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\S0)(,~1 
Moskovanın bir tekzibi 
Moskova 2 (A.A) - Royter ajansının muha

biri bildiriyor: 
Uzak Şark dahiliye komiseri Lucovun Mançu

koya iltica ettiği bak.kında Tokyodan verilen ha
ber tekzip edilmektedir. 

·-----' YENlASIR Matbaaımda be111nnttır 
.....__~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!"l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~!!!I!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!--

Mesut bir anlaşma 
Fransız 

Pariste 
- • 

• 
ınç 

'/ngilterenin geçenlerde urk . ye ile akd~ttiği _itilaf tan 
sonra gelen bu itilaf yen · bi ulh unsurudur,, 

y 
G'OZEL ANKARA · TVRK DOSTLUGUNA SEVtNEN PARIS 

l
dir. ıittiJak etmeğe aeukeden feci hatayı hatıt'lamak lazımdır.> 

P~ris, 2 (ö.R) - Havas ajansı tebliğ ediyor: «Frama için daima biiyiilı bir kıymeti . ol~ ~ Epok .gazetesinde «Donadio> şöyle yaztyOT: cereyan eden Mdiseler ve imparaUırluğumunın etrafındt 
~litün gazeteler Fransız - Türk itilafının imzası dolayis1le devletin donluğa ba gün Almanyanın rnevzıl!"ını «Bir kaç aaırlılı Franau. - Türk Joatluğu, l•lıen- dolaşan ihüraslar karşısında bu itilAfın yalnız şimdiki değil, 

llıuttefikan memnuniyetlerini .beyan etmektedirler. Sarka doğra ilerlettiği ve .yeni bir Bağdad demıry°: duran ifinin halledilmesi dolayisiyle lıavvetlene- ileride her ihtimale karşı koymak hususundaki kıymeti de 
Pelit Parisicn gazctcsind~ «Burg» diyor ki: lu tehayyiil ettiği bir aırada daha büyük bir lııymetı celıtir. lntzilterenin iktisadi ve mali sahalarda ge- kolayca anlaşılabilir.> 
t'transa ile Türkiyenin Şarki Akdeni7. havzasındaki mUş- haizdir.» · çenlerde Türkiye ile akdettiği itilallardan aonra Nihayet Popolaire gazetesinde M. Lenı ~öyle diyor: 

1erek :menfaatleri telif edilmemeleri yüzilnden mı.ıta1.arrır «Ekselsion gazetesinde Marsel Peyi şö-ıJle yazıyor: ,gelen bu itila/ yeni bir sulh anftll'a mesabesindedir. «Türkiye ile yapılan itilM Fransız - İngiliz işbirliğini d& 
~akta idi. Şimdi bu rnefaatlerin telif edi!mesi her nokta- cBu itilô.fla müz'iç İskenderun sancağı ihtil.afı .sul~un icla: Almonyanın bundan sonra diğer garp devletlerinin takviye etmektedir. ÇUnkü İngiltere son zamanlarda An· 

memnuniyeti mucibtir. mesi -ue Şarkı Akdcnizde terakki ve refahın ınkışafı~le aynı Avrupamn cenubu 3arkisindeki menlaatlmni na- karada bUyük bir faaliyet göstermiştir. Şimdi yapılacak l§ 
.. «.Türkiye, Atatürk'ün dehası ile a.,.ileıtirilmif surette alakadar olan Tiirkiye ile Fransa arasnıda .. sıyasi t 1e zarı itibare alması liizımdır. Suriye ve Lübnan ile akdedilen itilafları tasdik etmekten 

bıı~k bir müılüman devletidir. Nüfuzu bütün Va- askeri bir teşriki mesai, dostluk ve tesaniid .tez~h~ra~ı şek- Övr gazetesinde Givet söyle yazıyor: ibarettir. Bu çok arzuya §ayandır. Çilnkü Fransa bu suretle 
~· Aayada hiııedilmekte olan bu devlet Karade- line inkı1ıip etmi§tiT. Bu Mdisenin e1lemmıyctını olçm?,k «Bu muahede Şarki Akdenizde statüniln muhafaza edile- Türkiye ile arasındaki dostluğun Araplarla da teşriki mesa--
r!!! ile Akdeniz araıında bir anahtar vaziy_etinde- iı:in Turkiyeyi 1914 te Orta Avrupa imparatorlııkları :~e ceğine dair kafi bir :taahhüdü ihtiva etmektedir. Avrupada iye mAni ohnadığını isbat etmek lmkAnını elde edecektir. 

Bir ihtilaf 
nasıl bitti? 
Hatay iti ve F ranaa ile dostluğu

muz çok buhranlı eafhalar geçirdi. 
Biz Hatayda büyük ekseriyeti teşkil 
tden kardcılerimizin hürriyet ve is
tlklallerini korumak azmiyle çırpı
ııırken Franaaya clüşen vazife teah
hütlerine sadakat göstermekten baş
ta biJlCy de~ildi. 

Fransamn ahdtikcnliğine mana ve
rerniyorduk. 

Hatayda yapılan haksızlıklar mü
rettep bir siyasetin neticesi miydi? 

Yoksa Fransa, dostluk poHti
~mın icaplannı Kontinan aınırlan 
•tında kontrol edemiyor muydu? 
Her iki ihtimal de vahim neticeler 

~§•rnaktan hali değildi. 
Bahusus büyük Şefimiz Hatay 

~vaaının Fransa ile dostluğumuz
~ bir mihenk taşı rolü görecr.ğini 
1 an etmişlerdi. 

b Bu sözdeki manaya dikkat etmek 
~ıındı. ' 

Vaziyet günden güne kötüleşince 
tendi kendimize şu suali sormaktan 
Urtulamıyorduk: 

Fransa Türkiye ile dostluğum' 
baltalamak mı istiyor? 

Yahut ta biz mi aldanıyoruz? 
... Menfaatlerimiz arasında gördü
RÜrnüz yakınlık hayali midir? 
b" Bu suallerin cevabını aradıkça 
ır tezadlar alemi ile karşılaşı

~0rduk. Fransanın mukadderatını 
~are edenler: «Türkiye ile dostuz. 
n_ ostluğumuz kimsenin tavassutuna 
•ntiyaç göstermiyecek kadar kuv
Vetlidir .> derken Manda idaresinin 
l'rıihnessilleri düşmanlıktan başka bir 
ky göstermiyorlardı. Bu paradoksal 
).~iy_ete nihayet vermek lazımdı . 
d Urkıye ve Fransanın müşterek 
Ostları bu zarureti görüyorlardı. 

Filhakika vaziyetin kangrenleş
?rıesine tahammülümüz yoktu. 
L Fransa böyle dostluk politi
'<laında .samimi ise taahhütlerini ya
~calctı. Değilse Türkiyeyi kendisine 

Askeri anlaşma 
dün imzalandı 

Askeri anlaşmayı imzalıyan Orgeneral 
Asım Gündüz 

B.Bonne 
Eylulde Ankarayı 

ziyaret edecek 

İstanbul 2 (Hususi) - Bu gün i.iğletlen 
soııra çıkan gazeteler, Erkfulıharbiycler 
itilMının bu gün Anlııkyada genel kur
may Asbaşkanı orgt'neral Asım Gündilı.· 

le Fransız orgenerallerinden Hudsinger 
arasında imza edildiğini yazıyorlar. !mza 
hakkında resmt malumat henüz gdme
miştir. 

İstanbul 2 (Telefonla) - Paris elçi
miz B. Suad Davas son beyanatında 
Fransızlarla aramızda hiç bir ihtilaflı 

-SONU VCVNCV SAHiFEDE-

Sıcaklardan bunalan halkın b4ftıurdukları 11er: DENiZ 

Sıcaklar Bastırdı 
Resmi daireler saat 14 de dükkanlar 

saat 20 de kapanacaktır U§Cn büyük bir milli vazifeyi yap
rtlaktan kimse menedemiyecekti. 
b() Hatay işi kat'i tasfiye istiyen Yaz mevsiminde şehirdeki bütün dillc-ı bilAhara verilen kararı kabul etml~ler· 
1 Yle bir yola girince F ransada ak- kfuı ve mağazaların akşamları muayyen dir. Şimdl ortada, verilen kararın ticaret 
.~ aclirnin galebe edeceğini kuvvetle saatte kapanması için ötedenberi esna- ve sanayi odasınca tasdiki kalmaktadır. 
\{kit ediyorduk. Bu ümidimiz boP 'ın ileri sürdükleri dilekler, nihayet hal Ticaret odası açılına ve kapanma saatle
ç~. rnadı. Cümhuriyet hükümetinin yoluna girmiş bulunmaktadır. Şehrimiz- rlni tayin edecek ve tasdik kararile vll~
~osterdiği hassasiyet hem Hatayır :leki bütün esnaf cemiyetlerine mensup yete bildirecektir. 
'-tiklA )" . . . H d ~ b' ını temın ettı. em e agır :>!anlar heyeti umumiye toplantılarını Haber a1dığı.mıza göre tlcaNt ve aana-
d ır İrntihan geçiren Türk - Fransız '-ıep bir arada, partinin kontrolü alında yi odası, bUtUn dUkk!n ve mağazalar için 
ostluğunu kurtardı. Jcaret odası salonunda yapmışlardır. asgari ve azamı bir saat tesblt edecektir. 

Pariste büyük elçimiz B.Suad Da- Yüzlerce Azanın ifti.rak ettiği bu Bu, sabahları aaat yedi, akşamlan saat 
"asla Fransız hariciye nazırı Bay Bo- .oplantı uzun mUnakaplarla geçmiş, 8,15 dir. Yani bu saatten önce açılamıya
~c arasında haftalnrdanberi cere- .'lazı ihtirazı kayıtlar aerd edilmiş, cağı gibi, ıaat sekizde bUtiln mağazalar, 
ı,~n eden konuşmalarda tam ve kat'i :ıeticc<le <lükkAn ve mağazaların her yaz mUddetinoe kapanacaktır. Bununla 
t~k anl~ş~ay~ var~ıştır. Bu n_nlaşma ~Un muayyen aaatte açılarak yine beraber saat meselesi hakkında verilmiş 

nıuhımdır. Zıra Fransa ıle mü- nuayyen bir aaatte kapanması ka- kat't ve değişmez bir karar yoktur. 

Fransız Hariciye Nazırının beyanatı 

Türk - tarihi dostluğu 
göstermiştir 

Fransız 
veniden kendini 
y 

edilmiftir. Türk- Franaız t.rihi closl-ı~~~~~~=~==~oııoıiıı 
luğu yeniden bütün Mınimi,eti ile ş K 
kendini göatermi§tjr. lki'memlekcfin aya 

,;~~'fir.'....ı: husuei menfaatleri çir_çiftainde ak- e 
dedilen bu anla§ma yüzünden çok 
memnun ve bahtiyarım. 

Sancak meselesi; Türkiyeyi ve 
Fransayı alakadar eden bütün bey .. 
nelmilel meseleleri gözden geçirme
mize yardım etmİf, noktai nazarla .. 
rımız arasında tam bir mutabakat 
hasıl olmuştur. 

Hataya ait itilafın askeri hüküm .. 
!erine ait erkanıharbiye]er anlaşma
sı akdedilmek üzeredir.> 

B. Bonneden sonra söz alan Tür .. 
kiye büyük elçisi ıu.nlan söylemi§
tir : 

Ankarada attlaşmayı imza edecek «Günlerden heri devamlı bir gay-
Fraruız elçiai B. Ponso retle kendisiyle çalıştığım Fransız 

Paris, 2 ( ö.R) -- Bu sabah Fran- hariciye nazırı bay Corç Bonnenin 
sız hariciye nazırı bay Bonnet ve realiteci siyasetinden, geniı hon vo
Türkiye büyük elçisi bay Suat Da- lontesinden memnuniyetle bahıcdc
vaz gazetecileri Ke~orseyde kabul bilirim. Başbakanımızın bir nutuk
ederek uzun boylu beyanatta bulun~ larında söyledikleri gibi Fransız 
muşlardır. başbakanı bay Daladiyenin de takip 

B. Bonnet ezcümle dcmi§.tir ki : ettiği jtilafpcrverlikten haz duymak
cAkdedilen anla~ma ile şarki Ak- tayım. Bizim için hayati bir ehem

denizde kuvvetler müvazenui temin - SONU ONUNCU SAHtEFEDE -

Limandaki f acii 
Bir ıriotör iştial etti bir 

ölü dört yaralı var 
Diln alc.pm aaat yediyi çeyrek geçe 

gehirde, adeta on buçukluk top eesini 
andıran tiddetli bir infilak olmuı ve Ke· 
meralh semtiyle hu civar adeta, bu llea• 

le aa11ılm1ttır. 

Bu ıeale birlikte Konak iakeluiyle 
gümrük arasında deniz üzerinde bir mo· 

lstanb-ulda 

Şiddetli bir 
zelzele oldu 
İstanbul 2 (Husus!) - Bugün sa

at iki buçukta çok flddetll bir zel
sele oldu. Halk tel.Aşa dUştU. Bir 
~k kimseler evlerinden d~ fır
ladı. Hasarat cliz'tdlr. KAtip Sinan 
caıniinin dıvnrı yıkılmıştır. Tan 
matbaasında muhtelif yerlerde cam-

törün iıtial ettiği ve dak.ikalar içinde ya
narak batbiı görülmU,t6r. Bu fect b!
diaenln kanlı blançoau ıöyledir ı 

Motör kaptanı motörde yanarak mo• 
törle birlikte batmıt. Uç tayfa ağar Ye 

hafif surette yaralanmıtlardır. 

HADiSE YERiNDE 

T eııadüfen kordonda, hadise yerinde 
bulunan « YENi ASIR• muharrirlerin· 
den biri h"dieeyi ıöy)e teıbit etmiştir ı 

cYeni Asına gelmek tizere Konak 
iskelesinden otobü.e binmiş, otobüsü
müz, vapur iakeleaini geçerek kordona 
gİnniıti. Bu aırada: Adeta top aeıini an
dıran mUthlı bir tarraka ve bir sarsıntı 
geçirdik. Otobilı dunnuıtu. Konak va
pur lıkeleeiyle gümrük arasında, sahilin 
tahminen elli metro açığında bir atq 
yUkaelmiııti. 

Maklnadan lnmlıtik. tık aördüğüm 

vadyet ıudur ı 

BilAhara lıtanbul limanının 

Şeref İne lstanbulJa 
bir ziyafet verildi 
İstanbul 2 (Hususi) - Dahiliye 

vekill ve parti genel aek:reteri B. 
Şlikrü Kaya bu sabah An.karadan 
geldi. Vali, parti erkAnı ve gazete
ciler taraf mdan kar§ılandı. Basın 
birliği namına bayan ŞükrU ·Kaya
ya bilket verildt B. ŞUkrü Kaya 
beyanatında: 

«Gazetecilerin millet naurmda, 
mevkileri, CUmhuriyete olan bağlı
lık ve hizmetleri benim söyledikle
rimden daha yilksektir. Bana karşı 
sarfedilen nezaketli sözleri, bilyilk
lerimin bana verdikleri vazifeyi 
yapabildiğimin bir şahidi diye te
IAkkt ederim> demiştir. 
Akşam vekil şerefine gazeteciler 

tarafından bir ziyafet verilnii§tir. 1 

Ziyafet, samimi hasbihaller içinde 
geçti. 

Mekteplerde 

Disiplin 
-0--

T emin edilecek 

Kültiir bakanı B. Saffet Arık.an 
İstanbul 2 (Hususi) - Kültür bakanlı

ğı mekteplerimizde Clisiplinin en şuurlu 
bi..r surette hakim olması için gereken 
tedbirleri almaktadır. 

- SONU 2 iN 1 AY_F ADA - rnrla ınlm tır. Bu karara evvelA itiraz Yarından itibaren, vilAyetin verdiği 
~.___...__ _________ '--------------~--..a-~~~~~~---"'..__~__L_~~---=-.ı-1ıı........~~~----------· ------------

Hocalarına hürmetsizlik veya serkeı
lik gösteren talebeler Kayseride kurula

ticareti cak çocuk ıslllh evlerine velilerinin mu-

• 
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Aşılmaz tepe er yol 

•• 

oldu 

BERlERi a 
Bay Abidin Okta· ~ 
yın gazetemizle demiş-Bozdağ-Salihli 

yolu ikmal edildi Limandaki feci kaza 
alakası kesildi 

Muhan-irlerimizdeD 8. Abidin Ok
taym gazetemizle alwsl kesilmit" 
tir. 

14 Temmuzda köylülerin iştirakile 
bir ''Gölcük günü,, yaşanacakdır Top gibi patlıyan . motördetı alevler 

3/7 /938 tan1ıinden ib"baren bay 
Abidin Oktaya ,apılacak tediyatın 
n mülhakattan mumailey namma N 
cönde:rilecek ilan .. abone bedelle
rinin idaremizce bbal edifmi.p-=-· 
ii ilin olmıur. 

Vali B. Fazli Gilleç Bergama· Ayn-,ödemiş - Boubğ - Salihli yolunun vilA
lık 7olile Kozak yaylasında yapılmakta yetimize alt kısmı ikmal edilmiştir. Ma
olan otelin inşaatını gözden geçirmek nisa kısmındaki inşa faaliyeti bitince 
Üzere diln Bergamaya gitmiftir. Vali ya- Od~e mfmaknlnt başlıyacaktır. 

ara ında tayf al ar da havaya uctu 
' 

Bir tayfa yalvarıyor: "Yanıyorum.. Beni bir an evvel 
rın Izmire dönecektir. Temmuzun on beşinde, tabiatın en gü.-

Menemen - Manisa yolunun 1zmir vi- zel ve rengin köşelerinden biri olan Gö1-
layctJ dahilindeki hmu ikmal cdilmq.. cük yaylasında bir eğlence tertip edil
ür. Ayvalık yolu da iki aya kadar bite- miştir. Gölcük gtlnünde blitün civar kaza 
cektir. Her iki yolun açtlma töreni, Cüm- ve köylerden gelecek halkın ve Izmirdc:n 
huriyetin on b--=,:i yılına tesadüf• eden davet edilen bir çok zevat ve gazetecile-
29 teşrini evveldi! yapılacaktır. Bu yol- rin iştirakile neşeli dakikalar yaşanacak, 
ların açılma merasimine civar viUiyetler ödem.iş zeybekleri tarafından millt raks
valileri de iştirak edeceklerdir. !arımız o~nacnktır. O gUn GölcUkte 

öldürecek merhametli yok mu .• ?,, 
Bir ihtilaf 
nasıl bıtti? 

Motörün kaptanı hem yandı hem batan motörü 
ağır yaralıdır 

ile 
denizde boğuldu. Kaptanın oğlu BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE 

naaebetlerimize Lozan suThundan· 
beri ilk defa olarak vüzuh ve sara· 
hat vermiştir. Artık kendisine, ve 
sözüne inanılacak bir Fransa ile 
karşılaşmak imkanını buluyoruz. 

Vaktile caşılmaz tepelen diye sa.ııtlan sandal samfuı yapılacaktır. 

gelmiyecek Bu sene •• goçmen 

Dün 319 göç 
ihale edilrrıişti 

e • 

içinde inşa ve 
tevzi edilecek 

Bu evler Üç ay 
göçmenlere 

BAST ARAFI l iNCi .SAHiFEDE 
bahriye motörli olduğunu öğTendiğim 

motörün üzerinde iki üç tayfa bağuarak 
hem istimdat ediyor, hem de denizden 
aldlklan tcnckelcile su! n motörün işti

al eden kısmına atıyor1ardı. Tehlikenin 
en elim bir unında. ancak Türk tşçilerin
de rastlanan bu enerji ölümle hayat ara
ınnda bir mücadele idi. 

Motörden istimdat sesleri geliyor, bir 
işçi parçalanan vücuduyle kendisini de
nize atıyordu. Motör kıç taraftan batma
ğa meyledince diğer iki tayfa da, kanlı 
vücutlariyle kendilerini ecrin sulann 
ağuşuna aavurmu,lardır. 

MOTöRBATTI 
Dört dakika içinde, i~çilcr deha ıuyun 

Izmir vilayetine geçen sene is.kin edi- lere tevzi edilecektir. içinde iken ticaret bahriye motörünün 

len göçmenler için inşa ettirilecek son Göçmenler için son defa inşa ettirilen battığını gördük. 
parti 319 evin ihale.sl de yapılmıştır. llıa- bu evler de eski tiptedir. Yeni Türle tipi, Denizde. ıw:1'~n ııularla mücadele eden 
le edilen evlerden 20 si Kınıkda, 31 ev gayet kullanışlıdır. Ba7.ilan tek, ekserisi tayfnlnrdnn bırı : 
Dikilide, 118 ev Çandarlıda, 14 ev Me- çift evdir. Her türlü korloru haizdir. - Yanıyorum, boğuluyorum, kurtıı.-
nemen merkezinde, 10 ev Kemalpaşada, Bu mevsimde memleketimize getirile- rnn yok mu '> 
10 ev Alaçatıda, 6 ev Çeşmenin Ovacık cek göçmenlerden Izmire mürettep olan- Diye bağırıyordu. Bu sırada yetişen 
köyünde, 21 ev Çeşmenin Uzunkuyu ları yoktur. Ancak 939 yılı baharında ve polis noktası da itfaiyeye, imdadı eıhhi
köyUnde, 60 ev Torbalının Yeni köyünde, yazında Lunire 2000 hane göçmen iskan 1 ye telefon ed~rek .~azifesin~ yapıy~rdu. 
29 ev Kuşadasınm Davudlar köyündedir. edilecektir. Hnbe.r aldığımıza göre yeni- Tayfalar yuze yuze ıahıle gclırken, 
Bu evler, ihalelerinin tasdik tarihinden den memleketimize getirilecek göçmen- pasaporttan hareket eden polis motörü 
itibaren üç ay lç:inde teslim ve göçmen- Ier hakkında bir itilM elde edilmiştir. de hitdise yerine hızır gibi yetişmiş ve 
....,_,._.._.._.._.._.._.. ... _. ....................... ;;;;;;;;;:;;;::;_. ______ =;;;..;;;;;......,.-.--..;;;;;;;;- hadiseye el koymuştur. 

Nafıa vekili fehrimi:ze geliyor 

Su tesisatını Aziziye 
tönelini ~örecektir. 

BANA KJYAN YOK,tr1U? 
Deniz suları içinde yanan vücudunu 

halka gösteren bir yaralı toplanan y~
lerce halka haykınyor ı 

- Yanıyorum. Allah için beni öldü
ren yok mu, bana bir bynn yok mu .. 
Acıdan kurtımn beni .. 

Sahne çok elim, yürekler acısıydı .... 
T oplnnnn halktan biri, yo.raldardan biri
ni soyuyor, bir ha§k.aM tem.in ettiği ma-

Haber aldığımıza göre sayın Nafıa ve- iade edilmesi ve mahsubunun, ilk çıkarı- ıuı.:ıa bir yaralının elbi3csini kesmek ııu
kili bu ay fçinde şehrimize gelecek, su lacak ay hesabında gösterilmesi ve reddi rebyle ooyuyordu. 
tirketl tesisatını gözden geçirecektir. icap etmektedir. HASTANEDE 
Vekil, bundan maada, Aziziyede meyda- Halkapınar su şirketi, bundan evvelki Hııatane, mahferden bir günü, ana 
na getirilmekte olan ve 1,125,0-00 liraya senelerde de bu şekilde bir muamele ile baha gününü hatırlabyor. Hasta bakıcı
mal olan Aziziye tUnelin.i de göret:ektir. halktan seksen bin lira tahsilit fazlası lar, odacılar, kapıcılar meraldılnrı da-

Izmlrde su tarifesinin, tarife kom.isyo- yapmı.ştL HRIA milnaziünfih olan bu me- ğıtmağa çal111yor. Yaratılan eaniyesin
nunca on iki kuruşa indirilmesi hakkin- sele mahkemededir ve karar Izmir halkı de ameliyat odasına taşıyan memurlar 
da veroiğ.i ka.rar Nafıa vek.Aletince tas- lehine verilıo4tir. Paranın iadesi Iazım bir an önce yaralarını dindirmek için el-
dik edilerek vi!Ayete bildirilmiştir. gelmektedir. lerinden geleni yapıyorlar. 

Bu karar 1 kinunu sani 938 tarihin- Nafıa vekaleti de bu paranın reddini içeri girmek istiyorum. Şu dakikada 
den itibaren mutebe.r sayılacaktır. Hal- şirkete tebliğ e1miştl. Şirketten şehir gazeteci ve ıaire tanıyan yok .. Kendile
kapınar su şirketi klııunu saniden ha- halkı namına alınacak para ile, hastane rini neden mazur görmemeli.. işleri baş
r.iran ayı sonuna kadar geçen altı ay zar- veya benzeri bir hayır müessesesi mey- larından avkın .. 
fında Izmir halkından metre miHbı ha- dana getirilmesi veya mevcut1annın T csadü"f yardtm etti. Bir fırsatını bu
şına iki kur~ fazladan Ucret tahakkuk idamesine yardım edilmesi d~ülmek- lup, hırsız - polia oyunu oynıyan yara
ve tahsil edilmiştir. Bu paraların halka tedir. maz çocuklar gibi fmıahnı bulup erkek 

Sıcaklar Bastırdı 
hariciye koğuşuna eokulabildim. Zaval
lılar, ilk müdavab müteakip gözlerini 
açmışlarsa da içinde ifade verecek Y~i
yette olanı yok .• Kendilerin! rahat.uz et

BAŞT ARAF I l NCI SAHiFEDE ashabı mesalih bulunduğu sırada vakıt- meğe bir türlü raz1 olamadım. 
!erini harcıyarak yemek yemeleri kail- Yaralılar Bayram, Hamdi ve motör 

karar mucibince bütUn resml daireler yen memnudur. Vazifeleri ~ma geç sahibinin gene; oğlu Muatafadır. ikisi 
saat 14 te kapanacaktır. Dairelerde me- gelen memurlar hakkında muamele ya- gayet aiıı yaralıdır. Birinin kolu kıımen 
sal saatleri sabah sekizden bilAfasila on pılacaktır. kopmuı birinin çencsL yüzil parçalan-
dörde kadar devam edecektir. Memur- Yarından itibaren belediyede de me- mış ve gözünden ağır yaralanmıştır. 
1ann, ötedenberi alışılan saat 12 de öğle sat saatıeri 8 - 14 arasındadır. Adliyenin. HADiSE NASIL OIDU ) 
tatlll esnasında dairelerinden harice çı- de yaz tatili 20 temmuzda başlıyacak ve Hastaneden ayrılarak zabıtaya baı-
karak: yemek yemeleri veya dairelerinde beş EylOle kadar devam edecektir. vuruyorum. Aldığım cevap, henüz hadi-

senin tamamen tenevvür etmediğini ba- kilde hayatlarını kurtanyorlnr. 
na anlcıtıyor. Deniz po1is merkezinde MOTöR KAPTANI BOôULDU 
müddeiumumi TnUavini bay Memduh Motörde kaç kişi vardı. 
tahkikntln meşgul... Yaralıl r ifade veremedikleri için bu-

flk tahkikat re ifadder hadisenin ce- nu bilen yoktur. Fakat, nereden tereş-

reyanını o(iyle ydınlatıyor : tfih ettiği nla~lamıyan bir habere göre 
lstanbul limanına ait olan Ticareti / motörde kaza esnasında bet ki~i bulu

bahriye motörü, kiremit yükliyerek lima- nuyordu. 
nımız.da bulunuyordu. Motörün yatak- lıtin bilinen fcct hakikati şudur ki. 
larında uhık bir fıru:a vardı. Motörün motörün aahibi n makin.isti Rasim kap-
sahibi ve kap,tanı Rasim kaptan ve arka- tan, hadise esnamıda ağır bir yara alm11 
da~lan bu tamimtla menuldüler. kafa taaı parçaJanmıt ve motörle birlilc

Motörde bolca benzin ve motör yağı te euların enginlerine gömülmü~tür. 
bulunuyordu. Banlar kısmen teneke, in.. KABAHAT KlMDE > 
men de bombalar içinckydi. Dün gece gcÇ vakte kadar dalgıçlar 

Bu tnmir esnasmda, henüz anlqtlamı- motörde ç.nlışarak: motör kaptanının co
yan bir sebepten dolayı motör infilak ıedini çıkannağa çalıpnışlardır. Hldi.e
cdiyor. Bunu takiben boğuk ıcsler.. ,nin, kaptan Rashnin ihmal Ye iddiaya 

Motörde bulunanlar derhal atqi eön- göre acemiliğinden meydana gelmiftlı •• 
Jürmeğe çalışıyorlarsa da muvaffak ola- Zabıta ve adliye hadieeyi ehemmiyetle 
mıyorlar. Oç tnyfa yaralandıktan eonra tahkik ediyor. 
denize ablarak. yultanda arzedilen oe- ADNAN BlLCE.T 

937 Yılında iz mirin ihracatı 

ski sene ile u ayese-
e 6 il yon fazlalık var 

Şehrimiz Ticaret od.a.eı. 9 3 7 • 9 38 ih
racat yılına ait, sahih ve kat'! rakkam
lara istinat eden bir istatistik hazırlamıı· 
tır. 

Bu istatistiğe g~re geçirdiğimiz mah
sul mevsimi içinde lzmir limanından 

muhtelif ecnebi memleketlere 4 79 mil
yon 739 bin ton mahsul ihraç edilmiştir. 
Bu mahsullerin para tutan 57.812.644 
Türk lirasıdır. Yani Türkiyeye bu nis

bette döviz girm~tir. 
Geçen ıene ile mukayesesinde, yapı

lan ihrncat 9000 ton noksan. fakat kıy
met itibariyle 16 milyon Ttlrk lirası faz. 
ladrr. 

Yukandak.i ralc.kamlar, mahsulün iyi 

şatıldığma ve müşteri bulduğuna. Ege

de iktısadi vaziyetin her gün biraz daha 
kalkınma yoluna girdiğine alamettir. 

önümüzdeki mahsul senesi için vere
ceğimiz daha ikl ıevinçli haberimiz var
dır ı 

Teşekkür 

1 - lzmirdo üzüm mahaulü üzerine 
en büyük ~ yapan büyük bir mile.ete 
yirmi bin tona n..ran büyük bir aliTie 
satıp yapm11br. F"aatlerin gayet müsait 
olduğu eöylcnmektcdir. 811 haber üxiim 
piyaauında müaait bir teeir bırakmı,tu. 

2 - Amerikalılar bu eene Türkiye
den eabn alacaklan tütün mİ1ı;danm art
tırmışlardır. Bu aene yapacaldan müba
yaat 22 milyon kil~ar, Bu mik.dar ge
çen seneden dört milyon fazladır. 

* Son hafta içinde lzmir limanından 

muhtelif ecnebi memleketlere 124 ton 
üzüm, 321 ton palamut, 228 ton Valeks, 
5000 ton buğday, 50 ton.deri, 66 ton 
Tütün. 1 15 ton gök boya, 292 ton ke
pek. 17 ton ceviz kütüğil. 184 ton me
yan kökü, 128 ton zeytinyağı, 5 O ton 
pa~uk, 1 O ton hurda, 918 kilo balı ih
raç eClilmi,tir. 

Ecnebi 
lzmir ikinci noteri Bay Mehmet Döviz Fiatleri 

Emin Erenerin yeni tesis ettiği Sa- "" 1..ı .. d d"--'-' rin. T.-..: 
.1.emınuz ayı ~ e ov.ı.ue ve~-

man iskelesinde it Bankaaı karpam- Uz 1lrasınııı muteber olan vasatı fiatleri 
daki dairesinde gördüğüm intizam hakkındı gUmrllk ve Inhisarlar veklleti 
ve itimin kemali dikkat ve ihtimam tarafından blr tam1m ~· Fiatler 
ile neticelenerek azamt kolaylık ve §Öyledir. 
;abuklukla görülmesinden duyc:lu· lsterlin 628, Fransız frangı 28,1025, 
ğum memnuniyet ve tqckkürleri~ dolar 0,79,1190, liret 15,0388, Imçre 
min alenen bildirilmcaini muhterem frangi 3,4632, Florin 1,'4291, Rayşmark 
gazetenizden rica ederim. 1,97, Belga 4,6988, drahmi 87,0232, Leva 

İzmir tüccarlarından : 63,8730, Çek kronu 22,7538, Pezeta 12, 
MUSTAFA HAYDAR NAZLI 9486, Zloti 4.1986, Pengö 3,9918, Ley 

106,2616, Dinar 34,6908, Yen 2,7332, 
Ruhle 23,8325, Isveç kronu 3,0891 ku

Türkiye ve Fransanın müzmiıı 
bir ihtilAf halinde bulunmalan · an
cak sulh düşmanlarını, sevindirebi
lirdi. Bilakis bugünkü anlaşmadan 
bütün sulhperverler sevinç duyacak
lardır. · 

Bundan sonra Fransa ile münase· 
betlerimizde daha geniş, daha an· 
layışlı bir siyasetin inkişafına hit 
olacağız. Bizce hu anlapnamn en 
karakteristik noktası bizi anlamaktıı 
en geç kalan F ransanrn nihayet 
Kemalist Türkiyeyi anlamak için 
ciddi bir gayret 8adetrniş olmasıdır. 
Eyi anlaşıbnış ve anlaşmı§ olmanın 
Büyük Britanya ile münasebetleri· 
mizde mesut neticelerini gördük· 
Kültürüne büyük sevgi bcslediğimiı 
Fransa ile dostluğumuzun da ayni 
merhalelerden geçeceğini kuvvetle 
ümit ediyoruz. 

ŞEVKET BiLGiN 
-=-

Tüccarlar 
Devlet demir yol· 
/arından neler 

istiyor? 
ncaret odasıs Izmir tilccarlnnnın dev· 

let demir yolla!! idaresinden dileklerini 
gösteren bir rapor hazırlamıştır. Yakın .. 
da vekA1ete gönderilecektir. 

Raporda, tüccarların tesbit edilen di· 
!ekleri meyanında devlet demir yollart 
istasyonlarındaki vezinlerin düzeltilme
si, Izmirin yemi~ çarşı.mıda yalnu: in
cir .mahsft1Une mahsu.c; bir bilro açılması. 
muhtelif istasyonlardaki anbar zeminle

rinin betonlanması ve bu suretle mah.'JU" 
lün istasyonlarda beklediği müddetçf 
toprakla ka~aktan 1rurtarıhnası &ik· 
redilmektedir. Filhakika bu temeımileı 
arasında sekiı:inci işletme mildilrlliğilıı• 

ıuıbar zeminlerinin parke döşenmesi içiıı 
tahsisat gelmiştir. Inşaata yakında ooş
Janacaktır. 

--=--
Çimento hakkında 

yeni bir kararname 
Haber aldığımıza göre hük.ilmet meın· 

Ieketin dahilden tamamen temin edilc
miyeıı çimento ihtiyacının dışarıdan ge
tirilmesi için yeni bir kararname projeti 
hazırlamış ve projeyi başbakanlığa ver
miştir. 

.......................................... -: 
~Okurların mektuplar(: . ......................................... .. 

Bisiklet 
Sahiplerinin beledi
. yemizden ricası 

TAY SiNEMASI TELEFON 
3151 

ruştur. Bir bisiklet sahibiyim. Bumı nakliye 
vasıtası olarak daireye gidip gelmekte~ 

~:~m12.:;zzzzii::2:r.az:z:~m:ı:z:~r-LX7,, şehir işlerimi halletmekte kullanıyoruın

Fıatleri indirdi.. Çocuklara 10 - 15 - 20 kuruıtur .• Bu hafta yine bütün dünyanın takdir ettiği iki filim gÖlteriyor 

AÇA KIZI 
MF.ŞHUR FRA NSIZ ARTiSTi 

PIERRE BLANCHAR 
TARAFlNDAN TEMS1L EDILMtŞ MOESSlR AŞK FACiASI 

öPÜŞMEDEN YATILMAZ 
ŞEN VE ŞU H ARTiST 

LIYAYN HAYT 
Tanfmdan nefis bir aurette teımil edilmİJ muzikah - prkıh büyük Operet. •• SEANSLAR z öPOŞMEDEN YATD...MAZ z 4 Ve 7.25 te 

MAÇA KIZI 5.45 ve 9.10 da Cm~i ve pazar 2.15 te M A Ç A K 1 Z 1 ile l>aflar ................ . 

Halkevi köşesi 
Bisiklet hem spor, hem de iş için kullıt
nılan medeni bir v~ıta olduğu için J%
mirde de taammüm etmektedir. Fakat 
binicileri yolda her an korku ve tcWI 

1 - Halkımızın havaya ~ı korun- içindedirler. Sebebi: Belediyemiz bir kA-
malan hususunda bilgi edinmeleri için rar ile bisiklette zil, pompa v. s. kulla-' 
Evimizde 11/6/1938 tarihinden itibaren nılmasını yasak etmiş! Acaba bunun hik .. 
bir kurs açılınıf ve derslere başlanmış- meti nedir? Avrupanm her yerinde kul
tır. Her hafta Cumartesl günleri saat lanılıruısı caiz olan bisiklet zillerinin W 
18 de verilmekte o1an bu derslere bütün mirde kullanılmasında ne gibi bir rnab-
yurd~Jar gelmelidir. zur vardır? Bunu muhterem belediye-

. rnizden sorabilir miyiz? Eğer henilı b\J 
2 - Evimiz bahçesinde her halta pa- karar tı:ımim edilmişse, veya buntıJ1 

zar gilnlerl saat 21 de karagöz oyunu tadili milmkün ise, memleket ve binic:i
oynatılmaktndır. ler iç.in çÖk fnydalı olncağınd;ın, bunun 

3 - 4/7/938 pazartesi günü saat 17 de hnllcdilmiş olmasını dilerim. 

Spor, MUxe ve Sergi komitelerinin haf- Gnzi kadınlar sokağau:lıı 
talık toplant.Jlan vardır. Nebil Akgün 



Franko rotası Foreyn • Offise tevdi edildi 

Eski Fransız başvekili Leon Blum, 
lngiliz başvekilini muaheze 
Londra, 2 (ö.R) - Frank.o nezdin- "' 

ediyor 
deki İngiliz ajanı Robert Hakson F ran- f: • 
konun cevabi notasını dün F oraynofiıe 
tevdi etmi~tir. 

Notn müsbet hiç bir teklifi ihtiva et• 
rnerncktedir. Sadece Almeria limanının 
bitaraf bir hale sokulmasını ve limanlar• 
dnkj faaliyetin bir beynelmilel müıahit• 
lcr komisyonu tıırafından kontrol edil· 
nıesini istiyor. 

'asyonalist ispanyanın verdiği ceva· 
lıi notada harp malzemesi ve cephane 
'depolannı ihtiva eden limanların askeri 
'Vaziyeti icap ettirdikçe bombardıman 
cdiJrnekte devam edileceğini bildirmiş
tir. 

• Barselon, 2 (ö.R) - Dün Valansiya
dan kırk kilometre limnlindeki köyle· 
l'e BC§i civarına yüzlerce bomba atılmıı· 
b.r, Sivil ahaliye karoı insnfsızca yapılan 
hu bombardımanda 300 ölü, 160 yara• 
L Vardır. Maddi hasarat ta büyüktür. 

Paris, 2 (ö.R) - Mösyö Jorj Bone ispanyada an bombalan ile harap olan. §ehirler 
~i muharipler ve harp malUlleri kon• Şirk cephesinde Peupla de Valderde ı Salamanka, 2 ( ö.R) - Umumi kn-
federasyonuna mensup bir heyeti kabul mıntakasında düşmanın bütün taarruzla- rnrgah tebliğ ediyor : 
ttrniıttir, Heyet ispanya meselesinde n geri püskürtülmüştür. Frankistler Pun• cKastellon cephesinde Beki mıntaka
F'ransa ve lngiltere tarafından takip edi· te De La Prenanın §İmal garbisinde ka- sında Beki San Antonio manastırı ve 
len politiknyı tasvip ettiğini bildirmiş vo 

1 
in San Salvador manastırına taarruz et· Villa Realle giden yol üzerinde bu ma

Lu siyasetin her kes tarafından takip edi- mek istemişlerse de muvaffak olamamış· nastmn şimali garbisinde bulunan mev

lcrek harbin umumileşmeıme müsaade lardır. ziler kıt'alarımız tarafından işgal edil-

°tdilrnerncsini temenni etmiştir. Diğer cephelerde kayde vayan birşey miDtir. 
Paris, 2 (ö.R) - Sabık başvekil B. yoktur. Valansiya, 2 (ö.R) - Frankist ha-

leon Blum bugünlil cPopulaire> gaze· Salamanka, 2 (A.A) - Umumi ka- va kuvvetleri dün nbah Segarbevi hom
'tesinde fngiliz ba§vekili B. Çemberlayn rargah tebliğ ediyor : bardıman etmişlerdir. Sivil ahaliden se-
~cyhinde oiddetli bir m kale neşretmiş- Kastellon cephesinde Onda mıntnkn- kiz kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştır. 
tir. Bu mnkale lngiliz başvekilinin İs· aında bu isimdeki kasabanın garbindeki 
Panya meselesinde takip ettiği aiyase· sırtlarla Sanla Barbara manastırı Praves 
ti lnuahaza etmektedir. kilisesi Pu~nte Del Mayon ve Atlana 

Baraelon, 2 (A.A) - Müdafaa ne• deresinin garbindeki sırtlar kıt'alanmız 
~areti bildiriyor ı tarafından İşgal edilmiştir. 

Roma, 2 (ö.R) - Knstellon cephe
sinde Nasyonalistler iki yüz esir aldılar. 
Villareal cephesindeki muharebede hü
kümetçiler çok zayiata u~ramışlardır. 

Uzak Şarkta muharebe, feyezan devam ediyor 

i Çin e • •• • • • cum ı 

ölü ve binlerce yaralı vardır 
londra, 2 (ö.R) - Hong • Kong

tan gelen haberlere göre eenubt Çindo 
Lulunan bir kasaba (90) dakika tayya
t~lerin ınUtemadt taarruzuna uğramıt' 
br. 

il Bir kaç ay evvel Kantonda yapılan 
Ucurnlardan daha miithiş olan bu hil· 

turnda iki bin kadar ölü ve binlerce ya
talı \tardır. Sokaklar cesetlerle doludur. 

Hankov, 1 (A.A) - Sarı nehrin fe· 
~cz~nı Honanın ınrkında Japonların as
erı faaliyetini pek mühim mikdarda 

~k•edar etmektedir. Çinliler bu mınta.• 
b "da topoğrafik vaziyeti müdafilerin )e-

lne olan arazide mevzi almı~lardır. "1 .. ı~;....,;,;~~;m.ı;:.ı.;...,..:>-;;...::._..;:,_;.;,.;;.;.~~ 
• Japonlar ga.rbc doğru ileri hareketle· ~ ,~ fo.ılıl~tt Mareşal Çan Kcıy Şek 't'e harp 

tine devam etmek istedikleri takdirde ..:_"" • harekatı plcinı ::k ciddi mü~külat ile karşılaşa~okl~rını ı r~nd~n bir. kısmını Yangçe c.cphesin~. ge- ı biri kruvazör olmak üzere halen 15 O ka
lamı olduklarından buradakı kıt ala· çırmııılerdır. Yangçe cephesındc dortte, dar Japon harp gemisi bulunmaktadır. 

Başvekil Valimiz 
lstanbula gitti 

b Ankara, 2 (Telefonln) - Başvekil larl tef fiş ediyor 
' Cdaı Bayar, bugün saat on dokuzu 

Bergamada yol-

Cekler 
' Askeri dersleri " e ~-

tepler programına 
koyuyor ~ "ere h k d b .. 1 h ı Bergama 2 (Husu<•i) - Vali B. Fazli ., ,. aıe et e en trene ag annn u· , , 

i vag 1 ı t b 1 h L • b. Güleç, refakatinde Avukat Ekrem ve Parng 2 (A.A) - Müdafan nazır on a s an u a areKet etmı~ r. , .. .. . .. .. ~ · · 
ı ta .. .. Nafıa muduri.i oldugu halde bugun bu-

1 
eylulde 3000 askeri hazırlık kampının 

1 syonda, vekaletler erkanı, mebus- · . . lat v d h b' k nıya gelınışler, Ayvalık yolunun ınşaa- faalıyete geçeceğini bildirmiştir. Askeri 
e n n ır ço · zevat tarafından t .. w ·t ..... ı~ı d' 

\lğtırlonmı§lır. ını gornwgc gı "~ ~r ır. . . hazırlık dersleri 938-39 deıs senesinden 
Bu :ıkşam Halkevınde vilayet ve parh itibaren yüksek mektepler icin olmak -------

Maarifçi/erin. 
seyahati 

hakkında konforan::;lar verilmiştir. V<lli- • iizere diğer bütUn mekteplerin proğram-fetkik miz yarın Ko7.ak yollarını Ye yeni oteli larına idhal edilecektir. 
göreceklerdir. -=-

Maraş, ı CA.A) _ ŞchrimiL öğret· Okyanos seferleri Bir araba devrildi 
:Crılcnnden otuz kişilik bir grup kültür' Londra, 2 (ö.R) _ Sir Con Saymen Scydiköyün Atıf (bey) mnhnllesinde 

-=-

direktörünün ba§kanlığında bir tetkik Atlantik okyanusu üzerinde celecek se- 'ı ot.uran Alunct oğlu Rifat, dün sabah saat 
~~nhıı.ti ynpmnk üzere Knyseriye gide- neden itibaren daimi bir hava nakliyatı onda arabayla tütün tnrlasından Seydi-
te lerdir. Öğretmenler Kayseride Fer- vukubulncağını bildirmiştir. köyüne dönerken ayni mahafdc oturan 

~•rılı Deli piyesini temsil edeceklerdir. -*- Şerif oğlu Mehmet Saraçın arabasile yol-

~udan Pınarbıışı knsabasınu da gide- Hapishaneye sığmı· da karşılnş:ınış, hayvnnlar iirküncc Meh
teıtı d' er ır. h/ met Sarnçın arabası devrilmiştir. 

yan adam ta iye Devrilen araba içinde bulunan 10 ya· 

Van heyeti Karsta edildi ~anda Zarife, Mehmet karısı Hazime ve 

Erzu 1 (A.A) T b d lngilterede birisiyle kav1ıa ederek ha-
t rum, - ra zon a . h .. . b ' d 0r>lanıı. k T.: k I h d k • pıs aneye duşen 246 .kıloluk ır a am ca · ur - ren u ut omısyo-
tıu Jr d l 1 Nazırlar meclisi kanuiyle tahliye edil-
,. l an c egelen dün akşam §chrimize . t' 
,e illi l 1 mı~ ı. ~ erdir. lrnn heyeti Kanı kapısında B tahl' · b b' 'd' 
tıoı· u ıyenın se e ı §U ı ı : 
do. ıa Ve jandarma müfrezeleri tnrnfın- Mahkuma sığabileceği bir hücre bu-
L, nil' clllmlandıl r. Konuklar oerefine 50 j lunamamıotı. Her yerde dola,tırılmı~. 
"'l§ı ik bir · E ·ıd· ' zıya et ven ı. koridoıda oturtulmuş, baıına gardiyan-

·~~eYct bugün Trnbzonn hareket ede· t lar dikilmi~ler, fakat külfete dnyanamı· 
hr k hl' ' l d' · yar11 ta ıye etmıı er L 

küçük Fethiye hn!ifçc yaralanmışlardır. 

• 
Zengin hırsız 

SeydiköyUn çay mahallesinde Cavid 
oğlu Akifin evine gece vakti giren meç· 
bul bir hırsız 51 kağıt li.rn, on lira kıy-

metinde çiçekli bir altın, 3 adet çeyrek 
altın, bir elmas küpe ve bazı kıymetli 
e~yalnı· çalıu~tı~. J:i~~ız aranıyor. 

B.Bonne 
Eylulde Ankarayı 

ziyaret edecek 
o 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDl 
nokta kalmadığını, Hatay için Pariste ya-
pılan anl~anın Ankarada hariciye ve
kilimiz B. Tevfik Rüştü Arasla Fransız 
sefiri Pon.sot tarafından imza edileceği
ni, Fransız hariciye naurı B. Bonnenin 
EylftlUn 16 sından sonra Ankarayı ziya
reti mukarrer bulunduğunu söyledi. 

-o--

M.Müdafaa 
Vekili Istanbu~a 

• • 
gıttı 

Ankııra, 2 (Telefonla) - Milli mü
dafaa vekili general Kazım Özalp bu
gün. lstanbula h reket etmiş ve uğurlan

rnı:tıır. 

--o--

Dahiliye vekiline 
teşekkür 

Anknra, 2 (A.A) - 8fünn birliği ka
nununun B. M. Meclisi tarafından kabu
lü münasebetiyle hükümet ve Parti adına 
dahiliye vekili ve C. H. Partisi genel 
sekreteri Şükrii Kayaya basın mensupla-
rı tarafından bir çok teşekkür telgrafları 
gönderilmi§tir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya hükümet 
ve partiye kartı hu güzel vesile ile izhar 
edilmiş olan hislerden dolayı tn" ,bele
de bulunmuştur. 

-------
Taziyet 

telgrafları 
Ankara, ı (A.A) - Kontes Strath

more'un vefatı münasebetiyle reisicüm· 
hur Atattitkle lngiltere kralı arasında 

n§ağıdnki telgraflar tenli olunmuştur : 
Majeste Altıncı J ori 

Londra 
Mojestenizin ve nıaje:ıte kraliçenin 

Kontes Strathmoreun şahsında uğradık
ları ziyaı büyuk bir teessürle haber al
dım. Gerek mnj~slenizin gerek kraliyet 
nilesinin matemine samimiyetle iştirak 

ettiğimi arzcyler ve acı empatilerimin 
ifadesinin kabulünı.i rica eylerim. 

K.ATATORK 
Türkiye reisicümhuru 

Ankarıı 

Mnjcste kraliçenin validcııinin vefatı 

münasebetiyle ifode buyurduğunuz sem
patiye gerek kraliçe. gerek ben arzı min
nettarı eyler, lüıufk5r taziyetlerinize en 

samımı teşekkiirlr.rimi1.i ~ınımz sayın 
devlet rei i. 

JORJ VI 

ltalya - Japonya Man .. 
çuko anlaşması 

Roma, 2 (ö.R) - italya ~ Japonya 
ve Mançuko arasında ticari bir anlaşma 
akdedilmek üzeredir. 

Bu anla,mn etrafında yapılan görüş· 
meler hayli ilerlemi~ olduğundan itilafın 
imzası bet altı güne kadar tah1'kkuk 
edec-ektir. 

Atatürk - Karo/ 
görüşmeleri 

Bulgaristanda nasıl 
karşılandı 

Bükre~ 23 (Havas} - Kral Karol ile 
Türkiye cümhurrcisi Atatürk arasındaki 
görüıımeler, Bulgaristanın komşularınn 
karşı olan durumu meselesini yeniden 
günün i~leri arasına koymuş bulunuyor. 

Balkan yarımadasındllki hakiki süku
nun ne gibi şerait sayesinde tahakkuk 
edeceğini bilmemekle beraber gere~ 
Ankara ve gerek Bükrc~ bu §erniti ara
mak hususunda kafi derecede meıgul 
bulunmaktadır. Bu itibarin Kemal Ata
türkle kral Karol ve iki memleketin ha
riciye vekilleri beynindeki görügmeler· 
de bu cihet esna meseleyi temin etmiştir. 

--0-

Fransada ve Ameri-
kada tiyatro 

Pariste Racin'in meşhur Phedre piye
si oynanıyormuş. Herkes bu büyük tra
jediyi hüzünle seyrederlerken ön sırada
ki seyircılerden birinin kahkahalarla gül
di;ğünü görmüşler ve kızmışlar. O hiç 
aldırmamış, fakat gene kahkaha ile gü
lünce, dı:arı çağırmı,lar v ... niçin giildü
ğünü sormuşlar ı 

- Ben, demi~. Amerikalıyım.. lh.ı 
piyesi Amcriknda L:omedi olarak gör
düm. Burada i~in facialaştığını görünce 
hayret ettim, sonra çok tuhaf buldum ·ve 

nihayet Amcrikndaki • hnelcrlc muka
yese ettim ''e kahkahııyı bastım. 

Askeri heyet geliyor 
Erkanıharbiyeler anlaşmasının 

bu sabah saat sekizde 
imzalanması mukarrerdir 

lstanbul, 2 (Telefonla) - Türk - Fransız erkanı harbiyeleri arasın· 
daki müzakerelerin neticelenmiş olduğunu bildirmiştim. Anlaşmanın 
tahrir işleri son dakikaya kadar bitirilemediğinden evvelce mukarrer 
olduğu gibi anlaşmanın imzası bugün de yapılamamıştır. 

Anlaşma, yann sabah saat sekizde merasimle imzalanacaktır. Jm
'Za.merasimini müteakip genel kurmay asbaşkanı Orgeneral Asım 
Gündüzün riyasetindeki askeri heyetimiz, saat on birde Antakyadan 
hareket edecektir. 

Heyetimiz, gençler, sporcular ve halk tarafından uğurlanacaktır •. , 
Orgeneral Asım Gündüz, T oprakboğazda Antakya ha1kına veda 

edecektir. 
Heyetimiz öğle yemeğini iskenderun Türk konsolosluğunda yıye· 

cek ve saat on beşte Ankaraya doğru hareket edecektir. 
Heyetimiz, Payasta askeri merasimle uğurlanacaktır. 

• n 
ez 

Ankara, 2 (Telefonla) - Başvekil B. Celal Bayar, yamnda Ziraat 
vekili B. Kurdoğlu Faik, müsteşar Naki ve inhisarlar vekili Rana Tar
han olduğu halde bugün lstanbula hareketinden evvel Ziraat enstitü
lerini ziyaret ederek yarım sant kadar kalmışlardır. 

Başvekil bundan sonra Hıfzıl\sıhha enstitüsü ile tohum islah istas· 
yonunu ziyaret etmiş ve talebelerle konuşmuştur. 

Südetler ese esinde 
n noktai naza a y 

Prag, 2 (ö.R) - Reisicümhur bay Beneş Çekoslovakyanın Roma 
elçisini kabul etmiştir. Elçi ltalyanın Südetler meselesinde noktai na
zarını bildirmiştir. 

Pragda Haynlayn partisinin ve diğer nasyona1itelerin mi.iınessille· 
riyle Prag hükümeti arasında görüşmelere devam ediliyor. 

Prag, 2 (.Ö.R) - Nazırlar meclisine Bay Beneş riyaset etmiştir ... 
Slowıkyanın keneli kendini idare etmesi mest-lesi görüşülı:nüstür. 

• 
r 1 

yıktılar 
l'okyo, 2 (A.A) - Llt sabah fecir va\-ti Çinlilerin Yangçenin şi· 

mal barajını yıktıkları öğrenilmiştir. Bu baraj Matungda Çinliler tara
fıııdan tahkim edilmiş olan baraja nehrin menbaına doğru yirmi kilo
metrelik bir mesafede bulunmaktadır. Tahkim f"dilen bu barajın şim
diye kadnr Japon harp gemilerinin Hankeue doğru ilerlemelerine ma
ni olduğu söylenilmektedir. Tayyareciler müthi:ı su kitl~lerinin Pehou 
ve Huanghu göllerine aktığını söylemektedirler. Anhuei eyaletinin 
cenubi garbisindeki nehirle tepeler arasında mühim bir sevkülceyş 
mıntakası olan ova suların istilasına maruz bulunmaktadır. Nehrin 
mansabına doğru suların alçalması Matung barajından geçilmesini 
bir kat daha güçleştirmiştir. 

lngiltere Bankası kredi. 
departn1anı müdürü 

garanti 
diyor k1: 

•• • ur e, a 

Ankara, 2 (Hususi} - İngiltere ilci dardır. Si) asi dü unce ıle h reket et· 
ı0ürkiye arasındaki klearing itilafının im· mez. O kadar H kefnletımiz. altında So,. 
.ahmmasındn ehemmiyetli rol oynıyan yet Ru ynyn bile bazı kredıler açılnru . 
::kııport Kredit Carıınti departmanı mü-Itır. Türkiye ile nlab:ımız Boscrt irketı· 
:lürü bay Nikson evvelki gün şehrimize le ba .. lar. Türkiye hül.umeti Bosc t ır· 
;elmi tir. Dün Ulus muharririni Ankara kctine sipari vermi ti. Şirket parasını 
?alasta kabul eden Bay Nikson, ingil- derhal isti> ordu. Meseleyi tetkik cua ... 
:ere ile imzalanan itilfıfname ve başında ı Türkiyenin kredi!ini <>ağlam bulduk. Ve 
bulunduğu ıeıkilnt hakkında şu i1.ahatı 1 krediyi temin ettik. Bunda muvaff k 
:erıni§lir : olunca, büyük bir Türk dostu olan ingı-

- Ba§ıııda bulunduğum organizasyon liz diri, bu krediyi genişletmek imkunı-
1u sebeple kurulmuotur : On dokuzuncu nı aramamızı istedi. Mc<ıeleyi tetkik et
.ısırda İngiltere yabancı memleketlere tik. Ve geni~lcımek mümkün olduğunu 
}U yolda ikrnzattn bulunurdu. Piyasa• anladık. Bunun üzerine bay Muammer 
mızdan para istikraz etmek istiycn hü· Eriş ile bn) llhami Pamir Londraya gel
künıetler, belediye idareleri veyahut hu- diler. Orada uzun uzadıya görüstük. Ve 
&Ust şirketler, doğrudan doğruy~ Lond· itildfnnmc} i imzaladık. ltilafname gerek 
raya müracaat ederler ve elde edebildik· lngiliz parlamentosunda ve gerek Tür
leri en iyi §artla istikrazlannı yııparlardı. kiye Kamutayında ıyi karşılanmı~tır. 
lngilıere hükümetinin bunda bir dahli ve T ürl~ye ıle munmcle yapmaktan bu-

tcsiri olmazdı. :> ük memnuniyet du}n nkta}tz. Bu defo 
Fakat büyük harp sonundn Jngiliz te- Ankarayo gelmemin fcbcbi, itilafnaıne

bnnsının alacakları bnttı. Hundan sonra nin tatbik §ekli üzerinde görü~cktir. Bu 
lngiliz ıermnyednrlan yabancılara itimat kadıır büyiik bir ıtiliıftnn sonra malahite
etmez oldu. Bu vaziyetin devamı pnıa si üzerinde görüşmek icnp eder. 
istikrnz etmek iııtiyenler kndar da para Son söz olarak ·unu .. öylemek iste· 
ikraz etmek istiyen İngiliz sermayedar· rim : Bu mı.izakcrderi id re ederken 
lan ve İngiliz ticareti için kötü idi. Bu Tiirk heyetinin reisi ba_,: Muammer Eriş 
mülahaza iledir ki hükümet başında bu- ile } akından ı nışmaktan büyük mcm· 
lunduğum t~kilatı kurmu§tur. Gerçi teş- nuniyet hi i duymaktayım Eriş mahir 
kilit harpten hemen sonra kurulmuştur. ve enerjik bir ımiz.ıkerccidir. Türkiyenin 
Fak at bCJ seneden Lcri eheınmiyetle§tİ. menfaatlerini bü;ıı ük lınssası} et ile mü· 
E.bport Kredi departmanı, bir muam~ 1 dafoa ettiler. Müzakereler bnzun çetin 
lenin yalnız ticnıet '\'e iı tarafo le ııliıka· safhavıı girdi. Fakat neticf"dc anla!'.tık.-. 
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Motörü durdurdum. ihtiyatla eve - Bize onu gösterebilir misiniz? 
doğru ilerJedim. Gece oldukça ka· Oturduğum yerden başımı süratle 
ranlıktı. Alt katta, 11msıkı kapımmı§ arkama çevirdim. Doktor Jim Lnrkın 
perdeler arasından hafif bir lflk aız• yerinden kalktığını Ve samiin kısmı
dığmı • QÖrdÜm. Pençerenin bu az nm nrkaaındaki dar yoldan koridora 
arahk yorinden odaya bir göz attım. açılan kapıya doğru ilerlediğini gör-

-- Oda, doktor Amberaonu~· ça- düm. 
lışroa odası idi.,Orada ne gördünüz- Yerimden sıçrıyarak haykırdım: 
se hepsini habrhyarak "söyleyiniz. · - Bu adamı tevkif ediniz. 

-- Şef, odada, ayakta ve bir kol. * 
tuğun arkasında duruyordu. Doktor Mahkeme salonu içinde bir p:mik 
Amberson koltukta, başı arkaya havası esti. 
devrilmiş bir vaziyette idi. Şef, onu Herkea ayağa kalkmıştı. 
boğuyordu. Amherson bir müddet Kalabalık ve kc:ırgapılıktan fatifa-
mukavemet gösterdi. Sonra hareket- de eden Jim, hiç oralı olmadan mil
siz kalarak yere yıkıldı. Ondan sonra temadiyen kapıya doğru yürüyordu. 
şef kasayı, yazıhanenin gözlerini ka- Yerimden fırlamış, suçluların ge
riştırdı. Ben koşarak otomobilimin tirildiği kapıyı aça:ak koridora çık
yanına döndüm. Motörü iılettim. Bir mı tım. Aynı wmo.nda dokor ]imin 
kaç dakika sonra Şef te geldi. Ken- de nihayetteld kapıdan koridora çık
disini apartımanın yakınlarında bir tığını gördüm. 
yere bırakniamı ıöyledi. Merdiveni inmek üzere ik.en ye-

- Onunla otomobilde ne konuş. ti tim. Kolundan yakaladım : 
tunuz) kendisine gördüklerinizden - Jim, dedim. Kaçmak artık ne-
bahsettiniz mD ye yarar .. Dön .. Kendini teslim et .. 

- Hayır. Sadece {İf düzeldi mi itiraf et .. 
ŞeU) diye sordum. (Evet, dedi. Müdnfaa için hiç bir harekette bu-
J\mberson bizi artık ele vermiyecek- lunmadı. 
tir.) Kolunu tutan elimi gev§ettim. 

- Ondan sonra da Şefi yani Anı- Bana döndü. 
'bersonun katilini evine mi bıraktı- - Evet Bob.. dedi. Artık neye 
nız? yarar. Fakat bu kötü iıte ben ıana 

-Evine değil .. Evinden yüz met- asla fenalık yapmak, seni böyle müş
rc kadar uzakta bir yere bırakhm. kül bir mevkide, feci bir zan altına 

- O sırada saat kaçtı} ıokmnk istemedim. 
- Tahminen onu kırk beş geçi- Tesadüf senin mendilini önüme 

yordu. Şefi bıraktıktan sonra Ye- çıkardı. Ve artık geri dönemedim. 
sil Güvercin banna gittim. Şimdi ise heni ya elektrikli sanc:lalya 

Bu ana kadar şahide suallerini yahut tn müebbeden kürek bekliyor. 
ağır ağır soran Nat derhal sorguları· Ölüm daha eyi.. Çünkü morfinsiz 
nı süratleştircli. V c ıolulc soluğn gibi ya ıyamam. 
süratle sormağa başladı. Bütün bunlar kaşla göz arasında 

- Cinayetten aonra Şefi tekrar ve çok seri olmu ,tu. 
gördünüz mü.} Koridordan bize doğru adamlar 

Evet.. geliyorlardı. 
Onu bugün de gördünüz mü? ]imin con sözleri ile maksadımı 
Evet.. hissetmiştim. 
Şimdi bu mahkeme salonun- Elinden tuttum, sıktım. 

da da gördünüz mü) Anladım, dedim. Merak etme. 
- Evet.. -BiTMEDi-

abancıların Türkiyede 
ikamet ve seyahatleri 
Yeni bir layiha ile kolaylaştırılmış 

ve bazı kayıtlar altına alınmıştır 
Yabancıların Türkiyede ikamet ve se- lardan müstakil iş sahibi olanlar ayrı

yahatleri hakkındaki kanun proje.si Ka- ca ikamet tezkeresi almağa mecbur 
mutayın alakalı encl\menlerlnden geç- olacaklardır. 

miş ve ruznameye alınmıştı. Proje dilJ'l, Harcı verilmiş ikamet tezkerelerini 
umumi heyetçe kııbul edllrni§tir. kaybettikleri tahakkuk eden ecnebile-

Ecnebilerin yurdumuzda ikamet ve re asıl tezkerelerinin muteber olduğu 
seyahatleri hakkında memleketin em- mUddetc mtinhasır kalmak kaydile 

niyet ve asayişi bakımından yeni ted- yeniden veril cek ikamet tezkerele
birler nlınması lilzumlu olduğu kadar, rinden evvelce alınan harçların yarısı 
memlekete gelecek yabancılara kolay- alınır. 

lıklnr göstenlmesi de IUzumlu ve fay- Aşağıdıı yazılı vaziyette olan ccne
dalı görülerek, knnuru mevzuatımız ara· bilere bir seneHk ikamet te-z'kerclcri 
sında toplu hüklimleri ihtiva eden bir harçsız olarak verilecektir. 
knnuna ihti~·nç bulunduğu göz önüne 

......... iıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiililİ .... iiiiiiliiiiiiiMiiiiiiiiiiiiii••iiiiıiiiiiiiiiiiii .. &w.-l\tılllllii .. iiil 

kadınlığı hakkında 
ume 
yaz la ·3 

$!aze elerinin 
hayran] ıkla 

sitayişkar 
doludur, .. 

BUkreş (M.ll)- Romnnia gazetesi Bn. m~kinist, ve mühendis yeti~tirmek için 
J.ıb!ha Gökçenin bir gazete muhaıTiri bir mektep açılını~tır. Bu 11\t!ktep, Prens 
le yaptığı Illlilakatı neşretmektedir. MU- Bibescu tarafından :ı:İyaret edilmit ve 
'cıkat şöyle cereyan etmiştir: mektebin te~kilatmın mükemmeliyetine 

- Bu mesleğe niçin sUliık ettiniz.? dair mRtbuatta beyırnatı dıı inti~ar etmiş-
- Şahsi bir heves ve arzu dolayısile... tir. 

Milletlerin halihazırdaki h~yatlQ1'1°;ıda ()ç eene evv~ bir 'fijrk t~Me filoıu 
tayyarccili c vcl"i}op ehemmiyeti blliyo-. E.skiıehlrden Moskovay" sitmiıti. Di>-
rum. Memleketimin iyi tayyareciler ~·e- nü te Bilkrcı e uin.ran bu filo, J3an~aıa 
tiştirmesi için sarlettiJ;i gayretleri d~ bi- tn,yyııre lçarafgMında müteaddit manev-
liyoruın. Vatanuna faydalı olmak iste- r@lnr )'@pmııtı. 
dim. . O t:aman, han Nl.\1ırı olan B.lrime~u 

Kürt isyanı eşnasındal<i faa1iy~tleri ilç Erkanıharbiye reisi gener~l Scjtifl, 

ha~kındaki sorduğuın suale ~u cevabı 'fürl; toy;vnrecilçrinin yüksek kıymetleri-
verdi: ' ni takdir ederek vuifelerinin tamamen 

- Bu muharebede gayritabii bir ~ey ehli nlduklarmı ve Türkiye Cümhuriyeti 
yapıyorum hissiyatına hiç bir zaman ka- hükUrnetinin tebrikc gayan plduğıınu be-
pılmadım. Ve hiç bir heyecana tutulma- yan vrı iCade ~tmi,.lerdi. 
dıın.Jier sabah i tikşafa gider ve bom- Bu cfefa da ffenç bir kız. Atina, Sell-
bardımana iıttirnk ederqim. Akşamları nik ve Belgradda (Sofy{lyı uputmugtur) 
da vazifesini yapan bir kimsenin dµypu- tevakkuf ~dtm~k bizi ziyarG~ 11e1iyor. 
ğu ıevkle mcvkiime av4et ederdim. Ha- Bu suretle Türldyenin do tlımnıı ve müt-
rektıtın sonuna kadar bçnim hergi.in i;irn tefiklerine bir doıtluk i!iyAreti yapmış 
bu idi. oluyor. Yalnız ve tayyaresini Mnat ken-

- Bomba attınız mı? di idare ederek celiygr. Hu genç kız, biz-
- Mitralyöı; Jmlla9dım. z-t f~ni Ti.irki}·cnin sembolüdür. 
- O zaman kaç yaşında idirıiz? SAhiha Gökcen. yaımın küçi.ikl!iğüpe 
- 22 Y~ında idim. 1936 senesi jdi. rdm~n. d1wl"t~ dini reiimi iade etmek 
- BU}tr~e kadar olan seyahatinizi an- makıagiyle K\irdi.iit~nd~ ve l}ersimdç 

latJr mısınız? . bcm~öıteren kürt iııyanında muh~rd>~ da· 
- İstanbul, Atina, Sclfuıik, Sofya, Bel- hi ~tmi:tir . .S bibı Gpk~n l>ir harp fi-

grad, Bükreş yolu esnasında bir çok loauna kum nda ~mittir, Çok cesur ve; 
müşkilata tesadüf ettim. Bilhassa Sela- Sabiha C:lJkçn müteşebbis olduğunu da i~pat etmi tir. 
nik ile Sofya arasında fena havaya ve fır- bitinciye kadar değiştirilmesi v. ,... Dersim hımılişi, Bayri kabili nüfuz istih-
tımıya tutuldum. Balkanları geçmek nileştirilmefrt lfmm gc1.meır..• J<amlar gibi çetin dağlarla rnuhatbr. 
müşkül oldu. L6ktn şurasını hemen ilave _ Yaş1ari nek&dardır? 'Yiiksek tepeli, ·rn~nialı ve anı:a1ı yerler-
ederek söyliycbilirim kit indiğim yerler- - 17. 18 arasında dir. Yalmz uçuş es 1 bit~göıte.rcc.ek 
de o derece dostlukl{I kar~ılandım ki, o - Diplomalı kaç kaBın tııyyareciniz mu'htelif imzalar J dçğil. bilha_1sa 
fona hatıraları derhal unuttum. var? tMB$up neticesi, intikam d4ygufarı besli· 

- Bükre~tcki hava mitinğinden ne gi- - Son zamanlara kadar dört. Askert yen kiirtlerin gpııt.erdilderj faaliyetler kArr 
bi intibalar duydunuz? tayyrıreclllkte yalnız ben varıııt. şısmda yapılncok en ufak bir hata in"· 

- En iyi intibalar. Beynelmilel bir - cTUrk kuşu> teşkilatına d.:ıhil misl· nın hayatına mal olabilirdi. Sabiha Gök· 
hava :ınitinğine ilk defa olarak iştirak niz'! çen bir an fütur getirmı-:keizin vazifesini 
ettim. Gerek bizim gazete ve mecmua.- - Bu teşkilattft başmuallimim. ııonuM kndar yapmı, ve İsyan da p~tı-
lardn ve gerekse <li.inya matbuatında - Türkiye CUmhurrcisi Atatürk hak- rılını~tır. Çünkü hava kuvvetleri vazife-
tayyarcciliğin inkişafını takip ediyorum. kında konusmak ve onun bir portr~r·ru lerini ' 'c ittiktafı trunamiyle yapmıftır. 
Fakat, dün bur.ada gördüğüm şeylerden cizmek iste; misiniz? 1 Ve .fuıılcrin gizlendikleri .gizli yerleri 
çok memnun kaldım. Tayyarecilikte .$On , - Onu bütiln dUnya tanır. bombardıman etmişi rdir. Sahiha Cök-
terakkiyatuı parlak bir nümayişi idi. Bu ....... Onun kızının portresini kasdctme- c;;en bir çol: defolar .ordunun y~mt .tmlİr· 
nümayişç iştirak eden milletler çok iyi elim? terinde ~:kredilmi~ ve harekat sonunda 

temsil edilmişlerdir. Rumen tayyarcc'.ili- - Bu simanın icarakteristiklerinl çak da elm::ı.slı madalya i1e taltif olun.muştur. 
ğine dair fikrimi söyliyeyim. Onu hususi derin hissediyorum. Vatanına ne7.11ret YENi VE ESK1 TtJRK :KADlNLARI 
bir zevkle seyrettim. eden bu yUksek başkan hakkında birşey Bizleri hayretler içerisinde 'bırakan bir 

-Sizden evvel tayyareci ba~ktt kadın söylemek lstedm. Fakat bence, onu an· §ey \·arsa, o da, T.ürk kadınlarının, mem· 
varmıydı? tatmak gayri mUmkündür. leketlerinin yeni hu.yatında gösterdikleri 

- Hnyır birinci ben idim. Fakat şim- - Türk tayyareciliğinin bu cesur ve eoıkun canlılıktır. Her cephede milli 
di, çokluk arasında kayboluyoruın. genç askerine ta§ıdığı askeri üniforma varlığı )'ilkseltmek iı;in hararetle ça}J§· 

Yalnız bu sene, tayyare mektebine altında ne hissettiğini sordum? maktadırlar. Türk kadınlan medi.te 
elli kız kaydolundu. -Çok sevdiğim bu ünUormayı, hiçbir mebuı olarak ta bulunmaktadırlar. Söy-

releri geri verilebilecektir. 
Ecnebiler 24 ~-ıntlen fazla .ııUren ve 

bulundukları vil~yet hududunun dı

şındaki seyahatlerini polise haber ve
receklerdir. 

Ecnebiler Türkiyede ancak kanu
nun kendilerine menetmediği işleri 

tutabilcceklerdir. T-iirltiyede serbest 
olarak veya memur, mllstahdem ve iş
çi sıfatiyle çalışacak ecnebiler keyfi
yeti üç gün zarfında ikamet ettikleıi 

yerin polis veya jandarma karakoluna 
bizıat veya bilvasıta ha~r venn~e ve 
ikamet tezkerelerine kaydettirmeğe 

mecbur olacaklardır. 
Yanlarında ecnebt tebaalı birisini 

çal~tıranlar, keyfiyeti bir beyanname 
ile polis veya jnı;ıdarmaya bildirecek 
ler ve beyaıuıamode ecnebinin hukulô 
vaziyetini ve nldığı nuınş ve ücreti 
bildireceklerdir. 

zaman bırakmayacağım. Resmi lulbuller· !edikleri nutuklar ve müdııfaalannı her 
de bile üstümdedir. ölünceye b<lar üze· daim vicdani bir §ekUde 've dokümant 
rimdc taııyacıtiım. olarak yapmaktadırlar. Seri teUmüJle.ri 

SUPHl TANRlöVE:RtN BEYANATI ile herkesi hııyrctler içerisinde bırakmıa
Türkiycnin Bükrqteki e1çisi B.Suphi lıırdır. Onlar, vilayet ve belediye mcc

Tannöver, Sn.Sabiha Cök~n. Türk tay- liılerinde .aza olduklan gibi avukat, dok
yareciliği ve Türk kadınlan hakkında tor ve deVlet mektc=plerinde JProfesör
bize berveçhi lti beyanatta bulunduları dürter. Aynı 'ekilde gazeteciliğe de fo-

cBüyük harp efMJında Türk tayyıtrc- tiaap etmitlcrdir. 
ciliği hemen gayri mevcut gibiydi. Yeni Aıırlardanberi mahpuı bulunan bu 
layık olan ehemmiyet verildi. Milli Mü- kadınlar, bugUn kocalannın meni arka
dafl'.a vekaleti, tayyarecilik için h411r pc- datları olmuılardır. Türkler, on asır cv
ne mühim paralar tahaiı etmektedir. Fa- vel ırklarının betiği olan ınerkez:i Awa
kat devletin gösterdiii fedakarlıklardan dan çıktıkıın sonra çok büyük bir adım 
maada, sırf sivil teşkilat olan Türk tay- atmışlardır. Ege denianin sahillerine ka
yare cemiyeti, senelerdenberi muhtelif dar yaklaımııtardır. Bu esnada islam 
vasıtalara müracaat ederek halktan top- dinini kabul eden Türk kadınların evle
ladığı paralarla hiikümete yardım etmek- rinde kapalı kalmak mecburiyetinde kal
tedir. Bu cemiyet, Türk tayyareciliğinin mışlar -re sırtlarım denize .çevirm.ijler we 
teşk;linde f evk.alade mühim hiunetler gözlerini de fevkalade güzel olan gÜntfe 
görmüştür. Hükümete yüı;lerce tayyare karıt kapamışlardır. Şimdi arap ıkültü-
satın almıştır. rünüJ\ ~lmıı olduğu CVYelki hayatı tek-
TORKKUŞU: rar bulmU§lardır. Eski Türk t.aribind~ 

Talebe sı!atiyle tUrk mekteplerin-
alınarak bu proje hazırlanmıştır. Bundan sonra projede, kanun bU-de okuyanla!', rcsmt bir makamın tav-

Projenin kamutay encümenlerinde ki.imlerine riayet etıniyenlc.rin tibi 
son aldığı şekle göre, ecnebiler T"ürk siycsiyle sırf ilml araştııma ve çalı~- tutulacakları cezallll' ile, ıüpheli g()-

yuiduna ayak bastıklarından itibaren nuılarda bulu~k maksadiyle ika- rülen faht.iların hudut dışı edilme ~e-
met edenler, mcoc:e itib~riyle türk ır- •·'ile kanl yirmi dört saat içinde mürncaatle ilk k d 

1 1 
:ıı •• nh . Ai r.i, ili ba ıja bu hllisuta veri-

bcyanruımc vermeğe '-e bUvi~·etlerini ın an. .~.an. a:, mu as.ıren .. ~~zete len 1nlahiyetier, sjyui aebeplerle yur· 
i p:ıt etmeğe mecbur olncaklardır. Bu muhabu·lıgı ıçın gele.ııfor, hukumet, <lu.muza iltica edecek ecnebilerin tabi 
br-ynnnameler hiç bir harç ve resme hususi ~d~reler vey~ belcdiy:~cr tara- olacaklım muameleler hakkında hü
tAbi tutulmıyacaktır. Türkiycye gel. Jından ~Uh:W-m edılecek. muta~sıs: kümler vardır. Bu projenin :kanuniyet 
diklerinden itibaren, on beş gün için- Jar~ mul~ıler ~·.e ~ususı surette ılını ikü p etnıeıinden evvel yurdumw:a 
de ecnebiler ikamet tezkeresi alacak- tetkikler Jçın Tı.ırkıyeyc ielen ccne- gelmiş ve ikamet tezker~i .almış olan 
lıırclır. Pasapor kanununa göro mem· bilcrc ~erilecek jkamet tcue.relcrinin eeı biler hakkında wojeye eklenen 
lckete girmesi yasak olanlar TUrld- tamamen veya kısmen harçtan İ>1isna- muvakkat madde de .şudur: 
yed ikamet «lemiyccoklerdir. suıa hükümet sal!ıhi~rctli olacaktır. cA) l eylCıl 1937 tarihinde ikamet 

On altı gilnden iki nyn kadar yur- Müşterek pasa~ı1la grup halinde tezl~eresi almak suretiyle Türkiyede 
durrıuzda ik met d cek ec11eb.ilerden ve ~~·ahııt umk.sadiyle yurdumuza S"- ikamet müddetleri l>~ saneyi geçmi~ 
3, iki llydao bir seneye kadar ikıunet len ecnebiler ile kon!eranslara, bey· olup senelik kauınçları iki yüz ku·k 

ed~eklcrden 5 lira ikamet tezkeresi nclmilel sergilere ve l:oncrelere, ir.ıy- !irııdan az bulunan ecnebilere yeniden 
harcı alın:ıcnktır. mm ''c spor şenliklerine iştirak mak- verilecek iknmct teikerclcrinden mü.-

Bir neden fazla 1 ikamet etmek is- sadiylc gelen ecnebiler 2 ey müddetle telc.abiliyet r.artiyle dörtte bir nisbe
iiyen ecnebilere sekiz lirn harç nlınn- ikı:ımct t:!Z.kcresi almaktan muaf u- tinde harç alınır. 
r.ak en çok ;ki sene için ilwmet te?.ke- tulmuşlardır. Büklimet bu müddeti lü- B) Bu k.a.-ıunun meriyete girdiği 
l'Cii verilecektir. Bu müddet bittikten zum gördü •ü takdirde altı aya laıdor tnl'.ihtc Tlirkiycde iknmet etmekte o· 
sonra )'enisi clıruıcaktır. uzatab11ecektir. lan ecnebiler bir ay içinde mülkiyet-

Aile "!ıibl olan ~bilcrin bcrn- Jt:ilcrindeki ikamet t~kerelerinin !eri altıruia bulunan gayrl ıııenkulleri 
bt.Tler.indeki kanları ve on sekiz yaşı- müddeti dolmadan tekrar nvdet etmek bir beyanname ile emniyet makamla
nı doldurmamış ço:ukları kendi ika- üzere Türkiye haricliıe giden ecnebi· rına bildirme~ mecburdurlar. 
met tezkerelerine kaydolunacak ve lerden ikamet tezkerelerini mahalli C) Bu kanunun neşrinden evvel nlm
bunlar için harç nlınmıyacaktır. An- emniyet mnkamlnnno. bırakarak üç ay mış olan ve hüküme~ muteber sayı· 
cak bu vaziyette olan 'k.nrı ve cocu'k- icindc ciöıımUs olanlara ikamet teike- lan ikamet tezkcrel.erln.iıı müddetleri 

Bu Ull'liyet, Tiirk ~ençliğjni kadın ve Türk kadınlanrun rolü pek büyüktür. O, 
erkek tayyareciliğe ahttırmıık için bir irnparntoriçe sıfatiyle ealtanat sürmüş v~ 
şube açmı§tır. Bu .şubenin ismi (Türk- başkumandan gibi ordulara kumanda .et• 
kuşu• dur. Bugüne kadar birçok mühim mi;tir. O, bcyn.elmil~I kongrekre de beş
merkezlerde tayyare talim karariahları kanlık yopnuştır. O, ~rheat ve ferefli 
te!!İs etmiştir. Liselerdeki talebeler ile idi ve içtirru:U ve aiJe hayatında hürmet 
tayyareci olmak hevesinde bulunan ka- görürdü. 
dm ve erkek Türk gençleri, karargah- Şimdi o, eski imtiyazlarını tekrar elde 
lnrdaki talimler ve kurslara rııuntazaman ettikten sonra tam kar bir depo ıahibi 
devam etmektedirler. Kezalik, Ankara. gibi şanlı mazhini göstermeğe başla

lzmir gibi birçok ~ehirlerde, paraşüt ile mıştır. 

atlama talimi yapmak için kuleler yapıl- Elçi ile olan mülukatımız bureda bit-
mışbr. Teknik talimleri öğretmek, pilot miştir. 

1E!ll.::::S:lm•:acaımm••sa:mm111m:ımaı:mıasm ecw'e+1*-
On beş Haziran 1938 Tarihinden 

itibaren açıldı 
C?Z..~~'""772"T~.l'-2ilt2Zi'.2J!!h.ıa:zr..LZLL'727.AkAC::a:Y.A~ 

Darvın 
Hak kazanıyor 

iki maymun devlet 
memuru 

Kat'i bir hükümqe bulunmak bir p~ 
~a ı:or am~. {'Şağıd.ki satırları siıı: de r 
kurken, Darvine her halde .hak verecek· 
siniz. 

Cısçenlçrdo Rodezi ftdaJımndarı t>iıin• 
de muazzam bir Cibon maymunu büyük 
bir otelin barına müşteri olarak girip 
otunnuıtur. 

Bu bek1enilmlyen aeaip mütteri içed 
girdikten sgnra, Amerikan bardaki ka· 
deh ve bardaktan birer birer eline alıp 
koklamış ve ondan s"onra, es-'ki ~ir dost 

gibi bAr haıın<la buJunanlann elJerinl 
sılunağa klllkıfmşıpr. iltifat göre[.Jleyipce 
hiç aldırış etmiyerek, eski bir hovarda gi" 

bi m;:ısanın ga§ma oturup kül ~bla11ni 
masay!l v~r!Il•k sıuetiy)e garsonu ~a~ır
mıştır. 

MaM batında, her mÜ§teri ııibi wıl!:§ 
uslu oJumıasına rağmen, alıtılmadığı içi!\ 

onun hal ve tavrı diğer müşterilerce t~ 

kin terniı ve mal sahibi tarafından 
barı tmeğe davet edilmiıtir. 

Tabii, hiç bir kabahat işlemeden, hat• 
tl sarhoş bile olmasına imkln verilm .. 
den bardan kovulduğunu gören may4 

mun itiraz etll}iş1 haksızl.!ja maruz lcal• 
dığı için de. İsyan ederek bir par~a kabe, 
hareket etmİf. bunun üzerine polise mU• 
racnat edilerek zorla dışarı atılmıştır. 

Nebıı~ ve mahlukatı korumasiyle ta• 
pınm11 olan l>ir memle~ette misafire kar• 
şı pöyl,: kaba bir muameledı:; hulunrnakt 
doğrusu biraz çirkin 1 ' 

Britanyanın diğer Jıömürgelerinde da• 
ha inı!!J)ç.o. QÜJÜnülme~tedir. Mesel&. 
Singap1,1rda bir çok m~)".munl~r almlari.c 

mn teriyle ckmd<lerini k.a_unmaktadır<ı 
iar. Bu maymunlar An&larda 1-lindiatal( 
c vizi ve Mangoları toplıyınık gündoıt 
liklerini ;almaktadırlar. 

Hele bay Jambul ile Pute adındak.( 
iki maymun, tetkiklerde bulunan bir eer• 
visin kadrosunda çalışmaktadırlar. Blf 
iki m ymun, ~engeldeki yüksek ağaçlaf" 
da fo liyette b1,1lunmnktadıılar. He riki• 
si de, devlet memuriyetiyetin~ geçmif 
ilk maymunlnrdır. 

D.ıg(in iki maymun Hindistan ceviil 
tophyor, fok.t eünün birinde on btnl~rca 
maymnunUn "İluh kullanmayı öğrendik· 
lerini faztedin"z. Her hııngi bir - anla~ 
mazlık n twinde fnun cemiyetine küs
tfiklerini ve isyan ederek dağa çıktıkla• 
rınt bir g8x önüne getiriniz, veyll her 
hangi bir fo nlık dllvnst, medeniyet ve 
buna benzer lde.,alter uğrunda insanlar1• 
omuz pmuza ınOcadeleye girtttüderirJ, 
yeşil masalar başında mütareke esasla& 
nı sulh oartlarını göriiştulderini la5a'VVUf 

ediniz) 

Aleksi Carrel 
Istanbula geldi 

--<>--
Doktor Aleksi CarreJ, cBilinpıİy~ 

insant eserinin m' nuharriri ve dün• 
ya tıp ~leminio .mı.. • Jimi Amerikııdaıı 
Fransnya y~ tatiliııi f;~~irmek ve istira• 
hat ctll)e)c U.Zere selfl}iştir. 

Doktor Carrel, Kuin Mari transatlan
tiğinde F ranaada bulunan karısı :ve dost• 
lan tarafından karıılıınmıı, .doir~a sa• 
mimi dostu ve mesat arkadatı olan met" 
hur tayyareci Lindbergin istirahat etmek• 
te olduğu Sen Jilr1ts ~daıoııa gitmiftir. 

Şerburga muvasalatında kenıfüinİ 

kar§iJıyan bir Fransız gazetecisini vapU" 
run salonunda karısı ile beraber kabul 
eden doktor Carrel şunlan söylemiştir• 

- Tıp fı!emini harekete getiren kef" 
fimden bahaediyoraunUL 

ıf.vvela, bu k.eşfim hakkmda gazet .. 
!erde çok mübalagalı yazılar .çıktı. Ben. 
iddia edildj~j ııibi eun'j bir kalp yap• 
madım. Ke~fim, kalp ve ~ğer vazifele-
rini icabında görebilecek bir aletten iba" 
rettir. Bu hueusta 1'ir kitıt,p yazdım ve 

Amer.ihda ne_şrettim. Kitap ~imdilik 
ilim a.lemine hltnp etmektedir. tki af 

kadar istirahatten sonra tekrar Amerl" 
kaya döneceğim. 

Amerika, ilim adanılan ve ilim yo• 
lunda çalışmak istiyen1er için hakikaten 

lngiliz.1er umumi hizmetlerde 'kofoY• 
lıkh.T yapmak için büyük gayretler ear• 
fetr:\ektcdirter. Son 'Zamanlarda wyYS' 
poQ&ne1er l\·e telefon santralleri tesis .dl' 

miılerdir. :Şehrin içinde dOlapn ot.ohlir 
lcr her mahallede durarak, nuktupl8" 
almakta ıve telefon etmeleri içiu hlıf 1'• 
beklemektedir. 



Yıldızlar da ticaretin 
tadını tattılar . • • 

• 

içlerinde matbaa işleten, tavuk yetiş
tiren, çay satan, kolonya yapanlar var 

Sesini kiraya veren Janet Makdonalt tek ve kısa 
bir cümlesine altmış bin dolar alıyor! 

'5inema yıldızlan tanınmıo markalara 
tok benzerler .. Halk Creta Carboyu ta
llır. Çok meşhur bir diıı macununu da. 
~ Yıldızlar ve bazı müesseseler de, bu 
İlti §eyi birleştirmeği, bir yıldız ismini bir · 
;ıarlta haline getirmeği düşünmüşlerdir. 

Una ilanlarda daima sık ınk rastgeliyo
~ Mesela tanınmış yıldız S. bir müla

tında anlatıyor: 

- Her müracaat ettiğim stüdyodan 
bıenfj cevllp alıyor, bir tiirlü ~ bulamı
)onıın, Buna ecbep olarak ta dişlerimin 
llrarınış olduğunu ileri sürüyorlar. Bu 
llrılık hayatımın en büyük kederi idi. 
~iki de istikbalimin katili olacaktı. Fa-
at bereket versin ki (O) dio macununu 

.helr.Iiim yapmış olmamak için macunun 
ilimini yazmıyoruz) kullanmağa başla-
dırn o· l • .. 11 . h b ' · ış erım guze eştı ve meş ur ır 

)ıld~ oldum. 

Bu yazıyı bir gazetenin ilan aahife
•İnde ~kuyacak olursanız tabii reklam 
0•1duğunu anlarsınız. Fakat çok ciddi bir 
•ıncrna mecmuaSJnın iç aayfalarında, ak-
törü J • ..... • • n nası yetıştıgıne daır yazılmış, hır 

Çok fotograflı, tanınmış bir muharririn 
hzdığı bir makalede okuyacak olursa
nız, hunun, uğrunda büyük paralar har
canmış bir ilAn olduğu kolay kolay hatı• 
rtn~a gelmez .. Ve eğer bir diş macununa 

~tiyacınız varsa yahut ta kullandığınız l~ .. 
lf macunundan pek le memnun değil

lleniz derhal (0) marka di, macununu 
traramız. 

Reklam, sinema yıldızlanndan daima 
latifade etmiştir. Janet Mnk Donald cSe- U 
•irnı ancak her ubah bir fi c k k Silviya Siclneyin son resimlerinden biri 
ic;~relt muhafaza ed bil. n an a .. ao cYapmak ne tatlıb filmini çeviren Yetiştirdiklerni baıit bir köylü gibi pa· 

l e ıyorum . > cum- ı .. 1 ıld 1 k d' · ' 1 h · · ·· .. ·· k d' 1' 1 P esini d d ı· u k , • 
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OOO guze Y ız ren en ı ısmıy e er çeşıt zara goturur ve en ı e ıy e eatar. a-
ra yo a te aııuz etme ıçın . • .. .. . w .. . 

dolar almı tır. kolonya ve lavantalar çıkaran buyuk bır zarda aathgı gurıluk yumurtalarını kalın 
lg b ~ d l d k l ıl fabrikanın sahibidir. Her gün sabahları bir kağıda ıarar. Bu Uğıdm üzerinde 

u a ara a a mıyor, yap an f b 'k )"b f d. yıld • · w. fil • · · trı\iıtah l ld l , l . • k a rı anın a oratuvarının etra ına ı- ızın ve yenı çevırccegı rrun ısını 
zar ara yı ız sım erını verme , . . 

hhut b l • 1_
4

x. l . . ld zılmış numaralı koltuklar herkese açıktır. vardır. 
ı am a aJ aa.ıt arı üzerıne yı ız-1 . · · · · · arın 

1 
• • k k . . .

1 
l f Fabrika kapısından bır numara alan t Creta Garbo emlak aahıbıdır. Evlennı 

csmını oymll ıçın mı yon ar !!lar ' . • . • 
ediliyor. içeriye girerek yıldızın bembeyaz ellerile, bızzat kıraya verır. Yıldızın evlen çok 

F'alc t · ld l ik na!!lıl kolonya yaptığını g3rebi1ir. Her 1 pahalıya kiralanır. Çünkü lconturatoda 
a ıınema yı ız arı gün geçt çe 1 . . 

kurnazla 
1 

or·. gün fabrikanın kapısında birılerce insan yıldızın ıenede hır defa bızzat kira al-
i y ı k k k • • 1 W• b • o d Jt• ]( d 1 birbirini itip a arak numara almağa ça- ma ıçın ge ccegı ve u zıyaretin e ıra-

cn İ isimlerini 1'ullanmak için birçok cılarl 1 O d kik it w ı) d 
Para .. ı lı•ır. Laboratuvarda ıeyircilere tahıiı e- a 8 a onuşacagı yaz 1 ır. 

Veren mucsseseler, daha çok fazla ~ M · · · · · ka.za l k' dilen 120 koltuktan hiç birinin {İmdiye eyvest zıyan edılmesı, milyonda hır 
nıyor ar ı bu kadar çok fazla para 1 ·h · 1 d h·1· d } · 1 • • '&rf

1 
•• • • • • kadar boı kaldığı görülmemiştir. 0 98

• 1 tıma a ı ın e o an ıo ere gını-
1 nı goze alıyorlar. O halde nıçın mm- 1 mekt h" h l ı· k 1 Cri d A D" k d h • . b . . en ıç oı anmaz, o e ıne a an pa-

n en ba•kalannı istifade ettirmeli) n ıvora n a ~aırane ır bcaret .. h ... B· " • . • . . . B ld rayı mucev er almaga hasreder. Kıymet-
Q.zat kendileri §Öhretlerinden istifade ışıne gmşmıştır. u yı ızın San Fer- ı· l d k · ... • H l. 

e(j ı d b. b h . ı ta; ar an ço eyı anladıgı lçın o ı-
erek ticaret yapamazlar mı? 1 nando yakınların a ır a çesı var. Bu- N k , .. . . . . C . . . vutun ve evyor un hır çok magazala-
Cerek Amerikada, gerekse başka b ir ı rada çıc;ek .:etıştır'.r. e.nn~t gıbı hır bah- rında muhammin olarak kullanılır. Ve 

Çok aa tk" 1 b d " .. ~· l b çe .. Her gun yenı yenı çıçekler bulmak · nn ar ar unu uşunuyor ar, u bu işten de hayli yüksek ücret alır. 
;ua)e müsbet cevap veren yıldızlar birliçin çalışan bir yıldız .. G eçenlerde Holi- Fransada iıeı 
tlttaftan da ticnret sahnsınn atılmaktan t vut çiçekleri bu bahçeden gelen siyah Edi Kantorun bir antikacı dü)dı:Anı 
'teddüt etmiyorlar ı1 ıalip çiçekleri ile doldu .. Az zaman içe- El · V t b. d ğ s· . . . .. .. . var. mır o ye ır mo a ma azası aç-
. •nema işlerinin her kısmında oldugw u ! rısınde bunlar buyuk hır kıymet kazan-

t h ~ 1 i ticaret işinde de Amerikalı yıldızlar dı. Bir tek çiçek 250 dolara satılıyor. Palet Düval bir güzellik enstitüsünde 
A"ıııpaya yol göstermişlerdir. f Erhk santakCırlardan Ri~r Diksin ge- müdürdür. Ve ıtüdyoda işi olmadığı va-
B· Radyoda güzel sesiyle şöhret kazanan I niı arazisi var. O burada, üzerinde ken- kitler bi7.zat bu dükkanda çalışır. 
ıng Krosbi bir tarnftan musiki aletleri di resmi bulunan paketlerle satışa çıkar- Şeri-Bibi filmini çeviren Lüsiyen Dal-

"'tan b· " d 'W f f k · · · · · B k .. b ır magaza, ıger tara tan da nota ma ıçın çay yetıştırır. u çayı sanat a- ses Parisin tamam göbeğinde bir tuhafi-
asan bir matban açmıştır. Sabahları rın ismi o kadar eyi tanıttırmıştır ki bü- yeci dükkanının sahibidir. 
::tbaasında, öğleden sonra mağaza-; tün Amerikada başka markalı çay kul-1 Şimdi, bizi güldüren ve ağlatan yıld1z
)o:a, yediden ı~nar da .~ad;.o~a çalışı-t lanan kalmamıştır demek mübalağalı ol- ! ların iş ze~k.inden mahrum olduklarını 

Meşhur cAgustos bocegı ıle karın-! maz. ı ve kendilerını yalnız sanate vakfettikleri-
~~~ hikayesinin artık kıymeti kalmadı. 

1 
Fakat Staella Delin filminde çok bü- ni iddia edebilir misiniz) 

) Unkü Krosbi hem karınca gibi çalışı- , yük muvaffakıyet kazanan Con Bolün t Demek oluyor ki onlar yalnız eğlen
,;r,. hem de Ağustos böceği gibi şarkı kendine seçtiği meslek çok gariptir: Con j dirmiyorlar, bize hayat dersi de veriyor-

Ylıyor. Bol çiftliğinde tavuk ve piliç yetittirir. · larl 

~~ley :emple, babası ~orj Temple ile 1 Madlen Karol, Kolombiya üniversitesini ziyaret etmiftir. Onivenite 
~e bısiklet gezme1enne bayılır ve talebelerinin imtihan gÜnlerinde vu'rubulan bu ziyareti alakalı tezahü-

ıokaklarda böyle dolaJırlar.. l ı at içinde geçmiftir. 

Küçük · -yıldızların kazan
dıkları büyük servetler 

Şirley, her sabah uykudan kalkar kalkmaz 150 lira alır 
Bu para çalışma kazancından ayrı bir paradır 
Annesine de sinema kumpanyaları çocuğa iyi baksın diye 

ayrıca günde 50 lira verirler 
Çocuk artiatlerin bayab bahaede ede 

bitmez bir mevzudur. Hem de onlar gi
bi aevilen ·n insanı alakadar eden bir 
mevzu .• 

Bilir misiniz ki, Şirley T empl, her gün, 
daha eabahleyin kalkar kalkmaz 150 
lira alır; bu para çalıımaaına mukabil 
değildir, onun yalnız yeyip İçmesi için .• 
Çünkü, çocuiun yeyip, içmcai, yatıp 

kalkması da çalıotığı ıinema idareıi ta
rahndan taahhüt edilmi§tir ve onun bil
tün masraflan sinema tarafından görü
lür. 

işte bu hesap içinde çocuğun günde
liği de 15 O lira olarak takdir edilmiş bu
lunuyor. 

Şirley T empl annesini çok ıever. An
nesi de ondan ayrılmak istemez. 

Sinema idaresi buna da razı olmuştur. 
Çocuk aıtistin annesi de ona, stüdyo 
hesabına bakar: Bunun için de kadına, 
yine ıtüdyo idaresi tarafından ayda 1500 
lira verilir. 

Şüphesiz ki, Şirley T empl, bugün ço
cuk artistlerin başında geliyor. Fakat 
ondan sonra gelenler de yok değil. Hat
ta bunların içinde bir tanesi var ki Şirle
yin rakibi sayılıyor: 

Bu, Cen Viters'dir. Bu küçük kız da 
daha timdiden büyük bir yıldız gibi, 
avuç dolusu para kazanıyor, hatta küçük 
avuçlarına ıığamıyacak kadar çok 1 Ona 
sinemadan ayda 12000 lira veriyorlar; 
annesine de 600 lira . 

~ 

1 

Hint yıldızı 
Sa bu 

Yüzündeki asalet, hareketlerindeki zarafet ile dikkati üzerine çe
ken Hindistanh Aktör Sabu yeni başardığı (DRUM) adlı eıerde de 
büyük bir muvaffakıyet kazanmı§br. 

Fakat Cen Vitersin kazancı bu ka
darla kalmaz. Onun ismini hazan rek
lamlarda görmek kabildir. Yarama21 kız 
para almadan reklamlara İsmini verir, 
imzasını atar mı) Reklamlardan aldığı 
para da 5000 ]im tutar. Hele yaz ayla
rında bizzat cEti ile kemiği ile> reklam 
olarak vazife alır. O zaman kazancı, ıi
ncmadakinin iki mislini bulur. Ayda 

24.000 lira kazanır.. M d •ı t •hA 
Küçük Cen dokuz, on yaşındadır. 3 ısır a çevrı en arı l 

sene sonra isminin tarihe karışacağını 

söyliyorlar. Çünkü onda, büyiidüğü za- gu··zel bı·r fı·ıı·m 
man da artistlikte devam edecek bir ka-
biliyet göremiyorlar. 

Küçük hayan yıldızlara mukabil küçük Viktor Stolof Mısırda yerleşmiş ı 
bay artistler de var. Bunların da ba§ında genç bir rejisördür. Geçen aene içeri
Freddi Bartolemyu geliyor. Sonra da sinde Mısırda bir lngiliz sinema şir
Ceki Kuper. keti hesabına cSiva, bir vahanın ha-

f reddi ayda on bin lira 1'adar bir para yatı» isimli bir filim çevirdi. Siva, 
alır. Bundan ba:ka, çevirdiği filimlerin içerisinde Heroclot ve Büyük lsken-

h*-ıl derin hatıraları dolaşan Afrikanın 
ıuı atının onda biri de kendisine verilir. 

Ondan ıonra gelen Ceki Kuper ise en eski vahasıdır. 
ayda 7000 lira kazanıyor.. Geçenlerde Parise uğrıyan genç 

Ya, itibariyle hepsinin ablası olan rejisör bir sinema mecmuasına şun
Deanna Durbin maalesef para itibariyle lan söylemiştir: 
onlan geçemiyor ve Cen'den pek a~ağı c-Siva vahası, Kahirenin 900 ki
para kazanıyor. Aylık kazancı onun da Jometre uzağındadır. Buraya gitmek 
7000 lira kadar birşey 1 için çok bozuk bir yoldan geçmek 

Bunun sebebi, ya,ının biraz daha bü- mecburiyeti vardır. lşte bu yolsuzluk 
yük olması ve çoculc rolleri yerine biraz filmin çevrilmesini çok güçleştirdi .. 
daha büyük kız rolleri oynamasıdır. Fakat bereket versin ki yerliler bizi yorum. Bu sene içerisinde de Kahl· 

Fakat buna mukabil onda büyüdüğü eyi karşıladılar. Önümüzdeki sinema rede cMuvaffakıyet kazanan filim> 
zaman da artistlikte devam edebilecek mevsiminde bu filmi gördüğünüz isminde bir filim çevireceğim.> 
bir kabiliyet görülüyor. k t k be" "' ' ' tah ' d. •ı J /d ---==---------~va_ı_ç~o-_..:;.g-en=c"""c...;eg;;_ın_ı_z_ı _m_ın_e_ı- lYlUYa ına eren yı ı.z 

Bir •evgi.. Bir 6pücii1c H kt.!ka~ bir boka-

Jan Gremiyyon Temmuz içerisin· l de Stefan Maniycnin romanından 
naklen «Cehennem treni» ismindo 
bir filim çevirmeye başlıyacaktır. Sa
natkar bu filimde bir şimendifer ma
kinisti rolünü oynıyacaktır. Bu mü
nasebetle sanatkarın çocukluğun
danberi duyduğu en kuvvetli emel 
tahakkuk etmiştir. Zira Jan küçük
ken makinist olmak istiyordu. Şimdi 
filim çevirirken lokomotifi idare et· 
mek mecburiyetinde olduğundan ev
vela nazari dersler almış; şimdi de 
Fransa devlet demiryoUarında fiilen 
makinistlik yaparak stajını ikmal et
mekte bulunmuştur. 

1938 zarafet f&mpİyonu Matmazel 
Simon Bruleport 
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Yazan: Kemalettin Şükrü 

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

Sekizinci 

Edvard 

cekilince • 

lngi t 
Majeste re 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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V asil tam bir hafta can çekiş i 
Tahta çıkar çıkmaz milletinin muhab

betini nasıl kazandı ? 
Asırlarca Bizans tahtında saltanat süren 
Ermeni nihayet hayata gözlerini ebeµiyen 

bu serseri 
yummuştu 

Kadınlar, Sebastiyanonun bir ada
mı sırthyarak getirdiğini gorunce 
şaşırdılar. 

Tam bir hafta pek az kendine ge- Vasilin ölümüne sevinecekler mi 
lerek ve ekseriya dalgın yatarak idi> 
ateşler içinde bekledi. Hayır .. Çünkü Vasil, bütün vah-

Dün, lııgilterC'lıin sabık kr4lı seJd.rlnci ı 
Edı.ıardın, Uıhtcı çıktıktan sonra b4ba.ırı 

1 
z4mannuı ait ve asırlarca tngilterede 1 
M.kim olmuş mu1ı,a.f4zaJcar zihniyete kar-

1 şı nasıl mücadele ettiğini, eskiyi yıkmak 
yerine yeniyi ikame etmek için neler -..~~ııı,;,;.ıı!"-

yaptığını, KraUık zamcınına ait hususi

tün sözlerini dinliyen ve daima onun na 
aihatleri ile hareket eden nümunc bir ge· 

Ahşam yemeği Bukingam aarayınuı 

büyük yemek salonunda birkaç samimi 
aost ile birlikte yenir. 

Bu salon, beşinci Corcun yemek sa• 
lonudur. 

Hele bu adamın imparator oldu
ğunu görmeleri hayretlerini büsbü
tün arttırmıştı. 

Bütün Bizans kiliselerinin çanları şet ve kabalığına rağmen fukarayı 
imparator Vasile ömür ve afiyetine çok severdi. Fukara babası idi. 
dua eden Bizans halkının yalvarış Onun ölümüne Bizans hakikaten 

yetlerini yazmıştık. 
Bu giin de §inıdiki kral Majeste altın

cı Corcun hususi hay4tına ait bazı par
çaları yine ayni (Par· Soir) dan naklen 

1 

Karı koca, yani kral ve kraliçe akşam 
yemeğinden sonradır ki başbaşa kalır· 

lar ve bu hususi boııbaşa kalm1Alardır ki 
onlar için kıymetlidir. Kralın umuma hi· Sebastiyano v~ ·yeti kısaca anlat

tıktan sonra : 
- Vakit kaybetmeden hemen 

saraya dönmeliyiz .. Dedi. Böyle dağ 
başında 'İmparatoru tedavi edeme-

seslerine karıştı. ağlıyacaktı. 
Ayasofyada günde üç defa im para- Fakat bu göz yası yanında Bizan· 

torun sıhhat bulması için dini ayin sın uzun senelerden beri hasret çek
yapıldı. tiği birşey vardır, o da cülus şenlik

F aknt bunların hiç biri fayda ver- leri idi. 
ed. Vasilin ölmesini sabırsızlıkla bek-

atlan arabaya m ı. 
Nihayet Vasil, bu serseri Ermeni, liyen halk için için işte bu cülus şen-

yiz. 
Böyle söyliyerek 

koştu. 
V asil, arabanın 

mn arasında idi. 

Bizans tahtında uzun zaman salta- liğini görmeği, yeni İmparatorun 
içinde, iki kadı- nat su""rdu""kten ve adını Bı"zans ta- tal k · · · t w • lta cı ·ış merasımını seyre meg1 

Sebastiyano, elinde kırbaç, atla
ri.n kah yanından yürüyerek, kah 
başlarından çekerek bir an evvel sa
raya dönmeğe can ahyordu. 

rihine yazdırdıktan sonra hayata özliyordu. 
gözlerini yumdu. - BlTMEDI -

Yanı başında Scbastiyano, Pren-
ses T ekla, karısı İmparatoriçe Etka
rina, oğlu Piç Lcon ve kansı vardı. 

Ölürken son sözü §U olmuştu : 
- Leon.. Sakın kar mı ihmal et· 

Pipo yapılan ağaçlar 
nereden gelir? 

Bereket versin hayvanlar yorgun
Iuklanndan dinlenmişlerdi. Yol da 
ani§ olduğundan gelişte olduğu ka-
Clar aıkınh çekilmedi. me .• 

Pipolar Brüyer köklerinden yapılır. 
Bir senede dünyada bu köklerden pipo 

Ak§am karanlık basmadan sara
ya döndüler. 

Vasilin öl ceğl, hayatından artık 
ümit kesildiği daha üç gün evvelin
den malum o1mu§tu. 

yapmak için on bin ton sarf edilmektedir. 
Bu miktarın üçte birini Cezayir verir. 

Cezayirde 450 bin Mktarlık bir sahada 
Saray halkından kimse daha gel

memişti. Hepsi de hala Belgrad or-
. • d · t ru anyorlar Sarayın etrafını dolduran halk BrUyer bulunmaktadır. 

manı ıçın e ımpara o ' h b ··1·· h be .. beki k 1 1nı 200 b' • t d .. menın· ne ep u o um a nnı eme tey- Fnkat şimdiye kadar ya z ın 
ımpara orsuz saraya on d"l 
büyük bir felaket olduğunu düşünü- ı er. hektarlık sahndnn Brliyer çıkarılmıştır. 

yorlardı. 

veriyoruz: 

19 36 ilk kanununda Sekizinci Edvard 
lngiltere tahtını terketmeğe mecbur kal
dığı znman nltıncı Corç adı ile yerine 
geçen kardeşi York dükünün ve saltana
tının eski vefakar ve sadık dostlarını bü
yük bir endiıe nlmıştı. 

Bu feci şartlar içinde taç giyen bir hü
kümdar için bilhossa lngilterede, tebao· 
sının muhabbetini kazanmak kolay bir i§ 
değildi. 

Acnba muvaffak olabilecek mi idi) 
Hayret edilecek kadar az bir zaman 

içinde kral altıncı Corç ve kraliçe Eliza· 
bet imkansız değilse bile çok güç görü
nen bu muvaffakıyeti gösterdiler. Ve 
lngiliz milletinin samimi, büyük muhab
bet ve teveccühünü kazandılar. 

Nasıl mı?. Çok temiz bir aile hayatı 
örneği vermek ve sekizinci Edvnrdın 

yaptıklarının aksine olarak, onun yıktık· 
larını yeni btıJtan ikame etmek, sarayın 
asırlarca aştığı hayatı yeni baotan yn§!l

mak suretiyle .. 
Kral Corc, tahta çıktıktan on beş gün Sebastiyano arabadan çıkardığı 

Vasili omuzladığı gibi yatak odası
na çıkardı. 

Hemen bir doktor çağırttı. Vasi
lin tedavisine koyuldu. 

sonra, yılbaşı gecesinin ananevi usul veç· 
4 hile Sandrikam sarayında yapılmasını 

emretti. Bu, eski zamanlara dönü~ün 

ilk ndımını te~kil ediyordu. 

* Hıristidi, saray muhafızları, Bi-
~ns büyükleri ormanı altüst ettik
~eri halde imparatorlannı bulama
mışlardı. 

Sandrikam tıntosunun küçük lcilisasın
da dini merasimden sonra, tıpkı müte· 
veffa kral beşinci Corc zamanında ol
duğu cibi halka bir ziyafet verildi. Krnl, 

Kralın küçük kızı prense• Aforgarct Roz 
ablası gibi 4tcı binemez 4mma .• Midilliye 

bayılır 

bütün lıkoçya yeni krallanna büyük bir 
muhabbetle bağlanıyordu. 

Sekizinci Edvard tarafından Buk.ingam 
sarayında baıılattmlan yıkma ameliyesi 

tap eder ve yüksek konuşurken lisanında 
mevcut olduğu söylenen telfıf fuz ve şi\ e 
hatasını bu haşhaşa hususi konuşmalarda 
kraliçenin düzdtmeğe muvaffak olduğu 
rivayet ediliyor. 

Hükümdarlar, yatak odalanna çekil· 
mezden evvel ekseriya çocuklnnrun dai· 
resine giderler ve onların uykularını sey· 
redcrler. 

PRENSESLER NASIL YAŞARLAR? 
Gerek Bukingam aaraymda olsun ge· 

rek diğer ıatolarda olsun küçük Pren· 
sesler için ayn daireler vardır. 

Onlar buralarda mürebbiye ve dadı· 
lan ile yaşarlar. Prense• Elizabet artık 
büyümeğe bagladığı için mürebbiyesin· 

Vakit te akşama yakla§Iyordu. 
Muhafızlardan biri geyiğin ölüsü

nü bulup haber verdi. 
Bu haber saray erkanı arasında 

büsbütün endi§Cye sebep oldu. 

yine eski zamanlardaki gibi ~tonun bah
çesine toplıınmı~ çocuklara balkondan 
şekerler ve şekerlemeler attı. Bütün bu 
merasime de valide kraliçe Mari neza
ret ediyordu. 

Bahçeye kocaman bir noel ağacı ya· 
pılmış ve bütün çocuklar, aralarında 

tngiltere kralı MajCBte altınci Corc, biiyiik kızı prenses Elizabetle saba.klan ek· 
seriyıı at gezintiri t1<ıpar .•. 

Arhk gece vakti aramaktan vaz 
geçtiler ve ertesi günü bir kaç tabur 
nskerle gelip ormanı altüst etme ka
ran ile döndüler. 

Büyük bir eğlence görecekleri 8e
vinci içinde Bizanstan günlerce ev
vel kalkıp burada bekliyen ve gece
liyen kadınlı erkekli halk ta sük
fük büklüm döndü. 

Hıristidi ve muhafız kuvvetleri, 
saray erkanı saraya döndükleri za. 
man imparatoru ölüm dö~eğinde ve 
Sebastiyanoyu da bat ucunda bul
Clular. 

Sadık ve emektar uşak <Veli ni
metini-, kurtarmak için elinden ge
leni yapıyordu. 

Vasii gözlerini açmış ve kendine 
gelmişti.. .. 

Fakat saatlerce geyiğin boynuzu 
üzerinde kalmanın ve sarsılmanın te
~iri ile hurdehaı olmuş vücudundan 
hiç hayır kalmamı~tı. 

Joan Krovford 
Moda yaratıcısıdır 
Joan Kravford, Hollyvoodun yalnız 

sevimli bir artisti değildir. Ayni :zaman
da moda yaratıcılarından biridir. 

Kravfordun ba§ında tıı§ıdığı ppka· 
lar, elindeki örme çanta, gantlar, kolun
daki bilezik ve arkasında bluz hep ayrı 

ayn mevsimin en son kreaayonlandır. 

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

Altın Kuş 

ameJelerine yol verildi. Bunlar yıkılanı 
Prenses Elizabet ve Margarit Roz olduğu 

yapma işinde kullanıldılar. 
halde gülüp oynamışlardı. 

Dediğimiz gibi bu merasim, eski de· 
virlerc dönügün ilk adımın teşkil etti. 

Sekiz.inci Edvardın bozduklarını altıncı 
Corc yeni baştan düzeltmeğe baıladı. 

V c yine aek.izinci Edvardın ayarlarını 

düzelttiği Bukingam sarayının bütün sa

atlerinin ayarlarını eskisi gibi bozdu. 
Saatler, yine birer saat geri alındılar. 
Saray hademeleri, bahçıvanlar, uşaklar, 
yine çoğaltıldı. izin verilenler tekrar va· 
:z.ife bagına çağrıldılar. Ahurlar atlarla 
doldu. Sekizinci Edvardın saray arazi
sinden satmıo olduğu yerler, ısatıı iptal 
edilmek suretiyle istirdat edildi. 

Iskoçyndaki Bamoral şatosu eski canlı
lığına kavuotu. Burada yeni baştan av 
eğlenceleri tertip edildi. lngilterenin her 
tarafından gelen heyetleri kral burada 
kabul etti. Bunu da l~oçyalı olan kra
liçenin arzusu ile yapmıfh. Bir an içinde 

Kurtlar ku§lar yemesin diye ağa- koşmuşlar. 
ca çıktım. Senin de hayvanlarından Sultan da kendini onun kolları 
korkuyorum, inemiyorum. Al §U arasına athğını bilmiyor. Delikanlı 
değneği de hayvanlarını biraz kor- ise bütün bu vaziyetler karşısında: 
kut. Bana ilİflllcsİnler. Öyle ineyim. - Dur bakalım bu itin sonu ne 

Ondan sonra oğlan koca ~nın at- olacak, ne çıkacak> 
tığı değneği almış hayvanlara sü- Diye hiç sesini çıkarmıyor. 
rünce, hayvanlar da kendi de ta§ kc- Sultan: 

Saray hayatı ve merasim, bqinci Corc 
zamanındaki gibi tekrar ba,ladı. Kral 
altıncı Corc sabahlan yedide kalkar. Ge
yinir. Katiplerini çağınr. Uzımgelen ta• 

limatı ve emirleri verdik.ten sonra ebe
riya kısa bir at gezintisi yapar. 

Kraliçe de uyanınca doğruca çocukla
rının, küçük Prenseslerin dairesine gİ· 

der. Onlann mürebbiye ve dadılan ile 
konuıur. 

Saat dokuz buçukta hükümdarlar kah· 
valb batında birlqirler. 

Eğer Sandrikam, Balmor veya Vind
sör ıatolannda iseler bu kahvaltıda va
lide kraliçe de hazır bulunur. 

Kraliçe Elizabet. valide kraliçenin 
nasihatlerini daiına tutar. Hatta onun sa
tın aldığı çaydan aabn alır. 

Kahvaltıdan sonra kral tekrar çat!J• 
ması batın• gider. Kraliçe de ev ifleri 
ile mqgul olur. Çocuklannm terbiyeleri· 
ile alakadar olur ve masraf hesaplanna 
bakar. 

Saat bir buçukta öğle yemeği yenir. 
Yemekte küçük Prensesler de bulunur. 
Küçükler, anneleri. babalan ve büyük 
anneleri ile beraber yemek yemekten 
memnun olurlar. 

HükUmdarlann öğle yeme1cleri çok aa
dedir. Hemen hemen dalına bir çorba, - 5 - silivermif.. - Nasıl oldu da sen ormanda ge-

B . 1 1' •· ki kard bir et, bir sebze, meyTe ve peynirden 
b k i · Be d 1 d ız ge e ım ote C§C·• yiğin arkasından kayboldun> 

- Siz burada beni e eyın. n e ikanlı geyıgın arkasından gi er" O da gittiği memlekette 0 kadar ibarettir. Altıncı Corc elueriya sofrada 
bu hayvanı mutlaka tutacağım. Di- ken hava kararmıştı. .. İ§ aradı ise de bulamamış.. Diye sorunca oğlan iti anlar. De- aade su içer. Pek nadir olarak ta acv-
yerek atı üstünde ormana dalıyor. - Bu saatten sonra donersem Belk" k d . b l mek kardqim ormanda kaybolmu§. diği Soteru prabmdan yanm kadeh alır. 
Yanından hiç aynlmıyan arslan, yolu bulamam. Bari §Unun §Ura- l .;r ermd u "iuştur, onu Ben onu mutlaka bulurum diyor. öile yemeğinden sonra resmi ziyaret-
kaplan ve kurt yavrulan da beraber sında bir ağaç altında geceliyeyim. arar~m .. ~~ a: ası 0 ur. · Kendisi yine hiç belli etmiyor. Ertesi ler kabul olunur. 
olarak ormanda mütemadiyen Gc- Demiş, ondan sonra kurdunu, ar&- Dıye d~şunmuf, kılıncı sapladı~- gÜnÜ ava gideceğini söyliyor. 
yiği anya arıya yolunu §afırıyor. A- lanını ve kaplanını alarak bir ağacın lan yere gıderek kılınca bakmı§. Bır Sultan yalvarıyor, yakarıyor, git-
radan saatler de geçmi~tir. altına gelmişti. Burada otururken de ne görsün, kılınç simsiyah kesil- me falan diyorsa da oğlan: 

Askerler onun gelmediğini görün- kulağına, sanki soğuktan titreyen bi~ mi§.. - Hayır, diyor, muhakkak gide-
ce belki başka yoldan gihniftiı diye- ri gibi: - Eyvah .. Kardeşim bir felaket- ceğim ve bu sefer hiç biroey olmam 
rek saraya dönüyorlar. - Dı •. dı .. dı .. dı .. dı .. diye bir te... göreceksin bak .• 

Kraliçe. de çocuklarına nezaret eder 
veya dıpn çıkar. Kraliçenin saray hari
cindeki dolqmalannda kendisine ekse
riya valide kraliçe Mari refakat eder. 

Majeste Elizabet., kainvalideainin bü-

Askerler samya dönüp damadın ses geldi. Diyerek hemen yola çıkiyor. iki Velhasıl zorla morla sultani kan- #• ' 
ormanda bir geyiğin arkasından gi- Etrafına: kardet birbirlerine çok benzerlermi§. dırarak yola çıkıyor. Tabii onun da r: J }ı cuk)ar 
C:lerek kaybolduğu haberini götür- - Acaba ne bu böyle.. Gide gide yolu kardeşinin evli oldu- arslan, kaplan ve kurt yavrulan var. O UC80 ÇO 
Clükleri zaman sarayın için matem Diye bakarken ağacın üstünde ih- ğu ete devden kurtardığı bzın mem· O da bu pvrulan alarak gidiyor. GıdaJarmı eohxanlara verirler .. 
havası ile doldu. tiyar bir kadın gördü. tek.etine düıüyor. Onun geldiğini gö- Ormanda avlanırken yine geyiğin Bmıun için en birinci deva ıs. 

Hele Sultan hanim az daha çı.ldı- - Teyzeciğim, neden ağaca çık- rcnler kardC§ine benzetiyorlar. onun da karpına çıkbğı görülüyor. MET SAkfONIN BJSKOVl-
racak, kederinden aklını oynatacak- mışsın. Bak üıüyoraun, a~ğıya in- - Ooo. Hele çok ~·ikür sağ ve Askerlere: TIDIR. Soluc:anlan dütürür •.•. 

den başka birkaç ta muammi vardır. 
Sabahlan 6 de kalkarlar süt, yumurta, 

kakaodan ibaret kahvalblannı yaparlar. 
Bazan kahvaltıda yumurta ve meyva 
yerler, Prenses Elizabet riyaziyeyi hiç 
sevmez, buna mukabll edebiyata merakı 
fazladır. 

Velhasıl altıncı Corc, tebaasının sev
gisi ve aile hayatının saadeti içinde yav
rulan ile birlikte güzel, sade bir hayat 
yaınr. 

Goral 
Alkapon'un meş

hur muavini 
"Artık namuslu in

san olarak yaşıya
cağım ,, diyor 

Yartova. 26 (P.S.) -Am~ikayı biı 
zamanlar kasup kaYUTan ve içki yuağt 
zamanında milyonlarca insana gizli İç• 
ki eatmak suretiyle milyonlarca dolar 
vuran mqhur haydut Al Kaponun mua• 
vini Goral, Polonya polisi tarafından 

serbest bırakılmış ve şunlan söylemlştir: 
- Artık mazimi unutmak ve yeni bir 

hayat kurmak emelindeyim. Bütün ser
vetimi Polonya iktısadiyat ve eanayÜnin 

kalkınması emrine tahsis edeceiim-> 
Goral, bu sözleri söylerken samimi 

mi).. Bunu zaman gösterecek. Ve za

m.an gösterinceye kadar da Goral zabıta 
nezaretinde olacak. 

Al Kapon tevkif edildik.ten ve içki 
yasağı da kalktıktan sonra Goral Ame
ri.kadan hudut harici edilmitti. Fakat 
sabıkasını her kes bildiği için hiç bir 
memleket onu hudutlan içine almak itte
miyordu. 

Milyonlarca serveti olduğu halde yer• 
siz ve yurdsuz kalml§tı. 

Paaaportu Polonya pasaportu idi.. 
Tevkif edileceğini bildiği halde nihayet 
VarJovaya gitti ve tevkif edildi. 

tı. sene.. salim gördüğümüze •• I .!p matem i- - Siz burada durun .. Ben geyi- Çocuğu cılızlıktan kurtarır. Ec-ı 
Ertesi günü bir tabur Mkeri or- Dedi .. Kadın da: çinde idik. Sizi öldü zannediyorduk. ğin arkasından takip edeceğim. zanelerde kutusu 20 kuruıtur. 

mana gönderdiler, araştırdılar, taraş- - Oh evladım .. Ormanda yolu- Falan diyerek. koluna girmi§ler. Diyor ve geyiğin peşi sıra gidiyor. 
3 8 l3--l9--23--2S 

tırdılar, bir türlü bulamadılar. Cünkü 1 mu kaybettim. Bir kısmı da saraya müjde verme~e -BiTMEDi- ::Dl------• 
Artık namuslu bir insan olmak h\dtJ• 

aundaki eözü üzerine Polonya zalnta5' 
cnu serbest bıraktı. Bakalım Goral w
zünü tutacak mı?. Veya ne zamana ka• 
dar tutacak? .. 
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bir iktısadi istikbale namzettir 
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Hükümdar Rozamondu methetti 
'' Nostradamü:s, hele .Yaklaş, bu güzel kadına dikkatle 
bak. Sözlerindeki hikmet, yüzündeki güzellikten az mı? iç il huıuai muhabirimiz yazıyor: 

Mersin .30 (Hususi) - Mersin, um• 

ran sahasında, yalnız şark ve cenup Ana
doluda deKil memleketimizin garp böl
gesindeki tehirler arasında da mühim 
mevkie sahiptir. Diyebilirim ki, Menıin 

için neler yapmamı§lardı ~ 

* Bir akşam, kuvvetli ve zalim bir 
kibarzade, siltıhsorlannı gönderdi ve 
ne pahnya olursa olsun Nostradamü
sü yanına getirmelerini emretti. 

lostradamüs, ister istemez bu em
re itaat etti. Ve saraya girdiği vakıt 
bütün kudret ve nüfuzun bir kadın 
elinde olduğunu gördü. 

Bu kadın, Rozamondun ta kendisi 
idi. 

Rozamondun etrafını güzel Pren
sesler ve güzel sanatlar erbabı sar
tnsıtı. 

Sanatkarlardan birisi, çıplak ve gü-
2.el bir kadının heykelini yaprra1da 
rn~gul idi. 

-28-
Saraylılarla sanatkarlar arasında 

bu heykelin üzerine bir münakaşa 
yapılıyordu. 

Sanatkarlardan birisi: 
- Bu heykel, çok güzeldir, çün

kü Rozamondun vücudunun, aynı
dır! dedi. 

Saray sahibi de: 
- Haklısın 1 diye cevap verdi, 

Rozamondun - ·icudunun güzelliği 
ve olgunluğu, Praksitelosun eseri o
larak Afroditin vücudundan çok gü
zeldirt 

Bilhassa Rozmondun gogsu 
çok yamandır. Halk onun memele
rinden kinaye olarak ta Afroditin 
§eftalileri derler 1 

Rozamond bu münakaşayı derin 
bir haz ve zevk ile dinliyordu. 

Nostradamüs bu hal karşısında 
kendi kendisine: 

- Eyvah 1 dedi. Bir vakıtlar sev
diğim ve aşkı ile çıldırdığım zaman
lar bu kadın ne kadar maaum ve saf 
idi. Şimdi ne kadar deği§mif. Büsbü
tün baska bir kadın olmuş 1 

Bu düşünceye dalmıı olan münec
cim ve tabip Nostradamüı, aaray hü
kümdanrun §U hitabı ile bapnı kal
dırdı, hükümdar: 

- Nostradamüs, sen neden böy· 
le yabani geyikJer gibi insanlardan 
kaçıyorsun) diye sordu. Ben sen; 
buraya, zamanımızın en büyük sanat 
erbabı ve filozofları ile tanışmak için 
getirttim. 

cSen gilzelden, güzel sanattan hiç 
zevk almaz mısın? Halbuki arz üze. 
rinde güzelden üstün ne vardır, san
ki? 
~y bedbaht, ey gafil, başull dön

dür de Floranaanın en güzel kadını
na §Öyle bir defa baki Efsaneleri pek 
çok acven halk, bu güzel kadın için 
de bir masal söylemektedir. Buma
sala göre bu güzel kadın ruhunu ~ey
tana satını§ ve bu güzelliği ona şey
tan hediye etmiştir. 

cNostradamüs, hele yaklaı. bu 
güzel kadına dikkatle bak. Sözlerin
deki hikmet, yüzündeki güzellikten 
az mıdır? 

«Bu zevk ve hayat kadınının ilk 
2:amanlan çok fena şartlar altında 
Reçmiftir. Rivayete göre, çok genç 
Yapnda iken bir sihirbaza zevce ol
l'nUftur. Zavallı güzel kadın, yahudi
lerin eski ve tozlu kitapları üzerin-
den bat kaJdınnıyan bu adamın elin
de ne büyük elemler, mahrumiyet
ler çekmiftir. Tarif edilemez. Sihir, 
bazın kadın anladığı yokmuı ki?.> 

Rozamond, hükümdann austuğu 
bu Mrada gümü§ ayna.sına bakb, ve 
birden Nostradamüa gözüne ilifti. 
Ve korkunç bir çığlık ile: 

- Eyvah .. Burada! dedi. 
Bunun üzerine Nostradamüs, aa

bılc kansına yaklaprak: 
- Rozamond, aen beni tarumı

Yor musun, artık? Senin tanıdığın 
ilk erkek ben değil miyim? T ulonda, 
fakir annenin kulübesinden seni a
lan, sana elimden geldiği kadar hiz
met eden Nostradamüs ben değil mi
Yİın) Biz o zaman ne kadar mesut 
idik. Unutuyor musun? diye bir sü
tü 8ual sordu. 

Rozamond, Nostradamüse adam
akıtb bakmağa bile lüzum görme
den: 

- Hayır, dedi. Ben seni hiç ta
rınruyorum. Sen benim kocam değil-
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den kalktı ve çekilip gitmeğe karar 
verdi. 

Fakat Rozamond onu durdurdu 
ve: 

- Nostradamüı .• diye bağırdı. 
Gitme, dur, bana taliimi söyle. Sonra 
sinirlerimi tutamıynrak sana yaptı
ğım hakaretten dolayı beni affet 1 

Ve sonra hükümdarla salonda ha
zır bulunanlardan kendisini bu sihir
bazla bir an yalnız bırakmalarını rica 
etti. 

Daşka bir odaya çekilen asilzade
ler, Rozamondun bu haline ne rnann 
vereceklerini bilemiyorlardı. 

Rozamond ile Nostradamüsün yal
nız kaldıkları müddetçe ne yapacak
larını bilemiyen saraylıların bir kısmı 
kağıt, tavla, oynnmağa bir kısmı da 
Keman vesaire çalmağa başladılar. 

sin 1 Arz üzerinde mevcut erkeklerin Birkaç kişi de dedikoduya koyuldu
hepsinden ziyade senden nefret edi- lar, bunlar arasında hükümdar da 
yorum. Defol karşımdan 1 vardı. Baş Nedime : 

Hükümdar, çirkin bir hadise çık- - Kadınlar hakkında en küçük 
mak üzere olduğunu gördü ve: bir fikrim yoktur. Birçok güzel ka-

- Ne fena, ne fena 1 dedi. Anla- dınlarla temas ettim: bunların vü
?acağınız yerde birbirinizle hemen cutlannın her yerini gördüm ve öğ
kavgaya tutuştunuz! .. Nostradamüs, rendim, fakat ruhlannın hiç bir kıs-
1özünii dört aç.. Bu güzel ve kibar mını anlıyamadım. 
'cadım üzmeğe kalkışma! cBana kalırsa .. Kadınlar kediye 

Rozamond bu defo hükümdara: benzerler, okşamağa bile gelmezler, 
- işin mi yoktu sayın hüküm- severken sinirlenirler, ısırmağa baş

::larım.. Bu herifi tutup ta önüme larlar J Eğer isterlerse ortada hiç bir 
Aıkardın 1 Benim sihirbaza ihtiyacım sebep yokken, kendisini seveni bıra
vok, bu adama ne lüzum var) Ben kıp giderleri 
1.cendi taliimi ve istikbalimi bilirim 1 cEn doğrusu şudur: Kadınların 
~edi ve ağlamağa basladı. ruhu yoktur! Kadınların kalbi de 

Hükümdar, bu çılgın ve şımank yoktur!. Kadınlarda akıl ve düşünce 
'icadının sinirlerini nasıl yatıştıraca- de yoktur! Bunun için, kadınlarda 
?oını tayin için §aşırdı, kaldı. Fakat kalp, kndınlarda aklı selim aramak, 
Rozamondun durup durduğu yerde kadınlardan cefa ummak, çok bey
böyle sinir buhranına düşmesini, bu hudedir 1 
1cadar §iddetli ağlamasını çok manalı cRozmond da böyledir. Daha ge-
1:>uldu; daha doğrusu Rozamondun çenlerde onun için müstesna kabili
bu sihirbazla evvelden bir tanışıklığı yet ve güzelliğe malik bir genç acıklı 
:>lduğunu anladı. Ve kendi kendisi- bir gckilde kendisini öldürmedi mi? 
ne: Onun için çok sevgi gösteren Roza-

- Kadın denilen mahluk, ne ka- mond, bu hal kar§lsında gözlerini bi
:iar kan§lk bir muammadır? diye le kırpmadı 1 Eğlencesine devam etti. 
'öylendi. Rozamonda da: «Bu kadının kızına bile zerrece 

·-- Güzel Rozamond 1 dedi. Sana şefkat ve muhabbeti yoktur. Halbu-
1:>u göz yaşlan yara§ır mı?. Floransa- ki bu kızcağız kadar güzel ve sevimli 
:la herkesin tapındığı güzel bir kadı- bir çocuk gördünüz mü? dedi. 
nın ağlamasında mana var mtdır? Hükümdar da: 

Genç kadın, hükümdarın bu söz- - Evet .. Ben de Rozamondu kı-
lerine cevap vermedi. zını severken, hatta onunla . azıcık 

Nostradamüs, bulunduğu yerden m~gul olurken görmedim. Bir ka
ve hiç bir§CY söylemeden bu sahneyi dm, her türlü kötülüklere sahip ola-
:iikkatle lcyrediyordu. Vaziyetin al- bilir. "' 
-lığı §Ckil üzerine de, yavaşça yerin- -BiTMEDi--Otomobil ve palavra Belki bozulmustur .. 

Mqbur avukat ve meıhur palavracı Otomobil ıahibi bayan - Bana iki 
bir otomobil satın alm11tı. Bir gün kendi litre yağ verin .. 

zibi meobur ve palavracı eczacı dostuna 
}Öyle diyordu: 

- Azizim.. Otomobil aldığım gün-

denberi geceleri b:mirde 
zevk almaz oldum. 

- Neden) 

dolaşmaktan 

- Çünkü öyle hızlı gidiyorum ki fe-
nerlerimin ıJJklarım bile geçiyorum. Bu-

nun için hiç bir tarafı görmeme imkın 
kalmıyor. 

Vergi 
Salamon Levi Sertinde resmi bir da

vetiye ile maliye dairesine vergİıini öde-

meye çaimJmıttL içeri girince duvarları. 
mualann önünü. kapılan dakikalarca 
gözden geçirmeye koyuldu. Öyle ki. bu 

hali nihayet dikkati çekti ve memurlar
dan biri eordu: 

- Ne anyoraunuz) 

Garajcı - Bq üstüne .• 
- Sonra arabamın lub"k.lerini ıitirin. 
- Fakat bayan, sizin lutikleriniz pek 

all ıi§kin .. 
- Olabilir •• Fakat onları sekiz gün 

evvel ıiıirtmiıtim. Şimdi havalar ııcak. 

Lastiklerdeki hava her halde bozulmuş-• 
tur. Tazelenmeıi daha eyi. 

-=-
Artık aabah olmuftU 

Uyku.auzluktan ıiklyet eden bir dok
tora bllfVUrarak il&ç İlter. Doktor da 
kendiaine fU taniyede bulunur. ı 

- Yatağa yattığmu: zaman bir, iki. 
ilç diye aaymağa ba,1aym. Bir mUddet 
eonra uyuraunuz.. 

Huta gider. Ertesi gUnU tekrar dok· 
tora gelir. 

Doktor •orar: 

- T avıiyem veçhile 'hareket ettiniz 
- Her tarafta, lokantalarda, plij- mi) 

larda. tiyatrolarda ıık 11k gözüme çar
pan bir levhayı .• 

- Nedir o levha} .. 
- c Yahudilerin girmesi 

'cvhaaıl 

----·---

- Evet doktor, tamam otuz bin yedi 
yüz doksan dörde kadar saydım. 

- Sonra uyumUf9unuzdur inıaallah .. 
- Hayır... Yataktan kalktım .. 
- Neden) 
- Sabah olmuttu artık ta ondan .• 

gibi, planından santim ayrılmıyarak ve 
modern ıehircilik zihniyetiyle tesis edil
mekte olan kasaba ve ~ehirlerimiz mah

duttur. 

Vnkı!, Mersinde, bazı şehirlerimizde 
olduğu gibi yer tesisatına çok rastlana• 
ınaz. Mesel~ müteaddit çocuk bahçeleri, 

pazar yerleri, ehir sinema ve tiyatrolan 
henüz yoktur. Fakat, buna mukabil yer 
nltı tesisatını tnmnmlamı~tır. Bir çok ~e
hirlerimizde mevcut olmıyan kanalizas
yon, elektrik ve eu tesisatı sona erdiril
mİ§tİr. 

Mersin llbavı B. Riiknüddin Ncısuhioğlu -ı>e ,Şarbat1 Toroğlu bir ilk okutun 
açılı§ törenin«U 

1 k d · l t"l ;.. cıehir bol yirmi sekiz bine ula§mıştır. Bu miktanA Mersin bele<liyC3İ işe buradan baıla
makla pek isabetli olarak hareket etmiş· 
tir. Çünkü, binanın çatısından evvel te

melini yapmak lazımgeldiğinde tüphe 
yoktur. Eğer i§e toprağın üstünden baı
lanmıı olsaydı meydana getirilen e.eTler, 
aıra alta gelince birer birer yıkılmak teh
likesine maruz kalacakJardı. Esasen iıin 

eme a rosu genış e ı m.,.., " . .. .. . • • 
1 '- "ki · d"l · ~-" ·ır plan ve yüz.de seksem T urk, mutebakisı ecnebı· e e&trı e tenvır e ı mıt. ~· 

haritası yaptırılmıttır. 
Bu yıl yüz bin lira urfiyle bir mez• 

baha, 250 bin lira •arfiyle Atntürk parkı, 
Atatürk. heykeli ve Halkevi binası yapı· 
lacak, pllj uri tekilde tadil olUNlcak. 
içme euyunun evlere ve dairelere taksi· 

Mersinin çok kıvmeaı ve çok galJTetli belediye Tcisi ba11 Mitat TOToğlu çall§17l4 
masan bcı§ında 

zor tarafı temeldir. Yer üstünde az para matı iti bitecektir. 
ile çok eser .meydana 1ıetirmek mümkün- Mersin belediyesini örnek bir mües
dür. Fakat, toprak altında ancak çok pa- SCN ye faaliyet kaynağı haline getiren 
ra ile pek az ve mahdut it görülebilir. ve Meninin uil bir ailesine mensup olan 
Netekim, belediye bu İşe bir buçuk mil-

Bay Mithat Toroğlu bütün Mersin mu
yon liraya yakın bir para sarfetmiştir. 

bitinin sevgi ve eaygılanm kazanmış, 
Halbuki, bu para ile üstte yapılması lü- 1 

resmi, husust daima takdir top amıttır. 
zumlu bilcümle tesisat en mükemmel şe• 
kilde meydana getirilebilirdi. 

Maamafih, belediye bütün faaliyetini 
yer altı tesisatına hasretmiş değildir. 
Bunları eyi surette baprdığı gibi topra
ğın üstünde de güzel eserler vücuda ge
tirmiştir. Bu meyanda yol inşaatı başta 
gelir. Kıymetli bir şehirci olan Bay Mit· 
hat Toroğlunun reisliğe getirildiii 929, 
tarihinden bugüne kadar beton, aıfalt. 
parke, makadam gose olmak üzere on 
dört kilometre yol inıa edilmiş, bu İt 
için üç yüz bin lira harcanmış, yeni açı
lacak ve döşenecek caddeler tesbit edil
miştir. 

Clir. Şehirde müteaddit fabrikalar, kon· 
forlu otel ve lokantalar, sinema, bar ve 
parklar, büyük maiaza ve ıatış yerleri 

kulüpler vardır. 

KOLTOR 
Mer9iıı halkı Kültür itibariyle ileridir. 

Maarife karşı yüksek bir MVgİ vardu. 

Fakat, Lise bulunmaması yüzünden orta

yı bitiren bir kısım gençler mali vwyet
lcrinin mU...deaizliği dolayıaiyle Liseli 

1 
bir ıehire gidememek ve binnetice orta 
mektep tahıililiyle iktifa eylemek mec.
uriyetinde kalıyorlar. Mersin gibi ileri ve 
medeni bir şehirde Lise bulunmamam 
çok acı ve en büyük noksandu. Şehirde 
aynca on ilk. bir .akıam sanat, bir de 

ana okulu vardır. 

Bütün vilayette mecburi tahsil çağın
da 34364 çocuk mevcut olup bunlardan 
14 1 1 9 zu okula devam etmekte ve 
20248 :ıi okumamaktadır. Okullara de
vam edenlerin etmiyenlere nabeti te

hirlerde yüzde 61, köylerde yüzde 34-
tür. 

Merllİn Halkevi kıymetli bir kUlrib 
müesaeaesidir. Bay Mansur Bozdoğanm 
baıkanlığı ve idaresi alhnda çalıpn do
ierli gençlet her vesı1e 'fle yeni bir eser, 
yeni bir muvaffakıyet vermektedirler. 
Muhakkak ki, Mersin Halkevi inşuına 
batlanan yeni ve muhteşem binasına ta• 
ıındıktan aonra daha çok randman ve· 

Otuz bin lira enrfiyle ı:eniş bir eahada 
her türlil tesi5at ve tehizatı • muhtevi 
yeni bir mezarlık inta edilerek eski me· 
zarlıklar kaldın1mıı, açık ve kapalı iki 
park. bir fidanlık, belediye binası ku
rulrııuı, l l S bin lira urfiyle bilyük bir 
kasap ve sebze hali, on bin lira 9&rfiyle 
urt bir pllj, lakele ve ticarethanelerin 
müteUaif bulunduğu yerde modem bir 
umumi hela, beton bir iskele, bir ihra• 
cat hangan, her gUn 60-70 müracaat ka
bul eden bir diapanaer, bir çocuk balam 
evi tesis ve inp olunmut. günde 40-50 

Merıin. istasy~ iskelui • 
D k b 1 d . . ı·~· k b 

1 

recek ve muhit te bundan azamı eurettc o uz sene e e ıye reıs ıgı yapma , u 
mevkide dokuz sene tutunmak ve en gÜ· iatfade görecektir. 

zeli halkın itimat Ye emniyetini temin 
eylemek ve belediye ile beldcliyi bir 
ıafta ve bir fikirde yürütmek kolay aa• 
nılan itlerden, kazanılması güç olmıyan 
muvaffakıyetlcrden değildir. 

Bugün Merıin bir Avrupa ~ehrinin te· 
kamül yolu üzerindedir. 

TlCARET 

Menin. genif h.interlanduım ihracaı 
ve &tballbnı yapan itlek bir iakeledir. 

Ehemmiyeti itibariyle Türlt.iJede 1.tanbul 
ve lzmirden ıonra gelir. Bütün f&Tk •• 

cenup havzaaının ye1ıane iakeleeidir. S.. 
nelik ithalat ve ih•aeab 32 bin tonu bu
lur. ihracat mevaimlerinde depo Ye 
hangarlarda yirmi bin ton ticaret qyaa 

bulunur. 
Ne yazık ki. bu derece mühim bir ti· 

earet merkezi olan Mersin, limandan 
mahrumdur. Hükümet bu ihtiyacı hisse
derek sekiz sene evvel bir proje yaptırt• 
mı§ ise de kq(in l 7.S milyon lira gibi 
çok yüksek bir yeldin arzetmeai üzerine 
iıe baılamak gecikmiştir. On yedi bu· 
çuk milyonluk liman büyüktü. Profeaöı 
Y ansen ııehir planında limanı küçültmüt 

l h b f ve bunu 7-8 milyonla baıarabilir bir 
Çocuktan a a eri. dava haline •okmuıtur. 
- Anne, ablam demin bay Kemalle Garson ve müşteri Güvenilir kaynaklardan öğrendiğim• 

3püıüyordu. - Yarım piliç dediğiniz fey bu mu göre Mersin limanının yapılmuı kat'i eu-

- Zarar yok oğlum. Onlar bu pa- garaon. Güleyim barif.. *- rette takanur etmiıtir. 

'?ar nişanlanıyorlar. - T eıekkür ederiz bay. Çünk.il di- Mersin Halkevi köycii.Uı- §Ubui g~leri bW köy gezisinde... Bugünlerde evvelce yapdan etüdlerl 
- Peki hizmetçi kızla babam ne za- ğer müşteriler sizin vaziyetinizde hep b- fakire sıcak öğle yemekleri veren bir At-' Meninde büyük bir nüfus artışı var• mahallinde tetkik için bir heyet Mersine 

nan nişanlanıyorlar) :oyorlar. evi açılmlf, yangın eöndürme ve temiz- dır. 923 te 13 bin olan nüfu.u bugün _ Lütfen Çev'ri'"-ı -
-----------~~~~---~~~~!!!!!9!!~!!!!!!!'!!!!!~~~_:.-.~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!~9-...:.. .... !!e!!!~~~~!!!!!!W~~~.._..~~~~~~~~~!9' 

ile Romanya, Macaristan, Avusturya, 
Almanya, ttalya ve Yunanistanın en gü
zel şehirlerinde e2leucceksiniz. 

Pasaport, Vizeler, Otel Hareket 23 Temmuz NATTA A ) " 
Yemek, Tren, Vapur, D A canta ıgı Bayollu l•l•nbul 

Tel: 44914 
Naklive ve 2ezmek dahil önüf 24 tustoı 

-------~-------~~~~~~~~~~~ 
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Rer Gün·.Bir -Difi4vı? 
. . . 

Bir hayır sahibi 
Sanki ~ kızgın güneş, kainatı yakıp 

kavuracak, insanları çiroz balığına dön· 
clürecek, denizleri buhar haline getirip 
havaya uçuracak .. 

Bu ne •ıcak bu 1 
Ahmet efendi böyle düşünüyordu. 

- Kalk babalık 1 köprüye mi döne· 
ceksin yoksa? 1. 

Biri sarsaklıyordu. Gözlerini açtı: 
- Gelmiş miyiz? 
- Galiba! 

i**k'i!"# AA 

1 
O gider ama •• 

gitmezsin 

ş 
Sen 

istasyon memuru, kansının mütemadi
yen ıslık çalmasından ıikayetçi idi. Bir 
gün sabredemedi : 

- Yahu, dedi. Boyuna ıslık çalmak· 
tan bıkıp usanmadın mı. Kafama ağrı 
geldi. 

' 
'***i iiid 

e 
' 

n s •• t 
' 
u 
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Ebu Nevvasa ait fıkralardan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iki cennete birden gireceksiniz! 
Ertesi gün Harun, Zübeydeyi se· 

llmlıkta bir perde arkasında saklanma· 
ğa davet eder ve Ebu Nevvaaı çağırarak 
ıorar: 

3 TEMMUZ PAZAR 11138 

aw&•RJ!Mfi+-h&AMM 

n 1 
Anneniz evde 

kızım? 

• 

• 
mı 

Yahu.. Jkimiz de ayna müessesede 
çalıııyoruz. ikimiz de kapı kapı dolaoıp 
mal aatmağa uğraşıyoruz. O kadar aptal 
da değilim ama.. Sen benden pek çoll 
fazla mal ıatıyorsun.. Bunun sırrı ne} 

- Pek basit. . Ben, malımı ııatacağım Nasılsa bu Pazar evden yalnız başına 
çıkabilmişti . O, çoktan niyetliydi. Biı Pa
znr başını din)iyecekti. Bir Pazar oh di

yecekti. 

Vapurdan çıktı. Eyübün bugün en ka
labalık günlerinden biriydi. Allı ye§illi 
fistanlı, düdüklerini öttüren kızlar, uzun 
pantalon ve kolalı yakalıklariyle mini
mini cücelere benziyen çocuklar, teabih
lerini çeken ihtiyarlar, babayani çartaflı 
kadınlar, kağıt helvacıları, oyuncakçılar, 

şerbetçiler ıokakları doldurmuotu. 

Karısı: 

Bir gece Ebu Nevvu henüz yatmıı ol· 
duğu bir sırada evinin kapısı ıiddetle 
çalındı ve Halife Harunrqidin kendisini 
alelacele çağırdığı haber verildi. Ş8ir 

böyle va1utsız olarak aranıldığından hay· 

- Ama yaptın ha.. dedi. Sen ki İa· ret 
tasyon memurusun. Mütemdiyen tren gitti. 

ve meraka dü,tü. Hemen Saraya 
- Ya Ebu Nevvaa.. Ben bir hata it· 

ledim.. Cennete gireceğim, dedim. Bu evin kapııını çalanm: Kapıyı açan kadın 
günah yüzünden niklhıma zarar geldi. kaç ' yaşında olursa olsun ona şöyle •0 • 

ranm: Anneniz evde mi kızım} 
Bütün hafta daiıenin loş, rutubetli ko

ridorlannda ıeğirt, karanlık, küf kokulu 
odanın bir köşesindeki masada gilnlerce 
kağıtlar arasında boğul, bu altı uzun gü
nün Pazan, oh denecekken, lr.arınm, kay· 
nanasının mızmızlığıyla içine bağrına ze
hir olsun ... 

Oooh !... 111iıllah bey ahu .. 
illallah ... 
Can bul 
Patlıcan değil ki!.. 

Ahmet efendi büyük carniin avlusuna 
girdi. Güvercinlere yem verdi. Avluyu 
dolduran sergileri dolaştı. Tesbihler, en
amı §erifler, Mekke Medine tasvirleri, 
cSabreden dervi' muradına ermiş> cbu 
da geçer yahu!> cYa sahur> levhalara 
lun ısında uzun uzun durdu. 

düdüklerine all§kınstn, benim ıslıklarım Harunreoit müteessir bir halde ıelam-
lık odasında bir apğı bir yukarı dolaoı-ıeni nasıl sıkar. 

Kocası cevap verdi: 
- Öyle ama.. Tren düdükleri niha· 

yet trenin gitmesi ile beraber biter. Ka7 
fam raJ'ıat eder. Halbuki ıenin gittiğin 

yok ki sesin kesilsin . . 

Sevimin cevabı 
Fen bilgisi öğretmeni derste baro 

metreyi anlatmı§tı. Dersi dikkatle dinli· 
yen çocuklardan Sevimi kaldırarak sor
du: 

- Farzediniz ki sabahleyin kalktı-

yordu. 
Ebu Nevvası görünce: 

Şimdi ne yapayım} 
Ebu Nevvas ta: 

- Siz, der. Hiç baoka türlü günaht;n 
i§leyip AJlahtan af dilediğiniz, nadim ol
duğunuz oldu mu} 

- Çok .. Bir çok iılerimde hata eder, 
pişman olur ve derhal töbe ve istiğfar 

ederim. 
- O halde merak buyurmayın. 

bir değil, iki cennet farzoldu. 
- Neden} 

Size 

- Cenabıhak : Allahtan korkan, yap· 
tığına nadim olan, töbe ve istiğfar eden 
kimseye iki cennet vardır, buyur mıyor 
mu} Bu sebeple sizin bir cennette değil, 

Operada 
Operadan bahsedildiğini çok işitmio· 

ti. Bir münasebetle Bükrqe gittiği za. 
man opera görmek istedi ve bilet almak 
üzere gişeye müracaat etti. Biletçi aor• 
du: 

«Madam Baterflay> için mi bile• 
İstiyorsunuz} 

- Yok ctmım, kendim için. Dahıt 

burada h iç bir kadınla tanışmadım. 
~~~~-k·~---

A s r ı n en güzel keşfi 

Bugün ne karısını dinledi, ne dünya
ya lı:azık kakan kaynanasını.. Ne de afa· 
can çocuklannı ... Hepsini atlattı. Fakat 
baıına da hal geldi. Evden çıkarken hepsi 
birden etrafını çevirmişti 1 

Eyüp hazretlerinin türbesi önünde 
duada bulunmak için iç avluya girecekti. 
Birdenbire bir cenazeyle karşıla~tı. Ka
labalık bir cemaat, tabutu türbe önüne 
koymu~. ellerini açmış, ölüye şefaat di
liyordu. 

ğınız zaman bakıyorsunuz, bar; metre 
düşmüş, bu, neye alamettir} 

- Aman, dedi. Benim derdime bir 
çare.. Gece haremde Zübeyde ile otu· 
ruyordum. Ben Halifeyim, cennete gi· 
deceğim, dedim. Zübeyde: Allahın işine 
karıştın, cennete gireceğini bilmediğin 

halde gireceğim dedin. Günaha girdin. 
Aramızdaki nikaha zarar geldi. Ben boş 
düştüm, diyerek yanımdan kalktı. Baı,ını 

örttü, odadan çıkıp gitti. Zübeydenin İ· 
nadını bilirsin. Düşüncesinin doğru ol
madığına kanaat getirmedikçe yanıma 
gelmez. Buna bir çare bul.. iki cenette yeriniz var. ölünce cennete Yazı öğretmeni yazısı fena taleb ey• 

- Bu Pazar bizi götürmiyecek mı- Kalbi burkuldu. Teessürle başını sal
)ıyarak avludan dışarı çıktı. Mezarlıklar 
arasından Eyüp sırtlanna doğru yürüdü. 
Ah bu Eyüp ... Ö]üler diyarı .. Her in bir 
tabutla karşılaşılır. . işte, dört kişinin o• 
muzunda ta~ınan bir cenaze daha .• 

Sevim dü~ünmeden cevap veriyorı 
-Barometrenin takıldığı çivinin ıaf

lam olmadığına .. 

Ebu Nevvas bunun Üzerine: gideceğim derken yanlış değil, noksan ıoruyor: 

•İn bir yere} - Efendimiz, dedi. Emrederıeniz bu 
ioi yann halledeli11;1. Yann beni çağırır· 
aınız. . Zübeyde de bir tarafta saklana
rak dinler. Size o zaman cevap veririm. 

bile ııöylemİpiniz.. - Sizce bu asnn en güzel keşfi han• 

- işim var bugün ... Zübeyde bu cevabı duyunca Harun gisidir} 

- Pazar günü İş olur muymuş). 
- Düğüne davetliyim ... 

bdar memnun olmuş ve Ebu Nevvaaa ı Talebe cevap veriyor : 
bir çok hediye vermiştir. - Yazı makinesi. 

-~~~-k·~~--

T amam altı tane Kaynanası, buruşuklar arasına gömü
len mavi çipil gözlerini suratına dikipı 

- Daha eyi ya, demişti, daha eyi 
ya L Düğünü biz de görmüş oluruz .. Jçi
miz bağrımız açılır .. 

7...avallı cenazenin taşındığı tabut o 
kadar eski ve pisti ki 1. Onu taşıyan dört 
adam o kadar kılıksızdı ki 1. 

Ahmet efendi acıdı. Hem çok acıdı. 
cCenaze arkasından kırk adım yürüme· 
lib diye düşündü .. 

Evlerinde bir ziyafet vermi~lerdi. Mi
ı>afirlerden biri çıkarken ev sahibi baya· 
na iltifat olsun diye: 

- Yemekleriniz çok mükemmeldi, de
di. Hele pasta pek nefiıti. O kadar ki 
kaç tane yediğimin bile farkında olma· 
dım. 

Bekçiyi kim öldürdü? 
Koca kannın bu 11maşıklığına ne ka

dar •İnirlenmiıtil Hemen ıeytan diyor 
ki, üzerine atıl, porsuk yanaklannı to
katla, o bitik vücudu bir bohça gibi yer
den yere vur .. 

Zavallı Ahmet efendi: 
- Y anhşlıkla düğün demişim ca

nım, diye çevirmişti, cenazeye gidiyorum 
yahu ... 

·- Cenaze mi}. K im ölmüş) 
- Arkadaşlardan birinin kaynanası! 
Bu söz nereden hatırına gelmişti: Sır-

naıık cadaloz homurdana homurdana 
uzaklaşmış, o da nihayet kurtulabilmiş· 

Yürüdü .. 
Bir müddet ıessiz ıadasız gittiler. Ce

nazeyi ta;ııyanlardan biri ka§la, gözle i
taret ediyordu. O, halden anlar adamdı. 

Hemen yaklaştı. Tabutun altına girdi. 
Uzun müddet y iirüdüler. Sağa sola 

çarpılan mezar tn!!ları, öne arkaya eğril en 

selviler arrı .. ında uzun bir müddet sessiz 
sadnsız ilerlediler. 

Sıcak gittikçe şiddetini artırıyordu. 

Ahmet efendi artık pişman olmaya bnş· 
lamıştı. Ağzından, burnunda kızgın du· 

ti. manlar anvurarnk soluyordu. Artık nyak-
Ooohl.. Geniş bir nefes aldı. Mahalle lan birbirine dolaşıyor, omuzu ııızlıyor, 

arasındaki çöplükte, etrafındaki tavukla· cenaze ennk.i gittikçe ağırlaşıyordu. 
rı ürkütüp kovalıyarak mağrurane eşinen Mübarek ne de ağırdı 1 
keyifti horoza, artık bugün haset ve Gittiler, gittiler .. 
gıptayla bakrnıy du. O da bugün, dişi- Nihayet.. küçük cemaat, bitip tüken-
11i11e tahakküm eder vaziyetteydi. Tari- mek bilmiyen mezarlıkların en ıonunda 
hi günlerinden birini yalftdığı muhakkak- durdu. Cenazeyi ihtiramla indirdiler. Or· 
tı . tada bir hoca olmaması Ahmet efendi· 

Evvela kararsız ıöy)e bir yürüdü. Ta- nin gözüne çarptı. Zavallı ölünün tedfin 
liine de hava o kadar sıcaktı kil Kötü merasimini yapacak bir hoca~ı bile yok· 
tana... tu. Dikkat etti. Meydanda açılmış bir 

Kırk yılda bir yalnız baoına bir pa-- mezar da görünmiyordu. 
ur geçirecek, onu da bu kızgın ııcak Acaip J... Şaştı. 

burnundan getiriyor.. Ikına 11kına yürü- Bu kılıksız cemaatten biri yaklaşıp ta· 
dü. Şişmanlık ta böyle günlerde çekilir butun kapağını kaldırınca ııersemledi. 

oey değildi. Lokomotif gibi ıoluyordu. Ahmet efendi, kefene bürünmüş bir Blü 
Geniş, renkli mendilini eline almıştı. Ter
den bir bilardo yuvarlağı gibi parıldayan 
başından, k~ın kemer patlıcanı gibi mos
mor kesilen burnunun ucundan sızan au
lnrı dakikada bir, bu geniı mendile içiri
yordu. 

Sıcak, ııcak, sıcak ... 
Karannı verdi: Şöyle bir köprüye İne· 

cek, bir vapura atlıyacak, ta Eyübe ka- ı 
clar gidecr.kti. cllem Eyüp hazretlerini 
ziyaret ederim, hem de Eyüp sırtlarında 
§Öyle bir dolaşırım I• diye düşünüyordu. 

O Eyübe doğduğundanberi meftun
du. Ne tramvay çanı. ne otomobil kor
nası, ne araba gürültüsü, ne bir şey .. Eze· 
li, ebedi, ruhani bir sessizlik. Harici ~ekli 
ve dahili kızgınlığıyla bir çamaşır ütüııÜ· 

ne benziyen Haliç vapurunda Ahmet 
efendi güç halle bir yer bulabildi. 

gidecektir. Diğer taraftan söylendiğine 

göre Mersin limanı lngilterenin bize aça
cağı kredi ile yapılncafctır ve mukabilin 
d .. tütün ve pamuk verilecektir. 

göreceğini zannederken bir sUrü kazma 
kürek gördü. 

Bitkin bir halde. çarpık bir mezar ta
şına çökerk en, mezarcılardan biri: 

Merhametli adamsın, diyordu. 
Ama epey de yoruldun. Allah senden 
razı olsun!.. 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BlCAK, KAŞIK 

Küçük Hter atıldı: 

- Ben biliyorum, dedi. T r. mnm alb 
tane yediniz .. 

Mükemmel bir deniz 
seyahati 

- Nasıl dostum, deniz ıeyahatiniz 

eyi mi geçti~ 
- Çok eyi .• Çok mükemmel geçti. 

Güzel, büyük bir gemide idik. Hatta e
ğer deniz çok dalgalı olmasa idi ve hen 
de mütemadiyen deniz hastalığına tutu

lup boyuna kusmasaydım denizde oldu
ğumun farkına varmıyacakbm. 

----k·- ---
Siyah bayrak 

Kömür gemisi limana giriyordu. Kon· 
trola gelen motördeld kaptan sorduı 

- Ne diye siyah bayrak çektiniz~ 
Gemiden cevap verdile: 
- O ıiyah bayrak değil , bizim kap

tanın beyaz gömleği 1 

Zayi 
Brioni vapuru ile namıma gelen 

18 sefer 44 poliça H. L. Marka 
4111534 numaralı bir ıandık kırk 
yedi kilo gayri saf sıkletindeki trak
tör aksamı muhteviyatının ordinosu
nu zayi ettiğimden ikincisini çıkar
dığundan eskisinin hükmü yoktur. 

TALAT KILCIOöLU 
2387 (2370) 

IZMtR BELEDiYESiNDEN ı 

Yedi yüz on dokuz lira otuz ku
rU§ bedeli keıifli, Hatay caddesinin 
talebe çayın önüne ra.sthyan kısmı
nın fOSe olarak esaslı tamiri iti bq
mühendislikten tedarik edilecek ke
tif ve .§artnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuıtur. lbalesi 19-7-938 
sah günü saat on üçtedir. 

lttirak etmek istiyeıller elli dört 
lirahk muvakkat teminat maI<buzu 
ile söylenen gün ve saatte encümene 
gelirler. 
3 - 8 - 12 - 15 2396 (2368) 

- Belediye zabıta kadrosunda 
münhal iki zabıta memurluğu için 

6 - 7 • 938 tarihinde açılacak müsa-
T cmmuz içinde Nafıa vekili Ali Çe

tinkaya ve lktısa t vekli Şakir Kesebirin 
Mersine gidecekleri ve bu seyaha tin de 
)iman işiyl~ alakadar olduğu söylenmek
tedir. 

Büyük fedakarlıklarla vücuda ge- baka imtihanına qağıda yazıh ev
tirilen fabrikamızda yerli malı ola- saf ve §eraiti haiz olanlar yedlerin
rnk h e r mode l çatal, bıçak, kaşık deki vesaik ile birlikte iıtirak edebi-

• Bunu resimlere 

S llllll DURUM " mal olunmnktadır. Avrupa mamula- lecekleri zabıta baş amirliğine lüzu- F cvriyc baba büyük bir inşaatın ge- - Ne o .. Dedi, kodesten çıktın mı? .. 
Altmış yataklı memleket h:ı. tanscine 

bu yıl yeni Lir pavyon ilave edilmiştir. 

Mevcut kadro bugünkü Mersinin ihti 
ynçlarını karşılamağa kafi geliyor. Be 
lediye tarafından açılan dispanserler d f' 
Mersin için mühim b ir varlıktır. Burad 
her gün 50-60 fnkir hasta muayene V t 

tedavi görmektedir. Belediye, çocuk b a 
kını evi için bütçeye b ir hemşire tahsi 
satı koymuştur. J lemşire yurda müracaat 
eden ve muayene edilen çocuğun sıhh 
durumunu her gün evine uğramak su 
retiyle takip edecektir. 

Mersinde sıhhi durum normaldir. Sıh 
hat müdürlüğü deruhte eylediği işi bo 
fllTmni:a çalısıfOr ve basarıyor. 

h ayarına faik olan bu emsalsiz yerli mu müracaat eri ilan olunur. ce bekçisi idi. Vazifesine çok sadık olan Dikkat e t.. Buralarda pek dolaşayım fa-
alı fabrikasının mamulatını her 1 - Orta mektep mezunu olmak. bu adam her akşam amele paydos ettik- lan deme .• Bir daha yakan elime geçerse 

•erde arayımz. 2 - Askerliğini bitirmiı bulun- ten sonra inşaat yerine gelir ve sabaha 1 bu sefer bir tarafını kırmadan bırnk-
LOKANT A ve Gazinocuların mak. kadar devriye gezerek en ufak bir şeyin marn ... 

ıazarı dikkatine : 3 - Memuriyete tayinine mani kaybolmamasına, çalınmamasına itina Bir sivil memur, •Fare> yi yakalıya-
Fabrikamız BAŞKURT marka- bir suç ile mahkiım bulunmamak. ı· ederdi. r ak polis merkezine götürdü. 

'ı YERLi mamulatımızı görme- 2355 (2373) Bir müddet evvel cF are> adı ile meş-
- Bunu, dedi, gece yarısı sokakta do-

den, ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK - 5, 8, 12, 15/7/938 tarihli en-,hur bir hmı,zı suçüstü yakalıyarak za-
laşırkcn gördi.im, şüphelenerek getirdim. 

takımlarınızı almayınız. Bütün cümen günlerinde açık ve kapalı bıtaya t eslim etmiş ve hırsız mahkCtm 
•Fare> de şu cevabı verdi: 

"Ilallarımız hem kalite itibariyle zarfla arttırma ve eksiltme suretiyle olmuştu. 
.ı\vrupanınkinden daha yükse k ve ihalelerinin saat on altıda yapılaca- Fevriye baba bu akşam yine amele - Hapisanedcn bu akşam çıktım. Yn
'1em de fiatçe YOZDE 30 daha ğı ilin edilmiş olan bilumum itlerin paydos yaptıkdan sonra vazifesine ba~- tacak yerim yok. Sabaha kadar sokakta 

cuzdur. yaz münasebetiyle mesai saatlerinin layıp ta devriyeye çıktığı 1.aman inşaatın dolaşır, yarın kendime bir yer bulurum 

Umumi Satış Yeri: lstanbul Tah- değİ§mesi üzerine ihaleleri ayni gün- etrafında bir adamın dolaştığını gördü .. diyordum. Beni yakalayıp getirdiler. Be-
kale caddesi No. 51 ler saa t 13 te yapılacaktır. Şüphe ederek yaklaştı. Bu adamın, yeni nim bir suçum yok ... 

( Jak Dekalo ve Şıı.) 2397 (2367) hnpistcn cıknn cFare> olduğunu tanıdı. Sabahleyin er k enden F evriye babayı 

küçük bekçi odasında ölü olarak buldu
lar. Şakağında bir yara vardı. Sağ cebi 
dış.rıya çevrilmişti. Zabı taya malumat 
verdiler. Dcrhnl gelen zabıta memurları 
nıasanın üzerinde hala yanmakta olan 
mumu söndürdüler . V c hiç bir şeyi ka
rışt ırmadan polis müfettişi Pijeye haber 
gönderdiler. Pije geldi. Vaziyeti tetkik 
etti. Müfettişe cFare~ lakab ını taşıyan 

ve Fevriyeye garaz olduğu tahmin edi· 
len bir sabıkalının da gece yarısı so
kakta serseri serseri dolaşırken yakalan
d ığını da haber verdiler. 

Acaba cFare> katil mi, değil mi? Bek· 
çi nasıl öldü veya öldfüüldü? Resimlere 
bakarak bunu bulunuz. Bulanrnzsanız 

salı günü bunu size biz söyliyeceğiz. 



Müzayede ile 
fevkalade satış 

3 Temmuz pazar pnü aabahle
ıf.n aaat 1 O da Kartı yaka F ahred
)ia pqa caddesinde 1741 inci ea
ld (Şeref) ıokağında 3 No. lu ev-ae ba,. Rec,.o',.a ait nadide ::lobil
Yalan açık artırma •uretile aahla
caktır. 

Sablacak mobilyalar araıında 
enıaal•iz hakiki Viyana mamulab -kriıtal cam kolonalı aynalı lüks 
biife, ayni malın kontre büfesi, Vı-

Babreklerden idrar torbasına kadar yollardaki lıut•Lklarin mikropla· 
nnı kökünden temizleinek için (HELMOBLö) kullanınız. 

•• 

HELMOBLO . 
Böbreklerin çah§mak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluk-

lannı, eski ve yeni Belaoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ainmu, aık 
ıık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idnr te
min eder. Sıhhat Vel~letimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HEL-
MOBLö her eczanede bulunur. . 

DtKKA T : HELMOBI:.ö idran temizliyerek mavileıtirir. 
3-7·- 10- 14-17-21 -24-28 

)Qa uaulü üzeri ayna yanlar .it
rlnH kanape, maundan mamul a- # . . 

Anneler · mesuldür ııalıtarlı otomatik kare yemek ma
•aaı, Viyana mamulatı 12 adet ma-
ruken aandalye, çay maaaaı, 6 - 30 
İyi bir dürbin, yeni bir halde {ev-
1'alade·İJİ ıeali Weiaabrod marka
lı mlkemmel Alman piyanosu, ma-
roken kanape, etajerler, ki Ame
flkan lıtlrahat kolt'uiu, cevizden 
lbamul aynalı lükı ıaybur, ıigara 
nıualari, Şam iti tabure, temaiye
'8i, cevizden mamul tifonyerab 
~tal aynalı dolap, 3 aynalı tu-

Kız evlitlarumm tam bahar ~ ğmda aağlıldarmı zehirleyid bir çok hutahldarla uğrqmaai hep 
O AYLIK TEM1ZLIKLER1NDE kullandır~ iptidai tekil mikroplu bez ve pamuk tamponların 

neticesidir. · · , 

S / Z L ER D EN R J C A··M l Z: Yanuluinizl, am,et1er1 teldmaı 
devresine airerken daima FEMlL ve BAG'lARINA ahttırmız. Ve bu aıhhi, ıa1et kul

lanJ!lı ve en ince elbiseler altında bi le sezilmeyen idealle aailıldaruuzı ve yuvanın saadetini· aigorta 
ediniz. 

HER ECZANEDE VE TUHAFtYE MACAZALARINDA BULUNUR. •• 
3-10 17 24-31 

•aleti, iki kitilik nikel karyola ma '-.rx7.L.7J':~zaıma ___________ Iİll ______________ • 

1om,.uı, dıvar 1&ati, yeni bir halde 
tıd maroken koltuk, dört çiçek 
ieh.,U., telr kanatlı a111alı dolap, 
tuvalet, komodino, iki kitilik ni
kel km-yola maa iomya, markiz, 
Od adet bGJiik Jailı boya tablo, 
Pe>raelen iki çiçeklik kolona vazo, 
aıubtelif yemek aandal,.eleri, iki 
ıln vazo, beyaz boyalı dolap, tu
.... n markiz, Isparta halıları 
folluk ve seccadeler ve saire bir 
fok mobilyalar açık artırma ıur~ 
&le aatılacaktır. Fırsatı kaçirma-
~ 

IZMIR MEMLEKET HASTA
NESi DAHIU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celil Yartm 
1 

Mmyenehaneli : ikinci Beyler 
eobğmda Fırın karııamda (25) 
nmnaradadır. 
TELEFON: 3956 

A.sis Şınılı EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1Ot8 TELEFON 2545 Telelon: No. 2056 

Kula vakıflar müdürlüğünden: 
Kula V.laflar ldanai depo.anda mevcut 31 adet halı 150 adet ki

lim 34 Met pi 8 adet ehram 2 adet aıkıh limba 1 adet kapı perdesi 
4 adet aut birer birer ve ayn ayn müzayede kaimeleriyle Ye pefİn 
bedelle MblmM a.er. apk attınn&ya çak.ılnnfm. ihaleleri 5-7-938 
tuiblne aıttnclif .U. sUna Md 15 te Valafl. idueeinde im. ohlna
...... s.r.lıcalr ~alt ma.ıı. ilia lnlaalanna talik etil.mit olup 
W fala lzaluat almak Ye maLn görmek iatiyenlerin her güa ve 
attn ... ,. lttirak edeceklerin de bildirilen gün ve aaalte mahalli mez
karde hazir bulunmal...ı \lin olmıur. 

28 - 3(J - 3 - %1:17 (2310) 

1 1 a n 
lzmir·lli daimi encümeninden: 

PlmRtmeye konulan it : lzmir - T orbah yolunwı 4 + 000 -
15 + 135 kilometreleri arumda gra
fikte göaterilen yerlerdeki ıoaenin 
esaah onarılmuı. 

.... açın tutan : (18032) lira (47) kurut. 
Bu ite ait nnlr llfBiıda A) Kapah eksiltme prtnamesi. 
ı&terllmittir : B) Mukavele proje& 

E) Bayındırlık itleri genel prtnameai 
ve fiat silaileai cetvelleri. 
D) f<etif, proje Te IP'afikler, bmuıi 
fenni ıartnaıne. 

Eblltmenin yapıJacaiı yer: 18 temmuz 938 pazartesi ainü saat 
tarih ıGn ve aaatl : on birde lzmir ili Daimi encimeninde 

lıtekliler : 

Ebiltmeye ıirebilmek 
lcia .. lı liil,.I• : 

Muvakkat hmin•I ı 
T..uf mektupl.n : 

bpah zarf uaulüyle yapılaaılmr. 
3 üncü macldede yazılı evrakı lmıir, 
Ankara, latanbul Nafıa clirektörlükle
rinde göriip inceliyebilirler. 
938 takvim yıhna ait Bayındırlık 
........... •lnnmt .......... 
ve ticaret odası belseleri. 
(1353) lira. 

2480 aayıb ,...,,.., 31 inci ...tdetine 
göre tanzim olunarak yukanda 4 ndi 
maddede yazıh Halten bir aut nvel 
bm.ir ili Daimi fJllıiBmeni ••ılmn'it
na makbuz maalrab:li•w verilecıeldir. 

PNtMe vaki olaalr pcrbs ibr bbal edilmez. 
2339 (2374) 

lzmir vilayeti muhasebei hususi· 
ye müdürlüğünden: .........._illin olap Al,. ait 8917 ve Ka1»11• M h-.le ait..._ 

• _L_L__ • • -14: 1 • lw 1700 ld ...,.n 8817 melre wwww ....... .-, J&S • .. 
- •nzWi e ·,. M •• ietim'üi ftlbet W.. .., ..... 8/1 
938 ... w CM~ ......... ve vilayetin yilmelr tuvaıa. ldiraa 
eri-it AS,. ait ,.m 814._8Z1rarat ve JCamJ• M l -a. ait 
:Jft da 255 &a Wr• .... 5H Belrı&,-e ehi valmf ....... liyle 
keabi kat'iyyet eylemif bulunduğundan arazi aahiplerinin on bet süa 
wfmda viliJet yilrlek ...ır.llllM llildiıı malai ve istimlilr bedelinin 
de 11 - 7 - 938 pazartesi günü Mulıuebei Huıuıiye müdüriyetine mü-
---a _..J!ı __ ._ --L.:-1 • • • ---1 !~- _.__ __ 
·-~ --..enn111 ""'!Len ..... .,_..... 

2383 (2369) 
~----......................... B5111m .. llm!!!S!~-~~:=-

Kestep muhtarlığından: 
1 - Kapalı arf um)iyle ebiltmeye lmnulmat olan t 1491 &ra 

79 kwut bedelli Kestep ilk okul in§um. istekli çıkmadığından ek· 
.... •tMdeti Jirmi tün dalla gahlaupır. 

2 - y ....... elalbne llyık hadde göriiJdüiü takdirde 1 ı tem-
IDUZ 938 .......... - ... t 16 da ..... M•* ... .., Wiroaunda 

• ı ı' •lr, Zlll (1171) 

jilet seiıa yiinde eşsiz 
bir tekimül 

Trcı.1 bıçakları fennin bir lıarilıaaı tra, 
bıçalilarının mıitlak en iyiaidir • 

10 adedi 75 Kr. deposu 
00 

Muzaffer Ongür 
Hükümet caddesi kem~ralh karakol karıısmda 
~ 7 = 1 -jW!! ................. 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzu k 
Saçlarin clölriilmeaine ve kepeklenmeaine mini olur. Komojen aat

lann kıölderini kuvvetlendirir ve bealer. La.ojen AÇlmn plaucls .. 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihuı vardır. Komojen l'•nnk 
NG ebiri maruf eczanelıede ılıİJal maiaaJannda buhmur. 

lzmir defterdarlığından: 
Reami dairelerde yaz mesai aaatinia ...,.. • lı EJ'n ........ " 4/7 

918 ..... ._ ...a 15 le •'rri ;ç ' ıajı et oıhe • ı " i; olao 
.-Jli••' .. a.lww7-7-938......_ ... ı3te yç' k 
O... tehir eclildiii ve dii• gayri menkul icar aal1f ve ebillwluıriula 
ihale ~ wt ıa te aa 1 tt• mfidürlüiiind4' rapdacaii. 

F L 1 T daima öl.DURUR ı 
...... ..... , .................... a..... ,., ....... 1 : J 

Motosiklet Almak Çok kolay 
FA.K.A..T 

Yedek Parçaları MeıJcat Olan 
Motoailılet Bulmalı Çoi Zor 

YFDEK PARÇALARI OLMIY AN BlR MOTOSlKLETI ALM 
DOKTORU VE ECZANESi OLMlYAN BiR MEMLEKETIE 

YAŞAMAK DEMF..KTIR 
MOTOSIKLE11.ERINIZIN AYLARCA MUA Tr AL KALMAS 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECEölNIZ PARAYI ACIYiVfti~ıu..11 
EN UFAK TEFERRUATINA KADAR YEDE 

PARÇALARI MEVCUT OLAN 
ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

ı~tti111:i ~llM--

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPU VE SUPAPSIZ MOTOSMa•'JU:RINt 

TERCiH EDiNiZ .,. 
PHANOMEN 1 Marb Bisikletleri 
PRESIDENT ~ elwen fiatler1e 
PIKT A TOR aatdmaktadlr. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

Aliotti Biraderler "VEM marka 
E. K. Ş. Kazım Dirik " 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 , ____________________________ _ 

UMUM SANA YI ERBABININ 
Nzaarı Dikkatine 

Mensucat malıinaı.iı H tagllJari Mt•uw ..,.,,71 
ları, Tornalar, Maldıaplar, Frezeler oaabe •• 
cPLA Trıt markalı pamuk çıkrıkları ve Jedek parçalan. 
Pamuk preaelm 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar bnnlan. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her ıiıtem komprelÖrler. 

1 · -

Dekovil ve maden ocaklarl demiryollan intaat malzemeleri •• 
MARATHON markalı her cim toma, imalat, kalıplık çelikleri, 
cna plilrl«I, •• tlrll laalitala halltaaa çelikler Te .. 
TITANtT aat -dea talamlan. 
.. illdpclanmzı ... pt.ld • ., ......... edeMllnlniz: 

G. D. GlRAS Peftemalcılar aolıalı 
Na. 1333 Yazıhane Na. 3 • /~mir 

Telefon : 2413 Posta Kutu•u 234 
1 -13 (lıtl) 

Devlet Demir yolları 8 inci İffet· 
me miidiirlüğünden; 

idaremize ait lzmir Kemeri İltaayon iatimlik hududu dahilinde 20 
bpr ft "El harita 11aıwah d6kkln ldr sene için kiraya verilecektir. 

ihale 14 - 7 • 938 peqeuıl»e s&ntt aat ıs te Alsanc:ak ıeLhja..t 
lfletme lııomisyoınmcla açık artbima ıaıeti1le yapdacübr. Muham
men Wr 1ew:8' kira bedeli 90 - 100 lradır. ManÜat temiut 750 
kmilflm. hteldilerin ip girmep mlnii ••..ı fıir laaDeri olmadlima 
dair aranılan veaiblarla mURj)61 sin ft mtle bmiayona mlracut 
elmeleal aıiot.flr. Şmıwler lomlıııwdan .,...._ ..... 

30 - 3 2330 (233tl 



03H 1 ''Jll : 10 !2225 LE! 

lstanbul Sıhhi 
komisyonundan: 

Cinai Ad el 

L SSI E-

Müessese.ter 

Muliammen 
Fiati 

artırma ve 

Muvakkat Eksiltme tarihi 
Garanti 

eksiltme 

Sekli 

Frenk gömleği 2750 330 Kr. 941 L 92. K. 13 • 7 • 1938 15. Kapalı 

Pijama takmı 871 400 Kr. 
Yün fanila 980 250 Kr. 

15.30 Kapah Fildikoı fanila 2810 75 Kr. 509 L. 81. K. 13 - 7 - 1938 
Fildikoı don 2800 80 Kr. 
Yüz havlusu 1900 33 Kr. 
Bq havlusu 100 100 Kr. 

105 t. 9. K. 13 - 7 - 1938 16. Açık Omuz havlusu 100 300 Kr. 
Etek havlusu 100 300 Kr. 
PeJtemal 100 85 Kr. 
Tıp talebe yurdunun ihtiyacı bulunan yukanda cins ve mikdarlan yazılı eşyalar eksiltmeye konmU§tur. 
1 - Eksiltme lstanbul Çağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binaaındaki komiayonda 

yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin tekli muvakkat garanti mikdarlan, tarihleri ve saatleri hizalarında gösterilmiAtir. 
3 - istekliler şartnameleri ve numuneleri Çenberlitaı civarında Fuat pqa türbesi karııemda Tıp Talebe 

yurdmıdan alabilir ve görebilirler. 
4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret oduınin cari seneye ait vesikasiyle 2490 sayıh kanunda yazılı belge

le!' ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplannı teklif zarflarının içerisine ve vere
cekleri fiatleri yazı ve rakkamla yazdıktan ve Üzerlerini mühürledikleri halde ihale saatinden hir saat evvel 
komiayona vermeleri 3688/2186 22-28-3-7 2186 (2285) 

DOKTOR 
Faik lbrahirrı Ökte 

Operatör 
Muayenehanemi ikinci Beyler 

ıokağmda Halk fırkası 11rasında 
65 numaralı evin birinci katına 
naklettim. Fransız hastanesile ala
kam yoktur. Sabahdan aktama 
kadar müracaat kabul olunur. - ~.,. 

<;olıtmo kudretimi.: Oı'.olıyor ; 
efımızden hıc;bir temiz ıt 9kmıyor ve 
l:erttıY bizde halsiz! le. a~n cloOvrvyor 

işte burada 

VALIDOL imdadımıza yetitir' 

O'lu bir ktt• tettübe •diniz. Kendinizde yeıııı 
bır c;oll}mo ıevkınirı uya~dıijını g6recebinıL 

VAUDOL damlo, tcıbltt ve hap 
holi"cle her eczonede. bulu~vr. 

~- yaın C. müddeiumumiliğinden: 
1 - 15 temmuz 938 tarihinden mayıs 939 sonuna kadar Aydın 

Ceza evi malıkUmlarma vaaati günde 330 adet verilmek üzere mu· 
hammen bedeli 8448 liradan ibaret beheri 960 gramdan yerli buğ· 
dayından yapılmıt ikinci nevi ekmek ceza evine teslim edilmek tarti· 
le eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat mikdan 634 Liradır. 
4 - Eksiltmeye iıtirak edecekler teklif mektuplarını ve bu gibi 

taahhütlere girebileceklerine dair Ticaret odasından alacaklan veaika
larla birlikte 15 temmuz 938 cuma günü saat 16 ya kadar makbuz 
mukabilinde C. M. U. Jiğine tevdie mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihale muamelesi 15 temmuz 938 cuma günü aaat 
16 da Aydın C. M. U. liği dairesinde toplanacak komisyon huzurun
da yapılacakhr. 

6 - Masraflar müşteriye aittir. 
7 - Daha fazla malumat almak ve ıartnameyi görmek istiyenler 

C. M. U. liğine müracaat etmeleri lizımdır. 
23 - 28 - 3 - 8 2228 (2282) - ,..,.... 

ITMA 
Verem ve frengi kadar korkunç bir hastalıktır. Sıtmalı mmtakalar

da bu if ~lten korunmak ve hastalann derhal tedaviye koşmaları ,arl
hr. Sıtma nedir? Sıcakların bB§langıcından nihayetine kadar yafıyan 
ve (Anofel) denilen sivri ıineklerin kanımıza bıraktıklan müthit 
mikropların tahribatıdır. Bu sinekler, göl, bataklık ve durgun sular 
üzerinde yeti,ir ve parazitlerini kanımıza aıılayıp kanttınrlar. Bu za. 
lim pare.zitler kanımızın en hayati cevheri olan kırmızı yuvarlacık:ları 
d ... ima yiyerek ve kanımızın içinde çiftleşerek çoğalırlar. Sıbna nöbeti 
dediğimiz titreme, ürperme, ateş hep bu p3lazitlerin kanımızda olan 
mücadelesidir ki netice : Kansız1ık, dermanıızlıkı sanlık, da!ak fİf· 
mesi ve nihayet ölümdür. 

Vatandq : Sağlığını bu afetten koru. 
Kinio, arıcnik, çelik ve bir çok acı nebatat hülisalariyle husuıi bir 

tekilde hazırlanan ve 111-.hat vekaletinin resmi ruhsahnı hi.iz 

BiOGENiN E 
Sıtma parazitlerinin en imansız bir dütmanıdır. Sıtmadan 

korunmak ve kurtulmak için en birinci deva Biojenindir. 
Biojenin, kanı tazeleyip çoğalhr, kırmızı kürecikleri arttırır. Ade· 

le ve ıinirleri kuvvetlendirir. tıtihayı açar, dermansızlığı giderir, ııt
ma parazjtlerini ve mikroplarını ölclürür. Tali olarak bel gev~ekliği ve 
ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 

Sıtmanın bütün ıekillennde •ifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç 
her eczanede bulunur. 

. . , '. : . . •. . . . . ' - ' 

Kula Mensucat 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

KumaşlaTını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Hah Ltd. Şirketi 

Vltrlnlerlnde teşhir edllmektedlr. LUtfen ziyaret 
ı:df nlz, Satış toptan ve perakende 

;,_"':"'·-· ~ ... : .. ·-..... ~" .· .. :• . • 
Şark Sanayi K~mpanyasından: 

Kuru, 
Fener Tip 5. 90 (' ...... 832 

85 756 
Bozkurt Tip e. 80 » 723 

75 » 690 
70 » 657 

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

70 » 639 
1 - Yukarıdaki fiatler, fabrika teslim ve bedeli pefin öden· 

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

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

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

4 - 1 • 24 top almak lıteyen müfteriler yukaiidald Eiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukanda göıterilen bez fiatlerl vekaletin teıbit ettiği fiatleN 
uygun ambalaj ve nakliye muraflarının da muvafık olduğu taı· 
dik olunur. 

Ticaret Odaıi retmf Miihrll 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 
kasından: -

Bankamızın lstanbul ıubeai için müsabaka ile 75 lira maqli 10 
memur aLnac:aktır : 

1 - Müsabakaya girebilmek için apğıdaki ıeraiti büz olmak IA· 
zımdır. 

a) Türk olmak, bulatıcı bir hastalığı veya vazifesini mun~ 
tazaman ifaya mini olacak derecede bünyevi zaafa veya 
inzaya müptela olmamak. 
b) lffet ve haysiyet erbabından olduğu ve imme hidema· 
bnda istihdam hakkından mahrum edilmemi§ bulunduğu 
yapdacak tahkikatla sabit bulunmak. -
c) Yqı 18 den qağı ve 25 ten yukan olmamak. 
d) Liakal lise mezunu bulmımak. 
e) Fransızca, İngilizce ve Almancadan birine iyi derecede 
vakıf bulmıınak. 

2 - Müsabaka imtihanı programı : 
a) Riyaziyat, 
b) lktısadi coğrafya. 
c) Türk tarihi, 
d) Sosyoloji, 
e) Fransızca veya lngilizce veyahut Almanca lisanlarından 
Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara terceme. 

3 - Müsabaka imtihanı 4 ağuıtos perşembe günü saat dokuzda 
Ankarada idareyi merkeziyede, lstanbul ve lzmir ıubelerinde yapıla· 
caktır. 

4 - Müsabakayı kazanıp ta memuriyete tayin olunanlar, Banka
ca gelecek eylul ayı içinde Avrupada yüksek tahsil için mevcut me
murlar araaında açılacak müsabaka imtihanına girmek hakkına hiiz 
olacaklardır. 

Taliplerin Ankara, lstanbul ve lzmirde bankaya müracaat1e, me
muriyet talebi icin bankaca hazırlanmıt olan beyannameyi imla ve 
istenilecek vesaiki ihzar ile nihayet 20 temmuza kadar ıube müdür
lüklerine tevdi etmeleri lizımdU'. 

1 - 2 - 3 - 15 2352 (2348) 

DtŞLERlN ÇtJRüMESlNDEN BtR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOöDUöUNU HER KES BiLiR 

BRONZ 
DlŞ FIRÇALARI DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KtRLENMEDEN 
KURTARIR ... Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

Nafıa vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Nazillide Çürük ~udan Saraykijy ovasının sulanmasi için açi
lacak kanal ve sınai imalat keşif, bedeli 400.008 dört yüz bin sekiz }i .. 
radır. 

2 - Eksiltme 13 - 7 - 938 ~ihine rastlıyan çarşamba gÜnÜ ıaat 
15 te Nafıa vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapa1ı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme tarbıamesi mukavele projesi bayındırblt 
itleri genel ıartnamesi fenni §artname ve projeleri 20 lira mukabilin· 
de sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19, 750 lirabk muvak
kat teminat vermesi ve 70,000 liralık nafıa su itlerini veya buna mu· 
adil nafıa itlerini teahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil 
Nafıa işlerini batarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa veki
letinden abnmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin teklif 
mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 1963/2224 
23 - 28 - 4 - 9 2224 (2279) 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
1 - Kemeraltı camiinin muhtelif tamiratı 20 gün müddetle açık 

arttırmaya konulmuıtur. . 
2 - Bu tamirahn ke§İf bedeli 721 lira 65 kuruttur. 
3 - Teminah muvakkate 55 liradır. 
4 - ihalesi 18 temmuz 938 pazarleai günü saat 10 dadır. 
5 - Talip ve ehliyeti fenniyeyi haiz olanlann Vakıflar idaresine 

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

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TEt.EFON 2067 
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Yazı o İnsaıı kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmaıma 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 ka1e alınabilir 

Eczacı Kemal Ka-
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merlrmi Kemera1tı aıddeai 
Beyler Sobiı köteai 

· Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-

7.aCI Kemal Ki.milin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzuıirde Hilal eczanesi 
kolr.uculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir mÜesee8e olmuı, lr.okuculul 
&lemini §a§ırtmı§ bulunmaktadıT 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili İ§inddd ciddiyeti, kolon
yalanru lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için §İ§Cler üzerinde Kemal 
Kamil ndını 2örmeliainiz. 

lzmir Liman ve şehir Bakteriyoloji 
müessesesi müdürlüğün.den: 
YaPll.cak leliaabn Muvak.'<at teminat 

bedeli mubammeni Parası 

4285.19 321.39 
Sıhhat ve içtimai muavenet hudut ve Sahiller lzmir liman ve tehir 

Bakterioloji müeaaesesi bioumda tanzim olunan plinlua göre vücu
da aetirilecek kalorifer tesisatının tesisi ve ikmali iti 25 - 6 - 938 ta
rihinden 11 - 7 • 938 tarihine kadar on bet gün müddetle açık eksilt~ 
meye konulmuttur. 

Gerek kanuni ve gerekae fenni prtname ile yapılacak tesiaabn 
Plinlumı görmek istiyenlerin her gün Liman ve tehir bakterioloji 
müessesesi müdürlüğüne ve eksiltmeye girmek iıtiyenlerin de ihale 
8'Üni olan 11 - 7 - 938 pazartesi günü sabah aaat 11 de İzmir liman 
ve tehir bakterioJoji müeaseseai binası içinde toplanan satın alma ko
misyonuna müracaatleri ilin olunur. 

-- 25-29-3-7 
ll'!Z!2!!!:.~ U!?. ™' 

(2307) 
"'-~ 

2271 

DA 1 M ON Masa vantilatörleri 

1936 aeneainde en aon icat edilen bu vantilatörler üç adet pil
le itler. Bir aaatte bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. Bankala
r~ ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
hır ihtiyaçtır. Bilhaua aaatte bir kurut gibi az sarfiyat yapması 
~amaf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

Sabt yeri ve depoau : lzmirde Suluhan civarında No. 2S/9 
öDEMIŞLI HOSEYIN HOSNO 

c ra; - ---
tzz 

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

dastro barcmdan borçlan olan 198 lira 49 kurutun temini tahsili için 
mülkiyeti tahaili emval kanununa göre haczedilmİf olan üçüncü Sul
taniye 0mahalleainin A,ureci aokağmda kiin tahminen 2000 metre 
murabbaındaki ve içinde bet adet zeytin iki badem ve iki incir ağacını 
han bahçe yeniden takdir olunan 1000 lira üzerinden ilin tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıftır. 

Taliplerin 19 • 7 - 938 aab günü aaat on befte viliyet idare beyeti-
Qe müncaatleri. 29 - 3 - 9 - 17 2320 (2329) 

,. DEUTSCHR LEVAN Fratelli Sperco 
TE - LlNIE Vapur acentası 
G. m. b. H. noYAL NEERLANDF.S 

ATI.AS LEVANTE UNIE. A. C. KUMPANYASI 
ı BREMEN VULCANUS vapuru 14/6/936 tari 

ı , 

{ 
1 

OEUTSCHE LEVANTE UNIE. A. c. hinde limanımıza gelip Amsterdam, Rot
HAMBURC terdam ve Hamburg limanlan için yük 

MARJÇA vapuru 6 temmuzda bekle- alacaktır. 

1 

----~T~u~·a·x~iYE_.._ ____ ır.:.---~~~ 
CUMH\1 RİYETI 

.,2IRAAllBANKASI 

TRAJANUS vapuru 23/6/936 dı 
nlyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen b ı_l k l B V 
• _,_ .. .nL I L eıı; enmf' te o up urııu arna ve Kö• 
ı,,.., ,. ... a acaıdtt. 

1
. nl . . ..::L 1 __ ,_ tence una arı açın ,. .... a ac.s;br. 

SERvtCE MARmME ROUMAINE SVENSKA ORIENTE UNIEN 
BUCARFSI' AA SN E motörü 30/6/1938 ta· 

DUROSTOR vapuru 24 temmuzda rihinde beklenmekte olup Rotterdam, 
bekleDiyor. Kösteoce, Calatz ve Tuna Hamburg, Cdynia, Danmg, Danimarlı 
limanlan için yük alacaktır. ve Baltık limanları için yük alıııcaktn 

JOHNSTON VARREN LINES L TD. SERViCE MARITIME ROUMAIN 
UVERPOOL ALBA JULIA vapuru 2/7/938 de 

AVlEMORE vapuru 3 temmuzda bek- beklenmekte olup Malta, Manilya Yt 

}eniyor. Burgu, Vama, Köstence, Suli- Cenova limanlan için yük ve yolcu alır. 

na. Calatz ve lhrail limanlan için yük ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
alacakhr. lardaki değişikliklerden acenta mesuli· 

SOCIETE DE VAPEUR BULCARE yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
RODlNA vapuru 30 haziranda bek- ikinci Kordonda FRATELU SPERCO 

}eniyor. Burgaz, Köatence. Varna li- vapur acentalığına müracaat edilmesi ri· 

manlnrı için yiik nlacakbr. ca olunur. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARl11ME 

TlSZA vapuru 15 temmuzda bekle

niyor. Beyrut, Port Sait ve lskenderiye 
için yük alacaktır. 

BUDAPEST vapuru f 4 temmuzda 
beklcnlyor. Tuna limanlan için yük ala
caktır. 

AMEIUCAN EXPORT LINES 

Tdefon : 4111 / 4142 / 2663/4%21 

"Umdal,, umumi 
<leniz acenteliği 

Ltd. 
Um dal 

HELLENIC UNFS L TD. 
EXCHANCE vapuru S temmuzda TURKJA vapuru 28 haiiranda bekle· 

,:iııJ~;moqgm-mm:ı•-------.1P bekleniyor. Nevyorlc için yük alacaktır. niyor. Rotterdam, Hıunburg ve Anvena 
EXETER vapuru 1 5 temmuzda Pi- lirnanlan için yük alacakbr. 

TURAN rabrikaları mamullbdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş saban• Ye kremi ile gDzellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde Mhlmaktadır. Yalnız toptan sa• 
tatlar için lzmirde Gazi Bulnnnda 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyazılı •e J. C. Hemaiye mllracaat edinh. 

Posta Kut. 224 Teeton 34&8 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
Baktm11zlıktan çürüyen ditlerin 

dif~eri, bademcik, kızamık, enflo
cnza ve hatta zatürreeye yol açtık
]arı, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi· 
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz· 
ma ya:•~ığı fennen anlatılmıtbr •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu· 
mi vücut sağlığının en birinci pr· 
tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri· 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumuf olur
sunuz. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi aabah ve ak1&111 her yemekten ıonra fırçalayınız .••• 

reden Nevyork için harelı:et edecektir. A THINA1 vapuru 1 S temmuzda bck-

Dlndald hareket tarihleriyle nav- leniyor. Rotterdam, Hamhurtr ve An

lunlardaki değiştktlklerden acenta me- ven limanlan için yük alacaktır • 
sullyet kabul etmez. ONITED STATFS AND LEVANI" 

Daha fazla tafsıtlt almak lçln Birin- UNE L TD. 
el Kordonda v. F. Henry Van Der Zee HELVJC motörü temmuz iptidasında 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- beklenilmekte olup Nevyork için yülı 
caat edilmesi rica olun.ur. alacaktır. 

Tel. No. 2oo7 ve 2008. BACHDAD motöril 1O/12 ağustOll 
arasında beklenilmekte olup Ncvyorlı 

------------- için yük alacaktır. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BINASI TEL 24 43 
EBerma• Liaeı Ltcl. 

BAALBEK motöril 1 S / 1 7 eylUI ara· 
unda beklenilmekte olup Nevyork içit 
yük alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HA Tn 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı iktısat konferans~ 
seyyah, yolcu ve yUk için teaia ettiği hat• 
ta meneup YugoslaY bandıralı 

LOVCEN 

LONDRA RATn Lüka vapuru 9 temmuzda 18 de 
D • Conıtanza, Vama 'Ye Burgu limanlari 

• ESTRO vapuru 7 huıranda için hareket edecektir. 
Lıverpool ve Svanaeadan gelip L o v c E N 
yük çıkaracak. Iükı vapuru pazarteai 18 temmuz aaa\ 

CA V ALLO vapunı 7 haziranda 12 de lzmirden hareket edecek Pire. 
ıelip Londra ve Hull için yük ala- Korfu, Adriyatik limanları. Venedik. 
caktır. Trieste Ye Şutak limanlan için yolcu ve 

FLAMINIAN vapuru 22 hazi- yük alacakbr. 
randa Liverpool ve Svanaeadan Gerek vapurların muYUallt tarihleri. 
gelip yGk çıkaracak. gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-

DRAGO vapuru 25 haziranda kında acenta bir taahhüt altına glnnet:. 

Lonclra, Hull ve Anversten gelip Daha fazla tafslllt almak için Blrlnd 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Kordonda 168 numarada (UMDAL) 
Londra ve Hull için yük alacaktır umuml deniz acentalıjt Ltd. mU.racaat 

Tarllı ve navlunlardald değişiklikler- edilmesi rica olunur. 
den acenta mesuliyet kabul etme&. TELEFON ısın - 4073 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ba h'er iki otelin miisteciri Türkiyenin en eald ole1cial BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 aenelik tecrübeli idaresiyle batan Ege 
halkına kendiainl ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaTeten fiatler miithi• ucuzdur. 
lstanbulda bütün Eee ve lzmirliler ha otellerde balaturlar. 

TEMİZ TAZE 
ucuz İLA 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 
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Şarki akdeniz kuvvet müvazenesi 
Türkiye anlaşması ile temin edilmiştir 

FRANSJZ HARİCiYE NAZIR/ İLE BÜYÜK ELÇİMİZ FRANSIZ 
•• 

GAZETECİLER/NE MUSTEREK BEY ANA TT A BULUNDULAR 
----~·- --- - ' -

Bizim için hayati bir ehemmiyeti 
olan Hatay meselesi ha lo muştur 

Türk Fransız dostluğu bu görüşmelerden yalnız 
sağlam olarak çıkmakla kalmamış kuvvet bulmuş 
BAST ARAFI t iNCi SAHiFEDE nizde tam bir ahenk içinde çalışa- • 

1 

caklardır. Londra ve Belgı ad gazeteleri Tür- . 
ıniyeti haiz olan Sancak meselesi ni
hai bir karara bağlanmı~, Türk- Paris, 2 (ö.R) Fransız siyasi 
Fransız dostluğu bu görüşmelerden mahfeUeri Türk - Fransız itilafm
yalnız sağlam olarak çıkmakla kal- dan memnundurlar. Burada izhar 
mamıf, kuvvet buhnu§tur. Pek ya- edilen kanaate göre bu itilafname 
kında imza edilecek olan Türk-Fran- Türkiye i]e Fransa arasında çoktan 
aız daimi dostluk paktı iki memleke- beri arzu edilen kuvvetli bir iş birli~ 
tin samimt bağlarını bir kat daha ğinin en sağlam temeli olacaktır. 

kiyenin gösterdiği sabrı ve hüsnü 
niyeti sitayiş ve ta,kdirle kaydediyor 

Kahraman askerlerimiz için hazırlanmakta olan Antakya kı§laları 

münasebetleri artık 
geçinniyecektir. 

hiç bir buhran nuniyetle kaydetmişlerdir. 

Fransız başvekili B. Daladiye ve Fransız hariciye nazırı B. Bonne 

Politika gazeteleri başta olmak üze- lisi arasında mühim mikdarda Türk 
re bütün Yugoslav gazeteleri Türk bulunan mmtakalarda tesbit ecJll.. 
Fransız anlaşmasmı sevinçle karşı- miştir. 
lamaktadırlar. Bilhassa Türkiyenin Geçen pazartesi günü imzalanan 

bu anlaşmada gösterdiği sabrı ve 
hüsnü niyeti tebarüz ettirmektedir
ler. 

Paris, 2 (A.A) - Havas Ajansı 
bildiriyor : 

Aktedilmiş olan veyahut imza
lanmak üzere bulunan Türk - Fran
sız erkanıharbiye anlaşmaları hak
kında diplomatik mahfellerde tasrih 
edildiğine göre Türk hükümetinin 
halen Sancakta bulunan bir Fransız 
taburu ve her ne vaziyet olursa ol
sun esasen orada kalacak olan ma
halli milis kıt'aları mikdarınm fazla-
sı Üzerinde Parita istiyebileceği ka
rarlaştmlmışhr. Fransız kıt'alarının 
mikdarı 2500 kişiyi geçmiyecekir .. 
Ve bu mikdar Sancakta nizamın ida-

umumi anlaşma ihtimallerin her bi
rinde kumanda meselesini halletme-
yi iki hükümete terkeylemektedir .. 
Halen müzakere edilmekte olan tat• 
bik protokolunda Türk kıt'ası Fran .. 
sız sisteminin içine ithal edilmemi~ 
olmakla beraber kumanda Fransi21 
makamlarına ait bulunmaktadır. 

Diğer taraftan belki de bugün 
Ankarada parafe edilecek olan pakt-
ta Fransa ve Türkiye dostluklarmİ 
teyit eylemekte menfaatlerinin pra• 
tik surette şarki Akdeniz havzasına 
inhisar eylediğini müşahede etmek· 
te ve bu menfaatlerin dünyanın .. bu 
mıntakasında politik statükonun 
idamesini emrettiğini teyit eyle
mektedir. 

Jskenderun limanından bir görünüş Londra, 2 ( ö.R) - 1ngiliz gaze-
uttıracakbr. ' ı Bilhassa Fransa - Türkiye - Suriye l teleri, Türkiye - Fransa arasında an-

Türkiye ve Fransa §arkt Akde- arasında iyi komşuluk ve iş birliği laşma husulüne ait haberleri mern-

Taymis ve Deyli Telgraf gazete
leri bu anlaşmada yakın Şark sulhu 
için kuvvetli bir 'teminat görmekte
dirler. 

mesi hususunda Türk İştiraki ıçın 

teshit edilen azami mikdardır. Türk 
ve , kıtasının bulunacağı mahaller aha-Belgrad, 2 (ö.R) - Vreme 

Fransa ve Türkiye bu suretle ta .. 
rif edilen menfaatlerinin muhtemel 
bir vaziyet ile mevzuu dava olduğu 
haklarda birlikte müşavere etmeli 
taahhüt eylemektedir. 

Paris 1 (M.J-U - Bundan evvelki 

bültenlerimizd~ dahi kaydolund~ğu veç
hi?e Franaız m~tbuah Jngilterenin Tuna 
ve Balkanlardaki faaliyetini rousinane 
bir dikkatle takip etmektedir. Bu :mevzu 

lngilterenin Tuna siyaseti 
etrafında (Journal des Debata) gaze- B 1 e • R d K d • k d 
~~;~;e;a~~:-::~:::::::i:.d;;:a~:: er ın'ın en en ara enıze a ·ar 
lede deniliyor ki: · k • hJ•k ı• ı .. ~0~::.::d;:~~~.~::·1::;:;·:;::;; uzanma ıstiyen te ı e ı yo unu 
~~::.iert~ı:~::~:e~:

1

~=~~ lngı•Jte. re deg"' ı·ştı·rmek ı· stiyor 
buabna göre bu projeler biY Jngiliz Mit- • • • 
teleuropaamın teelainl istihdaf etmekte-
dir ve Türkiye Ue akdedilen ticaret mua- ı 
hedeıi hu gayenhı ilk aafhaamı teıkil et- nı zamanda Rayhın diğer devletler tara~ gazeteleri aon zaman1arda prkt Avrupa- donanmasının kuvveti ve Hindistamn yo-

k d . 1 hndan iktısap edilmiı mevkileri hiçe ea- yı gezmi~ler ve tetkiklerinin neticelerini lu üzerinde elinde bulundurdu;;.., anah-me te ır. ..-

A ı d 1_, A1 yara1', bütün prkt Avrupada harekete Lord Halifaha bildinniılerdir. Hariciye tar-mevkileri üzerine müesses bilhaasa 
vrupa • aıırı pazar ann aıu man 1 k f 

rekabetine lngilteYe muhtelif muvaffa- geçeceğini tazammun etmesidir. Filvaki, vekaleti, §Mkt Avrupa İ§ eri ışmı ıe i bahrt bir siyaset takip etınİ§tir. Bugün 

kıyetlerle mukabele etmekle uzun za- Hitlerin nazarında, Avrupamn bu ltıaını M.Strang, bu mıntakada &hiren bir let- ise, hava kuvvetlerini dehıetli nisbetler 
man iktifa etti. (Uzak _ ıark, cenubi /\- cAlman ik.tısadiyatmın mütemmim bir ltik yapmıştır. HülAsa, İngilterenin mad- dahilinde inkitaf ettirmekte ve bunun 

merika ve saire pazarlarında ... ) Halbuki mıntakaau olmaya namzettir. lkbsadi di menfaatlerinin ve Avrupa muvazene- neticesi olarak hava münaka]atlnm b._nt 
bugün Tuna iktısadiyetına alalı:a göster- bir .ablokanm tehdidine maruz bulun.. sinin mevzınıbahı olduğu bu mesele üze- emniyetini temin etmek mecburiyetinde 
mek zımnında lngilterede bir hareketin dukça, Rayh, büyük :mikyasta eiyaai ve rine C!ik.katler günden güne ısrarla tevcih kalmaktadr. 

canlandığı bir haki.kattiY ki, mücerret askeri bir harekete geçemez. Şüphesiz edilmektedir. Almanyanın Vilhelmin Hamburgtan Basra körfezine uzanan 

bu alaka, mana ve avakıp itibariyle çok ki, Rayh, aon ıeneler zarhnda, ta1'u eis- cBeJlum unius contra omnes> kaidesin- ananevi panjermanizmin hareket hattı. 
büyük bir hadisedir. temi ıayeainde, Tuna piyasalanna kısmen den ayrılarak, bütün gayretlerini, •İyasi Prag, Pe§te, Bükreş, İstanbul, lskende-

Bittabi bu hareket, Jerınen-Çek buh- hakim olmıya muvaffak olmu§tuT. mukavemeti zayıf ve iktısadi teşkilatı run ve Bağdattan geçmektedir. Bu hat-

ranmdan Londra kabinesinin oynadığı Fakat Almanya bu hakimiyeti •İste- mütekamil olmıyan devletlerin teşkil et· tın bir tarafında Hindi.stanın kara ve 
Yol i1e tezahür eden siyasi evolüsyonla matize etmek ve Macar buğday lan, Ru· tikleri Balkan • Tuna havzasına teksif hava yolu ve diğer tarafında eski dün
a1akadardır. Bununla beraber Tuna hav- men petrolü ve Yugoslav madeni tize- etmekte olduğu Londrada anlaşılmış• yanın bütün petrolü bulunmaktadır. 
zaaında iktısadi bir hareket plinmm, rinde bir nevi inhisar temin etmek iste• tır. Böylece, lngiltere.nin, kendi emniyetinin 
timdilik, diplomatik mehafilden ziyade mektedir. Bu plan tatbik eahasına vaz- Bu ilerleyiııe sed çekmek için, hedef ilk temeli olan Çekoslovak istikHUinin 
City tarafından tahakkuk ettirilmesi da- olundum• zaman, Almanya, bir harp olan devletlere, istiklaJlerini kurtaracak 

•- muhafazasına atfetmesi lazım gelen e-
ba muhtemel görünmektedir. kudreti elde etmi• olacaktır ki huna ma- vasıtalar temin edilmelidir. lngilterenin, 

" hemmiyet tezahür etmektedir. 
Mezkur mehafilin, an§lm dolayısiyle lik olmadığı müddetçe bir harbı riske Prag ile Berlin arasındaki ihtilafa müda-

Binaenaleyh, bundan aonıa, Tuna ik
tısadiyatının Almanyanın murakabesi al-

olduk~a yumuşak bir aksü18ımelden baa- etmesi çok oüphelidir. Bu niyetleri ketf- · hale etmekteki maksadı, yalnız Fransız 
ka birşey yapmamıı o]malanna mukabil, eden ve onlara mani olmak imkanla- ıiyuetine müzaheret etmek ve hatta Av
iş dünyası. AJmanyanın, sa.bık Avustur- nnı arll§tıran ilk devlet tngiJtere olmu§- rupa ufuklarında bir harp tedhidini her- bna kaymasına mani olmak ve Berlinin 

ı il. b d r - f k d w ·ı f k d Karadenizden Ren' e kadar t~sis etmek yanın matbuatına el koymasına ve ve- tur. ng ız mat uatın a (hassaten ı:.co- tara etme egı, a at aynı zaman a ... 
caibini reddetmesine fevkalade kızmı§• nomist' de) bu mesele hakkında uzun imparatorluğunun emniyetini temin et- istemekte olduğu tehlikeli cereyanın cyo
tır. Ve buna da sebep, bu vaziyetin, ay• makaleler intitar etmi~tir. Bir çok Jngiliz mekti. lngiltere, ıon zamanlara kadar lunu değiştirmek~ lazımdır. 

Alman borcları ısı . , 

iki taraf arasında poli-. 
tik bir netice ye varıldı 
Londra, 2 (ö.R) - Londrada Almanyanın borçları ve klearing 

meselesi hakkında İngiliz - Alman eksperleri arasındaki görüşmeler 
politik bir neticeye varmışhr. Maliye nazırı Sir Con Saymen bunu bil
dirmiştir. 

Paris, 2 (A.A) - Almanyanın Avusturya komiseri Burkelin teb
liği hakkında tefsirlerde bulunan Lejur - Ek.o Dö Pari gazetesi diyor 
ki : 

Tebliğin lisanı yalnız tecavüzkar değil ayni za:nanda münasebet
aizdir. 

ÖVr gazetesi şöyle yazıyor : 
- Burkel bizzat Führerden ziyade Hitlercidir. Çünkü Berlin Al

man nazileri ile Avusturya nazileri arasında ihtilaflar çıkhğını tekzip 
etmeejliği halde Burkel Viyanada ve bütün A vusturyada vaziyetin 
mi.ikemmel olduğunu iddia ediyor. 

Diğer cihetten büyük İngiliz gazetelerinin Viyana muhabirleri bu
gün Avusturyada garip ve pek endişe verici askeri hareketler yapıl
dığını ve Alman kıt'alarının Macar hududuna doğru ilerlediklerini 
bildirmektedirler. 

Bomhardımao]arı tetkik edecek 
heyet teşekkül edemiyor 

Londra, 2 (A.A) - İspanyada bombardımanlar hakkında tahki
kat yapacak olan 1'eyete iştirak için HoUanda 'tarafından ileri sürülen 
ıartın bu komisyonun vücut bulmasını tamamiyle suya düşürmemi§ 
olsa bile her halde çok geciktireceği sanılmaktadır. Filhakika Hollan
da bu komisyona iştirak için bu komisyonun her iki İspanyol tarafın
dan istenmesini talep etmektedir. Valansiyanm bu şartı kabul edece
ği muhtemel gibi görünüyorsa da Burgos için vaziyet böyle değildir. 
Burgos böyle bir komisyonu kabul etse dahi buraya aza olacak dev
letlerin Nasyonalist hükümeti hukukan tanımasına bile filen tanışma
lar arasından seçilmesini istiyecektir. 

geçmesi dolayuıiyle yapılan törenden sonra Karşıyakadq deniz 


