 
Diye bağırıyor. Kolları kıllı izban

dut gibi bir cellat : 
- Buradayım .. 

. Diye koşarak geliyor. 
- Vur şuracıkta şu herifin boy

nunu .. 

Kız da: 
- Babacığım, diyor. Beni ölüm

den kurtardı. Eğer o olmasa idi ben 
şimdi çoktan ölmüş olacaktım. Onu 
istemeyip te kimi istiyeceğim. 

Padişah delikanlıya da soruyor: 
O da: 
- Sizin damadınız olmak benim 

için en büyük bir şereftir.. Maal
memnuniye ... diyor. Bunun üzerine 
padişah kızını delikanlıya nikahlı
yor. Kırk gün kırk gece düğün der
nek yapıyorlar ve kırk birinci günü 
gerdeğe giriyorlar. 

Aradan bir müddet geçiyor. 
Delikanlı bir gün: 
- Şöyle bir avlanayım .. 
Diyerek ve yanına bir tabur asker 

alarak kırlara çıkıyor. 

Bunlar yetmiyormu~ gibi, Birleşik A
merika, şimdi bir de bugüne kadar bilin
miyen Marijuana adında bir uyuşturucu 
madde ile mücadeleye girişmiştir. 

Bu zehirle yapılan alışveriş. aklın 
alamıyacağı derecede büyük bir gelir 
temin etmekte olduğu için, kaçakçılar 

büyük paralar sarfederek, bu zehirlerin 
müptelası olanlara erişmek maksadiyle 
yeni yeni yollar, bin bir çeşit çareler bul
maktadır. 

Bu yenilikleri keşfetmek için, kaçak
çılar, hiç yorulmıyorlar. Amerikanın 

gümrük muhafaza memurları. polisi, bu 
haydutlarla geceli gündüzlü uğraşıyorlar. 
Onların yeni düşmanları Marijuna ka
çakçılarıdır. 

Çocu.klarm ve büyüklerin ba
ğarsakl.annda yqıyan Solucan-
ları düıürmek için en birinci de
vadar. Eczanelerde kutusu 201 
lruruıtur. 

_;;s,2-1-12-16-22-27-31 

mektediT. Bu zebiri kullananlar ilk gün· 
lerde bir hayal aleminde yaşıyarak her 
şeyi tozpembe görmektedirler. Fakat 
bir müddet sonra kendilerini bir korku 
bürümekte ve bu vaziyet karşısında ze
hire alışmış olanlar onu tedarik etmek 
hususunda hiç bir fedakarlıktan çekin
memektedirler. 

Fakat asıl facia bundan eonra başla
maktadır. Bu zehirin müptelası olanlar, 
arhk hiç bir ahlak kaidesine aldırış etme
diklerinden, bu sarho§lukla en korkunr 
kötülükleri i~lemekte de bir beis görmi
yorlar. 

- Gelsin bakalım, kim imiş bu 
e.dam ve benden ne istiyormuş .• 

Diyor. Delikanlıyı huzura çıkarı
Yorlar. Delikanlı artık sabredemiyor. He

son- men cebinden devin kesik dili ile ke-
1 sik kulaklarını cıkarıyor. Vezire: 

Yer öpüp divan durduktan 
ta: 

Emrini veriyor. Emri alan cellat 
bi'r kılınçta vezirin kafasını bedenin
den ayırıyor. O da cezasını szörüyor. 

Yolda bir Geyiğe rastlıyorlar. 
Delikanlı Geyiği görünce avlamak 

istiyor. Geyik ormana kaçıyor. Ar
kasından koşuyorsa da tutamıyor. 
Askerlerine: 

-BiTMEDi-

Bu yeni, zehir, sigara içinde kaçırıl
maktadır. Amerika gençliğinin üzerine 
dü~en bu uyuşturucu maddeyi bilhassa 
üniversiteli gençler kullanmaktadırlar. 

Marijuana esrar gibi sigara ile içilmekte
dir. Ve gene tıpkı esrar ve kokair ·gibi 
içeni, ilk önceleri mest etmekte, bünyeye 
fevkalade bir kudret ve kabiliyet ver-

Geçenlerde Amerikanın tanınınııt aile
lerine mensup iki genç bayan, Marijuana 
sarho~luğu ile bir otobüs ~oförünü vahıt 
hayvanlar gibi öldürmüş olduklarından 
makeme kendilehrini ölünceye kadar kü
rek cezasına mahkum etmiştir. Bu cina
yet ve ceza, bu zehirin ne kadar korkunç 
bir ıey olduiunu göstermeğe kafidir. 
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üzeli iği gözleri kamaştırıyordu 
1 - al binde büyük 

kendisine 
bir heyecan ve 

erkek 
helecan duymadan 
bakamazdı 

O zamandan kalmış masallara gö
u macera şövledir: 

Ev t, Nostradamüsün hayatı, ye
den tabii halini bulmuştu. Çektiği 
··ytl - ıstıraplar, vicdanında duydu

büyük pişmanlıklar, doğru yolu 
ulmak için sarfettiği büyük ve sa
ami gayretler onu çok yüksek mer
beye çıkarmı~tı. 
Buna mukabil, Rozamondun ha

tyatı da en berbat derecelere kadar 
ümüs, fisku fücur onu tamamiyle 
aplamış idi 1 

Rozamond bu sıralarda gençliği-
1 

in en parlak ve hararetli devrinde 
bulunuyor, güzelliği gözleri kamaş
tırıyordu. 

Kalbinde büyük bir heyecan ve 
elecan duymadan kendisine hiç bir 
kek bakamazdı. Rozamonda şey

tan emsalsiz bir cinsi cazibe vermişti 
ilci, mümkün olduğu kadar insan haş
an çıkçarsın, cehennemlikler yetiş
rrsin, diye 1 

Masallar, Rozamondun bu güze]
iğinden, fettanlığından uzun uza
dıya bahsederler. Bunlar arasında, 
Nostradamüsün karısını bulmak için 
ltalyada geiçrdiği maceralar da var
dır. 

Mahut tepede ruhunu temizliyen 
Nostradamüs, insanlar arasına indi-
ği vakıt Roma ile Napoli arasında ve 
tenha bir yerde bir eve çekildi. Bura
da, yalnız başına ve hiç durmadan 
çalışıyor, insanları -o zaman hüküm 
süren bir sürü- hastalıklardan koru
yacak deva bulmak, kapısına gelen 
hastaları tedavi etmek ile uğraşıyor
du. 

Kapısına uğrıyan1ar arasında, kal
bi vefasız bir kadın tarafından yara
ıJanmış bir Prens te vardı. Diğer bir 
papas ta güzel bir kadının aşkı ile de
li, divane olduğu halde Nostrada
müsten çare istedi. 

Bu papasın kalbini, dimağını ve 
hayatını bu kadar perişan hale koyan 
acaba hangi dilber idi~ 

Bu iki bedbaht aşıkın bu kadar 
felaketine sebep olan kadın, ihtiyar
aız olarak Nostradamüsün de kalbini 
-hem de gıyaben- titretti. Nostrada
anüs, bu zalim, bu çok güzel ve fet
tan kadının kendi karısı Rozamond 
olabileceğini düşündü 1 

Prensi, papası ve daha bunlara 
henziyen gönü) ve ruh hastalarım 
birer, birer sorgudan geçirdi, onlara 
kendilerini bu hale koyan kadın hak
kında bir sürü sualler sordu. 

Bunların cevaplan şunlar oldu, 
birisi: 

- F1oran88da, şahane bir konak
ta yaşıyan bir kadın. Fakat güzelliği
ni tarif imk~nı olmıyan bir dilber! 
dedi. 

Diğeri de: 
- Adı Rozamond olan asilzade 

bir kadın r Mesalinanın ruhu bu ka-
mın vücudunda yaşamaktadır.Çün

kü eski Roma kadınlarından ziyade 
hava ve hevesine düşkündür, sa
raydaki erkeklerle hırsım söndüre
miyen bu kadın, akşamları umum
hanelere koşar, orada adi bir oruspu 
gibi kendini aşağı tabakadan erkek
lere verir 1 Fakat, oruspuluk ile ka
zandığı paraları hep fukaraya dağı
tırmış! dedi. 

Bu ifadeler, Nostradamüsü bir 
müddet düsündürdü. Demek ki şey
tan karısın;n ruh ve vicdanına hala 
hakim! ve işin en fenası, bütün bu 
fenalıkların mesulü kendisi olması 
idi. 

Nostradamüs, kansını ve düştüğü 
bu çok feci ve rezil hayattan kurtar
mak için faaliyete geçmezden evvel 
sı~ı bir riyazet ve ibadete basvurdu. 
A11ahtan bu hayırlı işte k;ndisine 
yardım diledi. 

Epeyce uzun süren bu ibadetten 
sonra, Nostradamüs çile evini kapat
tı ve Roma yolunu tuttu. 

hiç bir 
ı ve harp hüküm sürüyor, sulh ve sü

~ -~ "~~'. i[~ kun ancak dağ başlarındaki büyük 
" manastırlarda bulunabiliyordu. in-

. sanlar arasındaki husumet, son had
.. ·1( ~ dini bulmuştu; o kadar ki manastır-
· .. ~ ' ~ lar arasında bile kin ve husumet var

dı. 

Bu zamanda insanlara iki şey, pa
ra ve aşk hakimdi 1 Bu hal, avam ve 
halktan ziyade saray ve asilzadeler 

arasında vardı. Krallc..r, kraliçeler, 

1 
asilzadeler gÜzellik, tenbellik, deb
debe yüzünden Roma ve Floransayı 
\arabeye çeviriyorlardı ! 

Floransa bu tarihlerde, haşmet ve 
1 debdebe içinde idi. Bütün güzel sa
l natlar erbabı buraya toplanmış, ha
j yat ancak güzel sanatlar, aşk ve zevk 

1 
1 üzerine kurulmuş idi. 

hanlarda da ağızdan ağıza söylenen 

sözlerden, civardaki büyük hasta
lerin varlığını ve dertlerini öğreni-

Nostradarnüs, Romada biraz kal
dıktan sonra, Floranea yolunu uttu. 
Asilzadelerin kendisini alıkoymak i
çin sarfettikleri büyük gayretler hü
kümsüz kaldı. Nostradamüs, asalet 
erbabından koleradan kaçar gibi ka
çıyordu t Halbuki birçok kuvvet sa
hibi konak veya saraylar onu kaydı 

yor, hemen onların yardımına koşu
yor, bu yardımı için de en küçük bir 
karşılık kabul etmiyordu 1 

Bu zamanlarda her yerde kavga 
hayat şartiyle kendilerine mal etmek 

-BiTMEDi-

McwriJ ve Ziraat muallimlerinden arıctl~kla ileri derecede me§gul olan 7 muallim 
ikinci arıcılık kursu için Peşeteye hareket etmezden beş dakika evvel 

Peşte kursları 

Türk arıcıların diploma .. 
ları dün verildi 

Macarların arıcılığa verdikleri ehemmiyet 

Edirne, 1 (Hususi) -Peşteye ikinci müzesini, Av hayvanlan müzesinl, ta
Arıcılık kursuna Trakyadan gidecek 7 vukçuluk mektebini de ziyaret ederek 
Kültür ve Ziraat muallimi dün sabah incelemelerde bulunmuşlardır. 
Edirne istasyonundan uğurlandı. Bugün Yalnız Peşte civarındaki Ancılık çift
P~tede Macar htikümeti erkanı huzu- lik mektebinde 71 bin fennt kovan, 81 
runda Türk ve Ecnebi Arıcılarının dip- bin sepet kovan bulunması ve 937 de 
!omalarının vcri1mi ş__ olduğu oradan bil- Macaristanın bal mahstiltiniln 39,651 
dirilmiştir. Kental 74 vagon Bal ihraç edilmiş olması 

Gödello Arı çiJ tlik bahçesi 

Ağustos ayının sıcağı etrafı ku. Kursu bitirmiş olan birinci posta civar bu memlekette Arıcılı.::;a verilen önemi 
.. rutmuş idi. köylerin köycülilk işlerini, kooperatif- belirtmeğe kafidir. 

Roma yolu kuru ve beyaz bir top- !erini görecek ve bir hafta sonra yurdu- Bazı verimsiz yıllar kovan başına or-
Jaktan ibaret kalmıştı. :nuza dönmüş bulunacaklardır. talama 10-15 kilo düştüğü ve bazı yıllar-

Nostradamüs, bu tozlu yoldan i- Kursa devam eden mualli.mleri.mizin da da mesela 937 senesinde kovan başına 
lerlemeğe başladı. Ancak ibadet ve- M . t d b .... k k 

1 1 
k1 k 50 kilo isabet ettiği gelen selfilıiyetli bir 

b. h b k k · .ı: acans an a uyu o ay ı ar ve pe ya ır a!ltaya a ma ıcap ettiği za- mektuptan anlaşılmaktadır. Bu büyük 
pıan durdu. çok kardeşçe sempati gördükleri ve çok hareketi Trakyamızda ve memleketiıni-

Nostradamüs yolda rastgeldiği fa- faydalandıklnrı gelen mektuplardan an- zin arıcılık mmtakalarma geçirmek ide
kir, hasta ve ümitleri kırılmış zaval- laşılmaktadır. al bir emeldir. Trakya köylüsü ve onun 
hlara yerine göre güzel nasihatler ve Muallimlerimiz tatbikat gördükleri 

1 
muallimleri hu yolu tamamiyle tutmuş

s:iyor. iladar daiıtıyordu 1 Uğradığı günlerde bazı çiftliklerle büvük Ziraat lardır. 

Sabık Ingiltere Kralı 
Sekizinci Edvard'ın hükümdarlığı 

zamanına ait bazı hatıralar 

22 Kıbunusani 1926 sabahı, ölen ha-
basının son lnlarında hazır bulunduktan 
sonra yeni kral sekizinci Edvard tayyare 
ile Sandrigam saraymdan dönmüııtü. 

Bugünden itibaren lngilterede, hiç de
ğilse JngiJiz saray idet1erinde asırlardan-
beri devam edegelen eski ve ananevi 
usullerin pek çoklarına veda etmek lfl
zımgeldiği hissi uyandı. 

Kral daha Prens Dö Gal iken muha-
fazakar fikirlere muarız ve yeniliğe, mo~ 
dernizme çok taraftudL 

Hatta bir çoklan onun bu tabiatini 
bildikleri için veliahtlikten istifa edece
ğini bile zannetmişlerdi. Halbuki böyle 
olmadı. Prens Dö Gal b8§ına saltanat 
tacını geydi ve sekizinci Edvard oldu. 
Saltanatının ilk günü, tahta çıkışı resmen 
ilan eden mera&imi aarayın pençeresin
den seyrederken yanıbaşında, vakıa bir 
az arkada, Madam Simpson da bulunu
yordu. Resmt fotografçılar klişelerden 

Madam Simpsonun fotograflamu silmiıı
lerdi. 

Saray memurları, muhafızlara, daha 
ilk günden bir çok değişi.kliklerle karşı
laşacaklarını anlamışlardı. 

VALiDE. KRALiÇE SARAYDAN 
UZAKLAŞTIRILIYOR 

Beşinci Corc vefat ettikten ııonra da 
yine sarayda kalacağım ve eııld saltanab
nı devam ettireceaini zanneden kraliÇe 
Mari bu zannında aldanmı§tL Bir gÜn 
ona nezaketle kendisi için Malborocgh 
şatosunun haznlandığı, eşyalarının pek 
sevdiği kolleksiyonlannın da zarar gör

meden taıımması İçin tertibat alındığı 

bildirildi. 
Bizzat kral da Bukingam sarayında 

kalmak istemiyordu. Çünkü bu cKöhne 
ve eski> saray onu eıkıyordu. Burada 
her ııey birkaç asır evveline aitti. 

Sekizinci Edvard Bukingamı ba§tan 
aşağı değiştirmek sevdasına düııtü. 

Senceymis sarayındaki husust dairesini 
muhafaza etti ve Buldngamda yalnız ça
lışmak için kendisine dört oda ayırdı. 

· Asırlardanherl ayar edilmiyen ve dai
ma az çok geri kalan Bukingam sarayı-
nın saatlerini ayar ettirmesi modernizme 
doğru baoladığı işin ilk adımı ve muha~ 
fazakarlığa 'vurduğu darbenin birincisini 
teşkil eder .. 

NASJL ÇALIŞIRDI"> 

Sabahları saat sekizde bir çay içer ve 
bütün gazeteleri gözden geçirirdi. Hal
buki babası gazeteleri değil, katipler ta
rafından ehemmiyetli görülen kısımları
nın kupürlerini okurdu. 

Eski katipleri bir müddet daha ya
nında alıkoymuştu. Gazeteleri okuduk
tan sonra saat dokuz buçukta kahvaltı
!llnl yapar, hususi mektuplarını gönde
rirdi. 

Sabah ziyaretlerini lağvetti. Nazırları 

sabahları yerine akşamları saat altıda 

kabul etmeğe başladı. 
öğle yemeğini bir buçukta Madam 

Simpson, o zaman Harbiye Nazın olan 
dostu Duf Koper, Baron Düroçild ve 
birkaç Amerikalı ile birlilete yerdi. 

Madam Simpson da sözde davetli 
olarak sofrada bulunur fakat hakiki bir 
ev sahibi gibi hareket ederdi. 

BUKINCAM SARAYJNDA TELEFON 
Yemekten sonra iş~ koyulan sekizine: 

HUSUSİ 
HAYATINDAN 

PARÇALAR r ........ 8.ü·k·i~i~m ......... . 
Sarayının bütün sa
atleri asırlardanberi 
ayar edilmez, el vu
rulmaz ve hepsi de 
ayrı ayrı ve az çok 
geri kalırdı Sekizinci 
Edvard kral olunca = 
bu saatleri ayar et- ı 
tirmek cesaretini gös
terdi. O yeniliğe mec
lubi yet ve eskiye düş
manlı~ın bir kurba. 
nı mıdır? 

.~ ........................................... . 
Edvard birçok işlerini telefonla görür-ı leri ile, F ran.eız ve Viyanalı eanatkA.YJar, 
dü. Halbuki babaın kral Corc telefonu dekoratörler tarafından hakikaten çok 
b.iç sevmez, telefon mubaveresini sal- mükemmel bir hale ifrai edihni§ti • .Sara· 
tanat ve ihtiııamla kabili tehl görmezdi. yın eski «muhafızlar sa1onu> timdi mü• 
Sekizinci Edvard çalışma maSMının üstü- kemmel ve modern bir cStüdyo> ol· 
ne üç telefon makinesi koydurmuııtu. muştu. 

Bunlann biri umumt şebekeye, biri sa- Bahçenin pl~runı bizzat kendi yap. 
ray santralına bağlı idi. Üçüncü telefon mıştı. Burada bin bir çeşit ağaç ve çiçek 
ise krahn çok sevdiği Forbelveder şato- vardı. Sekizinci Edvard çiçekleri buda· 
suna raptedilmişti. Bu telefon yüzünden mağı pek sever, bu işi bahçıvan i1e bir• 
şöyle bir hadise de kaydedi]mektedir: Jilete görürdü. 
Bir gün kral telefonu açmış, yedinci Ed- Gecelerini daima F orbelvederde geçi• 
vard hastanesi başhekimini bulmuş ve ren kral akııam yemeği için burada hu
ona yaralanan uşaklarından birinin dile- ausi dostlarım toplardı. Kral yemek pl• 
katle tedavisini tavsiye etmek istemiş. şirmesini de severdi. O, mükemmel bir 

Oldukça meşgul bulunan başhekim te- aşçı idi. 
lef onda sormuş: 

- Allo, alz kimsiniz"> MUHAF AZAKARLIKL.A MOCADELE 
- Ben kralım .• 
- Sersem herif.. Kralım diye kaha 

,aka yapmazdan evvel kralların böyle 
telefonla her hangi bir saat her hangi bir 
kimseyi aramıyacaklannı öğren .•• 

Sekizinci Edvard bunun üzerine has
taneye husust bir memur göndermek 
suretiyle telefonla yapamadığı tavsiyeyi 
yapmış .. 

Başhekim kırdığı potu anlamı§ ve 
Krala kendisini affetmesi için bir mektup 
yazmı~. Edvard bizzat yazdığı cevapta 
bilakis kendisini güldürdüğü için teşek
kür etmiş .. 

FORBELVEDERDEKlHAYAT 
Kral, daha veliaht iken spoılan, bil

hassa Golfu çok severdi. Baıına tac gey
dikten sonra bundan da mahrum kaldı. 

Bukingam palasın beı yüzden fazla. 
odasını kapatan ve eşyalannı sattıran 

s~kizinci Edvard hayatını hep F orbelve· 
derde geçirdi. 

Protokol icabı krallar her aene lskoç
yada, Balmoral şatosunda bütün sonba· 
har mevsimini geçirirler, burada av eğ-

• 
lenceleri tertip olunurdu. 

Sonbahar mevsimi lskoçya için biı 

bayram mevsimi eayılırdı. Halbuki ee
kizinci Edvard burada değil bir mevsim, 
bir hafta bile zor kaldı. lskoçyadan ay• 
yaJması muhitte eyi bir tesir bırakmadı. 

O yalnız tek bir yerde ya§ıyabiliyor• 
du. Bu yer çok sevdiği F oıbelvedeY §a· 
tosiydi. Ve yalnız tek bir kimsenin refa• 
katinde yaııyaeağını anlıyordu. Bu tek 
kimse de yine çok sevdiği Madam Simp
sondu. 

Spor eğlenceleri •arayın bahçesi hudu- Eskiyi yıkmak, yerine yeniyi ikam~ 
dunu aşmazdı. Bu da onun camn sıkıyor- etmek, muhafazaklrlığa düşman olmak 
du. noktalan mıdır ki ona saltanatı kaybet-

Onun en büyük zevki Forbelvedeı şa- tirdi. Bunun hakkında ~imdilile kat') bir 
tosunda geçirdiği günlerdi. Kral ikinci şey söylenemez. Fakat muhakkak ki 
Corc tarafından yaptmlmış olan on se- (Prens Dö Cal) Jngilterede kimsenin 
kizinci asnn bu eski şatosunu da çok mo- dokunamıyacağı prensiplerin ve muha
dern bir hale sokmuştu. Dahili aksamı fazakaramn son ve büyük kurbanıdır. 
Madam Simpsonun nezaret ve direktif- ( Paris Suor) 
...... !!!'ll!!!!!!l!!! .. m!!ll'!!!!!!!!!!!ll!!l!!!!!l!!!!!!m ..... !!!!!!!!!!l .... 191!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!m-----

Antraks hastalığı 
Lüleburgaz 1 (Hususi} - Kazamızda 

bulunan koyun sürülerinden birinde Ant
raks hastalığı görülmüş ve Veteriner
lerce derhal icabeden tedbir alınmıştır. 
Hatta bu hastalıklı sürüden bir koyun 
keserek yiyen çobanın birisi de bu hasta
lığa tutulmuş ve kendini tedavi ettirme-
diği için ölmüştür. 

IZMIR IKINCt HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

Z AYI 
V anderzee acentesine ait 25 - 6 • 

938 tarihinde ve 33 demetlik alih 
ziraiyeden mirfa dirgene ait 330 
numaralı ordinomuz zayi olmUJtur. 

Yenisini alacağımızdan eskisinin 
hülanü kalmac:hğı ilan olunur. 

CEMAL ATAKER S. PELlN 
H.BAKAR 

2375 

Arkitekt 

(2355) 

lzmirde Yeni manifaturacdar 
1329 numaralı sokak 8 numaralı 
mağazada oturur ve lzmirin Sarı ha
fız mahallesi hane 133 cilt 14 sahi- Bu aylık derginin 27 inci sayısı birçok 
fe 48 de kayıtlı Salih oğlu Hayri ta- zengin yazılar ve fotoğraflar intişar et
rafından mahkemeye verilen arzu- ~tir. Içinde mimar Sedat hakkının 
halde : Evvelce almı, olduğu Özer Yalova Turhal oteH ile Dr. Wagnerin 
10yadmı Can ilavesini istemi§ ise de (Türk şehirlerinde boş sahalardan isti4 

Can kelimesinin bq tarafa konması fade ekonomisi) Mimar Kemal Altanm 
lazım iken nihayete konarak Özer (Klasik devrinden sonra mimari eserleri
San olarak tescil edilmif olduğun- ıniz) mimar Zeki Sayarın (Ecnebi mi~ 
:lan bunun Can Özer olarak deği§ti- mara verdiğimiz servet) milli mimarı 
rilmesine karar verilmesini İstemi§ meselesi ve başka memleketlerde mimari 
olmakla icra labnan mahkeme ao- faaliyet yazıları vardır. Mimar ve mü4 

nunda : Davacının isteği muhik se- hendislere, belediyelere, halkevlerine 
'>ebe müstenit bulunduğu anlqılmq tavsiye ederiz. 
~lduğundanmedenikanununun 26 ~~~~~~~~~--~_;_~ 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve Spor mecmuasının iki 

mcı maddesi hükmüne tevfikan Özer 
Can soyadının Can Özer olarak de
~iıtirilmesine 7 - 6 - 938 tarihinde 
karar verildiği yukanki madde bük- yÜz on yedinci sayısı çıkmıştır. Sporcu 

müne tevfikan ilan olunur. gençliğe tavıııiye ederiz. 
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estirme yol 
Bayan Lyubova Grigoriyevmı., bir gün 

demiryolu kondo1'törü Stiçkinin yanında 
0 turuyordu. Kırklık güzel ve kanı sıcak 
bir kadın olan Lyubova, evlenme del
lalı idi. Stiçkin, mü§kül bir vaziyette idi. 
Ağzında. bir sigara olduğu halde, odada 
ciddi bir tavırla bir aşağı bir yukarı do
~ıyordu. Kadına. döndü ve: 

Stiçkin, kollBnnı güğsüne kavuşturdu .. 
Ondan sonra: 

- Bir parça pahalı buluyorum, de
di. 

- Aman efendim, bunun neresi pa
halı? 1 Eskiden evlenmeler bol olduğu 

zaman, bu işleri ucuz yapıyorduk. Fakat, 
bugün? işlerin hafif gittiği bir ay içinde 
iki defa yirmi beş ruble kazanınca, çok 
memnun oluyorum. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

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

ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 13.00 Kan~ık plak ncşri;•atı. 13.50 

Plak: Ti.irk musiki.c;i ve halk şarkıları 
14. 1 5 Dahili ve harİ<:İ haberler. 

J\kşam neşriyatı: 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

3 Temmuz pazar günü aabahle· 
yin saat 10 da Kar41yaka Fahred· Bayanlari aylık temizlik!erinde en 

din paıa caddesinde 1741 inci ea· b.. ..k rah ta ka tu F il 
ki (Şeref) sokağında 3 No. lu ev· uyu 1\ VU§ ran em ve 

tle bay Recyo'ya ait nadi~e mobil· Bağıdır. Vüdunumuza biitün rahat
yalan açık artırma ıuretıle satıla-

caktır· lığı verir, en ince elbiselerimiz altın-
Sahlacak mobilyalar arasında 

emsalsiz hakiki Viyana mamulatı da görünmez gayet ııhhi mibopauz 
kristal cam kolonalı aynalı lüks 
büfe, ayni mnlın kontre büfesi, Vi· adet bezleri her ecZahanede bulunur. 
yana usulü üzeri ayna yanlar vit· 
rinli kanape, maundan mamul a- 2 - 6 - 13 - 20 - 27 
nabtarlı otomatik kare yemek ma· 
sası, Viyana mamulatı 12 adet ma
ruken sandalye, çay masası, 6 - 30 
İyi bir dürbin, yeni bir halde fev

- Halcilcaten çok memnunum. Si
~ bana, Scmyon lvanoviç tavsiye etti. 
Bana, hususi hayatımla yakından alakası 
olan çok ciddi bir meselede yardım ede
ceksiniz. YA§ım elli ikiyi buldu; bu yaş, 
bir çok kimselerin, yaıını başına almış 
Çoculclara sahip oldukları bir yaştır. Sağ-
1..rn bir mevkiim var. Bu itibarla, hem 
tevdtiim kadını hem de, ço<:uklarını 
~aliyebilecek kudretteyim. Maaşımdan 
başka, bugüne kadar sürdüğüm doğru ve 
dürüat hayat sayesinde biriktirdiğim beş 
0 n Param da olduğunu size bir sır olarak 
eöylfyebilirim. Ben kendi halimde bir 
'<larnım. Mübalagasız diyebilirim ki, bir 
~it kimselere örnek ola<:ak derecede 
hedefinden emin ve ciddi bir hayat sür-

Stiçkin hayretle kadına bakıyordu. 
- Hım, niçin} iki kerre yirmi beş 

ruble az mı ki~ 
- Eyi günlerde yüzden fazla kaza-

Saat 18.30 da Çocuklara knragöz(Kü
çük Ali), 19. 15 te türk musikisi ve halk 
şarkılan, (Servet Adnan ve arkadaşları) 
20.00 de saat ayarı ve arapça neşriyat, 
20. 1 S te Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Hikmet Riza ve arkadaşları), 21.00 de 
Ankara ilkbahar at yarı~larının sekizinci 
haftasında ko§uya iştirak ede<:ek atlar 
ve kazanma ihtimcılleri hakkında konuş
ma, (Abdurrahman Atçı), 21.15 te 
stüdyo salon orkestrası, 22.00 de ajans 
haberleri, 22.15 te yarınki program ve 

kalade iyi sesli W eissbrod marka- '9Giiiiiii~;;;;;miiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... iiiiiiiiiiiö;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~l 

lı mükemmel Alman piyanosu, ma- Nafıa vekaA letı• nden.· .... nıyordum. 
roken kanape, etajerler, ki Ame-- Sahih mi) Bu işte bu kadar çok istiklal marşı. 

kazanabileceğini aklıma getirmemiştim 1 
Elli ruble 1 Bu kadar da kazanmayan er
kekler var. İçiniz, ri<:a ederim .. 

JSTANBUL RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

rikan istirahat koltuğu, cevizden Ek J 
mamul aynalı lüks saybur, sigara si tmeye konulan iş 

' lnekteyim. Bir tek eksiğim varl <kak ve 
ladık bir hayat arkadaşı. 

Kendisiyle görüıüp danışa<:ak, hasta 
olunca bana bir bardak su verecek hiç 
l:imseciğim yok. Bundan başka evli bir 
a.da.rntn sosyetedeki itiban da, ona göre 
hanıbaıka oluyor. BundMl dolayı, evlen
rne~e büyük bir arzum var; yani, böyle 
htr ioe elverecek bir kadınla hayat bir
liği kurmak istiyorum. 

Kadın içini çekti ve: 
- Doğrusu çok gÜzel bir şey. Diye 

ilave etti. 

- Ben yapyalnt% bir adamım. Şe
hirde hiç kimseyi tanımıyorum. Bu İşte 
çok bet:erikli olduğunuzdan, arkadaştm 
Sernyon lvanoviç, bana, size baıvurma
nu tavsiye etti. Lyubova Grigorevna, 
rnukaclderntımın tayininde bana yardım 
etmenizi sizden çok rica ederim. Mem
lekette, evlenmcğe yarar her kızı tnnı
Yorsunuz. Bann elveriıli gele<:ek kadınt 
bulmak siz.in için güç bir mesele olmasa 
Rerek .. 

- Olmaması için bir sebep yok. 
- Lyubova Grigorevna, içsenize .. 

n ~adin, kadehi emin bi~ !avırla ağzıp~ 
noturdü ve içerken, yüzünü bile buruı
turmadı. 

- Peki, nasıl bir kadın istiyorsunuz? 
Diye sordu.· 

- Ben mi} Mukadaeratımın 
&eçtiği kadını ... 

ban~ 
1 

' 1 

Kadın emin bir tavırla tekrar İçti. 

Stiçkin hiç sesini çıkarmadan kadını, te
peden tırnağa kadar süzüyordu. 

- Elli ruble. Yılda altı yüz ruble de
mektir. Lyubova Grigorevna, insan bu
nun faizi ile bile iyi bir parti yapabilir. 

Kadın güliimsiycrek : 
Ben mi? Ben artık yaşlı aayJı-

rım. 

Hiç te değil 1 Endamınız o kadar 
güzel, yüzünüz o derece beyaz ki.. 

Evlenme dellalı olan kadın, bir par
ça sıkılır gibi oldu. Stiçkin .kalktı, kadı-

nın yanına oturdu ve ona: 
- Erkekler üzerinde hala büyük 

bir tesir yaptığınıza hiç şüphe olmasa ge
rek. Uslu, para tutmasını bilen ve maaşı 
dolgunca bir adam, bir de sizin geliri
niz... Böyle bir adamın hoşuna gidece
ğinize şüphe yoktur. ikiniz bir çift kumru 
gibi yaşarsınız .. 

- Neler de neler söyliyorsunuz? 1 
- Ben mi} Niçin? 
Ses sada kesildi. Stiçkin hızlı hızlı ne-

fes alıyordu. Evlenme dellalının yüzü 

Saat 12.30 plakla türk musikisi, 12. 

SO de havadis, l 3.05 te plakla türk mu
kisi, 13.15 te Novotniden naklen konser: 
M.Kemal idaresinde orkestra. 

Akşam r.eşrlyatı: 

Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 
19. 15 te konferans: Prof. Salih Murat 
(Radyo dersleri), 19.5 te borsa haber
leri, 20.00 de saat ayarı: Grenviç rasat
hanesinden naklen, Belma ve arlc.adaşla
n tarafından türk musikisi ve halk şar
kıları, 20.45 te hava raporu, 20.48 de 
Ömer Riza Doğrul tarafından arapça 
söylev, 21 .00 de saat ayan: Ne<:meddin 
Riza ve arkadaDları tarafından türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 21.45 te orkestra, 
22.15 te ajans haberleri, 22.30 da plakla 
sololar, opera ve operet parçaları, 22. 
50 de son haber ve ertesi günün progra-
mı. 

AVRUPA iSTASYONLAR!: 
SENFONiLER: 

masaları, Şam iti tabure, temsiye
lik, cevizden mamul ,ifonyeralı 
kristal aynalı dolap, 3 aynalı tu· 
valeti, iki ki,ilik nikel karyola ma 
ıomyası, dıvar ıaati, yeni bir halde 
iki maroken koltuk, dört çiçek 
sehpası, tek kanatlı aynalı dolap, 
tuvalet, komodino, iki ki,ilik ni
kel karyola maa ıomya, markiz, 
iki adet büyilk yağlı boya tablo, 
porselen iki çiçeklik kolona vazo, 
muhtelif yemek sandalyeleri, iki 
çin vazo, beyaz boyalı dolap, tu· 
valet ve markiz, Isparta hahları 
yolluk ve ıeccadeler ve saire bir 
çok mobilyalar açık artırma sure
tile' satılacaktır. Fırsah kaçırma-
yımt. 

Azi.z Sınık 
Tele/an: No. 2056 

SALiHLi iCRA MEMURLU
GUNDAN: 

Muhtelif şahıslara olan borç
larından dolayı Poyraz köyünden 
Hacı Emin oilu Akif Turanlının 

19.3 Odn Pe .. te senfonik konser (He- namında .2/935 T. 3.6 N. damlar-kıpkırmızı kesildi ve utana utana: " 1 k J 4 d 1 
ld Th St SS Lehar Veaey da 2000 ıra ıymet ı o a, an· - Y.a sizin ne kadar kazancınız var, ıo . omns, rau • • • ·b ·k· k l 

J l) 21 30 P b"' "k flharmonik bar, 1 salondan ı nret ı ı ısım ı 
Nikolay Nikolııyeviç? esse · rag uyu 1 

•• ·ı" h • · 3 d "k• 
1 d b k bando. maa muştemı at anesının e ı ı _ Benim mi~ ikramiye er en aş il l 

1 
• hi&sesi, ve 293 N. da dam ar için-

yctmi~ beş ruble. de 200 lira kıymetli dükkan ar&a-
Bir kaç dakika gene sükutla geçti. HAFiF KONSERLER: 

sının nısfı, ve Poyraz köyü Mağa.Stiçkin yerinden kalktt ve ' sinirli sinirli 
7.1 O Berlin 

1

kısa dalgası hafif konser ra M. de 11 / 929 T. 65 N. lu 400 
odada dolaşmağa haşladı. b" 85 

1 b k •· ~ • . ( 8. 15 devamı), 8.50 Paris Mondiyal lira kıymetli kayden 13 m 7 _ Ben genç ir aaın ıstemıyorum. O H k 
ptllk 9.45, 10."35 Bülcreş orkestra k9n- M. 2. vaziyette 4 e tar e~çe.r· Ben yaşlı bir adamım .. Onun için .. Sizin 
seri ( 14.30 dev rnı), 13.45 Pariıı Mon- h tarlanın tamamı ve 4 / 934 gibi bir kadın istiyorum. Uslu, akıllı, in- ' k d 

, · diyal plak ( 14 konser nakli). 15
0
12 O T. 107 N. lu Poyra~. öy civarın a 

saflı ve siz.in endamınızda bir kadın ol- M l 
plak 15.30 Paris Mondiyal büyük k~n- 70 lira kıymetli 5514 2. eşçar ı 

malı.. ser 17.45 'Ber1m kısa dalgası, iş sonu tarlanm ve 110 N. lu dibek alam Mü~kül bir vatiyete Clü~n kadın, gü- k 
'$ konseri (18.50 keza). t7.45 · s;Jno M. de 3200 lira kıymetli ayden 

- Fakat ne biçimde olsun? Çünkü, lerek : Şrammel musikisi. 18 Paris Mondiyal 289485 M2. vaziyette 2000 dekar 
biri sarı" b" b k d 1. · · _. Aman yarabbi,' gene neler söy- N 1 

.. ın, ır aş ası a mese a esmer- konser nakli. 19 Paris Mondiyal plak efçarlı tarlanın ve6/938 T. 18 · u 
den hoılamr. içini hafifçe çeken Stiçkin: liyorsunuzl Diye haykirdı.' 19.05 Ostrav~ köylü muzikası 19.20 Damlar alacamezar M. de 1500 
- Bakınız L b a G · a be - Uuzun u·zadıya düoıÜnecek ne var? k k M • yu ov rıgorevn • n s Prag salon orkestrnsı 20 Bükreş plak lira ıymetli ayden 8271 2. va-

ciddt vo ahlf!k h'b. h' ' d B Sı'z benim çok ho•uma gidiyorsunuz. 
a sa 1 ı ır a amım. e- " musikisi 2 1 Belgrat büyük orkestra kon- ziyette 60 dekar tarlanın 40 da 6 

1 - Bergamada Bakırçay ovasi ve nehir ialihab ameliyati, kqif 
bedeli 1,564,863 lira 86 kuruıtur. 

2 - Eksiltme 22 - 7 - 938 tarihine rutlıyan cuma günü saat 12 de 
Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme, prtnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
ifleri genel ıartname!Iİ, fenni §al'tname ve projeyi 50 lira mukabilin .. 
de Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ekailtmeye girebilmek için isteklilerin 60,696 liralık muvak .. 
kat teminat veniıesi ve 500 bin lirahk Nafıa Su iılerini veya buna mu-' 
kabil Nafıa itlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu ka~ 
bil Nafıa itlerini ba§armakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa ve· 
kaletinden alınmtf müteahhitlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin telC .. 
lif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 2111 /2334 
2 - 7 - 12 - 18 2334 (2356) 

FOSFARSOL 

Kan kuvvet, iştah şurubu tıirn "'o'".,.ü d ·· ll'k h 1 d · .. .. Çok eyı· taraflarınız, vasıflarınız var. Ba-
eo .. m e guze 1 ve e e ıı goru- seri 2245 Bükre~ l,:onser nakli 23;20 hssesi ve 12/ 935 T. 5. N. lu alaca 

'fıÜş h· b· 1 • .. _ ,ı_.. •• ı1·k na gelince, ben de dddi, uslu bir ada- FOSFARSOL, kanı tazeleyip kuvvetlendirir, iştihayı arttınr, VÜ• ıç ır ro oynamaz, çun&u, guze ı Viyana küçük orkestra konseri 23.25 mezar M. de 390 lira kıymetli } · 
deni) · "d" B d b ka. mım, ben de sizin hoşunuza gidiyorsam, • cuda dinçlik, çalı,kanlık verir. Zekayı, hafızayı yükse tir, muannıt en §ey, geçıcı ır. un an A§ • Prag karışık plak musikisi 24. 1 O Peşte 64330 M2. tarlanın ve 6. lu ayni 
gü.tel b. k d ı · b d ge-t·-e ne kalır? Onun için, sizinle evlen- inkıbazları geçirir, ıinirleri kuvvetlendirerek yatı§hrır, uykusuzluğu, ır a ın a ınsanın aşı ertten 'Y Çigan orkestrası. M.de 360 lira kıymetli 30327 M2 
kurtulm•• K t• b. 1- d d r me taleb01nde bulunmama müsaade eder N S l fena dü•ünceleri giderir. İman makinasma lizun olan bütün kalori ve ....... anaa ımce, ır ııo.a 10 a a a- ve 7 . da Alacamezar da 49 ira 7 

nılacak olan ehemmiyetli şey, onun dışı misiniz? OPERALAR. OPERETLER: kıymetli 30 bin 327 M 2 ve 8 N. enerjiyi vererek azmü irade sahibi eder. Bilhassa ademi iktidarın en 
deg"il · · h& ıfl d M Evlenme dellalı kadın bir yandan gü- 0 p 1 d 1 k 

1
. güzel ilacıdır. Sağlık vekaletinin re4mİ müsaadcıini haizdir. Her ec• • ıçm onun ru ı vas an ır. aa- 2 1.1 eşte opera ar an parça ar.. da ayni mevkide 60 lira ıymet ı 

ll1 fih lüyor, bir yandan ağlıyordu. Muvafaht zanede bulunur. 
b a. • icadın bir parça d.eJi toplu, tom~ 15 bin 623 M 2. tarlaların ve 10 30 

l ettiğine delalet etmek üzere, kadehini ODA MUStKJSl: 2 - 6 - 9 -12 - 16 - 19 - 23 - 26 -
uca olursa, hiçte fena olmaz. Ancak N. da, Alacamezar Karakurum ~ik f*i•tri@ · h6$tJD .g 

ta.h ·ı b '• 1 d h St1°çkint0 n kadehı"y]e tokuoıturdu. Bunun 1 7 V lt 1 ' K' uar d sı ve ter iye görmiış o ması, a a Y arşova a yan es ~ .~ • M. e dört yüz doksan beş lira kıy- J • • h • ) •• •• f b • k d 
~he~rniyetlidir. Budaokadarzaruribir üzerine ~aadete gömülen kondoktör: tet konseri. ·, metli30327M2tarlanınve9N.da Zmlr 10 1531 ar tutun a rl 3Sl0 30: 
eyfıyet değildir. Çünkü, öyle olunca, - Öyle ise müsaade edin~ de, h'!-ya- RESIT ALLER: Alacamezar Karakurum M. de F abrikanuzda yükleme ve boıaltma i§leri için bir rampa ve sundur• 

lllağrur olur ve <:eketimin düğmesini bile tımızı nasıl tanzim etmek istediğimi size 19 Bükreı piyano musikisi 19.15 Ber• 180 lira kıymetli içinde 70-80 zey- manan İn§ası açık eksiltmeye konulmuıtur. Keıif bedeli, 2597,30 
dikrn B · · · · · · b · h" k I t D d'kt nra oturdu de- l'n kısa dalga "yano 'le İspanyol rap- • w b k d 18380 h f- 'L • . ez. unun ıçın, ıyısı mı asıt ır ız ana ayım. e ı en so • • 1 sı pı 1 tın agacı ulunan ay en muvakkat teminab 195 liradır. Plan ve fartnamesi er zaman cwrı-
•stiyorum. Beni sayması, duygulu olması, rin bir nefes aldı ve yavuklusuna aile sodisi (Listz) 20 Varşova Şarkı resitali M2. tarla vaziyette 25-30 senelik kamızda görülebilir. istekliler bu iti yapabileceklerine dair Nafıadan 
saadetini benimle birlikte kurması, hen- hayatı hakındaki dü§Üncelerini anlatma- 20.1 O Viyana halk şarkıları 2035 Bük- harap bağın ve 6/938 T. 19 N. lu ehliyet vesikası göstereceklerdir. 
te en esasla noktalardır. ğa haşladı.. reş §arkı resitali 20.45 Prag neşeli ~rkılı tapunun muhtevi olduğu Poyraz- Eksiltme 20 _ 7 • 938 çarıamba saat 14 te Alsancaktaki fabrika .. 

- Bundan daha tabii ne olabilir? l konser 22 Belgrat halk şarkılan 23· 15 damları Alacamezar M. de 200 mızda yapılacaktır. 
B k d d Belgrat halk şarkıları. lira kıymetli 11031 M2. tarlanın 2 - 7 - 12 -17 2368 (2359) 

'aln · · 1 '- d d · D MUSIKl : ve 20 N. lu Pekmez M. de 2000 lı'ra ~ d ız para ıçın ev enecea. ere<:e e vıc- 18 Var"ova 19.30 Bükre• 21.15 Bük- ..__ . ........., __ - - - - . ..., \, - en, zengin bir a ın aramıyorum. Mu·· 1· e ANS Si 

an.ız da değilim. Ben kadının ekmeğini " ., kıymetli kayden9190 M2. vaziyet- tZMtR StCIU TiCARET MEMURLUôUNDAN : 
~crnek istemiyorum. Kadını, ben bakmak reş 21.30 Berlin kısa dalgası 23.35 Peş- te 25 dekar bag~ın ve 21 N. da Ala- Giuseppe Romano Ticaret unvaniyle lzmirde birinci Kordondo ti-
••t . Türkiyenin en tifalı ve ıimdiye te k 1. caret oduı ·,altında 144-1 numarala yazıhanede vapur acentahğını ya-Yıorum. Fakat, bu böyle olmakla be- kadar binlerce vatandqın hayah- · camezar M. de 900 lira ıymet ı 
:a.ber, onun fukara bir kadın olmasına kurt kayden 30337 Mı. vaziyette 60 de- pan Giuaeppe Romanonun i§bu ticaret unvanı ticaret kanunu hüküm· 
'Ull h nı aran' ' ' • • ' • • • • • • • • • ' • • 1 lerine göre sicilin 2333 numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. acct yok. Vakit ve hali yerinde bir lZMIR MEMLEKET HASTA- kar tar anın ve 22 N. lu ayni mev· 

2358 
(
2357

) .... 
<ldarnım, kazanç temin etmek ihtirasiyle Urganlı NESt DAHIU HASTALIK- kide 1500 lira kıymetli kayden """"'• .. _ .. ,. cıııae:: •w ........ - IN'CIW<-~dl"d ı\ 
değil, sevgi aaikasiyle evleniyorum. An- LAR MOTAHASSISI 11031 M2. vaziyette üç hektar ha-. Jzmı·r erkek lı"'seSI• dı·rektÖr)Üg" Ünden: 
~ak, buna. rağmen, büsbütün fakir bir D O K T O R ğın ve 23 N.lu ayni mevkide 900 

dızla evlenmek istemiyorum. Çünkü, siz llıcalarJ c 
11 

y -t lira kıymetli kayden 9190 M2. va-
e biliyorsunuz ki. heroey günden güne A a n ziyette otuz dekar bağın ve 24 N. 

ı>ahalıla§ıyor .. Bir de çocuklar dünyaya 8 a r 1 da ayni mevkide kayden 8271M2. 
Relinee.. Esld müsteciri Rüatem idaresinde vaziyette 13 dekar bağın ve 25 N. 

Askeri kampımız 11 temmuz pazarteıi günü baılıyacakbr. 
öğrencilerimizin teçlıizab almak üzere eıyalariyle beraber 10 tem

muz pazar günü aaat ıekizde okulda bulunmalan gerektir. 
(2366) 

k - Biz de, drahoması olan zengin bir açılını§hr da ıarı 4ıh karakum M. de 900 
1

~ aranz.. ROMATtMA ve i.sap afetleri, Muayenehanesi : tkinci Beyler lira kıymetli kayden 5514 M. va- metli kayden 827372 M2. vaziyet- ihaleıi yapılacak ve 4ayet yine 
- lçsenize .. Lyubova Grigorevna.. adale ağnları ve her türlü kırık, sokağında Fırın kar§ısında (25) ziyette 9 dekar bağın ve 26 N. da te iıe iki bin dekar tahmin edilen yüzde yetmit betini• bulımyanlar 
ikisi de beş dakika sustu. Kadın, içini çıkık arızaları, kum, böbrek, mi- numaradadır. alacamezar mevkiinde kayden tarlanın 44 de 11 hiasesi 1440 his- olursa 2280 Numaralı kanunun 

tekti. Alıcı göziyle kondoktöre baktı ve de ve kalp hastalıkları ancak en TELEFON : 3956 11951 M2. vaziyette 60 dekar se itibarile 738 hissesi bilmüzaye- hükümlerine tevfikan takıitlenJi .. 
ondan sonra: kat'i devavı burada bulacaklardır. EVi Göztepe Tramvay caddesi 150 lira kıymetli tarlanın ve 27 de satılığa çakarılmıftır. Şartna- rilecektir. Bu gayri menkuller-
d - Belki. yaşınıza ha~ıntza uygun bir Her odanın hususi ve ıon sis- No. 1O18 TELEFON 2545 N. da poyraz köyü mağara M. de mesinde fazla izahat olup 28/6/38 den her hangi biri üzerindeki 

ul kadın istersiniz> tem banyosu mevcuttur. Mütte- 750 lira kıymetli kayden91930 M2 den itibaren herkeıin görebilmesi İpotek sahih alacaklılarla batkaca 
- Hayır, teşekkür ederim. Görüyo- rilerimizin her türlü ihtiyaçları te- lZMIR AHKAMI ŞAHSiYE vaziyette 25 hektar etÇarlı tarla için de 989 dosyada açık olup sa- bir hak iddia edenlerin 20 gün 

tıırn ki, hakkımda eyi niyetler besliyorsu- min edilmi§tir. _ SULH HUKUK MAHKEMESiN- nın ve 29 N. da Bozalan M. de 20 tıf Salhli icra dairesinde pefin pa- içinde hak ve iddialarını müıbet 
~~. Bir ıey sormama müsaade ediniz. Şimendiferle gelecek mil§terile- DEN : lira kıymetli bir dekar tarlanın ve ile 5/8/938 Cüma günü S. 9-10 da vesaikle icra daireıine müracaat 

hrnetinizin bedeli ne olacaktır> rimizin •••••••••••••• • • • • Babaaı ölmüt olan ve anasina haf- 28 N. da Bozalan aradamı M. de açık arttırması yapılacaktır. O gün etmeleri mecburi olup aksi takdir· 
ı - Çok bir şey değiJ, yirmi he~ rub- U [ • tl ka kocada bulunan 341 doğumlu seksen lira kıymetli iki dekar için- kıymeti muhammenesinin yüzde de hakları tapu sicillerin.d~ yazılı 
~~b'.le,. adet olduğu veçhile bir de, bir rgan l ıstas yoııun a Meral Upklıya büyük babası Mu- de iki kavak ağacı bulunan yetmit betini bulmıyan gayri men- olmayanların satıt bedelının pay
d ıselık kumaş verirsiniz .. Drahomadan hususi arabalarimızla nakilleri te~ amıner u,aklı ile büyük annesi Adü- tarlanın 1440 hissede 738 his- kuller üzerinde son artırmanın ta- latmasından hariç kal~c~ları ~e 
aia·l'Üzde olarak ayrıca bir şeyler öder- min edilıniJtir. Fıraatı kaçirmayip viye Upkli mubakememizce vui ta- ıeıi ve 30 N. lu tapunun muhtevi ahhüdü baki kalmak tartile artır· fazla izahat almak ıstıye?l~rm 
~ız.. Çünkü, bu hesap ayrı bir hesap- iatifadeye koıunuz. yİn edilmiıtir. Keyfiyet ilin olunur. olduğu tepecik biçerli çiftliii mev· maıı 15 gün daha temdit edilmit icra dairesine müracaatlerı ılin 

1-15 H.3 ~"- (~ kiindo tamami eJb bin lira kg· olp ve 15 incl ~ • tte gha@ur. (2354) 
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Müteahhitlere; inşaat yaptıranlara 
•• 

MUJDE: 

Soğukdemir lşyurdu 
HASAN AK AY 

Yeni Tuhafiyeciler 1343 üncü sokak No. 21 
Bilumum inpahn her nevi demir İ§leri, boru, tel ve bilhassa sureti 
mahsusada getirilen pancur preıeaiyle yapılan pancur itleri ve tamir

leri, oluklu lamarina itleri ve tamirleri •• 

Gayet temiz ve muntazam İf, sür'at ve kolaylık .. Müeueaemiz 
her in emre iınadedir 

Fiatler : Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur .. 
1 -13 (2164) 

M .. . u JDE 
~ÜPAPLI, SÜPAPSIZ 

TORNAX VE 

STANDARD 
Motosikletleri geldi 

UiKKA T : T ornaks 
mutlaka görünüz. 
motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
Ba9turak Kemeraltı cad. Emirler çarşısı karşısında 

Tel. No. 4079 

Cidinizin tahriş edılmemesıni 
lateraeniz 

Dünyanın her tarafından ıeve ıeve kullanılan ve 
cildi trattan ıonra pamuk gibi yumu,atan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

Manisa Nafıa müdürliiğünden: 
1) 33757.10 liralık keıif bedelli Turgutlu bükümet konağı İnfaalı· 

nın 14000 lira üç kuru§luk kısmı kapalı zarf usulü ile ekıiltmeye çı
karılınl§br. 

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

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

4) Projeler, keşif, mukavele ıureti, eksiltme ıartnamesi, hususi 
,artname Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

5) Bu işe girecek olanların 938 yılına ait Ticaret odası vesikası ve 
938 yılına ait olarak Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği 
vesikası göstermeleri ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olması 
veya bunlardan birinin fenni mesuliyete iştirakiyle iş yapacağına da
ir noterlikten senet vermesi lazımdır. 

6) İstekliler 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıya
caklan teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vaktinden bir aaat evve
line kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermelidirler. 

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

28 - 2 - 6 - 10 2311 (2319) 

Manisa Nafıa müdürlüğünden: 
1) 33757.10 liralık kt?§if bedelli Salihli hükümet konağı inşaatı

nın 14000 lira üç kuruşluk kısmı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çı
karı mıştır. 

2) Eksiltme 14 - 7 - 938 perşembe ıgünü saat on yedide Nafıa mü
dürlüğü odasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

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

4) Projeler, keşif, mukavele sureti, eksiltme §nrtnamesi, hususi 
şartname Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

5) Bu işe girecek olanların 938 yılımı ait Ticaret oduı vesikası ve 
938 yılına ait olarak Nafıa vekaletinden ahnmı§ yapı müteahhitliği 
vesi :ası göstermeleri ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olması 
veya bunlardan birinin fenni mesuliyete iştirakiyle İf yapacağına da
ir noterlikten senet vermesi lazımdır. 

6) İstekliler 2490 nurna.rah k nunun tarifatı d .. iresinde hazırlıya
cakla.rı teklif zarflarını ikinci maddede yazılı vaktinden bir saat evve
line kadar komisyon reisliğine makbuz muknbilinde vermelidirler. 

Poıta ile gönderecelderin yukarıdaki saate kadar komiıyon reiıli
ğine gelmesi lazımdır. Poıtadaki teahhürler kabul edilemez. 

28- 2 - 6-10 2311 (2319) 

-------

iUTiYATul DAVRANINIZ, 
SICAK~ BAŞLIYOR., 

c .. t;&;.idi;t, 
! Sogul<. naua Dofapfarının YüRSf?R I • 
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) VE;Rı;'5iYa SATJ~ 
SAJ.li'BiNiN SESi VE-AC.ENTELERiNDE 

Izmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

A, ........ 

Amerikan marka lıtaklit sinek suyu dünyaca tanınmıs en te. irli sinek 
suyudur. Hqerabn yegane Clüşmanıdır. Bir defa tecrübe yapan lstaklit 
sinek ıuyundan aynlamaz. Ttlvıiye e<leriz. 

DEPOSU : Suluhan civatı o. 2.8/9 HOSNU öZ öDEMIŞL 

RCVUIE -tını lateylniz. 

Cine. model ve fiyat hueue .. noa oıt•~ YU"••ll 

.,_.k.a ... ıı ... ie mukav••• ediniz. 
t<uUan&ftlantan ttlr flklr.,.edlntnlz. 
l9ı.. o vakit ~n herttNln 

REVUE 
'eaa\lnl wrclh atttflnl • n •• v•c::• ksınız. 

.. 

latıt Depoeu ı BU•NA .. A, ZAHAROF, İzmir. HiJkUmet caddHI SO 

Mikroskop Gösteriyor ki· 
' 

-==-

Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesiyle kana kırışıyor. Ve müt
hiş bir afet olan sıtmayı vücudumuLa aşılıyor. 

SITMA 
Hayat makinasmı arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla ya

§8tan kudret; kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 

Motosiklet Alnı(ik Çok kolay 
F'.A.~.A.T 

Yedek Parcaları Mevcut Olan • 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIYAN BiR MOTOSIKLETt ALMAK 
DOKTORU VE ECZANESt OLMIY AN BiR MEMLEKETTE 

YAŞAMAK DEMEKTtR 
MOTOSlKLETLERlNtZlN AYLARCA MUATTAL KALMASINI 
tSTEMtYORSANIZ ' TT~ VERECEGtNtZ PARAYI ACIYORSANI 

EN UFAK TEF. RUATINAKADAR YEDEK 
PARÇALARI ~IEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

f YtCTORIA· .9=~~~· 
Q , ,500 caıı touretunod•tl 

C*+ t5 P$ 

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSlKLETI..ERINl 

TERCtH EDiNiZ ---..... --
PHANOMEN 
PRESIDENT 
PIKTATOR 

Marka Bisikletleri 
çok ehven fiatlerle 
satılmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

Biraderler " VEM marka 
E. K. Ş. Kôz.ım Dirik '' 

Aliotti 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende satılır. -

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasından: 

Bankamızın İstanbul §Ubesi için müsabaka ile 75 lira maaşlı 1 O 
memur alınacaktır : 

1 - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki şeraiti haiz olmak li-
zım<lır. 

a) Türk olmak, bulıqıcı bir hastalığı veya vazifesini mun· 
tazaman ifaya mini olacak derecede bünyevi zaafa veya 
inzaya müptela olmamak. 
b) iffet ve haysiyet erbabından olduğu ve imme hidema• 
tında istihdam hakkından mahrum edilmemi! bulunduğ\l 
yapılacak tahkikatla sabit bulunmak. 
c) Yaıı 18 den a§ağı ve 25 ten yukarı olmamak. 
d) Li.akal liıe mezunu bulunmak. 
e) Fransızca, İngilizce ve Almancadan birine iyi derecedl 
vakıf bulunmak . 

2 - Müsabaka imtihanı programı : 
a) Riyaziyat, 
b) tktıaadi coğrafya. 
c) Türk tarihi, 
d) Soıyoloji, 
e) Fransızca veya İngilizce veyahut Almanca liıanlarmdan 
Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara terceme. 

3 - Müsabaka imtihanı 4 ağugtos per§embe günü saat dokuzda 
Ankarada idareyi merkeziyede, İstanbul ve lzmir !Ubelerinde yapıla
caktır. 

4 - Müsabakayı kazanıp ta memuriyete tayin olunanlar, Banka
ca gelecek eylul ayı içinde Avrupada yükgek tahıil için mevcut me· 
murlar arasında açılacak müsabaka imtihanına girmek hakkına haiz 
olacaklardır. 

Taliplerin Ankara, lıtanbul ve lzmirde bankaya müracaatle, me· 
muriyet talebi için bankaca hazırlanmı§ olan beyannameyi imli ve 
iıtenilecek veıaiki ihzar ile nihayet 20 temmuza kadar şube müdür• 
lüklerine tevdi etmeleri lazımdır. 

1 - 2 - 3 - 15 2352 (2348) 
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s· 7. de bu krenıden şaşmayınız! 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa

tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima \is
ti.in ve eşsiz kalmı tır. 

Krem Balsanıin 
Uzun bir tecri.ibe mahsulü olarak 

vücuda getirilmis yegane sıhhi 
kremlerdir. 

KREMLERi 

Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu 
kırmızı yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil 
uzviyetimizde sıtma nöbeti dediğimiz titreme, Ürperme ve yanma hal-
lerini arttırıyor. Krem Balsamin 
Vatandaş!.. Sağlığını Bu Afetten Koru Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

Kinin, arsinik, çelik ve hi çok acı nebatat hülasalariyle hususi bir sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
şekilde ihzar edilen ve Sıhhat vekaletinin res.nl ruhsatını haiz bulu- Nevyork r,üzellık enstitülerinden 
nan BiOGENlN dıajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşma- yüzlerce krem orasında b"rincilik 
nıdır. Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için birinci deva BlOGE- mükafatını kazanmış olmakla ispat 
NtN'dir. etmiştir. 

BiOGENiN 
Kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve elnfr· 

leri kuvvetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma para
zitlerini öldürür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük 
faideler temin eder. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu 
yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. Fiati 90 kuruıtur. 
2-5-9- 12-16-19-23-26-30 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece §ekilleri vardır. 

KREM BALSAMtN; Öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp şek
linde ıatılır. lNGIUZ KANZUK ECZANESl ... 

8EYOöLU - tST AN BUL 



aşe e inin tesirin· öğre enler baş, 
diş a ele ağr la ını unutur ar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATiZMA, GRtP VE EMSALi HAS.. 
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tC3irindeki aür'at itibariyle emıalıiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kar,ı ihtiyatlı bulunmuf olursunu. 
icabında günde (3) hafe alınabilir 

Taklitlerinden aakınınız ve her yerde ısrarla Gri pin iıtcyiniz 

-

114YRfTTı-,.. 

ç 1fll 

TURKiYE 
CUMHV RİYETJ 

2IRAAllBANKASf 
. ..J ' 

~ıDEUTSCHE LEV 
T -LlNIE 
G. m. b. H. 

ATLAS LEVANTE LINIE, A. G. 

FE 9 

• ra e ı peıtco 

ap r ace tas 
ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

VULCANUS vapuru 14/6/936 tarl BREME.N 
' DEUTSCHE LEVANTE LIN1E. A. G. hinde limanımıza gelip Amstcrdam. Rot· 

HAMBURG terdam ve Hamburg limnnlnn için yük 

6 d b ki alacnkbr. MARIÇA vapuru temmuz a e e· 
TRAJANUS vapuru 23/6/938 de 

nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen bckl kt l B V K" enme c o up urgas ama ve os-
için yiik alacaktır. tence limanlan için yük alacaktır. 

SERV1CE MARmME ROUMAINE SVENSKA ORIENTE LINIEN 
BUCAREST ' AA SN E motörü 30/6/1938 ta· 

DUROSTOR vapuru 24 temmuzda rihinde beklenmekte olup Rotterdam. 
bekleniyor. Köstence, Calatz ve Tuna Hamburg, Gdynia, Dantzİg, Danimark 
limanlım için yük alacaktır. ve Baltık limnnlan için yük alacaktır. 

JOHNSTON VARREN LINF.S L TD. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

UVERPOOL ALBA JULIA vnpuru 2/7/936 do 
A VIEMORE vapuru 3 temmuzda bek- beklenmekte olup Malta, Mnrsilyn ve 

!eniyor. Burgns, Varnn, Köstence, Suli- Cenova limnnlan için yük ve yolcu alır. 

na, Cnlntz ve lbrail limıı.nlan için yük Ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
alacaktır. lardaki de(füikliklerden acenta mesull-

SOCIETE DE v APEUR BULGARE yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

RODINA 30 h · d b ,_ ikinci Kordonda FRA TEU..l SPERCO 
vapunı azıran a e.--

1 • B K"' t V ı· vapl!Z acentnlığınıı mürncaat edilmesi rİ· 
enıyor. urg11z. oa ence, ama ı-

1 • • Uk I kt en olunur. man an U'!tn y a acıı ır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

TISZA vnpuru 15 temmuzda bekle· 

niyor. Bcyrut, Port Sait ve tskenderiye 
için yük alacaktır. 

BUDAPEST vapuru r 4 temmuzda 
b~klcniyor. Tuna limanl rt için yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT UNF.S 

Tclefon : 4111 / 4142 / 2663/4?21 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
Um dal 

HELLENlC UNES LTD. 
EXCHANGE vnpuru 5 temmuzda TURKf A vapuru 28 hsziranda belde. 

roqmmmm•em:ı:ıı::aacrımr:::ıSl'ıiii'ı!i:lillSmlD!lll:m•mm•llll:3D beklenivor. Ncvyork için yük alacakhr. niyor. Rottcrdam, Hamburg Ye Anvcfl( 
EXETER vapuru 15 temmuzda Pi- limanlan için yük alacaktır. 

KE ·AL Kt .1vilL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dnnyada mevcut bütiln gözlük cinı ve çetitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla alhn, nikel, pilitin, hu baga ve sellüloid çerçeve .. 
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, puaula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden ok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

No. 9268 S. P. R. 8. No. 9260 S. P. R. B. 
DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir .•• 

kayıtlı ve askıları vardır. Ayrhdır, tuleyi yakınlathrır, uzakl&f4 
rır. Zabıtan ve polislere, bekçilere, avcılara tavsiye ederiz. 

Manisa Vakıflar Müdürlüğünden: 
L_~iltmeye konulan İf : Maniaada 1nön6 bulvarı üzerinde ve Hal
aevı dvanndaki Vakıf arsalara yaptırılacak ikiter daireU iki kira evi
ilin İnfaab vahidi fiat üzerinden kapalı r.arfla verilecektir. 

Ke,if bedeli muhammeni, her iki evin ketif bedeli 22357 lira 96 

TURAN rabrikalan mamuJAbdır. Aynı zamanda TUTan 
tuvalet ıabanlarmı, traı sabunu ve kremi ile gllıellik krem· 
Ierini kullanınaı. Her yerde •ahlmaktadır. Yalnız toptan ıa• 
bflar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyaııb ve J. C. Hemıiye mllracaat ediniz. 

laıruitur. Poata Kut. 224 Teeton acee 
Mavakkat teminat : 1676 lira 85 kuruftur. 
Eksilbnenin yapılacağı yer yinni temmuz 938 çarpmba günü aaat 

16 te Manisa Vakıflar müdürlüğü binasmdadır. Teklif mektuplan 
llıezlcQr günün nal 14 düne kadar verilmi§ bulunmalıdır. 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
unutmayınız ki: bir kapıdır. Ve 

Bu İte ait projeler ıilsile.i fiat cetveli fenni prtname eksiltme prt
nıunesi Vakıflar umum müdürlüğü inpat müdürlüğünde ve Manisa 
Vakıflar müdürlüğünde görülebilir. Bakımıızlıktan çürüyen ditlerin 

Eksiltmeye girecekler 938 yıhna ait ticaret odası veaikaımm ve difteri, bademcik, kızamık, enflo
Yaptığı en büyük i§in on bin liradan atağı olmadığına dair Nafıa ve- enza ve hatta zatürreeye yol açtık
kiıetinden ahnml§ yapı müteahhitliği vesikalarını göstermeleri li- ları, iltihap yapan dit etleriyle ' 
Zırndır. köklerine mide humması, apandi· 

Ekailtmeye gireceklerin ya bizzat yüksek mühendis veya mimar ıit, nevrasteni, sıtma ve romatiz· 
0lnıalan ve yahut bunlardan biriyle miiftereken teklif yapmaları li- ma ya:,.~ığı fennen anlqalmıttır •• 
ZUndır. Temiz ağız ve ıağlam ditler umu-

Kapab zarfların ihzannda, teklif mektubunun yazılmasında ve bu 
,-...n_ __ mi vücut sağlığının en birinci ,ar· 
-...... &1nnn verilmesinde ve posta ile gönderilmesinde 2490 sayılı ka-
llUna harfiyen riayet edilecektir. h olmuftur. Binaenaleyh difleri· 

(2298) nizi her gün kabil olduğu kadar 24-28 - 2 - 6 2248 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ fa~a (Radyolin) d~ mac~u ile 

• 

lzmir Pamuk mensucatı Türk 
anonim sirketinden: 

' Halkapmarda kain pamuk mensucatı fabrikamız içinde 50 kadar 
~ Kontinü usta kadın ifçiıine ihtiyaç vardır. Her İ§çİye iki ma-
11;ına verilecektir. 

Talip olanların fabrika kapısındaki memura mürncaat eylemeai. 
ao - 2 - s 2328 (2337) 

garanti edebilirsiniz ve etmelisi· 
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek di,lerinizi korumut olur-
sun uz. 

ile diılerinizi ıabah ve akpm her yemekten aonra fırçalayuuz._ 

reden Nevyork için hareket edecektir. A THINAl vapuru 1 .5 temmuzda bek· 

Dlndald hareket tarihleriyle nav- leniyor. Rotterdam, Hamburc n An• 

lunlardakl değl~klikle1'den acenta me- vere limanlan için yük alacalı:br. 
tı-t kabul etmez. ONtTED ST A TES AND LEY ANT 

.ru ,~ UNE LTD. 
Daha fazla tafsllAt almak için Blrln- HELV'C -rü · tici d 

ı moto temmuz ap aan a 
el Kordonda V. 11'. Henry Van Der z .. e L ,_, il ,_ l N '- • . _-:t. 

ucııı. en meııı.te o up evyora. açın T\lll 
ve Co. n. v. Vapur acentalı~ına müra-
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

Olivi Ve Şüre. 
LtMITET 

Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

alacaktır. 

BAGHDAO mot8rU 10/ 1 Z aiuatoa 
arasında beklenilmekte olup Nevyorlc 
için yük alacaktır. 

BAALBEK motörü 1 S / 1 7 eylöl ara· 
anda beklenilmekte olup Nnyork için 
yük alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HATn 
ZEtSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı iktısat konfcransmı• 
aeyyah, yolcu ve yük lçin tem ettiği hat• 
ta men1Up YugoıılaY bandıralı 

LOVCEN 

LONDRA BATrl 
Lüb npuru 9 temmuzda 18 d4 

Constanza, Varna ve Burgu limanlnri 
DESTRO vapuru 7 haziranda için hareket edecektir. 

Liverpool ve STanıeadan gelip L o v c E N 
yük çıkaracak. lüks vapuru pazartcai 18 temmuz saat 

CA V ALLO vapuru 7 haziranda 12 de lzmirden hareket edecek Pire, 
gelip Londra ve Hull için yilk ala- Korfu, Adriyatik limanlan. Venedik, 
caktır. Trieste ve Şuşak limanlan için yolcu ve 

FLAMlNIAN vapuru 22 hazi- yük alacaktır. 
randa Liverpool ve Svanıeadan Gerek vapurların muvaaalat tarihleri. 
gelip yük çıkaracak. gerek vapur isimleri ve navlunlan bak-

DRAGO vapuru 25 haziranda kında acenta bir taahhUt altına girmez. 
Londra, Hull ve Anversten gelip Daha fazla tafsilAt almak lçln Birinci 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
Londra ve Hull için yük alacaktır umumt deniz acentalığı Ltd. milracaat 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- edilmesi rica olunur. 
den acenta mesuliyet kabul etmez. TELEFON : 3171 - 4072 

...... -.am ...................................... a:ı:~~ 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

4 21 1 nr+•• 

OSMANiYE 
Sirkecide -Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisl BAY 

HMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
bafkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahata bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluourlar. 

TAZE 
ucuz 

TEMİZ 
İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDlJRAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 
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Avam kamarasındak· tına 
... 

Akisleri matbuatta ve parlamentoda hala devam ediyor 
. ~ 

B. Hor Belisha izahat ve • 

Hatipler "Avam kamarasından giz
lenecek şey olaınaz,, diye haykırdılar 

Londra. 1 (AA) - B. Dukan San· 
dy dün Avam kamarasında ihtiyat ordu
eu mülAzimi sıfatiyle ve üniformımnı 

ıeymit oldu~u halde evvelki gt"ce teş· 

kil edilmif olan askeri tahkikat divanı 
huzuruna çıll.mağa davet edilmiş oMuğu
nu haber vererek hakiki bir protesto ve 

hayret fırtınası kopannııbr. Mumaileyh 
avam kamarası imtiyazlar komitesinin 
Öerhal keyfiyetten haberdar edilmesini 
ktemi~tir. Baıvekil bu müracaati kabul 

etmiş ve müteakiben ordu meclisinden 
imtiyazlar komitesi bir karar verinceye 
kadnr tahkikat komisyonunun muha· 
kemat usulünü tehir etmesini rica edile• 
ceğini beynn etmiştir. 

B. Çembcrlayn müzakerelere müda
hale ettiği ıııırada tahkikat komisyonunun 
Dukan Sandy aleyhindeki ithamı değil 

belki gizli haberleri ifp etmiş olan za- lngiliz erkıimharbiye teısı ve 1ngiliz harbıye nazın B. Hor Belişa 
bit aleyhindeki ithamlan tetkik için vÜ· rafından harbiye nazırına irsal edilmiş ğunu düşünmüş olmaları mümkündür, 
cuda getirilmiş olduğunu işaret etmiştir. olan mektup vasıtnsiy)e elde edilmiş ol· ve ıayet başka bir zabit B.Sandy zımnen 

Amelf' fırkası mensuplannın yeniden duğunu •Öylemiştir. şehadetlerde bulunmuş ise komisyon hu-
yaptıklan protestolara cevap veren bay haberdar olmuş olduğu suretinde soru· zuruna çıkması kendi menfaati icabatın
Hor Belisa ordu meclisi. divanının top- lan ıua1lere cevap veren bay Hor Belisa dandır. 
lanbsında hazır bulunmamıt olmakla be- bu baptaki haberin bay Sandy tarafın· B. Çemberlayn bu meselenin derhal 
rnbt'" -~ .. kur divanın bir tahl<ikat diva- dan kendisine gönderilmiş ve kendisi ta- imtiyazlar komitesine tevdi edilmesine 

dair olan takririni eller kaldırılmak su

retiyle kabul edilmiştir. 

Londra, 1 (AA) - Gazeteler aske
ri vesikaların ifşası meııelesi hakkında 

avam kamarasındaki münakaşaları bü
yük alaka ile takip ediyorlar. llk intiba 
parlamentonun kendi imtiyazlarına taal
luk eden bu meselede büyük hassasiyet 

göstermekle beraber muhafazakar par
tinin diğer meseleler gibi bu meselede 

de başvekil Növil Çemberlaynin noktai 

nazarına müzahir olacağı merkezindedir. 
Yalnız amele partisine mensup liderler 

Bir lngiliz harp tayyaresi yanında liberal partisine ve hatta mu-
m te~kiJi için ittihaz etmiş olduğu ka- Ordu meclisi tahkikat icrasına otoma- hafazakarlara mensup bazı hatiplerin de 
rardan mütevellit mcsuliyeti kabul et- tik olarak karar vermiştir. Liberallerden cAvam kamarasından gizlenecek teY 

mekte olduiunu beyan etmiştir. B. Mander, Askeri tahkikat komisyonu- olamaz.> diye haykırmaları mebus Du-
B. Hor Beliaa ilivetcn demittir ki : nun teşkili anında B. Sandynin bu ko· kan Sandy'nin harp zamanında Lond
Tahkikat divanının bu meclisin imti- misyon huzuruna çıkması ihtimalini or- ranın müdafaa sistemi hakkındaki ifpa-

7azlanna tecavüz etmİ) olduğu mevzuu 
\>ahiı değildir. Divanın gayesi bir zabi· 
tin kendiaine yapılan itimadı suiistimal 
edip etmediiini ve §ayet öyle bir hata 
vukua gelmiş ise böyle bir tahkikatın ne 
gibi ahval ve ıerait dahilinde ammenin 
menfaatine tevafuk edeceğini tayin et

mektedir. 
Hşaattan ordu meclisinin ne suretle 

du meclisi izasiyle harbiye nazmnın dü- b Üzerinde askeri tahkikat divanının 'Va
ıünüp düşünmemiş olduklannı sormuş· zifeıini güçl~tirmiştir. 

tur. Toplanmağa davet edilen Avam ka-
Nazır şu suretle cevap vermiştir t mara111 İmtiyazlar koı:niteıoinin bu mesele-
Bu ihtimali ordu meclisi hasının dü- de vereceği hüküm parlamentonun im

şünüp düşünmedikleri hakkında bir oey tiyazlannı kuvvetlendirecek mahiyette 
söyliyemem. B. Sandy'nin ihtiyat ordu- olmasını istiyenler meselenin umumi ef
sunun bir zabiti olmasından dolayı mec- karda uyandırdığı heyecanı işlemektedir

lise hesap vermek mecburiyetinde oldu· ler. 

Yeni Deniz anlaşma~ı 
attıharp 

hinden 
Londra, l (ö.R) - İngiliz. Fransız 

ve Amerikan murahhasları tarafından 

bugün imza edilecek bir anlaşma ile 
:ıırhlılnr :için azami 35 bin tonluk tonaj 
,hncmi 45 bin tonn çıkarılacaktır. Top
ların çapı üzerinde tadilat yapılmaya
caktır. Bu suretle Amerika ve İngiltere 

ıuaııında deniz rekabeti mcvzuubnhis ol

mıynca~tır. 

Pnrİ3, 1 (t .R) - Lo. r-d.ı ha:z.ırl:ı

mm yeni nnlnşm'.lyn cöre 45 bin tonluk 
z.ırhlılnr inşa etmek snlahiydini kaza
nan Fransa Avrupada denizci devletler· 
den biri otuz beş bin ton hacmini aşan 

gemiler in~n ettiği t'lkdirde 45 bin ton· 
luk hnrp gem·· · · i- ~-t tc-'7 •ı.. ~ .. •nn 

koyacaktır. 

Vaşington, 1 (AA) - Hattı harp 
• gemilerinin azami tonajını 45 bin tona 

ibliığ eden protokolun imznsı Amerikan 
diplomatik mnhfellerinde memnuniyet
le karşılanmı!ltır. Hlikümet bu haddin 
müdnfannın ihtiynçlnnna tekabül ettiği 

kannatindedir. Bununla bernber Vaşing
ton hükümeti henüz bu tonajda gemi in
ıa etmeğe karar vermemiştir. Deniz ha· 
reketi şefi Amiral Lcnhynin söylediğine 
göre tezgaha konulacak gemilerin tona
Jı 42 hin tomı yakındır. 

gemilerinin tonajı 
45 bine çıkarıld! 

lnaıltCTeniıı m a,:atan fılosunıın en kuvvetli ünitelerinden CormcolL zırhluı .• 

Frankonun ya tığı te lif 
Vaziyeti değiştirmiyor bir • ve yenı 

•• •• 
goruşme 

Londra, 1 ( ö.R) - lngiliz siyasi 
mahfelleri Frankonun cevabı hakkında 
şu malumatı veriyorlar ı Franko hükü
metçilerin Almeriya limanını bitaraf 
mıntaka gibi kabul etmeğe hazır oldu
ğunu ve yabancı gemilerin ancak bu li
mana uğramak suretiyle ispanyaya se
yahat edebileceklerini bildirmi,tir. 

Fakat, hatırlardadır ki bu teklif d"
ha öncedf'n Fransa tarafından yapılmıı 

bulunuyordu. Mahiyeti itibariyle bu tek
lif yeni bir görüııme unsuru sayılmıyor ... 
Şu var ki F ranko esas itibariyle İngiliz 
gemilerinin bombardıman edilmesinden 
müteessif olduğunu bildiriyor. 

Bununla beraber ayni masalları tek
rar etmekte ve bu bombardıman tayya
relerinin çok yüksekten uçmaları hedef-

leri tesbltc im'kfuı vermediğini bildir
mek suretiyle mesuliyetten knçınmnkta-

dır. 

Londra, ( ö.R) Jngilterenin 
Franko nezdindeki ajanı Sir Robert 
Hubson buraya gelmiı ve fıarfcfye mOa

tcşariyle görüımüştür. Daily T elegraph 
Sir Robertin bugün baıveki B. Çember• 
layn ile uzun bir görüşme yapacağını ve 
ispanya ahvali hakkında baıvekile mü
him malumat vereceğini haber veriyor. 

Londra, 1 (ö.R) - General Fran· 
ko tarafından İngiliz hükümetine verilen 
cevabı mevzuubahis eden Timca gazete· 
si diyor ki ı cGeneral Franko dimhuri• 
yetçi ispanyanın yabancı devletlerle ti· 
caret yapabilmesi için bitaraf Umanlar 
ihdasını teklif ediyor. Naayonalistlerin 
şefi daha bazı tedbirler ittihazını teklif 
etmektedir ki hunlann hakiki mahiyeti 

henüz öğrenilmemiştir.> 
Daily T elegraph gazetesine göre 

Fnnko cevabında harp malzemesi sa• 

unsuru sayılma yor 

Son bombardımanlarda 
yılan mevad listesinin yeniden tetkikini 
bilhassa petrolun da bu listeye ithalini 
istemektedir. 

Paris, 1 ( ö.R) - Eski başvekil bay 
Lcon Blum bugünkü Populaire'de neş-

rettiği bir makalede Italya ve Almanya 
nın İspanyada devam eden müdahalele· 

rlnl açıkça meydana koymakta, karış· 
mazlık mesaisini ölü bir kelime haline 
düşüren bu müdahalelerden sonra Fran
aanın ademi müdahale siyasetini terket
mcsi manbkt olacağını yazmaktadır. 

Londra, 30 (AA) - ispanyadaki 

glSnüllülerin geri alınmaaJ planını heye-

;ff: 

harap olan köylerden 
ıı tahakkuk ettirmiştir. Komitenin umu• 
mf İçtimai beş temmuzda vukubulacak 
ve lngiliz planı mezkur komitede temeli 
edilen 2 7 devletin tasvibine arzoluna• 
caktır. 

Paris, l (ö.R) - Barselondan bil· 
diriliyor: Düşmanın iki hava filosu Bar• 
selona kasabası üzerinde dolaprak 30 
bomba atmışlardır. On ev yıkılmıştır .• 
Altmış ölü, bir o kadar da yaralı var• 
dır. Sivil ahalinin bombardımanı siste• 
matik bir şekilde devam etmektedir. Sa
lahiyettar İspanyol mahafili kat'i bazı 

teşebbü lerde bulunmak ve mukabele 
ti umumiye.l üzerinde bugün tali ademi bilmisil hareketine geçmek niydindedjr .. 
mUdaha1e komitesi bir prensip anla~a- 1cr. 

MI. Çankayşek diyor ki: 
Çin mukavemeti sarsılmıyacak harp 

senelerce sürecek, Japonya 
f elikete sürüklenecektir 

Londra, 1 (ö.R) - Honı • Kongtan 
bildiriliyor : Çin orduları başkumandanı 
mareşal Çan - Kay - Şek yabancı gaze• 
teler mümcasillerine beyanatında ıayet 

Hankeu ıehri düşecek olursa bu hadi
senın asla bir Japon zaferi seyılamıyaca• 
ğını, zira Çinin şiddetinden blrıey kay

betmiyen mukavemeti devam edeceğini 
söylemi~tir. Japonlar harbin seneler ve 

senelerce sürdüğünü, Japonyanın mad· 
di ve manevi bir felaket uçurumuna sÜ· 
rüJdeneceğini ilave etmiıtir. 

Tokyo, 1 (ö.R) - Japon harbiye 
nazın bir üçüncü devletin Çin • Japon 

harbine tavassutta bulunduğunu tekzip 
etmiştir. Mumaileyh demi,tir ki ı Çang 

'(ay - Şek Çin hükümetinin başında bu
lundukça Japonya Çinle hiç bir müzake
reye girişmiyecektir. 

· Tokyo, 1 (ö.R) - Japonyadaki tuğ· 

;anlar büyük bir f;.cıa halini aldı. Tok· 
yoda 250 ev yıkıldı. 80 ölü ve kırk 

kayıp vardır. Suşuva şehrinde altmış bin 
ki,i ,ularla muhasara edilmiş olup büyük 
bir tehlikeye maruzdurlar. Hükümet 
•uğyan felaketzedelerinin imdntlarına 

.oşmak için fcvknlade tedbirler nlmış-
,ır. 

Tokyo, 1 (A.A) - Yağmurlar yÜ· 

:ünden arazinin kayması neticesinde dün 
~ece Tokyonun merkezwd c 18 ev yı· 

almıştır. Elli kişi enkaz altında kalmış· 

tır. 

Bunlardan otuzu çıkarılmıştır. l çle
inden dokuzu ölmüştür. 

HAYLA YN ADASI MESELESi 

Paris, 1 (ö.R) - l layla~·n adası me· 
clesi etrafındaki 11erginlik uil olmua-

Japonlar harp içinde bile 1940 Tokyo olimpiyadlcırı ile me~guldiirZcr. Japon· 
yanın bu giizel sinema yılclızlcırı (Jlimpiyad atletlC'l'iııin reklamlarını yapmaktcıdı1 

tur. Bu ada eulımnda bulunan on altı ' terketmişlcrdir. Japonlar bu ndaya 89 

Jnpon harp gemisi oradan gitmişlerdir. , ker ihrocı fikrinden vaz geçmiş gihidir

Dört Fransız harp gemisi de Haylaynı )er. 


