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1 TELEFON: 2697 -------· FtATI ( 5 ) KURUŞTUR 

• s()')t;~, 
lstanbulda et fiatı düşü yor 

I.stanbul 30 ( Hususi ) - Et fiaUeri yeniden 
indirildi. Ağustosdan itibaren kıvırcığın kilosu 
45, dağlıç 40 kuruşa satılacaktır. 

·--------' YENi ASIR Matbaasında buılmqtır 

~'"='=~,.,_~ ............ ,.,,,.,,, ...... ...,,,..,,.,,...=-"...,,,..,,="'"""""'""""'""""""""""""""=""'""'""""'""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""",,,,.,,."""""""""'""""""""""""'""""""'""""'""""'""""""""" ...... """""""""""""""""""""""""""".-=!!!!!!!!!~~~..,..... ....... ,.. 

Erzin cana ilk tren 
Cümhuriyet bayramı günü girecek 
Bütün ziraat müesseselerini bir araya toplıyacak 

büyük bir banka kurulmak üzeredir 
Nafıa Vekili 

Yakında Doğu vildyetlerimizde 
bir tetkik seyahatine cıkacak 

• 

.Şııhi"f'lh ve V eliııhd T4hr<1nda bir müzeyi zi11arette 

Iran askeri heyeti döndü 

T rcrbzon görüşmelerin
de muta bık kaldık 
Heyet reisinin Ajansa beyanatı 

Erzurum. 30 (AA) - Dün 11 kiıl· -;:;;;:;:;;;;;;;:;:;;;;;;:::;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;;;;;:,; lstanbul, 30 (Hususi) - Bunada istirahat etmekte olan Nafıa vekili Bay 
Ali Çetinkaya yakında doğu vilayetlerinde bir tetkik eeyhatine çıkacaktır ..•• 
Vekil, T rabzondan Erzurum ve Erzincana kadar gidecek, Cümhuriyet bayra• 
mmda Enincana varacak olan dcmiryolu inşaatını teftİf edecektir. 

den mürekkep lran daimi hudut komis- 1 B f A e 
yonu saat on eekizde ıehrimize geldiler. ı·r acıa 
Kendilerini vali lfCADla müıtahkem mev .. 

YENi ZIRAA T BANKASI 

Erzincanıı biran evvel girmeğe sabırsızlanan lokomotifleTimız 

lstanbul, 30 (Hususi) - Ziraat vekili bay Faik Kurdoğlu Anlı.aradan gel· 
di. Zira! kalkınma için mühim kararlar alınmaktadır. Bu arada bütün ııiral 
müesseseleri bir araya toplıyacak bir bankanın kurulacağı bildirilmektedir .. 
Yeni zirai kalkınma pliinında bu bankaya mühim vazifeler verilecektir. 

le turizmi 
' 
Teşvik • 

Etmeliyiz 
Memleketi tanımak ve tanıtmak 

için turizme büyük ehemmiyet 
Veriyoruz. Dünyanın her köşesin· 
den on binlerce turistin mem· 
leketimize akın etmelerini, Türkiye
Yi Yeni çehresiyle tanımalarını isti
~~ruz. Tanınmış olmak ne kadar 
llYiik bir bahtiyarlıksa, meçhul 
~almanın da o nisbctte bir talisi2lik 
~dıığunu biliyoruz... Turizmi can
ndırınak işi muhakkak ki, turistin 

~~leti ruhiyesini eyice kavrıyarak 
il yük teşkilata yer vermek işidir. 

Cennetten bir parça olan yur
~ıın:ıuzun tabii güzelliklerini, tarihi 
k ~•nelerini yabancı gözlere arzeder
.. en bol konforu, bol eylenceyi göz 
0 nünde tutmağa mecburuz. Turist 
6tıcak zengin dekor içinde gör
düklerine kıymet verir. Onun tılı-
3ıınJı cazibesini unutmaz. 

d Memleketimizin turist bakımın-
an istikbali açıktır . Bundan şüphe 

e.tıniyoruz. Ancak umduğumuz ne
tıceye varabilmek için daha bir çok 
eencler geçecektir. Fikrimizce bu ka
rışık davanın muvaffakıyetinde ilk 
lııerhale iç turizmi canlandırmak ol
~alıdır. Ta ki eksiklerimizi daha 
ıyi anlıyabilelim . 
-. Memleketi bütün azametli varlı
~1Yle, çeşitli güzellikleriyle, sinesin-
e Yatan mefahiriyle, her gün yük
ile~ eserleriyle tanımak bakımın
! jn ıç turizmin başlı başına bir can
ı ık, bir hareket kaynağı olduğu 
~ııhakkaktır. Şunu da itiraf etmeli
r.ız ki biz şehirliler memleketimizi 
aYıkiyle tanımıyoruz. Uzaklara git
ll'ıeye ne hacet.. içinde yaşadığımız 
Şehri 'b'd 1 · · 'h" 1 · · k·· .. n, a ı e erını, tarı ı eser erını, 

1 
Utuphanelerini, kültürel varlığını 

kanıyanlarımız parmakla sayılacak 
adar azdır. 
zhakika her şahsın hayatında bir 

~!" viyei meyyite > vardır. Bu 
11 zaviye yanıbaşımızda, bur· 

n~ltıuzun dibinde olan şeyleri 
l!orıne · • · 1 B rnıze, tanımamıza manı o ur. 
hnıın gibi lzmirde yasıyanlar 

!~ _rin müesseselerini, tarihi eserle
] ını hakkiyle bilmezler ve tanımaz· 
c~r.. Bilmek.. . tanımak için de bir 
k or sar fetmezler. Halbuki memle
b ete gelen yabancı bir kaç ay içinde 
okradaki eserleri, görülmeğe değeri 
ltı .. n şeyleri lzmirde doğmuş, büyü
iın ~'.olanlardan daha eyi tanımak 

Kanını bulur. 

-. SONU 2 iNCi SAYFADA -
SEVKET BiLGiN 

Girit adasında çıkması ile bastırıl
tafsilatı bir olan • 

ısyanın ması 

Hanya isyanını tertip etmiş olanın 
İskenderiyeye kaçtığı söyleniyor 

Gölcükte 
Gece köylüler tara
fından halk oyun

ları yapıldı 
Gölcük, 30 ( Arkadqınwtclan) -

Vali bay Fazlı Güleçin tqebbüsüy
le Gölcükte kunılan ocncnin ikinci 
kennesi bu alqam saat 20 de iz. 
mirden gelen güzide davetlilerin 
huzurunda açılmqbr. Bu gece Göl
cük oteli önünde köylüler tarafın. 
dan halk eğlenceleri yapılmakta ve 
güzel saatler yqanmaktadır. Yann 
büyük müsabakalar, aöl eğlenceleri 
yapdacak ve milli oyunlar oynana
caktır. 

Yeni Asır - Vali bay Fazlı Gü
lcçin daveti üzerine tcfırimizdeki 
ecnebi konsoloslar, vilayet ve Parti 
erk&nı, gazeteci1er ve mebuslar dün 
saat on beıte Alsancaktan hareket 1 

eden hususi otokarla Gölcüğe git- · 
miJlerdir. 

Yunan Efzun ııııkerleri bfr merasimde 

Kafile eaat 17 .35 le ödemlte va
sıl olmuı ve oradan otomobillCt" ile 
Gölcüğe ııidilmiıtir. 

Kampı 
geçid 

- YAZISI OÇONCO SAHJFEDE -

bitiren 
• 

resmı 

gençler 
yaptılar 

Atatürkün heykeli önünde and içtiler 

Fransız· 
Hariciye nazırı 

Paris elcimiz.le Tür-• 
kiye seyahati hak-

Pl~~~~Rf 0~'!!t~ nazırı 1 

Bonne bugün öğleye doğru Türkiye 
sefiri bay Suat Davası kabul ede
rek sonbahar bqlannda İstanbul 

veya Ankaraya yapmak tasavvu
runda olduğu resmi ocyalıat hak
kında gö~mÜ§tür. Bu siyaret esna· 
smda Türk • Fransız muahedesi 

yüksek merasimle imza edile 
ccktir. 

A..lı:er oooğının sıcak kucağında yirmi !sonu münasebetiyle sayın komutanların 
günlerini geçiren orta tahsil gençliğini ve hükömet ricalinin önünde parlak bir 

te§kll eden &Uzide çocuklar dün kampın - SONU 5 iNCi SAHiFEDE -

ki komutanı ve vilayet emniyet müdürü 
Arda. Ilıca nahiyeıinde karııladılar. Vi· 
)ayet hududundan ltı'baren her yerdo 
halk kendilerini pek yüksek tezahüratla 
alkıılamıılardır. Şehir methalinde bUtün 
memurlar ve merasim kıt' alan polis müf .. 
rczesi kesif bir halk kitlesi tarafından 
karıılanan misafirler ıiddctle alkışlan• 

mlflardır. Türkiye ve lran milli marılan 
dinlendilc.ten aonra misafirler hazırlanan 
konaklarına gitmişlerdir. 

Beni ordu evinde büyük bir nezaket .. 
le kabul eden heyet reiıi kurmay albay 

Müzeyyeni ıu beyanatta bulunmuıtur ı 

- Türk yurdunda gördüğümüz mem• 
leket ve tehirler çok güzeldir. 

Bu güzelliği Türk kaııdeılerimlzin göo
terdikleri büyük samimiyet bir kat da· 
ha artbrmııbr. Biz Türkiyede aamimiyet 

-SONU VCVNCV SAHiFEDE-

iki cocuk diri • 
diri yandılar 

Kllf&dası civannda Çamlık istas
yonu yakınında kınk tünel mevkiin
de çıkan küçük bir yanım, yürekler 
acısı bir fi.cia ile neticelenmİf!İr. 
Ocaklar köyünden Hasan oğlu Mch
mede ait bir incir çardağı, henüz 
anlqılamıyan bir ocbepten tuluf&· 
rak yuııım bacayı &armlJhr. 

Çardakta uyumakta olan Melııne
din altı aylık km Türün ve iki 
yqmdaki oğlu Hasan veca içinde 
yanarak hayata gözlcrinl yumm111-
lardır. Facia büyük bir tceuür uyan
dU'llUfbr. Hi.diıcnin tabkikatma 
ehemmiyetle devam edilmektedir. 

Hatayda kayıt işleri 
hadisesiz devam ediyor 
Süveydiye alevileri tamamen ve kendi 

arzuları ile Türk listesine yazılıyorlar 

• 

Güze! Anıııkyamızdan bir görünüş 
Antakya, 29 ( A A. ) - Anadolu velce Türk liııtesi aleyhinde görülmemiı 

ajansının busuet muhabiri bildiriyor ı bir ıiddetle propaganda ve tedhit hare.-
Kayıt itleri devam etmektedir. Hiçbir keti yaprnı§ ve daha doğrusu yapıırılmıı 

hadise vuku bulmaml§br. Evvelki güıı olan Süveydiye Alevilerinin bu defa na• 
Süveydiyeye yaptığım bir seyahatte ev· - SONU OÇONCO SAHtFEDE -

usulünün bizde de Jüri 
tatbiki düşünülüyor 

Adliye vek~leti 
bir proje hazırladı 

Jüri usulü ilk önce 
Ankara, Istanbul, Iz
mirc"e tatbik edilecek 

lstanbul, 30 (Hususi) - Mem· 
lcketimizde de jüri nsulünün tatbiki 
için Adliye vckiletincc tetkikler ya
pıldığı kuvvetle söyleniyor. Bu hu
susta bir de proje hazırlanınaktadır. 
y apdan tetkikler mwbet netice ve
rine proje vekiller heyetinden geçe
rek Meclise ocvkedilcccktir. Jüri he· 
yetleri ilkönce Ankara, 1zmir, lstan· 
bul, Adana aibi büyük ıchir ağır 

ceza mahkemelerinde tatbik edile
cek alınacak neticeye aöre diğer vl
li.yetlcre de teımil edilecektir. Adli11• 1lekili .Şükrü Sııraçoğlu 
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lERi le turizmi 
' 
Teşvik 

cirleri Etmeliyiz 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

Okurlarımız bu kanunu 

Süreyyanın me
zarı önünde söy

lenen nutuk 
Midilliden kalabalık ola

rak geleceklerdir 

Bu iddiamızın doğruluğunu anla
mak isterseniz şehre seyyah kafilele
ı'i geldi mi onların arkasına katılınız. 
Onların uğradıkları, gezdikleri yer· 
lere gidiniz. Şehirde tanımadığınız 
bilmediğiniz ne kadar çok alakaya 
layık eserler olduğunu göreceksiniz. 

---0---

dikkatle takip etmelidirler Kamp esnasında rahatsızlanarak ha-

L. K. namelerin tadili halinde artan yata gözlerini yuman güzide bir Tilrk 
---· ı milı:tar aynı niabette reome ti.- yavrusu, on dokuz yaşındaki Süreyya 

{Bankacılık yapmak üzere bidir. Devri halinde aslından a• Altındağın arkadaşlarının omuzlarında 
teşekkül eden anonim ıirk.;'tlerin iman reamin dörtte biri alınır. kara topraklara tevdi edildiğini yazmış--

Yeni hal binası • • hazırlık Bu umumi bir kaidedir: ticaret kanununun 280inci mad. Madde 4 _ Damga re.emi tık. Erkek lisesinin fen şubesinden pek ıcın Her şehrin yerlisi kendi varlığını 
yapan eserlere, güzelliklere en aı 
meraklı olur. 

desi mucibince alacalclan izinlo kanununun 1 3 üncü maddesi· iyl dereceyle mezun olan bu cevherli ' 
re ait karar suretleri de bu nu· nin 9 uncu numarası apğıdaki Türk yavrusu, mektebinin en çalışkan f 
mara mucibince re.eme tabidir. şekilde cleğiftirilmiıtir: talebeleri arasındaydı. Çalışkanlığı, fa-

90 - Prote.eto edilmek üze- 9 - Tiyat~o. sinema, balo, zileti ve doğruluğuyla bütün muallim- - Vaktim var .. Ne zaman olsa 

re noterlere gönderilecek aenet- konser. airk. etadyom, at koıu- !erine kendini sevdirmişti. Süreyyanın 
görürüm der .•. 

F ak;ıt bu vakti ayrımak zahmeti· 
ne katlanmaz. Halbuki yabancı sey• 
yah şehirde pek az kalacağını düşü• 
nerek herşeyi birden görmek, tencv• 
vür etmek, malumat toplamak hu· 
sus unda istical eder. Sayılı saatlerin 
boş geçmesine razı olmaz. 

!ere ait talepnameler veya bu culan ve sair biletle girilen ei- mezarı önünde sınıf arkadaşı •Ali Özka-
malcama kaim olmak üzero ya· · :nce ve temata yerlerinin du· nat aşağıdaki söylevle herkesi ağlatmış-
zılacak mektuplar. 5 huliye biletleri, bir kuruftan a- tır: 

9 J _ Tabip ve kimyagerler- şağı olmamak üzere beher bi- c Sayın hocalar, Komutıutlar, Arka-
le dişçilere, ehe ve sünnetçilere !etin muhtevi olduğu meblilğın daşlar. 
hususi hastane, eczane, ceza de· on kuruşundan 20 para. Geçen sene vatanın bu mübarek top-
posu, laboratuvar açacak olan· Üzerinde kıymeti yazılı olmı- raklarına, Lisemizin genç, gürbüz. çalış-

lara, hususi kanun ve nizamna- yan biletlerle duhuliye bileti kan, haluk bir çocuğu olan Piran Üstün- Tarihi kıymeti haiz olan şehirleı 
meleri mucibince verilecek ilıti- makamında kullanılan ve üze- dağı gözyaşları arasında hediye ettik. İş- veya köylerde bir dağın ismi, bir ha· 
aas vesilı:ası ve ruhsatnamelerle rinde kıymeti yazılı bulunmı- te bugün de, sevgili vatonına faydalı bir rab.!"nin tarihi, hususiyetleri hakkın· 
Sıhhat ve içtimai Muavenet ve- yan davetnamelerin beheri beş eleman olmak kuvvetli azmi sayesinde da ziyaretçileri tenvir edecek kaç kişi 
kô.letince açılacak teklmül ted· yüz kuruı kıymetinde addolu- ideaüne kavuşmak icih, tam on bir sene bilabilirsiniz. Bir çok tarihi hakikat· 
risatı ve alelumum mesleki kurs- narak ona göre resim alınır. l:ıütün varlığını sarfederek bir çok zanı- ler böyle ihmaller yüzünden kaybo-
lan ikmal edenlere verilecek (Biletlerin muhtevi bulundu· retler içinde lisemizin fen şub2sini pek lup giderler. Halkevlerimizin muhte-
sertifikalar, kilçilk aıbhat me• ğu mebliğdan maksııt, bilet il· iyi derece ile bitiren on dokuz yaşındaki Ha! binasının yapılacağı yer . lif kolları bu cehaletle mücadele et· 
murlan mektebinden mezun ~ 

!anların ,.hadetnamelerl. tıbbi 
ve ispençiyari müstahzarlar i
çin verilecek ruhsatnameler Te 

bu vesika ve ruhotanamelere 
yazılacalc ıerblerı 

A) ihtisas Teaikalan: 
Birinci •ınıf 
ikinci aınıf , 
Bu veoikalann imtihan maz-

hataları 

B) Diıçilere, ebe ve sünnet• 
çilere verilecek ruhsatnameler 

C) Gemi tabipliği ruhsstna· 
mel eri 

D) Hususi hastane ııçacalc 

olanlara verilen ruhstnameler: 

20 yatağa kadar (20 dahil 

2 
1 

2 

olanlardan 2 
20 yataktan yukarı olarılardan 6 
Yatak hadleri dahilinde ol· 

malc üzere ruhsatnamelere tez• 
yid veya tenkis için verileceli 
şerhler 

E vvelco verilen ruhsatname 
üzerinden yapılacak değifiklik 

yatak haddi olan 20 yİ t.eca· 
vüz ettiği takdirde yazılan ıerh· 
!erden 20 yatağa kadar olan 
ruhaatnamelerle 20 yataktan 
fazla ruhsatnameler arasında • 
ki reıim farkı istifa olunur. 

E) Eczane açacaklara verilen 
ruhsatnameler: 

1 O lira ruhsat harcına tô.hl 
olanlar 

25 lira ruhsat harcına tlbl 

olanlar 
50 lira ruhsat harcına tAhl 

ol arılar 
F) Ecza depoau açacaklara 

verilen ruheatnameler 

G) Laboratuvar açacaklara 
verilen ruhsatnameler 

H) Tıbbt ve ispençiyari müa-
tahzarlar için verilen ruhsatna• 
meler 

(E, F, G, H) fıkralarında ya-
zılı ruhsatnamelerin muhtevala-
nna müteallik şerhler 

j) Küçük aıhhat memurları 

mektebinden mezun olanlara 
verilecek tehadetnarneler 

K) Sıhhat ve içtimai Muave· 
net vekaletince açılan tekamül 
tedriaab ve alelumum mesleki 
kuralan ikmal edenlere veri-

len sertifikalar 
92 - Re.em! daireler tara· 

fından efrada verilen ve maktu 
reıim tarife9İnin diğer numara• 
larında yazılı bulunmıyan her 
nevi ruh,,atnameler 

Madde 3 - aynı kanunun 
l 3 ilncü maddesinin ikinci nu
marası aııağıdaki ıekilde de· 
ji tirilmiştir: 

Muayyen meblağı havi veya 
muayyen mebl&ğa matuf muka
velenameler, akdi mutazammm 
ıipariı kabul mektuplan, ve bu 
mahiyette yazılan telııraflann 

ticarethanelerde kalan nüsha
ları (telgraflar mektupla teyid 
edildiği takdirde aynca resme 
til.bi değildir ) , akreditifler, 
maktu re.eim tarife.einde yazılı 

olanlardan maada mütedavil 
veya ticari evrak ve aenetler 

havi olduklan mehlliın binde 
biri. 

Bu fıkroda yaztlı mukanle· 

2 

s 

20 

2 

s 

50 

zerinden alman bilumum verKi genç arkadaşnnız Süreyya Altındağı he- D. BEHÇET UZ dün sabah fuar sa-, dün sabah. 200 bin lira sarfiyle Basma: mek mevkiindedir. Ortada mevcut 
ve reaimler dahil olduğu halde diye ediyoruz. hasına giderek yapılan iıleri ııözden ge- hane civarında yaptınlacalc olan yeru I bo lu. ancak Halkevlerinin 

· ıl alc · 1 h•' b" .. ·· d · · tir" l 0 an § gu müıteriden bilet mukabili ola- Mektebimlzln mütevazi, çalışkan bir çirmiş mühendislere yem yap ac ış er 

1 

ıu ınası yenru goz en ııeçınnıı • z,. "k k _ ı.ı_ d ld abil' 1 ~.-:~. 
' . yu ae aıaJ<aaı o ur ır. ç ..... ~ 

rak alınan paradır) çocuğu olan genç arkadaşımızı bu top- etrafındıı talimat vermiıtir. Fuann açıla- mirin büyük bir ihtiyacına cevap vere- min canlanması için de gençliği ken• 
Maliye vekaletinin tayin e· raklara tevdi ederken müteessir olına- cağı gün yapılacak törene ait program cek olan bu mileaaeae ayni zamanda be- di aakafı altında tophyan halkevleri· 

deceiii yerlerde, biletler üzerin· malt mümkün değildir, ne yapalım ki bu hazırlanarak komitece taavip edilmiıtir. lediyeye oenede mühim bir varidat ta nin rehberliğini bekleriz. 

den alınacak resmin matbu hepimize mukadder olan bir şeydir. Midilli konsolosluğumuzden hır ko- temin edecektir. Avan projesi hazırdır.. Böylece her şehir halkı kendi mu· 
damga vazı suretile ifaaı mec- Süreyya, bütün hocalarının, arkadaş- miteaine gelen bir mektupta, Midillideki Plô.nm keıfi de hazırlanmak üzeredir. hitinde neşeli bir hareket uyandıra• 
buridir. !arının candan teveccüh ve sevgilerini sabık lzmirü Rum mübadillerden kala- Hal binası Basmahane civarında, eaki bilir. Sonra bu hareketin hudutlarİ 

T . ~ · k b kaz hal"'k t bı·yelı" bı·r gençti O bal-'- hı·r grubun fuar sezonunda hususi •- • 1 ·ı k b d ·ı ıya .. o, aınema, onser, a- anmış u , er · ._.. Rum kilisesi arsasından istifade edileru genış etı ere ütün yur a teşmı 
lo, sirk ve etadyomlard1< duhu· nezak"tin timsali idi. Hio birimize hiç bir vapurla lzmire gelerek fuan ziyaret d"I" 

' yapılacaktır. Bu bina yılcbrılacaktır. Ar- e ı ır. !iye bileti kullarulmaaı mecburi- bir gün en ufak bir asık surat gösterme- edecekleri bildirilmiştir. 
50 dir. Buralarda bilet kullanılma· mişti. Vazifelerini bilyük bir dikkat ve Eski fzmirliler. §ehre gelince ransen· 

yöman memurlan tarafından karşılaoa .. 

caklardır. 

sanın istimlik muamelesi yapılmı,tır .. 

Hal binasının yakınında Jzmir müze bi. Her şehir meraklı bir ki· 
taptır. Bir kitabın zevkini almak 
içiıı onu nasıl dikkatle okumak 
lazımsa bir şehri layık olduğu 
sekilde sevmek için de onu bütün 
hususiyetlerile tanımak gerektir. Ho
le o şehir lzmir gibi bir kütüphane 
olursa ... Bize lazım olan turizm ile 
elele yürüyen bir tarihtir. Yaşanan 
bir tarih ... 

dığı takdirde müessese sahihin- gayretle yapar ahlakı dürüst bir çocuk-
den her oyun devresi için, bu tu, Biz, onun arkadaşlı~ı ile övünürdük. 
mahallerin alabileceği mıüteri 1şte şundi ebedi uykusuna dalan ar-
aaym kadar her biri iki lira he- kadaşımız Süreyya böyle bir çocuktu. 
bile damga r .. mi ve cezası alı- O daha dört gün evvel harpte lcahedince 
nır. Duhuliye bedeli alındığı nasıl ö\.,bileceğini göstermek, mukaddes 
halde bilet verilmemeai veya. vatan müdafaası va:z.if@ıecini muvaHakı-

satılan biletlerin müıteriden alı- yetle başarmak için silahı elinde arkadaş-
narak yeniden • tışa çıkarılması !arı ile beraber çalışıyordu. 

hallerinde verilmiyen veya mü- O, zavallı anneciğinin yegane ümidi, 

nası da yapılacaktır. Bu İf için maarif ve· 

YENi HAL BiNASI kil.Jetinin bu sene tahsisat ayırma11na in
Belediye reisi Dr. B. BEHÇET UZ, tizar edilmektedir. 

Adliye terfi lıstesi geldi 

15 kerreren satılan beher bilet için istlnadgMu ve lisemizin çok güvendiği lzmir hakimlerinden 
ekserisi terfi etmişlerdir 

ŞEVKET BiLGiN 

so 

50 

mileaaese sahibinden bilet batı· bir gençti. --=--
na bet liradan qağı olmamak Ne yazık ki öliimün zalim pençesi böy-
üzere damıra resmi on mi•li le bir arkadaşımızı aramızdan çekip gö-
olarak alırur. türdii. 

Madde 5 - Damga resmi kanunu- Ey aziz kardeşimiz ... Ey mübarek öl il... Yüksek tasdike iktiran eden adliye ı oğlu dokuzuncu dereceye, Kuşadası ce- Iktısad vekaleti iş dairesi dördüncil 
nun 1 3 üncü madde.eine qağıdak.i onun- Sen mU..terih ol... Hepimi% bu yolun yol- terfi listesi dün adllye vekAletinden tel-

1 
za lıAkimi B. Feyzi Öz sekiz.inci dereceye bölge amirliğine tayin edilen Adana böl· 

cu numarası eklenmiftir : cusuyuz... Sıramız gelince birer ikişer grafla Cümhuriyet müddei umumiliği- terfi ve vazifelerinde ibka edilmişlerdir. ge funiri B. Kemal Tekecioğlu, dün sa· 

Jş dairesine yeni böl
ge amiri geldi 

1 O - Kibrit, sigara, tuz ve saire gibi hep senin yanına geleceğiz yeter ki se- ne tebliğ edilmiştir. Terfi eden adliyeci- 40 Ura maaşla Usküdar icra memur- bah on birde Mersin vapurile şehpmiZ8 
inhisar maddelerinin kutu ve paketle· nin gibi vatan! vazifemizi ;aparken, va- !erimiz şurılardır. !uğuna terfian Çeşme müddei umumiSi gelmiş ve daire şefleri tarafından karşı
rile poata ve telgraf müraaeleleri üzerin- tan topraklarına gömülelim. İşte böyle Müddei umum! muavini B. Cevad öz- B. Hicabi Dinç, 55 lira maaşlı Çine hl- lanmıştır. Ankaraya tayin edilen B. Fa· 
de ıoapılacak il&nlardan, ilil.n ücretinin bil ve rahat uyu ... • pay, B. Şevki Suner, B. Kemal 40 Ura kimliğine terfian Urla ceza hllimi Tev- ris tnubay bu sabah Ankaraya hareket 
yüzde onu niabetinde resim istifa olu- -=-- maaşla dokuzuncu dereceye terfi etmiş- fik Topoğlu, 40 Ura maaşlı Istanbul m!id- edecektir. Izmirde bulunduğu müdde~ 
nur. !erdir. Ağırceza mahkemesi Azasından dei umum! muavinliğine terfian K~- endisini sevdiren ve muhitte iyi bir te-

Bu i!Anlardan alınacak damga resmi, Jş dairesinde B. Abdurrahman Bir sekizinci dereceye, dası müdei umumisi B. Ekrem Gökvar- sir bırakan B. Farisin Ankaraya tayini 
ilil.ru yapan daire ve müesse•elerce ilan sulh hilcimi Behçet TürkAy sekizinci de- dar, 35 lira ı:na;qlı Kuşadası müdei ıı- şayanı memnuniyet olmakla berabe• 
sahiplerinden ilan ücretile birlikte tahsil fa yinler receye, Mahkeme Azasından B. Ismail mumiliğine terfian Karaman muddei iş arkadaşlarını müteessir etmiştir. 
olunarak bağlı oldukları mal sandıklan- . Ögüt dokuzuncu dereceye, mahkeme aza- umum! muavini B. Feyzi Balkır, 55 llia --=--
na yatırılır. 1'J. bölgesi m~fett~ler~d~ B: Ha~'.1 sından B. Nazif Çağatay sekizinci dere- maaşlı Torbalı hilkiml.iğine terfian Ayas 

Yangın sön
dürülc/ü 

Bu daire ve mile.eaeoeler, mezkllr rea· Tekin Elhık bolgesı ô.mirlıgıne, ış mu- ceye, mahkeme azası B. Ismail ünver llıllkimi B. Demir Kalkan, 45 Ura maaşlı 
min_ tahakkuku iç'.'.' Mali:e Ve~a!etin~e f:ttişl:rin.den .B. İ~y~. Tarkan Antal~: sekizinci dereceye, sulh bakimi B. "ömer ~ürün ceza. h1lkimli~e terfian S~e_rl
tertip olunacak numune.eı veçhilo hır bolgesı ış müfettişÜgıne, baş mem_ Kayalı dokuzuncu dereceye, Sulh Jıaki-,hisar lıllkimi B. Baki Kocaballı, 55 Ura 
defter tutmaia ve deftere ilil.nı yapbran Fahri Suner Samsun bölgesi iş ~~ettış- mi B. KA.zım Akşit yedinci dereceye, maaşlı Seferihisar hiik:imliğine terfian 
şahıs veya müeHeaenin ismini, ilanın liğine, Muamele memuru B. Ruştu S~l- Kemalpaşa hakimi B. Cela!edin Baysal Uşah sulh hakimi B. Fehmi İnal, 55 lira Dün öğle vakti keıneraltında Oska mıı· 

uk k b 1 · Zo ld k böl ·g• azasının arka kısmındaki bir bahçed• hangi madde veya evrak üzerine yapı· Ç An ara ö gesıne'. . ngu a_ - yedinci dereceye, sulh hakimi B. Nimet maaşlı Urla ceza hakimliğine terfian 
lacağını, alınan ücret miktannı ve bunun gesinden müfettiş Sami Himmetoglu Iz- Yeğin dokuzuncu dereceye, sulh lıllkimi Manisa azası B. Celaledin Cem tayin ateş çıkmış ve itfaiyenin yeüşmesiyl• 

h kk k d d · · b··ı i · üf" iti l"l!i ff rbakır j söndürülıntiştür. Yangının atılan bir ya· 1 O üzerinden ta a u e en amga resmı mır o ges JŞ m e Ş 1b ne, ıya . B. Naci Erel sekizinci dereceye, Kara- edilmişlerdir. Terfi eden hakimlerimizi 
miktarını ve ücretin ve re.emin tahsiline bölgesi iş müfettişi Refik Onorer Izmır burun müddei umumisi B. Ömer Yörük- tebrik ederiz. nık sigaradan çıktığı anlaşılmıştır. 
ait makbuz ve yevmiye defteri numara bölgesi iş müfettişliğine, Genel merkez
ve tarihini günil gününe ve muamele aı- den baş meur B. Ali Hayri Alsırt lzmir 
nısile müfredat üzerine kaydetmeğe ve bölgesi baş memurluğuna tayin edilrniş
bir ay içinde tahsil ettikleri damga res- !erdir. 

--~--............. ---~._,,,--..... _.....--~--..... ~--~ 
Kardeşinin başını Yeşil kocabıyığı 

yaraladı orakla yarmış 
mini ertesi ayın onuncu günü ak,amına - .• --. -.-. -.----.---. --.-.-.-:- ödemişin Seyrek köyünde bir bostan Tirenin Çiniyeri köyiinde Mehmet oğ-
kadar bir irsaliye ile malsandığına teslim dıgerı uzenne tanzun edilıp Turkiye<le .. . . . lu Hasan bir duvar meselesinden kar-

.. k'" ık ı ı . munakaşasıyle başlıyan kavga bır cına- ' 5 O eylem eğe mecburdurlar. tedavul mev une ç an an ar yarı res deşi Hüseyini Orakla başından yaralamış 
Gününde ödenmiyen resim milı:tarı me tabidir. yetle neticelenmiştir. Mustafa Yeşil is- ve yakalanmıştır. 

yüzde on zamla ve tahsili emval kanu- Ecnebi memleketlerden gelen mezkur minde evli bir adam, bostan meselesin- --=-
nuna tevfikan bu müesseselerin müdür evrak ve senetlerin damga resmi, buse· drn kayın babasiyıe kavga etmiş ve b>- Bir mahkiımün nakli 
ve muhasebecilerinden müıtereken tah· netleri en evvel oatan, veya tediye eden çağını çekerek B. Hüseyin Kocabıyığı 

15 sil olunur. ıahıs tarafından ifa olunur. ... .. ödemiş ceza evi mahkömlarından 
Muhasipler vazifelerini yııpml§ ol· Madde 7 - Damga reomi kanununun kolundan ve gogsunden yaralamıştır. Mehmet Ali karısı Bn. Refikanın tedavi 

dukları takdirde resim ve ceza müdür- 17 inci maddeoi aşağıdaki tekilde değiş- Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. Suçlu edilmek üzere Izınir ceza evine nakli ad-
den alırur. Bunlar, yalnız ödedikleri re- tirilmiıtir: adliyeye verilmiştir. liye vek§letince tensip edilmiştir. 
simden dolayı daire ve müesseselere Sigortalar aoağıda gösterildiği veçhile ~ ZL7"A /LY:ZZ<<«<c:rrAf'Lt.LZL7z<-<- ,- ?r?!l....,.=-
rücu hakkını haizdirler. 

Madde 6 - Aynı kanunun 14 ilncü 
maddesi &f&ğıdaki tekilde değiıtirilmiı
tir: 

Ecnebi memleketlerden Türk.iye Cüm
huriyeti dahilindeki mahaller Üzerine 
tanzim edi1en emre muharrer veya h&mi
line ait senetler ve aalihiyetnameler 
( Mandatolar), poliçe ve retretler ile 
maktu resim tarifesinde yazılı olarılar

dan maada mütedavil veya ticart evrak 
ve senetler 1 3 üncü maddenin ikinci 
ft.krası mucibince nisbt resme tibidir. 

Birinci fıkrada yazılı evrak ve ıenet
lerden ecnebi memleketlerin birinden 

damıa resmine tBbidir: 
1 ) Yangın eigortalan ı 
{Bu kısma yangm poliçalııriyle başlı 

bqına veya diğer muhataralarla birlilı:te 
temin edilen ve yangın hi.diaeai yüzün
den ileri gelen maddi veya mali zarar 
veya mesuliyetler ile yıldınm, infilak, 
su basması, zelzele, harp tehlikesine kar· 
~· yapılan sigortalar dahildir.) 

Oç aydan fazla müddet için akdedi· 
!enler: 

Temin olunan meb' : :. yüz lira için 
bir kurut. 

{Küaarat tam itibar olunur.) 

Tayyare Sineması T~:!~0 
Bugün 28 temmuz ila 4 Ağustos 938 de 

IKJ BUYUK FIUM BiRDEN 

Don J uan Kız hırsızlar 
Büyük Artist DUGLAS F AIR- lKI SEVIMU KOMiK 

BANKS tarafından temail edilmif ve DOZ TABAN VE 
lspanyol f&l'kılan... lapanyol muzi- BASTI BACAK 

kuiyle ıüslenmİf büyük aık ve Tarafından temsil edilmit 
ihtiru filmi nqeli, Zevkli büyük komedi 

SEANSLAR : DON JUAN : 3.30 - 6.30 - 9.30 DA 
KIZ HIRSIZLARI : 5 VE 8 DE 

-SONU VAR- llliıa1.::.1~ız.ı~"iCl!IZ:ı:;r;lız:l2'ı:ıll~:;u:z.ıı•1111ıcCZZ?ı:zz:ç.:c;.:9~av;ıı::.ı:;ıY:;<t:;z;::;z;::;zc:;z;:zzz;zz:z2:zz::ı2::ız::ıaı:;2ı:ıı18 

···········································: 
a Bir, iki satırla j 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehrimiz ve Ege mıntakasının muh· 
telif şehirlerinde tetkikler yapan Nafış 
v68letl su işleri umum müdürü B. Sa· 
lfillattin Bükeş, refakatinde Aydın gı-UP 
amiri B. Memduh kurdoğlu bulunduğO 
halde bu sabah Ankaraya gidecektir. 

* Vilayet imar komisyonu yarın sahşlı 
saat onda valinin riyasetinde toplanarttl< 
şehrin imar planını müzakere edecektir· 
Bu toplantıya ınütahassıslar da iştirak 
edecektir. 

* Borsa idaresinin 938 - 939 yılı büıçes' 
tasdik edilmiş ve iktısat vekAletind•~ 
iade edilmiştir. Yeni borsa heyetinin ys· 
rın faaliyete geçeceği ümid edilmekte
dir. 

IZM1R ASKERLiK ŞUBESiNDEN ' 
Askeri motörlü birliklerde çalışrıı•l< 

·· ·· ı1· k" · ti aktadır·· uzere ucre ı ma ınıs er aranm 
1 

k · tih oos Bu makinistlere yapılaca ım a 
gösterecekleri ehliyete göre 60 liradatı 
98 liraya kadar ücret verilecektir. Talı!' 

1 1 · k lik ubeıin• olanların o.ce e zmır aı er ş 

baş vurmaları lüzumu ilin olunur. 

idil Tabiat haricı gıoı goruuca• ·--- yükıelıniye baş~.ıdı: VıyanaoA, --··-- .,---.. -
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lstanbulda korkunç ve tüy
ler ürpertici bir cinayet 

Osman, Mehmedin başını koyun bo
ğazlar gibi keserek 2övdesinden ayır
dı ve kesik baş koltuğunda kaçtı 
lstanbul, 30 (Telefonla) - Bugün, 

Bakırköy civarında son senelerde emsa
line nadir tesadüf edilen feci bir cinayet 
ftlenmİ~tİr. 

Osman isminde bir genç, arkadaşı 
Mehmetli başını keskin bu bıçakla kes
mek ve gövdesinden ayırmak suretiyle 
öldürmüştür. Bu cinayet hakkında elde 
ettiğim malU.mat ıudur : 

Maktul Mehmet, cPapelcİ> namı ile 
maruftur. Öteden beri toprak altlarında 
oaklı defineler aramak merak ve illetine 
müptel&dır. Bugün, Bakırköy civarında 

bir define bulunduğunu haber almlf ve 
arkadqı O.manı da beraberine alarak 
trenle Bakırköyilne gelmitler ve buradan 
bir arabaya binerek definenin bulundu
iu yere gitmeğe bqlamıtludır. 

Arabada, eski bir kin yüzünden iki 
arkadaı arasında kavga batlamıı ve bu 
kavga gittikçe ıiddetlenmiıtir. 

Arabacı Hamit müdahale etmek iste
mişse de O.manın sert bak.,larından 

lorkarak sesini çıkarmamı§tlr. 

Osman bir aralık arabacıya arabasını 

durdurmasını söylemİf ve Mehmedi ara· 
hadan indirmiotir. 

Yerde gavga kızış~ ve Osman ka
masını çıkararak Mehmedin gogsune 

oaplamııtır. Yere yıkılarak can çekiten 
Mehmedin kartısında katil, büyük bir 
soğukkanlılıkla bıçağını kurbanının gırt

lağına baatırmlf ve zavallı Mehmedi 
1IZUn ıaçlarından tutarak ve koyun bo .. 
laz]ar gibi boiazhyarak kafasını gÖv· 
dotıinden ayırm11br. Bu feci vaziyeti gö

ren ,.e mOdahaleye cesaret edemiyen 

KATİL YAKALANDI 
Cürmünü soğuk kanlılıkla itiraf 
eden katil, yakalanmadan 

elindeki kesik başla iandarma 
lara mukavemet göstemek istedi 

.. once, 

arabacı arabasını ve hayvanlarını hıra- olmadan itiraf eden katil ıunlan söyle .. 
karak firar etmiftir. 

Mehmedin baııru koparan katil de, 
üstü baıı kan içinde kestiği bap koltu
ğunun altına alarak kaçmağa baılarnıı
tır. 

Faciayı görenler derhal koprak jan

darma kumandanlığına haber vermiıler
dir. Jandarma kumandanı hemen faali
yete geçmiı ve katilin yakalanması için 
civara müfrezeler çıkarmıotır. 

Nihayet katil Osman Ramis civarında 
bu tarlada ve koltuğunun altında hala 
kurbanının kesik baıı olduğu halde ka-

miıtir. : 
- Ben, Mehmedi çok evvelden tanı

nın. Serseri, ahlaksız adamın biridir. 
Bundan bir milddet evvel benİJ'.n evime 

misafır gelmiıti. Eviznde kız kardetizn 
Ernineye taarruz etmiı. 

Emine bana ı 

- Evine getirdiğin misafir bana böy-

le yaptı. Ben artık namussuz bu kadın 

oldum. 
Dedi. Bu beni çok sarstı. Mehmetten 

namusumun intikamını almağa karar 
verdim. Bugiln heni define aramak iize .. 

çark.en görülmüotür. 
KatiJ, jandarmanın dur f emrine 

önce itaat etmek istememiı ve mulc.ave .. 
met göıtermeğe yeltenmiş ise de nihayet 
teslim olmağa mecbur kalmııtır. 

ilk re Bakırköy haricine davet ettiği zaman 
intlkamımı almak için en uygun zamanı 
bulduğuma aevindizn. Yolda ondan na
muasuzluğunun hesabını sordum. Ve it
te.. Bildiğiniz gibi kafasıru koparmak 

suretiyle geberttim. Yaptığım ~ hiç te 
nadim değilim. 

Maktulün kesik baıı, katilin cebinden 
çıkarılan bir mendile konmuı ve bu kan· 
lı çıkı katilin eline verilmek suretiyle ka
rakola götürülerek Oamanın ilk ifadesi 
alınmııtır. Katil bili.hare Bakırköy adli
yesine teslizn edilmiıtir. 

lılediği korkunç cinayeti hiç müteessir 

Zabıta ve adliye Bakırköyde gece geç 
vakite kadar bu korkunç ve tüyler ür
pertici cinayetin tahkikatı ile metgul ol
muılardır. 

Girit adasında çıkması ile bastırıl
tafsilatı bir olan ması 

• 
ısyanın 

lıtanbul, 30 (Husual) - Giriddeld 
Hanya isyanını tertip eden asiler reis.inin 
lakenderiyeye kaçtığı söylenmektedir. 

Londra, 30 (ö.R) - Atinadan Röy
ter ajansına gelen bir telgrafta Girid ada
ıının ba§lıca limanı olan Hanya limanın .. 
da çıkan ve derhal bastınlan isyan hak
kında fU izahat verilmiıtir : 

Hanya garnizonunun son zamanlarda 
azalttlmıı1 olması bu harekete imk8.n ver 
miotir. Bundan istifade eden 400 asi 
başlarında bir çok maruf Giritliler ve 
bilhıuea Venizelosun yeğeni Aristozis 
Biçonaki olduğu halde ıehre gizmiıler 

ve hükümet dairelerini işgal etmiılerdir. 
Bu hadiseden hemen haberdar olan ge
neral Metaksaa adaya derhal bir çok as
keri kıt'alarla harp gemilerinin ve bazı 

hava filotilli.lannın gönderi1mesini em
retmİ§tir. Adada örfi idare ilin olun
muştur. Hava filotillilarının vazifesi 

ada üzerinde uçarak hükümetin beyan· 
namesini binlerce nüsha halinde dağıt

makb. Bu beyanname köylüleri isyan 
hareketine iltihak etmemeğe ve iş güçle· 

tiyle meşgul olmağa davet ediyordu. 
Ayni zamanda askeri ve bahri kuv

Yetler iı birliği ile harekete geçıni§lerdir. 

Hanya üzerine ileri hareketi hiç bir güç
lüğe tesadüf etmemiıtiz. Şehir bir tek 
ıili.h atılmadan iıgal edilmiftir. Hanya

da nizam ve Asayiş tamamiyle iade edil

rniıtir. Atindan gelen haberl~re göre va
ziyet artık normal ıeklini bulmuıtur. is

yan hareketinin reisleri faal ıekilde takip 
edilmektedu. Bunların bir çok taraftarla
rı ise teslim olmuşlardır. 

Biçonakisle birlikte İsyanın diiier iki 
reisi Gakeris ve eski belediye reisi MuI .. 

takistir. Bunların timdiye kadar tevkif 
edilip edilmedikleri hakkında haber alı
namamıştır. 

Hatırlarda olduğu üzere 935 senesin
de de Girit adası Venizeloaun taraftar-

halinde ilerlerken ve Girit halkı da da
hil olduğu halde bütün Elen milletinin 
içten tezahürlerle milli hükümete baıl;lı-

1.ığını gösterirken yapılan bu hareketin 
yalnız delice değil, fakat ayni zamanda 
caniyane olduğunu tebarüz ettirmekte• 

dir. 
Gazetelerin bilhassa kaydettiklerine 

göre çok kuvvetli olan ve bütün millet 
tarafından tasvip edilmit bulunan hükü· 
met memlekette nizam ve ısükUneti te
min eyliyecek vaziyettedir. 

Hanyadan gazetelere gelen haberler 
komünist unsurların halen kaçmakta olan 
asilerle birletmiı olduklarını bildirmek
tedir. Şehrin kapılan askeri kuvvetlerin 
muhafazası altındadır. Şüpheli görülen 
her ıahıs derhal tevkif olunmaktadır. lan tarafından yapılan bir isyana sahne 

olmuş ve ertesi sene meşhur Giritli ıiya.

si vefat etmiıti. 
Asiler ilk tayyareler gözükür gözük

mez derhal dağılmışlardır. Bütün haber
Atina. 29 (A.A) - Atina ajansı bil- ler Hanya halkının asilere karıı aleyhtar 

diriyoT : bir vaziyet almış olduğu ve bunları can! 

Bütün gazeteler bastınlmıı olan Han- telakki ettiği hususunda müttefiktir. 
ya hareketini ıiddetle takbih etmekte ve Son haberler fU tarzdadır ı 
bütün Yunanistanın bep birlik olarak Bu dakikada Hanya ve bütün Girit 
heyecanla 4 ağustos 1936 tarihli günün halkı samimi ve heyecanlı tezahürlerle 
ikinci ~·!.~önümü kutlulamağa hazırlanır-ı milli hükümete bağlılığını ifade etmekte
ken butun memleket tam bir kalkınma diz. 

FRANSIZ HARİCiYE NAZIRI 

''lngiltere ile aramızdaki dostluktan 
~imse kuşkulanamaz,, diyor 

Paris, 30 ( ö.R) - Hariciye nazırı B. lanmıştır. Son günlerde dünya her za- ni ve büyüklüğünü bulur. 
Bonne bug~n Ke Dorseyde. e~ .. ~ebi mem~ : mandan ziyade gözle~ni Parise. ç~vir- lngiHz hükümdarlarına gösterilen hoş 
leketlerdekı Fransızlar bırlıgı kongresı mi,tir. Öyle sanırım kı antantın ınkışafı, geli jestinin timsa]i kısmını bütün Avru· 

izalan şerefine bir ziyafet vermiştir.! hükümet merkezinin bütün Fransayı tem- pa tarafından tesit edilmiş ve gerginli

Ayan hariciye komİ5yonu ve birlik reisi silen sevimli İngiliz hükümdarlarına na- ğin azalması hakkında derin bir ümit 
bay Hanri Seranjenin nutkuna cevap ve· zik ziyaretlerinden dolayı gösterdiği uyandırmıştır. İngiltere ve Fransa ara· 
ren hariciye nazırı Amerika da Fransa ıe- . l k h tl' h bb sındaki bu derin dostluktan kimse kue· 
fi . . . . . mınnetlar ı ve arare ı mu a et em-

rı sıfatıyle ıkametıne aıt bazı hatıraları I . b' b' !ile h" .. l b' kulanamaz. Bir kaç gün evvel lngiliz ha· 
. . 1 sa sız ır ır teza uru o muş, tam ır 

anmış ve harıçtekı Fransızların memle- riciye nazırı Lord Ha1ifaksın hatırlattı-
ketlerinin hakiki çehresini tanımaktaki işti~ak içinde .. her kes ~i~~ ay~İ prensip ğı gibi clngiltere ve F rans gibi iki mille

fay~alı rollerini kaydettikten sonra Da- j ve ıdealle_ b~glı olan .. buyu~ n:'ıllete karşı tin kendi kuvvetlerini hissetmeleri ve bu 
ladıye kabinesinin başardığı mühim işi 

1 

dostluk hı5sıyatını gostermıştır. Bu da, kuvveti sulh maksadiyle earfettikleri 

hat1rlatmış ve beyanatına ıu suretle de-, bazı görünüşlere rağmen, daima mevcut gayrete thsi.s etmeleri> fena görülemez .. 
vam etmiştir : olan Fransız birliğini inşa etmiş ve gös- Milletler arasında sulh ve adaletin tesisi-

• - Bana öyle geliyor ki kongreniz terrniştir ki tarihe sadık kalan milletimiz\ ne yol açan hayırlı yolda ısrarla devam 
hu ıene bilhassa hayırlı bir dakikada too-1 veziyet lüzum ırösterince da.ima birlii'i- etmek azmindeyiz.> 

Dahiliye ve Ma
liye vekilleri ls

tanbula gitti 
Ankara 30 (Telefonla) - Dahiliye ve

kili B. Şükrü Kaya bu alqam 19,15 treni 
ile ve Maliye vekili B. Fuat Ağralı da 
19,45 treni ile Istanbula hareket ettiler. 

Kültür bakanı 
An karada 

Ankara 30 (Telefonla) - Maarif ve
kili B. Saffet Arıkan bu gün geldi. Ma
arif işleri ile meşgul oldu. B. Saffet Arı
kan tir kaç gün sonra tekrar Istanbula 
gidecektir. 

Ankara Güneş kula. 
bü Flor yaya kampa 

gidiyorlar 
Ankara 30 (A.A) - Haber ald1ğımıza 

göre şehrimizde bulunan Güneş kulü
büne mensup sporculardan 25 kişilik bir 
kafile kulüp tarafından Floryada kuru
lan kampta bir ay kalmak üzere 1 Ağus
tos pazartesi günü Istanbula gidecektir. 

Türkiye ve Arjantin 
münasebatı 

Buenos - Ayres 30 (A.A) - Arjantin 
hUkümeti Türkiye hükümeti tarafından 
ilrl memleket arasındaki münasebatı in
kişaf ettirmek maksadiyle bu sene An
kara ve Buenosayres de sefaretler lhd1181 
için yapılmış olan teklifi tetkik etmek
tedir. 

---=:---
Istanbulda 

Yaz mesai saatleri 
de~işti 

lstanbul, .30 (Hususi) - Pazutesin
den itibaren şehrimizde yaz mesai aaat .. 
!eri dokuzdan on iki ve on üçten on al
tıya kdar devam edecektir. 

--=--
Yunanistanda komÜ· 

nizmle mücadele 
Atina, 29 (AA) - Atina ajanoı bil

diriyor ı 

Temizleme hareUtına devam eden 
polis T roçkist entemaayonaliat bir ko
münist tetkili.tı keıfetmiı 1 O kiti kadar 
ele geçirilrniıtir. Bakiyeoi tevkif edilmif 
ve mühim mikdarda veaika bulunmut· 
tur. Gazeteler metotik bir surette yapı
lan ve sükiln ve ni:ıamı temin eden te
m.izleme eserini memnuniyetle tebarüz 
ettirmektedir. 

Bir haftada 
23 kaçakçı yakalandı 

Ankara 29 (A.A) - Geçen bir hafta 
içinde gümrük muhafaza teşkilMı 33 ka
çakçı, 2520 kilo gümrük kaçağı, 40 kilo 
inhisar kaçağı 31802 defter sigara kAğı
dJ, 166 Türk lliası, 2 tabanca, 2 hançer, 
23 kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

---0--

Hatayda kayıt 
işleri 

-BAŞT ARAFI 1 tNCI SAHiFEDE-

hiyelerinde büro açı1mamıo olmamasına 
rağmen kendilerinden Antakyaya gide
rek Türk kartı aldıklarını öğrendim. 

Alevi eşrafı nahiye müdürünün yanın
da yaptıkları beyanata evvelki menfi 
hattı hareketlerinin büyük bir tazyik ve 
tedhiş eseri olduğunu ıizndi ise tamamen 
serbest olduklarım daha hakiki arzulan
run tecelli etmekte bulunduğunu teyit 
ve bir ddil olmak üzere de Süveydiye 
çarıısında tapka kalmadığından Beyrut
tan 500 ıapka ıipariı ettiklerini ili.ve 
etmiılerdir. -Iran askeri heyeti 

döndü 
-BAŞTARAFI 1 tNCI SAHiFEDE-

göreceğimizi biliyorduk. Fakat bu de
rece samimiyet bizi ümidimizden fazla 
sevindirdi. Bu güzel seyahatten hasıl 
olan intibaatı hiç bir zaman unutamıya
cağız. Bunu kıymetli bir batıra olarak 
ilelebet saklıyacağız. Bize bu kıymetli 
hatıraları hazırlıyan büyük şeflerimize 
medyunu şükranız. Asil Türk milletine 

ve alakadar memurlara şükran ve mem
nuniyetlerimizi tebliğ etmenizi rica ede
rim. 

T rabzonda devam eden müzakerele

rimizde tamamen mutabık kaldık. 
Heyet bugün sehayatine devam ede

cek ve vali ile komutan tarafından Ha
san kaleye kadar teşyi edilecektir. 

Misafirler ıerefine ı..ı ... ~o.n kalede bir 

öğle ziyafeti veriimiştir. 

Jandarma okulu 
Genç subayları dün 
diploma) arını aldılar 

Ankara, 30 (A.A) - Jandarma subay mektebi mezunlarına dip
lomalarının tevzii münasebetiyle bugün şehrimizde büyük bir mera

sim yapılmıştır. Sabahleyin genç jandarma subaylarımızın yerlerine 
bir lat'a süvari polis müfrezesi ve onları takiben muzika olmak üzere 
bir !at' a jandarma bulunduğu halde zafer abidesine gelmişlerdir. 

Abideye bir çelenk koymuşlar ve büyük şefe karşı bağlılıklarını 
ifade eylemişlerdir. Genç subaylar buradan sonra emniyet anıtına gi· 

derek ayni suretle tezahüratta bulunmuşlar ve mekteplerine dönmüş· 
tür. Diploma tevzii saat 14.30 da yapılrm§ ve bu merasimde Genel 

Kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ile iç işleri bakanı ve Parti 
genel sekreteri Şükrü Kaya, Ekonomi bakanı Şakir Kesebir, Finans 

bakanı Fuat Ağralı, jandarma umum komutanı Naci Tınaz, Genel 
Kurmay ve Milli Müdafaa vekaleti erkanı, matbuat mümessilleri ha
zır bulunmuşlardır. Mezun jandarma subaylarımız büyüklerini karşı

lamak için mektebin bahçesinde yer almış bulunuyorlardı. Saat 16.15 
te iç işleri bakanı Parti genel sekreteri ve biraz sonra da genel Kurmay 
başkanı mare§lll Fevzi Çakmak mektebe gelmişler ve kendilerine ihti

ram resmini ifa eden subayları tehiş eylemişlerdir. Bunu takiben mek
tebin salonuna geçilmiştir. Merasime başlanırken mektep müdürü 

söylediği bir nutkunda Büyüklerimize karşı tiizim ve şükran hislerini 
ifade etmiş ve jandarmanın memleket bakımından yüksek vazifesini 
tebarüz ettirerek jandarmanın yalnız sulh zamanlarında dahili emni
yetin korucusu olmakla kalmayıp harp halinde de ordunun içinde yeı 

alac:ağını kaydetmiştir. Mektep müdürünü müteakip mezunlardan 
genç bir subay !asa bir hitabede bulunarak omuzlarına yükselen şe· 

refli ve ağır mesuliyetin icap ettireceği bütün vazifeleri yapmakta biı 
an tereddüt etrniyeceklerini teyit eylemiştir. 

Bu nutuklarda İç işleri bakam parti genel sekreteri metnini ayrıca 
bildirdiğimiz nutku ile karşılık vermiş ve mareşal Fevzi Çakmak me· 
zunlara diplomalarım vermiştir. 

Londra ile anlaşma için 
Berlin hiç birşeyi ihmal etmiyor 
Paria, 30 (A.A} - Yüzbaşı Vidmanın Londrayı yeniden ziyaret 

edeceğine dair olan §llYİalar münasebetiyle Berlinden Jour Eko Dö 
Pari gazetesine bildiriliyor : 

Muhakkak olan bir fCY varchr o da lngiltere ile olan münasebatı is
lah için Berlinde hiç bir şeyin ihmal edilmemekte olmasıdır. Alman
yada Berlin ile Londra arasındaki münasebetler anşlusdan ve 21 ma

yıs hadiselerinden beri bulunmakta olduğu halde kaldıkça Çekoslo
vakyada hiç bir şey yapılmaması lazım gelmekte olduğu iyice anlaşıl
mıştır. Evvelce Karlsbadda B. Konrad Haynlayn tarafından ileri sü
rülmü§ olan noktai nazarların bir nebze itilafgirizlikle muhafaza edil
mekte olduğu zannedilmektedir. 

Önümüzdeki haftalar içinde Berlinde anudane bir surette devam 
ve lngiltere ile mukarenet tesisi gayesini takip edecek olan mesai 
Londra hükümetinin Çekoslovak meselesindeki hattı hareketini tadi
le sevketmek için başka meseleler hakkında cereyan edecektir. 

lngiliz filosunun Italyan 
limanlarını ziyareti 

Roma, 30 ( ö.R) - ltalya sularına gelen bir lngiliz filosu Venedik 
Triyeste, Bastiya gibi limanların ziyaretine başlamıştır. Bu da lngilte
re ve ltalya arasındaki samimiyetin bir delili olarak karşılanmaktadır. 

Bay Çemberlaynin avam kamarasındaki beyantından ltalyan gaze
teleri bilhassa şu cümleleri kaydediyorlar : c 1935 senesinde akdedilen 
lngiliz - Alman paktı ile 1938 lngiliz - ltalyan paktı demokrat bir mil
letle totaliter bir devlet arasında samimi anlaşma imkanını ispat et
miştir. Bazı sebeplerle lspanyol meselesinin açıkça tesviyesi şimdiye 
kadar mümkün olamadığından bu hal lngiliz - ltalyan paktının mer'i
yet mevkiine geçmesini geciktirmiştir.> 

Lord Halifaks ta Avam Kamarasında bir teehhüre teessüf etmiş ve 
demiştir ki : clngiliz - ltalyan paktı iki millet arasında yapılmış iki ta
raflı bir anlaşma gibi değil, fakat Akdenizde bir sulh aleti olarak te
lakki edilmelidir. Berlin - Roma mihverinin sağlamlığını bozmağa ça
lışmak ta ayni derecede boştur.» 

Hariciye nazırı bundan sonra Çekoslovakya vaziyetine geçerek Sü
det Almanları reisinin Lord Runsimana verilen vazife haberini mem
nuniyetle karşıladığını bildirmi§, Lordun Çekoslovakyadaki ekalliyet· 
ler meselesini tetkik ederek Südetlerin isteklerini Çekoslovak bütün· 
lüğünün zaruretleriyle telif edecek bir formül arıyacağını ilave et
miştir. Lord Runsiman lngiliz hükümeti tarafından tayin edilmiş ol
mayıp Prag hükümetinin talebiyle oraya gitmektedir ve asla lngiliz 
hükümetinin dahili Çekoslovak işlerine bir müdahalesini temsil et
mediğini iyice göstermek için lngiliz sefarethanesine misafir bile ol
mıyacaktır. 

4 Ağustos 938 
Perşembe günü akşamı 

Şehir gazinosunda 
~evsimin en büyiik dekoratörler 

gardenpartisi 
BUyUk sUrprlzlerle bugUnU bellleyiniz 
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Niyanga, Jan Helyen apartıma- lfımat almış oluruz. 

nında polislerin araştırma yaptığını T atiano ayağa kaltı. 
söylediler. Aynanın karşısında şapkasını dü-

Mongol buna ehemmiyet vermez zeltti. 
göründü. - Ben, dedi. Jan Helye aleyhin-

Tatiano ile iki erkek onun etrafı- deki adli tahkikatı işkal etmek için 
ni almışlar, getirdikleri haberi me- tedbirler alacağım. Mutad olan usul 
rakla bekliyorlardı. ile sizlerle temas halinde bulunacak. 

- Şef kararını verdi. Bu karan Her saatte bir vaziyetten birbirimizi 
şimdi 8ize tebliğ edeceğim. haberdar ederiz. Bugünlük kararga-

Ve bunu müteakip Niyang ezber hımız burası değil mi? 
okur gibi ağır agu söylemeğe baş-- Karjak tasdik etti. 
Iadı: -Evet.. Ve hepimiz öğleyin tek-

- ihanet muhakkak .. Suçlu er- rar burada buluşuruz. 
geç mutlaka meydana çıkacak ve ce- - Şimdilik Allaha ısmarladık 
zasmı görecek. Fakat ihanet yüzün- öyleyse çocuklar .. 
den vaki bu hal bizim büyük gaye- Kontes, serçe gibi sekerek ayrıldı. 
miz üzerindeki çalışmamıza fazla Cemalyan güzel kadının elini elJerin
müessir değildir. Jan Helyene elimi- de tutarak onu kapıya kadar teşyi 
ze geçecektir. Geçmesi ihtimali olan etti. 
bütün yollar üzerinde ve bilhassa Li-
yon yolunda tertibat alınmış, tuzak- *. 
lat kurulmuştu. Şu saatte .belki de . . 
Jan tekrar ele geçmiştir. Maamafih Sokakta yalnız kalan ve esraren-
biz hareketimizi !anki Jan derhal ele giz vazifesi başına giden kontes Ta
geçmiyecek imiş gibi tanzim edece- tiano kendi kendine düşünüyordu: 
ğiz. Ondan beklediğimizi mutlaka - Bu anda ben yalnız ve sade 
elde edeceğiz. Janın servet ve emla- ro» nun için çalısıyorum, uğarışıyo
kinin idaresi ile baba dostu olan Ll- rum. Şimdiye kadar elimden geleni 
yondaki noter Metr T evenot mC§gul yaP.tıhl. :Bütün zekamı, 1rnmazlığımı 
olmaktadır. Ve şüphesiz Jan onnn Janın kurtulması uğrunda faaliyete 
yanına sığınmıştır. Metr T evenot getirdim, Halbuki o bunların his; biri
nezdinde yapılacak teşebbüsü, Janın ni bilmiyor. 
en yakın akrabası sıfatiyle Karjak Varsın bilmesin, serbest ya .. Ya
yapacaktır. Bu teşebbüste ben de şıyor ya .• Bana kafi .. Fakat acaba 
kendisine refakat etmek emrini al- o şimdi nerede? Yoksa yeni bir teh-
dım. likede mi? Allah vere de Gus onu 

Karjak: adamakıllı korusa.. Korkuyorum .. 
- Muvafık, eledi. Vakıa noteri Çünkü b iz ondan çok kuvvetliyiz. 

yakından tanımam. ama elimden ge- Sabahın bu erken saatinde henüz 
leni yaparım. tenha olan yollarda kendine hakim 

- Şimdiki halde (Şef) in direk- olmağa çalışarak gidiyordu. 
tifleri bu kadardır. Maamafih hepi- - Onun .. Yalnız onun için, J"ı 
miz tetik üstünde duracağız. Akşam için bütün kuvvctinı1e, bütün s it th
olmadan yeni hadiselerin çıkması Janmla mücadele edeceğim. 
melhuz. Diye mırıldandı. Ben, çok güzel 

Sustu. Vazifesini otomatik suret- ve en güzel bir maksat, bir gayeye 
te yapmış, nasıl kurulmuş ise öylece ölünceye kadar her. eyi göze a rak 
l~emiş. Aldığı emirleri harfiyen ve hizmet edeceğime and içmiştim.Hal
bir kelimesini bile unutmadan tebliğ buki simdi ondan daha büyük ve 
etmişti. yüksek bir maksat, bir gaye önüme 

Karjak: çıktı. Bu ideal.. Benim zavallı a§kım-
- Niyang, dedi. Liyona bu ak- dır. Ve ben ~kım igin herşcyi .• Her 

§aill hareket ederiz. O zamana kadar şeyi feda edeceğim. 
da vaziyet hakkında Claha etraflı ma- -BiTMEDi-

Polonya hariciye nazırı 
B.Bekin Norveç seyahati 
Varşova 30 (A.A) - B. Bek Kopen- seyahatine devnm edecektir. Norveç p:ı

hağa gitmek üzere Gidinya vapuruna yitahtına 1 Ağustosda dahil olacak olan 
binmiştir. B. Bek miltaakıben Osloya gi- Leh hariciye nnzırının bu ziyareti 1936 
deccktir. Ağustosun birinde oraya mu- son teş:rininde Norveç hariciye nazırının 
vasata edecek olan mumaileyh bu su- Varşovaya yaptığı ziyaretin iadesi ma
reUe Norveç hariciye nazın B. Koht'un hiyetindcdir. 
1936 da Varşovaya yapmış olduğu ziya- Lclı hükümet mahafillnde söyle!tdiği-
reti iade elmiş olacaktır. ne göre Albay Bek ile Norveç devlet 

adamlnrının görüşmeleri Avrupanın u-
Varşova 30 (Ö.R) - Hnriciye nazın mumi vaziyeti etrafında fikir batisi ma

Albay Bek bu gün Gdinia limanından hiyetinde olacak ve iki memleket nrasın
Botori isimli Leh vnpurile Kopenhaga da diplomatik hiç bir mukavele ınUza
hareket etmiştir. Oradan Osloya doğn.ı kere edilmiyecektir. 
=--====-=-------"'=z========-===-=---=-=----==-------==-...,==~==~ 

Hankeoda harp 
Çok şiddetli bir şekil aldı 

Londra, 30 ( Ö.R) - Hankeu Çin umumi karargahından bildirildi
ğine göre muharebeler çok tiddetli şekil almı§tır. Japon kuvvetleri 
Yangçenin sağ sahilinde Çin kuvayi külliyesiyle temasa ginnil'4lerdir. 
Çin kuvvetleri F ukayangın cenup ve cenubu garhisinde Japonların 
yolunu kesmi§lerdir. Çin kıt'aları Japon toplannın geniş mikyasta 
bombardımanı altındadır. Buna mukabil Çin tayyareleri F uko civa
rında Japon harp gemilerini bombardıman etmişlerdir. Bunlardan bi
rinin batırıldığı iddia ediliyor. 

YENi ASM 

Sevahat nr-tları : 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bolvadin nasıl 
ediliyor? -

ımar 

En gerı bir şehri umrana 
turan muvallakıyetin 

kavas-, 
sırrı 

AFYON 28 TEMMUZ 

Afyondan bana refakat lütfunu göste
ren viluyet emniyet müdürü bay Şükrü 
Sı:ıiple bir taksi içinde yoldayız. Afyonun 
yollarını belki duymuf6unuzdur; Türki
yenin en gü:ıel ~oscleri bu vjl&yettedir. 
Ve bu şoselerden biri, Bolvadına uzanır. 
4 7 kilometrelik yolu bir satte katederek 
Bolvadına varıyoruz. 

* Bolvadın .. Bu §ehrin geçmi,teki vazi-
yeti ile hali hazır durumu üzerinde bir 
mukayese yapacağımı daha yu'kanda 
yazmıştım.Sadece öğrendim ki Bolvedın 
iki sene evvelisine kadar en geri kasal:ia
lanmızdan biri imiş, esasen yurd içinin 
bir çok köşeleri vardır ki maalesef eski
denberi bakımsız knldıklan ve 'mpara
torluk devrinin alakeu:lığı içinde yıpran- lllliltMM 
dıkları için acınacak haldedirler. Bolva
dın da muhakkak bunlardan biri idi. 

Fakat bay Feyzi Akkor onun çch- f(liıl(Gfil 
resini çok değiştirdiği için bugünkü Bol-

vadını hahn sayılır şehirlerimiz arasında ····~· 
görme;k imkanını buluyoruz. Şehir ol- "'l 

dukça büyüktür. Nüfusu 1 1 hini aşı

yor. 
Böyle bir şehrin çehresi ilci sene içinde 

nasıl değ~tirilebilir} Birçok inşaat mı 

yapılmı tır? Birçok istim laklar yapılarak 
eııdcler mi açılmıotır? Ve nihayet bunla
rın yapılabilmesi için muhtaç bulunulan 
p:ıra temin mi edilmi'}tİr ki kazanın çir
kin manznrası kaybolmu,tın. 

Bolvadin kaymakamı B. f:C1Jzi Akkor 
dahilinde Feyzi Akkorun yaptığı tetkik
le0rden sonra koyun, yapak, yün, süt ve 
peynircilik, gelişi güzel bir ticaret vaaı· 

tası ~linden kurtarılarak organize edil
miııtir. Köylüyü maddi balcımdan ayafa 
kaldıran bu te§kilattır. 

Bütün köyleri ~ğ,,~landırma seferber· 
liğine bilhassa ehemmiyet vermelc:: için 

Bolvaclinden bir manzar4 
Bu sualler muhakkak akla gelir. bütün köylerin iştirakiyle Çay nahiyesi 
Ben bunların cevabını sadece b·.ı mek- civanndn 200 dekarlık bir fidanlık vü-

tubumn sığdıramıyacağım. Bolvadında
ki geni§ faaliyet yalnız imar snhıısına in
hisar etinemiştir. Muhitte bir ckalkınma> 
hareketi de yaratılmıo olduğu görülüyor. 
Ve bunların hepsi para ile yapılmamışbr. 
iş bilmek, yeni imkanlar icadı, buradaki 
faaliyetin mayasını t~kil ediyor. 

Yapılan iıleri müteakip mektuplanm• 

cuda gctirilmi~tir ki ben bu eserin hiç 
bir kazada bulunabileceğini, zannetmi
yorum. 200 Dekarda 200 bin fidan. 

Geçen sene bu fidanlardan altmış bin 
tanesi köylere naklolunarak diktirilmiş 
ve yüzde doksan ikisi tutmuJtur. 

Köylerde bu faaliyet devam ederken 
şehirde göze fena görünen manzaralar 

Yalvaç boğazındaki mesireliğin parkuıdan bir köıe 
da etraflıca anlatacağım. Burada sadece kaldırılmış, geceleri zülmet içinde kalan 

it 1 ana hatlan yazmak istiyorum. şehre elektrik fabrika11 yapılmış, eczaha-a yan Bolvadın koyuncu ve bir ziraat mem- ne ac;;ılmıt. büyüle bir mektebin inpsına Almanya 
leketidir. Kaza dahilinde 300 bin baş başlanmı!!. mezarlıklar kaldırılmıştır. 

bin tonluk bir 1 Filosunun Yugos- koyun var. Bunun ne büyük bir servet Hanlar, oteller, lokantalar, hamallar, 

l olduğunu ı::.nlamnkta güçlük çekmeyiz. berberler çok sıkı lJir kontrol altına alı-
fr a nsaf antik yapıyor 1 h t • Feyzi Akkor Lı.:raya ~elince evvela mu- narok temizliğe itina göaterilmi~tir. 

Bcrlin, 30 (A.A) - Almanya Nor- a V Se Ya a 1 hitin gelir bynnklnrını yoklamış ve mü- Mevcut park gayet güzel bir hale ge-

20 

m::ı.ndi sınıfından bir transatlantik inşası 

için hazırlıklarda bulunmaktadır. Ala
kadar mahnfile göre bu baptaki planlar 
şimdiden elaluıdnrlarca ihzar edilmiş 
bulunmaktadır. Pek ziyade ihtiyatlı ka-

Roma. 30 (ö.R) _ Yugoslavya sa- hiın bir sen.etin mevcut bulunduğunu tirilmi§, Atatürk büstünün etrafı çiçek 
hillerini ziyaret eden ltalyon filosu Ka- görmüştür. E ı &crvct, bilhassa köy da- tarhlariyle süslenmiş, halka çiçek sevgisi 

vası Üzerinde muvaffakıyet istihsaline aşılanmıştır. Şimdi Dulvadinin en basit taroda o kadar sempati ile karşılanmıştır 
ki İtalyan gazeteleri bunu ltalya _ Yi.l- azami Y<lrd.m edecek vaziyettedir. Koy- rsnsında güzel renkli çiçekler görülüyor. 

goslavya dostluğunun yeni bir tezahürü 
yıtlara verilen malUm.ata göre bu yeni 
transatlantiğin hacmi 90 bin ton o)a- olarak selamlamıştır. Bay Stoyad:noviç 

caktır. Geminin tezgaha konması 1918 bu münasebetle demiştir ki : Geçense· 
de yıkılmıo olan Steten tezgahlannın ne mart ayından beri hal ya ve Y ugos

yeniden in~ edilmesine bağlıdır. Ve in· lavya arasında kurulmuş olan dostluk 
§aat 938 kanuııuevvelinde ikmal edilmfş Yugoslavyanın değişmez: bir siyasi pren-
otacaktır. sibi oJmu§tur. 

maknmın köy i~leri üzerinde!.:.i ba~arısı, Caddeler, yollar isliih edilmiştir. Şeb. 
muhitte koyu::ıculuğun ehemmiyetini an- ri, çay nahiyesine uzanan Afyon - Kon· 
lnmı§ olmasından sonra başlıyor. ya §OScsine doğru inkişaf ettirmek için 

Şimdi Boh-adin köyleri, mektepler tertibat olınmış, methnlde müzahrfatın 
köy konal.ları. köy yolları, misafirhane· döküldüğü dere temizletilerek park ha
ler, fidanlıklar, tavuk istasyonları, da- line getirilmiştir. 
mızlık hayvanlar, ecza tqkilatı gibi el- Yeni bir Halkevi, yeniden bir mek• 
zem ıeylere kavuımuıtur. Bütün kaza tep inşasına ba~lanmuıtır. Bulvadine ile· 

Ar as ıra I B.Löbrön 
CIBllB'!.i!!milll•YaP.:ıı:mm:ıı ........ a:a .. ım:ırıoo 
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ikram kalkıyor Vi yen şehrinde tarihi 
YAZAN: Eczacı Kemal K. Aktaı bir açık hava tiyatro· 

Yakında pazarlık ile alış veriş kalkı- SUnUn restore edi/mif 
yor... halinin acı/ısında 

- Kaç kuruş bu... ' ,, 

- Yüz kuruş... bulundu 
- Biraz ikram et... --o-
Diyecek müşteri kalmıyacak... Paria, 30 (ö.R) - Reisicümhur Bay 
Böyle mükrim satıcı da olmıyacak. Lebrün saat t 5.45 te Viyen şehrine vasıl 
Bundan, otuz, kırk sene evvel ninele- olmu, ve Romalılar zamanından kalmıt 

rirniz çarşıda pazarda bir malı bahalı olup restöre edilen açık hava tiyatrosun• 
buldular mı peçelerini hiddetle kaldıra- dan cFaostun aşkı> temsilinde bulun• 

rak: muştur. Bu tiyatroya eski ıaıauını iads 
- A!.. Ayol ananın nik~hını mı isti- için sarfedilen mesai 1922 senesinden 

yorsun... beri devam etmekte idi. 120 metre kut• 
Derlerdi. runda olan tiyatro tamamiyle toprak al-
Bir fiat elbet iyi bir şeydir. Bir milş· tında idi. 60 bin metre küb toprak kal• 

teri bir yerde bir mah yüz kuruşa başka dırılarak ve 20 ev yıkılarak ihya edil· 
yerde seksen kuruşa bulursa nereden mi~tir. 

alacağım tayinde zorluk çekmiyecek, bU- Paris, 30 ( ö.R) _ Reisicümhur bay 
tün esnaf fiat meselesi. üzerinde müşte- Löbrün bu sabah. Paristen ayrılarak 
rinin karşısında imtihan olacaktır. Avinyona hareket etmiotir. Orada millt 

Alış veriş bir pisikoloji işidir. Güler b l'kl · · t de 
şarap ayramı ııen ı erıne rıyaac e • 

yüzlil, u sal, nazile tezgahtarlar bundan kt" ' ce u. 
böyle fiat üzerinde değil, işin, malın sağ- Paris, 30 ( ö.R) _Dün öğleden eon• 
lamlığı üzerinden ikram yapacaklardır. ra başvekalet konağında alakalı nazır• 
Kocakan alış verişi tarihe karışalı bir lar arasında yapılan bir konferansta ti• 
hayli olmuştur. Bir fint usulüne karşı t b!A d ki .. it b'I k care ançosun a açıgı aza a ı ece 
yine pazarlığa sapan müşteri olmıyacak db" 1 - k d'l · t' A • t - te ır er muza ere e ı mış ır. ynı op• 
diyemem, olacaktır. lııntıc.Ja sömürgelerle ana vatanda istih• 

Fakat satıcı işini ciddi tutmuş, kanuna sal&h koordone ebnek meselesi de . gö• 
mutavaati iş bilmiş ise mesele pek kısa rü§\ilmi.lıtür. 
bir zamanda halledilmiş olur .. 

Bu işde eski robacılarla, çıngırağı 

elinde mahalle aralarında makara, dan
te~A satan serçilcr ne yapacak.. 

Ona merak ediyorum ... 

----:---
Bir eve taarruz 

etmiş~er. 
Keçecilerde Şllkran sokağında HUse-

/ c ticaret U. müdürü yin ve Galip, Bn. Bn. Raife ve Fa\manın 
' • oturdukları eve taarruz etmişler ve ya• 
/zmıre gelecek kalanmışlardır. Süle~nın üzerinde bir 

Iktısn.t vekaleti iç ticaret işleri umum miktar esrar bulunmuştur. 
müdilril B. Mümtaz, Istanbulda mahrol -

standardizasyon işleri etrafındaki temas- Sarhoşluk . aleminde 
!arını bitirerek Ankaraya dönmüştür. 

B. Milmtaz ıo Ağustosda tekrar Istanbu- bir kadını yaraladı 
la gidecek, orada bir hafta kadar meşgul 
olduktan sonra şehrimize gelecektir. B. 
Mümtaz 20 Ağustos sabahı ticaret oda
sında palamut ve üzilm tüccarlariylc te
mas edecek ve standardizasyon i.§leri et
rafındaki dileklerini tcsbit edecektir. 

• 
Bir cuval imalatha-• 

nesinde yangın 
Halimağa çarşısında Mustafanın sahibi 

ve Abdullahla Ömer ortaklarının kiracısı 

Bergamada zahirecilik yapan Hüseyin 
oğlu Hakkı, Kırkağaç 22 sayılı otomobil 
şoförü Hakkı ile birleşerek evvelki gün 

Menemenin Aliağa çiftliği yakininde, yol 
Uz.erindeki gazinoda bir filem tertip eı. 
mişlerdir. 

Bu eğlenceye Bn. Fehmiye iSmhıde 
bir kadın da iştirak clıni.ştir. 

Kafaların tütsülendiği ve snrho luğun 
meclise httkim olduğu bir sırada Hakki 
kafası kızırak bir rakı şişesini Fehmiye--

bulundukları 50 numaralı iki katlı ah~ap nin başına fırlatmış ve kadını ağır suret-
çuval imalathanesinin ikinci kalındaki te yaralamıştır. Suçlular yarhlıyı Imıire 

çuval imal makinesinin kontak yapma- kadar getirer ek tenha bir yerde bırak
sından çıkan ateş tahminen bin kadar mışlardır. Haklarında takibata tcvessilS 
bo§ çuvaUa .makinede kısmen tahı'iba.t edil~tir. 
yaptığı halde bUyUmeğe çok mUstaid --------------
olan bu ateş itfaiyemizin aldığı Seri Ve =·o•llkllellll,llllllU•lı•n•ırı•lllll,llllll: 

Yerinde tedbir sayesinde derhal bastı- : ur arın meRfUp arı: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nlmıştır. Zarar iki bin lira kadar tahmin Ak c/ı k d n• 
olunmaktadır. Binanın içindeki emtia şam O UZ an SO 
otuz bin liraya sigortalıdır. Binanın si- Ta fe/graf kabul 
gortası yoktur. d .

1 
•? 

Afrikadaki ita/yanlar 
nasıl eğleniyorlar? 

e r mez mı. 
Bir kariimiz yazıyor: 
Bir iş müna3ebetile Kemalpaşaya git

IIÜitim.. t~ icabı olarak ak§am döne-
Şarkt Afrikada çalışan Italyanlan eğ- medim. Ailemin merakta kalmaması içi.il 

lendinnek için Italya hUkUmeti Afrika- bir telgraf çekmclc. üzere telgrafhaneye 
da seyyar tiyatro heyetleri dolaşhrmak- gittim. Saat dokuzdu. Telgraf ve posta 
tadır. Bu heyetlerden en milhimi 78 ki-
'd .. ~ft ...... t..t.:1d' lO 'kin 1 f.oc...ı .. d memuru cbu saatten sonra telgrnf ala· 

şı en mu~<;AA.U ır. 1 c ~~ en • 
30 eyl(il 1938 e kadar Afrikada çalışmış- mayıZ> deyınce hayretten dona kaldnıı. 
Bu heyet Asmaradan Adi.s Ababaya ka- Kemalpaşa gibi Izmirle geniş mUnase
dar gitmiş ve bütün Habeşistanda temsil- betleri olan kasabalarımızdan değil saat 

ler vermiştir. Tiyatro heyeti bu Afrika dokuzda gecenin her saatinde telgraf ka• 
seyahatinde 1,700,000 liret hasılat yap- bul edilmemesini aklıma sığdıramadıın
mıştır. Salô.hiyettar makamın na.zarı dikkaünl 

celbederim. 
ride bir orta mektep kazandırmağı dü· Odun pazarı Kantarcılar çar§ısında 
şünen kaymakam, ~mdiden binasını ha· 13 No. da terzi Ahmet Gonuk 
zırlamakla me§guldür. 

Çar~ıda bütün dükkanlar cmekan içi· ~llP.7:a~lZkX2e2v'.1.7.lr.''2kWWWo~•

2
ş

1
™>e

7
::ı;ıs~ı' ne alınmışhr. lc;;inebaaaaaaaaaaaaa 

ne alınmı~tır. Yiyecek maddeler hep 

camlar içinde bulunuyor. rz;::= nc:t:2Sti('..7ZZZ27.Z • 

Gençlik faaliyetlerine ehemmiyet ve- ı _ Evimiz bahçesinde her hafta pil"' 

rilmiş, köylü ile gençliğin teması sıklaş• zar günleri karagöz oyunları oynatılınak
tmlmlf, Halk.evinin çalışmalarına mah· tadır. Bütün yurdda~lar davetlidir. 

sU. derecede kiremit verilmiftir. 2 _ 1/8/938 pazartesi günü saat 17 de 
Bir gazino yapılmış, Halk ve memur- Spor ve Müze, Sergi komitelerinin tıaf• 

lar için eğlenecek yerler meydana geti· talık toplantıları vardır. 
ıilmiş, geceleri aile toplantılan umumi- - -*-
leştirilmiştir. c:ı // 

Feyzi /'.kkor bunları yapmadan evvel r i erin isyanı 
belediye ile Partide ve Halkevinde bir Felemenk müstemlekesi olan Sunıba• 
takım değişiklikler yapmıştır. Bugün vadan bildirildiğine göre bu adanın şar~ 
onun me!laİsi ile bir çok ihtiyaçlar gide- sahillerinde bulunan ormanlarda bir fil 
riliyor. Mevcut eserleri ve bu eserlerin sürüsü görünmii.ştür. Bu sürii 20 - 30 fil· 
naıııl ve ne gibi prtlar altında yapılabil- den ibarettir. Yol üzerinde ağaç, ckifl• 
diğini ikinci ve müteakip mektuplanma ot namına ne bulurlarsa mahvctrncktew 
bırakırken kanaatimi açıkça yazmadan dirler. 
geçemiyeceğim. Yerli halk, bu afete karşı mücadele 

Feyzi Akkor en geri kasabadan en ile· edcmiyecek vaziyettedir. ÇUnkü Fe~e
ri memleketlerimiz nrasına girmeğe nam· menk kanunları fillerin öldürülme 01 

zct bir ~ehrin vücut bulmasına çalıımııı menetmiştir. Bu vaziyet karşısında ada 
ve bugüne kadar mesaisinde muvaff~ polisi «vahşi ve rouannid o1duğu anlaŞI" 
olmuştur. lan asi fillerin> öldürülmesi için Ar!JS' 

A fyondaki salahiyettar ağızların ifa- terdaından müsaade istemiş ve istenen 
deleri d e b öyled ir. müsaade verilmistir. 



Edebi yat tetkikleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gorki Edebiyat 
enstitüsünde .. 

Büyük ilmi faaliyet ve araştırmalar 
yapılmaktadır. Bulunan vesikalar 

Moskova'da bulunan cGorki> Evron- tov'un biograflslni yazmağa memur edil
ıol Edebiyat Enstitüsü, büyük ilmt faa- miştir. 

!yet ve araştırmalarda bulunmaktadır. Gorki'nin eserini tetkike memur olan 

• 

Sovyetler birliği ilim Akademisi aza- şube, büyük edibin bütün eserlerinin BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 
' ından Pokrovski'nin riyasetinde Gvoz- ilm1 bir surette tanzim edilmiş killliya- Kampı 

geçid 
' !ev, Sobolevski ve Radzig gibi eski ede- tını hazırlamaktadır.Enstitünün eline al- geçit resmi yaptılar. Atatilrkiln heykeli 
Hyatı çok iyi bilen kimselerden mürek- dığı Gorkinin edebt mirası, pek muaz- önünde ve Akdeniz kıyısında gençliğin 
kep bir heyet, eski edebiyatın klasik zamdır: Gorkl'nin kendi el yazısıyle and içmesi, Atatilrke, Cümhuriyete, 
eserlerini, Lükres'i Sofokl'ü, Öripid'i, yazdığı 2,500 vesika, üzerinde Gorki'nin Türk milletine ve vatanın bUtiinlliğiine 
Plot'u, Aristofan'ı, Horas'ı, ve saireyl tashihler yaptığı 500 kAğıt, edibin yaz- sadakatin! teyld etmesi, cidden göğsü
tetkik eylemektedir. Son günlerde, bu dığı mektuplardan 15,000 nüsha, Gorki'- müzil kabartan bir heybet levhası ya-
bşue, Omirus'un llyadasının V eresaev nin ""erlerinin 14,000 muhtelif tab'ı muh- ratmıştır. keline güzel bir çelenk bırakmıştır. 
tarafından yapılmış yeni bir tercüme- telif 300 fotograf. Arşivde cem'lıı 62,000 Burnavadakl asker ocağına ve asker Bunu takiben, Ateşin bir asker, genç
sin! dinlemiştir. mevcuttur ve Enstitü, 1938 senesi zar- arkadaşlarına dün sabah saat dokuzda lik ordusunun güzide bir neferi, erkek 

Profesör Şiller'in riyasetindeki Garbi fında bunlardan 20,000 tanesinin tetki- veda eden binlerce gencin asker ocağın- lisesi son sınıfından Haşmet Akdoğan 
Avrupa edebiyatı şubesi, Fransız thti- kini bitirecektir. dan ayrılması mUessir sahnelerle dolu- heykelin önllııde göriindU. 
!&linin 1939 senesinde kutlanacak 15().. Halon, cGorkl arşlşlerl'nln ilk cildi dur. Delikanlılar gayet muntazam bir şe- c Sayın komutanlarımıza > diye söze 
inci yıldönilmü münasebetiyle, el 789 olarak, edibin Kapri adasında edebiyat kilde Burnava tren garına gelmişler, başladı. Heyecan<la olduğıı sesinin ütre
Fransız burjuva lhtilAli ve dünya ede- tarihi hakkında söylediği konferansların Burnava halkı tarafından uğıırlanmışlar- yişinden belli idi. Bu seste, vazif.,..inl 
biyatı> namı altında bir kitap hazırla- tabı işi hazırlanmaktadır. dır. Tren hareket ederken kadınlar ve ve yurda bağWık ödevini bir vazifeli, 
maktadır. Bu §Ube, profesör Galperina, EnstltUye me~but olan ve 11 salondan çocuklar mendillerini sallıyordu. bir gurur ifadesi vardı. Delikanlı evvell 
Nusnov, Metalov, Knipoviç, Grib, Ay- mürekkep bulunan Gorki müzesinde çok Basmanede trenden inen gençlik ordu- asker ocağında geçirdikleri zevkli gUn
hengoltz ve daha diğer yüksek edebiyat kıymetli eşya kolekslyonlan mevcuttur. su muntamm geçid vaziyetinde, önlerin- lerin hatıralarından bahsetti. Komutan
Alimleri çalışmaktadır. Bu eşyalar, edibin çocuklarına ve genç- de askert müzika olduğu halde çarşı larını, subaylarını ve asker arkadaşları-

Sovyet edebiyatı şubesi, halen, Sov- liğine edebi faaliyetine ve genç muhar- içini kemeraltını ve askeri komutanlığı nı se!Amladı. Kendilerine teşekkür vazi
yetler birliği milletlerinin Sovyet dev- rirlerle olan münasebetlerine alt bulun- takiben kordona çıkmış, balkın derin sev- fesini yaptL Sonra milletimizin ba}ardı
resl esnasındaki edebiyatı tarihi ile meş- maktadır. Gorkl'nin sosyalist kUltiirün gisl arasında Cümhuriyet meydanına dığı hamlelerin ve lnkılApların esasını 
gul olmaktadır. Bu şube, programına, yüksek bir mümessili sıfaüyle bıraktığı gelmiştir. Saat onda Vali B. Fazli GU!eç, belirtti. c Bize her sahada her şerefi, 
nıode~ _sovyet edebiyatının aktU~ me- ya~gArlara bilhassa miihlm bir mevki Korgeneral Mustafa Muğlalı, Tümgene- ı her terakki ve hamleyi temin eden çelik 
aelelerını almıştır; bu .mesele~erın en v~tir. . ral Rasim Aktoğu, Tümgeneral Nuri 

1 
ordumuzdur, dedi. Biz, bu ordunun na

esasları şunlardır. Sosyalist roalizm, po- EnstitUye merbut arlbtik resım ııu- Y amut, Tuğgeneral Seyfi Arkuter, v!U.- çiz birer neferi olmakla öğiinürüz, dedi. 
!itik şiir, edebiyatta vatandaşlık harbi besi, şimdiye kadar, nadir resimli tadı
temi, Lenin - Stalin devrinde halk epik !ardan, gravürlerden, halk ıanatı resim
şiirl, aynı şube, Mayakovski'nin ve meş- !erinden litagra:fl ve ofortlardan ve ar
hur Çapaev romanının muharriri Fur- tlstlk afiş va ciltlerden 130,000 adet top
manov'un da monografilerini hazırla- lamıştır. 

maktadır. Enstitünün aynca bir de umumt el ya-
Eski Rus edebiyatı ve 18 inci asır ede- zısı şubesi mevcuttur. Bu şubede muhte

biyatı şubesi, profesör Gudzi'nin riya- lif muharrirler ve edebi teşekkUlerin 
ııetinde, 18 inci asır Rus edebiyatında faaliyetine ait 70,000 el yazısı ve vesika 
realizm'ln kaynaklarını etüd eylemekle bulunmaktadır. Sovyet muharrirleri bir
meşguldur. Bu şube, 22/23 mayıs'ta, tgor liğinin arşileri, edebiyat tarihçisi Şçego
filrlerinin 750 inci yıldönümü dolayıslyle lov'un topladığı eserler, Ogarev'in şimdi-
buna alt !lml bir toplantı yapmıştır. ye kadar neşredilmemiş bir şiir defteri, llJlli'flllı&--

1939 Teşrlnlevvelinde bUyük Rus şairi muharrir Furmanov ve Çapigin'in arşiv
Lermontov'un doğumunun 125 inci yıl- !eri, Alman şairi Mühsam'm el yazılan 
dönUmU dolayı.siyle, §•irin hayatına ve ve nihayet Fransız edibi Hanri BarbUs'
eserlerine alt yeni ve güzel bir kitap çı- ün bir kısım materiyelleri hep bu Ensti
karılacaktır. Prafesör Brodski, Lermon- tünün umumi el yazısı şubesindedir. 

• 

Sovyet Rusyada 
Yeni ve çok zengin 
petrol mıntakaları 

• 

yet ve parti erk§ru, müstahkem mevki JVe nutkunu Ata türkün şu vecizeleriyle 
erkanı harbiye reisi yarbay Asım Aksa-

1 

bitirdi: 
çı, vilayet jandarma kamutanı binbaşı 
Hullılsl GUr, emniyet müdürü Salahat- c NE MUTLU TVRKVM D!YENE.> 
tin Aslan korkut merasim meydanına 
gelmişlerdir. Alkışlar başladı ve dakikalarca devam 

Cümhuriyet meydanında çocukları- etti. Haşmet Akdoğan yerini ticaret li
nın, kardeş ve arkadaşlarının şeref ge- sesinden bir genç arkadaşa bıraktı. Or
çidini görmiye gelen, analar, babalar, han da konuştu. O da Türk ordusunun 
hemşireler ve arkadaşlar toplanmıştı. Türk milletinin asker olarak doğan her 
Heyecan, merasinı başlarken umumi- ferdinde gizlenen büyük askerlik aş
leşmişti. Gençlik ordusu hep bir ağızdan kından bahsetti ve heykelin önUnde and 
istiklal marşını söylemiş ve Atatürk hey- içti. 
, _____________________________ . __________________ ..... 
1937 senesinde 961,800 tona çıkmıştır. ı daki diğer zengin petrol damarlan önün-

1938 mayısı sonlarına doğru, gUndelik de de geniş bir endilstriel inkişaf lmk.an-
Ural dağlarının Garp sırtında Biye- mıntakada bilahare daha yüksek randı- petrol istihsali, 3,500 tona baliğ olmuştu. !arı açılmış bulunmaktadır. 1937 sene

laya deresi boyunda kam 1şimbayevo ve manlı kuyular da açılmıştır. Bunların ,!şimbayevo havzası, petrol istihsalinin sinde burada birbirinden 6 ila 8 kllomet-

bitiren 
• 

resmı 

KOMUTAN KONUŞURKEN 

gençler 
yaptılar 

dünyanın dehası önünde eğildiği kurta• 
ncımız Atatiirk'ün önünde ıayğı, mln• 
net ve şükran borclarımw eda etmek 

Söz Burnava komutarunındır. Sayın en birinci vazifemizdir. 
Tilmgeneral Nuri Yamut, gençlik safla- varlığı kadar emin ve kuvvetlidir. İstik· 
rına doğru ilerledi ve kendilerine sami- bal, siz gençlerindir! 
mi bir şe'kllde hitap etti: Bütün hayatınızda size rehber olacu 

Genç askerler, 
yekane dilstilr AtatUrk'ün Türk gençli• 
ğine hitabesldir. Bizim, hepimizin dile. 
ğimiz: 

Sizleri büyük bir ihtimamla yetiştiren -«Muvaffak olunuz, sağ olunuz! ... > 
komutanlarınız tak.dire değer şekilde Bu hitap vebu heyecanlı sözler mey
çalıştılar. Siz de çok yüksek bir sevğiyle danı dolduran binlerce genç askerrin 
büyük vazifenize sarılarak, bütün güç- bir ağızdan csağ ol> mu.kabelesile kar· 
!ilkleri yenerek çalıştınız. Gösterdiğiniz şılaııınıştır. 
tahamiil, lıalcikaten kudretinizin fevkin- Her cümlesi, gençlik ordusu için biz 
de bir varlıkbr. Siz, bu mesainizin mu- işaret ve nasihat olan bu nutuk çok çolı 
vaffakiyetli neticesini bundan bir hafta alkışlandı. 

'l\ıymazin petrol damarları, Sovyet bir- arasında günde vasati 500 ton verenler istikbalde daha ziyade genişlemesine de re uzakta 3 kuyu açılmıştır. Bunların her . . . 
liği. d b"' ilk' • tikbal ahi · t ·· "ttir b h ta •• 1 h ·· ·· d l lOO .,. 1150 tr tr ı evvel lzmırı •ereflendiren Mareşalımı-ı GEÇ!T RESM1 n e, uy ıs c s p yem pe - de mevcuttur. Ve bu suretle 1şimbayevo musaı ve u usus ... zım ge en er uçu e, , ı... , me e pe o ver- . '. . . .. 
l"ol mıntakalarındandır. havzasının fevkalade zenginliği meyda- türlü şeraiti haiz bulunmaktadır. Diğer miştir. Bu suretle 3,000 kuyu aç:mağa mil- zın, sayın rıcalımızın ve yüksek kom~-
~imbayevo mıntakasında, 800 ila 850 kmıştır p tr y· kalite . d ilk taraftan, aynı mıntakada, 1500 illi 1700 sait bir saha tesbit olunmuştur. Uzerin- tanlarımızın huzurlarında muvaffaki- M d b" d b" k 

1 
V bütilıı 

tnetre derinlikte ilk araştırma kuyula- na ~ı · e 0 un sı e y -, metre derinliğinde kain yeni damarla- de araştırmalar yapılan rnıntakalardaki yetle isbat ettiniz. Hergiin biraz daha • ey an ı~ ~ ıre arış ı. e 
rının açılmasına 1931 sen...ınde başlan- sektir. rın da işletilmesi düşünülmektedir. Bu petrol ihtiyatı 100 milyon ton olarak tah- teHmiile yürUyen varlığınız, bugün de agızlarda aynı cumle dolaştı: 
tnıştı. 1933 nisanında bu kuyulardan iki- Bu vaziyet üzerine, bu damarın geniş jdamarlardakl petrol, halen işletilenler- min edilmekt~dir. Bu mıntakadaki pet- burada toplanmış olan sayın ricaliıni- - Gençlik ordusu geliyor. 
sinde endüstriel işletmeğe elverişli pet,. bir surette işletilmesine geçilmiştir. Bu- dekinden daha az değildir. Yapılan ilk rolün kalitesi çok yüksektir. Heyeti zin, sayın komutan ve sayın halkımızın Atatii_'."k~ gençlik ordusu, k?mutan· 
rol bulundu. Bu kuyular, halen günde nun neticesi olarak, 1932 senesinde 1 sondajlar bunu lsbat eylemektedir. umumiyenin yüzde 37 den fazlasını saf önünde bir kerre daha tecelli edeeektir. !arının onunden yılmaz çebrelenyle bü
Vasatl 20 ton petrol vermektedir. Bu 4,600 ton kadar tutan senelik istihsal, 1 Başkıristanda Tuymazin mıntakasın- ve berrak maddeler teşkil eylemektedir. Hepimiz sizin varlığınız, Türk gençliği- tün bir kalp, ayrılmaz bir bütün olarak 
,_ ____ ..;.... ______ _,..,.,,,.,.,.':""':'"',,.,.._..,.,,...,,...,,...,,...,,,__ ,, .... .....,,,,....,.,,,,.,.,,...,,;,,,... .. _"'c.._,,,_.,_,,,.,._...._,,,_,,. __ ,,,,,,,,,,,,_.,,_,,,_,._,,,__,,,,.,,...,,...,.._.,_,,..._,.,,...,,...,,,,;,,,...,,;,,,...,,...,,...= nin varlığı önünde istikbal için kuvvetli geçmıye başladı. Her manga muntazam· 

Halk masalları 
düz onun köşkünü beklerler. O yer- nın yanına gelir. Yine üç adımla yer- ümitler besliyeceğiz ve sizleri gurur ve dı. Bu intizam, şüphe edilemez ki ancak 
!erden değil insan, uçan kuşlan bile !erine vardıklarında karı padişaha iftiharla seyredeceğiz. Türk ordusunda rastlanan bir hususiyet• 
geçirmezler. Gel bundan vazgeç, bir tokat vurur ve desti yaparak ya- Asker ocağında oldukça güçlüklerle tir. Ve ordumuzun neden muvaffak ol• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

S b 
Sonra nafile ölüp gidersiniz. Size ya- nına kor. Bir de sabah o!ılukta kız karşılaştınız. Fakat buocoktan bilhassa mıya, zafere alışmıya çalıştığını tebarilı 

S ık U•• n u•• ı zık olur. uykudan uyanarak bakar İci parma- iki esas kazanarak ayrılacaksınız. Biri ettirdi. a ) m Falan dedi ise de padişah: ğındaki yüzüğü yok.. arkadaşlık kuvveti, diğeri de vazife duy- yarım saatten fazla sUren geçit resmi 

- Aman nineciğim. Bana bir e- - Nereye koydum acaba yoksa gusudur. Bu iki büyUk hatırayı beraber tam bir intizam içinde, komutanları, 
_ 

2 
_ yilik yap, ben de sana karşılığını ge- bir yere mi düştü diye arar tarar, te- götürecek ve saklıyacaksınız. menun eder şekilde geçti. 

ri koymam. !aşla bahçeye çıkar, orada da arar Asker ocağı ilk görüniişte çetin, sarp, Geçit resmini müteakip bir muharrl· 

Padişah lalası ile oradan kalkıp 
doğru o dağa vardıklarında öbür ya
na aşar aşmaz bir de ne baksınlar, 
trıinare gibi bir dev anası, oturmuş 
bir bacağını bir dağa bir bacağını ö
bür dağa uzatmış, memelerini yağ 
tulumu gibi sırtına vurmuş, ağzında 
bohÇa kadar bir sakız çiğniyor, şa
kırtısı yarım saatlik yoldan işitilir. 

Soluğu kara yel gibi çıkıp tozu 
toprağı birbirine katar, Sekiz arşın 
kolları var. Bin adımlık yerde bunla
rı görünce hemen yakalar, desti ka
Papı gibi alıp yanı başına kor. 

Bunlar korkularından ömürlerin-t böyle birşey görmedikleri için a
lları başlarından çıkıp: 
- Aman nineciğim •. 
Diye memelerine sarılırlar. Deva

nası: 

sin nineciğim diye aarıldıniz .. Sizi Diye bir çok yalvardı yakardı. U- bulamaz. zorluklarla dolu görünür. Fakat içine rimiz, geçit resmini seyreden sayın kol'-
buraya kim yolladı. zatmıyalım, dev anasının gönlünü Ondan odasına da adam girdiği girenler oradan ayrılırken en tatlı batı- general Mustafa Muğlalıya lntibalrını 

Onlar da korkudan aaklıyamıya- yapar. Ondan dev anası lalaya bir belli olmayıp hayrete düşer. Yüzü- ralarla duygulanırlar. Çünkü asker oca- sormuştur. Büyük heyecan içinde olan 
rak: tokat vurup süpürge yapar, padi§B- ğün kaybolduğuna çok canı sıkılır. ğı çok tatlı hatıralarla doludur. Oradan komutan şu cevabı vermişlerdir: 

_ Ah nineciğimiz, şurada bir pı- hı da tütün kesesi gibi beline sokar. Hemen devleri çağırıp sorar: Türk hamaseti, kahramanlığı ve şeca- c Gençlik ordusunun çok muntazam 
nar başına yolumuz düştü. Salkım Üç adımda kızın köşküne geldikte Onlar da: atı yaşar. Asker ocağı bu kudst hasletleri geçid resmini hep, ayni heyecan içinde 
Sünbülün adamlarından biri, bir ih· cebinden bir avuç toprak çıkarıp ser· - Biz ak§Bm her nasılsa uyuya- saklar. seyrettik. Geçirdikleri imtihandan ak 
tiyar su almak için oraya geldikte per. kalmışız. Bilmeyiz ki o vakıt biri gel- Sizler bugün muvakkaten olsun asker- alınla çıktılar. Tebrike lAyıktırlar. Siz. 
bizi görüp ölümden kurtulmaklığı- - Haydi şimdi git, hiç korkma .. miş ise belki çalmışhr. Jikten ayrılırken dalma hatıranızda ka- Siz, intibalarınızda bittabi bunu belir-

mız için buraya yolladı. Aman nine- Devlerin hepsi uykuya vardı. Kızın Demeleri ile kız bunlara bir çok lacak bir iki söz söyliyeceğim: tecekslniz.> 
ciğimiz, ne olursa senden olur, Sal- yathğı odaya gir. O şimdi uyur. Hiç darılıp azarlar. Onlar da pu işi kendi Evvela sizleri yetiştiren büyük milleti- ~iİİİİİİİIİİİİIİİİİIİİİİIİİİİİİİIİİİİİİIİİİİİİİiİİİİİİliİİİiSi~ 
kım Sünbül dedikleri nasıl şeydir, birşey yapmadan parmağındaki yü- yiğitliklerine sığdıramayıp her biri mlzi daima, her şeyin üstünde ve fazla ,. ... 
adını işittim de bana çok merak ol- züğü al doğru buraya gel. bir tarafa dağılıp aranırlarsa da hiç seveceksiniz. Büyük milletimizin mu- ı ismet Sanf.onin 1 
du. Bir kerre görmesini isterim. Der. Padi§Bh gayretlenip gider. kimseyi göremezler. kaddes vadığını tanıtan vatanımızı da- Biskü viti 

Dedikte dev anası padişaha: Kızın yattığı odayı açıp bir de ne Ondan analarının yanına varıp so- ima koruyacaksınız! Bugiinkü refah 
- Ey oğlan, Salkım Sünbül de- baksın, güzel demek te bir şey mi? rarlar, o da: yollarını aydınlatan ve bizi saadete gö- Çocukların ve büyüklerin ba-

dikleri bir dünya güzelidir. Onun gi- Su paluzesi gibi her yanı titrer. Ya- - Ey oğlanlar, siz deli mi oldu- türen Türk Cumhuriyetine daima sadık ğırsaklannda yll§ıyan Solucan-
bi hiç görülmemiş.. Kendisini çok takta yatar huri gibi bir kız ki bakan nuz. Buralara biz varken hiç kimse kalacaksınız. Bundan yirmi sene evvel lan dü,ünnek için en birinci de-
kiınseler görmek ve almak istedi ise gözler kamaşır. Oğlan bunu görünce gelebilir mi? Kim bilir kah be nerede Türk vatanı parçalanmış, Millet felakete vadır. Eczanelerde kutusu 20 
de hiç biri ne alabildi gördü. Yolun- kendinden geçip baka kalırsa da dev düşürdü. Haydin işinize, diye bun- ıstıraba yuvarlanmıştı. Bizi bu uçurum- kuruttur-

Be oğlanlar. Simdi sizi tahta da çok kimseler ölüp gitti. Benim anasının dediği gibi parmağındaki !arı savar, dan kurtaran Türk Milletine varlığını, 
biti gibi ezerdim a,;,a bereket ver- kırk tane oii:lum vardır. Gece gün- yüzüğü alıp dumııyarak dev anasıı- -BiTMEDi- benliğini, şuurunu tanıtan ve bütün 



A YNA 
Vaktile hergün nrkadaşlarile beraber lere göre hareket eden akıllı bir kulda 

çalıştığı trikotaj fabrikasına giderken gibidir. Yatağın yanında sandalyede uSlu 
ikide birde çantasından çıkararak kar- uslu oturuyor •. Sacideniu istemiye iste
şısmda saçlarını düzelttiği ufak el ayna- miye sorduğu suallere cevap ıveriyordu. 
sı §imdi yatağının başucundadır. Genç Ahmedin bir gelişinde Sacide yemek 
kız yalnız kalır kalmaz aynayı eline alı- yiyordu. Yemek tepsisinde iki tane de 
yor, uzun uzun kendisine bakıyor. He- tulumba tatlısı vardı. Tatlılan görllnce 
bakışında elmacık kemiklerini biıu c.ıa- Ahmet annesile babasının bUtiln naSi
ha fazla çıkmış, .deıisinlıı rengini birazff,"ltlPrini unuttu. Gözlerini ıtat.lıya dikti. 
daha olmuş, gözlerini biraz daha fazla Ve dudaklarını yakaladı. 
çökmüş, göz ikenarlarını biraz daha çok Sacide bunu görünce Ahmede sor.du: 
morarmış buluyor. cTatlı ister misin?» 

Ovakit ümitsizlikten gelt"ll yaŞlar göz- Çocuk cevap bile venneden tatlıya 
!erinden taşıyor. atıldı, iki tatlımn çocuğun ağzında eri-

Bir gün genç kıza bak.an hastabakıcı, mesi bir dakikalık iş oldu. Ertesi hafta 
onu aynasile karşı karşıya ağlarken ya-

1 
gelişinde Ahmedin ilk $ÖZU, yılısık yılı-

kaladı. Gördü ieıini nöôetçi doktora şık gülerek: - Abla bug'lln tatlı yok 
.söyledi. Doktor kızdı: mu? 

- İşte hastalar bu suretle maneviyat- Cümlesi oldu. 
!arını öldüriiyorlar. Siz de hemşire, va- İp Sacide bu cilmleden ilham aldı ve 
zifenizi iyi yapmıyorsunuz demek o1u- bu fikir üzerinde düşündü. Ertesi gün 
yor. Hasta böyle hergün aynaya bakarsa hemşireye: 

1 ş 
Yerlerini değiştir

miıler 
B.Nabk. bnıı kabak, ..kalı w:un alt· 

mıılık bir adamdı. Gençliğinde epey ho· 
vıırdalık etmifti. Odasmda yirmi yaoın· 
daki resmini her gelen görsün diye bil· 
yütmüı ve asbrmıttı. 

Bir gün misafir gelen bay Lütfiye eor· 
du! 

- lıte benim gençlik resmim. Nıml, ı 
şimdi çok değişmiş miyim? 

B. Lütfi tabii cevap verdi: 
- Hayır. Büyük bir fark yok. S dece 

saçlarınız! aakalınız ye:rlcrini değiştir

mişler .. O kadar .. 

Mükafat 
Elinde kocaman bir sopıı ile chayvan-

ları koruma cemiyeti> ne müracaııt etti: 
- Mükafat istiyorum. 
- Ne yaptınız? 

- Bir kurdu öJümd~n kurtardım. E-
!imde hu sopa vardı. isteseydim öldüre

bir türlü iyileşemez.. Şimdi gidip aynayı - Rica ederim hemşire, dedi Haniya 
hastanın elinden alaca1csınız. Bundan bisküviler olur .• Onlardan ibir kutu al- bilirdim. Fakat öldürmedim, kaçmasına 

müsaade ettim. 
sonra hastahaneye ayna girdiğini kati- dırsanız ne kadar iyi olur. Ahmet bura-
yen istemem. Diğer hemşirelere de söy- ya geldiği vakit kendisine hiçbir şey ik- Peki kurda nerede tesadüf ettiniz~ 
leyiniz. Hangisinin koğuşunda ayna bu- ram edemiyorum çok ayıp oluyor. Hadise nasıl oldu1 

, D s e 
' ' 

•• u t u , 
' ' 

n 1 
Ben annem gibi 

olacağım 

1 

Gülen ve Umur, zengin bahanın birf 
kızı biri oğlan olan iki çocuğu idi. 

Oğlan çocuk olan Umur: 
- Ben, dedi, Büyüyünce babam gibi 

çok para kazanacağım .. 
Kız çocuk olan Gülen: 
- Ben de, dedi. Büyüyünce annem 

gibi çok par:>. barcıyacağım .. 

'Beyaz renk moda 
olacak 

Jzıailtere kraliçesi Majeste EliubetiP 
Pari3 teyahaıi k dın elbiseleri ınodasın• 
dn büyilk bir dc,iişiklik yapacaktır, Kı.· 
licenin P~rişte bulı.uıd\liu müddet zar• 
fında daima beyazlaT gcymia. P•ris ka· 
dınlarmı da beyaz elbise geymeie aevk• 
eylemiş ve bu moda birkaç gün içcriain· 
de P"rişte yayılmıştır. 

Paçaları kıvrık pantalon modasını ve· 
liahtlığı zamanında eski kral Yedin~ Ed· 
w rd yımıtznıştJ. Bey.az elbise modam da 
lngilterc kraliçesinin iımine izafetle )'AJI· 

yaı:ak göriiniiyor. 

-------
Iacak olursa şiddetle mesUl edilecektir. Hemşire bunda hiçbir mahzur görme- - Hadise ou: Kurt kaynanamı par- Aklım basında 
Hemşire tereddüt ede ede. sıkıla :sıkıla di Peki dedi. O , üzeri ildğıtlarla arılı ça]ayıp ö ldürmÜ§tÜ. Uzaktan imdat ses- - San<ı otomobilini ver~ adamın adı ne? • of. 

doktorun emrini hastaya bildirdi. Sacide olan bisküvi kutUları kapağının !beyaz, Jerini i •terek k()ftuğum Zflman kadın çok - HC184n Fe1ni Yılmaz Do{i«n... saydı • • 
_ Zarar yok hemşire, dedi, aynayı ~ parlak ıtent!'ke olduğunu dil§ünme- tan ölmüft.ü. Kurdu öldürmeğe tüz:~m - Dört tane adı mı 1'ar? Cinayet mahkemeainde reia .kansını öt. 

alıp götürllnüz, artık zaten ayn.aya Da- di.. Sa.cldenin bu kapağı .ayna olarak görmedim. Bu ~hepte hir haynnı ô- - Hııyır .•. Dördü de ayn üim... .dilren .ketile toru; 
~~~~~ı-fü~~~m~~~~~~{~u~~~~d~~~e~---------------~---~-------- -~~~~~·~ 

diğimi aynaya bakmadan da aıılayabill- di. F.€er bunu seuyc!i fmliııı ,.ak bu tşe Ufatmın isti,-onım. Onsuz yapamazdım Ôtekiıitle böyle ~ Bunu nparken aklmsz ktımı. 
yonmı. razı olmazıifı Cemiyet reisi dügünrneğe lüzum gör- Kannw dün gece t'•takta .uyurkep öl· da ınJ7dı) 

Sacide daha 28 yaşındadır. Her gün Şimdi Sacide ne vakit o1eceğinl bu meden cevap verdi: dünnfr•sünuz·· . c:ı_hep~ Hizmetçiyi azarladı: v_~., L!...a .. d':..ı:n--L ,,.._ap _....,: 
ld "" ğin1 d k b '- il d t..• -Ln...ı kutu .. we - Aklın nerede Roza 1 Cetirdiğin rwauı UJT .. ..,.,.. .,,.._ex -· ·--

ne va •t uıece il_şünme ten aş11.a zava ı ayna an soruyor, :o~ n - - Siz mükafatınızı zaten alm~ bu. Suçlu cevAp verdi: - Her haL!e dJtiild.i hll7 Ha.löm.. & 
kaf ır.- hi b. ıt:"t..::- ,_ D tl dizl · • •· · d arı .. _ a7ak.kaplann bir teki aiya.h ötekiai ea.rı. 

asına Us••Yan Ç ır .ılAll" yo&. ı- su saa erce ennın uzerm en "'"r lunuyorsunuz. Kurdu öldürmeniz nan· - Yatmadan evvel kavga ettik. Ben- ier aklım bapmda ola idi on üç re1cam. 
rlan b b .ı ___ .,_ dada 1 ·· F k t kul kl ki · t K - Kabahat bende değil bayan. Öte-va eyaz awuıau o yapaya - muyor. a a a an rış e.. apı- lr.ôrlük olacağı ıiçia kaçmamıa mGBaade den aynlmak Utiyordu.. Ben om= yopa- nm uiımıuzhıiurnı lıabrlar v• bnaıı Oll 

ruz olmamış olsaydı belki de bu kadar nm önilnde bir ayak sesi işitir iŞitmez etm~izi tabit gönnelt Uzun. mazdun. Bunun için öldih-düm. ki çift te öyle.. dört perçay.a dobnrdım. 
delin ümitslı.liğe diŞniyecekti; fakat ya- derhal kapağı kapıyor ve kutuyu yam !!""'---------~~~~~~---------------:0~!!!!"!!'----ml!""~---""!""~~-~~~"""'!"""'!'!'~""'!'"'~~-~~~-ı-~~!'!! 
tağının üstündeki zili çaldığı vakit başındaki masanın Uzerine bırnkıvcri-

odaya ya bir hizmetçi, yahut 'bir hasta- yor. 
bakıcı giriyor. Bunlar fena insanlar de- Şimdi Ahmet her gelişinde, Sacidcden 
ğil; nma, hiçbirisi şakakları alev alev beş dane bisküvi alıyor. 
yanan bu hastaya beklediği sıcak ve tatlı Ahmet artık hemen hergün hastaneye 
şefkati sunamıyor. Babasının ölümünün uğruyordu .. Sacideye çok acıy~n hemşi
üzerlnden uzun yıllar geçti. Annesi iki re de ona bu çocukla konuşurken der
scnedenbe'l'i mezardadır. Sacide yıllarca diıU unutur sandığı lçin bu ziyarE?tlere 
çalışarak hayatını kazandı. Fakat bugün ~ çıkarmıyordu. 1nsarilar tuhafın, ba
onun için kfilnat bu beyaz badana'lı da- zan m,erbamctli, bazmı da memametsiz 
racık odadan ibaretür. ölünceye kadar, o1urlar. Hemşire Sacidenin elinden r.ry

bu oaaaan ve hu yata'ktan başh bir şey nasını alırlten merhnmet duymamıştı. 
görmiyecek. Doktor düşüncesinde belki Şimdi çocuğu gizli gizli odaya sokarken 
haklıdır: O he:rgüıı hastasına iyi olat:a- bu işi hastaya acıyarak y.ap~ını maze
ğmı söylüyor. Fakat hasta her aynaya ret olarak ilerl silriiyor. 
bakışında bu cümlelerin aldatıcı bir ya- Çocuk hastanın yan.md.a çOlc m; otu.nı
Iandan ibaret olduğunu anlıyor. Doktor yor. A:faeanın bisküvi yer yema ka;nıak 
bıı son eğlencesi elindm alman hastanın istediği gözlerinden belli. Bir çocuk has
ne kadar üzülerpğini hiç diŞinmedl tane odasında tabil sılrilır. Her tarafına 

Bu ayna. hasbmın haliıli ızym:ıdıran,, ilaç kokulan sinmiş bir odada mmı :za
omı hatıralarile. dünya ile~ man otuzm.lk k01a7 bir iş değildir. Fa
saıı oyuncağı idi. Fakat doktor bu ııolt- bt Ahmet, bpkı emir alan btt asker gıôi 
tayı nedense anlamak istemedi n ayna- amıesinin, babasmm ;tıonbib1erini badi, 

- Taploıı~ bitti.. Sizi artık terkfdeceğim ... 
- Kaç yııgttı.dıı f'tmın •. - Y.cuılt.~ 

suu elinden aldı:klan dakikada Sadde bar6ne tutuyor. 
- Yıirımi altı. - D~ t'e.rim stıtuıtflıi o kadar ~k #Viyorsunuz'.' 

d~ cArtik ölilyonmı.» Sacldı! ibudala bir b dPğildlr. Ahme-
- Dört C1f va.nıldıwu. 
- Sahi mi? Hiç otuzunda göziikm&r/Of'81m'll.%-. 

- Hayır .• Siz gittikten sonra serçeleri ürkütmek için yerinize bir korkuluk 

Şimdi u.vaDı genç !kız ikide birde el- din can :sıkmbsmı azmesi ile ba.basmm 
!erine babyor)ıe:r bakıFJ1da parmaklan niçin hergWı onu bureya gonderdikle
biraz daha ~ eileıi biraz daha in- rin1 pek iyi arilıyar. Hattı lm-b; defa 
celmiş gibi geliyor ona.. Belki bu göriiş çocuğa: c.A:rllk gelme, :seni iistemiyonmı> 

doğnı değil. Ah bir kerecik olsun yüzü- demeği düşündü. F.aht eger küçük gel
nü gôrebilseydi1 O vakit ne halde oldu- miyccek olursa belki bisküvi kutusunu 
ğunu anlıyacaktı. Aynasını tekrar istedi. elinden alırlardı. Bu ayna, ço'k 'k.iymcili 
Olmaz dediler. Yalvardı, ağladı, c beş ayna elinden giderse baU ne olur. Sonra 
dakikacık olsun aynamı bana veriniz, bu bis'k.üvi kutusu iyi "kalpli bir ayna ol· 
sonra tekrar gerj alınız> dedi. Hastaba- sa gerek .. Bazan kcndisıni eskisinden aa-
kıcıyı bir türlü razı edemedi. ha iyi, daha toplu gösteriyor .. 

Bir sabah çorbasıru içerken ~ğının Bir gün Ahmet birdenbire Sacide.}'2 
arkasında ııfacik bir hayal gördü. Ka- .sordıı: 

~ığın üzerine eğildi. Yemeğini bir türlü - Abla, kutuda daha ne kadar biskü
bitiremew. 'Fakat bu hayal o "kadar kü- vi var ? 
çu1c, bozuktu 1d hi_çbir şey nnlamağa Obura ba'k he1e! Kutudaki bütün bis-

Beni Ilı ah andı da 
ondan 

Birinci iJçi - :Demelc ıt.ııta he~ .ean.a 
yol verdi) 

!kinci .i çı - Eıv.et.. 

Birinci ~ç.i - Neden~ 
lkim:i ~§Si - .Bilirsin ki ustaha§l ~ 

lmlannın .İJ yapmasıw •eyirle meşguldur. 
Bcıı .de .onun ıcibi y.apl)"OJ'dwn. ~skand.ı 

ve ke..-ıdi ıvcriııe göz koy.duiwnu .sandı 
ıber halde! 

Fransada bakalor_ya 
imtihanının neticeleri 

imkful yoktu. küvilerin kendisine verileceğini hndiğl 
Ov.alcit Sacidenln aklına bir Iikir geldi. halde gene onların 'kaç dane olduğunu ~ antiham ndiceleri yalnız bizim 

Bir hastanın aklına gelebilecek bir fi- merak ediyor. mem e'kette münnka~ eailmiyor, dün· ----------------

dikmek ldrnn gde~k. .. 

- Nasıl olur. lnsan nişanlısının ailesi 
hakkında malilmatı olmaz olu m1t? 

- Otomobilinin markasnı• biliyorum, 
kafi değil mi? 

d il <yatıın her ttmıfmaa mevzuu'bt1hs oluyot'. Ç k h k/ .J ·ı • _,, kir. Hürriyet en işes e titriyen bir mab- - Sacide Uşenıne<len snyfü: OCU Q ı aeğl mı ! ------------------
pusun düşünebileceği bir fikir.. -Tamam otuz Son ~en Fransız ~z:eteleri 193 7 "'e Lokantada 
Hı"kayeye başlarken ufacik bir noktayı Ahmet başını .eğai .. Derin derin düşü- ~~ ~8 ~~~~:!_ bakalorya ~celeri ara.- - Anne .. Ben nereae doğaum? 

n'la c+tım ş· .il• •• li . ·a ::ı_-ı a ., h ltilD.Oa ua:r ıınnıKR".ese ...,_.,l'-"Orlar. Bu mu- - Js.tntlbul<ia "'avnmı. ö u·· tı"ril k .. 1 t L - ~ a tmayı unutmuıi'·-~· ımuı soy ye- nüyor gıbidir. Sacı e .wııgın aıgın er L-. ~· .,-r ~ _:Sen *_..ı_ ~dot::.aun n ne ge me uzere 9 en •oegı 
. s .d . Lab d ~--•-- 'b. k"tki k lıül il '"'- aa1 ~yeııey.e gÖ'Ce f"'nınsaCla 1936 Haziran .... "'aae IS nne? garsonun cebinden çıkardığı mendilile yun. acı enın v asın an .Kauna ır va ı ara u ya arına te~rar mış- d . . . . . J 

evi vardır. L5.ngada ufacık bir bahçe tı. Ahmedin sasi yeniden .Sacideyi dal- ke:v.rem ııçermınde 1.2v47 ıgcnç ılıse bıv - zmirde evladım. sildiğini görünceı 
içerisinde ik1 'ka'th, dört odalı, eski ah- gınlığmdan uyandırdı. nlorynsınn girmiş ve bunlardan 1 '~ 4»4 - Yıa lbab.am? - .Ne f'.ıu>ıy,prsun) dedi. Oalgnıhk1 
şap bir ev .. Evin a'lt 'katında gayet ucuz _ A'bla, otuz ms1ciivi güniııe beş tmc- muvaffak dmu~ur. Muvııffak~yet ıruabe- ~ ~ da Ad da .clo.ğd.u. peçete yerine mendilini kullat;\lyOJ' un. 
bir 'kira mukabilinde fakir 'bir aile otu- den hıç günde biter. ti yüzde 48 ıd:ir. 19H den -yılı ~erisinde .. e~ bir ımiiıddet dü~üııdil. Sonr.a Gatııoo qek.kür mnka1'llllda 
ruyor .. Bu ailenin yecii ~c;ında'ki oğlu - :Aftı güna iee n 9.267 tn'lehe kalocy-11ya. gÜ'!mİJ .&OY.lendı: ııiyerek cevap verdi: 
... ıı......._.ır: S "d ~ ... 11.._...... , e:;:_- ~ k.JL... nı--.ım . ve bunlardnn 10.894 ·· muvıtif.k-olm~ - Bu ~Ydıte iı:hitlmize tesadüf - M~ak ,etmeyiniz dend.im . 
.n.:ıını~ acı e anı.~nı'Se'VeT,<O~ar, ona ın.WBt:'~ "Yii·• ıuer uuısmı 6a 11uı. M ff k . b . .. d d! •• .et · uh-·L ..J_v.1 . 
bir ;nn bisküvi, öıru şeker, 'hazan. ucuı: Te:kırnr düŞündü, 60m8': tur. uva a ıyet nıs etı yuz e ·.J 3 ıtur. mrunız t ro- ı;ı:ı:::gı Jml? }'~ .DlCndiliııı ;zatAO temiz ~ t 

~~~~~~~~~~~ -~~~~d~~~~~ B~mezMfufl c~~~r~~~?~d~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-------
o1mıcabnfakirkarı'koea mriitriiaeaü~ az geliyw_ Güna.e on tmıe ermez Amerilaıde., bir mezar ta1ı -üzerinde lzmı•r delt·o.rdarl:ıa n_:Jan.• 
tUier. Genç kmn lkirnseSi yokta. Belki misin? okunmuştur: 11 ~ •o· U 
bu evi oğullarına bağışlardı. Omm için Sacide blr.aenbire başını bla:ırdı ft - iBurade eşhur BizoTiı Lo:ya lab· Satı.J 'No. 
Sacidenin has~ .a,ğ.ırlaştı'ğmı :qğ- Ahmede baktı. ıBu bakış kıqısında ço- tlk:alm-ı•hibi lMister Biranı .medEundur. 1377 Bayr8kh Kanaeya sokak 10 taj nUlllaralı ev 
renince bir gün hastahaneye geldiler: cnk :kqkmnm <ı>ldn. .SaciBe.nin duan'k- Biro'W:l ıboy;a .fabrikası dünynnm en ımeş- 1379 Bayraklı Kiraz sokak 8 taj numvalı ev 
cAhmeıiin Lbhwm çok öreceği .geldi. lmmdan az daha cni:çin> suali fulnya- hıır .fnb:ibsıdır. Birevn oyalarındaıa L380 Karpyaka Sojukkuyu ada ~ıkmazı 1 O taj numaralı ev 
h:in veriniz de ara .sıra çocnkla buraya caktı. ıF.almt dtendlı:ıi tuttu. Bu suali kullananlar artık be~ boya kullanmaz. 1399 :SaThane ma. lılihane sokak 107 ~pı . umualı 126 
gelip sizi yoıdıyalım .. "Biz gelemezsek somnak J:le)'le ı..arar? Sacide ıberı§eyi ~ le. 'MM. Arsa 3/ 4 'liissesi J•y:İan 
9t1cuk u,ğ.r;ısın Bilirsiniz J' .sizi ~ e- fetmi§ti. Dem~ .Ahmedt! :bası .cüç gün 

Lira 
100 
250 
250 

20 
Ter- .şimdi ev.de .her.gün .ahL,m1 ~ce- daha ~ ıSı.k,. ili; · mra alilan .. ~ lmıtnyu .:Ahmede uzattı: J.400 Güzelyah ~öz .aolmk 753.229 b.pi numaralı ve 
jim diy.e :sutlerce ~yor a~rt. cek. .Belki s ~d.a erini ırana - Al, lheı:ıri ıSenİn o!sun. iGiude 19 zey.tin ~·.bulun.an tarla 1:50 

ıv_, __ ..ı __ _._ e--va·lin ·· ·-f _· ....._~,._,...__ ->G/7/°'20 
D ·er. hağ:Şlan .cle:m'iş .olacı&:tı. O :akit 1nır Ahmet :smüııe se:vinc • · u. SaciBeriin U.ı{ıl6AlllWI .Y~™ &.... ~·- '!r-..--.-.ıuın ~ iiiTUP 

.... !ı.:!_.ıen • !L---- - aun·· ... __ .ıide L--'-''- · tL_.:.1~ ı· ·• 18/.o->8 tui-
Şimdi Ahmet sık sık hastaneye ;uğn- çocu un zihninden u ınuU ~ -nla- ar:t:ık ayıı:aya1htiyaeııkıilmnmıştı. "ttç,güıı. -WllKl ıua:nm .vAA • ~ u.ırıumw ~ «n '"7-' 

r. Hiç bir zaman ,gününU _geı;irmiyor cak> sonra gelecek ölümU sUkunetle beklemek .ıeaat 13 l'eilir. 'fBliplerin tMilli Emlik nriidiir ,.w •• e müracaatleri. 
ğıbi 'bir şey .. Ahmet evden a1dılh tenbih- cide duclaklamıda ıam bir tebessU~, Uzer.e nwmdı -ve Eözlerini kanadı.. 2V82 (2556~ 

taklit <lemektır. I'le .... u, .. ·~--

Lüzumlu rnemur 
Müe~ Mhibi lki ark~ konllf'-l.1or~ 

wdı. biri: 

- Ac:lamakıllı blı dııkıiio bulaUU1-• 
madım. dedi. Kı.smetim mi ne. bıiıduk· 

!arım hep havai mizaç oluyorlar. 
d .. kün olarunı bulmak güç. 

Arkadaşı da fikrini söyledi: 

- J3eo de geçen sene bir kadın me· 
mur e1~ı~tun. Muhabere evrakının tasn.i· 

fine memur etmiştim. Aradcv:ı Üç ay geç· 
tikten so))l'a onsuz it yapnaıa;z ıhnle gel· 
dim. 

- Tebrik ederim. T aliin varın~. 

- Yok canım. Evrekı öyle ~armaka-

ıntık bir bele geticdi ki şimai aranılan 
şeyi ancak tc~disi bulabiliyor, yol ver-
11.\ek kabil değili. 

- Ah .!JUzel bir biftek olsa da vesile. •• 
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Nostradamus nihayet öldü 
Cf:.nazesine 

kral 
bütün Paris halkı iştirak etti ölümü bir 

ölümürden lazla tesir bıraktı? 
gibi uz..ın ve ciddi bir muayeneden retle intikam almal.. öldüğü gün Temmuzun ilk günleri 
sonra, Nostradamüs: Ben ölülerden korktuğum kadar idi. 

- Haşmetli kraliçem, her ne ha- hiç bir ıeyden korkmam 1 dedi. ölmezden evvel onun etrafını sa-
hasına olursa olsun zayıflamanız la- Nostradamüs, manalı bir gülüm- ran talebesi: 
zımdır 1 Sizin hastalıklarınızın anası seme ile: - Oatad, sen ölsen bile yarattı
şişmanlıktır 1 dedi. Ve kraliçeye idrar - Kraliçem, sen hiç gam çekme 1 ğm ruh ve eser ebedi surette yaşıya
v erici birçok otlardan mürekkep bir Ölüfor hakkında ela böyle fena ka- ' caktır 1 dediler. 
Haç verdi. naatler besleme. Çünkü ölülerden Nostradamüs: * dirilere hiç bir fenalık gelmez 1 Top- - Beni bunlar alakadar etmez. 

Katerin, misafir bulunduğu Fran- rak altında kalan ölülerin sadece ce~ Benim için eyilik en büyük fazilet
sız kralı sarayında bir ay kadar Nos- setleridirl dedi. tir. Arz, insanlar, eyiliğin artması 
tradarnüsün tavsiye ve ilaçlarına de- - Ya .. Bunlar sonra hortlarlar, nisbetinde saadete kavuşacaktır. Ce-
vam etti. değil mi}. Horthyarak bizleri böyle vahım verdi. 

Artık son derecede ihtiyarlamıt takip ederler}. Ve, Temmuzun ikinci günü, yüz 
olan Nostradamüs, evinden hiç bir - Onların bizden evvel meşgul iki ( J 02) ya~ında olduğu halae göz
yere gitmeği kabul etmiyordu. Hal- olacaklan işler vardır 1 Ölüm, insan- lerini hayata yumdu, ~ülerek öldü. 
buki bu son hadise, asilzadelerin na- lar için yeni ve daha mükemmel bir Cenazesine , bütün Paris halkı iş
zarı dikkatini yeniden celbetti 1 hayat başlangıcıdır. Ben, küçük yaş- tirak etti: Nostradamüsün ölümü bir 

Nostradamüs artık zengin idi. Her tanberi kendimi ölüme hazırladım. kral ölümünden çok fazla tesir bırak
gün gelen hediyeler onu bütün fa- Ölümden hiç korkmam ve korkmı- tı; clerin bir matem uyandırdı. 
kirlere yardım edecek hale getirmiş.- yorum t Fakat ... O devrin insanlarından 
ti 1 Nostradamüs, bunları söylerken pek çoğu Nostradamüsün ölmediği-

Hayatının sonlarında fakirlere ve birdenbire durdu, kendisinde tuhaf ne inandıiarf. 
hastalara istediği gibi yardım ede- bir hal hissetmİ§ idi. «Din harbını, bu harbın vahşet 
bilmek Nostradamüsü çok mesut kı.. Alnından iri ter damlalari dökü- ve fecayiini görmemek için öldü ve 
hyordu !. lüyordu 1 kalıp değiştirdi I> dediler. O kadar 

- 67 - Nostradamiis, çok büyük bir sü- ki, çok zaman sonr~ bile Noştrada-
- NOSTRADAMOSON SONU - könet1e: müsiln mezarına giderek ölil olup 

Katerin Dömidiçi, vakı8. Nostrada- - Gemi artık batıyor! dedi.Bed- olmadığını ara§tıranlar bile oldu. 
müsten aldıc,1 ilaçlardan çok fayd. baht vücut, ruhu bundan fazla taşı
gönniyordu, fakat onun asıl maksa- yamıyacak 1 artık inhidam, yıkılma 
dı, tedavi edilmek değil, istikbalden zamanı geldi. 
yine bazı haberler almak idi. Dedi. Öleceğini, ölmek üzere ol-

Nostradamüs te, bu sımank ve za- duğunu anlıyan ihtiyar müneccim 
lim kraliçenin istikbaliyle alakadar ve tabip kağıt istedi ve bir vaıiyet
olmaktan mümkün mertebe uzak name yazdırmak istedi. 
kaçıyordu 1 Fakat bir gün kraliçenin, Servetini karısı ile dostu Obiniye 
söylenecek sözleri hiç bir kimseye ve Pariıin iki manastırına bıraktı. 

* Masallar arasında, Nostradamü
sün her asırda haska bir cisim ve ad 
albnda. beteriyeti~ hastalıklarını eyi 
etmek, şeytanla ortaklık yapmak ve 
istikbalden haber vermek suretiyle 
yaşadığı da vardır 1 

-SON-
tekrarlamıyacaR-ını yemin ile vaad- ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~""'!!~~ 

etmesi üzerine Nostradamüs istikbal- Hı· tlerı· n ya verı· 
den yine bahsetti. 

işte Nostradamüsün, ıon ve şa
yanı hayret haberleri, bu~ün için bi-
le harikuladeliğiııi muhafaza eden 
istikbalden haberleri bu suretle alı
nabilmiştir. 

* Noııtradamüs, kraliçeye ounlari 
söyledi: 

Alman Devlet Reisi Umumiharpte 
onbaşı iken Hitlerin kumandanıydı 

«tsanın on iki havvarisi vardı. Loyd Corc, Yüzbaşı Vidaman'ın /ngiltereye 
Bunlardan bir tanesi hain çıktı 1 Ben 
ise, laaya on bir havvarinin sadık gönderilmesini manalı buluyor 
kaldığı ve bir tanesinin hainlik ettiği Son günlerde Avrupanın garbında iki 
kanaatine taraftar değilim. siyasi ziyaret oldu. Biri İngiliz kral ve 

cfnsanın son gördfü!ü, her halde kraliçesinin Parisi ziyareti: diğeri de 
ilk gördüklerinden kat'i ve sağlam- Hitlerin yaveri Videmanın Londraya gi
<lır. dip lngiliz hariciyesiyle temasta bulun· 

cGüzelJik ise... Unaurlarin mü- ması. 
kcmmelli~inden doğar. Bu Alman - lngı1iz temuı, kralın Pa-

cBir diktatörün diyannda, herkes riı seyahatinden evvel olmuıtur ve iki
diktatörden korkar: Eakat en ziyade sinin aruında bir münasebet aörülmek
korku ic;inde hayat eüren bizzat dik- tedir. 
tatörlerdirf Evvela. yüzbqı Videmanın kim oldu-

cÇok gezen, en çok rezalet gö- ğunu hatırlatalım: 
rendir. Videman umumi harpte yüzba§ı idi 

c:Şairler ve ressamlarla heykeltraş- ve Hitlerin onbaşı olarak bulunduğu ta· 
lar insanlığın !hoppalarıdır 1 bura kumanda ediyordu. Videman, mü-

c:Hayvanlan sevenler, insanları tarekeden sonra, ordudan istifa etmiı ve 
6evenlerdir 1 ticaret hayatına atılmıştı. 

«Uyku, bize kuvvet, zevk hayat Aradan seneler geçiyor. Hitler iktidar 
veren bir ölüdür!» mevkiine geliyor, Almanyanın devlet 

Katerin Dömidiçi bu sözleri birer reisi oluyor. Videman ise basit bir iı ada
d eli sacmruıı addetmek istedi. Fakat mıdır. 
Nostradamüs yakında din harbının 1934 te bir gün Hitlerin eski yüzba
baslıyacağını ve çok feci olacağını 01111, onunla görüşmek istediğine dııir ha
haber verdi. her gönderiyor. Hitler, eski kumanda-

Oin harbınm genç Navar Prensi nına karıı daima büyük bir hürmet bes
ile alakasını derin gösterdi. Henüz 1 lemektedir. Bu ziyareti memnuniyetle 
çocuk olan bu Prensin ba§tna neler kabul ediyor ve görüoüyorlar. 
geleceğini ihtiyar sihirbaz mükem· Hitler bu görüıme esnasında Videma-
rnel surette görmüştü. Ve Prensin na: 
rnürebbisine, çocuğu soymasını söy- - Sizin gibi bir adama benim ihtiya-
ledi. cım var, diyor ve yanında çalışmıya da-

Küçük Prens, bu vaziyetten kork- vet ediyor, tekrar orduyn geçmesini is
tu ve ağlamağa başladı. Bunun için tiyor. 
çocuğu o anda soymak imkanı elde 1 Videman evvela kabul etmiyor. Sonra 
edilemedi; fakat ertesi gün çocuğu Hitlerin lSrım üzerine, rnzı oluyor, fakat 
Sen nehrinde yıkamak suretiyle 

1 
çok yüksek rütbeli bir kumandan olmak 

No tradamüse çıplak olarak göster- istemediğini söyliyor ve bunu şart ko-
di1er. ıuyor. 

Nostradamüs: 1 Videman yint: yüzbaıı rütbesini alı-
- Bu çocuk genç yaşta ve üçün- jyor: o gündenberi d~ Hitlerin yaveridir. 

cü Hanri adiyle kral olacakhrl dedi. Fakat bu, onun rcsmı unvanıdır. Ası] va-* zifesi, siyasi meselelerde Hitlerin tavsi· 
Nostradamüs, sarayın en ziyade yesi üzerine, filen yaptığı yardımlarla 

sevdiği ve ümit bağladığı bir şahsi- muavenet etmektir. Mesela, bundan bir 
~t olmuştu. Hatta Katerin Oömidi- iki sene evvel, Amerikadaki Nazi teıki
çi, ihtiyar sihirbazın ani olarak ölü- Hitının yolsuz hareket ettiğine dair gelen 
rnünden korkmağa başlamı~ ve öl- haberler üzerine, Hitler Videmanı Ame
rnemesini temin için çareler arama- rikaya göndermia ve kendisine, oradaki 
ğa koyulmuştu. Ve bir gün Nostra- ,·aziyeti hal ve ıslah hususnda geniı bir 
damüsün ayaklarına kapanarak: alahiyet vermigti. 

- Nostradamüs, senin bana hiç Videman. bu salahiyetle. Nazi teıkila-
bir kötülüğün dokunmadı, fakat be- nı ıslah ederek Almanyaya dönmüı~ 
nim sana yapbğım kötülüklerim pel' ' Ü. 

çoktur. Senden çok yalvarırım, Ö· Bugün de Videman Hitlerin bazı mü
lürnünden sonra bana hortlak veye ıim talimatını alarak Londaraya gitmiı 
«:adı olarak görünme, benden bu su- ve orada muhtelif siyasi meseleler hak-

kında alakadar makamlarla görüşmüı-
tür. 

Loyd Corc, gerek kralın ParİI seya
hati, gerek Videmanın Londra ziyareti 
üzerinde yazdığı bir yazıda vaziyeti şöy
le izah ediyor: 

cHer Hitlerin, yaveri yüzba§ı Vide
man' ı, hariciye nazınnın • veya diğer 

nazırlarının • fikrini almadan, hatta on-
ların malumab olmadan hususi bir vazi
feyle İngiltereye göndermesi manalıdır. 

Diier taraftan, yaverinin İngiltere se
yahatini, bu gibi hallerde adeti olduğu 
üzere av için veya sıhhi sebeplerden do
layı yapılan bir aeyahat olarak göster
memesi de dikkate değer bir noktadır. 

Videman Londraya, Lord Halif aks 
kralla bernber Parise gidip Dalndiye ve 
Bone ile görü;,mcden evvel harici aiyaset
teki endi,di meseleleri onunla gözden 
geçirme vazifesi ile gönderilmiştir. 

... Bu iki ziyaretin de büyük bir ehem
miyeti vardır ve hadiseler Üzerinde, kat'i 
değı1se bile büyük bir tesiri olacaktır. 

20 sene kadar evvel Fransay]a olan 
dostluğumuzun biraz değişmesi Avrupa 
tarihinin değişmesine sebep olmuştur. 
iki devlet arasındaki yeni dostluğu tek
rar kurmakta da bugünkü kralın babası 
tarafından Parise yapılan ziyaret kadar 
hiç birıey amil olmamıştır. Bu ziyaret o 
zamanki bir diplomast hareketi idi. O 
günlerde de Avrupa bugünkü gibi, rakip 
gruplara aynlmı~tı ve her biri, bir ihti
laf ihtimaline karşı, mcvkiini kuvvetlen
dirmekle mc~guldü. 

Bugün Avrupanın iki büyük askeri 
devleti diğer memleketleri istili. tehli-
kesin~ gösteren bir askeri maceraya atıl
makta elele vermiş bulunuyor. 

Bundan ba~l\, bunların ikisi de - mil
letler cemiyeti azası olan - birer müs
takiJ memleketi, Fransa, f ngiltere ve 
Rusyanın protestolarına kulak asmıyarak 
ilhak etti. Bu tecavüzlerinde ;_üşterek 
bir ideolojinin §llmpiyonlan olarak yan
yana hareket ediyorlar. 

Bu iki devletin ba§ında bulunan dik· 
törler de bundan evvel birbirlerini zi· 
yard etmiılerdir.> 

Loyd Corc bundan sonra, Jngiliz kra
lının Paris ziyaretinde konuıulan İspan
ya ve Çekoslovakya gibi meselelerin bu 
iki devleti (İtalya ile Almanyayı) alaka
dar eden meseleler olduklarını iıaret 

ediyor ve Hitlerin yaverinin Londra zi-

ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Onun suçu, 
Avrupa ya 

tütünü Amerikadan 
olmasıydı 

12,30 karışık pl5.k n~riyatı. 12,50 plak .. 
la türk musikisi ve hail\ şarkılan 13,1~ 

ajans haberleri. 

getirmiş 
Akşam neşriyatı: 

Arasıra gençler arasında bir moda 
çıkbğını gör.. ünü.zı herketlıı aizında, 

bir pipo vardır. 
Fakat bizde pipo modasının çıkar gibi 

göründüğü bugünlerde Avrupada pipo
nun gözden - daha doirusu - ağızdan 

düıtüğü haber veriliyor. 
Bununla beraber, bugUn Avnıpada 

iki büyük siyasi, piponun en canlı mü
dafileri olarak görünüyor. Lyon ıehrinin 
ezeli ve ebedi belediye reisi, ~ki Fran
sıx haıvekili ve bugünkü mecliı baekanı 
Heryo ile eski lngiliz baıvekili Baldvin 
daima ağızlannda bir pipo, ile ortaya 
çıkıyorlar. Bu suretle pipo, siyasilerin blr 
&lemi sayılabilir veya, fazla konutmaya, 
nutuk aöylemeye ve münakapya alııık 
olan bu kimselerin, enselerini. diolerinin 
arasına sabit bir fCY alarak tutmak iate
dikleri düıünülebilir. 

Fakat pipo sevgisini en fazla f ngiliz
lerde görüyoruz. Tarihte, bir lngiliz ıuıil
zadesinin, idam edileceği yere, ağzında 
pipoyla geldiği ve başını cellAdın baltası 
altına koymadan evvel pipoaundan uzun 
uzun nefes çektiği meıhurdurı 

Sir Valter Raley ismindeki bu adam 
lngiltereye tütünü sokmalc cUrmü ile 
itham ediliyordu. Kendiıi de mGthit bir 
pipo ti?yakisiydi. Tütüne kart1 olan bu 
sevgisi yüzünden kral birinci Ceymisin 
sözünden diltmüı ve kralı tütün aley
hine btıyük bir mllcadeleye sevketmlt
ti. 

Valter Raleyin idamına dair ~ikan 

fermanda tütlln içmek IU tekilde tezyif 
ediliyordu: 

cVah~i putperest ve e."lr Amerika 
yerlilerinin bu barbar ve hayvant ( 1) 
adetlerini taklid etmekle kazanacağımız 
ne gibi bir ıeref veya medeniyet olabi
lir» 

Tütün, Amerikanın yerlisi kı•·lderili
ler arasında hakikaten çok rnnkbul ve 
hatta mukadde!i bir ocydir. Amerikan 
folklor cemiyetinin tetkiklerinde görül· 
düğüne göre, kızılderililer arasında tü
tünün büyük bir ananesi ve hatta dinle 
alakası vardır: 

Şimali Amerikadaki kızıl derililerd~n 
Omahalar en harpcu aşiret olmakla meş
hurdur. Bu aşiret reisi, çadırında iki çu
buk bulundurur. Bunların birine eulh çu
buğu, diğerine harp çubuğu ismini ve
rirler. Sulh çubuğu, çok ailslüdür. Harp 
çubuğu ise bir balta ıeklindedir. 

Aşiretin ileri gelenleri reisin t;adınn
da toplandığı zaman, içlerinden biri, çu
buklara tütün doldurur. Sonra, konuşu
lacak meselenin aldığı ıelde göre, harp 
veya sulh çubuğu içilir. Harbe karar ve
rildiği zaman baltalı çubuiun dumanlan 
tütmeye baılar, 

Yine bu Omahalarda iki cruP nr
dır. Bunlardan birine Gök çocukları, di
ierine Yer çocultlan derler. Bu iki crup
tan birincisi Babayı temsil eder, diieri 
Ana'yı. Çünkü, efsaneye ıöre, baba ye
re gökten gelmi.ş ve anayı yerde bularak, 
dünyaya evlat yetiıtirmiştir. 

Bu aıirette gök grubu diğerinin Üs· 
tünde daima, bir hakimiyet iddia eder. 
Çünkü bu aşiret bir pederıaht cemiyeti· 
dir ve bnba hakimiyeti esası üzerine ku. 
rulmuştur. 

Omahalarda bu iki grubun da kendisi· 
ne mnhsus ananevi çocuğu vardır. Yine 
bunlardan biri harp, diğeri ıulh çocu. 
ğudur. Toplantılarda iki ayn grup bu 
çubuklarını İçerler. Fakat, dört çubuğun 
bir araya geldiği pek nadir görülmekte
dir. Yalnız, birbirleriyle kavgaya karar 
verdikleri zaman, yine harp çubukları 
tütmeye başlar .. 

Tütün Avrupaya Ar.1erikadan gelmiı
tir. Ve bu yüzden, yukarıda anlattığımız 
gibi, bir adamın kafası kesilmiıtir. Fa
kat, alimlerin rıöylediğine göre tütün A
merikaya da Afrikadan gelmi§tir. 

Şarkta ve Afrikada bilhassa nargileye 
tesadüf edilmektedir. Fakat, birkaç a
sırlık bir tarihi olıın nargile, tütünün baş
ka vasıtalarla olan istimaline nisptle 
çok yenidir. 

Diğer taraftan, Arapların nargile iç
meleri ile kızıl derililerin çubuk içişleri. 
bilhassa oturuş vaziyeti itibariyle biri
birine çok benzemektedir. Bu da, tütü
nün Amerikaya Afrikadan geçtiğini gös
terecek bir delildir. Yalnız, daha sonra
ları §arlclılar tütünü nargilede tömbeki 
~eklinde içmeye başladıkları halde, Ame
rika yerlileri çubuklarında yine adi tütün 
kullanmaktadır. Avrupalılar da pipola
rında içtikleri tütünü siıara tütününden 

yaretinin Paris ziyaretinden evvel yapıl
mıı olmasının asıl manasını bu suretle 
tebarüz ettiriyor. 

18,30 Karışık plak neşriyatı. 19,15 
daha başka bir ıekJe koyınuşlardır. !'!' ' " k ' k' · h lk. '!,. tarı (u d ) +\ll" musı ı ı ve a §Bri'-ı ~~ n an 

Tütün içmenin ıebepleri ve Zal1\anı d~ 20 t . t no 15 .. •. .. saa ayarı ye arıı.P,ça ne qya . ~ , 
goz onunde tutulursa şarklı garplı ve T "" k 'k' . h Ik k 1 (S l~ ur musı ısı ve a şar ı arı a ~-
Amerika yerlileri araa\llda yine büyük hattirı) 21 Viyolonsel solo (Edip, § ezen) 
bir benzerlik görUlmektedir. insan ekae- Piyanoda; prof. Georg Markovlts. 21,15 
riya, düşünceli olduğu zaman tütün içer, StUdyo salon orkestrası, 
Araplann çölde belki zihinlerini meocul 22 Ajans haberleri ve hava rapgru 
edecek mühim meseleleri yoktur, Fakat, 
tabiatin geniıliği, gök yüzünün sonsuz

luğu onlan tabiat Üstü oeyleri düşünme
ye aevketmi;ıtir. Tasavvuf felsefesinin ya· 
tağı olan oark bu hususiyeti haizdir. 

ISTANBUL RADYOSU: 
Öğle ne~yatı: 
14,30 Karlfık plAk ne riyatı. 14,5( 

P!Aklo Türk musikisi ve halk arkılan 

15,15 Ajans haberleri. Amerikan yerlileri de yukarıda anlattı· 
~ımız ananelerinde görüldüğü gibi, harp 

ıh 'b' .. . b" .. . Ak am neşriyatı: 
veya su gı ı muhım ır mesele uzerın· 18 SO Pl!kl ..l--- ' k' i 1915 Tü'rk 
d .. .. ki • .. .. . • 1 , a wuUJ musı ıs . , 

e goruteee en zaman tutun ıçıyor ar. iki l h lk k 1 (H"k t R' ) 
B d ·· ü u dl.i .. .1 b b mus s ve a ar ı arı ı me ıza 

u a tut n n, gunce ı e era er git· 20 t i t 20 15 
... . . .. . b' . ld ' 1 aa ayan ve arapça neşt ya . , 
tigım gostercn en eyı ır mısa ır. Tü k iki-ı h lk k l (H d ) r mus ;u ve a ar ı arı an nn 

Bizde de tütünün dügünceli anlarda, 21 PlAkla ne§rlyat. 21,llS StUdyo salon 
cefk&r dağıtmak için> içildiği malUın- 1 orkestrası. 22 Ajans h bcrleri ve hnva 
dur. Siyasilerin pipoya düşkün olmaları raporu. 
aynı sebeple izah edilemez mi) 

Piponun yapıldığı ağaç ta hayli me• 
rakh bir macera geçirmiıtir: 

En makbul pipolar Fransızlann cbrü
yer> dedikleri funda .Upürae otu dal ve 
kökünden yapılan pipolardır. f ngilizler 
de buna cbriyer> derler ve bunlar bu-
gün en mctlıur pipo mar'• '•rı olmuştur. 

Piponun memleketi İngiltere olmakla 
beraber, tahtasının memleketi Korsika• 
dır ve pipo yapmağa en müsait ağacı bü~ 
tün dllnyaya tanıtan bir Fransız olrnu,. 

SENFONiLER : 
1 l .4S Berlin kısa dalgaa1 Senfonilı 

konser 2 3. 15 Bükreş Senfonik plak kon· 
seri. 

HAFtF KONSERLER : 
7. 1 O Berlin ktsa dalcua musikili pa• 

zar selmları ( 8. 15 devamı) 9.1 S Parü 
Mondiyal pli.k muıikiei 1O.3 5 Plak l O. 
45. Berlin kı.a dalıuı ork..tra, alto, pi
yano 12 Peris Mondiyal konser nakli 13 
Berlin kıaa dalgası hafif rnusiki ( 14.15 

tur. denmı) "· 1.5 Parla Mondiyal koMtr 
O zamana kadar pipo &di sert afaç- nakli (f.f keza) 13.25 Bükrco Diniko 

lardan yapılırdL Bu itle uğraşanlar bil- orkeetruı 1 S.45 Bükret Ulu.al muaik.i 
hassa Fransanın dağlık arazisindeki köy· 16.25 Ulusal dans havalan 16 Pctto kı· 
lülerdi. Kıpn yollar kardan kapan1nea aa dalgası Kanşık konser (Askert bando 
!tehre inip çıkamıyan köylüler, kulübe- I ve hnlk mu~ikisi) 17 Berlin kısa dalıan 
!erine kapanarak, ocaklannın batında pi- eski musiki hatırnlan 17.45 Bertin kısa 
po ve envai çqit çubuk oymakla m~ dalgası neıJeli musiki konseri 18.50 de
gul olurlardı. vamı 18 Pariı Mondital konser nakli 18 

Teııadüfe bakın ki, Sen Klod'lu bir pİ· Peşte radyo orkestrası 18.1 S Berlin in· 
pocu aynı zamanda Napolyonu da çok sa dalanın Alman halk marvlan 19. 15 

· 185 o l · d b d N 1 keza 19 Bratiıılava, Prag, orkestra, flüt 
severmı;ı. sene erın e u a am n-

1 . . . . prkı 19. 1 7 Bükrq oehir bandosu 20. 
po yonun mezarını zıyaret ıçın Panse ge- B 

1
. k dal k • 

er ın ısa gası pazar onserı 21.05 
liyor. Yanına da, yaptığı pipoların en gü- y M d ı h' ] · d ar1<>va en e sso un eser enn en 
zellerinden birisini almıştır. plaklar 21. ı O Bükrq orkestra tarafın-

Sen Klod'lu pipocu Napo]yonun Paris- dan hafif musiki 2 1.20 Prag Vals ve 
teki mezarını ziyaretle iktifa etmiyor, bu operetlerden putpuri 22 BükrC§ de Bus
çok sevdiği büyük adamın doğduğu ye- synin eserlerinden konser 22.35 Bükreş, 
ri de görmek istiyor ve bu maksatla Kor- alon orkestrası 22.55 Pqte Çigan musi-
aikaya gidiyor. kisi 22.30 Prag plak musikisi. 

Yine tesadüf bu ya, oradayken pipo
sunu dU,ürüyor. Onun, güzel pipoya kar

ii olan aevgiaine mukabil, pipo içmeye 
ka11ı da büyük bir iptilası vardır. Çarna
çar, ddb bir pipo almaya mecbur olu-
yor. 

Fakat, bir Korsikalıdan aldığı bu pipo 
o kadar ho,una gidiyor ki 1 Bu, hakikaten 

kaba bir pipodur. Fakat aiacı aayet 
eyidir ve hiç yanmıyor .. 

Adam, bu güzel pipo ağacının nere-

OPERALAR, OPERETLER 
2 1. 1 S Peıte Plankenin operetlerinden 

sahneler (orkestra ve prkıla) 22 Var
ıova Verdinin c T roubadou> operasını 
nakil 22.1 O Prag cŞebruad• operaaa 
(plakla) 

ODA MUStKtSt 
21.15 Bertin ima dalgası Gromnum 

kuarteti. 

den elde edildiğini soruyor ve Konıikıllı- REStT ALLER 
larm pipolarını funda dallarından oyduk- 9.15 Berlin kısa dalga111 Beethovenh. 
!arını öğreniyor. As-dur ve Fis-dur piyano sonatları (9.45 

lote. Napolyonun doğduğu yeri gör- orkestra ve piyano) 15 .4 5 Beri in kısı 1 

~~k .. i~~n ~orsikaka gelen _bu Fra~sız I dalgası piyano konseri (Bach) 18 Va:. 
koylusu, gıderken memleketınde pıpo §Ova şarkı resitali ( 19 keza) 
yapmak İçin bir hayli funda dalı götürü- DANS MUSiKiSi 
yor. Ondan sonra bu ağaçtan yapılan pi- 19.50 PC§tc 23.40 Bratislava 23 4_5 
polar meşhur oluyor.. Prag. 

37 senedenberi birbirini 
kaybeden ·iki kardeş 

İngiJiz kraliçesinin Paris ziyareti, lmk 
seneye yakın bir zamandanberi görüt· 
miyen iki kardeıin birbirini bulmasına 
vesile olmuştur. Bunlardan biri 76 ya
tında ihtiyar bir kadındır. Diğeri de 
onun 80 yaşındaki ağabeyisidir. 

Hadise §Öyle oluyor: 
Kraliçe Elizabet Pariste kaldığı müd

det zarfında ıehirdeki birçak İngiliz mü
esseselerini gezmiş, bu arada f ngiliz has
tanesini de ziyaret etmişti. Kraliçe ora
da hastaların birer birer hatırını sormuş 
ve onlarla görüıımüştü. Bu arada seksen
lik bir ihtiyarla da görüıüyor. Con ston 
ismindeki bu adam uzun müddettenberi 
hastanededir ve adeta yataklık olmuo
tur. Fakııt, krali~e gelince ayağa kalk
mak istiyor. Tabii mani oluyorlar, ada
mın bu hareketi hoşuna gittiği için kra
liçe onunla daha fazla konu~uyor ve gön
lünü alacak sözler söyliyor. 

Bu sırada, kraliçenin hastaneyi ziya
retini tesbit için onu takip eden fotograf. 
çılardan biri kraliçe hastanın yat11ğı ba
eında iken ikisinin bir arada resmini çe
kiyor. 

l~te Con Stonun 3 7 aenedenberi kay
bettiği kız kardeşini bulmasına yardım 

edecek olan, bu resimdir. 
Resim bir İngiJiz gazetesinde çıkıyor .• 

Conun Londrada bulunan kız kardeşi 
Amelya Hovtorn bunu görüyor .. Resim-

de hastanın ismi yazılı olmamakla bern· 
her ağnbeyisini tıınıyor. Fakat b iraz 

şüphesi vardır. Derhnl, resmin çıktığı 

gıızeteyc yazıyor .. Gazete Paristeki mu• 
habirinden, bu hastanın kim olduğunu 
öğrenmesini istiyor. 

Londra ile Paris telefonla konU§Uyor. 
Ve nihayet bir iki saat sonra ihtiyar la
dına müjdeyi veriyorlar. 

Paristeki İngiliz hastanesinde kraliç• 
nin konuştuğu ihtiyar Amelya Hovtro· 
nun ağabeyisi Corçtur. 

Bunun üzerine, ihtiyar kadın, kalkıp 
Parise gidiyor.. Kardeıini buluyor ve 
iki kardeı sarmaı dolaı oluyorlar. Amel• 
ya ile Con birbirlerini 3 7 sene evvel kay• 
betmiıler ve bir daha hııber atamamı~ 
!ardır. Nereden olduklarını bile bilmiyor. 
!ardı. Bugün buluıtukları zaman, çocukı. 
luklarından, gençliklerinden bahse~ 
ler, diğer kardeşlerini sormuşlardır. 

Şimdi Con, eyi olup kız karde~i ile b~ 
raber Londraya dönmek arzusundadır. 
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Boşan mı yacağız Mini • • 
mını 

Fare ve kocaman 

Evli olmamıza rağmen ha
yattan memnun, mesuduz 
c 

maymun 
--0--

Minmini fare, dolayısiyle kocaman bi 
maymunun ölümüne sebep olmuştur. 

Nevyorkta Broklinde oturan Mister 
J ertrüd maymun beslemeğe meraklıdıx 
Oç yaşında olmasına rağmen yer yüzü 
nün en büyük maymunlarından biri sayı 
lan c]ig> isimli şempanzesini bütün Ne 
yorklular tanır. 

Biliyorsunuz ki Joan Gravford, Franıo 
T one ile evlidir. Beyaz perdenin bu iki 
meşhur yıldızı ılruında ııeçimaizlik ol
duğu ve yakında boşanacak.lan hakkında 
bir şayia çıkmııtır. Bu pyia üzerine bir 
gazeteci kan lı:cx:a ile bir arada görüı· 
müı bu dedikodular hakkında ne düşün· 
düklerini sormuttur. lıte verdikleri ee· 

vaplar. 
J ean Gravford ııeçen giinü bir gaze

teci tesadüfen koc::amla aramda geçen 
uf ak bir münalı:apya phit oldu. Bu mü
nakaşa yeni aldıiun otomobilim içindi. 
Aradan iki gün ııeçti ve hütütn Holivutta 
benim koc:amdan aynlmak istediiijm ıayi 
oldu. Ne büyük yalan.. Biz üç senedir 
evliyiz. Bu evlilik hayabmızın on misli 
daha fazla bir zaman uzamamuı için hiç 
bir sebep göremiyorum. 

Vekıi. ben kocamla ara.sıra kavga et
miyor değilim. Çünkü o bir türlü czen
ginler çocuğu> olduğunu untmıyor. Bu 
da canımı sıkıyor. 

F ransuva T one - Kanının sözünü 
kestiğim için beni mazur görün. Ne ya• 
payamı. Elimde değil .• Bunlar hep mil
yoner çoc::uğu olarak büyütülm~ olmak· 
lığımın kusurları. Yalnız size ıu kadarını 

söyliyeyim lci evlendikten sonra ham· 
başka bir adam oldum. Nevyork barla· 

···· · ·· ·•••ı··· ······· ······· · ··········· 

Joan Kravfort 
Ve 

Franşo Tone 
anlatıvorlar 

• • • • • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nnın bekar hayahmdaki eski ııımank 
genci değilim. O zaman haftanın yedi 
günün dördünü barlarda sahahlara ve 
ertesi gÜnÜ akııamı ancak alhda uyanır
dım. Evlendiğimdenberi en geç ak~m

lan onda yatıyor, sabahları da erken 
kalkıyorum. Jean hayatımı çok değiştir
di. 

hakkında büyük bir hayal sukutu içinde dik. Bu bizim ilk aşk doetomuz oldu. 

idim. Sevmek budalalığını bir daha yap· ' Karım çok terakkt etti. Ben de ilerle
mamağa yemin etmiştim. F raıoyu gördü-

1 
dim. Yakında opera için hazırladığımız 

ğüm zaman birdenbire ioık olmadığımın ve hatta Metropolitin operasına bile gi
sebebi de işte bu ilk sukutu haya1im ol· 
muııtur. Maamafih ilk tanıotığımız o gün 
öğleden sonra çaya davet ettim. Ben ki 
çok çekingen idim, nasıl oldu da sabah
leyin tanıdığım bir erkeği öğleden sonra 
davet etmiştim. Oda hizmetçim · de bu 
ite hayret etmişti. içimden gelen bu ilk 
hisse asla nadim olmadım. 

Fran!lo - Ben de öyle .. Bekir iken 
dimi yapayalnız' hissediyordum. Bir ka· kafamda bir çok projelerim vardı. Bun

dın, ~e kadar ~eşhur. olurs~ olsun dai- ı lann hiç birisini tatbik. edemiyordum. 
ma hır erkek himayesıne, hır erkek ya- Şarkı söylemek, jimna.atik yapmak, ki
nındaki huzura muhtaçtır. İşte Fransuva tap okumak istiyor, lakat intizamsız olan 
bana bunu verdi. Ona ölünceye kadar hayabm bunlan yapmama mani oluyor

minnettanm. du. Jean ile evlendikten eonra ve ancak 
F ransu - EstağfuruJlah cicim. Fakat onun sayesinde bütün bunları yapmağa 

biliyor musun, ilk tanıttığımız günü asla imkan bulabilirim. Şarkı dersini beraber 

unutmıyacağun. almakla i§e ba~ladık. Her gün bir aaat 
Bir filimde Jean ile beraber rol almıı- birbirimizle do-re-mi· fa· sol teati eder· 

'' Beyaz 

receğimizi umuyoruz. O zaman önümüz
de yepyeni bir meslek yolu açılmıı ola
cak .. · 

Jean - Bu yol, benim küçüklüğüm
denberi talep ettiğim yoldur. Daha kü-

çük yaşta iken prkı söylemeğe bayılır
dım ve her banyo yaptıkça muhakkak 
ıarkı söylerdim. Banyoda sesim bana 

daha eyi gelirdi. Bana ıarkı dersi aldıran 
ve bu suretle idealime beni yaklaştıran 
Franıodan nasıl ayrılabilirim. Hatti. 
kavga ettiğimiz zamanlar karıılıklı opera 
parçalan okuruz ve. okuduğumuz parça
lara barışmak için sözler karışbnrız. 

Nihayet kahkahayı basarak kuc::aklaşı
rız. Bizim ayn}acağımm ve boıanac::ağı· 

mızı zan ve ümit edenler ne kadar alda-
nıyorlar anladınız ya .. 

Esire 
tım. O zamana kadar Jeanı hatta beyaz 
perdede bile görmemiştim. Esasen ilk 
defa olarak. sinemada rol alıyordum.Da· 
ha evvel tiyatro artisti idim. Filim 19 32 
Noeline doğru çevrilmeğe başlandı. lllt 
gündü. Stüdyoya sabahleyin erkenden 
ve her kesten gelmiı bir koltuğa oturmuı 
bekliyordum. 

Yirmi dakika sonra da diğer artistler 
hiç telaş etmeden gelmeğe ba"ladılar. 

Fransızlar inkılibımıza 
dair· filim hazırlıyorlar 

Arkasında Franş Kot genç bir kız gel-

di. Ve sinirli bir hareketle kendini Y•- tnk1Iabımızdan alınan bir mevzu üze-' Filmin çekilmesine başlamak üzere 
nımdaki koltuğa attı. rlne bir Fransız kumpanyası ( Beyaz meşhur rejisör Papst yanında arkadaş-

Birbirimize bakındık. lri mavi gözleri Esire) adında bir fiilin çevirecektir. Bir ları olduğu halde bir haftaya kadar şeh-
hakikaten çok gÜzeldi. Gülerek: Fransız muharriri tarafından hazırlanan rimize gelecektir. Rejisör haricii kısım-

Bu maymun, kulübün bahçesindck'. 
kulübemsi bir yerde yaşıyormut. Geçen 
lerde ev sahibi kadın bahçeden alışma· 
dığı sesler işitir. Bahçeye inince beklen• 
miyen bir manzarayla karşı karııya gelir. 

Maymun kulübenin İçerisinde deli gi 
bi bir haldedir. Çılgın gibi bir yandan 
bir yana koşuyor, parmaklıklara saldın• 
yor, tel kafesleri kırmak istiyor. Nihayet 
Jig tel kafesin bir kısmını yıkmaia mu• 
vaffak oluyor ve kudurmuıı gibi bahçey• 
fırlıyor. Bahçede de bir hayli koıtuktan 
sonra açık pençereden evin İçerisine ab.o 
lıyor. Önüne ne rastgelirse devirerek ;. 
kinci kata kadar çıkıyor. Banyo odasına 
giriyor ve kapıyı arkadan sürgüliyor. 

Sahibinin davetlerine, tatlı sözüne, 
kendisine pençereden gösterilen muzlar• 
rağmen kapıyı açıyor; nihayet mistere 
Jertrüd polise müracaate mecbur kalıyor. 
Polislerin geldiğini gören maymun ikinci 
kattan su oluklarına tutuna tutuna ap• 
ğıya iniyor ve arka kapıdan tekrar eve 
girerek her ıeyi tekrar kırıp dökmeğe 

baılıyor. 
Maymunu teskin için arbk hiç bir ümit 

kalmadığını gören kadın, polislerin may• 
munu vurmasına muvafakat ediyor. llk 
kurıunu yeyen Jig yaralanıyor, yere yat
mış ve ölümün gelmesini görmek İstemi· 
yormuı gibi elleriyle yüzünü kapıyor. 

Hayvan ancak dördüncü kurıunda öl· 
müştür. Maymunun ölümünden sonra sa· 
hibi bahçedeki kulübeye gitmiş ve may• 
munu bu kadar ürküten şeyin ne oldu· 
ğunu aramak istemiş, fakat bir deliğin 
önünde oturan ve kendisini görünce içeri 
kaçan bir fındık sıçanından başka birşey 
görememişti. Maymunu kudurtanın bu 
minimini fare olduğu sanılmaktadır. 

Jean - Fransuva da benim hayatımı 
değiştirdi. Onunla tanı!lmazdan evvel 
c:dimımik> bir kadındım. Fakat bu (bi
namizm> endi~e verici bir asııbiyettcn 

başka birşey değildi. Dertlerimi dökecek 
candan hiç kimsem yoktu. Hayatta ken-

- Franııo T one sizsiniz demek. senaryo Luçya kumpanyası tarafından ların yerlerini tesbit edecektir. Filim şehir tiyatrosu artislerinden bazılan da 
Dedi. memleketimize gönderilerek müsaade Fran.<ıı.zca sözlü olacak sonra Tiirkçeye rol alacaklardır. Artistler ü ç ay k adar 
Jean - O uman hakikaten ben bitaz ~stenmiştir. Senaryo al~kadarlar tara- çevrilecektir. meleketimi7.de kalacaklardır. 

asabi idim. Duğlasın oğlu ile boşanma jl fından be~enilmlş yalnız bazı noktalar Filimdeki baş rolleri Edvig F öye ile Filimde alatu rka musikiye de yer ve-
daha bitmemişti. Aşk ve istikbal :tashih edilmiştir. Şarl Buaye oynayacaklardır. Filimde rilecektir. 

Kadın karilCTimize: 
25 sene içinde kadın ~açlarının geçirdiği şnyanı dikkat de

ğişiklikleri gösteren bir seri foto röportaj takdim ediyoruz. 
Bu re!;imlerde dünkü ve b ugün kü sinema flleminin en tanın
nıl§ simalarının saçları zamanla ne kadar b üyük t ahavvU
lata uğrad ığını görmektesiniz. Uzun saçlar devrinde arkadan 

1 
şinyonlu saçlardan başlıyarak 1935 de alagarson saç moda
sına .gelinceye kadar saçları bir likte kadın çehreleri de bir 
boklimon kadar değişmiştir. 
Kadın saçlarının asıl güzellik devri 1931 den sonra takip 

ettiği seyirde görülür. Denebilir ki şu yedi s:melik devre, 
k uvnkforlarm a rtistik inceliklerle yarattıkları en güzel m o
delleri ihtiva ediyor. Şimdi s izinle birlikte sıra ile geçirdiği
miz istihaleyi takip edelim bayanlar •• 

25 senede kadın 
saçları ne kadar 
moda değiştirdi 
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AŞÇIBAŞI MAllKA 
Makarnalar 

ö~ iCRA MEMURLU- POT ASA SATIŞI 
do~;"~:rı!zat~~:~!:.n~::~u;!: lzmir incir ve Üzüm sat şı ko-
oğlu Akifin babası Müstan oğlu Ha- •fi • b • ı• • d 
cı Emin Ve anası Ali lı:ızı Şerifeden operalı erı ır ığın en: 
mevrus poyraz damlarında Nisan R J k } • • b •• •• k 1 
934 T. 91 No.lu 150 lira kıymetli .., U Jl re 0 f eSIOIQ UYU Oı• 
5056 M2. kesik, ve pekmez mevki- • 
ine92No.lu4000dörtbinlirakıy- m8SI Ve havaların yagv IŞlJ S[ttme• 
metli kayden 9ı90 tarla hali hazu--

?a 73s2o M2 bağ, ve sarı tih mev~- mesi ihtimali göz önünde tutu· 
mde 93 Noda beher dekan bet lıra 

kıymetli .20 dekar tarla, ve Aynı T. larak Bir lig .. imiz tarafından ae-
ve mevkıde 94 N.hı beher dekarı ke- e 
za bet lira kıymetli halen ıs dekar t • t • ı t 1 e· ı · .. . . 
tarla ve 9S No. da alacamezar M de Jf 1 en pO &Sa ar, lf Jgımtze 

Selıinilc aergiainin Birincilik 
modalyaamı kazanmıştır ... 

18380 M2. ı80 lira kıymetli tarla ve b " J k f • f ( d s• ı• 
keza aynı ta. 96 N.da beher dekan ag 1 ODpera 1 er e Ve lf l• 
60 lira kıymetli hayden 2297S M2. w • • • J • d k• k • d 
vaziyette 60 dekar bağ, ve kör kuyu gı 'ttlZlD zn lr e l mer ezıo e 

Yerlimalı 
pekmez mevkimde a~ tarih 97 N. k J S ) 
da kayden 2297S M2. hali hazırda S8fJŞa ÇI 8fl mıştlfe atı.Ş ar Sef• 

ÇATAL, BIÇAK, KAŞIK 

200 dekar beher dekan 4 lira kıy- • d• 
metlie§CU'htarla,veaynıM.deaynı best ve peşın .... 
tarih 109 N.da kayden 2297S M2. • 
halen beher dekan 450 K. kıymetli lhtıyacı olanların her,ün öğ

iskelesinde 
260 debr efClll'h tarla ve boz alan t 
yazla civarında Kinunuevv.eı ~9 leden ev,·el Saman 
T.6. N.da kayden 15 D.vazıvette L~ 

yüzde1t~ 1sooıira~iqca.rlı iş Bankası Üstünde Birlioimiz 
tarlalar ki bu on parça bağ ve tarla- ~ 

lardaki Akifin 40 hissede 6 hissesi, 8 • • .. ( • } 
ve Temmuz 315 T. 38 N.da eldelek UrOSU08 IDUf8Caat art rıca 0 U• 
tepecik, l:ıiçerli çiftliği dahilinde kay- 1 . 
den 25 O.halen 100 dekar beher de- ll n ll • 31-2-4-6-9 (2552) 
kan ıo lira kıymetli tarla, ve Eylül ıElmmilBl•ıııım111111mımı __________ ııİıllmıl!B•-~ 

3ı 7 T.6. N. tapunun muhtevi oldu
iiu kayden 30 D. vaziyette -100 de-

B "yük' f-.l.'-~-hklarl .. d kar ve beher dekan bes lira kıyıne-
u eaaı<ar a vucu a ge- etli k 'ftlik d hilinde k 

tirilen fabrikamızda yerli malı ola- m eza çı a l ~r 
rak her model çatal, bıçak, O.ık ko_valık denmekle maruf tar alar ile 
imal lunmaktaııhr A ı· Ağustos 318 T. 98 N.lu tapunun 

h 
0 faik lan• bvrupa ml ~urla: muhtevi olduğu hali hazırda 90 de-ayanna o u emaa aız ye ı ._ _ • 

ah fabrikaamın lit her """' bağ ve 10 dekan tarla olan ve 
m d mamu ını bağın dekarı 20 lira, tarlanın dekarı 
yer e aravınız. ıo lira kı ı· ı d ı LOKANTA ve Gazinocuların ymet ı o an poyraz am an 
nazarı dikkatine : kara kayrak mevkiindeki bağların ve 
Fabrikamız BASKURT marka· Nisan 305 T. 11 N.da alacamezar M. 

lı YERLt mamulitımızı görme- de tarafları bacı Ali, çelik oğlu, mes
den, ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK tan o;:Iu Hacı Mustafa ve yol ileçev
takımlarınızı almayınız. Bütün rili 30 dekar ıso lira kıvmetli tarla
ınaJlarımıt hem kalite itibariyle ların 4320 Hissede Akife ait 738 
Avrupanınkinden daha yu1ı:sek ve hissesi ve Şubat 325 T.43, 44 Nu
hem de fiatçe YOZDE 30 daha maralarda on beter dekar ve beher 
Ucuzdur. dekarla.rı beser lira kıymetli iki par-

Umumi Saha Yeri: latanbul Tah- ça tarlalar ile ara damı mevkiinde 
takale caddesi No. 51 8-318 T.32 N.da kayden 3.D.halen 

(Jak Dekalo ve Şsı.) lS dekar 4S lira lcymetli tarla ve 
--------- ---- damların a\acamezar M. de anyı T. 

tZMtR tKtKCt iCRA MEMUR- 19 N.da beher dekarı 10 lira kıymetli 
LUôUNDAN: 2S dekar tarla (gölyeri) ve aynı 'r. 

Amerikan marka iıtaklit sinek suyu dünyaca tanınmı• en tesirli sinek 
suyudur. H....,...tın yegine ı:!üşman?dır. Bir defa tecrübe yapan lataklit 
sinek suyundan ayrılamaz. Tavsiye ederiz. 

DEPOSU : Suluban civarı No. 28/9 HOSNO öZ öDEMISL 

lzmir Emrazı ariye hastanesi 
Baş hekinıliğ!nden: 
Hastahanenin 1938 mali yılı ihtiyaçlarından aşağıda tahmini fiati 

ve muvakkat teminatı yazılı 108 kı!em eczai tıbbiyesi 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konmu~ur. Şartname ve listeyi İstanbulda Sağ· 
hk direktörlüğünde ve izm!rde Hastane ba§hekimliğinde her gün gö
rebilirler. Eksiltme 11 ağustos 938 perşembe günü saat on birde Te
pecikte Emrazı Sariye hastaneıİnde toplanan komisyon huzurunda 
yapılacal..'tır. Muvakkat temİnat para veya para muk:lbilindeki evrak 
komisyonca alınamıyacağından isteklilerin ihale gününden evvel te
minatlarını lzmir mal sandığına yatırmaları lazımdır. 

Tahmin bedeli Muvakkat teminab 
Kuruş Kuruı 
30339S 227SS 

28 - ı - s - ı o 2719 (2533) 

lbrahim oğlu Behcet Salihin dos- 22 N. da san Wı azmak M.de beher 
yadaki mukavelede isimleri yazılı dekan ı O lira kıymetli 9 dekar taı·
hükmi ve hakiki eshasa olan boKun- lalardaki 1440 hissede Akifın 738 
dan dolayı Emlak 

0

ve Eytam bankası hissesi icra mıı.rifetiyle aablığa çıka
lzınir ıubesine birinci derecede bi- nlrru~hr. Bu 20 parça gayri meııkul
rinci sırada ipotekli bulun1!Jl Bomo- lerin takdiri kıymet zabıt varakala
vada yıkık minare sokağında kiin nnda ve bu günden itibaren açık bu
olup tapu kaydına göre 72, 72-1, !urum §artnarnclerinde fazla tafsilat 
72-2 ve 74 emlak 90, 92, 94, 96 taj vardır. Herkesin görebilmesi ıçın 
numaralı ve 17200 lira kıymetindeki ı263 N.lu dosyada a(:ıktır. Satı§ Sa
müakirat imalathanesi ve deposu ile lihli icra dairesinde S-9-938 Pazar-
5090 lira değerindeki maa bahçe ev tesi günü sa~t 9-10 arasında yapıla
ve müıtemilatı ve 4750 lira kıyme- caktır. Kıymeti muhamminenin % 
tindeki zeytinyağı imali.thanesi ile 7E tini bulmıyan gayri menkullerin 
müskirat imalathanesi ve deposun- artırmalan lS gün daha temdit edil-
daki 2025 lira kıymetinde mibanik miş olııCak ve mezkilr günde yİne bu .,. ____ .,..,__il!l!!!!!!P.!!!!!!!..,--!!!.'!!!!!!1!!!!!!!2!!!12:2!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!l!!llD 

ilat ve edevat ile buhar kazanı ve bedel elde edilmezse 2280 numaralı ilan 
teferruat aairei sabitesi kül halinde kanunun hükümleri cari olacaktır. 
mü9teri çıkmaz da ayn ayn olarak Bu gayri menkullerden her hangi 
satılığa çıkanlmııtır. biri üzerinde bir bak iddia edenlerİn 

Zeytinyağı imalathanesindeki alit ve ipotek sahibi alacaklıların 20 gün 
ve edevat bu aahflan hariçtir. içinde hak ve iddialannı müsbet ve-

Fazla izahat almak istiyenler dai- aaikle birlikte icra dairesine mÜl'aca
remizin 38-6766 sayılı dosyasına at etmeleri mecburi olup aksi takdir
mÜl'acaat ederek oradaki vaziyet ve de hakları tapu sicilince mukayyet 
takdiri raporlarından istedikleri ma- olmıyanların satı§ bedelinin paylat
liimah alabilirler. l,bu gayri menkul- masmdan hariç bırakılacaklardır. 
lerin mülkiyeti aç•k artırma suretiyle Fazla izahat almak istiyenlerin icra 
ve 844 numaralı Emlak ve Eytam dairesİne müracaatleri ilin olunur. 
bankuı kanunu mucibince bir defa- 2777 (255S) 
Ya mahsus olmak tartiyle artırması -------------
1.9.938 pel'!eDlbe günü saat 11 de alakadarlıınn ve irtifak hakkı sahip
İcra dairem~ içinde yapılmak üzere !erinin gayri menkul üzerindeki bak
l:ıir ay müddetle satılığa konuldu. !arını hususile faiz ve masrafa dair 

Bu arhrma neticesinde sabf be- olan iddialannı iıbu ilin tarihinden 
deli her ne olursa olsun borcun ö- it;oaren 20 gün içinde evrakı müsbi
denmesi tarihi 2280 numaralı kanu- telerile birlikte memuriyetimize bil
nun meriyete giridiği tarihten sonra- dirmeleri İcap eder. 
)'a müsadif olması hasebiyle kıyme- Aksi halde hakları tapu sicilince 
tine bakılmıyarak en çok artıranın malUın olmadıkça paylqmadan ba
Üzerine ihalesi yapılacaktır. Sabf riç kalırlar. 20-8-938 tarihinden iti-
844 numaralı Emlak ve Eytam ban- baren ıartname her kese açıktır. Ta
kası kanunu hükümlerine göre ya- !iplerin yüzde yedi buçuk teminat 
pılacağından ikinci artırma yoktur. akçesi veya milli bir banka itibar 
Stalf peıin para ile olup miqteriden mektubu ve 38-6766 dosya numa
nlnız yijzde iki buçuk dellaliye mu- rasiyle izmir ikinci icra memurluğu-
rafı alınır. na müracaatları ilin olunur. 

tpotelı: sahibi alacaklılarla diğer 2560 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Batturak diğer adı Hüseyin ağa camiinin muhteli tamiratı 28/7 I 

938 tarihmden itibaren ı8/8/938 gününe kadar 20 gün müddetle 
açılc arttırmaya çıkanlmıttır. Ketif bedeli 4ı90 liradır. 

Muvakkat teminah 3ı4 lira 25 kurll§tur. 
ihale 18/8/938 perfCIJlbe günü saat onda vakıflar dairesinde ya

pılacaktır. 
Fenni prlname ile münakasa kaimesi her gün dairede görülebilir. 
EJıliyeti fenniyeyi haiz iateldilerin mÜl'acaatleri ilin olunur. 

31 - s - 11 - 15 2781 (2557) 

lzmir ili daimi encümeninden: 
Eksiltmeye konulan İ§ : 

Bu İşİn açın tutan 
Bu işe ait evrak apğıda 
Gösterilmittir : 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün ve saati 

istekliler : 

izmir - Torbalı yolunun 4 + 000 -
ıs + 13S kilometreleri arasında gra-
fil.--te gösterilen ıoıenin esaslı ona-
nlınuı.. · 
( 18032) lira ( 47) kurut· 
A) Kapalı eksiltme f&rlnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
E) Bayındırlık i}leri genel prtna
mesi. 
D) Ketif ve fiat silsilesi cetveli, proje, 
grafik ve hususi fenni prtlar. 
ıs ağustos 938 pazartesi günü saat 
11 de İzmir lli Daimi Encümeninde 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 üncü maddede yazılı evrakları lz
mir, Ankara, latanbul Nafıa müdür-
lüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Eksiltmeye girebilmelc için 938 yılına ait Bayındırlık bakanlığın-

Muvakkat Teminat : 
Teklif mektupları : 

dan alırımlf müteahhitlik belgesiyle 
Ticaret odası belgesi. 
(1353) liradır. 
2490 sayılı yasanın 31 inci madde
sine göre. tanzim olunarak yukarıda 
4 üncü maddede yazılı saatten bir sa· 
at evvel İzmir tli Daimi Encümeni 
baıkanlığma makbuz mukabilinde ve
rilecektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2739 (25S3) 

Izmir defterdarlığından: 
25/3/93ı tarihine kadar lzmir Milli Emlak müdÜl'lüğünden tak

sitle mal satın almıt olanların mütebaki bor~arı 3524 numaralı kanun 
mucibince 938 -esinden itibaren yeniden lS seneye tecili için her 
mükellefin ayn ayn hesapları yapılmakta olduğundan ileride her han
gi bir yanlıfhğa mahal kalmamak üzere arzu edenlerin bet gün zar
fında Milli Emlak müdürlüğüne mÜl'acaatle timdiye kadar vermİf ol
duklan paraların makbuzlarmı ibraz etmeleri beyan olunur. 

2740 (2S54} 

.sAHIFE 9 

Memurluk müsabaka imtihanı 
T. C. Zıraat bankasından : 

Ban1remızın ıuhe ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak 
üzere miisehaka imtihanı açılacakbr. 

Mü•hakaya girebilmeak için en ez Orta mektep mezunu olmak 
ve yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şartbr. 

18 den llfllğı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 ya§lndan evvel 
memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara. hmir ve lstanbuldaki imtihanlara Orta mektep mezunları 
ahnmıyacaktır. 

Orta mektep mezunlan içİn altı ay: Lise ve daha yiiluıek mektep 
mezunları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında Orta 
mektep mezunlarına otuz; Lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 lira
ya kadar ve imtihandaki muvaffakıyet derecesile mütenasip surette 
ücret verilir. 

iyi derecede yabancı dili cF ransızca, lngilizce, Almanca bilenlerirn 
ücretleri emsalinden 1 O - 25 lira arasında yübelt tutulur. 

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları 
askerliklerini ifa edinceye kadar tehir olunur. Ve askerde bulundukları 
müddet zarfında maaşsız mezun sayılırlar. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olan· 
lar on beş liradan afaiı olmamak üzere % 20 nisbetinde zamla TEKA· 
ODE TABI DAIMJ KADROYA alınırlar. 

Yabancı dili bilen ve asgari Lise tahsili olanlar talimatnamesindeki 
şartlar dairesinde beş senelik muvaffalciyetli bir memuriyet devresin
den sonra bir sene için Avnıpadaki bankaiar nezdinde staja gönden1ir
ler. 

Müsabaka imtihanlanna Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın 
Bahlteair, Bursa, Çaı\akkale, Diyarbekir, Denizli, Edirne, Erzurum, Er· 
zincan, Eskişehir, G. Antep, İstanbul, lzmir, Kastomoni, Kars, Kay~ 
seri, Konya, Kütahya ,Gireson, Malatya, Maraş, Samsan, Ordu, Sivas, 
Tokat, Trabzun, Van, Yozgat, şubelerimizde Orta mektep mezunları 
için 16 ve 17 Ağustosda Lise ve daha yukarı tahsili olanlar için 18 ve 
19 Ağustosta saat dolmzda başlanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edile• 
bilecek izahnamelerde görülebilir. 

lsteklileri:ı müsabakaya iştirak edebilecekleri mahalddri Banka şu
besi müdürHiğüne ve Ankarada Bankanın personel işleri müdürlüğü
ne 15/ 8/ 938 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

24,26,27,29,31, 2669 (2504) 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçlann dökülmesine ve kepeldenmesine mini olur. Komojen saç

lann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır .. 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
saç ebiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarmda bulunur. 

D ATM O N Masa vantilatörleri 

1936 ıeneıinde en son icat edilen bu vantili.törler ÜÇ adet pil· 
le itler. Bir saatte bir kuruttan daha az sarfiyat yapar. Bankala· 
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçhr. Bilhassa saatte bir kurut cibi az sarfiyat yapması 
~arruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

Sabf yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 
öDEMtSLi HOSEYIN HOSNO 



SAYrA: !• 

tZMtR MEIV 1 EKET HASTA
NESt DAi jlLI HASTALIK

LAR MU iAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fırın karıısında (25) 
numaradadır. 

TELEFON : 3956 
EVl Cöztepe Tramvay caddesi 
No. 1O!8 TELEFON 2545 

tZMIR _EI..EDtYESlNDEN: 

No. 3499 
3517 
3539 
3527 
3508 
3477 

14 I 7 / 938 
15 I 7 / 938 
16 I 7 / 938 
16 / 7 / 938 
9 I 7 I 938 
9 I 7 I 938 

Y ukanda tarih ve numaralan ya
zılı. kanunlar belediyenin ilin tahta
ıma asılml§br. Herkesçe bilinsin. 

2784 (2558) 

:z::::::;zz -

lzmir ili kültür direktörlüğünden 
Cinıi 

T alebesıruı 
Yazı tahtası 
Camlı dolap 
Öğrebnen muuı 
B. öğretmen muui 
Peyldi yemek muuı 
Sandalye 

Adet Muhammen fiat 

430 
59 
45 
23 
11 
19 

170 

Lira 
8 

10 
18 

8 
16 
12 

1 

Tutan 
Lira 

3440 
590 
810 
184 
176 
228 
170 

5598 
1 - İzmir ve mülhakab ilk okullan için yukarıda cinsleri ve mik

tarlan yazılı ders gereçleri 26-7-938 tarihinden itibaren 20 gÜn müd
dettle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulm1J!tur. 

2 - Muhammen bedeline göre 420 liralık% 7.50 teminatın bu
ıusi muhasebeye yatırılması. 

3 - thale 15-8-938 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11 
de lzmirde hükümet binuı içinde daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Bu iıe ait fenni, hususi §&rlnamesini ve numunelerini her gün 
dairemizde görebilir. 

5 - Ekailbneye girebilmek için 2490 No.lu kanunda yazılı belgele
rin getirilmesi lizımdır. Ve bu İfe girebilecekleriiı teklif mekuplan, 
yine aynı kanunun tarifi gereğinde hazırlanıp üçnücü maddede yazılı 
ıaattan bir ıaat evveleine kadar makbuz mwmbilinde encümene vetdi 
edilmelidir. Postada olan gecikmeler kabul edilemez. 

26-31-92-14 2667 (2518) 

Devlet demir yollarından: 
Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve vufı apğıda ya

zıh balast 15-8-938 Pazartesi günü ıaat 10 da kapah zarf uaulile Ba
hkesirde 3 üncü iflebne binasında ıabn alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 930 lira muvakkat eminat vermeleri ve 
2490 No.lu kanunun tayin ettiği vesikaları ve reami gueteninl-7-937 
gün ve 3645 No.lu nushasmda İntİf&l' etmİ§ olan talimatname daire
ıinde alınmıt vesika ve tekliflerini aynı gÜn saat 9 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler Balıkesirde 3 üncü ifletme müdürlüğünde ve Manisa 
istasyonunda parasız dağıtılmaktadır. 
Balaatm bulunduğu kilo cinai Miktan Muhammen 

yer metresi M.3 bedeli 
Lira 

Menemen - Manisa istas-
yonları arasında 41-50 Toplama kırma 

26-31-4-9 
10,000 12400 

2678 (2515) 

IZMi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadır. 
Yerll Parru§undan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup maUara Avıupamn ayni tip 
mensucatına fatktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T~lgraf adresi: Bayrak Izmri 

:::u:::s 

Emlak ve eytam bankasından; 
Esas No. Yeri 

D. 3 

D. 4 

İzmir Urla Kızılbahçe 
Duman gölü «Çekeli 
çukuru» 

17.mir Urla Kızılbahçe 
Çekeli «kuJIU» 

No.su Nevi Kıymeti Depozito-
su T.L 

Tarla ve kısmen 3.704.22 740.84 
bağ ve içinde altı 

ağaç zeytin 
9 Hr. 4980 M 2. 
Bağ ve dört harap 298.62 59. 72 
dam ve bir su ku-
yusu ve1>n zeytin 
ağacını içine alan 

önce bağ timdi tarla 
7657 M 2. 

izahatı yukanda yazılı emlakin peşin bedelle satııı 4/8/938 per
ıembe günü saat on birde yapılacaktır. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini Vememize 
yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlannda birer fotoğrafla nüfus 
tezkerelerini getirmeleri. 

20 - 31 (2478) 

w __ a:::::::s: ____ ----

Avrupa ve Amerikaya talebe 
gönderiliyor 

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

ile 20 talebe seçilecektir. 
Bunlardan 12 si maden itleri veya maden Endüstrileri ile alakadar 

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

il - isteklilerin qağıdaki prtlan haiz olması lazımdır : 
A - Türk olmak. 
B - Madenlerde veya saha üzerinde çalıfabilecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak «Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.» 
C - Uakal Lise ve Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını ha

iz bulunmak. 
D - Yatı 18 den qağı ve 25 ten yiıkan olmamak. 
IU - Her istekli, mühendislik veya jeologluk mesleklerinden han

gisini aec:tiğini verece~i istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsa
baka notlarının tasnifi, her iki mealeP.ı imtihanlarına girilmit olsa 
dahi, seçilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik ve jeologluk kaydını tqımıyan istidalar kabul edil-
miyecektir. 1:ı 

iV - Müsabaka §U denlerden yapılacaktır. 
A - Cebir ' - Her iki meslek için mecburi 
B - Hendese » » ıt » • » 
C - Fizik » » » » » 
D - Kimya » » • ıt » 
E - Ecnebi bir dil » » » » » 
F - Nazari hesap Yalnız mühendislik için mecburi 
G - Müselleaat » » » » » 
H - Mihanik ıt » » » » 
t - Jeoloji Yalnız jeologluk için mecburi 
J - Zooloji » » » » » 

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

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

Ouü Mizanın hesabında, ecnebi Lisandan kazanılan numara çift 
aa yılacaktır. 

Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk sekizi mühendis
liğin doğrudan doğruya teknik branılannda tahsil ettirilecek ve do. 
kuzundan 12 inciye kadar olan 4 ki!i de, maden itletmeleriyle made
ni Endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere Ticaret 
ve organizasyon mühendisi olarak yetiıtirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
devlet emrinde mecburi hizmete ti.bi olduklarından bu hususta mü
keUefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bu
nun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanlan Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet ıunlardır : 
a - M. T. A. Enstitüsüne ıon müracaat tarihi ı 24 ağustos 1938. 
b - Sıhhi muayene tarihi : 26 ağustos 938 
c - Müsbaka imtihanlan : 29 ve 31 ağustos 938 
VUI - Taliplerin Nüfus Hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasini 

mektep pbadetnamesini veya bunların tasdikli birer ıuretlerini, 4 
kıt'a fotoğraf ve dilekçelerini aon müracaat tarihine kadar Ankarada 
M. T. A. Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve ııhhi mua
yeneleri için de tayin edilmit olan günde öğleden evvel bay Hasan 
aparbnanmdaki Enstitü merkezinde bulunmaları ilin olunur. 

2007 /2247 10 - 21 - 31 2274 (2410) 

lzmir Bölge San'at okulu Direk
törlüğünden: 
Kültür direktörlüğü emriyle Bölge San'at okullari ve Ankara inp

at uıta okuluna bu yıl alınacak yatılı parasız talebe müsabaka ıınav
lanna 22 Ağustos 938 tarihine raıthyan pazartesi günü sabah saat 
dokuzda okulumuz kurağında batlanacaktır. 

Namzetlerin kaydı kabul muamelesi 1 ağustos 938 tarihinden iti
baren her gün okulumuzda yapılacaktır. 1stek1iler ilbayhk orununa 
hitaben yazılmıı bir dilekçeye : 

1 - Tam devreli tik okul Diplomasını ve yahut daha yüksek dere
celi okul tasdiknamesini. 

2 - Nüfus va qı kağıtlarını. • 
3 - 4 adet vesilcalık fotoğrafiyeyi il.İ§tirecek ve ilbayhk kanalı ile 

müracaat edeceklerdir. 
Ocretli veya nehari girmek lstiyenler müsabaka imtihanına tibl 

değildirler. Ocret üç taksitte 150 liradır. Nehariler ücretsizdir. Yat 
haddi 13 - 17 dir. iki sene üstüate döndüklerinden dolayı aynlan or
ta okul talebesi alınmaz. 

10-21-31 -12 '(2409) 

31 TEMMUZ PAZAR 1938 
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5.AJ..ü!>iNiN SESi vs -ACENTELER.İNDE fh 
Izmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile bina inşaatı 

eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan İ!: 
27 haziran 938 tarihinde yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından 

dolayı ihalesi yapılamıyan Ankarada Bankalar caddesinde Osmanlı 
bankası ittisalindeki Vakıf arsa üzerine Borsa, Vakıf paralar müdür
lüğü ve Apartman binası inJaahdır. 

2 - Bu İn§aatın temel kısmı vahidi fiat üzerinden ve mütebaki ak
sam maa müıtemilit kötürü olarak yapılacaktır. 

3 - Ketif bedeli 220446,54 liradır. Bunun 28184,15 lirası temel 
için ve 192262,39 lirasıda diğer kötürii üsamın inf&lı içindir. 

4 - Bu intaata ait §arlnaıne ve evrak §unlardır: 
A- Fenni ve hususi tarlname. 
B - Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fia_t cetveli. 
C - Ebiltme §Utnameai. 
D - Proje. 
6 - Yukarıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar umum müdürlüğü 

İn§aat müdürlüğünden latanbulda İstanbul Vakıflar bat müdürlüğün
den, lzmirde lzmir Vakıflar müdürlüğünden 11,02 lira mukabilinde 
alınabilir. 

7 - Eksiltmeye 5/8/938 tarihine rutlıyan Cuma günü saat 12 de 
Ankarada ikinci Vakıf apartmanında Vakıflar umum müdürlüiü in
pat müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 12272.33 lira teminat 
vermesi ve qağıda yazılı vesikaları haiz olması tarthr. 

A - 1938 yılına ait Ticaret odası vesikası. 
B - 1938 yılma ait olarak Nafia vekaletinden ahnmıf ve en qaği 

100 bin liralık tek bir bina inıaatını yapını, ve muvaffak ol.mut bu
lunduğunu bildiren yapı müteahhitliği vesikası. 

9 - İsteklinin bizzat yüksek mimar veya yüksek intaat mühendi
si olması ve bunlardan biriyle mÜ§tereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri de şarttır. 

1 O - Kapalı zarfın ihzarmda teklif mektuplarının yazılı§ında bu 
zarflann tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde isteklilerin 2490 sa
yılı kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfiyen riayet etmeleri 
lizımdır. 

Keyfiyet ilan olunur. 
22 - 26- 28- 31 2635 (2488) 

İzmir ziraat 
ğiinden: 

mektebi ·müdürlü-. . . 

• 

Azami Fi. Bedeli Yüzde 7.S 
Cinai 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Dana eti 
Sadeyağı (Birinci Urfa) 
Zeytinyağı 
Pirinç (Tosya) 
Toz teker 
Beyazpeynir 
Kuru fasulya (Horoz) 
Makarna 
Un {Ayvansaray) 
Uatates (San) 
Arpa (Yerli) 
Yulaf (Yerli) 
Buğday (Yerli) 

Asgari teminab 
Kilo Kilo Kurut Lira Kr Lira Kr. 

26000 30000 9. 75 2925 00 219 37 
6000 6600 45 2970 00 22 75 
1000 1000 30 300 00 22 50 
1700 2000 100 2000 00 150 00 

550 700 40 280 00 21 00 
2000 2200 25 550 00 41 25 
1300 1600 27 432 00 32 40 

500 700 40 280 00 21 00 
1000 1300 28 234 00 17 55 
1000 1300 25 325 00 24 31 
850 1000 17 170 00 12 75 

2000 2600 s 2os oo ıs 60 
12000 12000 4,5 540 00 40 50 

7000 7000 5 350 ()() 26 25 
1900 1900 6 114 00 8 55 

22000 22000 4 880 00 66 00 Yemlik kuru ot 
Benzin 
Mazot 

(Teneke) 100 100 290 290 00 21 75 
{Teneke) 75 75 135 101 25 7 59 

YekUn 12949 25 9'11 ıs 
1 - Buınova Ziraat mektebinin 938 senesi ihtiyacı için açık eks!l~

me ile alınacak yukanda cinsleri yazılı erzak 27 /7 /938 tarihinden ıtı
baren on L-- gu"n müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

~ ı ile 2 - Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatını mal sandığına tes im .. 
alacakları makbuzla beraber ihale günü olan 11 / 8 / 938 perşembe gu
nü saat 15.30 da mektepte mütqekkil satın alma komisyonuna gelnıe-
leri.. ..d 

Bu hususa ait f&rlnameleri görmek istiyenlerin her gün mektep rnu 
ürlüiüne müracaatleri. 27 - 31 - 6 - 10 (2526) 2697 



Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiuk alcınlığınm fena akıbetler doğurmama 
mini olmakla beraber bütün ubraplan da dindirir. 

lcabuula ıiinde 3 lıa,. alınabiliJ' 

,:.-... mm .. ı• ............................ , 

UMUM SANA YI ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Menmcat makinaları ve tezgahlan bı1iimam •anayi malnna
ları, T ornalm, M alılıaplm, Frezeler ~•airl! .. 
cPLATTıt markalı pamuk ç.ıkrıklan ve yedek parçalan. 
Pamuk presel~ri. 
BABCOCK VE WILCOX her kan•ette buhar kazanları. 
Her neYi demirler ve bonılar. 
Her aiateıaı kompresörler. 
DekoTIJ ve maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri.. 
MARATHON markalı her cim torna. imalit, kalıplık çelikl · 
cıva çelikleri, her tilrlü halitalı haütuız çelikler ve •• 
TIT ANIT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlannızı qağıdaki adresten temin edebilirsiniz ı 

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

--

Hl.Ytt"ih 
(:İlli 

DEUfSCRE LEVAN l 
TE- LlNLE 
G. m.b.H. 

H. SCHUET 

ACHAIA vapuru 18/7/938 de bek· 

Fratelli S~rco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

leniyor. Mal çıkaracaktır. JUNO vapuru 25/7 / 938 de liman 

iLSE L - M RUSS vapuru 20n7938 ı:nıza elip Rotte:rdıını. Amstcrdam ~ 

de bekleniyor. Mal çıkaracaktır. 

YALOVA vapuru 22/7 / 938 de bek

leniyor. Rotıerdmn, Hamburg, Brcmcn 

Hamburg limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORtENT UNtEN 
CDYNIA motörü 28n/ 938 de bek.; 

içüa yük alıacaldır. lenmekte olup (Doğru) Anven Ro 

AMERtCAN EXPORT LtNES terdam, Hamburg, Dnnimarlc ve Balb' 

SERVtCE RAPID~ limanları için yük alacaktır. 
EXE:TER vapuru 1 S temmuzda Pire- SERViCE MAR.lTIME ROUM.Alft; 

den Ne~orka hareket edecektir. PELEŞ 38 d b ki vapuru 30/ 7 / 9 e e en 
SERVtCE MARmME ROUMAIN 

mekte olup Malta, Cenova, Mnrsilya ve 
BUCARFSr 

Cezair limanları için yük 'Ve yolcu alır. 
DUROSTOR vapuru 24 temmuzda 

'L..-L-=- K·· GaJ "-- ilandaki hareket tarihleriyle navlun .--..... .Tor. Ö9tenıee, atz ve ..,...,. .. !' 

''-- - -1 • • • ..::L al k lardalci dcğişildiklerdcn acenta mesufi. uman an ıçm :y..... aca tır. 

STE. ROY ALE HONCROISE yet kabul etmez. Daha fazla tabilit · · 

DA.NUB.E MARn1ME ikinci Kordonda FRA TEU.J SPERCO 

TtSZA vapuru 16 temmuzda beki.•- vapur acentalığına mÜTacaat edilmen ri· 
• B p S . ._1_. __ " _ı ca olunur. 

nıyor. cynıt, ort - aıt ve ~eri-

• ye limanlan için yük alacakhr. Telefon : 411 t ! 4142 / 2663/4221 

TISZA vapuru 3 ağustosta bek.ini- -------------
yor. Danup limanlan için yük alacaktır. 

Dindakt hareket tarihleriyle nav

lunlardaki değlşlkliklerden acenta me

nıliyet kabul etmu. 

Daha fazla tafsil!t almak lçln Blrln
cl Kordonda ·~. F. Hen.ry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalığı.ııa müra· 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

11.... ........ ._ ________________ ;.:..._.ill caat edilmesi rica olunur. 

Vapur acentast 
BfR.NCf KORDON REES 

BlNASI TEL 2443 
Ellerman Liaea Ud. Tel. No. 2001 n 2008. 

Ağız bütün mikroblara daima açık LONDRA BArn 
DESTRO vapuru 7 hazirancb 

bir kapıdır. Ve unutmayiDIZ ki: ''Umdal,, umumi Liverpool ve Snn1ead•a ıelip 
yük çıkaracak. 

Bakımaızbktan çüriiJen diflerin 
difteri, bademcilr, kaamık, eaflo. 
enza ve hatti zatürreeye yol açtık. 
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide bammuı, apandi
ıit, nnrasteni. sıtma ve romatiz.. 
ma ya·.-'lğı fermen anlatılmıftır •• 

deniz acenteliği CAV ALLO vapuru 7 haziranda 

Ltd gelip Londra ve Hull için yük ala-
• caktır. 

lfEJ l.ENIC UNES L1D. 
HELi.AS vapuru temmuz nihayetin

d~ beklenilmekte olup Rotterdanı. Ham. 
bura ve Anvere limanlarına yük ala. 

FLAMINIAN vapuru 22 hazi .. 
randa Liverpool ve Svanıeadan 
ıelip yük çıkaracak. Telefon: 2413 Posta Kutusu 234 

ı _ 13 (S41) Temiz ağız ve ıağlam ditler umu. 

~~---------~-~--~-----ı ~d~tn~~nm~hlrinci~~ 
caktn. DRAGO Tapanı 25 haziranda 

ezacı Kemal Ka· 
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddeai 
Beyler Sokajı köt-i 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
rnaldııal hediyeniz eo-

Z&CI Kanal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmu§, kokuculu1 
~lemini pşırtmıı bulunmaktadır 
Hilal cczaneaini. eczacı Kemal 

Kamili itindt:fci ciddiyeti, kolon
yalanm lzmirlilcre sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız İçin tİfeler üzerinde Kemal 
KinıiJ ad1D1 srörmeli.iniz. 

Kula Mensucat 
F ABRIK ASININ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BJRINCI KORDONDA , 

ÇOLAKZADE 
Hah Ltd. Şjrketi 

Vltrlnlerlnde ıe,hlr edilmektedir. LUtfen ziyaret 
~diniz, Satış toptan ve perakende 

h olmu,tur. Binaenaleyh diflerİ· 
nizi her gün kabil olduiu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilinini:& ve ebneli•İ· 
niz. Bu auretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumut olur-
sun uz. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi ıabah ve akıam her yemekten sonra f ırcalayınız .... 

ONITED ST A n:s AND LEY ANI' Londra, Hull ve Anversten gelip 
LtNE L TD. yük çıkaracak ve ayni zamanda 

HEL VlC vapuru temmuzun ikinci on londra ve Hull için yük alacaktır 
betlilc günleri.ad. beklenilıaekte olup Tarih "" naYluıilardald değl.ftldlkler-. 
N.vyodt limam jpa yi.ilc allleaktrr. den acenta mesuliyet bbal etma.; 

BAALEBEK npura f .5 / f 7 eylUI ara-
------~~-----~~ 

ttnda beklenilmekte olup Nevyork için 
yük alacakbr. 12 de lzmirden hareket edecek Pire. 

BALKANLAR ARASI HA rn Korfu, Adriyatik limanlan, v enedik. 

ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor Tne.te ve Şupk limanları i.c;in yolcu ve 

Balk.an ittifakı ikt.at konferansıma yük alacaktır. 

ııeyyah, yolcu ve yük için te.ia ettiii hat· 

-~!!!!!!llBJ ___ :""W .. ır•-----------... ta memap Yagoela• bandrrıW 
LOVCEN 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

18 de Daha fazla tafsiat ılhnak lçhı Binnd ... 
DiŞLERiN ÇOROMEStNDEN BlR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOöDU~UNU HER KES BIUR 

BRONZ 
DlŞ FlRCALARJ DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR .•. Her eczane ve tubafi1eclden arayınız. 

:==============~· ,:._;. ... . . . . ..,. . . . ' . . .. ~ ' -.. ~ ... ' .. - ... "' . -Karahisar Maden Suyu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

J'ni Jımir eczanesi TELEFON 2067 - . . . . 
.... . ....... -- . .. .... 

Lük. vapuru l 3 ağustosta 

Constann, Varna ve Burgas limanları Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

için hareket edecektir. umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 
L O V C E N edilmesi rica olunur. 

Lüks vapuru pazartesi 22 ağustoa aaat TELEFON : 3111 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
awrzır;z..a30 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oteleiıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareaiyJe bütün Ege 
halkına kendisini ıevd"rmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu .. 
~rl~ • 

Bireok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiı ucuzdur. 
lstanbulda bütün E2'e ve I:zmirliler bu otellerde bululUJ'lar. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ ILJ\_Ç 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

·• . .,,,..: ... - .. -· . . -~. • . • . .·_' ··, ·ı."" 
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MMUZ PERŞEMBE 1938 

Dört gün süren taarruzdan sonra 
Cümhuriyetçiler esır sayısız cephane ve 650 kilometre yer aldılar 4600 • 

Taarruz bili devam ediyor Südet işinin halline doğru .. 
Nasyonalistter de V alansiyada bir in- Lord Runciman Çek Cümhurreisi ve 
2iliz 
• 

ettiler Alman Lideri ile ne zaman konuşacak 
1 Londra, 30 ( ö.R) - Salı günü Lon-

daha hücum • • 
gemısıne 

. f dradan ayrılarak çarıamba günü Praga 
J gelecek olan Lord Runsimana tavassut 

'Wl . ~ J vazifesinde kendisine yardım edecek 

olan eksperlerden mürekkep bir heyet 
takdim edecektir. Bu heyet Lordun T U• 

na ve ekalliyetler meaeleleri hakkında 
çok tecrübe sahibi olan huıuai sekrete

rin'den başka F oraynofitı ekonomik kı

sım ;,efini, Lord Runsimanın eski parJS. .. 
mcnto eekreterini ve konsoloılulc: ıervi
sine merbut olup Südet mesele.sinin inki
şafını ıimdiye kadıır dikkatle takip et· l mit olan bay Jan Henderaonu ihtiva et• 

" __ . ~~~"t' - ... ·,:,:,$: a?J mektedir. :'.' .tiiti ·-. !"·:· ·~_:.~ li•,. --
Her ne kadar Lord Runılman İngiliz 

Nasyon11li.>!l,..rin io;ç., 1i r. 1 •1r.:drı 1 ·i 1.,.f:!'"'1!J'"'l J .. c ,.~!2 
Parıs. 30 ( ö.R) - lspanyol cümhu-

tiyetçiJerinin terakkileri devam ediyor .. 

Baraelondan ıu tafsilat verilm•ktedir : 
Cümhuriyet orduaunun Ebre cephesinde 

bqladığı büyük taarruz hareketiniıı dör
düncü g{inil ıonunda elde edilmif olan 
neticeler ıunlardır : 650 kilometre kara 
arazi fethedilmiı, (3600) esir, her çap
ta bir çok toplar, eayuız mitralyöz1er, 
henüz tahmin imkanı olmıyan külliyetli 
mühimmat ve diğer harp malzemesi c.üm
huriyetçilerin eline düşmüştür. 

Delosorkos mevkii IJgal edilmiJtir. 
Candesa tamamiyJe muhuara edilmiıtir. 
Jleri mühezeleri garbe doğru ıarkarak 

taarruzun baılangıç noktası olan Mora 
de Ebreden 30 kilomere mesafeye gel
mişler Dobaka nehrinin kıyısını tQJ.muo

lardır. 

Cümhuriyet kuvvetlerinin diğer bir ko
lu cenup istikametinde ilerliyerek Gan
deaa Kaniz yoluna yaklaşmışbr. 

Yukan akdeniz cephesinden ıür'at· 

le çekilmiJ olan ekserisi lıalyan ve F aalı
lardan mürekkep asi a1ay1an Gandesa .. 

da harbe ahlmıılar ve nevmidane müca
dele ederek muhasara çenberini kırmak 
için mukabil taarruza teşebbüs etmişler

dir. Bu hareket güçlük çekilmeden püs
~Ürtülmüş ve haıun ağır zayiata uğra

mıştır. 

Ebre kavıinde taarruz fiddetle devam 
ediyor. Hükümet kuvvetleri güçlüğe te· 

1adüf etmeden muntazamen takviye kuv .. 
vetleri alabiliyorlar. Ebre nehri üzerine 
kurulan sahih köprüler takviye edildi
ğinden ağır arabalar ve toplar da timdi 
bunlardan geçebilmektedir. Cümhuriyet 
kuvvetlerinin bombardımanlara kar§ı 

emniyeti defi tayyare toplan da avcı 

tayyareleri vasıtasiyle temin edilmekte· 

dir. 
Londra, 13 (ö.R) - lnııiliz parla• 

mentosu mesaisini bitirmi,tir. 
İspanyol limanlannda F şist tayyareler 

tarafından Jngiliz vapurlarına yapılan 

yeni hücum1r, bunlardan birinin batı· 

• 
lspanyo[ cümhuriyetei!eri bir geçid resminde 

rılması ve içinde karıtmazlık komiteıi 

mü,..hiılerinden birinin ölümü AVAM 
kamarasının eon celsesinde hak;ki bir 
münakaşaya sebep olmuı ve başvekil B. 
Neville Chambcrlain ile hariciye müste· 
;ıan bay Buttler sayı.sız suallerle karşı .. 

lanmı;ılardır. 

Başvekil Dovning Streetin on numa· 
rasından hareket ,ederek Çeken ptosu. 

Paris, 30 ( ö.R) - Barselondan teb
liğ ediliyor : Katalonya cephesinde hü
kümet kuvvetleri Gandesanın §İmali pr· 

kisinde Monospeda önünde, Motehana 
ve Alagos ·nehirlerinin birle§me noktası

na gelmi§lerdir. 
Ayni kaynaktan gelen diğer bir tebli

gc göre diğer cephelerden getirdikleri 
kuvvetlerle asilerin kuvvetlendirdikleri 

na gitmi§tİr. Çaroamba gününe kadar mukavemete rağmen hükümetçiler Gan· 

orada kalacak ve ıonra Londraya döne.. d esanın cenubunda muhtelif tepeleri 

rek bir kaç saat kalacak ve yaz tatilini zaptetmişler ve Bandesa ile Orta de Sa• 
geçirmek üzere 1skoçyaya gidecektir. nuan yollarının bir1c§tiği noktaya var· 

Valansiya, 29 (AA) - iki filo ha- mıılardır. 
]inde 12 tayyare bugün saat 14.30 da Burgosun bildirdiğine göre ise Can .. 
limanı ve etrafını bombardıman etmi1 deta ıehri boştur. Cümhuriyetçiler ıehre 
ve 115 bomba atmıştır. Nüfusça zayiatın bazı noktalarda bir kilometre kadar ya· 

mikdarı henüz malU.m değildir. Mae.ma- yakından hücum ediyorlar. Bu hücum 

fih ehemmiyetli olduğu anlaşılmaktadır. 25 temmuzda Ebre nehrini geçen dört 
Çok yüksekten uçan tayyarder bir- hükümet fırkası tarafından yapılmakta

den bire alçalarak. limanda duran Jngiliz dır. Nasyonalist taarruzlar §ehre hak;ın 
bandıralı lteloni gemisine hücum etmİ§• tepeler üzerinde yerle§mişlerdir ve hü· 
lerdir. Bu gemi enternasyonal kontrolün kümetçilerin ıehre cenuptan girmeğe ça· 
müsaadesiyle kahve, ıekerden ıbar.t ı1 ıı,ııkları yolları ıiddetli ateı 'altında tu· 
olan hamulesini çıkarmıştır. tuyorlar. 

son vaziyet 
rr ethişçiler 

•• tecavuz 
işi azıttılar lngilizlerde 

ve taarruza başladılar 

Filistinde her gün görii!en sahnelerden 

Londra, 30 (ö.R) - Bir lngiliz po- lanmıştır. Bir zırhlı otomobil altında bir nezaret yapmaktadır. Köylülerin pazar. 
lis memurunu öldüren mütearrl2:lann as· mayn patlatılmıf, şoförü yaralanmışbr.. indirdikleri rı;ıallar muayene ediliyor. Bt 

ker tarafından öldürüldüğü Kudüsten Türtaremde bir silAh deposu ke§fcdilmiş muayeneden sakınmak istiycn iki sepet· 
bildiriliyor. Filistinin merkez mıntaka· li bir şahıs takip edilmi§ ve zabıta sepet 

ve 25 kişi tevkif olunmuştur. 
smda taarruzlar çoğalmışhT. Nablus ,eh- lerin içinde ayni pazarda geçenlerde keş 
rinde İngiliz merkez karakolunun önün.. Kudüste Arap mahallelerinde yapılan fcdilen cinsten iki maşin enfernal ketfet 

de bir bomba patlamış Üç kadın vara- son taarruzlardan sonra zabıtaca sıkı bir miştir. 

hükümeti tarafından irae edilmiı ve ha· 
zı ı, arkadaılan da devlet memuru sıla· 
tını hliz tahslyetler ı.e de bunlar tam 
bir lıtikl&lle hareket edeceklerdir. 

Gelecek hafta ortaaına doğru Lord 
Runıimaoın Çekoılovak relsicümhunı B. 
Ben~, baıvekili bay Hodza ve Südet 
Alman lideri doktor Haynlayn ile ve di
ğer ekalliyetlerin ,elleriyle temasa gir
mit olacağı tahmin edilmektedir. 

Lord Runıiman Çekoslovak hüküm•· 
tinden hazırlanmıf olan milletler ıtatü

aüniln bir ıuretinl ve Sildetlerin reisfn .. 

den de Südet Almanlarının müddeiyatı· 
nı gösteren bir veaikayı alacaktır. Bunu 
müteakip faaliyete ıreçecek olan Lord 
Runslman Çekoslovak devletinin bütün
lüğünü muhafaza etmekle beraber ekal· 
liyetlere istedikleri muhtariyet etatüsünil 
vermenin milmkiln olup olamıyacağını 

ar~tıracaktır. 
Prag, 29 (AA) - lngiliz ıefirl B. 

Nevton B. Hodza tarafından kabul edil· 
mittir. Mumaileyh müteakiben Londra
ya hareket etmiştir. 

Londradaki Alman sefiri saraya giderken 
Londra, 29 (A.A) - Runsimanın Berlin, 29 (AA) _ 

vazifesinden bahıeden Taymis gazetesi 

Lordun Pragdaki faaliyetinin ekonomi 
eksperlerinden bir zatın da refakat ede-
ceğini bildirmektedir. 

Breslav, 30 (AA) - Ecnebi mem
leketlerdeki Almanlar günün münasebe
tiyle ve A1man fenlikleri çerçivesi dahi
linde dün akıam bay Göbelsin riyaseti 
albnda ve hay Haynlaynın huzuruyle 

muazzam bir nümayi~ yapılmıştır. 
Bu münasebetle bir nutuk iradeden 

bay Haynlayn ezcümle demi~tir ki : 
- Ayni milletin mensupları arasında

ki siyasi hudutlarla manevi hudutlar vü
cuda getirmek teşebbüsü Almanlık hissi 
öniindo çökmüştür. Mensup olduğumuz 
devlete kar§ı vazifelerimizin ifasını cid
di telakki etmekteyim. Fakat muhtelif 
devletlerin tebaası olmak eıfatiyle kendi 
ihtiyarlariyle Cermanizm kanunlarına 

tebaiyet eden Alman milletinin vatan
daılanyız ve öyle kalacağız. 

Prager Tageh· 
lat ve daha diğer gazeteler tarafından 
neffedilen milliyetler statüsü metninin 

hakikate uygun olmadığı hakkında Çe• 
koslovak ajansının ve matbuat bürosu. 

nun tebliğlerini mevzuubahis eden Ber• 
1iner Tageblat gazetesi diyor ki : 

Çekoslovak matbuat bürosu bu hülA· 
saların Çekoslovak zimamdarlarının mÜ• 

saadesini ve yahut emrini almadan bu 
hususta her hangi bir neşriyatta bu]un'-

ması kat'iyyen muhtemel olmıyan Nido
ve Novini ve Prager PoeS!e gibi yan 

resml gazetelerle çıkmıı olması keyfiy•• 
tini tamamiyle kapalı geçmektedir. 

Bundan haıka Südet Alman mebusu 
kont ta Prager Tageblatta ne§redilen 
metni Alman partisine hükümet tarahn .. 

dan verilen projeye tetabuk etmekte ol• 
duğunu bildirmİ§tİr. Bu sebeplerden do .. 

layı bu Çekoslovak Tekzibi tatmin edid 
mahiyette değildir. 

Italyanın ırk politikası 
Papa ile Mussoliniyi tekrar birbirleri 

ile şiddetli mücadeleye düşürdü 
Paris 30 (ö.R) - Papa üçllncü defa 

olarak ve teferrüata girişerek raıılzm 
( Irkçılık ) , siparatizm ( iftiracılık ) ve 
müfrit nasyonalizm cereyanlarını takbih 
etmiştir. «Faal propaganda koleji> tale
belerin! kabul eden papa onları bu yeni 
nazariyelerden sakınınağa davet etmiş 

ve evvelld bir nutkunda katolik kilise
sine verdiği « cihllll!jumO.llük > prensibi 
üzerinde israr ederek ckatolik> hareketi
ni rasist aleyhtarı ve dolayıslle faşist 

aleyhdarı olarak gösterenlerin mücade
lelerine mukabelede bulunmuştur. Papa 
demiştir ki: 

cKatolik hareketi> teşkilatının hikmet 
vücudu ve faaliyeti ancak kiliseye ait
tir. Bu teşkil§! ancak katolik olmalıdır.> 

Sonra şu ihtarda bulunmuştur: 
«- Dikkat ediniz, ve bunu kendi men

faatiniz namına size tavsiye ediyorum, 
cKatolik hareketi> ni vurınamağa dik
kat ediniz. Çünkü Katolik hareketine el 
kaldıran Papaya el kaldırmış olur ve 
Papaya el kaldıranın mukadderi ise 
ölmüıtür. Bu bir hakikattir ve tarih bu 

hakikati isbat etmiştir.> 
Papa Italyanın ırkçılık yolunda Al

manyayı taklid etmesine teessüf etmiş 

ve Italyada ırk mefhumunun şimdiye ka
:lar daima daha seyyal bir şey olduğunu 
hatır la tmıştır .> 

cHakiki ırk propagandası, demiştir, Papa Pi 

sizin mektebinizdedir. Zira burada 36 sınıfta yürümeğe mecbur olduğumuz bir hücumlarda bulunmak vesilesi olmuştur 
milletin talebesi vardır. Bunların hepsi ırk meselesi de vardır. Faşizmin birini 1 cVolltişe Beobahter> şunu yazıyor: 
ayni anadan, ayni alledendir. Hepsi ay- veya her hangi bir şeyi taklid ettiğini 1 c Katolik propaganda mektebi tale 
nl masa etrafında nyni hakikatle büyü· ·· ] k d b ti' b ] · · k b ]" · · it Jyarun y& soy eme sa ece a es r .> c crının a u u papa ıçtn a Al· 
tülmüştür. > B. Mussolininin bu cevabı verirken, ni ırk tclôkkisine ve ayni zamanda 

Roma 30 (ö.R) - Papanın rasizmi Habeş seferi esnasında zecri tedbirlere man ırk telakkisine şidetle hücum içill 
• takbih eden nutkuna B. Mussolini cevap mukavemet parolası olan ayni sözleri bir fırsat olmuştur.> 

vermiştir. Papa bu nutkunda katolik tekrar etmiş olduğu dikkat uyandırmış- Esen şehrinde çtkan Nasyonal Zeitun! 
gençliğini ırk nazariyesinin yanlışlıkla- tır. gazetesi de cPapanın kabalığı> serlavha· 
rından sakınmağa davet etmiş ve Ital- B. Mussoliniye refakat eden şahıslar sı altında şöyle yazıyor: . al<· 
yanın da bu yolda Almanyayı taklid et- arasında şimal şarki Italya faşist federas- cPapa 11 inci Pin'in ırk meselesı h 
'rlesine teessüf etmişti. B. Mussolini bu yonlarının, bu arada Triyeste, Goriçy, kında şahsen vaziyet almast bekleoirdl 
~ün yazlık ikametga!u olan Forli civa· Modato ve Bolzano federasyonlarının re- ve Italyan ırk telakkisi hakkında da Al
·ında genç faşisUer kampını ziyaret ede- isleri bulunmakta idi. man irk teHlkkisine karşı olduğu dere
·ek aynen şu sözleri söylemiştir: Berlin 30 (ö.R) - Papanın nutku cede az anlayış göstereceği tahmin edl• 

c Sunu biliniz ve dünya bilsin ki ileri Alman gazetelerinin bir kısmına siddetli lebilirdi. 


