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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOcLU 

Eski muharipler ne 
istiyorlar? 

ABONE ŞERAiTi 
Parls 4 (ö.R) - fuki beynelmilel muharipler 

federasyonu Fransız .seksiyonu reisi, Başvekil 
B. Daladiyeye verdiği bir :muhtırada Italyan hU
kUmeti ile normal diploması :münasebetlerin 
:iadesini istemlştir. 

DEVAM MODDETt Türkiye için 

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

Hariç lçln ' 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 ------· ·-----' FlATt ( 5) KURUŞTUR YENi ASIR Matbaasında baıılmııtır 

Orgeneral Ası_m Gündüz Ankarada 
Sevinç tezahürü ile karşılandı 

Hataya ilk girecek kıt' amız heyecanla bekleniyor 

Askeri he yetimiz 
Antak yada hal
kın candan büyük 
tezahüratı, ''yaşa, 

varol, bravo,, ses
leri ve sürekli al
kışları 
ayrıldı. 

arasında 

Albay Fevzi Ha-
taya girecek kıt'a 
larımızın tevziine 
nezaret edecek, 
Türk-Fransız ku
manda heyetleri 

rabıta arasında 

vazifesi görecek 

Askeri Anlaşmadan Sonra 

Resmi Tebliğ 
Antakya da 

Antakya, 3 (A.A) - Havu 
ajansı muhabiri bildiriyor. ı 

Türk - Frama erünıbarbiye iti
Jiflarmm imz.ıuından IODra &f&iıdaki 

remi teblii neıretfilmittir ı 

neşredildi 

Orgeneral Asım Gündüz, içtimadan çıkıyor 
Ankara, 4 (Huıuai) - Halaydan dönen genel Kurmay aı bafkanı Orge- da heyeti ile Franıız kumanda heyeti araamdalıi rabıtayı idare edecektir. Ya-

1 29/5/937 tarihli muahede mu-
cibince akdedilen itilaf Fransız-Türk 
erkanıhaıbiye lae,etleri tarafından bu 
eabah Antalqada imza edilmİftİr. Bu 
itilafın pyeai Saneaim müllı:i tama
miyetini ve aiyaa1 atattiline riayet 

edilmesini temin etmek üzere iki or
dunmı muhtemd bir tqriki meeaiaini 

bası.rlamaktır. Ud erkinıharbiye mü

messili bunu müteakip Fransa ve 1urk 

kıt'alarmm Sancaktaki faaliyet tekil
lerini tanzim eden merbut protokolu 
imza etmı,lerdir. neral Aann Gündüz ve arkadaılan bugün on ikide bmaya geldiler ve Anka- palan anlatma mucibince Hataya ilk gİren Türle: kıt'ası yüa kqilik bir ihzar 

raldann btiyilk aevsi tezahürleri ile kaJ'fdandılar. Antakyada kalan albay kıt'ası olmaktadır. Mehmetçiğe kavutmakta olan Hatay heyecan içindedir. Yakında bafbyacak olan ba faa

liyetin tarihi Franaıı: ve Türk hiilrii
metlerince teabit edilecektir. 

Feni, Hataya sirecek Türk kıt'atmm tevziine nezaret edecek, Türk kuman- - SONU ONUNCU SAHIEFEDE -

Fransa 
Türkiyeyi hak-
kıyle tanımağa 

çalışmalıdır 
---•·---

Bir haha evveline kadar Türkiye 
~ile F ranıa arasında ihtilafı adeta 
tayri mevcut farzettirecek derecede 
lessizliğe dalan Fransız mathuab 
~n günlerde memleketimiz lehin
de hararetli ne§riyat yapmağa haşla
dılar. 

Paris gazetelerinin hemen hepsi 
Iürk - Fransız anlaşmasını yalnız 
iki memleket arasındaki tarihi dost
luğun yeniden canlanması itibariyle 
değil, dünya sulhuna kuvvet veren 
bir eser olması bakımından da ha
raretle selamlıyorlar. 

Ehemmiyetli gazeteler hu müj
deyi verirken derin bir sevinç içinde 
bulunduklarını tebarüz ettirmekten 
de geri kalmıyorlar. 

Fransız gazetelerinin yazıları hak
ııız ve yersiz değildir. Yürüttükleri 
lllütal5alar hakikatin ta kendisidir. 

Yalnız işin hazin olan tarafı şu
dur ki Fransa bu hakikati anlamak
ta biraz geç kalmıştı r. 

Türkiye matbuatı yıllardanberi 
Akdenizde statükonun muhafazası, 
Akdenizde barış ve emniyetin ko
runması için Türkiye ile Fransanın 
İ§ birliği yapması lüzumu üzerinde 
durmakta, F ransanın açık ve sami
trıi olmasını istemektedir. 

Bilhassa Hatay gibi en chemmi
}'etli milli bir davanın üzerinde dur
duğumuz günlerde bile sonsuz bir 
hassasiyet ve heyecan içinde bulu
nurken daima iki memleket arasın
daki dostluğun korunmasının ehem
tniyetini tebarüz ettirmekten geri 
kalmadık. 

Belki heyecanlarımız, asabiyeti
trıiz, beklemediğimiz hareketler kar
şısında, bizleri aksi mütalaalar ser
dine sürükliyebiJirdi. 

Fakat ergeç hakikatin anlaşıla
cağına ve muhataplarımızın doğru 
Yolu göreceklerine inancımız bulun
duğu için imkan dahilinde teenniyi 
elden bırakmadık. 

1
. Bununla beraber yine açıkça söy-
ıycbiliriz ki idealimizin tahakkuku

na doğru mühim hatveler ahlmış 
bulunmasına rağmen hala içimizde 
Yer alan kırgınlığın izlerini tama
tncn gideremiyoruz. 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

= 

Motör faciası nasıl oldu? Vekiller 
Zavallı Rasim kaptanın 
cesedi tanınmaz halde lstanbulda 

Güreş değil, pandomina .. 

Güreş ticareti yapanlar 
halkı aldattılar 

iş 

Bayram t.•e Mustafa hastanede 
-YAZISI JKINCI SAYFADA-

toplanıyor 
--0--

ISTANBUL, -4 (HUSUSi) - Mali-

ye vekili bay Fuat Ağralı bu sabah An

karadan buraya geldi. Vekiller ıehri

mizde toplanmaktad ırlar. 

-=-
Dahiliye ve nafıa veki
llerinin seyahatleri 
lst:ınbul, -4 (Hususi) - Dahiliye ve

kili bay Şükrü Kaya ve Nafıa vekili B. 

Ali Çetinkaya yakında rr..emlekette bir 

tetkik aeyahatine çıkacaklardır. Nafıa 

vekili ay ııonunda buraya gelecek, müte
akiben lzmir ve Adanaya geçecek, ora
dan da Sivas - Erzurum hr.ttmın inşaa
hnı tetkik edecektir. 

--=--
Maarif vekili Vanda 
lstanbul, 4 (Hususi) - Maarif vekili 

bay Saffet Arıkan Diyarbakır ve Siirtte 
de tetkiklerde bulundu ve bugün Vana 
hareket etti. Orada, doğu üniversitesi 
hakkında tetkikler yapacaktır. 

ahengi kuruldu 

Pazar günü stadyuma Tekirdağlı Hü- tasvip edilemediğini tebarüı ettiren rü
seyin - Kara Ali güreıini aeyre aidenler reo hAdiıeai üzerinde biz de durmak ie
bir pandomina oyunuyla karıılaotılar ve teriz ı 

asabiyet iı;inde atadı terkettiler. Ytikıek Sırf, bu profesyonel güretçilerln ge• 
makamlarımızca kat'iyyen tecviz edil- çimlerini temine tervik edilen bu epor 

miyen profesyonel aporculuğuıı neden _ SONU 2 iNCi SAYFADA -

Yunanistan pavyonu tamamlandı 

Kültür pavyonu inşasına 
bu hafta başlanıyor 

Fuar sahasında, reia Dr. Behçet Uzun 1 
nezaretinde bapnlan ioler, bir muvaffa
kıyet aeriai halinde devam ediyor. Bu 
hafta, Kültür bakanlıiının 24' hin liraya 
yapbracaaı büyük kWtür pavyonu inp-

Erzurum 
abna baolanacakbr. Kültür pavyonu At fÜ k H Ü H 

önünde mükemmel bir de havuz inp a r gun nu 

Türkofisteki toplantıda ihracatçılar 
arasındaki anlaşmazlık izale edildi 

Uzun z.amandanbcri, iş rekabeti yü- kununu ve kooperatifler birliği umum edilecektir. Enurum, 4' (A.A) - Atatilrkün Er· 

/ .. tatürk 
zünden ihracat tacirleri ve müe~eseleri direktörü B. Hakkı Veral, borsa reisi Yunanistan pavyonu inpatı ikmal zuruma ayak baatıiı günün yı)dönümfl 
arasında mevcut bir anl~amamazlık, üzüm kont.rol dairesi şefi iştirak etmi§- edilmiıtir. Bir Yunan dekoratör yakında çok heyecanlı törenle kutlulandı. latan• 
Türkofis Izmir §Ubesi müdürü B. Cemal lcrdir. lzmire gelerek bu pavyonun dekorasyon bul kap11ında giriş göıteriıi ve büyük 
Ziya Ardal'ın teşebbüsile ortadan kalk- Toplantıya riyaset eden Türkofis di- İf)erini tanzim edecektir. Yunanistan bir geçit reımi yapıldı. 

Ve Başvekil mış ve tam bir iş ahengi temin edilmi§- rektörU B. Cemal Ziya Ardal UzUın rnah- pavyo~unda te§hir edilecek qyalar tem- Merasimde umumt müfettit Tahıin 
tir. Hepsi de, yurdun yüksek menfaat- sulilnün gerek istihsal ve gerek dış pa- muz ayı aonunda bir Yunan vapuruyle Uzer, Vali locan, general Toydemir, Ai-

T ebrik/ere teşekkür }erini temin maksadile faaliyet gösteren zarlar ve rakipler baknnından vaziyeti lzmlre getirilecektir. Yunani.tan pavyo- n valisi. bütün aubay ve memur, okullar 
ihracatçı firmalar arasında anlaşamamaz- esaslı bir §ekllde izah etmiş ve ahenkli nundaki qyalar bu Mne de aablmıya- katılmııtır. 

ediyorlar lık, ekseriya dış piyasalarda manasız b:lr bir çalışmanın lUzumuna işaret etıniF· cakbr. Şarbay tarahndan aöylenen nutuk 
lstanbul, 3 (A.A) - Cümhur baı- rekabetin vücuduna saik oluyordu. Bu mevzu üzerinde muhtelif ihracat Halk opereti lzmJr fuanna mahsua aık aık alkıılandı. 

.anlığı genel aekreterliğinclen : Sırf aradaki ahenksizliği kaldırmak firmalan adına konuşan :mümessiller be- bir kadro ha:ıırl8mlfbr. Bu kadroya ec- öğleden aonra Adziye tabyeeinin • 
Reiıicümhur Atatürk kabotajın Türk maksa'dile dün sabah Türkofis mUdürlU- yanı mUtalb etmi§lerdir. Önümüzdeki nebt artistler de dahildir. Halk opereti kahramanca kurtarıt yıldönümU büyUk 

bayrağına geçtiği günün yıldönümünde ğilndc şehrimizdeki kuru rneyva ihra- ihracat devresinde ihracat taclrlerUe aAuıtoı ayının ortasında gelecek ve fu- bir törenle ve binlerce kitinin iıtirakiyle 
yurdun her tarafından vatandaşlann aa· catçılnrı üç saat devam eden mühim bir Uzüm kurumu ve kooperatifler birliği ann açılacalı yirmi aiuııtos gecesi tem- tabyede kutlulandı. Fener alaylan ya-

B lan U2ilm _ F DE _ .Ulerine baılıyacaktJT. pılmaktadır. 



Motör faciası nasıl oldu? 

Zavallı Rasim kap 
cesedi tanınmaz hal 
K.oıuık vapur iskelesiyle gümrük ara

sında, sahilin tahminen 70 metre açığın-

e m 
işleri etrafında 

da bir qtial neticesinde batan ticareti --o---

ı~·ıa'1}'~ i ı 
B. F. Güleç'in 

akkında 
beyanatı 

bah.ri)?e motörü tahkikatına zabıtaca de- vali, alakadarları 
vam. ecUbnektedir. Tahkikatın şimdiye Bergama ve MTalisinde yol ve otel ı delerinin mezan yanındaki eaharun tan-
kadar .erdiği netice, kazanın ufak bir İş başına çağırıyor inp.atı işleri ıi tetkik eclerek avdet eden zimi için on beı bin lira ve çoeulr.: huta-
ihmal )'ihünden meydana geldiği anlaşıl- ·vali B. Fazll Gül diln :turizm işleri vali ve !Parti başkanı bay Fazlı Güleç, nesine yardım olarak on hin lira mev-

m • ...t-ır. ' eç, dün cYeni Asır> muharririni kabu1 zudur. Bunlar zamanında tamamen be-
~" 1 etrafında alakadarlara şu tamimi gön-
l&tanbul Jimanı.n.a bağlı bulun.an tica- dermiştir: ederek aşağıöaki beyanatta bulunmu§- lediyeye ve fuar komitesine verilecek-

reü ı-ı.....:-.. mo~~1 hacmi istiabisi iti- .. tur 1 tir. 
u.ı.ua,-.. .....~...., « Mıntaka kaymakam ve belediye re-

barile bUytik ve kullanışlı idi. Cumarte- islerin.in iştirakile 28 haziran 938 tarl- - cDlkili - Ayvabk yolu 16 kilomet-
si günü taş iskelesindeki kiremid fahri- hinde Teisliğim. altında yapılan top,anlı- resine kadar olan kısnu i.1zerinde faaliyet 
kasından 18000 kiremid yüklemişti. Mo- d hilk"" tç b' kill hal" d I alı olduğunu ve ağustos on beşine kadar ilc-a, ume e ır ın e e e -
tör Mustafa reise aitti ve civar limanlarla i T . ~1:ı.~ d .. hlm k". mal edilebileceğini bizzat tetkik ederek nan « urızm» ıucu•ın a en mu ınev ıı 

Istanbul - Izmir arasında nakliyat i~le- 1 isg I _..ı Ot l il..._,_,__d 1kt gördüm. Hududa kadar olan kısım - ki 
:ı: a t...ouen c e • mevzuu ~ a ı-

rinde kUllanılıyordu. ı · t k!I' t" d l 4-.. • ti d üç ki:lometcedir - bugün ihale edilecekti. sa ve C1.1e ın en ge en o.unum sure ma -
Tuğlaları yülu ... ., .ın ticareti bahriye -, 1 a dd k t Tal ip zuhur etmediğinden bugünkü en· e r.:ıa e o unmu§ ur. 

motörü. sefere hazırlanın~, benzin, ma- cümen emaneten yapılmasına karar ver• 
Mezkur loplantıda tebarüz eltirilen 

kine yağı gıôi hamuleleri tamamen al- di. Bunu da bitirmek euretiyle cümhuri· 
fikirleri itmam için tamimin suretile ona 

....,,.,.., Y-'-- b" miktar su alacak ve yo- .. (D · ..ı_ l ·· ·· yet ba ... •ramında .nc;;mnk kat"i azminde-
u.ur- au.uz. ır Yanan m.otöT'. cnızlW 11a nız motorun.' bağlı olan ve Yunanistanda otelciliği mu- ~ 
la çıkacaktı. dfreği gözükmektedir.) rakabc altında bulunduran emirname- yiz. 

Motörd. ufak bir arıza vardı. Rasim b k Kozakm Aşağıbey köyünde ve o na-
e Bayramın ir aralı hayatlarından kat'l nin sureti barlı ol:ırak gönderilmic;tir. 

kaptan bu h-ıznyı ortadan kaldırmış ol- ümid edllmi§ti. Hatta liman rcislii1ine du- hiycnin en güzCl yerinde yapılmakta 
mak i,..;n, cumartesi günü '" başına geç- · ·· ··~·· Tamimin mütalaasından anlaşılacağı olan otelini de gördüm. Faaliyet hara-

r- ~ yunılruı bır haberde Mustafanın oldugu hiI h"'kü' t" · eh · tl 
mış• ti. Fakat gur·· ültülü bir şekilde çalışan dil !IL-d veç e, u me ımızce emmıye e retlidir. Bir ilci ny sonra bitmi~ olacağı-

uınne · miş, keyfiyet telgrafla allWI ar ··t 1· d'I t ı t ı ·ı·k 
ckzoz borusu, fazla tazyik neticesi inbi- mu a aa e ı en o e ve o e cı ı mevzuu m tahmin ederim. 

bir makama bu şekilde aksettirilmişti .. b" . b .. k"" :t. te · L t · 
$&t ediyor ve '"tial hadisesi meydana ge- tş· · · -v • • • m u gun u mevcu sısa 1 en em.ız Onu da yine a~ustos sonlarında şayet 

~ ın hakıkatı ogrenılınce, yam Mustafa- b' k.ld 'd hnek di:ıb-' d · tik 
liyor. b ır şe ı e ı are e ;;c.ı.ı e 15 - "şletecek eleman bulamazsak nihayet 

VEREM HAST ANF.St 
Verem hastanesinde yapdan pavyonun 

mütebaki kısmı için konulan on beş bin 
liraya tekabül eden mikdan münakasa
ya c;;ıkanlmıştır. ikmaline muktezi daha 
takriben kırk bin liralık tahsisat ta te-
min olunarak Cümhuriyet bayramından 
evvel ikmali azmindeyiz. 

lzmirde yapılacak yeni Halkevi iç.in 
vilayet ve belediye bütçelerine mevzu 
tahsisatlarla bu sene içinde ·planlarını 
yetiştirebilirsek - Cümhuriyet bayramın· 
da temel atma merasimi yapacağız. 

Halkevinin yerini cümhuriyet meyda· 
runda tesbit ebniş bulunuyoruz. 

Kaplıcalar üzerindeki teşebbüsleri ev
velce sö:rlemi§tim. Bunların yerlerinin 
istimlaki ve tapu işi ikmal edilmiştir. llt.i 

nın henüz berhayat bulunduğu te ey- b ld la k t · t ük ı b' 
Bu sademe ile. civardaki benzin tene- l a e yapı ca · esısa ın m emme ır Cümhuriyct bayramına doğru açmı2 ola- gün içinde vazıyet ettireceğiz. 

yün edince, yapılan yanhşlık tashih edil- kild ·· d t esi "m:k"nl h 
kesinden birisi de iştial ediyor. Çıkan · · şe e vucu a ge m 1 a arını a- :ağız. Bu otelin. o muhitte tutulacağını MEMLEKET HAST ANESI 
ateşi söndürmek mlimkündü. Ancak. ge- mı~~ b l t zırlamak gibi iki cepheli bir mahiyet ar- ve bu vesile ile Kozağtn güzelliklerinden Memleket hastanesinin tevsii için ya-

al kims kalın ve ayramın yara arı gaye zetmektedir. Bu hususta --rck hal ve her kesı·n ı··tifad• etma.~ı· ı'mka"nı ha"sıl rolde yar anmam~ e amıştı. v d o·· h tan d k dil . . . o- .. .. ...... nmdaki binalardan bir kısmını istimlak 
agır ır. un as e e en erını zıya- gerek istikbale ait tertibat bahsinde mü-

Her kes, yanmağa başhymı vücudile u~- ret eden bir muharrirlınize Bayram: olacağında fÜphe y-olctur. ettik ve ferağ muamelesini bitirdik. Bu-
... :11.. talaanızm bildirilmesini rica ederim. M f · K ,_ dah b ra§t,.:ı.rdu. Tayfalar, bü.r ~ acılanna rağ- _ Kon~acak hallın yok. Bir iştir ol- ün ent surette ozaK.ta a azı nun projesi ikmal edildikten eonra icap 

ınen vazifeleri başlarmda aneak üç da- du. Tıınrı bi'-1 kurtardı. Allana hamdü İstikbale ait tedbirler bir tarafdan dü- pansiyon şeldindelci Le~bbüsleri de te~- ettireceği tahsisat temin olanacak ve hu-
ldka kadar kalabilmiş ve ateşi söndür- d . de "ştir §Ünülürken bu gün mevcut otel ve han vik edeceğiz. Ve deVletin bu işlere ver- tane tevsi olunmak suretiyle kadrosu 

.:ıena e erım. nu . I "b' . d kl ha meJc için deniz suyun.dan istifade etmiş- Mustaf is . gı ı tes1satın o a ve yata al'lnın ve - diği ehemmiyetle miitenasip adımlar fazlalaşbnlacaktır. 

t;U Tuzlu su at-n söndüreceğine rUz- 1 "da ~· K lav v 1 t 1 lalanrun çok temiz bir halde tutulması atacab'IZ· KUDUZ EVi • ~· • - şı emıyorum. u gım agır aş ı. . . . 
"&nn da esmesile artmnıştır c·~ . S ki b" l hususım.da kaymakam, beledıye rcısı ve YENi FAALiYET YILINDA ötedenberi hastane j,.;nde banndın-
ll· • ıgerım yanıy.or. an ır e orasuıı sıv . .. .. . . ,..~. 

Rasim kaptanın iştial esnasında kafa '- di b"lıni t' ı nahiye mudurlerme en esas1ı vazifeler Vilayetin bu seneki bütçesi iki buçuk fa.n ve ayak tedavisine tabi tutulan ku-.'\.ıyor, ye ı ş ır. . . . 
kem.iği parçalanmış, beyni dağılmıştı. . . . . . terettüp etmektcdır. Ayni zamanda bır 'Tlilyon liradır ve bu mikdar üzerinden duz fi,iphelileri için hariçte bir yer temin 

Hamdi ıyileşmıştir. Onun yarası ha- b . t ı · halin ı b · t 
MoUSre en yakın olduğu gibi iştial sebe- . . 1 aysıye mcse esı e ge en u 1§ c, tasdik edilmiştir. Bu bütçedeki teşebbüs- edilmiı ve bunun nok.san1an ikmal edil-
bile sendelemiş sağ yanına düşmüş ve fiftir. Yarın .. h~den çılta~tır. . arkadaşlannnn bu temiiliği temin husu- !erine Sivrthisarda, Armutluda ve mer• miştir. 

• . Kazayı muteakıp batan mot.örle denı- d h .. bı-- b · 
derhal bayılmıştır. Kendisinin bu sırada zin dibine inen &sim kaptanın cesedi 1 skaunb a er :;::1 

1 
u.z.ud t bul tesdısatı almu.rn- kezde birer mektep yapılacaktır. Ve Bu seneden itibaren kuduz eiiplıelile-

gözleri açıktı. Böyle olduğu halde öldU- .. 1 e ve te ... uŞ a tın a u un urm arım muhtelif mektepler tamir ve köy mek- ri oraya geçirildiğinden otuz yata'lc ta-
dalgıç larafınd:ı..11 motorde arannuşsa da __ ,r 1 · · id kt .. t fil l ·-·ı 

ğQn{l bile söyleyenler vardır. .. Vaz.ue crını ra en mu ega 0 an oı.c.ı Leplerine de yardım edilecektir. Bunlar :ırruf edilmi~ oluyor. Bu otuz yatak, 
Tayfalardan Mustafa mvallı Rasim bulunamamıştır. Dalgıç mot.örde yalnızı ve han sahiplerine direktif vermeık sure- haricinde temin edilecek tasarruflardan bittabi tamamen diğer ihtiyaçlara temin 

kaptanı kıırtarmaga çalışmış, fakat gu- k .. bulın n•1r~~ tı tile bu tesısatm temizliğım t.emin etme- Foçada bir mektep inı;ası meclisi umu· edildi. Başka yere nakledilen kuduz şüp-
_ ' .. Rasim kaptanın bir caketile nüfus tez-ı · . . . v. • • 

~•· • t "de b eresını uş ve ~ .... ış r. 1 · · k dil · d ,__kl · Y B L 1 l il cU yetmemiştir. Kennısın gemı ıra~ eruu en enn en at: erım. apaca- wjnin karan iktizasındandrr. u mek· .~e i erinin iaşesi v· ayet tarafından Kızı-
.karak kaçmak kimsenin hatırından geç- .. ~seclin motör~e ~:ılıınn_ıuyışı pazar ğım teftiş seyahatlerinde bu nolrtalar tebe de başlanm11tır. Bir iki aya kaclar fay va.<ııtasiyle temin edilmektedir. 
'1liyordu. Fakat iş i§den geçmiş bulunu- g:1-°U m~vakkat bır şuphe~ın y-:1"leşme- üzerinde ehemmiyetle tevakkuf edeceği- &maline çallŞ!acak.tır. Diğer mekteple- Vilayet dahilinde zirai ~erde bütün 
yordu ve motör ağır ağır batıyordu. sıne vesile olmuştur. Hatta, Rasım kap- mi de ilaveten ve saygılarımla bildiri· rin inşasına ba~lanmak üzeredir. ~rnvvetimizi dağ köylerine ve bilhassa 
Bayramnı hatımıa geldi: tanın yüzerek Karataş sahillerine çıktı- rim.> YOL F AAUYETl :;eçinmeden mahrum olan ve bu saika 

- Arkadaşlar ne duruyoruz. Biz de ğı bile söylenmişti. Fakat dalgalar dün -=-- yollardan bu sene içinde Mordoğana ile ormanlara zarar veren köylerin ter-

motörle birlikte' batacağız. Olan oldu. sabah Rasim kaptanın cesedini suyun j A k t •k ı · • adar ikmali mürettep Gülbahçe • Ka- fihi gayesi üzerinde teksif etmiş bulunu-
Haydi denize atılalım. yüzüne çıkarmıştır. 'ı s er l mec ısı raburun yolunun bakiyesi ve ödemiş~ yoruz. 

lstimdatlara verilen cevap sönüktü. Cesed çıkarılmış, kafa tası ve çehre Temmuzun ilk gününden Ağus!Ds ga- Çatal yolunun 9 kilometrelik kısmı ve Geçirdiğimiz mevsim csnuında vila-
Sahildeo bir ses, iddiaya göre bir güm- parça~ için tanınmaz bir hale gel- yesine kadar içtiınalarına devam edecek Bayındına Tire yoluna bağlanması, ke- yetin .le.endi veaaitiyle ve husust vassta-
rük muhafaza memurunun sesi: ıniştir. Cesed, memleket hastanesine nak- olan askerlik meclisine vali namına hu- zalllc istikrazla temin edilecek işlerden- 'ada kırlı: bin kadar yabani zeytin aşılat-

- Denize atlayın, batıyorsunuz! Jedilerek otopsi yapılmıştır. kuk işleri direklliril B. Seyfettin Kut'un ıfir. Bu istilcrazm yapılması için teşebbüs· tırı1m1~tır. Şimdi de celbettiğimiz qı ka-
Diyordu. Neteldm öyle yaptılar. Ya- Ticareti bahriye motöril mazotla ç~ riyaset etmesi tensip edilmi~tir. lere başlanml§tır. lemleriyie armut, kayası ve Antep fıab· 

nan vi.lcudlaruıı serin deniz suyunun maktadır. Motör çıkarılacak ve tekne- --=- Yine bu sene içinde bitin1mesi icap 'i-ı aplaması işleri üzerinde c;;a1ıworıız. •. 
içinde hislleıtiler. Hepsi de bn içindeydi. sinden istifade imkAnlan araruİacaktır.. yaz mesai saatleri eden Su~_ Selçuk yolu. turistik yollar Bunların da mikdan yakında belli ola-
Yaralan ağırdL Mecalleri kesilmişti. Motöriln kıymeti 6000 lira tahmin edil- arasına girdiğinden onlarla beraber yap- caktır. 

Son bir pyret sarfettiler. YUze yüze m.ektedir. Babnasile husule gelen zarar Villyet makamının karan mucibince tmlacaktır. Dahilden temin ettiğimiz ll§1 kalemle-

sahile çıkarak kurtuldular. 10,000 liradır. Mot.ör sigortasız olduğu dünden itibaren yaz mesal saatinin 8-14 VILA. YETiN y ARDIMLARI ~ine haldı olarak Ankaranın iyi cins at-

A!ır surette ;yaralanan Mustafa ve gibi hamulesi de sigorta edilmemi§ti. arasında tatbikine başlanmıştır. Memur- Muhtelif belediyelere yapılan yardım- mutlanndan hq hin ve Antep fısbğm-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~~~ev~eri~~~~Juuhm~b~~n~20b~~~m~~~~~bfu~~~ 

Güreş degv il, pandomina . . nuyordu. Son dakikaya kadar hepsi de ve geçen sene istimlak edilerek beledi-
1
<alem getirttik .. Bunları ziraat memıırla

vazüeleri başlarından ayrılmamış, fakat yece tanzimi mukarrer Atatüıkün vali· orun nezareti a1bnda bu muhtaç köyle-
saat birden sonra ashabı m esalih daire- rimize meccanen tevzi etmekte ve me-

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE Vakit gelip geçti. fakat güreı ba~la· lerde bulunamamıştır. murlann gözü önünde aşılattırmaktayu:. 
ticareti. gÜrCf minderi üzerinde vimdiye madı. Tn"bünlerde oturanlar sabırsız- Adliyede de ayni şekilde 8-14 arasında ......... o••n••1;•ku••k•••••a••••1••••••••••:_.~ Geçirdiğimiz mevsimde tevzi edilen 

kadar döndürülen dolaplarla arnk ta- lanmağa b~adılar. Bir seyirci : çalışılml§ müddeiumumi daireleri teftiş t i.iz yirmi bin kadar asma fidanı t.ama-

hammül edilmez bir bal almıştır. Nitc- · - Haydı, ortaya çüun, ıizi bekliyo- ederek memurlann vazifeleri başında : men dik.ilmi§ ve tutmu~ur. Bağcılara 
kim pazar günü de, bu profesyonellerin ruz. bulunup bulunmadığını gözden geçir- Bay Abidin Qkfa. ~ 'lluhtelif cinslerden damızlık aşı kalemi 
k -·•---•- - ~'- ... • · • evıti edilmi• 1}'

0 i semere a1mmn•br. ·ar~....,..,.rmı gormea; arzusunu yen ... - Diye hağınnca Kara Ali. orada bula- mıştır. • / : ..,, • ....,.. 
m ·y-- bini · --d d t l -------------- yın gazefemtz e Bu mesaide, ihraç edilecek T•• mey-ı ._ eıce msan - yum a op an- o.anlara dert yanmıığa, gürC§CCek halde -.. 
mı§lardı. Evveli. irili ufaklı bazl. gii~ olmadığını. kolunun sakat olduğunu ıöy- tiler. alakası kesildi va stokunu hilyütrnek suretiyle devletçe 
çiler. büyük giirq aaatine bdar tribün- }emeğe bqladı. Pazar günkü hadise. maalesef profes- J.ınan tedbirlere uygun gitmek hedefini 
1 d bul n1 1 k · · b* 8. Abidin OktaJ111 pseıtemizle aıa,. ~e kendi lıedefimi2:le telif ~ -1-tir" • Bu 
er e ~a ~n meşgu etme ıçın u Aldatılmağa alıtkm olmıyan halkı- yont'l güreşçiler aleyhine fena bir pro- kul keaİlmİftir. mı.e~ 

kaç sa.at gösteDJ yaptılar. . . a·· ""k .. . el • h 1___ • mız hallı hır asabıyetle bu profesyonel paganda olınU§tur. Kara Ali, pek ala 3/7 /938 tarihinden itibaren bay 

ilu~ ~ ~-relf sa~ti ~-~ı'' er Kes güB- hilesini protestoya başladL Tribünlerle maç saatinden evvel gÜre§e:Cck vaziyette Abidin Okta7a ppdac•k tedi7abn 
reeç en AlKlf amaga u..cu:ır lltınllftl. u 
aaat geldiği ha.ide Tekirdağlı henüz llO- saha arasındaki pamıaldık ortadan kalk- olmadığını bildirir ve Tekirdağlı da ve mülhakattan mumaileyh namına 

H _._ __ , L!--d • d . . Mül' ~ ·m1 k l •ırdı Bu yapılmadıg" 1 aönd--!1---'- ilan~ Ye abone bedell""-yunmamştı. Hele Kara Ali pehlino_ ko- tı. eTll':ea panuannın ~ en 1a esmı ayı e arşı a,. · o ~ ... -

1 1 k d b · is•~ordu. için halk, müteessif atadı terketti. rinin idaremizce bhal edimiyece-unu yana mey ettirere ora a u yara ...., ği ilin olunur. 
bu1undug"u hiasiııi ken.J:-=-Je konuıanla- Bittabi bu '"'PJlmadL Polisin müdaha- işin tevil götüren bir noktası yoktur 

ı..uaıı, J-: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ra anlatmak istiyordu. leaiyle seyirciler birer birer ıtad1 terket· ve halk aldablmıştır. 

TAYYARE 
, •• • . : 41.,·:, •• . -· . • . . .. \. . : . t: . . !· - . • .. ' . ~. ~ . .... . ~ . 1 • 
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F"ıatleri indirdi.. Çocuklara 10 - 15 - 20 kuruttur .. Bu hafta yine bütün dünyanın takdir ettiği iki filim gösteriyor 

I 

">rograınlı çalışmalarla en ço~ beı sene 
"c;;inde dağ köileriınizi mümkün merte
':le ikdar etmi!! ve meyvacılık işiyle ülfet 
~tirmiı olaeaitmtta ima.mm vardır. 

Ceçen sene vilayetçe getirtilip çiftçi-
1 ere meccanen verilen Akala cinsinden 
<>amuk tohumu iyi netice verdiği için bu 
1ene otuz ton fazlasiyle elde edilen ay
ı.i mikdar, yeniden tevzi edilmiş ve bu 
~iraat iki katından fazlaya çıkarılmıştır. 

-=--

Balo 
Çok neşeli geçti 

Perşembe gUnU için ha
zırlanan zengin program 

Cumartesi akşamı Şehir gazinosunda 

ransa 
Türkiyeyi hcık-
kıyle tanımağa 

çalışmalıdır 
BAST ARAFI t tNCI SAHtFEDE 

Lüzumlu gördüğümüz anlaşma 
elde edildiği halde acaba mı istifhamı 
kafamızın içinde yer almaktan kur· 
tulamıyor. Çünkü Fransa bugün da
hi yeni Türkiyeyi kelimenin tam 
manasiyle anlamış bulunmıyor. O, 
hala imparatorluk devrine ait Tür· 
k.iyenin dosyaları üzerinde çalıııyor. 

Her şeyden evvel Kedorseydeki 
dosyaların yenilenmesine yani Tür
kiye cümhuriyetinin yeni bir zihni· 
yetle, olduğu gibi tanınmasına ihti
yaç vardır. 

Evet bugün Hatay davası halle· 
dilmiştir. Bu anlaşma dünya barışı· 
na kuvvet verecek yeni muahedeler
le takviye olunacaktır. Lakin yarın 
her hangi bir mesele üzerinde yine 
F ransanın tereddütlü tavırlar takın· 
mıyacağına emin değiliz. Zira o bi· 
zi tanımıyor. 

İtiraf eylemeğe mecburuz ki 
F ransanın bize karşı son tavrı alma
sında takındığımız enerjik vaziye
tin müessir olduğuna şüphe yok ise 
de tngilterenin yeni Türkiyeyi anlı
yarak bize karşı takip ettiği dostane 
politikanın da amil bulunduğu mu
hakkaktır. 

Türkiye açıklıktan ve samimiyet
ten hoşlanır. Dostunu dost, düşma
nını düşman olarak bilmek ve tam· 
mak ister • 

Taahhütlere karşı sadakat ise, Türk 
milletinin şiarıdır. 

Binaenaleyh mesut an1aşma üze· 
rinde yapılan neşriyatın geçici bir 
politika oyunu hududunda kalma
masını, Fransız meslekdaşların de
vamlı bir şekilde yeni Türkiyeyi ta
nımak hususunda faaliyet sarfeyle
melerini istikbal için çok lüzumlu 
görüyoruz. Birbirlerini iyi tammı
yan milletlerin candan dost olmala
rı imkansızdır. Bizim cephemizde 
zemin hazırdır. Her halde bu husus
ta Fransaya düşen vazife daha mü
himdir. 

Çünkü Akdeniz kıyılarında yep 
yeni bir Türkiye vardır. Ve Fransa 
bu varlıktan maaleaef layıldyle ha-
berdar bulunmıyor. · 

Fransa lurkiyeyi hakkiyle tanı
dığı gün Türk - Fransız dostluğu kı
rılmaz ve sarsılmaz bir kuvvet ha
linde dalına kendisini gösterecektir. 
Ve bundan banş hakları kuvvet bu
lacaktır. 

HAKKI OCAKOöl..U 

~ ·······i~m'i;I~ ....... . 
• • • .. .. 
• • Temiz duyguları

na gelen teşekkür · 
telgrafları 

• -.o-
: Valimiz bay Fazlı Güleç kabotaj 
5 bayramı münasebetiyle fduıimizde 
• 
: yapılan tezahürab ve lzmirİD temiz 
S duygularım büyüklerimize bildir-
• : miıti. 
: Dün ba§vekil ba1 Celal Bayarla • 
: dabillye vekili ve C. H. P. genel • 5 sekreteri bay Şülaü Kayadan nli-
: mize aıağadaki cenplar gelmİJtir. • • 
; Ba1 Fazlı Güleç 
: bmir ilba:yı 
: Kapotaj münuebetiyle izlaar ola-
: nan temiz duygulara mıibabbetle 
: teıekkür ederim. 
_: Bqvekil : C. BAY AR 
: Vali ve C. H. P. &,kam 
: Fazlı Giileç 
• • • • 

tzMtR 
: Kınlan kapotaj zmcmnm yıldö-
• : nümünü kutlalıyan ve heyecanına 
5 canlandıran yurdda§ların partimize 
: karıı gösterdikleri sıcak ilgiye tqek-• ~ 
: kür eder gözlerinden öperim. : • • 
: Dahiliye V. ve C. H. P. ıenel aek- : 
S releri : Ş. KAYA S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Partiye MAÇA KIZI 
MF.ŞHUR FRANSIZ ARTiSTi 
PIERRE BLANCHAR 

TARAFINDAN TEMSiL EDlLMtŞ MOES.51R AŞK FACiASI 

veraen Verem mücadele cemiyetinin ba- Vuku bulacak . 
osu mevsimin en parlalc: gecesini teşkil • 

öPÜŞMEDEN YATILMAZ 
ŞEN VE ŞUH ARTtST 

LIYAYN HAYT 
T anlından nefiı bir surette temsil edilmif muzı1<ah - prktlı büyük Operet ... SEANSLAR : öPUŞMEDEN YATILMAZ : 4 Ve 7.25 te 

MAÇA KIZI 5.45 ve 9.10 da Cumartesi ve pazar 2.15 te M A Ç A K l Z 1 ile ba,tar ............... _ 
1 .. "'': ' . ..· • • • 

!ylemiştir. Halkımızın büyük bir neıe mu•• raca ati er : 
"çinde geçirdiği bu geceyi. havai fi}Cnk- S 

• 'er, çarhıfelekler eüslemi;.ıtir. Zengin pi- '! • : 
angosu büyük bir alaka uyandırmışbr.. ·• Sayın vali Ye Parti befkam baJ İ 

Önümüzdeki perıembe günü tehir ga- Falı Güleç, yaz mevııiıni mesai 5 
• 

!inosu müdüriyeti daha zengin bir prog- saatlerine uyularak, e.babı melBIİ-: • 
·am b.azırl&I!11fttr. hin C. H. Partisinde vaki olacak: 

Milli zeybek dan.ı müsabakası ve müracaatlerini çarıamba günleri ... 5 
!\rjantin tangosu müsabakası birincileri at 1l - 14 anamda kabul edecektir·: 
İç.İn kıymetli hediyeler ayrılmıştır. 1111 • 11n•• 1uuı••nıuınnuun•• .. •• 
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TELGRAF HABERLERi Or. General 
Asım gündüz 
Ankaraya vardı 

L .. - -- ' • 

Kuvvetlerimiz Hataya girdi ANKARA. 4 (TELEFONLA)· Ha· 
taydan dönmekte olan Türk aıkeri he· 
yeti, ba§ta Orgeneral Aaım Gündüz ol
duğu halde bugün ıaat on ikide buraya 
gelmişler ve karşılanmışlardır. Genel kurmaylar anlaşması 

edildi Ankarada • 
ımza 

L• Ankara 4 (A.A) - Antakyada 3 Temmuz tarİ· muz 1~38» üzerlerinde mutabakat hasıl olan vesi-
111nde imza edilen genel kurmaylar anlatmasına kalar ımzalanmıştır. h d • 
tt'Vfikan Sancakta Fransız kuvvetlerile teşriki me· imzalanan bütün vesikaların dostluk mua e eıı, 
ati d k 1 T'' k k t' · k d'I · t h · müşterek beyanname ve merbut protokolun derhal 

. e ece o an ur uvve ını.n. en. ı ~rıne a ııı ilanı kararlattırılmıttır. 
Gdılen 11?.anatıkta konuş yerlerım ıntıhap etmek Iıtanbul 4 (Telef<!n~a) -.Hatayda Türk ku~.et· 
.;ere muf!ezeler bu. ab~!D « 4 Temm~z 1938» de ferinin konuş yerlennı teıbıt edecek olan Turk 
'.r ataya gırecek1erd!!· !ur~ kuvvetle.rı yarın « 5 müfreze~eri Hataya girmittir. • • 
cnımuz 938 » de gunduz gıreceklerdır. . . Hataya girecek olan kuvvetlerımız de hudutta 
Ankara 4 (A.A) - Bu gün saat 18 de harıcıye hazır vaziyette olup hareket için emir bekleme~

~!ki.letinde hariciye vekili doktor Araa ile Fransız tedir. Bu kuvvetlerimizde sabahleyin Hataya gı
QUy\ik el~iıi Hanri Ponıot arasında dün «3 Tem- receklerdir. 

~----------.----------------~--~~ 

ispanyada nisbı sükôn 
Yalnız T eruelin cenubunda F rankıst
lerin şiddetli bir hücumu reddedildi 

Madrid, 3 (A.A) - Neıredilen bir 
~hliğde ezcümle Frankiıtlerin ıark mın• 
'-1taıında Aldelmelayı işgal ettikleri bi1-
4lirilınektedir. 

Vatanı, 3 (A.A) - Frankiat hava 
l.uvvetleri Scgorbe civarında kain Nava· 
~si bombardıman etmi:llerdir. Bombar• 
Clıınan neticesinde üç ki~i ölmüş ıeldz 
kiıı Yaralanmı tır. • 

Saragos. 3 (A.A) - Fıankistlerin 
kastellona yaptıkları büyük taarnudan 
IOnrn harektit Hhnsında geçen hafta ni~· 
~t hir eükGnet hüküm ürmüıtür. Bun· 
~an evvel kaydedilmiş olan hudut tashi· 
Datı Frankistlerin Akdenizle Franzara 
•raaında müııait bir vaziyette bulunduk· 
J.rını göıtermektedir. Cephe hattı Gim· 
~i Altdeni.zden Craode Burrlana hizasm· 
tfan baılıyarak Artanadan geçmekte ve Valansiyanın bombardımanından bir sahne-

;E'.ai>adan nehrini takip ettikten sonra Su. doğru cle'llaın etmektedir. londa motörize kuvvetlerin Kabelern ci· 
:.uın önUne kadar gelip §imal istikamc- Barsclon, 4 (ö.R) - Milliyetçiler hetindeki lnnrruzlannı.cümhuriyct kuv· 
'\in.de Franzarft Caatillode Villaııiıdcfa Temelin on ikilomctrc cenubunda Ka· vetlcri düıruar)ll büyük. aayiatiyle p\ig... 
~la H~o Ve Pucrta Miuzolvoya merinde §iddetle hücum ettiler. Kastcl· kürtmüştür, 

Balkan milletlerine lı.tatürk 

-=-

Balkan 
Antantı ınüzakereJeri 

ISTA 1BUL, 4 (TELEFONLA) -
Balknn antantı kurmay heyetlerinin mü
zakerelerinde tesbit edilen esaslar dai
resinde gorü~ecek olan Balkan antantı 
he;ctleri yakında Anknrada müz:ı!,ere
lere başlıyncaklarclır. 

• • Çocuk bakım evı 
ISTANBUL. 4 (TELEFONLA} -

Ankarnda üç yüz yataklı bir çocuk ba
kım evi yapılacaktır. 

. 
lzmir ticaret oda-

sı baş katibi 
lstanbul 4 (Hususi) - Roma ticaret 

konseyimiz Izmiı· ticaret odası baş katip
liğine nakledildi. Tiirkofis harici teşkil!l.
tında bazı değişiklikler yapıldı. 

-<>--

.Zeplin 'in 
kumandanı 

Paris 4 (Ö.R) - Zeplin hava nakli
yatı kumpanyası neşrettiği bir tebliğde, 

Nevyorkta vukubulan hava faciasında 
gözlerini kaybeden Zeplin kumandanı 
Robnnn'ın Frnnkfortta bir kılinikte te
davi edilerek tekrar görmek kabiliyetini 
iktisap ettiğini ve şimdiye kadar ilk defo 
olarak bu kadar mü~kül bir ameliyatın 
muvaffakiyetle 1atbik edildlğini ilan et
miştir, 

lzmitte büyük deniz 
yarışları yapılacak 
lstanbul , 4 (Huswıi) - 10 temmuz. 

da lzmitte biiyiik deniz yanşlan yapıla
caktır, 'Donanmamızın da iıtirak edece
ği bu yıuı§larda bnıvckilimizin de bulun
ması kuvvetle muhtemeldir. 

iz mir 
Pazarı nasıl geçirdi? Türkiyeye yapıldığı gibi kredi aç

masında meni aat olup olmadığını 
İngiltere tetkik etmektedir 

Ve Başvekil 
l kk 

Dünden itibaren veremle, mücadele 
Tebrik ere teşe iir cemiyetinin Yamanlar kampı kalabalık-

Londra, 3 (A.A) - Sandey T aymis gazetesinin diplomatik mu-
habiri yazıyor : • 

lngilterenin Balkan devletlerine mali ve iktısadi sahalarda ne gibi 
Yardımlarda bulunabileceğini tesbit etmek üzere nazırlardan mürek
kep bir komite teşekkül etmiştir. Komitede hazinenin ticaret ve hari
ciye nezaretlerinin mümessilleri bulunmaktadır. Komite ilk içtimaını 
akdetmiştir. , · 

Malum olduğu üzere Balkanlara iktısadi yardımda bulunulması 
ıneselesi geçen nisanda Fransız nazırlarmın Londrayı ziyaretleri e~
nasında mevzuubahis olmuştu. Hatta Bonnet İngiliz meslekdaşlarına 
bu hususta bir muhtıra bırakmıştı. 

Tetkiki icap eden iki mühim nokta ~unlardır : 
1 - Balkan milletlerine Türkiye için kabul edilen şartlar dahilin

de kredi açılmasında ne gibi menfaatler olduğu. 
2 - Balkan devletlerinden lngilterenin yaptığı mühayaatın fazla

laştmlması imkanları anl~şıldığma göre ikinci nokta daha kolay hal· 
ledilecektir. 

Altın vüklü bir gemi karaya oturdu 
Paris, 4 (Ö.R) - Kanada sularında karaya oturan bir büyük va

purun 350 yolcusu müşkülatla karaya çıkarılmıştır. Vapur altın nak· 
!ediyordu. 

lıi;;;;;;_ 

ltalyan erkanıharbiyel' 
reisinin Almanya 

seyahati 
Bcrlın, 4 (A.A) - ltalya erkanıhar· 

biye reisi general Pariani Almanya er
l&.nıharbiye reisi Fon Prantiç tarafından 
"1.ıkubulan davet i.izerine dür. akşam 
llert· · · • ıne gıtmı§tır. 

Bcrlin, 4 ( ö.R) - Bcrlini ıtİyaret 
eden ltalyan büyük crkanıhnbiye reisi-
1\İn riyaseti altındaki halyan aıkeri he

l'cti dün Berlin civarındaki askeri mlies· 
•csatı ziyaret etmiştir. Bu heyet Alman
l'anın askeri fobrikalnrını, muhtelif gar-
l'ıtzonl · d ~ · 'b' fi · arı zıyarct e ecegı gı ı §ere erme 
l'rıtıhtc)if dostluk törenleri yapılacaktır. 

ltalyan sefiri 
Berezil yadan 
ayrılıyormu? 

Montevideo, 3 (AA) - Rio Dö Ja
neyrodan bildirildiğine göre harbiye 
nazın 1reneral Goeıımentcronun erkanı 

harbiyesine mensup bir zabit olan hari· 
ciye nazın Cosvalde Aranhanın biraderi 
binba§ı Aranha ile ordu zabitlerinden iki 
arkadaşı mülazim Pourniere ltalya ııefa. 
retine kadar refakat etmişlerdir. 

Sefarete iltica eden Fournier polisçe 
aranmakta idi. halya .sefirinin şehri ter· 
kctmck üurr. bulunduğu ıöylenmekte

dir. 

-------

edi yorlar lann::r~ Dün sab~~~ir çok ailelerkam-

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE pa ç ~.pazar gunü de hususi vasıta-
larla Yamanlar kampına çıkanlar fa?.la 

mimi duygu ve yüksek sevinçlerini bil· olmuştur. 
diren birçok telgraflar almışlardır. Bun- Bu sene kamp cidden tedııriklidir. 
dan pek mütehassis olan Atatürk mcm· Kamp direktörU Nevzad Cemal Dağem
nuniyet ve te ekkürlerinin iblôğına Ana· re, kampta neşeli bir hava yara1mağa 
dolu Ajnnsını memur etmi,lerdir.. muvaffak olmuştur. 

İstanbul, 4 (AA) - Kabota1ın yıl· Pazar günü hava çok sıcak olduğu için 
dönümü miinasebetiyle çekilen telgraf· lncira1tı plfıjı ela dolu idi, Asayiş bakı
lara ba~vekilimi:r: tarafından ~ğıdaki ınından lnciraltınn polis memuru veril
cevapla mukabele cdilıniJtir : mesi nıuvafık görülerek dün !nciraltı 
• -. Kabotajın yıldönümü münascbe· polis noktaları ikame edilmiştir. 
tıyle ızhnr olunan duygulara muhabbet• Pazar günü Çeşme plajları da kalaba-
le teşekkür ederim. Iıktı. Cumartesi gününden bir çok aile-

B .. §vekil : Celal Bayar Jer Çe§meye giderek pazan plajda ve 

Sıcaklar 
--0--

Romanyada bir 
cephaneliği 
tutuşturdu 

Bükre§, 4 (AA) - Dün öğle zamn· 

nı payitahtın civarındaki kalelerden bi
r nde bir infilak h~ıl olmuştur. Bunun 

sebebi on günden beri Romanyada hü· 
küm aüren ıiddetli ııcaklardır. Oç piya-

de cephane deposu harap olmuştur. Fa
cia kurbanlnrının ndedi ht-nüz mallım 

değildir. 

---*·---
ltalya - Japonya 

Mançuko arasında 
ticaret anlaşması 

-0--
Roma, 4 (ö.R) - ltalyan ·Japonya 

ılıcalarda geçirmişlerdir. 

Çeşmealtı mevkii bu sene büyük bir 
rağbete mazhar olmuştur. Vcsaitsizliği

ne rağmen bazı aileler pazarı, Çcşmeal· 
tının serin denizinde yüz.erek geçirmiş
lerdir. Bilhassa nergis adası civarında 
yüzenler fazla idi. 

. •................•.•.•.....•............ , 

~ Bir İki Satırla E 
~ ..•..•......•..•..•••..•••....•.•....... : 
Bergaınaya giden B. Fazli Güleç pazar 

gece i saat on birde avdet etmiş, dün sa
bah saat 10,30 da toplanan viliyet encü
menine riyaset etmiştir. Toplantıda bele
diye reisi de bulunm~"lur. 

* Burnnvadaki bağcılık enstitüsü mü
him bir tecrübe yapmıştır. Bu tecrübe 
sultaniye ü:t.i.imlerinin kurutulmasına 
aittir ve muvaffakıyet elde edilmiştir. 

* Ziraat mektebi talebeleri Karacabey 
harasında tedkikleıini bitirerek Bur.saya 
gitm~tir. Oradaki sanayi miiessese1erin
dc tcdkiklerinc devam etmektedirler. 
Talebe perşembe günü Iznıire dönmüş 

-Jl.-

~iclcletli bir r.aeltirn 
M d h d bulunacaklardır. Bir Macar gazetesi ve ançuko arasın a ticaret mua e C• 

si yarınki 5 temmuz salı günü Tokyoda Kubilay cibic/esi 
fırtınası 

l<olombo, 4 (A.A) - Şiddetli bir 
~cltirn fırtınası bütün Seylanda mühim 

llsarnta ııcbcbiyct vermi§ ve ıehirlerin 
• ~1-r altında kalmaıını ve bir çok evle· 

" :Vılulmaıını bail olmuşl\lr. 

60 gün tatil edildi imza edilecektir. Muahedeye Japonya Menemende Kubilay abidesi etrafnıda. 
Budape~te, 4 (A.A) - Macaristan namına Japon hariciye ve ticaret nazır- abideyi güzelleştirmek için bazı inşaat 

krallığının Dük Dö Kente verilmeıini ları imza koyacaklardır. Bu muahede yapılacaktır. Bu inşaat dün partide açık 
telkin eden haftalık politika gazetesi da· İtalyanın Japonya ve Mançuko ile ticari artınnn ile bir müteahhide ihale edilıniş
hiliye nezaretinin emriyle altını§ iÜn İn· münasebetlerine büyük bir geni~lik ve· tir. Inşaat Eylulün ortasında ikmal edil-
tİfardan menedilmiıtir. recektir. ~ bulwıacaktır. 
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_SON HABER 

Fransız hariciye nazırı 
Yeni bir nutuk sö yliyerek Tür ki ye 

ile yapılan anlaşmanın ehem
mi yetinden bahsetti 

Paris, 4 ( ö.R) - Hükümetin bir çok azaları dün muhtelif şehir· 
lerde nutuklar söylediler. Dahiliye nazırı Kamil Şotan Ovazda beya
natında diktatörlüklerin sulh için bir tehlike teşkil eden siyasetlerine 
temas ederek Fransız milletini saflarını sıklaştırmağa davet etti • 

Hariciye nazın B. Jorj Bonnet Dovilde mühim bir nutuk söyledi. 
Nazır sözüne Türkiye ile Fransa arasında uzun müzakerelerden son· 
ra yapılan mesut itilafta başlamış, bu itilafın ehemmiyetin~ kaydettik· 
ten sonra F ransanın umumi siyasetini gözden geçirmi~tir. Bonnet sut .. 
hu muhafaza ve tahkimden ibaret olan Fransız siyasetini tebarüz et· 
tirmi tir. 

Biiyük erkanıharbiye reisi general Gamelin bir törende söylediğı 
nutukta Fransız ordmıunun sulhun muhafaza silahı olarak ehemmiye· 
tinden bahsederek Fransız milletini ordusunun kuvvetine inanmağa 
davet etmi~tir. 

T ü.rkiye - Almanya 

Ticaret görüşmeleri 
Berlinde devam ediyor 

Berlin, 4 (Ö.R) - Alman gazetelerinin ,·erdikleri haberlere göre 
Berlinde Türkiye hariciye vekaleti umumi katibi bay Numan Mene
mencioğlu ile Alman hariciye nezareti genel sekreten Freiherr Yon 
Veizsacker arasında her şeyden evvel Türkiye ve Almanya arasında 
yapılmakta olan ticaretin ~eklini tanzime ehemmiyet verer. ve ayni za· 
manda Türkiye - Avusturya ticaretinin inkişafını temine matuf olan 
konuşmalar devam ediyor. Alman rnahafili Türkiye hariciye vekale
tinin böyle tecrübeli ve günün en mühim meselelerini büyük salahi· 
yetle kavrıyan bir diplomatı bu müzakerelere memur edilmekle bü. 
yük isabet edilmiştir. Müzakerelerin başladığı günlerde Alman eko· 
nomi nazırı Or. Funkla Türkiyenin Betlin büyük elçisi Hamdi Arpağ 
Berlin Türk ticaret odasının onuncu yıldöniimünde samimi nutuklaı 
söylemişlerdir. Bay Hamdi Arpağ Türkiye - Almnnyn arasında tica· 
retin inkişaf seyrine göz gezdirirken 9313 t<> 75 milyon markı ancal< 
tutan mübndelenin bugün 209 milyon markı geçtiğini kaydetmiştir. 
Alman ekonomi nazın bu nutka cevabında «Atatürkün söyledikleri 
gibi bizim de politikamız yurdda sulh ve hariçte sulhtur. Adolf Hitle
rin idaresi altında Almanya ayni yolu takip etmektedir. Ancak kuv· 
vetli, sağlam ve milli bir iktısada dünya ekonomisinin teskilatlatlan
masında hakiki temel rolünü görebilir.> demiştir .• 

Yeni bir hidise 
Fransızlar bir Çin ada .. 
sına asker çıkardılar 

Paris, 4 (ö.R) - Tokyoda büyük bir heyecan uyandıran bir ha
bere göre Hindiçin sahilleri yakınında bulunan Çine ait Bakalar ada
larına dün Fransız donanmasının nezareti altında Fransı7 müstcmle· 
ke askerleri çıkarılmıştır. Fransız siyasi mahafili bu adaların işgali 
muvakkat ve tedafüi bir tedbirden ibaret olduğunu bildirmekte, Ja
pon siyasi ve askeri kaynaklarından alımın haberler Japonların bu 
adaları i~gal niyetinde olduklarını meydana koyduğundan Fransa 
kendi müstemlekelerinin selameti namına daha önceden bu tedbiri al
mağa mecbur kalmıştır. Fransız siyasi mahafilleri tedbirin se,·külcey 
mahiyetinde olduğunu ısrar ediyorlar. Diğer taraftan Japon gazetele· 
ri Fransanın bu tedbfri aleyhine şiddetli neşriyat yapmaktadırlar. 

(Bakalar) adaları yüzünden Uzak şarkta vaziyetin bir kat dah~ 
nezaket kcsbedeceğini iddia ediyorlar. 

Avusturya Almanları 
Yahudi karılarından boşanıyorlar 

Viyana, 4 (Ö.R) - Bu ay içinde ilk defa olarak Nürenberg ka
nununa uyarak bir Avusturya1ı Alman, yahudi olan karısı aleyhine 
boşanma davası açmıştır. Davacı Alman kanını gözeten kanun muci
bince bu evlenmenin hükmü olamıyacağını beyan etmiştir. l\lüddeiu
mumi de ayni iddiayı himaye etmiştir. Viyananın asilzadel(•r mahafi
linde bu ırk ayrılığı ileri sürüleıek yapılan boşanma dava::ıı büyük 
bir merakla takip olunmaktadır. Zira Avusturyada HırİRtiyan ,.e ya
hudi ev]enmeleri pek çoktur. Bugün Viyanada 200 bin yahudi ile 
melez bir izdivaç yapmış olan veya bu izdivaçların mahsulü bulunan 
400 bin kişi vardır. Eğer bütün bu i2'divaçların bozulması yoluna 
gidilecek olursa yüz binlerce ailenin temeli sarsılacaktır . 

'Z7.ıZ7.7..7.7..Z.727.zfiJ:!Jl.:T. " ~7.7.7YY.7JLZ7.7.Y.:/ZZ7YZ7.7:77,, 

Şehir gazinosunun 
, yeni ve ~üzel bir kararı 
Gazinodan her sınlf halkın istifade edebilmetii için 

Pazartesi, salı ve çarşamba gün· 
leri ucuz halk geceleri yapılacaktır 
MELODIANS orltestraıının nefis parçalarını dinlemek ve serin ha

va almak istiyenlere ucuzluk en büyük kolaylıktır .. 

Halk gt:ccleri biranın şişesi "50,, kahve, 
gazoz, dondurma " 25 ,. Kuruştur. 

l~!~ör!J;.<:JlmJ~!;_x;a . 
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Bu Adam 

Suçlu Değildi ' • 'C/~LT1ZO'YLf,a::JZ/,7/J 

.-ıeyhinde 
r cephe 

Büyük Zabıta Romanı 
-60-

r .. · .. ~·~-~·~·~_·ö~';f';"""~ lngilterenin. oynıyabileceği yegane 
. . 

5 TEMMUZ SALI 193& 

~Nahide Orbay~ rol bı.rbı·rı·nden kopup ayrılan du··nya (n U-,L/-.ZZZT.LZZ7,.x;z:;r /ZZ7"'1:ZZ7 / r077//J : ••••• , , , • , ••••••••••••••••••••••• ~ 
Derhal yetişen polis müfettişleri Jim, şahit mahallinde Klansinin 

doktor Jiıni sarmışlardı. Mastere te yerini aldı. Oturmadı. Sorguya falan parçaları arasında ko•• pru•• kurmaktır 
soluk soluğa yanıma gelmişti. lüzum bırakmadan hakime hitaben: 

Onun yanında mahkeme salonu- - Doktor Ambersonu ben öldür-
na girerken: düm, dedi. Adaletin elinde ve emrin-

- Aziz dostum, dedi. Son anda deyim. Bu itirafım doktor Ja.son a
bana karşı yaptığınız bu büyük eyi- leyhindeki bütün şüphelerin yersiz 
!iği unutmıyacağıın. Artık hesapla- olduğunu ispata kafidir zannede-
şacağımız zaman geldi.· rim. 

Böyle şeyler düşünmeyin .. de- Nat, müddeiumumiye yaklaştı, 
di. yarım dakika kadar kulağına bir şey

Osmanlı lngiltere 
arasından 

Türkiyenin 

imparatorluğunun harabeleri 
gururla yükselen ve bütün azamet 

dostluğunu temin • 
etmış bulunuyor 

Bila.kis düşüneceğim. dedim. ler fısıldadı. 
Ve birazdan, jüri karanın verdikten Müddeiumumi ayağa kalktı. Ha-
sonra bana müracaat edecek gazete- kim Morgana yaklaştı. 
cilere ilk beyanatımda ilk söz ola- -Muhakemenin beklenmedik ve 
rak, sizden bahsedeceğim. hatta biç birimizin ümit bile etmedi-

Mahkeme salonunda herkes yine ği bir ~kil alması itibariyle iddia 

Londra (M.H) - Glaskov Evening 
Nevs gazetesinde A.J. Mackenzie imza. 
siyle çıkan diktatörlere yalıaklanmak 

başlığı altındaki şayanı dikkat bir ma

kalede deniliyor ki: 
cFraıubnm eski başvekili B.Blum ! 

cAvrupanın inkısamı isin imperial plan
lar ile karşı karşıya bulunuyoruz> dedi. 

B. Blum F ranaız sosyalist parti.sini ikaz 

yolunda irad ettiği -çok düşünceli ve ma· 
kul nutkunda impaıator Hitler.i. impara
tor Mussoliniden ayırmanın ve bunları 

birbiri leyhinde vaziyet almağa sevk-

Ingiliz hariciye nazın Lord Holifa~ 

•••••••••••••••• Para kuvveti 
1 

ellide biri bile yoktur. 
DiktatörlülıJet' bu zaaflannı ekono< 

i mik bakımdan istiklallerini temin etmeli 
: suretiyle telafiye çalışıyorlar. Fak.at bıı 

. ............. .. 

Nelere muktedir olduğunu göstermiştir. 
Diktatörlük idaresi altındaki devlet
lerde Fransa ve lngilterenin altın ihti
yatlarının ellide biri bile yoktur .. 

. 

. 
• • • . ıı;ayret sanayide b&Jtaıı b..,a sun'i DYd• 

deler k.ullanılmaoma :tanJl'İ kılıyor ki, 
bu da çıkarılan malların kalite bakunın"' 

dan çok dü,ük İ>ir kıymette kalmaların• 
müncer oluyor. Alınan taııkalarıma 1,.. 
panyada uğradıklan acı akıbetler buna 

bir misaldir . 

yerini almıştı. makamı evvelce doktor J ason ·'ley-
Ben, Natın yanındaki yerime git- hindeki itham ve iddialarını şimdi ta

tim. Pat Klansi olduğu yerden kJJrul- mamen geri almaktadır. Muhterem 
danmamıttı bile. Jim de, Nat ile jüri heyetinden de doktor Jason hak
müddeiumuminin arasında ve ayak- kında bilamüzakere beraet karan ri-
ta duruyordu. ca ediyorum. 

Hakim Morgan, sanki hiç birşey Mahkeme salonunu çınlatan alkış 

-• . . 
• • 
~ • • • z . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Onun içindir ki parti çallf'Il&iannm ı.... lioleri huıı;iin lngilterenin emrine amade· iFLAS TEHLiKESiNE MARUZ BiR 
S!YASE'I' olmamış gibi soğukkanlılıkla Nata seslerini mübaşirler güç susturdular. 

hitap etti: Hakim Morgan jüriye hitap etti: 
- Şahide sorduğunuz suallere - iddia makamının sözlerini 

devam edebilirsiniz Metr Hollis.. duydunuz, dedi. Mahkeme de aynı 
Nat ayağa kalktı. mütaleadadır. Lütfen kararınızı bek-
Klansinin karşısına geldi. liyoruz ve bu kararı:> kayıtsız .,.rteız 
- Şef adını verdiğiniz adam bu- doktor Jason hakkında beraet ka-

. etmenin muhal olduğunu, Roma-Berlin 

mihverinin Avrupa işlerinde hakiki bir 
U.mil rolünü oynadığını, bu mihverin ebe
di olmasa dahi az zaman içinde kolayca 
ortadan kaldınlamıyacak bir kuvvet ol
duğunu bildirmi~tir. 

sirleri lngiltereye hariçte çolı: büyülı: za.. dir • 
rorlar tevlit edebilir ve sulh uğruna çalı- ŞARKI AKDENIZDE 
şan kuvvetleri islemiyerelı: yaraliyahilir. 

DAHA BOYOK CESARET, 
DAHA BOYOK SAMiMiYET 

Beni yanlı§. anlamayınız. Ben her türlü 
tenkidin aleyhinde bulunmıyorum. Böy
le bir hareket felaket olur, fakat politika 
liderlerinin daha büyük cesaret ve daha 

Şarkı Alcdenizdeki taha.....Uller hwı· 
dan daha enter.._ndır. Senelerden~i 
Türk.iye ile lngiltere arasındaki mÜDue• 
betler tuavvur edilebil<cek en kötü te· 
kilde bulunuyorlardı. Tü1k.iyeye umumi 

harpte yanlıt tuafı tutmasını pek pahalı· 
ya malettimıiftik. Bütün kinlerini içlerin· 
de gizliden gizliye tüttüren Türkler bunu 
unutmamışlardı. Maamafilı Kemal Ata
türk, maziyi unutmalı:. ııurctiyle mcmle
htinin atioini faydalandırmak imkanını 
görürse o, böyle bir yüksekliği göster
mekte tereddüt etmiyen bir adamdır. 

Ekonomik tecerrüt siyaseti ise. dalına 
aıa. tehliltaine martıZ kalmak mutiyi• 
mail m.embalar üzerinde bayii bir oyun< 

dan bqka biqey dqpldiı. Ha.itan bek• 
lenilen nrim tam bir yekilde almrnanlOf 
olduğu için bugün bütün balyan büıçai 
tehlike içindedir ve bu da diktatörlük• 
lere aulh zamanında bile yükletikn aiıt 
yüke bir tek misaldir. Onl..ra kıyuia 

lnıı;iltere çok claha kırvntli bir Tllliyett,... 
di.r. Buno iıiraf etmemekle mana yolw>t 
ve menabiimizi aopri ı.a.ııere mdirmek 
suretiyle tahripUr elemanlano e!..meiin<' 
yağ sürmek b..dalalılt olur. 

rada mı? rarı olmasını bekliyoruz. 
Diye tekrar sordu. Klansi tered- Jüri iizaları dudaklan uçlanndan 

dütsüz cevap verdi: gülüm siyerek başları ile tasdik ve 
Eevt.. tasvip hareketi yaptılar. 

- Onu gösterebilir misiniz? Kurtulmu~tum .. 

- Evet. * 
- Gösteriniz. Otomobilde Mari yanımda oturu-
- işte bu adamdır. Adı da dok- yordu. Ayaklarını uzatmış, kendini 

tor Jim Larktır. arkaya vermiş ve başını da yine ar-
Jim başını kaldırdı. Hafifçe haki- lı.aya ııalmı~tı. Heyecan ve üzüntü-

me döndü~ den yarı baygın bir halde idi. 
- Söyliyecek sözlerim var.. Ben yanıba~mda dire\aiyonu ida-
Dedi. Hakim Nata döndü: re ecliyo=dum. Linkolu bulvardan ge-
- iddia makamının şahit olarak çiyor, Bihvud caddesine, Amberso-

evvelce ikame etmiş olduğu bu ada- nun evine doğru gidiyorduk. 
mı isticvap edecek misiniz'? Abam o!mak üzere idi. 

- Eğer müsaade ederseniz evet. Ufukta güneş çok alçalmıştı. 
Morgan Vilsona döndü. Neredeyse bat~caktı. 
- iddia makamı, 1'endi tarafın- Etrafı gecenin karanlı:P yavaş y:ı.-

dan gösterilmiş olan şahidin müda- va• sarıyordu. 
faa tarafından isticvabında bir mah- Mari hiç kımıldamıyordu. 
zur görüyor mu? Sanki uyuyor gibi idi. Fakat uyu-

Dedi. Bitkin bir halde olan Vilson mıyordu. 
kekeler gibi cevap verdi: 1 Rengi sap•arı kesilm~ti. 

- Hayır.. -BITMEDl-
L -- -- --

iş ahengi kuruldu 
Türkofisteki toplantıda ihracatçılar ara

sındaki anlaşmazlık izale edildi 
JJASTARAFI 1 iNCI SAH/FEDl..lmek mümkündür: 

" . . 1 Bu sene üzüm rekoltesi, oldukça ka-
arasında tam bir itimad ve mesaı teşriki b k b' k 1 if d d·ı · an ır ra aın a a e e ı mesıne mu-
esasına dayanacak şekilde, müsbet bir k b'l . di k da J li ... .. . a ı , şım ye a r yapı an a vre sa-
mesaı programının hatları tesbıt ve he- 1 ,_ 1 1 ·nk• d -·ı" T.. ı .. 

ışLi;lr a mı e1r egı w. uccar ar mu-
yeti umum.iyece kabul edilmiştir. .. .. tereddi! bir vaziyette idiler. Mesel.il bir 

Kurum ve kooperatifler umum mudu- f' Alm b' f' t .. .. .. . . ırma anyaya muayyen ır ıa uze-
ru B. Hakkı Vera!, otedenberi serdedı- . d t kl'ft b ı k b' b k 3 

rın en e ı e u unur en ır aş ası 
len temennileri göz önünde tutarak, 
.. .. . . . . kuruş fazlasile bir başka teklif yapıyor-
uzum kurumıle kooperatifleruı ıhracat d B tl hari t •-- b' te -~d .. d u. u sure e ç e a...a..ı .u. ır r~ u 
tacirlerile mesai birliği yapmağa seve se- tt 

.. mevcu ur. 
ve hazır bulundugunu söylem.iş, kuru- y ıl anl ıab·' ti ı · ap an aşmanın u ne ce erın-
mun ihracatçılar birliğine girmeğe ha- d b' . ti f' t ı · · k dili' en ın, vasa ıa mese esının en -
zır olduğunu beyan elaı4tir. . d .. t b lma d Alıc · .. .. ğin en vucu u sı ır. ı pıyasa-

Bu suretle uzum kurumu ve koopera- lar . 1 ·~-,,kl · fiat b' li-· b' m ısrar a ı:s:u.."U.I en ır gı, ır an-
tifler de kuru meyva ihracatçılar birliği klinde 1 b'le tt b. fiali . . .. . k tant şe o ma.sı ı vasa ır n 
lzası olmuştur. Bırligın pe yakında ya- b' ,_ . b-'-·-·->-- h · tli la 

akk 
ır~şmesı aJUIIUUUöU e emmıye o -

pacağı ilk toplantıda H ı Vera! da ha-

zır bulunarak temsil ettiği :eşekküller caıg;~ resml bir kaynaktan elde ettiği-
adına mütalaa beyan edecektır. . ha'---'--- .. hafta ·..:-"e . d .. .. nnz ue.r~ gore, son ı~&llU 

Muhtelif mevzulara temas e en goruş- üzüm mahsulü üzerine hararetli alivre 
meler arasında s~ndar~'.zasyon. "'.evz~u satışları kaydedilmiştir. lzmir ihracat 
da ehemmıyetle soz gelişı edilmiştir. Bil- firmala Lo dr Hamb · 

rının n a ve urg pıya-
hassa üzüm hususi tipleri, standard tip- salarına alivre üzerinden yaptıkları tek
ler etrafında ihracat tacirlerinin düşün- lifler, ufak bir tadille kabul edilmiş ve 
celeri açılmış ve şef kontrolör B. Ali 4000 kutu kuru üzüm alivrası yapılmış-
Emre bu mevzu hakkında beyanatla 

1 
.. 1 d' 

lır. Fiat er şoy e ır: 

bulunmuı;tur. 9 numara 17 kuruş, 10 numara 20 kı:· 
Dünkü görü~meleri şöyleee hüllsa et-

23 5 
ku 

11 
ru~, 11 numara , ruş .. 

i Ayrıca, her s;:,ne piyasada dört mil-

B ir bayan daktilo yon kilo üzüm işliycn bir firma da 1200 

aranıyor 

tonluk bir anlaşma üzerindedir. Ve mu· 
tabakat hasıl olınu~lur. !ı.livra fiatleri 
bir hafta içinde bir kuruşlu'< bir terakki 
eS<>ri göstermiştir. 

B.Blum bu nutkunda, hiç bir oo•ya

listi ihtiva etmiyen Daladier hüküme

tine kendi partisinin maharet gÖ•terme

sini ıavaiye ediyordu. Çekoslovak krizi 
meselesinin gayet eyi idare edilmiş oldu

ğu kanaatini taşıyan B. Blum, Daladier 
hükümetinin dış politikası iizerinde hiç 
bir tenkitte bulunmamıştır. Fransa hükü
metinc karşt gösterilen bu teveccüh. ay

nen lngiltere hükümctine de gösterilmiş 

•ayılır, çünkü iki memleket çok sıkı bir 
tqriki mesai ile çalışmaktadır. 

Bundan ba§ka B.Blumun nutku Loyd 
Corcun bir gün evvelki ta~kın sözlerine 
en mücs:Ur cevapbr. 

T ALIHSlZ MUHARiP 
Garip bir muhakeme yoliyle bu ta .. 

li!-ısiz muharip, yeni Loyd Corc, şu ne
ticeye varıyor ki Japonyanın Mançuko .. 

yu eline geçirmesi, r.,1us:!olininin Habe1is· 

büyük aamim.iyet göstermelerini 

rwn. 

iatiyo-

ECER HARP OLURSA 

Eğer bir harp zuhur edecek oluna 
lngilterenin tam bir vahdet içinde hare
ket edeceğinden ~minim. Fak.at bugün 
harbı menclmel< i~in de daha büyük bir 
yahdet göatcrilmesi ve harici politikanın. 

parti politikalarının çab.,ması halinden 
çıkarılması elbette kabildir. 

INGLL TERE.DE HERKES SULH 
iSTiYOR 

GURURLA YOKSELEN TORKIYE 

Son günlerde yapılan bir anlaşmm ile 
lngiltere. paçalanm~ olan eski Osmanh 
imparatorluğunun harabeleri arasından 

bütün azamet ve gururu ile yükselen bu 
yeni Türkiyeye 1 f> milyon lngiliz lirahk 
bir kredi açmıştır. 

Önüınüzd" bulunan bitik aylar zat• 
fmcla bizim yqJ.ne muhtaç olduiumuıi 
•"Y hup aleylıiıw!e müşterek bir eepbe 
a.lmal..ıu. Böyle biır ha.eket fatizme ve-
ya Lomünizme veyahut bet hangi ne..-l 
bir ideolojiye kM'll cephe almak değjl, 
bunlardan çok daha genİJ bir harekettir. 

Bu hareketin mana» ıudur: Tali me• 
adder üzerinde politik münakaıalara 

nihayet verilmeoi liızımdrr ve bugün in• 
gilterenin oyruyabileceği yeg8.ne ro1, bii .. 

birinden kopup ayrılan dünya pa.ıçalı.ri 
arasmda köprü kıumak vazifaiclir. 

Bu işte de ln~iltne, Türlı:iyenin ~ko
nomik sahada Almanların eline düşme· 
1erine mini olmak üzere tam vaktinde 

yetişti. Alman ihracatçıları son zamanlar
da Türk pazarında boğucu bir hakimiyet 

lngiltere parti dııvalanna bakılacak 

olursa esasla ihtilif olmadığı derhal gö
rülür, Hepimiz aulh istiyoruz j servetimi .. 

zin malı.iv ve heder edil.me.aini veyahut tanda giriftiği haydutluklar ve Hitlerin _ 
Avuaturyayı ilhakı h8.d.iseleri tamamiyle şehirlerimizin Kanton ve Valansianın temin etmek üzere idiler. Eğer Almanlat - z I 

lngilterenin 1932 .. 1 .hsızlanma koni& başlarına gelen akıbetlere uğramamı• is- bu teşebbüslerinde muvaffak olsaydılar Bn. eynep 
ransında bu işi muvaffakıyetli bir neti· temiyoruz. Y alruz bu ~meli erimizin ta· ileride, logiliz impaıatorluğunun istinat 
ceye erdirmek üzere batına geçmcmit hakkuku için müracaat edilmesi lazım- noktası olan Süveyş tehlikeye girmiı o· Kuyuya düşerek öldü 
olma9lndan doğmu§tur. Loyd Corcun gelen vasıtalar hakkında ihh1af var. Fa- hrrdu. Çünkü içinde yapdığnnız denrde Burnavada oturan Bn. Zeynep ismin• 
iddiaeına göre 0 zaman gerek Almanya, kat hu va51tafarı müzakere ederken B, ticaretin peşinden bayrak geliyor. de. genç bir kadın dün sabah evinin önün.c 
gerekse İtalya eilahlan ehemmiyetli bir Loyd Corc gibi sadece tahripkir bir zih- deki kuyu içinde ölü olarak bulunmuş< 
niııbette azaltmayı kabul elmİfler ve ln- niyete saplanıp lngiltere hükümeıini dik- TORKIYENIN EMNIYETI tın:. 
ıı:iltere bu fırsattan istifadeyi bilemernit- tatörlere yaltaklanmaklıı itham etmek Vıılcıii lngilteTe katiyetle bir mütte· Bn. Zeynep, B. Alinin eydir. Kend.i>i 
ıir. lüzuma var mıdır} fik kazanm~ olmıyabilir. Kemal Ata· hastalıklı ve rnef!Cıçtu. Son günlerde şu• 

SiLAHSIZLANMA VE lNGlL TERE Emin olabilirsiniz ki hariçteki düşman- türk lgiltere imparatorluğunu kuvvetlen- urunda kısmen bozukluk olduğu da söy• 
Gazete bu hu5t1Staki mütaleamıa g.,.. lamnız lngiltere bayrağının bütün millet· dinnel: gr'bi im arza ile alakadar değil- leniyordu. 

çerek diyor iri: )erin alay mevzuu olduğa şeklinde lngil- dir. Onun yegane emeli Törkiyenin em· Pazar günü gecesi erkenden yatmış, 
B. Loyd Corca kaqı duyduğumuz terenin h.rp zamanındaki başvela1inin niyetini garanti etmektir. sabahleyin B. Ali, eşini yatağında gare• 

hürmeti inkar etrnemdde beraber fUDU beyanatım şiddetle istismar edeceklerdir Yalnız ehemmiyetli olan nokta şudur meyince telaş gösternıi~ir. Yapılan arar 
da söylemek isteriz iri bu müıalea bat- Loyd Corc ha grni sözler sarfeıtiği za• ki muvazenenin ziyadesiyle tazmı oldu· tırmada Bn. Zeynebin cesedi kuyudan 
tan başa saçmadır. Silahsızlanma konfe- man lngiliz imparatorluğunun inhitat ve ğtı ı,;, mıntaltada terazinin tehlikeli bir çıkarılmıştır. Hadise, bir kazadan başka 
ranJında İngiltere de .ilablannı azaltma· sukutunu temenni edenler nazarında der· surette bir tarafa eğilmesinin önüne ge.- bir şey değildir. 
yı teklif etmiş ve itin daha kötüsü kendi- hal chüyül: bir devlet adamı> mertebeşi- çilmiştir. Bu iş o kadar sessizce başarıl· r----------------

bl ·L L _L ~ı._ı ne çıkarırlar. sini te U.eye oo .. ac .... derecede ııiliin a- mışhr ki lngilterede pek çok kimseler bu ~ 

nnı azalhnak suretiyle hu işteki aamimi- muvaffakıyetin, yani Akdenizin iki ucun· S UafkeVİ köşesi 
yetini gösteren yegane memleket lngjl- ÇEMBERLA YN VAKiT KAZANMA· da me-.kiimi:zin bir hayli tanin edilmiı ~ Ilı 
tere olmuştur. CA ÇALIŞIYOR olduğunun farkında bile değildirler. Bu ~!'.l!:i=u=lrAl~llili~lZlEZ:8Cli!l!liJ 

INGIUZ MUHALEFETi 
Maamahh B.Loyd Corc bu htmı>ta te• 

cahili gösteriyor. Onun her vesile ile hü· 
kümele kal'ŞI giriştiği hiicumlar rnllattees
süf muayyen bir zümreyi temsil eder. 
Bu zümreye mensup azalar ıık aık kama· 
rada bükiirneti hüsnü niyet ve vatanper
verlilı: hisleri taşımamakla itham ederfer. 
lıin garibi bu iddialara kimsenin inanma
dığı gibi kendileri de inanmazlar. Hiç 
şüphe yok ki eskiden, lngiltcrenin müte .. 
canis bir dq politikası olmadığı ve karar .. 

sız bir tdtilde bocaladığı zehabını tefVİi< 
etmek fena olmazdL Ara sıra dünya iç.i• 
ne daldığı uykudan uyanır ve harita Üze· 
rinde bir parçanın daha kızıla boyandığı
nı görürdü ve bunun n~ıl ve niçin oldu· 

iunu anlıyamazdı. 

MALOM OLMIY AN NOFUZ VE 
TESiRLER 

Bugün i~ler büsbütün başka şekildedir. 

Pek çok kimıel- kabul -~- iri B L u__ b ~· ea- iki ucun ortasında yeni taııDmaıı ile ir ı _ Hallrnrıızın havaya karı;ı. konın· 
Çemberlayn şimdiki halde vakıt kazan· kat daha lı:trVTet bulmtış olan Malta ü..ü maları hususunda bilgi edinmeleri. için 
mağa çalqıyor ve bunu çok mahirane bir demir leblebi halini almıştır. Evimizde 11/6/!)38 tarihinden itibard 
başarıyor. Kazanılmağa çalışılan vakıı Müdafaa meselesi elbette ki 88dece bir kur.;. açılm~ ve derıılere b~ 
daima sulh lehindedir. Akdenize iohiar edemez. Fakat vaziye- Her halta cumartesi günleri saat 18 de 

tin heyeti umumiyesi nikbinlik imkanı verilmek1e olan bu derslere bütün :JUrd• 
INGIL TERENiN HAR!ÇTEKl MEVKii vermektedir. daşlar gelmelidir. 

lngiltere, her türlü hareketten mücte• PARA KUVVETi 2 _ Evimiz bahçesinde her hafta per· 
nip bir &ahırla. topralı:lannm diktatörleı Türkiye ile yapdan anlaşma para kııv- §"711~ günleri .art 21 de karagöı: oyunı.I 
tarafından delik deıilr. edilmmni bek.- verinin neler ba§arabileceğini gösteriyor, "')'Ilatı1maktadll'. 
!emekte değildir. Hüküıneı ~e la- ve bu para ıahası demokrasilerin tama- ~-6/7/933 çarşamba günü ııaat 17 M 
kat müessir bir surette dahilde silahlan· miyle hakim olduğu bir ıalıadır. Dilı:ta- Halle dersaneleri ve KUl'Slar ve saat 18 
ma işini ümit ederken hariçte de mev· törlük idaresi alhnda bulunan devletlerde de Sosyal yardım komitelerinin haftalık 
kiinıizi )<uyvetlendiriyoruz. Fransa ile lngilterenin alhn ihtiyatlannın 1oplantıları vardır. 

a-.z~Z2'2%2==D:Zl'!Z~~~--~~ma':Jl1 

·'Çeşme Plajlarında PORTEKiZ VE JNGIL TERE 

,Rasim Palas oteli 
İyi bir ücretle bir bııyan dakt:lo 

aranmaktadır. Lisan b!lenleı- ter
cih edilecektir. 

1atiyenlerin Büyük Kardiçalı 
hanında üçüncü katta Avukat B. 
Cemal Çançar yazıhanelerine mü-
racaatleri. (1-3) 

Bu h:ıflı incir üzerine alivra satış mu· 
kavelcleri de yapılmıştır. Fakat bu mu
kaveleler küçük partiler üzerinodir. Va
sati bir fiat teessüs etmiş sayılamaz. İn
cir ve üzüm piyasalarının Ağustos ayı
nın üçüncü haftasında açılacağı söylen-

Bugün propaganda o kadar büyük bir 
ehemmiyet kesbetmiştir ki her memle· 

ket, umumi harpten evvel malUm olmı· 
yan her nevi nüfuz ve tesirlere maruzdur. 

Harpten evvel gizli olarak toplanan bir 
kaç kişi dünyanın mukadderatını tayin 
edebilirdi. 

Mesela Portekizi ele alalını. Portekiz 
fa,izm nüfuzu altına girmek üzere bulu· 
nuyordu. lngiltere tam vaktinde yetişti. 

bu en eski müttefikimize a.skeri bir heyet 
gönderdi, Akdenizdeki lngiliz filosuna 
Portekize bir dostluk ziyaretinde bulun· 
ma.sı emrini verdi ve Portekiz müstemle
kelerinin müzayedeye çıkarılmıyacağı 

hakkında teminat verdi. 
Bu hareketlerin neticesi şudur ki lngı· 

liz - Portekiz ittifakı harpten beri görül
miyen bir resanete kavuşmuıtur. Eğeı 

ihtiyaç hasıl olursa stratejik bakımdan 
hayati ehemmiyeti haiz bir çok Portekiz 

1938 Tarihinden 
açıldı I

~ On beş H.a~iran 
ıtıbaren 
ırat • 

• . '! • ~;:; . nıektcdir ..• • 



~_!EMMUZ SA~I 1938 :s 

Akşam 
tuvaletleri 

.::::: 

Hazin bir aşk macerası 
A 

Kocasını terketti. Aşıkına kaçtı ve bu 

Faydası büyük küçük tavsiyeler Akşam tuvaletlerinde moda olan bir 
iki modeli sayabiliriz: 

macera saadet değil felaket getirdi 

TJRNAKLARINIZ KIRlLI -
YOR MU? 

Eğer lırnaklarınız kmlıyorsa bunun ça~ 
•esi \'ardır. Hiç üzülmeyin~. Tımaklan
Jlııa her akşam bir parça ardıç katranı 
tii riinüz, hir daha kmlmaz. 

ENSENtz KIRIŞIYOR MU? 

Eier ensenizde ufak kırışıklık hasıl 
cılursa, ve hu kmşıkhklarm yaşınızı belli 
ttlllesinden korkarsamz, ensenizi yanla
h\asına bir kremle masaj yapınız. Bunun 

~~ ~lediğiniz kremi ku1lanabiJirsiniz. 
'ıe Uziinlh, için kullandığınız krem hangisi 

' onu tercih edebilirsiniz. 

ÇiL LEKELERİ 

la l:.ğer yüzünüzde c;il lekeleri varsa bun
rı gidermek mümkündür. Niçin yüzü

~~2 çilli kal!>ın ;ı Sabah ak,am yüzünüzü 
ırıd Yağı menkuu ile yıkayınız. Bunun 
~ bir avuç kadar hind yağını biı litre 
'

11da kaynatınız. Sonra yüzünüzü yıka~ 
llıak · · b ıçın u soğumuş menkuu kullanınız. 

KEDERLi MISINlZ ;ı 

l(j l:::.~er ~ebepsiz yere kendinizi biraz ke
tler_lı hissederseniz burnunuzun ııol del._ 

111 kapıyarak sağ deliği ile teneffüs et
~lie çalışınız. Yüzde doksan sağ deliği 
tı alıdır. işte bu muvazenesiz teneffüs 
ll'ıelankolinizin sebebidir. Sağ delikle de 
tyj te ff ·· d · h ne us e ersenız, o zaman ayatı 

toz Pe b .. " b 1 n e gormege aş arsınız. 

HAFIZANIZ ZAtF JSE .. 
E.ğer hafızanız zaif ise kendi kendini-

•'••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r 

ze dalgın olup olmadığınızı düşününüz. 
Dikkatinizi daima temer1'üz ettirmeğe 

bir nokta üzerinde toplamağa çalışınız. 

Bu suretle bütün has isimleri ve hatta 
telefon numaralarını bile habrlamanız 
mümkündür. 

Beyaz üzerine küçük mavi yaprak ~e
dinize gelmek için en güzel ve en kolay killeri işlenmiş emprime krepten rop. 
usuldür. Leylak mavisi mat krepten rop, açık 

Prenses Nadya Şerhatov Gran Dük F.ransadan sürgün gönderiyorlar. 
Nikolanın y!verinin kızı ve hakiki bir Prenses Nadya sevgilisinin peşin.de• 

prensestir. Güzeldir. Çin Hindistanına da gidiyor ve orada bir 
Bu güzel prenses kendisini seven ve kız çocuğu oluyor. 

SALAT ALIK SUYU 

Eğer salatalığı aeviyorsamz ve arasıra 
salatalık yiyorsanız, sofrada hir iki dilim 
salatalık saklayınız. Akşamlan yüzünüzü 
yıkadık.tan ve boyalannızı eyice sildikten 
sonra bu dilimlerle yüzUnüzü 21iliniz. Sa
latalığın suyu cild için en mükemmel bir 
gıde.d r. 

ASABI MlS)NiZ? 

Eğer biraz asahi ise_niz uykuya yatma
dan evvel, bir ıhlamur banyosu alınız. 

500 gram ıhlamur çiçe~ni kaynatmız, 

bunu banyonuza dökünüz, aonra bu ıh
lamurlu au ile bir banyo yapınız. Bundan 
sonra kolaylıkla uyumanız kabildir. 

SAÇLARI MODAYA UYDUR
MAK iÇiN 

Eğer saçlarınızı modaya muvalık su
rette taramak ve eaçlannızı yukan kaldı
rarak ensenizi açmak isterseniz ensenizde 
bazan ufak ince ve asi saçlar kalır, bun
ları bir parça aselbend ile yukarı doğru 
fırça]ayınız dimdik durur. . 

YORULUYORSANIZ .. 

YATAKTA JiMNASTlK 

Eğer sabahları kalkar kalkmaz kültür 
fizik yapmak canınız istemezse, yatağı
nızdan ayağa kal1'ınız ve imkan olduğu 
nisbette fazla miktarda gerinmeğe bq
laymız. Bu 21uretle yava§ yavaş uyanan 
vücudunuzu derhal harekete geçirmeğe 
ihtiyaç duyarsınız ve hiç farkına bile var
madan jimnastik hareketlerine başlamış 
olursunuz. 

YANAKLARINIZ lÇiN 

Eğer yanaklarınızın yuvarlaklığı bo
zulursa her gün aklınıza geldiği zaman şu 
küçük yüz jimnastiğini yapınız: Avurdla~ 

nnızı imkan olduğu nisbette şişiriniz.Son

ra ağzınızın içindeki havayı boşaltınız. 
Ve yanaklarınızı içeriden emerek çökür~ 
tünüz. Eğer bu küçük hareketi birkaç de
fa yaparsanız yüzünüz için ne kadar te
sirli olduğunu görürsünüz. 

SARIMSAK YEYINIZ ! .. 

Yaz tatillerinizden istifade ederek boJ 
bol sarımsak yeyiniz. Sarımsak mideyi ve 
barsakları tasfiye eder, eğer yalnız sa
rımsağa tahammülünüz yoksa cacık ne 

güne duruyor) 

Plij modası 

Bu sene plajlarda rast gelinen mayo, son perfeksiyondur. Şort gibi kısa plaj 
plaj kostümleri ekseriya trikodandır. mantoları da çok modadır. Düz mayolar 
Havaların sıcaklığı plaj roblan ile ak- artık o kadar gözükmiyor. Bunlara mu
şam tuvaletlerini de birleştirmiştir. Yeni kabil emprime ve çizgili mayolar çok 
mayo ve plaj roblannda dikkati çeken revaçtadır. 

Kuyu su.yu 
Güzellik eksir midir? 

Jngilterenin en güzel kadm]annm 
Brunfild ıehrindekiler olduğu aöylenir. 

Brunfild kadınlarının güzelliği o kadar 

dillere destan o1muıtur ki İngilizler gü

zel bir kadından bahsederken ı 

- Bir Brunfildli gibi güzel 1 derler .. 

Bu .,ehir kadınları bilhassa eon derece 

açık sarı saçlı ve en yumuıak ciltli ola
rak tanınmışlardır .. 

Şehir halkı kadınlarının glize1Jiği ile 
öğünür. Hatta, bu kadınlarin güzelliğini 

korumak için bir de cemiyetleri var .. 

kadınlarımızın aiizeUiği, kuyu auyu De 
)"lkanınalanndan ileri gelmektedir.> 

Bu ftiru:a bUtlln ıehlr halkı fttirak et-

İşte bugÜn hu cemiyet ıehre horu meslnl lld aene sonraya tehir etmfşthn,.. 

döşenerek su getlrllmeai karanna tfddet- Ya o zamana lı:adar Brunfildliler kUJ'\I 
le itiraz etmiş ve hU.kümetin b u kararını, suyundan vugeçmeyf kabul ,decelder, 

yakasının etrafı çiçek işlemeli. 
sonra da· terkeden sevgilisi aleyhine bir Çocuğun adını Nadice koyuyor. 

Açık mavi krep; göğüs kısmı açık ye- dava açarak ondan bir milyon frank taz- Artık saadet tekrar geri mi geldi dl· 
ıil yapraklarla işlenmiş .. 

rninat talebinde bulunmuştur. yeceksiniz? Hayır .. 
Üzeri geniş yapraklarla süslü beyaz Terk edilmek... Güzel bir kadın için Brentes bir kaç ay sonra prensesle bo-

emprimeden dar bir rop. hele prenses de olursa çok acı bir şey- zuşuyor ve ondan ayrılmasından kıısa 
Siyah bir dar rop, üzerine aynı kumaş- dir. Fakat acaba prenses Nadya kocasını bir zaman sonra da Irlandalı bir zenginin 

tan bir ceket. Yalnız ceketin yaka ve kol ve iki çocuğu ile birlikte yaşadığı mesud kızı ile evleniyor. 
ağızları ile etekleri san ipek ile çevrili. hayatı bir baş dönmesi yüzünden terk Nadya için artık tımidler suya d~ 

Çok uzun, beyaz krep bir rop, göğüs ettiği için bu acıya hak kazanmamış mı- müştür. Fakat tali daha onunla oyna

kısmı son dere~e .dar ve üzerinde hafif 
işlemeler .. 

dır? Nede olsa o şimdi feltlketle karşı- maktan bıkmamıştır. 
!aşmış bir kadındır. Ve mahkemede bu- Brantes, evlendiği kadından dört beı · 
lunanlar ona çok acımışlardır. tşte hi- ay geçmeden boşanıyor. Neden? meç~ 
kAyesi: hul... 

Prenses Nadya Şerbatov kocası ile be- Bu boşanmayı haber alan prenses tek~ 
raber mesud yaşarken tesadüf karşısına rar limitle düşüyor. 
bir deHkan1ı çıkarıyor. Brantes adında- Fransada çok perişan bir haldedir. Kı
ki bu delikanlı meşhur ve zengin fahri- zı dört yaşına gelmiştir. Yaşamak için 
katör Şnayder'in yegenldir. Sevişiyor-. çalışmak mecburiyeinde kalan prenses 
lar. Brantes bekardır. Fakat prenses sıkıntı içindedir. Brantes de Parise dön-
evli ... İnsanın bir kerre başı dönmesin .. müştür. Çocuğunu resmen tanıyor. Ve 
Prenses Brantes uğruna kocasını, ço- sabık metresine ayda bin beş yüz frank 
cukla.rını terkediyor. Boşanma kararı tahsis ediyor. 

alıyor. Brante.!I onu alıyor mu? Hayır... Prenses bundan yine Umidlenlyor. · 
Sadece beraber yaşamakla iktifa ediyor. Sevgilisini temelli olarak ele geçlıtmeğe 
Prenses buna da razı. çalışıyor. Muvaffak olamayınca da mah-

Uç sene böylece geçiyor. kemeye baş vuruyor. İstediği bir milyon. 
Bu müddet zarfında Nadya çok uıes,- frank manevi zarar ve tazminat ve ayda 

uttur. Fakat Brantesin ebeveyni bu mü- bin beş yüz frank yerine on bin franll 
nascbeti hoş görnıiyorlar ve nUfuz isti- nafakadır. 

mali suretile delikanlıya Çin Bindista- Bakalım bu hazin aşk macerasının 

nında bir vazifeye tayin ettirerek Adeta neticesini mahkeme nasıl bağlıyacak? 

Süz an Lan~len öldü 
Fransız tenis sporu matemde 

.) .ı:~ 

' .. 
·'·t~· ' 
,q ~\t~, 

Silzan. Langlen talebeleri a'Yasın.da 
Paris 4 (ö.R) - Meşhur tenis şam- içindedir. Süzan La.ng1en bütün tenil 

piyonu Silzmı Langlen bu sabah vefat alemince maruf bir sima ve zengin vaad
e1miştir. On beş gUndenberi bast.a idi. ler taşıyan bir sporcu idi. tik şampiyon. 
Fransız tenisi bu gaipten derin bir matem luğunu 1914 de kazanmıştı. 

Siyah - Beyaz 
Modası hiç değişmeyen renkler 

Siyah modası hiç geçmez, derler Be
yazın da öyle.. Bu tene bu iki rengin 
bir arada çok güzel ıeyler te§kil ettiğini 
görüyoruz. 

Siyah jeree bllızun üzerine. yakasına 
veya ön tarafına gelecek §ekilde beya:.ı 
bir parça eU. koyabilirsiniz. 

Bunun üzerine geyeceğinlz eali veya 
truvakar da beyaz olacaktır. Fakat. bu
nun cep ağızJannı, kapak]arını 'Veya cep

lerini tamamen siyah yaparsanız çok oık 
durur. 

Siyah beyaz, beyaz aiyah eüsUnü ko
yarak eski elbiaelerinizl de güzel 'Ve yeni 
bir ıekle koy_abilireiniz. Beyaz keten el
bisenizin yua ve kol ağızlarına çevire-

Çiçekler 
-0--

Şapkanızdak.J, elbisenizin gl>ği.i& ve 
yakasındaki çiçekler yapmadır diye 

ötekilerden ayrı tutmaAa hakkınız 
yok. Bunların da mevsime tabi olmaları 

ceğiniz !liyah zırh çok güzel duracutn. 
Bilhassa, bu zırh çok güzel yırbnacmda 

içeri doğru bir çiçek ıeklinde kıvnlırsa 
güzel bir motif teşkil eder. 

Siyah ve siyahlı İpek rob üzerine de 
geni~ ve mendil ıeklinde devrik bey._. 

yakalar modanın bu ıeneki güzel buluşla
nndan biridir. 

Şapkalarda da siyah beyaz hakimdir ı 

tabii beyaz ıapka üzerine beyaz .iyah 
yaprak veya kordeli. konuyor. 

Beyaz elbisenin yaka11na siyah bb 
yapma çiçek veya hakiki bir aiyah yahut 

çok koyu renle. karanfil konursa gene 
anodu olur. 

Pariste 
.. --0--

Uniformalı kadın 
polislerinin vazife
l erine nihayet verildi 

Mesela., kııın taPkanızda ve robunuz- Pariste, kendilerine mahsus üniforma 
da taııdığın:ız çiçeklerin bu mev21inıde giyen kadın polisler vardır. Sayılan 

solmuı olmaaı lazımdır. Şimdi, bu mev- mahdut olmakla beraber şapka ve tay

simde hangi çiçe1'ler varsa sizdeki yap- yorlan ile derhal anlaşılan bu kadın po

ma çiçeklerin de onlardan olması icap llsler ı.abıta kadrosundan kaldırılmışlar 
eder ı Mine, papatya, gül, gelincik gi- ve sağlık direktörlüğüne devredilmişler-
M. ~. 

Yalnıx. hım çiçekler vardır ki, kış yaz Sağlık direktörlüğü bu sabık kaclııı 

üzerinizde taDıyabüirsinlı ı Manolya, in- polislerden sosyal yardım teşkilMmda 
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Piç Leon impaı-ator oldu 
Bizans tarihinde ahlaksızlığı ve kadına düşkünlüğü ile 

nam alacak olan bu genç imparator şimdi işe 
nereden başlıyacağını düşünüyordu 

V aail 29 Ağustos 886 tarihinde f Piç Leonun kısaca yazacağımızı Daha saltanatın ilk basamağında 
öldü. Onun ölümü Bizans tarihi için saltanat hayatı işte bu kadın iptilası fena bir hareketle halkın gözünden 
tahta çıkı~ kadar büyük bir değiıik- ve ahlak zaafının bir aynası ola- düşmek çok tehlikeli birşey olurdu. 
lik kaydeder. caktır. İşte bu düşünceler genç, haris fa-

Şurası inkar dilemez ki bütün Biliyoruz ki Leon, sıkı bir baskı kat zeki Leonun kafasında yer bul-
serseriliğine rağmen Vasil Bizans ta- altında yaşarken ilk aşkı hissetmiş- du. 
rihinde adını saygı ile andıracak e-- ti. tik önce sarayda değişiklik yap-
aerler bırakmıştır. Zoiçeye karşı olan bu aşkının madı. 

Yerine geçen piç Leon ise onun meyva vermesine 0 zaman impara- Hıristidi, yine muhafız kuman· 
hırakbğı eyi eserleri birdenbire boz- tor Vasi! mani olmuştu. danlığında, kaldı. Valide imparatori· 
madı. Fak.at o da tarihe adını başlca Leonu zorla annesi güzel T eofa- çe Etkarinaya, imparatoriçelere mah 
cihetten, kadınlara karp iptilan ile no ile evlendirmişti. sus olan dairesinde kalma müsaadesi 
geçirdi. Yine biliyoruz ki T eokano, koca- verildi . . Çünkü Leonun kansı ve 

sını elde etmeğe çok r .. hcımış fakat d" · · la · 1 T «Piç Leon>. cakıllı Leon•. edin- r-" :s şim ı ımparatonçe o n giıze eo-
dar Lcon> diye ayrı ayn §C>hret bu~ onun kalbi ilk aşkı olan Zoiçeden çe- fanonun, kayın validesine karşı bü-

lan b V ·ı· hak'ka · l virememişti. yük bir sevgisi vardı. u ası ın ı ten pıç o an Le h .. d V ·ıd "dd ı· 
. . . . ... on u yuz en ası en tı et ı O d l d '- 1 kar k çocuğu hır taraftan kendısını ahlak h"r day k t . t" eği mi i i ıd oğ una §1 en-

d. h "b" .. • h ı a a yemış ı. dJ . . k .. d f tm" t" 
ve ı.n • ~ı gı ı gosterıyor . er, Şimdi Vasil ölüp te Bizans tahtı- ısını orumuş, mu a aa e ış ı. 
hangı hır Bızans~nı~ en ufak hır ah- na kendi geçince artık Zoiçeye kar- T eokano, imparatoriçe olduğu 
tak hatasını e~ ~uyuk cezalarla k~~: §ı olan ve hala sönmemiş bulunan halde yine veliahtlere mahsus olan 
ıılarken kendısı «yapmayın• ,dedigı aşkını tatmin imkanını da eline ge- dairesinde kalm:ağı tercih etti. 
~y!eri ken~i nefsin.de ve çok geni§ çirdi. Leon bunu kabul etti. 
ölçüde tatbık ederdı. Fakat hu imkanı, hu fırsatı bir- Çünkü işine öyle geliyordu. 

Değil kansı üzerine metres tutan denbire kullanmadı. Prensea T ckla, Vasi! öldükten 
veya başka bir kadınla kıaa bir mü- Bunun iki sebebi vardı. sonra tekrar büyüle adaya gönderil-
nasebeti olan, b.atta kansı öldükten Bir 'kcrre saltanata henüz yabancı medi. Saraydaki eski dairetine yer-
sonra ihtiyaç hissetse tekrar avlene- sayılıyordu. Kendi muhitini tP.şkil lefti. 
ni kiliseye aforoz ettirirdi.Buna mu- edinceye ve alışıncaya kadar sabırlı Sebastiyano da yine sarayda ve
kabil kendisi bir değil birkaç metres- obnak lazımdı. Sonra da V asil Zoi- kilharçlık vazifesi ile şarap mahze-
le birden yaşardı. çeyi evlendirmişti. nine kavuştu. Tabii karısı da ya-

Bu yüzden kilisa ile arasında çok Sevgilisinin bir kocası vardı. nında olarak .. 
mühim ihtilaflar, hatta düşmanlık- Kocalı bir kadını nasıl koynuna 
lar bile oldu. alabilirdi? - BtTMEDl-

Ceza evleri birer iş ve terbi ye 
olacaktır • •• 

muessesesı 

Umum Direktörlüğün vazife ve teşkilat kanunu çıktı 
Bizim rejimde ceza evi • Eaki adiyle niı ve o nisbette ehemmiyetlidir. t Divanı muhnsebata tevdi olunacaktır. 

hapishane - bir tazyik müeaııeaesi olmak- Diğer taraf tan ıimdiye bdar hapis.o iş esası üzerine kurulan ceza evlerin· 
tan çıkmq, terbiye ve ıal&h yurdu olmllf- haneler id11resinin teşkilat ve vazifeleri- de çalı,tınlan mahkumlara verilecek 

tur. ni gösteren bir l:anun veya nizamname gündeliğin miL:darını teabite Adliye ve-
Amerikada ve Avrupanm bir çok de mevcut olmamnaı bu boııluğu doldur· ldilcti salahiyetli sayılacaktır. 

memleketlerinde henüz erİ§İ}emem.İf mak lüzumu kanunun bir in evvel ha· Çalııan,mahkumlara verilecek günde· 
olan hu seviye Türk adliyesinin bir kııç zırlanmuını icap ettiren eebeplerden bi- tikten İll§e masrafları çıkanldıktan son· 
•eneden beri takip ettiği uyuetle ken- ri olmuttur. ra geri kalan mikdar, her mallUın için 
diliğinden husul bulm~ur. Bugiin, fU 1 --L h b '- d 1 __ ,_ B Yeni kanun ile Adliye vekaletine bağ- açı acıu; csn a x:ny o unacaa:tır. u 
veya hu eebeple cemiyetin nizam ve .Ü· h k ı b ı al - '-

lı bulunan ceza ve tevkif evleri umum csapta ayıt ı u unan par ar ancaır. 
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ember ay • u e 
Siyasi havayı karartan endişe bulut

lcirını ortadan kaldırmıştır 
lngiliz · başvekili dedi , ki 

Eğer- amele partisi kana susamıf
sa ve eğer lngiliz hükümetinin 
sulhçu siyasetini Jetiştirecetini 
zan ediyorsa aldanıyor. Jngiliz 
milleti bizim takip ettiğimiz siya
seti tasvip ediyor,, 
Londra 3 ( A.A) - Ketterinyede söylediği bir nutuk.da 

Çembcrlayn demiştir ki: 
İngiltere ile müttefiklerinin senelerden beri harp kazan

dıklarını söyliyorlar. Biz bu serbest demokrasiyi ecnebt ha
kitrJyctine karşı muhafaza etmek ve kuvvetten ziyade nizam 
ve kanununa hükilm sürdtirmek için mücadele ettik. Eğer 
hürriyetimizin tehdit edildiğini görecek olursak ve bu hür
riyeti mUdafna etmek için harpdcn başka çare olmadığına 
kanaat getirirsek yine çarpışmakta tereddUd etmlyeceğiz. 
Nazır büyük harpdeki zayiatı hatırlatml§ ve bqlıca vazi

fenin böyle bir kıtalin tekerrürüne mani olmak olduğunu 
söylemiştir. 

Ispanya hakkında Çcmberlayn en iyi çarenin harbe niha
yet vennek olduğunu söylemiş ve bir tavassut teşcbbtisünlin 
muvaffakıycti belirdiği takdirde hUkUmetin muharipler le
hine olarak her fırsattan istifade edeceğine dair teminat ver
miştir. 

Hatip muhallf partilerin tarzı hareketine teessU.f ederek bu 
hareketin Jn.giltere haricinde milletin yekvUcud intibamı bı
raktığını tebarüz ettirdikten sonra şöyle devam etmiştir. 

Memleketin sulhu muhafaza ebnek hususundaki gayret
lerimizden vaz geçmlyeceğimizl ve vahlın neticeler tevlld 
edebilecek bir tarzı hareket ittihaz etmek1iğimlz.l lsted14 

ğini zannetmiyorum. 
Hayatı . ınenfaatlerimlzl milda!aa etmek için kuvvet isti· 

maJinden ~ka çare olmadı~ına kanaat getirmedikçe kuv
vetimizi ihtiyat olarak muhafaza etmek !Azım geldiği fik-
rindeyiz. lngiliz parlamentosunda son Mdiseye sebep olan gertÇ 

Harp uıınanında iaşe ve takviye meselelerinden bahseden mebw Dunkan Sand11s karısı, çocuğu. ve kain 
nazır donanmanın deniz yollannın serbestliğini temin ed&- pederi B. Vimton ÇurçU 
cek kadar kuvvetli oHuğuna dair teminat vermiş ve memle- - Ingillz milleti, takip ettiğimiz siyasetin bırakılmasını 
ketin harp zamanında istihsalMmı çoğaltma.'fl 16.zım gelece- fstemiyor. Giltttiğilmliz siya.setten inhiraf etmek vahim neti· 
ğini ilnve eylemiştir. , celere katlarunak olur. 

Roma 4 (0.R) - Italyan matbuatı Ingiliz başvekili B. Roma 4 (ö.R) - Kont Cianonun lngiliz bUylik elçisi ıt• 
Çemberlaynın son nutkunu bUyük memnuniyetle karşıla- son millakatı Italyan gazetelerinde uzun uzadıya mevzu" 
maktadır. • bahis olmaktadır. 

Çemberlayn bu nutkunda amele partisinin muhalefetini Deyli Telgraf, bu müllkat münasebetiyle beynelmilel va• 
tesirsiz bırakmıştır. ziyeti gözden geçirmekte ve bUyUk bir nikbinliğe kendimlJJ 

Gazeteler, nutkun muhtelif pasajlarına geniş yer vermek- kaptınnağa sebep olmamakla beraber vaziyette bazı salP 
tedirler. emareleri mevcut olduğunu kabul etmeliyiz, diyor ve şö> .. 

Ingiliz başvekili şunları söylemlştir. le devam ediyor. 
- Amele partisi kana susaml§sa, hükUmetin ırulhçu siya- «Diplomatik Atmos!cr bira% açılmış gibidir. Bunun alA-

setini değiştireceğini :ıannediyorsa aldanıyor. metleri şunlardlr. 1 - Roma ve ~ndra tarafındaki anlaşrn' 
Çcmbcr1aynm nutku muhalefetin sadece spekilll\törlerln daha fazla sadakate başvurmuştur. 2 - Eski AvusturyanJJJ 

menfaatlerini müdafaa ettiklerini meydana koymuştur. Zira borçlan Almanya tarafınüan kabiıl edilınlştir. 3 - ispanya• 
Ispanyol sulanna gemileri gönderenler spekutisyon yapmak daki yabancı gönilllülerin geri alınmaları hakkındaki plinJJI 
gayesini takip ediyorlar. • tatbik mevkilne konulına.$1 yakındır. Avrupa yeni gUnlerf 

Başvekil, Ispanyol sulanna gemilerini ve mallarını gön- doğru gidiyor. Başvekil Çemberlayn tarafından takip edileD 
dercnlerinbütUn tehlikeleri zaten kendi iizerlerine aldıkları- siyaset Avrupa siyasl ufuklarını aydınlatmnğa. fikirlerdeki 
nı kaydetmiştir. gerginliği dağıtmağa yardım etmektedir. 

Çemberlayn bUyUk harbin kıtal sahnelerini hatırlattıktan Para 4 (Ö.R) - Frankonun son verdiği cevabın gayri 
sonra hUkilmetin başlıca vazifesi bu kabil !Aclalarm tekran- milsait olan tesirine rağmen Ingiltere hilkümeti lspanyad• 
na mani olmaktır. demiştir. bir mütareke temini ümidini kaybetmemiştir. Ademi ınil" 

ispanya meselesine gelince, Çemberlayn bu sahada yapı- dahale komitesi yarın (Bugün) umumi bir içüma akdedecc1'· 
lacalc en iyi hareketin bir tavassuta teşebbüs etmekten iba- tir. Figaro gazetesi B. Çemberlayn tarafından takip edile!I 
ret olduğunu, lngilterenin zamanı gelince bunu yapmaktan siyasetin şiddet önünde eğilmek isUyen tahriklere asla sU· 
çekinmiyeceğini beyan etmiştir. Muhalefetin bu kadar nazik rilklenmemek azminde olduğunu yazıyor. Hlimanite barba 
bir beynelmilel vaziyet içinde tuttuğu yolla Ingiltereyi te$. I mAni olmak isteniyorsa, demokrasilerin kurtanlmas~ arzıı 
rika içindi! göstermeğe çalışmasına tees,,U.f etmiştir. Ve sö- ediliyorsa mütaarrızın ağzını tıkamaktan başka yapılacak bit 
züne şu sureUe nihayet v~ şey olmadığını yazıyor. 

lcUnunu ihlal etmiş olan bir Yatandat c&- - L '- k b 1 h müdürlüğünfin vazifeleri tayin ve teabit m111U.U.mun anunl •c ep er üzerine ta • 
Ea evine girdikten sonra. takip edı1en M ı · f dı k . T b k r t· ıt " a· cı' 
b rb. edilmi• ve bu arada ceza evlcrı'ne taal- liyeai zamanında mülkiyetine intikal t ne ı etra ın ı ı u u ayı ı e ın u te ıye siyasetiyle hü'riyetini değit- ........ an ş u a 
Lirmekte ve oradan çıkarlten cemiyete Ilık eden bazı muamelelerin sür'atle ce· edecektir. Vefat halinde miraaçılanna • kurultay için hazır• 

1 d reyan ve if ..... nı temı·n edecek olan hu'". kalacakbr. karşı iı e iği suçtan tamamiyle nadim - k l d / k/ b / d 
bir hüviyet knzanmıı olmaktadır. kümler de ilave olunmuştur. Hükmt phsiyeti haiz ceza evlerinde tasavvur te rar can an ı l ara aş an 1 

Okuma yazma bilmiyen, orada bun- Umum müdürlüğün vazifeleri kanun· çalıştırılan mahk:Q.mun uygunsuz hareke- Her iki senede bir Ankarada toplan• 
lan öğrenmekte ve namuslu bir insan da şöyle sayılmıştır : ti sebebiyle iş eansı üzerine kurulmUJ makta olan Milli Tıp kurultayının ye• 

gibi çalı~ıp hayatını kazanmanın zevltini •Ceza ve tevkif evleri umum müdür· olan diğer bir hapishaneye nakli halin· J ·ı F ' h J b •ı k •? dincisi, cümhuriyetimizin on bqinci yıl• 
tattıran bir me8lek ve san'at sahib~ ol- lüğü Adliye vekil~nin direktifleri daire· de o zamana kndnr hesabına kaydedil· ogı tere ransa ya ağ ana 1 ece IDI. dönümüne rastlayan 936 eencaine tehir 

maktadır. Edime ve İmrala ceza evleri· sinde ceza ve tevkif evlerinin inta Ve miş bulunan para mütedavil sermayeye lngiliz parlamentosunda, Manş denizi f Fransa ve lngiltere loyılarında ayni edilmi§tİ. 
le. bir çok vilayetlerimizde ltmulmu.ş tamirlerini temin ve idare tarzlannı tan· İrat kaydolunacnktır • altında bir tunel açılması hakkında ye- zamanda işe girişilmi§ ve Ingiİterede Önümüzdelci birinci lefl'İo ayının 26• 
olan modem ceza evlerinde tak.ip edi- zim ve h~p muamelelerini takip ve Ceza ve tevkifleri umum müdürlüğü ni~ göril.şmeler olmuştur. Bu görüş- Şkespir Klayf denilen yerden itibaren 28 günlerinde Ankarada toplana~ 
len bu metod ne kadar isabetli bir fikir b ] ·· 11 k ile umum müdürlügu"'"n •ube müdürlükle· melerin tarihi epey eskidir. tik defa bu denizin dibinde iki kilometreye kadar Ue- olan bu kurultayın müzakere ve mün11• un ara mutea i muhabereleri icra ve v 

üzuinde çall§lldığını pek kısa zamanda teYkif evleri müdür ve memurlannın ta· rine ve dokuzuncu ve daha 7Ukan dere· fikir bundan 126 yıl evvel ortaya atıl- riye gidi.lmijtir. Fransa kıyılanndan ise kap edeceği eüjeler arasında pek mü• 
isbat etınqtir. yin, terfi ve tahvı11erine dair inha mu• cedeki ceza ve tevkif evleri müdürlükle- mıştı. ancak ı9oo metre uzunluğunda bir tun.el him ulc hıfzıuıhha.n ( Öjenik) vardıı. 

Eskiden hapishaneler, Adliye vekl· amelelerini ifa eder.• rine .hlkim ve müddciwnumilerle bu 1802 tarih.inde Fransız mühendisi Ma- açılabilmiştir, BUtün bunlar 1882 ta.ri- Bu eenek.i kurultayda her defaamdıtıı 
Jetinin bir müdürlüğü tarafından ida· Umum müdürlük birincisi it esası suuftan .. yılanlardan bulunduklan de· Uyö, hazırİamlJ olduğu projeyi Napo- hinde olm~ur. fazla Üye toplanacağı anlaplmakta .-e 
re olunwdu. Fakat yeni 2ih.niyct hl· üzerine kurulan ve kurulacak. olan ceza recede kanuni terfi müddetini henüz leon Ponaparta gösterdiği zaman, koca lfler mUkemmel bir surette ilerler- şimdiden kongre hazırlıliarma bqları• 
kim olmağa başladıktan •onra bir mü- doldurmrvanfann da bı"r y·-'-an derece Korslkalı bu fikrin ha'"""'n' olmmıtur. le.en, Londra ıicaret odası tunel inşasına maktadır. Kurultayın Anbra HalkeYİ" evlerine ;ikincisi diğer ceza ve tevkif ev- ., ua. ı·- ., 
dürlük t-kilatiy]e bu i-lerin "'evril- Maamafih bı'r çok yıllar sonra aynı hay muarız bir tavır takınarak her iki taraf- nın" ı"çtı"ma ••]onunda toplana,,.~~ ve •-o• ....., " " 1 · · · I 1 1 1 '- •· ''-' maa•iyle tayı'nlerı· ve kendı'len'ne tayı"n - - ._... .. meeindelı:i güçlük kendiliğinden orta- erıne aıt ı~ er e meşgu 0 ma .. uzere uci y an1 k ta da inşaatı durdurmu..+ur "d rl 1 d'"' -- ' d '-'-' -"Li L"ı 
ya çı ktı ve bunun üzerine veklletin 
merkez t~ifatında yeni bir orpni
zaayon vücuda getirmek lüzumu kendi· 
ni gösterdi. iki eenedenberi bu ınalı:

eatla üzerinde çal~makta olan Adliye 
vekaleti ceza evleri umum müdürlüğü 
bu sene Kamutnydan çıkan bir kanunla 
tahakkuk ettirilmiş ve mükemmel bir 

· teşkilat kurulmtq bu1unmalctadır. 
Hapishanelerin idaresi 1929 eenC9İne 

kadar Dahiliye vekaletine aitti. O sene 
dahiliyeden alınarak Adliye vekiletine 
bağlandı. 9 aenedenberi Adliye vekile
tinde buluıımnkta idi ve daha ilk eene
lerden itibaren bir t~kilat ihtiyaçı du
yulmağa başlanml§b. Fakat bilhuaa g&
çco ~ne çıkanlnn bir kanunla tadil edi
len ceza kanunumuzun 13 üncü maddesi 
ceza evlerine yeni ve mühim vazifeler 
yüklemiJ bulunmaktadır. Bu maddenin, 
yeni zihniyete göre cezayı infaz &İ!'lte
minde ceza evlerine tahmil etmi, oldu
ğu vazife ve mükdlefiyetler mevcut 
teşkilatla temin cdilemiyecek kadar ge· 

kısma aynlacaktır. edildikleri derece maaşının verilmesi ca- r 1 ve alakayı Ingiliz devlet adamı . ""i'" • • • r• 0 ar a, ıger 111UOn a C8JUN 115ıu ..,, 

Jı eauı üzerine lrnrulmUJ ve kurula- izdir. Fakat bu suretle geçtilcleri derece- Balfur da g&ierm.iş. Fakat Lord Klçner Fakat bu akslhklere raiznen tunelin m- de yerli bp müstahzarat sergisi açdaea~ 
'- 1 .; umumi hükümlere gokre "-tıs• ap edı'lın' • bu fikrin gcrçekle«mesi için var kuvveti- şasına ait yeni yeni projeler yapılmasın- haber alınmıştır. ca-. o an ceza evleri mütedavil sermaye "· ..., r·· 

ile yapacaldan i ter dolayı.siyle hükmi ccye kadar bu maaş tayin edildikleri me- iJe çalışmaktadır. dan v~eçilem~tir. ~u projeler ara- Sıhhat ve İçtimai muavenet vckale~ 
muriyet haricindeki vazifeler için mük- Politika ve harp hadiseleri ve hususile sında bılhassa bır danesı çok enteresan- bir tamim ile bütün vilayetlere yedine• 

p.}ısjyetj haiz olncaklardır. Mütedavil t.eeep hak tqk.il etrniyecektir. Napolconun Ingı'ltercye karşı gu .. ttUgwU dır. Bu proje tunelin uzunluğunu takri· tıp kurultayı toplanmasa hallıncla nııs• 
sermaye ile İJ görecek her ceza evini b 60kil larak b ktedir N ih d en ometre o tes it etme · 1A t ' • •• kaşa edil 1t ~· 1 , temsil edecek mnknm ve memurlan Ad- C§ri tar" inden itibaren mer'iyet tecri politikası büyük bir hayal gibi B .ed d l, Ş ı,~· Kla r~ uma verml§, muna ece IRIJC e 

mevkiine girecek olan bu kanunun, mo· görünen bu düc:ünceyi bir müddet irin bu 1~~~ , .... ~ e, tune e..., .. ır Y ile bu süjelere ait rapor sahiplerini bil1 

Üye vekaleti tayin edecek, lüzum gördü- t ., ~ aşut.LlıaAWi Fransada Songatdan Avru a 
dern ceza evleri tesisinde ve mevcutla- unutturmuş ld P dirmigtir. Kurultaya ayrıca serbest teb• ğü zaman da deği tirccektir. o u h ___ ,...__ --'-
nn inkişafında çok faydalı bir rol ifa 1870 _ 71 h b.ınd Gl dsto tasına Vö.1.LU<ULw.dır. Anca&; asıl tunelin ligat ta yapılacaktır. 

Hükmt tahsiyeti haiz olan ceza evle· ar an sonra o n, . . :..:l-ftA ru· --'L.!1 da 
edeceği muhakkakbr. bu projeyi Alınanyaya karcıı bir tazyik lll§8S~. gır~~en -.cll.l arasın. Kurultayda başlıca iki .üje münabf' 

!erinin mütr.davil sermayeleri mikdarla- ' '$ ve denızm dibinde Uç metre kutrunda bır dil 1ı:: b . 
nnı tayin ve birinden dig"erı"ne ..__ Lıı·ne vasıtası olmak ilzere kullanmağa kalktı. Kla l!- • , • • •• e ece ve una aıt raporlar okunıs• 

n~ ( vuz tune.ı.w nın ınşa edilmesı goz caktır 
Adliye vekaleti ealahiyetlidir. ' Bunun Uzerine, bu gUn hQIA Jftevcut olan . .. . · 

Is t S t ve 1919 ılına kad Ma d nizind 10 önunde tutulmuştur. Bu klavuz tuneli Bunlardan birisi grip ha.atalı.it. diğeri 
Hükmt onhsiyeti haiz olan ceza evle- me an ODUn b" d fy ar Ilf e e yapıldıktan sonra, içinde aynca tecrübe de (öjenik) ırlı: hıfzısaıhhaaıdır. 

rinin mütedavil eermaye muamelelerine Bı•sku••vı•tı• ın en azla sondaj yaptırarak tunele en sondajlarına girişilecek ve bu suretle je-
ait hesap usulleri Adliye ve malO-e ve.. elverifli gelecek yerleri araştıran cMa.nş olo'ik vazi et tereddütsüz larak t · 
killiklerioce mü.+er-'- -n t ... b •. t oluna- eax..-AL1--2- y••• 1 denizi tuneli kumpan ası .. ~· edildi. l y o ayın le bir tünel İnşasına baılanınca, .ı.zaıı 

ır• CIU: ..... ısu.~ -r"yan 80 UC&n- y » ICD15 Ve tesbit edilmiş olacaktır Şayet klavuz h r 
caktır. Iarı dU,UrUr Bu auretl tıkla- B kum 1d · suyun ava tazyiki ile geriye itilmesi ,., 

Merkezde tevhit ve blançoııu tanzim rm bUyi.lrne:fne, iftih~ yUzle- u panyanm yapmış ~ uğu arq- tunelinin geçtiği saha inşaata elverişli zamdır. Bu itibarla, hava tazyikinin bıı• 
olunacak hesaplar her mali yıl eonunda rlııe renk kan .. lmesln 1 tırmalar neticesinde jeolojik §8rllann çıkacak olursa, gene klavuz tuneli csa.'! lıınduğu hücrede çalışan işçilerin bl.I 
Adi" 1 k dım ed v:__ 

1 
~~ , ku e Yal'-

20 
böyle bir temelin inşa.sma çok elverişli olmak üzere, asıl tunclin ~~ına başla- yüksek tazyike olduğu gıÖi, tazyik.in yıs• 

ıye ve maiye ve illerince tayin olu- er. ~ne" - tusu ld ğu te b·t dildi. B r 
nacak iki memur tarafından tetkik edi- ku.ru§tu.r. 0 u . s ı. e u araştırmalarda 

1 

nacaktır. Manş tuneli altı metre kutrun- vq yavq aznlt1lmıısına da all§l'nalan •' 
lerek taalluk ettiği mal? senenin hita· 5 9 14 20 24 29 ~ nıanş~ altında baştanbaşa kaplı- da inşa edilecek ve klavuz tuneli, ana zımdır. Aksi takdirde. birdenbire yapı• 

' ' 
1 

' • yan hır tebeşır tabasından geçmesi lfızım tneli bir tarassut gcridi olarak kalacaktır. lacak olan hava tazyiki neticesinde mından itibaren en çok alh ay icinde ı s 
g~]di~i anlaşılmış. ve i§e başlanmıştır. Sulu veya su sızan tabakalarda böy· ölüm tehlikesi b111 gösterebilir. 
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Çocuklara Hikaye 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ESiRLER 
.. 

Bir bardak sq ve 
1 milyon lira! 

Bir bardak suyun kırk yıl hatırı 

vardır. derler. Doğru! Bakın bunu gös
teren bir misal. 

Kızı milyarder karısı, kardeşi mil
yoner, kendi amele olan . adam 

Köleliğin, uzun asırlar milddetince, etrafına t.oplandılar. Gayretleri gemiyi 
1 

tn .. 
öcşerjyetin en korkunç fellketlerindenl'hafifietmemekle beraber hiç olmusa, Bunddan b~n ~~.t senerllie:'e • gilız 
birisi la ak de t · ld ğu __ , f 1a,_ tt k tardı sarayın a ır zıyıu.et ve yor. Ziyafet 

l·"' d Oku 1--- b k··ı ·ı·ğin H k b.. ilk b' t .. te, yaşlı hır adam, bırdenbı.re olduğu 
o r vam e nuş o u ma-,onu saran cu.u e <Lll.e en u . . . . 

um ur. yucu~unıza u o e ı er es uy ır cesare ve ener.ıı 
betbalıt kurbanlarından bazılannın çek- ile çalıştL Fakat bu defa da pompaların yere ~ıkılıyor. Herkes, adamı sarhoş 
tikleri işkenceleri anlatmayı faydalı bul-1 biri kınlarak diğeri de işlemiyecek bir zannedıyor ve kaçışıyoir. da 
duk. Anlatacağımız hik.Aye, efendisinin şekilde tıkandı. y ahiız onun yanı başın oturmakta 

h··ıu ·1 · · ang d ku tard ğı • ın' B lık fırt h fiflemi u üınid olan bir genç kız, hemen bir bardak u n aı esını y ın an r ı ıç u ara ına a ş ve -
h.. · ti · d edil k ndi ,_ıı_: 1 . liğw· • ~ g . hı11ıı .. . su alıyor, adama içlriyor. Adam bayıl-umye ıa e en ve e zeA..li.:ily e sız ımıze ragmen, enu ı:uö su uzerın-
çalışkanlığı sayesinde, kendiliğinden de duruyordu. Sonra yavaş yavaş yük- mıştır. Kendisine geliyor ve Kıza te-
Amcrikanın meşhur muharrirleri ara- selmeğe bulutlar cesim tabakalar halinde şekkilr eltiklJn sonra: 

L°'tf b · · ·zı ve adr · i · sında yer alan bir zenci tarafından ya- toplanarak kaybolmağa başladı ve biz, - u en ana ısmını esın zı 
zılmı§tır. muhtelif fasıWarla güneşi gördilk. verir misiniz? diyor. * Gilneşin battığını mı, yoksa doğduğu- Ara~n on iki sene geçtikt~~ sonra, 

Bir gün arkadaşlarımdan 49 kişiyle nu mu bilmiyorduk. Fakat uzun bir mil- Burç ismindeki bu kız, kendisıne, bi-
• amız1 b' il 1' k berııber, ben de, Amerikada, Çarleston nakaşadan sonra, sabahın dokuz veya zım par a ır m yon ıraya ya ın 

pnzarına sevkedildim. Ellerimize esaretin onu olduğu neticesine vardık. bir servet bırakıldığı~ıı haber alıyor: 
basit bir nişanesi olan kelepçeler geçiril- Aramızdan bir kaç kişi, aşağı inerek, . ~~ğer 0 adam bir mılyonermiş. K

0 
•. 1cilnr~ dikten sonra, bizi bir vapurun anbanna ambarlara inmek cesaretini gösterdiler. disını ayıltan kızı. unutmamış ve 

tıktılar ve biz burada, güçlükle nefes ala- Bütün yiyecekler sular yilzUnden zarara ke:ı servetini ona bırakmıştır. 
bilecek bir şekilde sıkıştık. uğramıştı. Maamanh, yenilebilecek hal- İyilik eden daima mükMat görilr .. 

Sürat]e ilerlediğimiz bir sırada ;nü~ de bulunan iki çuval ekmek meydana ----
bir rüzgara kapıldı\:. Geminin sallantı çıkanldL Ve biz de mUkemmel bir şekil
ve yalpaları. daracık ve karanlık bir yere de karnımızı doyurduk. 
kapatılmış olan biz esirler için, taham- Yemeğimiz henüz bitmişti ki bize doğ-

Bir iğneye kaç 
iplik geçer 

mUl edilmez bir hal almıştı. Fırtınanın ru gelmekte olan bir gemi gördük. 
şiddeti bir kat daha arttı, mürettebatın Yelken parçalannı sallamak suretiyle iğneye iplik geçirmesini bilir mlsi-

ç1ğlıkları, eğilen direklerin gıcırtılariyle, bu geminin naz.an dikkatini celbetmeğe niz? 
yırtılan yelkenler dehşetimizi bUsbUtUn çalıştık. Gemi durdu ve bize bir kayık Buna hepiniz tabit ceveb cevabını 

Nevyork 29 (S.H) - Dereden çıkıp 
ta milyonu olan adamın hik&yeaint her 
lcea bilir ama milyoner oldUıtU halde 
dereye girip te çıkmak iatemiyen adamın 
hikayesi pek yenidir. 

Hele bu adam, Amerilcanm en zarif, 
en kibar ve en zengin ailelerinden birine 
mensup olursa .. 

Frenç adında olan bu adam Niyoport 
plajlarında ayda otuz dolar ücretle aıne-
leük etmektedir. Aynı zamanda milyar· 
der Con Astorla evlenen kızı muhteşem 
bir hay~t sürmektedir. Burada muazzam 
bir villası, otomobilleri, mükemmel bir 
yatı, sayısız hizmetçileri vardır. 

Frençı 

- Ne yapalım.. Parasız kaldık. Her 
kes gibi çalışmak ayıp değil a .. ben de 
çalışıyorum. 

Demektedir. Frenç kendisinden bu 
suretle ilk defa bahsettirmiyor. Amerika
lılar onun orijinal ve eksantrik hareketle--
rine çok alışmışlardır. 

Babası Amerikanın sayılı zenginlerin· 
dendi. 1921 de Harvard üniversitesin-
den çıkmış bir mağaza açmışb. Mağaza 
iflas edince ıoförlük yapmağa baJladı 

ve ebeveyninin para yardımını reddetti. 
Fakat tansı da kötü gidiyordu. Kardeol 

U1tınyordu.. gönderdi. verirsiniz. Fakat, bu, çok kolay bir iş 
Bir müddet sonra, gemlnln su aldığı Kayıktaki tayfalar yanımıza yaklaşıp değildir. Çilnkil, sizden bir iğneye iki üç ........................................... . 

«()rUldü. bunun üzerine amban açtılar, da gilvertedeld sahneyi görünce hayret- iplik geçirmenizi lstiyecek olursak bi- :okurların mektuplarıil 
bizi gUverteye r1kardılar ve kelepçeleri· terinden dona kaldılar. ~ dilşünürslinilL : ..................................... d ..... : 
mid çıkararak ~ulan boşaltmamızı em- Zabite, esir olduğumuzu, geminin Halbuki bir lğneye-tabit, göztı biraz Tire İdman yur U 
tettiler. terkedildiğini ve gUçlilkle kurtulduğu- büyükçe bir i~eye - yllz, iki yüz iplik kaptanı cevap veriyor 

Beyaz köpüklil cesim ve siyahımsı muzu izah ettim. geçirenler vardır. _ ÖDEMiŞ KULOBONE _ 
dalgalar uçurum canavarları gibi Uzeri- Zabit, derhal gemisine döndü ve ora- Son gUnlere ka-Oar bu işte şampiyon 261619 36 tarihinde sahanızda yaptı· 
mize doğru hücum ediyordu. Kah mayi dan kaptanla bir usta getirdi Aralannda olarak Serelli tsminde bir adam meşhur- v öd . uh 1 .. l d vil • gun.ız maçm emıı m te ıtiy e eg , 
bir uçurumun dibine düşüyorduk ve bu görilştnkten sonra, gemiyi Norfolka gö- du. Bir iğneye 200 iplik geçırmekle rekor Altın kul'"b.. k'· ük' 1 . 1 ld w ova u u uç erıy e yapı ıKt· 

uçurum bizim üstümüze kapanıyordu. tilrmeğe ve m'ürettebatından bir kısmı- kırmıştı. y · A _ • • 2/7/936 ta ih 
nı enı .t-Ulr gazetesının r -

k6.h bir su tepesinin üzerinde havalana- nın ihtimamına bırakmağa karar verdi. iğneye, iplik gibi kadınların alakadar li nüshasında okudum. 
rak nihayetsiz ve çoşkun bir boşluk scy- Usta derhal, pompalarla, su yollarını oldukları bir işe, bir erkeğin :rekor kır- Bu arada ödemioin Tireye daima ga· 
rcdiyorduk. tamire koyuldu. Gemiye gelişi güzel bir ması bir genç kızm ağrına gidiyor: lip geldiğini yazıyorsunuz. 

Gemi berbat bir haldeydi. Bütiln gay direk yapıldı, yelken dikildi. _Ben bir iğneye daha fazla iplik ge- 937 ve 938 yıllarında kendi müraca· 
retlmize rağmen, sular içeriye girmekte Sonra hareket ettik. "irlrim! diyor ve işe koyuluyor. atimizJe altı defa ödemi~e gittik. Bunda 
devam ediyordu ve knptan gemiyi kur- Bizim imdadımıza gelmiş olan geminin Hakikaten bir Jğne e tam 224 i llk ba,lıca gayemiz memleket gençliği ara-
tarmnnın zor olac"~ını nniadı ismi Aretilz idl•, belki yardımına ihtiya- . _u k Yl b P 

<>5 muvaııa o uyor ve un sında esen samimi havanın cereyanını 
Bunun için, hareket hazırlıklanruı cımız olur diye hızını yavaşlatarak ya- <i:ekçınneye k rdığ dam .. d • u, 

e Orunu ı ı o a a gon enyor değiştirmemek ve saflığını muhafaza et-
başlandı. Muavinleriyle kendisi tabanca- nımızda gı'tmegev başladı. r · 

S m :• l al · Uk1 ri tirmekten ibaretti. Bu arzumuzu da gü-
larla kılıÇlarını aldılar ve mürettebatı Akşam olmadan evvel Karanın görül- B. ere iğneyı ıyor, lP e sa-
teşkll eden adamların bazılanna da pa- dügy il haber verildi. , yıyor ve hakikaten hayret ediyor. zel ödemite arka arkaya alb defa gidi-

ıimiz apkar olarak göstermektedir zan-
lhlar verildi. Ertesi sabah Norfolk Hmamna girdik. - Brova! diyor. nediyorum. 

Tahlisiye sandallarmdan birini dalga- Aretüz nhtıma y111\1'c:ır Yall"""'n, bi- Fakat kenılisini mağlClp saymıyor. ~ -,,·- Bu son yıllarda altısı ödemişte ve bi-
lar alıp götiirdüyse de, büyük yelkenliyı· zi derhal karaya çıkararalc şehir hapis- Bu 224 ipliğin geçtiği iğne gözü.ne ken· risi de Tirede olmak üzere yedi maç 
denize indirmPye muvaffak oldular. hanesine kapadılar. disi 26 iplik daha ilAve ediyor ve tek- yapbk. iki maçımız beraberlikle, iki ma· 

Biz proJ' eyl henüz anlamadan evvvel Böylece, cesaret ve enerjimiz sayesin- rar genç kıza gönderiyor .• çımız mağlubiyetimizle ve bu son gali-
mi.irettebat büyük sandala binmeye baş- de sefil mevcudiyetlerimizi ölilm.den kur- Bu suretle rekor yine onda kalmış biyetimizle beraber üç maç ta lehimize 
lamıştı.Biz işin farkına vannca, ileriye tannağa muvaffak olmakla beraber, yine oluyor. Bakalım kız tekrar bu rekoru olarak neticelenmiştir. Şu halde ödemiş 
doğru atılarak bize de yer vermelerini de korkunç bir vaziyette bulunuyorduk. kırabilecek mi? takımları halen Tireye kar~ı galip bir 
yalvararak rica ettik. ÇünkO yine de esir olarak kalmıştık. _ vaziyette değildir. Arzu ederseniz bu 

Tayfalar bu hareketi zaten bekledik- maçları tarih aıraaiyle de gösterebilirim. 
lerin<!en bizi karşılamağa hazırlanın~ 108 yaşında mı, Kitap hırsızlığı Tireliler ödemişe, bir buçuk saatlilt 
lardı. Bazıları bize tabancalarla ateş ..J ? lngilterede kitap hırsızlığı gitgide art- bir maçm neticesini düşünerek değil, 
ettiler, diğerleriyse bizi palalarla yara- 1 yaşınaa mı. maktadır. Kitap çalmak! Amma garip kardeşlik bağlarının güzel bir tezahürü-
ladılar. Ayni umanda, gerilememizi söy- 108 yaşında ihtiyar bir adam ~da hırsızlık diyecek.siniz. Tabil mesele, ba- nü daha vermek için gitmi~lerdir. 

Amoaa meşhur zenginlerden Edvard Tu1ı: 
milyonlarca ~rvet kaldı. AmM Pariste 

idi. tik Önce Amerikadaki hrdeşine yar· 
dım etme-k ve bu serveti onunla paylaş-

mak istedi. Fakat F rençin bazı maruf 
Amerikalı ailelerinin bU5U8İ sırlarını bir 

gazetede nC§retmeğe başladığını öğrenin
ce bu yardımdan vazgeçti. Hatta. ona 
yaptığı nC§rİyatı kesmesi için yirmi bet 

bin dolar bile teklif etti, fakat F rençin 
bunu kabul etmediği de söylenmektedir. 

F rcnç, kızı milyarder Astor ile evle-
neceCi gün de arkasında lime lime elbise 

' kilisaya çıkagelmi~ ve bu suretle yine 
' kendinden bahsettirmcğe bir vesile bul-

Con. Astor ve karısı 

muştu. 

Frençin artık eksantrik hareketlerine 
nihayet verdiği zannedildiği sırada oimdi 
onu kızının bulunduğu plajda amelelik 
ede.rken görüyoruz. 

Bu işten en. çok üzülen kızı olmuştur. 
Öyle ya Astor gibi çok zengin bir aile 
adı taşıyan ve bir milyarder kansı olan 
kızı her snbah muhteşem villasından ÇI· 

karken omuzunda kazma 1'.ürek amele 
babasına rastlarsa her halde hoş birtc)' 
olmaz. Bakalım Frençin bu yeni macera 
ve kaprisi ne kadar zaman sürecek .• 

Köy yolları 

Bu1dandan tüccardan Mustafa Yaran· 
gümeli, dokumacı Asım İbrahim ve Sa
lih imzasiyle aşıığıdaki mektubu aldık: 

Kaymakam bay Re§at Beyatlı köy 
yollarının yapılmasına çok itina ediyor. 
Köyleri dolaprak ve bizzat amelenin 

baııında bulunarak 7 • 6 ay gibi bir za
manda 150 kilometrelik köy yolu yap-

kaymakam bir çok halkı yayla yolu gü. 
zergahında olan ve kasabaya bet kilo
metre mesafede bulunan Baş çeşmeye 
davet ederek bir gezinti tertip etmişti.. 
Baş çeşme betondan güzel bir oekitde 
yapıl mı' olup auyu gayet nefistir. T ahi· 

liyerek, yelkenli hazırlanınca bizi de ala- bir diş kalmamışken bir gUn yeni diş s1t kitaplar çalmaktan ibaret kalsa, hak- Bunu da maç teklifini havi mektupla-
caklarını vaadettiler. çıktığını görmüş ve çıldırırcasına sevin- kınız var. nnuzın her satın açıkça gösterebilir. Sa- tırmak suretiyle bir c;ok köyleri yekdi· 
Aramızda bir tereddilt Ani geçti ve miştL Fakat bundan b~ka fakir talebelerde niyen, Tire idman yurdu ödemioe yal. ğerine, nahiye ve kaza merkezine bağ

lamı~tır. Bu meyanda Buldana on kilo
metre mesafede olan Süleymaniye kö· 

at kıqkanmadan bütün güzelliğini bura• 
ya bahşetmi~tir. Manzara ve hava11 pek 
latiftir. ileride sanatoryum olmağa m\i. 
snittir. Bu tenezzühe 200 ki~ ~tirak et· 
miş, Baoçctmede yemeği müteakip <;et
me yakınında Fikir tepesinde Halkcvi mürettebat bundan istifade ederek ge- Bunlar, ihtiyarın, dişleri dök:UldUkten vardır ki, muhtaç oldukları kitaptan ala- nız kendi kadrosuyle gitmiotir. Halkevi 

miden uzaklaştılar. sonra tekrar çıkan ilk dişleri değil~. ınadıklan için, bunlan kütüphaneler- futholculariyle takviye edilip daha kuv-
Biz kendimizi toplamağa vakıt bula- Ondan evvel de, ilk dişleri döküldük- den bedava olarak alınanın yollarını arı- vetli bir vaziyette gidebilirdi. yünün çok sarp yolu da az masrafla ya· 

mndan yelkenli açılmıştı. ten sonra, tekrar ağzında yeni dişler yorlar. ödemiş takımlarına gelince, bu aon pılmıştır. Yakın zamanlara kadar hay· 
ölUme terkedildiğimizi görünce bir çıkmıştır. Son defa bunlar da dökülmü~ Devlet bu vaziyete bir çarei hal bul- maça ait yazınızda Ödemiş küçükleri ta• vanla gidilmesi güç olan bu yolda ıimdi 

dehşet çığlığı kopardık. Aramızdan Ü~ ve ihtiyar, tamamiyle dişsiz kalmıştır. mağa çalışmaktadır. Bunun için, uı:nuıni birini kullanmanıza, ödem.iş Altınova otomobiller işlemektedir. 

musiki kolunun ince saz takımı tarafın
dan bir konser verilmiı, Zeybek oyun· 
lım oynanmı~ ve daha bir çok eğlenc;e. 
ler tertip edilerek ceç vakte kadar nC§eli 
ve çok tatlı bir gün geçirilmiştir. 

dört zavallı yelkenliye yetişmek Uınldiyle Bu.gün, bu bir asırdan fazla yaşamı~ kütüphanelerin muhtelif yerlerine delik- kulübünün de Azası olmaklığun dolayı- Nitekim yolun ikmalini müteakip 26 
gayrişuuri bir hareketle denize atıldılar. ihtiyar, ağzında yeniden diş çıktığını gö- ter açılmış olup, buralardan talebelerin siyle teessüf ediyorum. Çünkü, bu oyun• haziran pazar günü cidden takdire layık Yarangümeli. 
Hepsi de bir an içinde, korkunç dalgalara rilnce sevinmekte tabil haklıdır. Şimdi, .. ,elip gı·dişlenn· e n-.. -t edilınektedir. cular ı·hti'yarlamı• oyunculardan çok faz- D k 

Karilerinizden : Tüccardan Mustafa 

"' ... ~... ,, eserini göstermek, güzel bir hava aldır· J {alktan : o umacı Asım Y azıcıoğlu 
gömüldüler. Yalnız içlerinden dev cüsseli yine gençken olduğu gibi, ekmeği ısıra Fakat bu usul de mahzurlu görülmüş- la istifade edilecek gençlerdir. Bu maç- mak ve tatlı bir gün geçirmek üzere Halktan : Dokumacı lbrahim Top 
~~~fud~~M~~i~~~~~~e~ k~~ ~*~Th~~ d~b~~ta~m~~~al~~~~~~u------------==--------=---------
rek, arkadaşlarından daha ileriye atıl- güzelce ısıracaktır. mur edilenler, hırsızları görmekle bera- Hami, Şeref ve Altınovalı Mehmet. Be· AT J l J H B b d t 
mıştı. Ve bir dalga onu yelkenlinin arka Fakat onun en sevdiği şey ne ettir, her, hırsızlar da nezaret altında bulunup kir gibi oyuncular ödemiş küçüklerini l Y0p0 YOi' Q UŞ• Om ar ıman ay ya. 
tarafına kadar sürükledi. Bunun üzerine ne de başka şey. O, en çok sllt sever bulunmadıklarını farkederek ona göre te§kil ediyorlarsa söyliyecek bir sözüm manfnfn torunları relerinde ÜSfÜnfük 
o, elini uzatarak dümeni yakaladı. Kap- ve her giln bol bol sUt içer. :Iavranmaktadırlar. , kalmaz. Tire takımlarına karşı daimi bir • 

b k f ıkt F 'ngı.lterenı·n.1 
tan ta ancayı onun a asına s ı. ır- Çok yaşamasının ve ağzında tekrar Binaenaleyh görülmeden görmenin galibiyet ternini arzusunda iseniz, bunu artık barı- .ıı 
tınanın gürültüso.nn bastıran canhır~ tekrar diş çıkmasının sebebi de ken- yollan aranmış ve bunun da çaresi bu- daha kolay bir surette hatıedebiliriz. ız. Bugün 
bir çığlık duyduk ve betbaht esir ebedi- ılisine göre, çok süt içmesidir. Hakika- hmmuştur. Bazı camlar, ancak bir taraf- mir stadyumu bütün memleket gençliği· Şl yor/ar ltalya ve Almanya, hava kuvvetlert. 
yen dalgalara gömüldü. tcn,süt dişleri besler, vücudu daima dan şeffaf olmak hassasına maliktirler. ne açıktır. Yapacağınız en kuvvetli bir ninen üstün bulunduğunu iddia ederler-

Bizi saran dehşet hakkında bir fikir .ıı·nç tutar. ed.ğ. muhtelitı'nız· le lzmı'r sahasında her za- ke.n Ingiltcre de, yeni başladığı ve tatbilt 
;.ı ~yle ki hırsız, gözetlenip gözetlenm 1 ı- 1805 d N 1 A li 'd p vermeğe imkan yoktur. Güvertenin üze- S. k l man maç yapmnğa hazırız ve temenni e apo yon uster ·ız e, rens, etmekte olduğu hava programı ile bun· 

rinde Ur, dört yaralı kıvranıyordu. Ko· ine Qf)Ct arına rıi faı1ketmiyor. Şvarzenberg kumandasındaki Avustur- ların fevkinde bulunduğunu ileri sür-
:r b db. 1 v k"t lar ederim ki bu dileğimiz kabul edilsin. Biz 

Yu bulutlarda dolaşan ölüm, kurbanla- Bir tek sinek öldürmek.le neler imha et- Bütün u te ır ere ragmen 1 ap ya ordusunu l mağlup etmic:ti. mektedir. 
k b rd d l ufak bir fırsatı büyüle bir iş kabul ederek ~ 

rının adedini sayıyor gı'bi idi. liiföıizin farkında mısınız? l<aybolma ·ta e evam ır ar. Yüz otuz üç sene sonra bu gün, Na- İngiltere, büyük bir faaliyetle devam ~ spor gösterişi yapmak istemiyoruz. Biz 
Gemi henüz mukavemet göstermekle Değilseniz izah edelim de bakın: ancak enerjimize dayanarak bir hale.ika- polyonun ve prens Şvarzenberg'in to- ettiği hava inşaatında, bilhassa bombal'-

beraber, köpUklU dalgalar mütemadiyen Bir sinek vasatı olarak 600 yumurta Garip adetler tin tecelli etmesini İs İyoruz. runları ayni harp sahasında karşı kar- dıman tayyarelerine ehemmiyet vermek-
Eğer po

0

mpalan bırakıp suları boşalt- yumurtlar ve bunlardan takriben bir ay şıya gelecekler... tcdir. Bir çok tip, bombardıman tayya-
Tire idman yurdu genel Kaptanı · · 

mazsak geminin batmakta geçikmiyece- onra sinek çıkar. Bu GOO sinek te yu- Eğer otel milstahdemleri, hatıralarını Napolyonun doğrudan doğruya vorısı relerinde lngillzlcr en büyük sürat ve 
üzerimizden aşıp geçiyordu. murtladı mı tiçüncü sinek neslinde tnik- yaı.salardı kim bilir ne şayanı dikkat hi- A. KEŞŞAF tGOT olan Prens Lui Napoleon. Ağw,-tosun or- beygir kuvvetini elde emişlerdir. _,u 

Bunun Uzerine henüz kendilerini ta- tarları 360,000 i bulur. Bunların h~psi de ~fıyeler anlatabilirlerdi. tasına doğru, halen bulunduğu Brüksel- nrada, Blenhaym bombardıman tayya-
mamiyle kaybetmemiş görUnen adamla- yumurtlarsa dördüncüde 216 milyon ve Filhakika onların gözil önünde, her madıkça imkanı yok uyku uyuyamıyor- den Praga gidecek ve oradan, 15 Ağus- releri 270, Hurrikan tayyareleri do 330 
ra hitap ederek, vaziyetimizi anlatmağ~ nihayet beşincide de 129,600,000 sinek .iirlil insan gelip geçer. muş!! tosta orada bulunmak üzere Austerlitz'e beygir kuvvetindedir ki, ltalya ve Al· 
çalıştım; fakat beni duyacak halde değil- meydana gelir. Altıncı sinek neslinde 77 Amerikanın büyük otellerinden birin- Bir kibrit tüccarı, hep yangın korkusu harket edecek, ayni gUn, Prens Şvanzen- mantarın bu tip tayyareleri bundan çok 
lerdi. milyar 760 milyon miktarını bulan sinek- de senelerce çalışmış olan bir hademe, içinde yaşadığı için, daima zemin katında berg'in t.orununun oğlu da harp sahasına aşağıdır. 

Son bir ümidle ileriye doğru atılarak lerin hepsi de yumurtlamağa kalktılar :>raya gelip giden müşterilerin garip yatıyor ve el altında uzun bir ip bulu- gelecek. .. Fakat bunlar harp etmiyecek- ---------------
bUtün kuvvetimle bağırdım: mı bu müz•iç mahlukların adedi adetleri hakkında şu bir kaç misali zik- nuyordu. Bu ipin neye yaradığını veya ler, birbirlerinin elini sıkarak dostça gö- polyonun kalbini çalmış olan kontes Va-

- Pompalara yapışın, arkad~lar! 466,560,000,000,000 i bulur. rctmekedir. yanyacağını soranlara ise kat'iyen bu- ~eceklerdir. levskanın da bir t.orunudur. 
Hayatınız mevzuubahsoluyor. İşte sizin, baza:ı bir bez veya defterle Bir seyyah kendisine gösterilen odaya nun sırrını söylemiyordu. Garip bir tesadüf eseri olarak, Napol- 1930 da P.ragda kurulacak bir cemiye-

Bu cümle kaptanla muavinlerinin, bi- ehemmiyetsiz telAkki ettiğiniz küçlik bir ;ıirer girmez cebinden bir pusula çıkar- Bir kadın da, odasına giren herkesin yonla harp etmi~ prensin torununun oğlu tin gayesi Napolyonun hatırasını anmak 
zim faaliyetimizi idare ederlerken, müte- jesti yap:ırken gördüğünüz korkunç bir muı ve yatağın vaziyetini bu pusulaya beyaz eldiven geymesini lsiyordu Bu- kont Kniski, ayni ?..amanda, o muharebe- ve onun hayatı ve muharebeleri üzerin· 
tnadiycn tekrarladıkları eUmleydL iş... göre değiştirmiştir. Filhakika bu garip nun sebebi, mikrobdan korkmasıydı. de Napolyonla beraber çarpışmış olan 

1 

de meşgul olmaktır. lştc bu cemiyetin 
Arkadaşlarım bir nevi insiyakm tesiri Fakat bereket ki, bütün yumurtalar- tabiatlı seyyah, yatağın başı ucu şimal, Daha bir çok misaller sayılabilirse de, Mareşal Poniatovskinin de yegeninin oğ- tavassutu ile, bu gün, iki eski rakibin 

U~ bu emre itant ettiler ve Pomoalann dan sinek tıkınıyor. ayak ucu da cenup istikametinde bulun- buna bi.itün gazetemiz bile kMi gelmez. ludur. Büyük annesi tarafından da, Na- ahfadı, karşılaşacak ve barışacaktır. 
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Rozamond anlatıyordu 
- O korkunç gece, o hareket gecesi beni bir mabeyinci 
aldı. Evvelden hazırlanmış ve eğerlenmiş ata bindirdi 
fakat çocuğunu sevmiyecek bir ka- artıyor, dondurucu bir hal alıyordu! için vaziyet çok korkunçtur!» dedi. 
dm arz üzerinde yoktur! dedi. Cebimde bir onluk, bir lokma yiye- cBu ihtar, fena bir ihtar değildi; 

Asilzadelerden diğer birisi de: cek te yoktu 1 • bunun için o gece bu handa kaldım. 
- Bu kadının gayet büyük bir «Ne olursa ol~un karariyle yürü- Fakat çok az sonra, bu hanın eyi bir 

sır sakladığına şüphe yoktur .. Bura- meğe başladım; fakat tuttuğum yo- yer olmadığım da anladım. Bunun
da kendisini evvelden tammış kim lun nereye varacağım bilmeden yü- la beraber, güzelliğim şöhretimi te
vardır? Bu kadın baştanhaşa bir mu- rüyordum. Nihayet bir hana kadar min etti. Herkes hana gelip bana fa
ammadır. Nerede doğdu) Kimin kı- vardım. Hanın lokantasında bir sü- lını baktırmağa başladı. Fakat asıl 
ndır? Şimdiye kadar nerede yaşar- rü yolcu yemek yeyor ve içiyorlardı. maksat fal değil, güze1liğimi gör
dı) Bunları bilen var mı? Bir kac:lı- Karnım çok acıkmış idi, fakat param mek, bana yakınlaşmak idi 1 Bu han
nm hayatında bir erkekle tanışma- yoktu. da Kont Belfoziyi, İtalyanın bu çok 
masına, aevişmemesine imkan yok «Birden aklıma, içeri girmek ve yaman asilzadesini tanıdım. Beni 
ve görünüşe· göre bu kadının vücu- rastgele yolcuların avuçlarına baka- handan aldı ve beraber yaşamaga 
du şeytanın malıdır! dedi. rak taliini bildirmek geldi 1 Biliyor- başladık 1 

Bu sözlere, dinliyenler gülmek ile sun ya, el falına bakmağı bana sen «Senden saklamağa lüzum gör-
mukabclc ettiler. Ve Rozamondun öğretmiş idin; bu hususta kafi de- !'Dem, ben Konta her gün, her saat 
bazı maceralarını tetkike koyuldu- recede ustalığım da vardı. Mesut ihanet etmekteyim. Vücudumda, da
lar. Hemen herkes aleyhinde bulu- olduğumuz zaman, evimizde ak- marlarımda öyle bir ateş var ki, beni 
nuyordu? Fakat bir kısım, Roza- şamlan bana sen ellerdeki çizgilerin 1 bir, beş, on erkek tatmin edemez 1 
mondun lehinde bir iki söz söyle- esrarını söylerdin. Bunlardan hiç bir f- «Bu sıralarda gayet güzel bir kız 
mekten kendilerini alamadılar. kelimeyi bile hala unutmuş deği- çocuğu doğurdum, bu kız, şeytanın 

-29 - lim 1. insan kıyafetindeki güzelliğine ta-
Bu kadar senelik aynhktan sonra «Bu kararım üzerine, daha fazla mamen maliktir. Şeytanın kızı oldu-

Rozamond kocasiy)e ilk defa karşı- düşünmeğe lüzum görmeden hanın ğu muhakkaktır. 
laşhğı zaman: içine girdim, taliine bakacak bir in- «Ben bu güzel kız çocuğuna kar-

- Nostradamüs, dedi, vakıa sa- san aramağa başladım. Yabancı ve şı çok merhametsiz ve haşin davra
na çok sert sözler söyledim. Seni ilk eyi geyinmiş olduğum için handa- nıyorum; onu her gören mutlaka se~ 
gördüğüm zaman sinirlerime hakim kilerin hepsi de bana baktılar. ver, fakat benim bu hissizliğimin se
olmak imkanı yoktu. «Handakilerin birisi, hayatında bebini hiç bir kimse anlıyamaz. Bu 

cNostradamüs, sen beni şeytana bir eşini daha görmediği derecede pek tabiidir, bu çocuğun babasını 
sattın, bütün bu felaketin sebebi sen- güzel olduğumu söylediği vakıt, va- senden ve benden başka hiç bir kim
sin; fakat ben seni yine hem de pek ziyet birdenbire değişti, yolcular ve se bilmez. Bunun için de nefretimin 
çok seviyorum l misafirler beni masalarına davette sebeolerini anlıyamazlar l 

«Beni şeytana sattıktan sonra, hiç yanşa giriştiler! «Nostradamüs; işte hayatım böy-
aramadın, uzun zamanlar yabancı «Bu sayede biraz para topladım, lece nefret, rezalet ve ıstırap içinde 
yerlerde yalnız oıraktın. Benden bu fakat gitmeğe ha7.ırlandığım sırada, yuvarlanmaktadır. 
kadar mı bıkmış idin} han sahibi bana: «Yabancı olduğun cHiç birşey hoşuma gitmiyor, hiç 

cAldığım haberlere göre nefsini anlaşılıyor; gençsin. Şu vakitte ne- bir~ey beni eğlendirmiyor ve tatmin 
İslah etmiş, yaptıklarına töbekar ol- reye gideceksin? Arzu edersen sana edemiyor. Beni hiç bir kimse anlıya
muşsunl Artık salih ve kamil bir in- bu gece için ucuz bir oda veririm. mıyor, fakat çok zamanlar ben de 
san olduğuna göre benden ne bek- Güzel bayan, yollar bu sıralarda çok kendimi anlıyamıyorum ! . 
Jiyorsun}. Benim sana hizmetim ne tehlikelidir, hele senin gibi bir kadın -BITMEDl-
olahilir) Şimdi de kimin elinde oldu
ğumu sen tabii herkesten eyi bilir
sın .. 

Kadın sözlerinde tamamiyle haklı 
idi. Bu haklı sözlere kar~ı Nostrada
müs: 

- Ben seni kurtarmak emeliyle 
dünyayı dolaşıyorum. Seni kurtar
mak istiyorum. Meryem ananın yar
dımı ile seni kurtaracağım. 

Dedi. 

- Nostradamüs, Meryem ananın 
admı burada ağzına alma .. 

Bu sözü genç kadın korku ve hi
cap i1e söyledi. Ve sonra ilave etti: 

- Bilmiyor musun ki, ben satıl
mış, şeytana mal edilmiş bedbaht 
bir kadınım ! 

cBeni artık hiç birşey, hiç bir kuv
vet kurtaramaz 1 Şeytan beni pen
çeleri arasından bırakmaz 1 Şeytan 
vücuduma, damarlarıma ve kalbime 
öyle bir şehvet ateşi koydu ki beni 
hu ateşten kurtarmak mümkün de
ğildir. Bundan büyük bir azap ta 
tasavvur edilemez 1 dedi. 

··zel 
Klavuzlar şuurle1: 

çalışmayı biliyorlar _ 
Bir Yunan gazetesinin 

Sehpası hakkında 
takdirleri Delf i 
bir teşebbüs 

Atina (M.H) - Atinanın Atnos ga- daki mahut çukuru göstererek !Ordum: 
zetesi yazıyor: - Bu da nedir} .. 

Günahımı ne saklıyayım}. Müze kıla- - Yunan tarihçilerine göre, Fatih atı
vuzlarından malumat almaya ba}"ılırım. mn üstünde, hıristiyan leşlerinin üstüne 
Venedikte Şanto Marko kilisesindeki, İs- basarak "'\ie elinde kanlı kılıncı olduğu 

tanbuldan götüriil'müş, bir ikonu seyre- halde, buraya kadar gelmiş, parmağını 
den bir seyyah kafilesinden ihtiyar bir basmış ve kılmcıyla bir defa vurmuş .. 
kadın: Hocanız buna inanıyor m.u} 

- Türk eseri değil mi} diye sorma- - Fatihin parmağı o noktaya yeti-
l sın mı} Tercüman, her halde alay et- şecek kadar kifüıenin içinde leş bulun-

Rozamond yerinden kalktı 
Nostradamüsün yanına oturdu. 
cerasını anlatmağa başladı: 

ve ~ mek için, d erhal : duğuna inanmıyor. Gerek Yunan tarih· 
Ma- - Yes Türkey .. diye cevap verince, çileri, gerekse muallimimiz Fatihin çok 

- O korkunç gece, o hareket ge
cesi, beni bir mabeyinci aldı, evvel
den hazırlanmıı: ve eğerlenmiş ata 
bindirdi, yabancı ve uzak. bir ülkeye 
kaçırdı. Ve beş yol ağzı bir yerde 
durdu. 

« Bu mabeyinci, şeytan ve asıl be
nim aşıkım olan şeytanın memuru 
idi 1 Bana: «Zulmetler aleminin hü
kümdarı, büyük şeytan bir daha seni 
ziyaret etmiyecektir. Çünkü sana 
verdiği sırrı saklıyamadın; bunun 
cezası o1mak üzere şeytan senin vü~ 

o koca Anglosakson kafilesi: yiiksek bir şahsiyet olduğunda müttefik-
- Ooo. Türkey.. Oooo.. diye inle- tirler. Hem bu mermer kılınçla yarılır 

di. şey miL Muallimimiz de böyle diyor. 
Bu seferki Jstanbul seyahatimde Türk Şimdi gelin de 11ize Bizans papasının 

kılavuzlarla tanışmak istediğimden, bir kaybolduğu duvan göstereyim .. 
lira mukabilinde sempatik ve esmer bir 1929 da beni gezdiren imamın sözle
ihtiyar önüme düştü. Evvela kısaca ken- rini aynen anlattı. Arada şu fark vardı. 
di biyografisini anlattı. Yirmi sene evvel imam, muttasıl «diyorlar ki> keHmesini 

Hindistandan geldiği vakit çok zengin- ilave ederken, yeni tercüman, inanıyor 

miş. Nihayet tercümanlığa kadar düşmüş. gibi anlatıyordu. Para atılan niyet deli
Seyyah tercümanı olabilmek için hususi ğini de göstererek, bugün bunun yuak 
mektebine gitmiş, iki sene okumuş ve 1s- oldu~nu hahrlattı. Bundan ıonra, hak
tanbu! üniversitesi profesörlerinin önün- h bir tefahürle,Kemalist Türkiyenin Aya
de imtihan vermi,tir. Ayasofyada ilk Ön• sofya için yaptıklarını anlatmaya başla
ce narteksteki Panayia ikonunu göster- dı. Dersini eyi ezberlemişti. Heyecan i

di. Altındaki M.P. - O.Y. harflerinin çindcı ayrıldım. Diğer kılavuzlar da buna 
(Tann anası) demek olduğunu tam bir benzer11e, Kemalist Türkiye, profesörle
Yunan şivesiyle ilave ettikten sonra, Bi- riyle yetiştirdiği, ıeyyah tercümanlariyle 
zanslılarda Panaiyanın mevkii haldunda iftihar edebilir. 

N. VEKARELLIS 

--------- - -------- --- - --
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ISTANBUL RADYOSU: 

Öğle neşriyatı: 

Saat 12. 30 da plakla türk musikisi, 
12.50 de havadis, 13-.05 te plakla türk 
musikisi, 13. 30 da muhtelif plak neşri
yatı. 

Akşam neşriyatı: 

Saat J 8. 30 da Tepebaşı belediye bah
çesinden nakil: ' Hafif müzik, 19. 15 te 
konferans: Fatih halkevi namına: Selim 
Nüzhet (kitap mevzuu), 19. 5 5 te borsa 
haberleri, 20.00 de Grenviç rasathane
sinden naklen saat ayarı: Vedia Riza ve 
arkadaşlan: Neh~vent, Hicazkar ve halk 
türküleri, 20.45 te hava raporu, 20.48 de 
Ömer Riza Doğrul tarafından arapça 
söylev, 2 1. 00 de orkestra, 2 1, 30 da Ce
mal Kamil ve arkadaşları: Hüz:z;am ve 
halk §arkıll\n, 22. 1 O Tepe başı bahçe
sinden nakil miizik ve varyete, 22.5 O de 
son hal?erler "·e ertesi günün programı. 

AVRUPA JSTASYONI.:ARI: 
HAFiF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Küçük kon
ter. 8. 15 keza. 9.45 plak. 8.50 Paris 
Mondiyal: Plak, 9.15: 9.45; 10.35 ke
za. 1 1.4 5 Berlin kısa dalgası: Halk mu

sikisi 12 hafif mukisi. 12 Paris Mondi
yal: Plak: 12 Berlin kısa dalgası: Hafif 
musiki, 14. 15 keza. 1 3. 15 Paris Moiıdi

yal: Konser nakli. 14 keza. 13. 15 Paris 
Mondiyal konser nakli 14 keza 13.25 
Bükreş: Tandin orkestrası 14. 30 devamı. 
16.30 Berlin kısa dalgası: Cari Lövenirı 
Ba1ladalanndan 17 Varşova: Orkestra, 
17.45 Berlin kısa dalgası iş sonu konseri 
8.50 devar.11. 18 Paris Mondiyal: Konser 
nakli 19 Prag halk dan11 ve şarkıları, 

Paris Mondiyal plak. T9. 15 Bükreş kü
çük radyo orkestrası. 20 Berlin kısa dal
gası. Büyük eğlenceli konser. 20 Peşte 
Posta idaresinin bandosu. 20. t O Viyana 
küçük marş, vale ve §arkılar. 20. 15 Bük
reş: Plak, 20.30 Varıova: Kanşık kon~ 
ser. 21.1 O Brtlno: Radyo orkestrası. 21. 
40 Rumen uzun dalgası: Plak. 22. f O 
Varşova: Koro konseri. 22.25 Peşte 

Çigan konseri. 22.25 Peııte: Çigan orkes
trası. 22.45 Belgrat plak konseri, 22.45 

Mavi 
Dürdane fikrinde 1Srar ediyordu: 
- Hayır, nafile Faruk ne söylesene

niz beni inandıramazsınız. Sizin gibi şık, 
zarif bir genç, parmağında bu mavi taşh 
manasız, biçimsiz yüzüğü taşımaz. Yüzü
ğünüzün muhakkak bir hikayesi olacak. 
Hem de bir aşk hikayesi.. Onu muhak
kak bize anlatmalısın. Sen de hu fikirde
sin değil mi Mürvet .. 

Mürvet_ Dürdanenin mütaleasına işti

rak etti ve: 

yüzük 
sıkı bir çalışma içerisinde eridi. Bir gün 
ortalıkta yeni bir haber çalkandı. Fira· 
vun açılan kanalı görmeye gelecekmiş, 

«Ertesi günü , daha erken kalkıldı, 

Kamçılar sırbmızda daha canlı şakladı. 

Sıcak kanlar, kızgın kumlar üzerine da· 
ha koyu aktı. Vücutlar yağlı ve pis koku
lu terler içerisinde yıkandı. iş başılaı 

vahşi havanlar gibi kük!edi. Biz işi anla
dık. Firavun o gün gelecekti. 

dkindiye doğru ihtiyar firavunun ih· - Vallahi Faruk, dedi, bu hikayeyi 
dinlemek İsteriz. Kim bilir, ™! ince, ne tişamlı alayı uzakta canlandı. On iki esi• 

manalı bir hikayedir. rin omuzları üzerinde duran bir tahtre· 
Faruk ellerini uzun saçlarının için· vanda altın ve gümüş kakmalı iskemlesi 

de do)aşbrdı. Dudaklanndan manası, üzerinde oturan firavun, gözlerimizin 
rengi belli olmıyan bir · tebessüm geçti. önünden bir mabudun hayali gibi geçti. 

Sonra: Önünde, arkasında çıplak vücutlan üze-
- Evet, dedi. yüzüğümün bir hi- rinde iri ter damlaları damlıyan iki esir 

ka.yesi var.. Fakat tahmin ettiği- uzun birer yelpaze ile firavuna serin, tat
niz gibi bir aşk hikayesi değil, bilakis lı bir rüzgar göndermek için yoruluyor· 

beni aşktan kurtaran bir hik!tye. Biliyor- lardı. Alayın etrafını alan rahipler elle~ 
sunu:ı, bu yÜzük tam dört aydır paTma- rinde altın ve gümüş buhurdanlar tutu. 
ğunda. Dört ay evv"el ben hasta, hulya- yorlardı. Buhurdanlardan ince, mavi. 
cı, bedbin bir gençtim. Şimdi bir köylü 

kadar basit ruhlu, bir göçebe kad~r sağ
lam vficutlu bir adamım.Mazideki varlı
ğım, ancak pek nadir tefekkür dakikala
rımda fena bir rüyanın hatırası gibi ba
şımda canlanıyor. Dört ay evvel hürri
yetim esmer bir kadının siyah saçlariyle 
bağlanmıştı. Onun, yıldızsız gecelerin 
gökleri kadar derin, siyah gözleri vardı. 
Tıpkı gözleriniz gibi Mürvet.. 

Faruk bir dakika sustu. Sonra du~ 

daklanndan istihzaya benzer acı bir te-

kokulu bir duman yükseliyordu. 

«Biz gözlerimizi kaldırmadan çalışı• 
yorduk. Firavunun tahtrevanını kansı• 

nın tahtrevanı takip etti. Orada ay ka
dar güzel bir kad.ın vardı. Saçlarından 

çıkan sarhoş edici kokular havayı dol
durmuştu. Kendisine kadar yükselen ter 
kokumuzdan iğrenmiş, burun deliklerini 

tıkamıştı. Fakat genç kadının gözleri VÜ• 

cutlanmız üzerinde dolaşıyordu. Be~ 
gördü. Bakışlannın sivri bir ok gibi etle--

beesüm uçtu ve: rimin İçine girdiğini duydum. Ürperdim. 
- Kalbim, dedi. Aşk 11andığım bir Ve olduğum yerde mıhlandım kaldım. 

hisle çarpıyordu. işte o aşka inandığrm 
günlerin birinde... Hiç unutmıyorum. 

lslak yağmurlu bir günde, lstanhula yeni 
gelmiş bir ecnebi ile beraber Bedestenin 
kapalı çarşının bin bir çeşit eşya ile dolu 
dükkanlannın birinden çıkıyor, ötekine 
giriyorduk. Jşte o dükkanlardan birisinde 
bu yüzüğü gördüm. Kocaman mavi taşı 
üzerinde bir hamam böceğinin siyah göl
gesi işlenmişti. Bir Mısır masalını hatırla
dım. Hamam böceği, Mısırlılara göre in
sana saadet getirirmiş. Yüzüğü aldım, 

Kalın sopa omuzlanma indi. Kırbap ateş4 

ten dilleriyle sırtımı yaladı. Ben işe ko
yuldum. İhtişamlı alay tatlı bir rüya gi
bi gözden silindi. 

«Gece, ıslak ve çamurlu topraklar üze
rinde kırılan bel kemiklerimizin acısını 

dinlendiriyorduk. Her acıyı dindiren uy-

ku, ağır bir gölge gibi vücudumuza asıl
mıştı. Sabahleyin yüzlerimizde şaklıyan 
kanlı kırbaçlarla uyandık. Pa.rmağunda 

Biikrct konser nakli. 23 Varşova: Orkes- parmağıma geçirdim. 

mavi bir pırıltı gördüm ve ııaşırdım. İşte 
senin parmağında duran bu mavi yüzü

ğün üzerinde hamam böceği bana bakı
yor ve gülüyor gibiydi. Daha fazla dü
şünmeğe vakıt yoktu. işe başladım. öğle 
paydosunda yüksek bir katip olduğu, 

ra kanseri. 23.30 Viy.amu Eğlenceli Akşam eve geldim. Geniş 1'oltuğum-
musiki ve dans. da gözlerim yan kapalı, odamın sıcak

OPERALAR, OPERETLER: 

21 .30 Berlin kısa dalgası: Flotovun 
Marth operası. 

ODA MUSIKtSt: 

21.45 Bükre§: Metzner kuarteti. 

RE.SlT ALLER: 

1 O Berlin kısa dalgası: Keman, ıolo. 
11. 1 5 Corurvoisernin ıarkılanndan. 1 7. 
15 Berlin kısa dalgası ı Virtüoz keman 
musikisi 19. 30 Pragı Şarkı konseri 20 
Varşova: Şark resitali. 21 Belgrat halk 
şarkıları. 

DANS MUSIKtSJ ı 

18. 30 Peşte. 22. 15. Viyana, (Kabare
neşriyatı). 23.30 Viyana 23.45 Peşte. 

mekte olan Bizans eserlerinin kıymeti 
çok yüksektir. 

Bunlar düyunu umumiyemizi itfa ede
bilir. Hele Aynaroz manastırlannda böy
le kıymetli eserler pek çoktur. 

Patrikhane de fatihten 11ônra bir çok 
eserler kurtarmıştır. Fener patrikhane· 
sinde böyle eserler el' an vardır. Ezcüm
le Patrik Lukarisin Mı.sırdan getirdiği 

asa, Y uvakim il nin inci1i ıırmah kaftanı, 
meşhur kıymettar « Y esse kaftanı~, me§
hur Tiveriyaıı kaftanı, Patrik Y ennanos 
Yanın taç ve nişanı, ve pek çok mukad
des ve ruhani eşya ve elbiseler. 

Çalınıp ta bulunan incillerden bir ta· 
nesi için Amerikalılar 100. 000 Türk al
tını teklif etmşilerdi. 

DELFt SEHPASI 

Vradini gazetesi yazıyor: 

lığını emerek düşünüyordum. Her ak
şamki gibi mavi abajurlu lambanın et~ 

rafında gölgeden hayaller uçmaya baş-

ladı. Size demin de söylediğim gibi o va· 
kıt hasta, 11inirli bir gençtim. Garip bir 
musiki kulaklarımı doldurdu. Bakışlarım 
parmağımdaki yiizüğe takıldı. Orada ye
ni bir hayal canlanıyor gibiydi. Bu ha
ya) hemen hemen çıplaktı. Yalnız kal
çalarında beyaz bir bez parçası bağlı. 

Başında bembeyaz bir takke. İşte o ka
dar. Vücuduna baktım. Pazuları kuv
vetli. Omuzları, göğsü genişti. Tunç ren
gini andıracak kadar esmerleşen yüzün
de tatlı bir tebessümün ihtizazları dola
şıyordu. Yüzüne, çok ıstırap çekmiş bir 
adamın çizgileri çizilmişti. Fakat iri siyah 
gözlerinde saadet ateşi yanıyordu. Ba
na sağ elini uzattı. O vakıt hayretle tit
redim. Bu elde de parmağımdaki yüzü
ğün tıpkısı vardı. İri mavi taş üzerinde 
hamam pöceği, ayni vaziyette büzülmüş 
duruyordu. 

Hayal çok ·yakınımdaydı. Çöllerin rüz
gan kadar 11ıcak nefesi şakaklarımı yakı
yordu. Birdenbire bu nefes kulaklarımda 
hsıldıyan bir rUzgar oldu: 

cSen, dedi. Ömrümün birkaç saatinde 
parmağımda taşıdığım bu yüzüğe malik 
oldun. O halde hikayemi dinlemeye mec
bursun. Bu yüzük bana felaketlerin en 
unutulmazını gelirdi. O saadet dakika
sını tekrar yaşamak için, o felaket1e kar
şılaşmaya razıyım .. 

başındaki kırmızı takkesinden anlaşılan 
bir adam geldi. Hepimizi dizdi. Ve sıra 
ile parmaklarımızı yokladı. Parmağım

daki yüzüğü görür görmez beni ayırdı. 
Sert kalın iplerle kollarımı arkadan bağ
ladılar. Kırbaçlar çok insafsızca şakladı. 

«Firavunun zevcesine ait mavi ta~lı 
yüzüğü çalmakla suçluydum. Beni ka. 
padıkları siyah taşlı, geceden karanlık, 

ölümden soğuk bir yerde bekledim. Sa
atler birbirini kovaladı. Kimse, hiç kim
se gelmedi. Sonra, çok sonra kalın kapı 
hafifçe açıldı. içeriye bir adam ve bir 

kadın girdi. Erkeğin elinde kırmızı alev
lerle yanan bir meşale vardı. Duvarlarda 
aydınlık gölgeler sallandı. Bu kadın, yan
lış görmiyordum. Bu kadın oydu, liranı
nun kansı. 

Erkeğe işaret elti. Bağlarımı çözdi.i
ler. Adam meşaleyi yere sapladı. Bizi 
yalnız bıraktı ve çıktı. Bu ~adın, firavu
nun yatağından çıkan, buraya kadar ko· 

şan ve bu karanlık zındana giren bir ka
dındı.. Bu kadın, kuvvetli adalelerin, 
şişkin pazulann, geniş omuzların önün
de kendinden geçen kadınlardan biri. 

Onunla tatlı, hiç bir insana nasip ol. 
mıyan tatlı saatler geçirdim. Güneş dol· 
madan ihtiyar tekrar geldi. Kollarımı •· 
yaklarımı bağladı. Kadınla beraber çık
tılar. Hem de bir tek kelime söyleme· 
den. 

Sabahın ilk ışığiyle heni cellada ver
diler. Başım ağır aatınn tazyiki albnda 
yere düşerken gözlerimde ve beynimde 
yalnız o vardı.> 

Hayal bunları söyledi ve kayboldu. 
Faruk yerinden kalktı. Asabi adım

larla odada dolaştı. Ve Mürvetin önü
ne dikilerek : 

cuduna öyle bir şehvet ve hırs vere
cektir ki, sen cihanın en güzel, en 
cazip kadını olacaksın.Fakat bu hırs 
bu şehvet, bu güzellik yüzünden bir 
in bile huzur ve saadet görmiyecek
sin.~ dedi. Mabeyinci kıyafetindeki 
ıeytan bunları söyledikten sonra be
ni karanlıklar içinde ve yabancı, ıs
sız yerde bırakıp kayboldu, gitti. 

«Beni büyük ve korkunç bir or
manda yalnız bırakmış ve burada da 
kurtlar tarafından parçalanmış ol
ydım, çok bahtiyar olacaktım. 
ünkü bundan sonra çektimlerimi, 
iki de arz üzerinde hiç bir insan 
ekmemiştir. Dinle bak, neler oldu : 
cBulunduğum yer bir beş yol ağ
idi. Bu yol1arm nereye gittiğini hiç 

ilmiyordum. Hangisi doğru ve teh

epey malumat verdi. Bunun üzerine ara
:nızda şu muhavere geçti: 
-Panayayı hürmetle anıyorsun, yok

::a sen hıristiyan mısın? .. • 
- Müslüman olduğumu arzebniş

tim. Fakat hiç bir dine mensup olmıyan 
muallimimiz bi1e Panayaya hürmet eder. 
Hem ekmek parasını da bunun sayesin· 
de çıkanyorum. 

- Zemin mermcrlerinde cennet ır
maklarının resmi olacaktı. Göremiyorum. 

(B. Vekarellis Atina ajansı direktö
rüdür.) 

*** 
Diğer Yunan gazeteleri de Patrikha

ne hazinesinden çalınan İnciller münase
betiyle yazılar yazıyorlar. 

Maarif vekaletinin arkeoloji şubesi di
rektörü B.Marinatos ile Türk makamatı 
arasında (Delfi sehpası) için bir anlaşma 
yapılmaktadır. imparator Konstantin İs
tanbulu süslemek için hunu götürmüş ve 
Atmeydanına diktirmişti. Oç yılan başı 
ile üzerine mevzu sehpa ötedenberi ka
yıpbr. B.Marinatos İstanbul valisi ve 
Tilrk arkeologlariyle temas ederek, iki 

«Ben kızgın ve sıcak topraklan üze
rinde tekerleksiz tahta sapanla çift sü
ren bir Mısır köylüsüydüm. Sıcak bir 
günde tarlamda elimde orak, boyum 
kadar yüksek buğdaylar arasında çalı
şıyor, ekin biçiyordum. Uzaktan üç adam 
belirdi. Onlan derhal tanıdım. Ortada
ki, katipti. Uzun kamış kalemini kulağı
nın arkasına yerleştirmiş. Sağında, elin
de kalın sopasiyle iri yan bir herif vardı. 
Solunda da bir zenci. Elinde ince hurma 
dallarından örülmüş, bir kırbaç tutan bir 
zenci. Yaklaştılar. Katip sert sert: 

- Haydi, dedi, Firavunun emriyle 
bir kanal açılıyor. Orada çalışacaksın L 

Yalvarmak istedim. Hurma dalları

nın ate~li temasını sırtımda duydum. Ilık 
bir mayi omuzlarımdan aktı. 

Yola koyulduk. Yolda 11ağdan sol
dan kafilemize iltihak edenler çok oldu. 

- Uyandıktan 11onra düşündüm. de
di. Ben hangi kadın için bu Mısırlı gibi 
ölüme kadar gidebilirdim. Bu fedakar
lığı hiç bir kadm için yapamazdım. Hat
ta gözleri yıldızsız gecelerden daha si· 
yah o kadın için bile. O halde kalbimde 
dolaşan hisse aşk demek bu kelimeyle 
eğlenmektir. işte o dakikada her şey
den kurtuldum. 

Faruk, ağır ağır iskemlesine oturup 
sigarasını yakarken Mürvet odada Dür
danenin de olduğunu düşünmeden ye
rinden fırladı ve Faruğa doğru koşa
rak: 

. esiz yol, hangisi fena ve felaketli 
ol idi? Bunlar da benim için malum 
eğildit Gece 2ittikçe ilerliyor, ayaz 

- Evet muallimimiz dcı söylemişti. 

Bizans tarihçileri yazıyormuş. Anlaşılan 
mermerlerin damarları böyle bir manza
ra arzediyormuş ve asırların tesiriyle si
linmiş. 

Çatlak sütunun önUne ulaımııtık. Ora-

Akropolis gazetesi diyor ki: 
Ortodok11 kilisesinin kurtarmış olduğu 

eski e11erleri umumi borçlanmızı kapıya
bilir. 

Patrilthane hazinesinden çalınan kıy

metli lnciller bulunmuştur. Yunanlstanın 
müze ve manastırlarında muhafaza edil-

tane kopyesinin çıkarılmaııını ve aslının Beynimizi eriten kızgın güneş albnda 
kapalı bir müzede muhafazasını İstemiş- günlerce yürüdük. Kalın sopalar omuzla
tir. Kopyelerden birisi lstanbulda aslının rımızda kırıldı. hi kan pıhtıları, sırtımız
bulunduğu mahalle ve diğeri Delfideki da dondu kaldı. Yürüdük, durmadan, 
eski yerine dikilecektir. dinlenmeden yürüdük. Açılacak kanalın 

Bu ricamıza muvafakat cevabı bek- yanına geldik. işe başladık. Günler, haf-
lenmektedir. talar etlerimizi eriten. kemiklerimizi kıran 

- Faruk, dedi. Bu uğursuz yüzüğü 
at parmağından .. 

Sonra ikisi birden sustular ve iki sev
gili gibi bakışmakta devam ettiler. 
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YAVRULARA G 1 DA Tahain Piyalanın Aıçı bcqı marka pirinç anları 
fennin en .son teraikiyatına göre yapılmış fır ••. 

Aliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~lziiiiiiaiiiiiiiiiiiii;;M~iriiiiiiaiiiiiiniiiiiid~a;;;;;;;;;;;;a-:ğ:-mı-r~hFa-s:-taİİİİııiİİiİİÖÖiiiiiiiiiiöiiiiimiiiiiiii-rlK~~~=~ı:-;Noo~DEN::N~~f;ı H~U~K~ufıK~MAH~~-~#~~~"'~af~Wi~"ıuı~.w~~~u~<w;;s;;Jm~.ç-;ıi;ıc~<cr~s;;B~ .. .r.:-.ti~:aıs:~ .. ;a,,;ı;u~ammii l ----
+ "/ ~./ ~,, .• ''" ----------~ 

Meşhur ltalyan arilstl lza Miranda Işte son defa kcndWni vahim bir has- ta!ı::;::;in~~2:'~ı: !: . - ~yan. a_~ . Dikk~t 
bi Udd t be . hast d V hasta!_ talığa düsüren bu ihmaldir. tyi oldum di- de oturan Hasıbe namı dıger Ha- Kız evlitlarinızm tam Lal.ar ça ğmda Nibldamu aebirleyıcı bır çok hastahk1arla ugraımuı hep 

r m et .. en rı ~ 1~· • e 
1 

ye eskisi:. gibi çalışmıya başlıyan artisin hibe tarafından kocası Efrefpafa O AYLIK TEMlZUKLERtNDE lnıllancbnLiam iptidai tekil mikroplu bez ve pamuk tamponların 
ğının son gunlerde .endı!l;clı hır hal aldı- b' · · S 1 • ahali · Şaha _ _A! __ ~ 
~ . . . . '"' hastalığı artmış, otomobil kazası netice- ırmcı u tanıye m esı • ~· 

bıldınlmcktedır. sinde vücudunda hasıl olan ve henüz niye sokak 9 No. lu evde oturan S J Z L ER D EN R J C A M J Z• Y L_:__:....: • L2 -'-~-~• 
ha Miranda bundan bir kaç hafta ev- ·ı M h-~ wı Ali _ı_ hine ... ı . aYftllUllll:&I, 11rf'lyella"I t~ ' tamamiyle kap:ınmamış bulunan yara ı - e uxa og u aıeJ' _ı an J 

vel bir otomobil kazası geçµ-miştir. Ka- tihap yapmıstır. ihtar da'YUIDID cari tahkikat 'Ye devresine petbn daima • F EM ı ve BA GLARIN A alııtinniz. Ve hu sıhhi, gayet loaı. 
aadan hafif bir yara ile kurtulan artist, Iza Miranda için Holivuda, Avrupadan muhakemesi aonunda: Medeni ka- Jamth -.e en ince elıiııeler altmda bile M"Zilmeyen idealle sajlıldarınızi ve yrnmn saadetini sigoda 
bir iki gün tedavi edildikten sonra tek- da doktor çağırılmı~tır. Tedavisi devam nun';'D ~32 ~ ı:n-dclesi h~~ ediniz. 
rv ife ba.Jlamıştır. ctmt-ktedir. tevf ıkaıi madcleMdeY'b Alinin ih

tarnamenin tebliğ tarihinden iti-
HER ECZANEDE VE TIJHAFIYE MAclAZALARINDA BULUNUR. .. 

3-10 17 24-31 •-.. ----iiili•E7&iıli-l&bıim---. .. Eii+aimiii-..iiliiiiiitı=i-ı::c&iiiEl5\l..,._alm:;ll!A'• haren bir ay zarfmcla ınütterek 

eve dönerek eTliliiin üzerine yük. ~---------------.. --------ım-------muı:ar.;a:z-•" HELMOBLEU 
Bölweüeriu kuvvetini arttınr. ki-

ru ~ki mikropları öldüriK. 

Lld yeni bellOğukluğu, bel -irm, 

mesane iltiwbt, orıit, idrar zodak-

raıumk laalerini defeder. ldır..ı ~ 

laltır. Her vücudun içini yıkayıp te-

mtdyen en birinci bir müat•bzarc:lu. 

Her eczanede bulunur. 

Dikkat: 

Helnioblö 
idrarınızı temizliyerek maYİ

~ıtirir ... 

5- 12- 19-Z'T 

lettiği 'Y&Zifeleri yapması husaau-

Müjde nun ilıtarma ~e maarifi muhake
menin de Aliye yükletilmesine 
temyizi kabil olmak h~ 15/7 / 
1937 tarihinde daYacmm 'Yicalıin- Tiirkiyenin en fİfala ft fimdiye 
da ve middeialeylı Alinin gıya. kadar binlerce ntandapn hayatı
bında karar -.erildiji Ye tanzU. m kurtaran ••••••••••.••• •••• 
kılınan ilim pya.p ihbarnamesinin 
de Alinin ikalnetPhmm meç.huli. 
yetine mebni ma1-keme koridoru
na talik kılındıiı teblii makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

Urganlı 
Ilıcaları 

r.l..! :!-& •• R.!:...&- !_._ ___ .!....,._)_ 

Lma& mmaecm - ...w 
IZMIR iKiNCi HUKUK MAH- açılmıttır 

KEMESJNDEN: ROMATIMA Te hap afetleri, 
lzmirde Sula mezarda Glen üi- adale ajrdarı ve her türlü bık, 

ti.n kuınpaayumda Çalıfan Kay. çıkık inzalan, kum, böbrek, mi
serli Mehmet oğlu Ati Sarıa1an ta- de 'Ye kalp haatabklan anc:ak en 
rafından karııı Etrefpa.ta Mimar kat'i devayı burada bulacaklardır. 
Ziya sokağında 32 No. lu evde Her odanın hususi ve son sia-
oturan Raziye Binnaz aleyhine tem banyosu mevcuttur. Müıte
açılan b()f&nma tlavaamın cari rilerimizin her türlü ihtiyaçlan te
tahkikat ve muhakemesi sonunda min edilmiftir. 
K. Medeninin 134 ve 138 ve 150 Şimendiferle gelecek müıterile-
inci maddeleri hükimleriM tev- rimizin •••••••••••••••••• 
fi kan da vaci Ali Sarıalan ile müd- U l • J 
deialeyh Ruiye Binnazin yekdi- rgan r ısfas yonunaa 
ierinden botanmalarma Te maaa-

E'f"E':a· mm!USYı.=ISMiiiiiiiiidWmiil ___ .__. rifi muhakeme olan 1075 kuruşun 
hususi arabalanmızla nakilleri te- · 
min edilmiştir. Fırsatı kaçırmayıp 
istifadeye ko§unuz. 

""'?-' 
Juvantin saç boyaları 

INGIUZ KANZUK eczanem lahoraluarlarında bU:arlamn Ju
~ntin uç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen i.ri 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

JuTantin ~ ~ kwal ve siyala olarak iki tabii renk 
tizerine tertip edilmiflir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak,- terlemek laatıi deni• girmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıbıyat m p=mmda arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markam. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dola111ile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sa(:lam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağımı: elbiseler için bu mamol:ih tercih ediniz 

Wl'Jdl SATIŞ YERLERi IVıWMf 
BiriDcl Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. 

dahi taraflardan yarı yarıya alın
masına temyizi kabil olmak üzeı-e 1-15 H.3 
13/6/938 tarihinde davacının vi- ------------
cahında ve milddeialeylıin gıya-
bında karar Yerildiği ve usulen keme koridoruna talik edildiği 
tanzim kılınan ilin wıyap ihbama- tebliğ makamına kainı olmak üze
mesinin de müddeialeyhin ikamet- re ilan olunur. 
gahının rneçhuliyetine mebni mah- 2408 (2377) 

isterseniz 
Dünyanm her tarafından ıeve seve kullanılan ve 

cildi trqtan sonra pamuk gibi yumu,atan 

POKER 
ı Traş ı bıçaklarını kullanınız 

Türkiye Cümhuriyet Merkez· Ban
kasından: 
Benbmızın ı.tanbul tul>eti için müsabaka ile 75 lira maatlı 10 

memar almacaktır : 
1 - Müııbcn,a girebilmek için llf8Plaki terdi hm olmak li-

:awlw. , 
a) Türk olmak, a.ı.pa bir ha•hjr yeya nzifesini mun
~-- ifaya mini olKak derececlıf bünyni zaifa yeya 

,· inıaya müpteli olmamak. 
h) iffet -.e haylİJ'el ert.hindan olduğu ve imme bidema
bnda istWam bMkmc:lm mallnua edilmemif bulunduiu 
ya~ tahkikatla aaMt bulunmak. 
c) :Y mp 18 den apiı " 25 ten ,ubri olmamak 
d) IMlg.I lile mı ,..,.. buhnm.k. 
e) Ff911RH8, t..pace '" Almnced.n imine iyi derecede 
Talaf huleıew •k 

2 - MiiAbcb i111ıa.n1 propami : 
a) Riym,.t, 
b) tktısadi coğrafya. 
c) Türk tarihi, 
d) Soeyoloji, 
e) Fransızca "Veya lngilizce veyahut Almanca lisanlarından 
Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara terceme. 

3 - Mü..ı..ka imtihanı 4 ajustoa peqembe günü saat dokuzda 
Ankarada idareyi merkeziyede, İstanbul ve lzmir ıubelerinde yapıla
caktır. 

4 - Müaabakayİ kazanip ta memuriyete tayin olunanlar, Banka-
ca gelecek eylUI aya içinde A 'ft'Upada yüksek tahsil için mevcut me
murlar arasında açılacak müsabaka imtihanına girmek hakkına haiz 
olacaklardır. 

Taliplerin Ankara, latanbul ve lzmirde bankaya müracaatle, me
muriyet talebi için bankaca hazırlanmit o1an beyannameyi imli Te 
istenilecek vesaiki ihzar ile nihayet 20 temmuza kadar §ube mücltir-
lülderlne tevdi etmeleri llziıncLr. . 

1-1-L-ll_ 11D l2348l. 

Vaz~ hamilden sonra 'kuvvetlerinin 
azaldığını hisseden a~er, sağlam ve 

kuvvetli yavrular büyütemetlcr. Zayif 
düşın~ uzviyetlerini kuvvetlendirmek 

lazımdır. Tabil vazifelerini ifa edebilme
leri için yeniden iktisabı kuYVet etmeli
dirler. Bunun da en mlikemmel ve en. 
m~ir çaresi: 

Quioa Laroche 
KUVTet ve sihhat şarabını içmektir. 

Bütiln doktorlar tarafından tavsiye edi
len en birinci mukavvidir. Bütün ecza· 
nelerde satılır. 

lzmir emrazı sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanenin 938 mali senesi yevmi ihtiyacından .,.pla yu:ıh 4 ka. 
lem erzak ve aairenin eksiltmesi on gün müddetle temdit ech1miftir. ş.ıt
nameler her gün hastane baıbeJcimliğinde görüW.ilir. Açık eluiltme 11 
temmuz 938 puartesi günü saat 11 de Tepecikte Emrazı 5-İye ......_ 
neainde toplanan komi.yon huzunanda yapılacaktır. Mun.kkat teminat 
olarak para ve para mahiyetindekienak komisyonca ahmmyacajmdan 
istekliler ihale gününden evvel teminatlarını lzmir ma\sanchğma yam.. 
caklar. 

Cinai Muvakkat teminati Ahnanlc -Wd.ri 

Süt 
Yoiurt 
Koyun eti 
Kok aemi kok 

KUl'Uf Kilo 
5400 6000 
4500 4000 

20250 6000 
12600 70000 

2405 
. . ) . ........ . . ..... .. ... 

(2378) 

Tatari 
K.""" 

72000 
60000 

270000 
168000 

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
DAIMON markalı hu fenerlerin ayrı ayrİ meziyetleri ..-ardir .• 

Bir adet küçük pille itler, altmıt metre mesafeyi aydınlabr, ayaı 
bdır. Ziyayı 7alonlafbnr, maldattll'll', Claiıbr 't'e toplar, bozul
Dl&L Kontak yapmaz. Kristal, düz camh, Yaftl'lak camlı, renkli 
ve beyaz pek Çetidi vardll'. Tavsiye ederiz. 

Amerikan marka lataJdit .inek suyu dünyaca tanmnuı en tesirli sinelt 
suyudur. Hqeratm yegine düfmamchr. Bir defa tecrübe yapan lstaldit 
alnelr l1IJ'Ulldan a~:z. Tavsiye ederiz. 

ı Sak•t chm No. a/1 HOSNO öZ öDEMışı; 
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IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Beher metro murabbaı elli ku

ru•tan altmıt yedi lira el1i kuru~ 
bedeli muhammenli 91 inci adanın 
135 metre murabbaındaki 48 &a· 

yılı arsasının satııı bat kitiplikte
lri tartnameıi veçhile 22/7 /938 
Cuma günü saat 13 de açık artır· 
maile ihale edilecektir. 

lttirak etmek istiyenler beş lira 
yirmi bet kuru,luk muvakkat le· 
minat makbuzu veya bartka temi
nat mektubu ile söylenen gün ve 
aaatte encümene gelirler. 

5, 12, 15, 19 2406(2379) 
Bin dokuz yüz yetmiş beş lira 

bedeli keş!fli Bayındırlık sahasın
da Sükrü Kaya bulvarıiıda Lozan 
meydanı ile doktor Mustafa En
ver caddesi arasındaki iki yol dö
ıı:emesinin belediyece verilecek 
bandırma paket taşlarile esaslı au
rette tamiri baş mühendislikten te
darik edilecek keşif ve şartnamesi 

veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. ihalesi 1517 /938 cuma günü 
saat on altıdadır. htirak etmek is
tiyenler yüz kırk sekiz lira yirm; 
bet kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelirler. 

30.5,8, 12 2341 (2335) 

ö.KSVRENLERE VE 
GöCUS NEZI El.ERtNE 

Beher metre murabbaı 300 ku- . 
rutdan 1396 lira 50 kurut bedeli 1!rılacak adı. döte~e ba,mühe':1dis-, 
muhammenli 63 üncü adanın 465 lıkten tedarık edılecek keşııf ve 
50 metre murabbamdaki 10 sayılı f&rtnamesi veçhile açık eksiltme· 
arsanın ıatıtı batkatiplikteki p.rt- ye ko~u~.muttur. ihalesi 12/7 f.938 
namesi veçhile 8/7 /938 cuma gÜ- sah gunu saat on altıdadır. ı,rırak 
nü saat 16 da açık artırma ile iha- et~ek İstiyenler yirmi dört .lira 
le edilecektir. iştirak ebnek isti- ellı kuruşluk muvakat temınaf 
yenler 104 lira 75 kuruşluk mu- makbuzu. ve~a bank~ teminat 
vakkat teminat makbuzu veya mektu~u ıle soyl~nen gun ve saat

KATRAN HAKKI EKREM 

OI!l!llfTJi0':7;Q/L/7XTLJfiZil'ZITT.o:zz:z.z:z7~ "L7X~.ZELC/f$7.zz2!!D 

Müteahhitlere; inşaat yaptıranlara 
•• 

MUJDE: 

Soğukdemir lşyurdu 
HASAN AK AY banka teminat mektubu ile söyle- ta encumene gelırler. 

nen gün ve saatte encümene gelir- 26-1-5-~ 2288 (23~4) . Yeni Tuhafiyeciler 1343 üncü sokak No. 2~ . 
ler. 1 - Bele~ı.ye mezbaha ıdares•. ~ Bi!iimum inşaatın her nevi demir i§leri, boru, tel ve bılhassa sureti 

Beher metre murabbaı 300 ku- kamyonları ~çın sa~n. al~naca!<700 ~mahsus~dı getirilen pancur presesiyle yapılan pancur işleri ve tamir-~ 
rufdan 1230 lira bedeli muham- t~neke be!1zın ba~kat.ıplıkt~lcı ma· , leri, oluklu lamarina i~leri ve tamirleri.. ~ 
menli 63 üncü adanın · 410 metre li v? fenm şartnamesı veçhıle açıJ.- ~ , 
murabbamdaki 9 sayılı arsanın 6a- eksıltmeye konulmu~tur. Muham· Gayet lemi:i; ve muntazam iş. sür'at ve kolaylık .• Müesse S 
tıtı başkatiplikteki şartnamesi men bedeli b~her tene~esi 2~0 ku- her in emre amadedir ~ 
veçhile 8/7 /938 cuma günü saat ruftan 2030 .. lr~.a olup ıha.lesı 8/7 / Fiatler : Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur.. ~ 
16 da açık artırma ile ihale edile- 938 cuma gunu r.nat 16 da~ır. 1 - 13 (2164) 
cektir. lttirak etmek istiyenler 92 iştirak etmek iatiyenler 152 lira "rr.JIVL,Zr.Z7.7.X1/7"ıl'.MF'~:c.1!7J'JZ;tJf/.77/ZY'7./7./:'"/Y./7;f/Y..,,"' /L/Zl 

lira 2S kuru,luk muvakkat teminat 25 kuruıtluk muvakk.,.at teminat • ~ 
makbuzu veya banka teminat makbuzu veya. banka teminal 
mektubu ile söylenen gün ve saat- mektubu ile söylenen gün ve saat-
te encümene gelirler. te encümene gelirler. 

Karşıyaka tramvayları hayvan- 2 - Belediye mezbaha idares; 
Jarmın 938 yılı ihtiyacı için satın motörleri İçin aatın alınacak 300P 
l'lhnacak 35:000 kilo kalın kepek kilo dizel motör yağı baş ki.tiplik
beher kilosu 3 kuruftan 1000 lira teki mali ve fenni fartnamesi veç· 
50 kuruş muhammen bedelle ve hile açık eksiltmeye konulmuş
baş katiplikteki .şartnamesi veçhi- tur. Muhammen bedeH beher ki
le açık eksiltmeye konmuştur. Iha- loau 24 kuruştan 720 lira olup iha· 
leai 15/7 /938 cuma günü saat 16 lesi 8/7 /938 cuma günü saat 1 €' 
dadır. Z.tirak etmek istiyenler 78 dadır. 
lira 75 kuru,Iuk muvakkat teminat Istirak elmek istiyenler 54 lira
ınakbuzu veya banka teminat hk ~uvakat teminat makbuzu ve
mektubu ile söylenen gün ve saat- ya banka teminat mektubu ile söy-
te encümene gelirler. 1enen gün ve saatte encümene ge-

21, 28, 1, S 2210 (2265) i;r}er. 
Belediye Mezbaha idaresi İçin 3 _ 1648 lira 50 kurus bedel; 

mahallinde monte edilmif va:.İ· 'ceşifli bayındırlık sahasında 1382 
yette s:ıtın alm~cak . 25 ~eygır sayılı caddenin cümhuriyet cadde
kuv~etmde. ve dızel sıs!emı~.de 1 sinden Şükrü Kaya bulvarına ka 
motor makıne ve elektrık mühen- dar iki taraf ma kesme kordon çe· 
d~sliğinde!1 tedarik ed.ilecek. fen- kilmesi bat mühendislikten teda· 
m ve malı tartnamelerı veçhıle a- veçhile açık eksiltmeye konulmuş
çık eksiltmeye konmuştur. Mu- tur. 

~am~en bedeli 4200 li~.a .. olu~ ihalesi 8/7/938 cuma günü saat 
ıhalesı 15/7 ~938 cuma ~u1!u saa 16 dadır. lstirak etmek istiyenler 
16 dadır. lştırak etmek ıstiyenler 123 lira 75 kurusluk muvakkat te· 
315 liralık muvakkat tem~nat minat makbuzu 

0

vey.:ı banka temi
makbuzu. ve~a banka.. temmat nal mektubu ile söylenen gifo ve 
mektubu ıle soylenen gun ve saat- tte encümene gelirler. 
t .. 1. 1 saa 
e encumene ge ır er. 23 28 ı 5 2237 (2288) 
28, 5, 8, 12 2309 (2323) , , ' 

1 - 1ki bin yüz kırk üç lira be- l 930 
d I. k 0 fl' E t. 747 · Karsıyaka tramvay arının c e ı esı ı. sreı pasa ncı so· · . . . l 
1 k (K b · ) k ' d . mali yılı ihtıyacı ıçın satın a ına-
Ka aya a!ık ~n~rın a yem- cak 25 000 kilo saman beher kilo-
den yaptırılaca ıstmad dıvan ' • . 
b "h d" J'kt bed ı· k b. su bir kuruş 25 santımden 312 lıra aamu en ısı en e ı mu a ı- il 
Unde tedarik edilecek ke~if ve şart- 50 k,!i':°'. mu~ammen he~e e v~ 
namesi vcçhile açık eksiltmeye ko- 'başkatıp\ık~ekı !artnameın veçbı
nulmu,tur. ihalesi 12/7 /938 salı le açılo: eksıltmege konulmuştur. 
~,,tinü saat on altıdadır. İstirak et- lhaleıi 15/7 /938 cuma günü saat 
;. ek istiyenler yüz altm11;

0 

lıra yel- 16 ~adır. iştirak etmek istiyenler 
mis bet kurusluk muvakkat temi- 23 lıra 50 kuru,luk muvakkat te
Pat makbuzu · veya banl.ca teminat minat makbuzu veya banka temİ· 
mektubu ile ~öylenen gün ve saat· nat mektubu ile söylenen gÜn ve 
ta emcümenene gelirler. saatte encümene gelirler. 

2 - iki bin b~ yüz yirmi lira 21, 28, 1, 5 2209 (2264) 
bedeli ketifl, iki çe,melik cadde· 
ı:inden hacı Ali efendi caddesine 
kadar uzanan 743 ~ayılı sokakta 
yaptıral!l.cak beş yüz yetmif metn 
boyda kanalizasyon başmühendis
likten bedeli mukabilinde tedarik 
edilecek kesif ,.e sartname~i vec
hile a.c1k ek~iltmeye kor.ulmu,tur. 
ihalesi 12/7 /938 Salı günü saat 
on altıdadır. İştirak etmek istiyen· 
ler yüz seksen dokuz liralık mu· 
vakat teminat makbuzu veya ban· 
ka tem;nat mektubu ile sövlener. 
gÜn ve saatta encümene gelirler. 

3 - Oç yüz yirmi dört lira on 
altı kurll4 bedeli ke~ifli Karşıyaka 
1840 nr.1 •okakta (Meserret) vap-

lZMIR MEMLEKET HASTA
NESi DAHiLi HASTALIK

LAR MOTAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 

Mikroskop Gösterivor ki; 
Sıtma parnzitleri sivrisineklerin iğnesiyle kana kırı ~ıyor . Ve müt

hiş bir afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

S'l 'T M A 
Hayat makinasını arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla ya

!'ıatan kudret; kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
· Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu 
kırmızı yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil 
uzviyetimizde sıtma nöbeti dediğimiz titreme, Ürperme ve yanma hal
lerini arttırıyor. 

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

şekilde ihzar edilen ve Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulu
nan BIOGENlN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşma
nıdır. Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için birinci deva BIOGE
NiN'dir. 

BiOGENiN 
Kanı temizleyip çoğalhr, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinir

leri kuvvetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma para· 
zitlerini öldürür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük 
faideler temin eder. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu 
yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. Fiati 90 kuruştur. 
2-· 5-9-12 - 16-19-23-26-30 , • • • ~ • .. . . ' • ~· * ; - • . 
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lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 
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"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSlKLETLERINt 

TERCtH EDiNiZ --.,... 
PHANOMEN ı Marka Bisikletleri 
PREStDENT çok ehven fiatlerle 
PtKT A TOR ıahlmaktadır. 

AVUSTURYA MAL[ 
FEVKALADE UCUZ 

Aliotti Biraderler "VEM marka 
E. K. Ş. Kôzım Dirik " • 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende satılır. 

, .. mm ................................. a• 

- E ••• f'9$#- ıv-

Jilet senayiinde eşsiz 
bir · tekimül 

.. 



GRIPIN 
Kaşe•erinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIK.LIK, ROMATiZMA, GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibariyle emsalsiz olan GRiPiN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kartı ihtiyatlı bulunmut olursunu. 
icabında günde (3) kaşe alınabilir 

Taklitlerinden ıakınınız ve her yerde ısrmla Gripin iıtcyiniz 
trLGmr '™. 

•• Fenni 2' •• zl ·· 
.. . 
ıçın 

.... 

KE AL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

•e uzaktan gören parfe aiferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

lstanbul Sıhhi müesseseler Ar-
tırma ve Eksiltme komisyonundan: 
Karaman eti 100800 - 120500 40 ) 
Daihç 75000 - 75000 47 ) 
Kuzu 23800 - 31800 47 ) 9049 

_ Sığır 53000 - 63600 35 ) 
Kapalı zarfla yapılan eksiltmede istekli çılamyan Sıhhi müessesele

rin 938 mali yılı umum Et ihtiyacı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Eksiltme Çaialoilunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü bi
nuında kurulu komisyonda 6 - 7 - 938 çarıamba günü aaat 16 da 
yapılacaktır. 

Muhammen fiat, muvakkat garanti yukarıya yazılml§bT. Şarbıa
meıi 603 kurut mukabilinde her gün komisyondan alınabilir. 

1atekliler cari seneye ait Ticaret oduı vesikaaiyle 2490 aayıb ka
nunda yazılı belgeler ve bu i,e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflan ihale saatinden bir uat 
evvel komisyona vermeleri. 3689 

21 - 26 - 1 - 5 2187 (2266) 

Mü j D_E 
~ÜPAPLI, SÜPAPSIZ 

TORNAX VE 

STANDARD 
Motosikletleri geldi 

UiKKA T : T ornaks 
mutlaka görünüz. 
motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
Batturak Kemeraltı cad. Emirler çar,ısı karşısında 

Tel. No. 4079 

. 
lzmir Pamuk mensucatı Türk 

anonim şirketinden: 
Halkapmarda kiin pamuk menaucah fabrikamız içinde 50 kadar 

kandaki Kontinii usta kadın İfçİsİne ihtiyaç vardır. Her ifçiye iki ma
ldna verilecektir. 

Talip olanların fabrika kapısuıdaki memura müracaat eylemesi. 
30 - 2 - 5 2328 (2337)_ 

, 
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DEUTSCHE LEVAN! F ratelli Sperco 
'fE - LINIE j Vapur acentası 
G. m. b. H. ..-.--= ROYAL NEERLANDF.S 

KU:MP ANY ASI 
H. SCHUET JUNO vapuru 8/7 tarihinde beklen· 

l MARIÇA npunı 6 temmuzda bekle- mekte olup yükünü tahliye edip Burgıuı 
nf7or. Rotterdam, Hamburc ve Bremen Yama ve Köstence limanları için yü~ 

1 
için yük alacaktır. alaCAktır. 

SVENSKA ORtENT LINEtN 
SERViCE MARl11ME ROUMAINE VlKtNCLAND motörü 18 temmuz· 

BUCAREST da beklenmekle olup Rotterdam. Ham-
DUROSTOR vapuru 24 temmuzda burg, Cdynia, Danzig. Danimark ve 

bekleniyor. K.öatroce, Galatz ve T wıa Baltık limanları için yük alacakbr. 
limanlan için yük alacaktır. flNSKA ANG A/8 

JOHNSTON V ARREN UNF.S L TD. SAAIMA vapuru 6 temmuzda bek· 
UVERPOOL lenmekte oiup doğru Anven ve F'inland 

liman1an i~ yük alacaktır. 
A VIEMORE vapuru 3 temmuzda bek- SERVJCE MARITtME ROUMAIN 

Ieniyor. Burgas. Vama, Köstence, Su1i- ALBA JUUA vapuru 6 temmuzda 

na. Galatz ve lbrail limanları için yük bekleniyor. Ma1ta. Manilya ve Cenova 

alacakhr. limnnlan için yÜlc ve yolcu alır. 

STE ROY ALE HONCROISE ilandaki hareket tarihleriyle navlun-
DANUBE MARITIME lardaki deği~"kliklerden acenta mesuli-

yct kabul etmez.. Daha faz.ta tafsilat için 
TtsZA vapuru 15 temmuzda bekle- lkinci Kordonda FRA TEl.Ll SPE.RCO 

niyor. Beyrut. Port Sait ve fskenderiye vapur cccntalağtna müracaat edilmesi ri· 

için yük olacaktır. en olunur. 

1 BUDAPEST vapuru 14 temmuzda Telefon : 41 ıt / 4142 I 2663/4221 

bekleniyor. Tuna limanları için yük ala-

caktır. 

AMERICAN EXPORT Uf.ıES 

f.,'(CHESTER vapuru 1 O temmuzda 

bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır . 

EXETER vapuru 15 temmuzda Pi-

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

lunlarda1d delişlklildenien acenta ~ TIJRKIA vapuru 26 haziranda belde 

~~-:aı:ıımmam-•••• suliyet kabul ~tmez. niyor. Rottudam, H.amburg ve Anver~ 
Daha !azla tafsllAt almak için Birin- l.imaolan için yiilc .alac.alı:tır. 

• 

; ---Jatmaıden evvet PERLODENT dit 

macununu kullanmak suretlle alızın.zı 

Jtkamayı kendhuze bir. vaıtfe bilini&. 

f>ERLODEN'J lttJH kabul atm• bir 

muzaddı taaftondlr. 

... 

( 

TURAN rabrikalan mamollbdır. Aynı umanda Twu 
tuvalet aabonlaram, traı aabuno Ye kremi ile gtızellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde aatılmaktadır. Yahm toptan sa
tııfar için lzmude Gazi Bol.armda 25 numarada umum aceaı
telik Nef'i Akyaub ye J. C. Hemliye mllncaat ediniz. 

Posta Kut. ••• Teeton a••• 
Ağız bütün mikroblara daima açık 

bjr .kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
Bakunıızlıktan çürüyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamak, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz· 
ma ya:~'ığı fennen anlaşılmıfbr
Temiz ağız Ye ıağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci tar
h olmuftur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilininiz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumu' olur
'"Unuz. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi ıabah ve aktam her ~emekten sonra fırcalavınız .... 

ATHINA.t vapura 15 temmuzd• bek. 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee , _ . R d aı __ L__ An 

.ıcnıyor. ottcr am. na1111HUlr n · 
ve Co. n. v. Vapur ace.ntahğına mUra- verı limanlan için yük alac:Mm 

caat edilmesi rlca olunur. CNITED ST.A:TE.S ANI> l.EVANT 

Tel No. Z007 ve 2008. UNE LTD. 
HFJ... VJG motörü temmaz i.ptidaaindı 

------------ beklenilmekte olup Ne'f'.7oık için yük 

Olivi Ve Şiire. 
LıMiTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BINASI TıEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

U>NDRA HATl'I 

alacaktır. 
BAGHDAD motörü I0/ 12 aiustot 

arasında ıbcldenilmekte Olup NeY7odc 
İçin yük alacaktır. 

BAALBEK motörii 15/17 ~üJ ara· 
ıında beklenilmekte olup Nevyork içio 
yük alacaktır. 

BALKANLAR A:RASI HATD 
ZETSKA PWVtDBA A.D.Kotor 

Ba.llam ittifakı ik.tısat k-oafcranmnua 

DESTRO TapaN 7 laaziranda 

seyyah, yOlcu \'e yük :içiıa teais ettiii hat· 
ta menarp Y ugolllaY baad.aralıa 

LOVCE!C 

LJyapool ye Snc udea selip l..iiJt. npana 9 ita la H de 
-::L _.:1-~.:L Coa.ıamra. Var• Ye S-... liman.1.an 
7ua ~-. içia bardcet edecdttir. 

CAV AILO Yapana 7 laaziranda L ov c E it 
gelip Londra ft HuO içİa yük ala- lüks v.,pu.na puutc9i • 1 -...mır: ... t 
caktır. 12 de bmirdea Larek.rıt edecek Pire. 

Kcııırfu. Adr(Tatik limmdan. V.-edik. 
RAMiNi.AN n,_,. 22 hUi- T ru:.te w Şu,.Jc limaalan 9a ,aa .... 

randa u ... poo1 ft Snn-erd•n 7ük alacakbr. 

gelip ,.iik ~ C.ettk qpudana ......asa1iıt lmilled. 
DRAGO zs laaziranda gerek npur bim1eri n ııawlwılan bak-

ftPlll'll kında aceııta bir taahltllt alı- girmez.. 
Londra, HaD ft An+aatea seliP Daha fazla tafsillt almak l~ 8idnd 
yiik çıkaracak .e ayni zamanda Kordonda l86 ııumanda (UMDAL) 
Loadra n H.tl için yük alacakbr amum1 deDh: acelltalJia Ltııl. .ı&ıacaat 

Tarih n nammlarda:1d detişl"'kfilder- edilmesi rica olunur. 
den acenta mesuliyet kabul etmez. TELEFON : lltt - UIZ 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANi.YE 
Sirkecide 

Bu la• iki olelia ııiiaiisteciri Türkiyenin en esld oleldal BAY 
öMER LOTFO'diir. 43 aenelik tecriWi iclareei.Yle tala Ece 
haJlana bnc:lisini andirmi.m. 

Otellerinde miafir kalanlar. kendi cm.iaddd ~ La. 
lmlar. 

Birçok buauaiyetlerine iliYeten fiatler miitlıit acazdar. 
latanbulda bütün Esre ve lzmirliler ba oteli.de IMdaturlar. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

ÇeJitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 

Karş1sında 
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BU BUYUK ESE YALNIZ VE ANCAK 

8*982MkW&* , .. 
u Ata tür Eseri • 

ır 

Bütün Hatay sevinç içinde çalkanıyor. Mareşal Fevzi 
Cakmak elde edilen neticeden askeri heyetimizi tebrik 
' 

• 
ettı 

u~:~=~i ~~t~~! bild~:::o:u ajan- r ................ ı···r· .. ··············r·····a••ll••n ...... ~.l···z···········g·······a· .. ···z·····e···············s·············d········y······o······r········k······ı···.~···· .. ······ 
22 gündür Antakyada cereyan eden _ 

Türk - Fransız erkanıharbiye müzakere-
leri dün neticelenmİ§ ve anlaşma bu sa-

Büyük Şef Atatürk 
Fransız • Türk mukareneti çok hayırlı 
tesirler yapacaktır. Bu mukarenet prki 
Akdenizde şimdiki müvazeneyi tarsiu 
eyliyecektir. 

bah saat eekizde imza edilmiştir. 
Bu derece mühim vesikaların imza

landığını öğrenmekle beraber Paristeki 
müzakerelerin de memnuniyeti mucip 
bir §ekilde neticelendiğini radyodan 
haber alan Antakyanın ve bütün Hata
yın haftalardan beri devam eden heye· 
canlı duygulan en yüksek noktasına Vat• 

Türk - lngiliz dostluğunun tarihte 
bir 

emsali görülmemi.~ bir ahenk 
ve samimiyet arzettiği sırada Fransa, Türkiye ile Paris, 4 (AA) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor : 

vaptığı itilaf tan dolayı sevinmekte tamamen haklıdır 
Akşam gazeteleri dün sabah Anta'.k· 

yada askeri anlaşmalann İmzasını mem· 
nuniyetle haber veriyorlar. hilaf Anka· 
rada dostluk muahedesinin parafesinl 
miiteakip meri)·ete girecektir. 

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

mıştır. 

Esas anlııDlJla Hatayın topıak bütün
lüğünü ve poJitik ıtatU.ünün devamını 

temin için iki memleket teşriki mesaisini 
ihzara matuftur. Bu anlaşmaya bir de 
Türkiye - Fransa kıt'ahnm Hatayda tcş• 
riki mesaisi tarzını tanzim eden bir pro· 

tokol mevcuttur. 
Heyetimizden albay Fevzi Mengu,ç 

ordu mümessili olarak buraC:la kalmakta• 

dır. Diğer !%Mı bugUn eaat 10.30 da 
Antakyadan ayn]mıştır. 

Alınan malUınata göje Türk kıt'atı 
pek yakında Hataya girecek ve Fransız 

ve 1;'ürk kıt' alan muayyen yerlere t'!vzi 
edilecektir. iki tarafın asker mevcudu 
miaavi olacak ve yektlnu kuvvetle muh· 
temel olarak bq bine baliğ olacaktır. 

ra]darla, ampullerle ve defne ve söğüt 
dallariyle süslenmiş olan taklnrın altm
dan geçiyor, muayyen mesafelerde yer 
almış olan askeri müfrezeler ihtiram va
ziyetinde duruyordu. 

Bu fevkalade izdihama rağmen bli
yük bir intizam göze çarpıyoıdu. Halk 

heyetin gelişindekinden daha kalabalık
tı. Ve çünkü diğer unsurlar da mera i
me İştirak etmi~ti. 

Saat 11 de Bedire köylülerinin mu
habbet ve alkışlarını topladıktan ıonra 

saat 11, 1 O da T opboğazına vardık. Bu-

rada Kırıkhan ve Reyhaniye mümessil-

leri bekliyordu. Heyet otomobillerden Ba§vekil Ankarcıda talebell?T tarafından alkt§lanıyor 
indi ve Orgeneral Antakyalılara veda yetimizi teşkiJ eden arkadaşlarımızın 937 tarihli Sancağın garantisi muahede-
ettikten sonra bir süvari müfrezesini tef- gözlerinden öperim. sinden doğan erkanıharbiye an1aımala-
tİ§ etti. n bugün (3 temmuz 19 38 de) sabah 

Orgeneral yanında Cevat Açıkalın 
olduğu halde bana §U e8zlerl eöyledi ı 

cBu bUyük eeer yalntt ve ancak Bil
yük Atatürkiln eeerldir.> 

Şimdi Beylan sırtlarına tırmanıyoruz. Antakya, 3 (AA) - Havas ajansı aaat sekizde Antakyada imzalanmıştır. 
Bu ııırt1arın ve etraftaki manzaranın gü- muhabiri bildiriyor : Diğer taraf tan Türkiye hariciye vekili 

ekselans D. Tevfik Rüştü Araı ile Fran· 
sanın Ankara büyijk elçisi ekselans b~y 
Ponsot, arasında Türkiye ile Fransa ara
sında dostluk muahedesi ile 9 36 tarihli 
iyi komşuluk mukavelenamesinin tem
didi hakkındaki müşterek beyanname 
hakkında Ankarada devam etmekte olan 
müzakereler bugün ( 3 temmuz 9 38) ıaa
at 1 7 de nihayett' ermi~tir. 

Paya., 3 (AA) - Anadolu ajansı· 
•ın huauat muhabiri bildiriyor ı 

zelliğini kariler şüphesiz öğrenmi~lerdir. Türk ordusu Erkanıharbiye ikinci rei
Sıra sıra mor dağlar yaklaştıkça ıan, kır- ıi Orgeneral ~ım Gündüzün İştirakiyie 
mızı, yeşil renklere münkalip olurken 

1 
fark kıt' alan yüksek kumandanı orgene• 

Heyetimizin bugün 6ğleden evvel 
i\ntıı.kyadan hareket edeceğini ~iTenen 
Lalli: mektepliler Te epor tete1'1r.Ul1eri da
ha gün dolarken Antakyada 'eokaldan 

<loldurmUf idi. 
Orgeneral eaat dokuza doğru general 

Hutzingeri ziyaret ederek Teda etti, beş 
on dakika sonra da Hutzinger Antakya
dan aynldı. Orgeneral aaat dokuzda hal
kevi erklnmm, blru eonra da vali, kay
makam ve belediye erk&nının tebrikle
rini kabul etti. Sonra aıraliyle izci mil· 

meuillerl, Rum Te Ermeni ruhanilerl, 
reisleri ve eaat 10,25 te de kolonel Bur
Je ve Kolonel Kole tebrike geldiler. lkl 
kolonel kapıda aeker tarahndan karşı· 
landı. Ve Türk halin tarafından hararet· 
le alkışlandı. 

Paris, 3 (AA) - Türk • Franaız an
laşmasını mevzuubahl• eden Repuhlik 
gazetesi bugün mesut bir haber tebşir 
edeceğiz diyerek başlaclığı başmakale

einde Fransanın yakın farkta emniyeti 
için esaı tanıdığı aıular görmüı Türk 
Fransız dostluğunun ihya edilmiş olma· 
ıından doll\yı memnunİy•t beyan 
yor. 

Buna mukabil F ranpız - Suriye mua
hedeıinin tasdiki aleyhinde bir ~ok de
liller ileri ıüriiyor. 

Saat } 0, ... 0 ta orıeneral kapıya çıka· 
rak askert müfrezeyi teftiı etti ve müte· Reyhaniyede Orgerı.eralimizi bekliyen halk 

artık gittikçe uzaklaşan Amik ovası, ral Hutzingerin riyasetinde toplanan 
akiben 15 otomobilden mürekkep alay: 

Jurnal gazetesi anlaşmanın yalnız 

eıııasları kararlaştınlmıt olmakla beraber 
Türk - Fransız münasebatının bu ilk 
merhalesinin de biiyük bir tantana ile 
teside değer mahiyette bulunduğunu, 
çünll:ü bu ıuretle oarkt akdenizde eulhun 
emniyet altına alındığını kaydeyliyor. 

cYa§&Sın Atatürk .. > Yapsın orgene• 
Amik gölü ile yeşil gri ve kırmızının her Fransız • Türk erkanıharbiye heyetleri 
türlü nünaaından yapılmış renkli bir de-

ralimiz .. Yaşasın heyetimiz ... Bravo, va- . d" M·· d' • . .... 
. .. d h nız ır. ulema ıyen vıraJ donuyoruz.. 

rol seslen ve ıurekli a11'ıılar arasın a a- H d k'k "k 1. 1 B l. 
k 

. er a ı a yu se ıyoruz. ıte ey an 
re et ettı. 1 'd' B' d b 

E · - Ü d '-' d d ld geçı ı. ıraz sonra a aştan baıa do-
vın on n e&.1 mey anı o uran 

• • •W• • 
1
.v. nanmıı olan Beylan .. Halk bütün çılgın· 

halkın on sekız aenedır çektıgı ye hm ıgı I w. l lk 1 B' k • . 
· · "-· .. d'" T'. k d ıgıy e a ıı ıyor. ıraz sonra te rar ını· 

yırmı ıxı gun ur unutturan ur or u• B 
d 

yoruz. u ıefer manzara kadrosuna 
ıunun mümessilini teşyi ederken uy-
duğu teessürü bütün Hatayın hakiki bay
ramını teşkil eden anlaımaların imzası 

ve pek yakında Türk ordusunun kahra· 
man Mehmetçiğini selam1amak ümidinin 
verdiği neşe gideriyordu. 

Arabalarımız bütün Antakya sokak
larını hıncahınç dolduran binlerce halli: 

Antakyanm yeni ;andanna 1.."111.cı1danı. 
B. Cemil 

uzakta İskenderun limanının koyu mavi 
gri rengi de giriyor. 

Saat 12 de 1skenderun<layiz. ~hrin 
kenarından konsoloshaneye kadar oto
mobille dakikalarca devam eden yolun 
iki kenarı, pençereler, taraıalar insan 
doludur. Ya{la ve alkıı sesleri ıı:öklcri tu· 
tuyor. 

Heyet öğle yemeğini fekendcrun kon-
" ıoloııluğunda yedi. Yemek çok samimi 

bir hava içinde geçti.' Ve eaat 15 te he
yet istasyona hareket etti. Konsolosluk
la istasyon aruı kesif bir kalabalıkla ör
tülmüıtü. General istasyonda bekliyr:n 
zevata ayrı ayn veda etti. Ve cemaat 
mümessillerine iltifatta bulundu. 

Tam aaat 15, 15 te hususi tren İııken
derundan hareket etti. Kolonel Kole ile 
generalin mihmandarı ve konsolos ,.e 
t~kenderun konsolosu ve gazeteciler Pa
yua kadar Orgenerali teıyi ettiler.Payas
ta birikmiş olan yüzlerce halk hej eti ay
ni coşkunlukla alkışladı. Ve bir askeri 
kıt'a İhtiram merasimi yaptı. 

Hususi tren Pasyasta yirmi dakika 
kaldı. Ve ~aat 16,20 de Anknrayn ha
reket etti. 

Payas.ı .3 (A.A) - Anadolu ajan ı
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

Genel Kurmay başkanı mareşal F ev
zi Çakmak Orgeneral Asım Giindüze 
aşağıdaki telgrafı çekmiotir : 

- Üç haftadan beri geceli gündüz]ü 
devam eden çetin mücadeleniz.le başa· 
rılan bu muvaffakıyetten dola) ı teşek

kür eder, başta siz olduiumız halde he-

konferansı mesaisini bitirmiıtir. Hazırla
nan itilaf iki tarafça saat eekizde imza 
edilmiştir. 

Mal\ım olduğu vec;hile bu konferans 
fskenderun eancasının mülki tamamiye
tini temin ve Fransız • Türk dostluk 
bağlarını kuvvetlendirmek maksadiyle 

Jur gazetesi Hataya gitmit olan Mil
letler cemiyeti komisyonunun hattı ha
reketini tenkit ederek bu komisyonun 
nazikane bir itirazda yol verilir verilmez 

Hatay köylüleri .!tvinç içinde ... 
ilci hükümet tarafından tesbit edilen pla- mü!!külatın bertaraf edilmiş olduğu hu
na göre Fransa ile Türkiye araaında ak-

1 
susunu 11ayanı dikkat görüyor. Ve di

dedilen itilafların heyeti mecmuasındıı 1 yor ki : 

derpiş edilmiş idi. f - Bu meselede göııtermi,tir ki cemi-

Askeri iş birliği dostluk misakı An- yeti akvam komisyonlan gizlice arzu 
karada İmza edilir edilmez askeri kuv-1 edilen bir faaliyetsizliği örtmek için or~ 
vetlerde müsavat esasına müsteniden taya atılmış bahanelerden başka bir~ey 
yapılan anla~malar derhal başlıyacaktır. değildir. Türk • Fransız dostluğunun bir 

Orgeneral Allım Gündüz Orgeneral an için tehlikeye düşmesi Suriyelileri tat
Hutzinger tarafından Antakyadaki ika-I min etmek istiyen ve Türk ahaliyi hiç 

metg.ahında 11erefine tertip edilen kabul j hesaba ka0t~'.y~n 9 3~ Fransız - Suriye 
resmınden sonra İskenderun yolu ile muahedesı yuzunden<lı. 
Türkiyeye hareket etmiştir. Övr gazetesi de Türk - fngiliz dostlu-

ğunun tarihte emsali görülmemiş bir 

Ankara, 3 (AA) - Sancağın dahili j ahenk ve samimiyet arzettiği bir sırada 
ve harici emniyeti hakkında 29 mayıs Fransa Türkiye jle yaptığı itiliiftan dola-

yı ııcvinmekte tamamiylc hnklıdır. Türk 
amilinin birinci derecede rol oynadığı 
bugünkii yakın şark vaziyetinde bu an-

laşmadan dolayı Paris ne kadar mem
nun!!a Londra da o derecede sevinç duy-
muştur. 

Tan gaıı:etesi de ba§makalesinde esas
lan şimdi hazırlanan Türk· Fransız dost
luk muahedesinin eylulde Ankarayı zi
yareti sırasında Bonnet tarafından imza 
edileceğini hatırlatarak diyor ki ı 

Bugün neticelenen ~üzakerelerin asıl 
mühim kııımı işte bu muahededir. Çün
kü mezk(lr muahedenin ıarki Akdeniz. 
de Türkiye ve Fransanın kat'i bir men-

faat birliğini müıahede etmesi ve Fran
sa ile Türkiyenin bu denizde ıtatükoyu 
müteessir edebilecek ihtimaller halinde 
istioarede bu1unmalannı derpiı eyleme
si umumt ıulh için yeni bir garanti da
ha teok.il eder. 

Antakya telgrafların, Türk ahalide 
uyanan şevk ve heyecandan, Atatürkiln 
r•esimleri ile süslü taklar kurulduğundan. 
diğer unsurların haberi !Ükunetle karşı• 
ladığından bahsedilmektedir. Bazı mu• 
halif ailelerin işlerini tasfiye edip malla· 
rını alarak Hatayı terkeylediklerinden 
bahsedilmektedir. 

Londra haberleri, Türk Fransız an• 
!aşmasının lngilterede fevkalade iyi kar .. 
ıılandığı ve Bonnenin hararetle tebrik 
edildiği merkezindedir. Anlaşmanın Ce• 
nevre mahafilinde en iyi intibalan tevlit 
ettiğini bildiriyor. 

Paris, 4 (A.A) - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor : 

Dün Dolvilde harici ticaret müıavir
lerinin ziyafetine riya!let eden Bonnet 
iradettiği nutukta ezcümle uzun müzake• 
relerden ıonra Türkiye ile Sancak itin• 

Deha gazetesi diyor ki : de anla~maya ve bir dostluk muahede!I 
Dünyanın bugilnkU halinde Jngiliz- akdine vanlmasından dolayı fevltalade 

Türk mukarenetinin de takviye ettiği sevinç ve memnuniyetini ifade etmiştir .. 

Japon 

Saray masraflarının 
·kesilmesini emretti 

Çin tayyareleri Japon harp gemi
lerine y eniden tecavüzlerde bulundu 

Tokyo, '4 (AA) - Preruı Konoye 
ve maliye nazırı tarafından imparatorlu
fun iktısadi vaziyeti hakkında verilen 

malUınattan şiddetle müteessir olan İm· 
parator bir misal teııkll etmek üzere ıa

ray masraflarından tasarruf yapılmaSJ 

için tedbirler almağa karar vermiştir. 

imparatorun maaşından ecnebi mem
leketlerden ithal edilen içkilerin yerine 
mefrubat olarak milli eaka kullanılacak, 
Mısır tütünleri yerine Sarayda formos 
adaıııında yetiştirilen tütünler içilecektir. 

Nihayet saray nazırı tarafından veri· 
len talimat mucibince ıaraydan veya sa
raya verilecek olan hediyeler bundan 
ıonra 'kıymetli madenden olmıyacaktır. 

Bari, '4 (ö.R) - Japonya hükümeti 
ekonomik güçlükler yüzünden bazı fev
kalade tedbirlere tevessül elmeğe karar 
vermiştir' Saray bu tedbirlere uymak 
suretiyle ekonomik müşkülatın önlenme
sine yardım etmek azmindedir. 

Şanghay. 4 (ö.R) - Çin tayyarele
ri Yangçe nehrinde Japon harp gemile
rine yeniden taarruzlarda bulunmuşlar
dır. lki Japon torpidosuna birkaç isa
bet vaki olmu,tur. Çin tayyareleri Yu
god.iki Japon tayyare istasyonunu da 
t iddetle bombardıman etmişlerdir. Bu
rada bulunan birçok Japon tayyareleri 
ani bir baııkına uğradıklarından hava
lanmağa vakit bulmadan tahrip edil
mişlerdir. Japon imparatoru 

Filistin yeniden 
karışmağa başladı 

Paris, 4 (ö.R) - Bir hafta devam eden muvakkat sükunetten 
sonra Telaviv ve Yafada kargaşalıklar yeniden başlamıştır. Münaka
lat inkıtaa uğramıştır. Oç Arap, atılan silahlardan maktul düşmüştür. 
Yeniden dört bomba infilak etmiştir. Örfi idare ilfm olunmuştur. T e
laviv Araplan grev ilanına karar vermişlerdir. 


