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çılgını Hatay 
Genci ve .ihtiyariyle, donattığı köyü ve yollara 
çıkardığı davul zurnasiyle kahramanları karşıladı 

Ordumuz,' bir kaç saatte tayin edilen 
.. 

Almanyanın yeni bir l 
kuvvet darbesi mi? 

Faris 6 (Ö.R) - Bernden bildiriliyor: İsveç 
siyasi ve askeri mahfelleri Almanyanın küçük 
Llhteştayn prensliği arazisine bir kuvvet dar
besinden korkmaktadır. Alınanlar bu mıntaka
da tahşidat yapmaktadırlar. lsveç askerl maka
matı bu h.az.ırlıklan dikkalle takip ediyor. HAdi
seler yeniden baş döndürücü bir süratle cereyan 1 
edeceği kanaati vardır. 

YENt ASIR Matbaaaında buılmıfbı' 

Gneml Anm Gündüz Hataydcın uynlırkım ..• konuş ıioktalarını işgal etti 
---

Selçuk 
Türkiye-Fransa anlaşmaları, Akdenizde sul. 
hun tokviyesini temin eden bir amil sayılıyor 

Vapur 
Navlunları 

1 ---•·---
ı Kermes eğlen-

celeri 

Anlaşma çerçevesi dahi
linde yeni müzakereler 

yiiz, y auteu şehrinde 
hayat söndiirdiiler 

Bu şehirde 
de ,yiiz elli 

B. Hııkk• V eTal 
Uzüm ihracatı Uz.erinde 1oplanmıo

Yllf üzüm sev 
ıır.lngiltereyeveMJSJraY&f • 
k!yatı yaparak razakı ile beraber çeklr
deksizln de yaş olarak ihracını. temin 
cihetine gideceğiz. Gayemiz, Y&f Uzü
ınün istikbalini razakıdan ı.lyade çeldr
debizde toplamak ve bu maddeyi ınU.
tdıllk memleketlerde tanıtarak yeıımesi· 
nl ilzam ettirmektir. Rekoltenin ana kııı
ınını teşkil eden çekirdekaizi Yaf olarak 

dl • muvaffak olursak, 
Uıraca ve sev nnege . . 
failin davası kendilii!inden hali~~ 
olur ki mallO.p ta budur. MUstehliklenn 

Yapılan yardım 
31 O 000 liradır 

, LLI-:.., 
Ankara, 6 (H.-al muba........-· 

den) - Kıqchir :ııelze)e feliketse

delerl l9n memleketin her ~
da teherrll edilen .,... 31 O bin li-'~ . l.i.,Ç. ·:w Gerilla har~:. hazırlıııan Çin erkan•. 

Şıma t \ girdiklerlnl bildirıyor. 
Faris 6 (ö.R) - Çinde ask~ri han;: ke;:;,nlar bu suretle asıl hedefleri olan 

<etler bütün şiddetile devam ediyor. ! Hankeu şehrine 200 kilometre yak)ao-

_ __._.._ Teberriiat d
rayı ,..,........-. 

edİ7,:°'~·--__ _.. .......... ..-................ 
·pon resmi tebliği ileri hareketinde e- SONU 3 ONCO SAHJFEDE -
" · · dün Han· -•am eden japon kuvvellennın 

' 

Iktısat 
Vekili Kara
biike gidiyor 

· d y k rs tayyareleri 
Bombardınıcmıı l§tirak • en\ un e kıl 14 kişi ölmüş, 20 kişi ya· 

Faris 6 (ö.R) - Fr~istler~d~a~: ~=:=~~tı;~~ civarda diğer küçük bir 
filoları bu sabah Almerıday• şı e b üzerine de 150 bomba atılmıştır. 
bombıudıınan/ etmişlerdir. Kasaba ku:. k~ WNU 3 ONCO SAHiFEDE -
rtııe 150 bomba atıımıvtu'·. Bir il" ı-
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Yaş üzüm 
• • 

ehem mı yet 
ihracatına 
verilecektir ŞEHiR HABERL:ERi 

Vapur 
Navlunları 

Fuar davetiyeleri hazırlandı BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE mir ve havalisinden gönderilecek mad
memlelcete, isticar ettiiimlz bir vapurla delerin satışını büyük bir ehemmiyetle 
en kısa 7.AmAllda sevk edeceği%. Bu va- takip edecek ve küçük bir komisyon 
pur lzmirden tskeııderiyeye ayda ilç se- alacaktır. Bu qle, mütavassıtları orta
fer yapacak, Uzllm ve kavunlarımızı ta- dan kaldırarak alakadarları daha çok 
şıya.caldtr. faydalandırmak şıanmızdır. Bu yazıha-

Burnava bele
diyesinde F 

Haziran ayı faaliyeti Uar tenzilatın dan İstifa-

ihraç maddelerimizi 
alakadar eden en 
ehemmiyetli bir 
mevzudur 

ra!3';~: ;:;:~ :s=:in!:a1;:! de edecekler hakkında 
eclilmiş, 99 kişiye çiçek aş~ı yapılmış ve BAŞT ARAF/ l NCI SAHiFEDE 

Almanya ve Kontinan J!m•nlan için ne kooperatifler birliğinin daimi neza-
SelAıılk yolunu terdh, bir zarurettir. retindedir. 

ŞARAP VE UZOM SUYU MAHSULON DURUMU 89 fakire parasız lJAç ve~. d •• • b• • td• dünya piyasasına uymakta zorluk 
Bu yıl UzUm ve incir rekolteleri, müs- Belediye nizamatına aykırı hareket un yenı ır emır ge 1 çekiyoruz. Çalışma vasıtalarımız 

Bu ııene tzmırde ve Manisada şarap tahsili memnun edecek vaziyettedir. eden 22 kişi Burnava belediyesince tec- maliyet fiatlerini yükseltiyor. Dev• 
ımaline devam ediyontt. Gayemiz şa- Yüksek kaliteli Uzilm ve incir alacağı- tlye edilmiştir. letçe bu mevzu etrafında mücado-

raplarımızı mllmkiln mertebe bir ihraç mızı zannediyoruz. Bunların iyi fiatler- Burnavada Haziran ayında doğum Bombayda çıkan bir mecmua Türk ihracat le yapılıyor. Alınmış ve alınması dii· 
maddesi olarak ele alarak dışarıda is- le satılması için bizce alınması gereken kız ve erkek olarak 26 kişidir. şünülen tedbirler vardır. Lakin bu 
tihlWnl temindir. Bu işle muvazi olarak tedbirler ihmal edilmemiştir. Haziran ayında Burnava mezbahasın- tacirleri hakkında iyi cümleler kallanıyor tedbirler semerelerini tedricen vere-
bu sene meydana getirdiğimiz tesisatla da 50 koyun, 326 kuzu, 412 oğlak, 65 sı- Bombayda çıkan cExporter, Empor- ya anlatmakta ve fuanmız halı:kında ge- cek İ§lerdendir. 
kUlliyetll miktarda 11.zUm suyu imal ede- KOOPERAT1FLER ğır, 63 dona, 3 keçi ve 1 malak olmak ten mecmuası lzmir enternasyonal fua- nit malumat vermektedir. ihracat mallarımız üzerindeki 
ceğiz. Nefis ilzfhnlerimizden yapılan Geçen sene kurulan ve taaızuv eden iızere 920 baş hayv'lll kesilıaiştir. n ve Türkiye. Hindiıtan ticareti bakkın- * masraf ağırlıklarını, hafifletmek vo 
Uzilm suyunun L.:ıiltere ve Almanyada kooperatifler atık kuvvetlenmiş bulun- * da bir nüsha çıkarml§tır. Türkiye • Hin- bu işi hassasiyetle takip eylemek bu· 

milşterl bulacağına eminiz. UzUm suyu maktadır. 1lk sene olmasına rağmen ko- Kemal paşada bir diııtan ticaretinin son oeneler içinde eriş- FUAR HAZIRLIKLARI günün en mühim işidir. 
bize Ali hakkında güzel ümitler vermek- operatiflerin geçen seneki çalışmaları tiği tekamülden ehemmiyetle bahseden Fuann açılacağı 20 ağııatoı gününe Mesela vapur ııavlunlan mesele-
tedir. Eğer UzUm suyu ihracında ve dı- ve ortaklarına verdiği fiatler memnun!- hadise bu mecmua, Bombayda açılan Türkofiı ait hazırlıklara belediyece devam edil- si her sene ihracat mevsiminde biz. 
şanda lstibJAkinde muvaffak olursak, yetle karşılanacak derecede idi. Bu sene Kemalpaşada muhasebei hususiye me- şubesinin Türkiye lehine müsbet çaltt- mektedir. Fuar komiteıinin hazırlattığı !eri en ziyade meşgul eylemektedir. 
bence bntnn çalışmalarımızı burada top- incir mıntakasında müstahsilin hemen muru B. Hilmi Bostancı, vazifeye de- malariyle aradaki ticaretin, umumi harp- davetiyeler dün doldurulmUJtur. Büyük Çünkü mal.laqmızı ihraç piyasasıruı 
lıyarak şaraptan ziyade UzUm suyu imal yüzde ellisi kooperatiflere dahil olmuş- vam<ızlık gösterdiği için dalre odacısı ten önceki dereceyi bulduğunu tebarüz Ma!et Meclisi azalamun hepsine daveti- götüren vapurlar, maalesef henüı 
etmeğl ve ihracı ele almak icap edecek- tur. Mıntakada bu sene yeniden üç ko- Kılznn og·ıu Caferin vazifesine nihayet ettirmektedir. ye gönderilecektir. millileştirilememiştir. Hala bu vası-
tlr lif kunılm faali t · il B uha · T·· it ih F d l·-'- ı F d ta azami kazanç davası peşinde k. -. opera uş ve ye e geçır - vermi]t!. Cafer vazife başında bu memu- u yazıyı yazan m mr ur ra- uar ma a .r=n ge miftir. uar a d&-

KUTULUK KERESTE miştir. İncir mıntakasındaki en mühim cat tacitlerinden fU oatırlarla bahsetmek- rece alanlara verilecektir. Fuar münaae.. şanların elinde bulunuyor. Vapur 
ru sandalye ile başından yaraladığından navlunlarının vaziyeti ise ihraç 

müstahsillerin birliğimize girmiş bulun- 35 giln hapse ve 30 lira para cezasına tedir : betiyle hariçten lzmire gelecek ecnebi-
Kutuluk kereste işi gayet iyi gitmek- ması kooperatif davasının salim bir şe- mahkılm edilmiştir. cTaahhütlerini daima namusUrane ler, eğer diğer tehirlerimizi de ziyaret mallarımızın satıf fiatleri üzerind11 

tedir. Bu hususta evvelce serdedilen en- kilde yilrüdüğiln<! al.funettir. Mevcut ko- yerine getirmekle maruf olan Türk tüc· etmek isterlerse fuar tenzilituıdan isti- en mühim rolü oynıyor. Hemen ye-
dişeler artık kalınaınıştır. thtiyaca teka. operatif depolan tevsi edilmiş ve depo- K l k . J, carları. çok defa zararına da olsa ver- fade ettirileceklerdir. Bu hususta fuar di sekiz seneden beri her yıl müna· 
bül edecek miktarda stokumuz daima suz kooperatiflere depolar ilave ed.i~ a p Se tesın en dikleri ıözden dönmemitlerdir. Bu gü- komiteoine it'ar vaki olmUJtur. ka§n mevzuu olan bu dava esaslı bir 
hazırdır. Flatler istikrar kesbetınlştlr. tir. Bu depolarda füminige tesisatı, iş- iki 6lü.m zel ticaret karakteri. büyijk Şef Atatür· Bir Alman mü-.i fuarda fotoiraf şek.ilde hailedilmiı değildir. Geçen 
Rekoltenin fazla olacağını hesap ederek leme tertibatı fennldir. kün ilhamıdır. O Atatürk it~ her verdiği oahasındaki yenilikleri göıterecek Ye çolr. sene beynelmilel navlunların biraz 
hazırlığımız tamamdır. Eğer ihtiyaç gö- UzUm mıntakasına gelince başt:ı Ma- . E~vclki g~ Kemer istasyon~ ıözü milletine ve milletlere daima ispat pyanı dikkat lıallerdo fotoğraf alacak- yükselmesi üzerine Akdenizde çalı
rUl!irse, derhal ithal etmek lmHnı da nisa olmak Uzere bağcıların gösterdikleri hır olUm hadisesi olmuştur. usta{Kemer ::; etmiştir.> tır. Bu fotoğraflar otomatiktir. Plakla şan kumpanyalar kıyametleri ko
elimb:dedir. alakayla kooperatifl<0rimiz kuvvet bul- tasyomma gelen Malatyalı M a. a Ayni mecmua lzmir fuannın ııimdiye oeo zaptı ve nakli de ayni pavyonda ya- parmıılar, tarifeleri tahammülün üs-

• • •.. 1 . h . bir baygınlık geçirm~ ve yanındakilere k d ld t""" t-•-• uı- d pıla-- '-m. tüne çıkarmışlardı. Hükümeti ay-muş ve il.zilin yeti.ştincı enn emen yüz~ a ar e e e ""6.. e&.am u uzun uza ,.. ca&: 

de otuz beşi bu teşkilata girmiştir. karnında san': ~~ğinl söyledikten ============================• !arca me§gul eden münakaşalardan 
Geçen sene kooperatiflerin UzUm ve sonra hayata gozl~rını yummuştur. _Yap- 8 k • l • t ( "' sonra bugünkü tarifelerin ne zorluk-

T.... il lerl . ,_ kt •.. ihr •·l .. k ...,. h ld tırılan muayenesınde kalp sektesınden an aya 1 ıma sız ıgın cezası !arla elde edildiğini hatırlıyoruz. 

TARtŞ MOESSF.SELERt 

~., m essese genış ... me e v. ıncır aç ., erını urum ya,....gı a e ılm 

Eaaliyet artmaktadır. Bu sene fuarda ko- bu sene kooperatifler bilfiil ihracat işini vefat ::U! anlaş ıştırk k"" . de Mah Halbuki bugün beynelmilel va· 

operatifler birliği için gUzel bir paviyon de kendileri görecek!lir. Bu suretle ih- § Sğle Ahmisarın Ovacıb koyiln kiin" d - 2500 ıı·rasını bı•r duvarın pur navlunları en az yan yarıya 
dan tir......,..~ H""kil" t dd '·ini k .,,, mut O" u et Kara ıyı mev .,.. ucuzlamışhr. Yandan çok fazla 

ıney " ge .~.6~. u me ca e- racat ., yavaş yavaş ooperauuere 
1 

ınd .. 
1
. bul y ıl 

· d d b" • tık B d k k tifl d .__ t 1 ki tar as a o il unmuştur. ap an ucuzhyan kısımları da vardır. Fakat 
sın e e ır magaza aç . ura a yaş verere , oopera er en ma=u o an . kal -•~--·-, ""ld'". .. k 
ilzüın . . kuru ,.~, nz·· d • ku tli d tılm muayenesınde p •=•=en o ugu • • ki ne vapur umpanyalan, ne acenta-' mcır, u.Lu.m, şarap ve um gayeye ogru en vve a ım a ış ani ılın 

suyu gibi maddelerimizi satacağız ve olacaktır. aş t:ı(ır. ıçıne sa amış \ar kendi kendilerine ucuzluk yolu-
satmaktayı.z. Hulasa: Yeni seneye büyük ümitlerle ~ nu tutmamışlar, tarifeleri beynelıni-

btanbulda lstlklAl caddesinde bir ma- giriyoruz. işlerin daha iyi ytlriimesi, Askerlik işleri le! hareketlere uydurmak yoluna gir-

J. ı a- v -ıı·ııı ı:··~~"" tt~& ~uı·ıcıneuffi ~ı ,,. k lik meclisi lan ııa Duvarın delı"nerek bu P memişlerdir. Babalılık karşısında aa.J - ~ J '-'.I .1 - VW.yet as er. . . top t rına , aranın meç• derhal harekete gelenlerin, bunun 

A b 
Askerlik kampı . 1 -d .. . t ...] aksinde de ayni hassasiyeti göster· zat o aları açıldı Lisenin askerlik kampı bu sene Bur- a JD Jğl anlaşılmıştır. -- :~l'.l'i.Jazun~: . . . ·• .,·- ..... .. 

navada, orta okul bahçesinde açılacak- Burnavada Beyler sokağında 5 sayılı,Sonra hat y 1 kktb Böyle bir zihniyete ka-
Edirn tır. Kamp hazırlıklarına başlaıınuştır evde oturan Ahmet oğlu Mehmet zabı- ırına gelerek parayı bir defa ~ı an . a rtı da hükümetin çok 

rnilfettiş~ğl (~7"5'gesinln) b::StakyEadi umum!! ! tarı fazlalaştınlm!§ ve <azat obalarına -=- . tay1 milracaatle 2500 lirasının ~lınd.ı- m';yene etmek istemiş... d~ssasHıyet. göstermesi zarureti var-
-. rne o - bu yıl .. d il B • k ğını haber vermi§tir. ıvan açml§, bir de ne görsiln.~ Para- · aydı kumpanyalar kendili .. 

~üzere 14 merkezinde <azat obaları>,bulınu gtourn er en çocukların sayısı lQOOi Jr af fl f Mehmedin iddiasına go··re b dan 1 aın yerinde yeller esiyor. den tarifelerini beynelmilel u zlgın-
törenle a '-·~ B ş • un a tı Dolh- 1 • k • .. . cu u-çı.....,,ır. u obalarda fakir ve .. . lnciraltı m .. ay evvel mevcut 2500 lır" ak'" t .,.u so ugu arakolda el-•• ve dı- ga gore yemden tanzim etmek 1·· 
kimsesiz çocukların sag·lılfını k ak Bolge dahilinde açılan azat obalarının Şerif . . evkiind_ e, gece vakti Bn. agı parasını varın demir kazıkla ~"'t m h. 1 uzu-
h " orum ' 1 e ısmiade bır kadının . saklamak istemiş .. Bankaya teslim et- sökilldüğünil, para- u~u ıssey emiyorlar. Fakat hükü-

asta ve dermansız olanları ku ti yer erini bildiriyorum. Edirn . Ka . evıne zorla megı·· akıl _,emeııuş· o·· .. .. nın alındığını bildirııı.ış" tir. metın derhal harekete gelme . _,, ___ ._ vve en- enın ra- gırerek taar~·z etm-•~- 1 = u•unın •·· sı. v 
.urnıe..., a k " ... • w =ı.en suç u Balço ·· -. ~ ...,ın- Ya ıl tahki it ) · · a· 

. çı v-e temiz havada ve iyi bir a6aç, "'-eş&n, Kırklareli· Vize S muhtarı B O ani va mi§ .. Nihayet evinde, yattığı odanın dı- ten ~ an . ~tta bu dıvaruı bari~ z e erını ~pmıyanfara, vazifelerini 
zı::~ında Doktor ve öğretmenleri- Çanalclcale: F.ceabat, LAp.sekl, 'Bi;::;:~ kında ağır ~;;: d:..a::~aşlan hak- varının içine bu parayı saklaml§.. Dıva- sokUlm"':,ıne ımlcAn olmadığı, para- yaptı~~sı ı~p etmez mi) İhracat 
eglencell ~:~b~tında iki ay gilzel ':"1"köy, Ezine-Keyik]i, Tckirdağın: Ve- tice lenmiştir. n dava ne- n dışarıdan anlıl§ılnuyacak bir şekilde :nı ~~ıgını bilen biri tarafından ~~vsımmk )gıreceğimiz §U günlerde 
~aya~. kamp hayatı ya- lime ve Ereğli merkezleridir. Suçluların sabit görlllen suçlarından kapamış... mes ~cap ettiği anlaşılmıştır. .. s~t ve a etinin vapur navlunları 

T-'-·a ··-• üI dola d"" d Bu ~.!eri beceren ad•~ bundan son- lanAhmdı· et oglu M __ ehmel bu paranın sak- uze .. r.ı.nde durması.na ihtiyaç vardır. Geçen sene !·'--' b balar ._, uınuuu m·· eti.işi general Ka- yı or er tzy ve on alt!§ar giln ha- -., k dis B • .::ı_ k 
,......e u o a alınan zım n· ik'" .. td · le · kara ra emruyetle yatıp uyum B g.ını en ınden başka yalnız eşi- u_,'"" re oltelerımiz karşısında b 

600 çocuğun %80 i en az 1 50 v % 20 . . ır ın o enberi büyük alaka ve pıs nne r verilmiştir. Suçu sabit etli u k u~.. u emnl- nin bil.diğini söylemektedir. Tahkikata mesele hayati' bir ehemmiyeti haız' .u 
de 4,5 kilo almak suretiyl.' b"" ~kofa :.: >:akınlık gösterdiği bu obalan gözden ge.- görillemiyen Aza Hüseyinin beraetine :. ..... :..~.:.:ltı ay kadar devam :tmlş .. ehemmıyetle devam edilmektedir. bulunmaktadır. 
r rmilş olmaWuıdan ötilril b~~~ne ~k- ~ı:::erüzaelreınmhafı tırta içinde teftişe çıkaca- karar verilmiştir. • Z b •••••••••••••••••••••••••••• •• HAICKJ OC 
--1r:::jt~~;~~~::;~6:_::;:,~--~-~--:::·ş=~---.:..::: : a ıta haberleri : : ·········:····:························: AK<>ö.Lu 

T rakyada öğretmenleri~ gezisi f ...... Dik.ka't ........ ~ ·:~::~:::::~:;: .. ::::~:·:::;: s. ..... !!.~~.!.~!..~'!.!!.~.~~ ..... J Selçuk 
Edime (HU5US! muhabiriınizde ) : B Ab "d • : ,gıren Ha~t isminde bir genç yüzmekte . .::~~ T_:ınınuz pazar gilnil Gölcilkte bil-

Oç gÜndenberi E.dimed bul nk bu dziyaf~tlerde bilhassa Eğitmenler kur- : ay l ın Okta. : iken ayagı keskin bir cisme çarparak cük'.':" eglenceler tertip edilecektir. Göl-
1 T k" e uruna ta 0 - •un a ıoylenen nutuklar k h 

1
. • E yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. yaylası, tabıt gilz iliği ha 

;~ b: ~:~~ ::'·ı;:'~nl~~n~e~ 30 ıu. olmuı :~Atatürk rejimini~o ırk:;,rg·~:: E yın gazetemizle : ~dan ege mın~ınmv:n ~:: ~ 
-•-·-I 

88 
a fcnnmızden ay- yapan tın • l "k k "l . : * şelennden biri ld • · 

Kermes eğlen
celeri 

.~....,ardır. ogre en ve Eğitmenle b"· .. k : a a ası esı dı • Menderekte V 1 , __ , ___ ~' o ugıı ıçln orasını can-
Yabn d köy davuında da canla "-tla ~ ub~ : 8 Ab" . : • apur arın yattığı şatlar ~ve halkın rağbetini t . 
. yur ' Yakın mtıhlt tetkilr.i malt- Wıklanru eöylem'·'erdir. o an ag- : • idin Oktaynı ıa°zeteınWe ali-: civarında bir şahsın boğulmak ll 1 mek cidden gilze] bir emın et-

1ad1yle gelen bu kafile terefine ı:-"' . ,.. : law kesilmittir. : duğu görlllmüş v k zere o - cük . teşebbüstür. Göl- - 8AŞTARAF1 1 iNCi SAHJFEDE 
haOomızn kol.,.Llda ırldip eel.meoi 
ve Selçalda Kupıd .. mda iotiraJaat 

menler konunda, Sera .. d . ._...t- T elcırdağlı öğretmenler Vize fidan! • : 3171938 bırihind , : hıs . f d e urtanlm!§tır. Bu §8• gilnjJne civardan köyler de iştirak 
I~ _Meriç gazinoeund~:.7e~=~ :::;:: nı. De~let çihliğini ve inanlı aygır de:: i Abidin Okta,. yap~-:~Y= ~ Ve ~~~;;e!ayh~n~ııı:~: b~ halde~. ~e~c;:p:: r~lar, deniz eğlence-
ml§tir. eunu zıyaret edecelı: Ye bunlardan bllfbı : ve mülhakattan mumai) h : tir. Hastane e kaldın] e eme~- ır. 
C raJ K' o· Trakyanın en az 20 it · • • .. ey namına· Y ~tır. * leri, neıeleameleri • • .___ ... _. • 

makta IÇID-...... ~-1ı:·~n.~ azım ırik, vali Niyazi Mergenl meıleki . 1 1 dmebrulezuıe ugrıyarak : gonderilecek ilin Ye abone bedelle-! 
u tur miiJ&viri Cel&I Ferdi CöL ınce eme er e unacak ve ay- : rinin İdMenıizce LL_ı --':!-'- : * Emniyet birinci kısım lar da 

küJ .. &:çay ve nı zam d ı:·· .. 1 ülı:. • • • • .... &a11w. eu.u.QU.J'ece- • memur ın n 
tur arkad~lannın da hazır bulunduğu edec kı"n ~ oycu ıılenru de tetkik : iri ilin ohm,... : Sarhoş olarak, Kl!IIOOr köprüsünden B. Kemal Alkut bir lstikW madal esile 

ıLr. Oteller hurlan""lbr. 
Kl.lflldaamda deniz eğlenceleri, 

kenneate milli oyunla,. ve tarih• u • 
d-ı-' . • ...... e erdır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: geçm~k istiyen lsnıaiI oğlu Tr•-n dil- taltif edilıııq ve kumandanlıkta :a.1-1 

şerek başından yaralaa.ııuştır .. """"'1 Yesl göğsilne takılmıştır. ....,.. tir~ Ziyaret ıriinii tenip edilecek-

T ~!.~~-~-E s I;N EM As I T~~E:~N 
M A ~fABv·~1cı~zı-~-~-

MEŞHUR FRANSIZ ARTISTI 
TARAFINDAN p I E R R E B L A N c H A R 

" TEMStL ED!LMIŞ MOESS!R AŞK FACiASI 

öPUŞMEDEN YATILMAZ 
ŞEN VE ŞUH ARTIST 

Tarafından nefis bir ıurette temsil edilin" ·1aıı L I YA Y N H A Y T 
lf muzı ıı - tarlalı büyük Operet SEANSLAR 

MAÇA KIZI 5.45 ve 9.10 da Cu.'Darteai ve pazar 2.15 te .. ~ A Ç A K: :~o:~EN YATILMAz: 4 Ve 7.25 te 

qlar .............. ... 

* Memurlar hakkında asılsız ihbarda 
bulunanlann takip edilmesi vi!Ayete 
mimen bildirilmiştir. ta-

Halkevi köşesi 

---,=='----
lstanbul polis 

mektebine staji
yer alınıyor 

Bu yıl Birinci teırin ayı İptidas1nda 1 
tanbulda polis okuluuun S 2 • . de 

0 

ı . . ıncı ne-
malan- Halkımızın havaya kartı korun- sıne ııtaıyer alınacağı Ye emniyet mü. 

h111Ueunda bilgi edinmelen· ;,.;" dürlüğüne müracaat ed 1 · d imizd ._.. en erm e mua-
e~ e 11 /6/936 tarihinden itibaren melelerinin intaç edilmekte olduğu ha 
bır kurs açtlmlf ve denlere bllfl&ruıııt- hct" alınml§tır. -
br. Her hafta cuınart • gü ı · Y·"'-- ·it 
d . eoı n en eaat l 8 ......, feref la§1Yan ve Cü h · 

e verilmekte 1 b d ral . d . m unyeı o an 11 e ere bütün ı aresınde çok kıymetle b 
yurdda,lar gelmelidir. kilitımıza l.i O nen ZA ıta teı-

2 - Evimiz bab . se, rta melctep tahsili gö-
çeııınde her hafta ren ve yabancı dil bil · 

l>Cl'fembe günleri oaat 21 d K - ih k bul en gençlerımiz ter-
yun] e aragoz c an a edilecektir 

~- an oynatılmaktadır. Bu oyuna bü- H . . . 
tun yurddqlar davetlidir. . er y~lda ıstikballeri düıünülen ve 

3 - 7 /7 /9 38 per~mbe ..;: .. temın ~dılmekte olan bilııili ve verimli 
16 •· D-nu oaat genç! · · d • 

da köycüler komitesinin haftalık top- dahil erım~ın e~erli zabıta t~kilAtıoa 
lantıaı vardır. .. .. olabilmelerı şayanı memnuniyet 

gorulmektedir. 



ltalyanlar 
Ehemmiyet 

vermiyor 
~-

Roma 6 (A.A) - Havas ajansının mu
habiri bildiriyor: 

Sa!Mıiyettar mahfeller Fransız - Ital
yan hududunda cereyan eden ve bir 
i'ransız tebaasının yaralanmasile niha
yet bulan bS.diseye ehemmiyet verme
mektedirler. Matbuat henüz bu hadise
den bahsebnemittir. 

---*·---

• 

Beyhude 
T k 

· F 
1 

. Masraf ediyorlar 
ür ıye- ransa an aşmaları, Akdenızde sul-

h 
. . . . Londra 6 (A.A) - Ademi müdahale 

Un tokvıyesını temın eden bir amil sayılı yor komitesinde hfısıl olan itilM üzerine In
giltere, Fransa, Almanya ve Italya hü
kUmetleri ilk yapılacak masrafların mu
kabili olmak üzere 12,500 er Ingiliz lira
sı vermişlerdir. Komite bu p!Anın metni
ni iki Ispanyol tarafına tevdi ettikten 
sonra neşredilmesini Ingiltere hüküme
tinden istemiştir. 

Paris 6 (A.A) - İngiliz p!Anının ade

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 1 münasebetiyle gazeteler metinlere uzun mi müdahale komitesi tarafından kabu
sütunlar tahsis etmekte ve anlatmanın lü hakkında tefsirlerde bulunan Epok 

Fransız askerlerinin heyeti umumiye .. , Elen efkin umumiyesi tarafından aami· gazetesi diyor ki: 
si üç güne kadar 2500 kifiye varacaktır. mi hir ıevinç ile selamlandığı teyit ile 1 Beynelmilel gerginliğin izalesi yolun

Mandater makamlar politik mevkuf-1 derin memnuniyetl~rini beyan etmekte· da dün mühim bir adım atıldığını itiraf 
lar için merhametkar bir surette hareket dirler. 1 edelim. Bununla beraber lspanya bar
ctmeği düşünmektedir. Bugün öğle üze- Gozetclerin tebarüz ettirdiklerine gö- binin bundan sonra bizi sürpriz karşı
ri yüksek komiserlik delegeleri Albay re Yunani•tan, Türkiyeye çok sıkı dost-' sında bırakmıyacağına inanmak batalı 
Kole örfi idareyi kaldırmuıtır. Bu akşam luk ve i, birli~ rabıtalan ile Fransaya bir görüştiir. Çünkü henüz bütün ecne
bir Türk - Fransız dostluğu tezshürü da son defa Fransız gemilerinin Falori bl gönüllüleri Ispanyadan ayrılmamış, 

Anlaşma çerçevesi dahi
linde yeni müzakereler 

, , olarak Antakyada hususi bir ziyafet ve- ziyaretleri münasebetiyle bir kerre daha iki tarafa yapılan yardımın tamamile 
R rcat edr yor rilme~~cd.'.r. Bu ziyafete Albay Kole, al- tevit olunan eski ııağlam rabıtalarla bai- arkası kesilmemiş ve bombardımanlara 

Frankistler 
. . bay Şukru ve genel kurmaylar delegele· lıdır. 1 nihayet verilmemiştir. Vaziyeti yakın-

Barselon 6 (A.A) - Neşredilen resmi iri iştirak eylemektedir. Tiirk _Fransız anl~alan tukt Ak- dan takip etmek ve bütün hükümetlere 
bir tebliğ~e milislerin Kamp~o. :nınta- . ~tina, 6 (A.A) - Atina Ajansı bil- denizde sulhun takviyesine yardım ede- ihtiyat tavsiyesinde bulunnıağa devam 
kasında duşrnanı durdukları bıldırılmek- dmyor : cek ve yeni bir emniyet kalesi teıkil ey- etmek 15.zımdır. 
ted!r. Tales mıntakasında milisler taar- Türk • Fransız arılaşmalannın imzası liyecektir. 1 övr gazetesinde Madam Tabu.is de 

ruz eden Frankistleri Ayodar lstikame-

1 
şöyle diyor: 

tinde ricat etmeğe mecbur etmişlerd!.r. spanya altınları ne olacak? Görünüşe göre nikbinlik gösterilse 
Baki mıntakasında dilşman Villa Vieja- bile bu planın noelden evvel memnuni-
)a taarruz etmiş ise de durdurulmuştur. Ik h k yete şayan neticeler verebilecek bir şe-
i'ranklst tayyareleri dün Barselonu bom- i Ü u•• met de bu altın- kilde tatbik edilmesine lmk5.n yoktur. 

bardıman etmişlerdir. 70 bina harap ol-

ınuştur. 15 ölil ve 25 yaralı vardır. Fran
kıstler diğer bazı kasabaları da bombar
dıman etmişlerdir. ____ , __ _ 

Pragda 
Prag, 6 (ö.R} - Başvekil M. Hodza 

bugün parlimentodaki Südet grubunun 
reioleri olan Kunt ve Buch·u kabul et
rni,tir. Uzun konuımalar olmuştur. 

-=--
Bir hava yolu 

Sidney 6 (ö.R) - imparatorluk hava 
:rolları idaresine ald bllyük bir tayyare 
bu snıı A vusturalya ile Ingiltere arasın
da bava yolunu açmı§tır. 

Bir tekzip 
·ut~ JııJ~J,.-uv1ın"~'llı!aıBnaıt! 
lr.ındald haber T&M ajansı tarafından 
tekzip edllmlştlr. 

-=-
Avusturya da 
Gıda maddeleri 

azalıyor 
Viyana 5 (A.A} - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Volkişer Beobabter gazetesi bu gün 

bazı gıda maddelerinin azalışından do
layı endişe etmektedir. Bu eksiklik Vl
yanada bissedilmeğe başlanmıştır. 

1 ara sahip çıkıyor 
Paris, 6 (Ö.R) - Fransız hariciye mızın M. Jorj Bonnet lspanyol 

cümhuriyeti hariciye nazırı M. Alvarez Del Vayoyu kabul etmiştir .• 
lspanyol nazırına Paris büyük elçisi Marselino Paska refakat etmek· 
te idi. 

iyi malumat alan mahafilde zannedildiğine göre görüşmeler F ran
sız bankasında bulunan lspanyol altınlarının ispanyaya iadesi etrafın· 
da cereyan etmiştir. Cümhuriyetçiler gibi F rankistlerin de bu altınlar 
üzerinde hak iddia ettikleri malı~ımdur. Fransız sağ cenah gazeteleri 
lspanyol alhnlarının Barselon hükümetine verilmesi sarahaten Nas
yonalist ispanyaya karşı ilanı husumet olacağını ve harbi lüzumsuz 
yere uzatmak neticesini vereceğini iddia ettikleri halde sol cenah 
gazeteleri bu alhnların hakiki sahih ispanyanın meşru hükünieti sıfa
tını hala taşımakta olan lspanyol cümhuriyeti olduğunu kaydetmek
tedirler. 

Son Fransız siyaseti . 
.:>-Oınu tersın euı\:ı uır vcçue i:lıuıı\'• 

Parie, 6 (A.A) - Türk. Fransız dostluk muahedesini mevzuu 

bahseden Debat gazetesi diyor ki : . . . • . 
Bu muahede gösteriyor ki Fransız siyasetı hem hızım ıçın hem de 

sulhu tarein yolunda pek ziyade memnuniyet verici bir veche almıştır• 
Temps gazetesi de şöyle yazıyor : . I d" . 
Nazik bir safha arzctmiş olan bir işi hüsnü suretle neti~.• en ~rını~ 

bahis meşru menfaatleri anlamak hususunda gostcrdıklerı 
ve mevzuu 1 d ""lh ld ki dostluk 

lizmden dolayı ve keza müzakere er c mu em . o u arı • 
:iliniyeti için gerek Bonncyİ gerek Rüştü Arası tebrik et~ek lazımdır. 

Türkiycnin Balkan antanhnrla oynadığı r_ol~, Yu~anısta.nla ola'! 
eski kavgalarını nasıl hallettiğini ve kıyasetlı sıyasetı eaye~ı?dc ~~~ı 
Akd "zde nasıl bir müvazcnc kuvveti olduğunu herkes ~ılır. Bu~un 
bun!:; Türk dostluğuna layık olduğu hakiki kıymeti vcrdı~ecck b~rer 

d Hiç biE sui tefehhümc meydan bırakmıyacak bır şckıld~ 
ubns~_r uTr:. k Fransız mukarenetinin tıpkı Türk • lngiliz mukarenetı 

Yün ipliği makinaları 
Ankara 6 (A.A) - Haber aldığımıza 

göre dokuma veya balı tezgMılannın 

ihtiyaçlarını karşılamak için ithal edile-
cek olan Stereicbgarn imaline mahsu• 
yiln ipliği makinelerinin teşviki sanayi 
kanununun bahşettiği muafiyetlerden is
tifade etmeleri tktısat vekilleince kabul 
olunmuştur. 

Alman müşavir
leri Çini ter

kettiler 
Şanghay 6 (A.A) - Alman askeri 

müşavirleri tamamile Çini terketmişler
dir. Çinde yalnız bazı Alman makinist 

Japonlar Hanko· 
va girdiler 

Tokyo 6 (A.A) - Bu gün resmen bil
dirildiğine göre japon kıtalan Hankov 
sokaklarında dolaşan son çinli müdaf"ıle
ri de imha ettikten sonra dUn sabah me
rasimle şehre girmişlerdir. 

Konya' da 
Türkkuşu çalış

maları 

,SAHiFE 3 

• Atatürk cevap verıyor 
''Sizin 

ve 

• 
lClft • 

refah 
artan saadet 
dilerim,, 

lstanbul, 6 (A.A) - Rcis.icümhur Atatürk, Hataydan aldıklaıi 
tazim ve teşekkür telgraflarına aşağıdaki cevabı vermişlerdir: 

cSizin için artan saadet ve refah dilerim.> 
lstanbul, 6 (A.A) - Reisicümhur Atatürk, Yurdun her taıafın· 

~an g;len ve vatandaşların sevinç heyecanını bildiren telıçaflara aşa
gıdakı cevabın Anadolu ajansı vasıtasiyle iblağını emir buyurmu§• 
!ardır : 

«Hatay milli meselemizin dostça tedbirlerle müsbet neticeye ulaş
hrılmasından duyulan sevinç yerindedir .. > 

Türk - Fransız dostluğu imzası 

Y eı1i bir dostluk devri
nin başlangıcı olacaktır 

Ankara, 6 (Telefonla) - Hariciye vekili doktor Tevfik Rüştü 
Aras, dün hariciye vekaletinde kabul ettiği Ajans Ekonomik Finansi· 
al gazetesinin Ankara muhabirine ıu beyanatta bulunmuştur : 

Türk • Fransız askeri kuvvetlerinin Ha tayda İf birliğine dair genel 
kurmaylar arasında Antakyada yapılan anlaşmaların ertesi günü neş
redilmiş olması hasebiyle · bildiğiniz vesikaların imzası Türk • Fransız 
dostane münasebetleri yolunda hiç şüphesiz yeni bir merhaleye 
işarettir. 

Akdedilen anlaşmalann heyeti uınumiycsi Fransa ile Türkiye ara
sında yeni bir dostluk devresinin başlangıcı olacağını samimiyetle 
ümit ettirecek mahiyettedir. 

Bülün Alman gazeteleri 

Hatay işinden Türkiye
yi tebrik ediyorlar 

Berlin, 6 (A.A) - Volkİ§Cr Beobahtcr gazetesi, cFransa, Türkiye
nin metalibatını kabul etti.> başlığı altında yazdığı bir makalede Türk 
Fransız dostluk muahedesinden bahsederek diyor ki : 

lskenderun Sancağı her zaman Türkiyeye ait bulunnlu tur. Fakat 
Fransa Suriye ile bozuşmak İstemiyordu. Ancak Akdeniz vaziyetinin 
gösterdiği inkişaf Fransayı Türk dostluğunu elde et melle acvk"1tİ -
• ·-~ -t-b- ik-et~ekte ve Hat~y ihtilafının Türkiye lehinde olarak. bu 
yeyı e r · ·· t ktedır 
suretle halledilmiş olmasından dolayı memnunıyet gos erme • 

Rus yada dahili istikraz 

Her tarafta muvaff akı
yetle devam ediyor 

Moskova, 6 (A.A) - Oçnücü beş senelik pla~ '.~in aç.ılan. istikra· 
zın kayıt muamelesi memleketin her tarafın~a .gorulme~.ık bır .. r;ı.~k 
vaffakıyetle devam etmektedir. Moskovada ıstıkrazın dort gun u . 

k l 
· 494 milyon 687 bin rubleye baliğ olmuştur. Halbukı 

ayıt muame esı ·1 5 b" b 
937 istikrazı Moskovada ve iki ay içinde ancak 445 mı yon ın ru -

ugun ur - · b" h ·· 
ibi artık bir hakikat olmuş bulunması umumi ~azıyettc ır ercu-

h 
g k b ldu • n gün tesirini göstermekten halı kalmıyacaktır. Konya, ( Hususi } - Konyada bir Macar ma - meFrç vu ud~I gasisini 1 ıyasetli ve realist bir siyaset takip ederek Tilrkkuşu okulu açılması için yapılan 

ransız ıp om ik ed . · · t""rk 

k 
• b t" · .. ırmı• oldu"gundan dolayı tebr" erız. teşebbüsler müsbet netıce verınce u 

-=- le getirmişti. d 288 ·ı 617 
Leningradda da yine mezkur dört gün zarfın a . . mı !~n 

bin rublelik kayıt muamelesi yapılmışhr. C:eçen sene ıkı ay ı~ınde ya
pılan kayıt muamelesi 278 milyon 197 hın rubleden ıbarettır. 

Seyyahlara açılan ateş Sı 

\ 

u ne ıceyı ara,. • · ·· k d a eme ~\bav&. kurumu Türkkuşuna uye ay ın 

da t . ti Almer"ıda şehrı· u·· zerı'nde baslandığıru ilan etmişti. Bunun üzerine 
Budapeşte 6 (A.A) - Bu peş e ıs - • . 

naf ah
'- · b bab Macar Hasyo- kız öğretmen okulundan 15, liseden 67 • 

m ._emesı u sa eli h ·u b kan 
nal Sosyalistlerinin şefi Zalessiyi üç se- 1anm ve orta okulu ikmal e P ta sı ıra -

""dd ti kürek cezasına mabkfun ~AST ARAF! 1 iNCi SAHIF EDE llar ve bir çok ~mselerin yara asına\ !ardan 5 kişi ki ceman 87 talebe üye kay-
n::.,~:r e e Tayyareler bombalan ve mitralyöz at~-ısebep olm';;la~ :~ A) _ Umumi karar- dolmak için müracaat etmiştir. Sıhhl mu-
e • şile köyler halkını tedhişte devam edi- .~alamtanbl': d'liy. or- \ ayene neticesinde bunlardan beşi kız ve 

gantan e ıg e ı · .. 33 1.ı.· 
I l d b ğd h b yorlar. 1 1 h · d k taatımız bu gün yirmi sekizi erkek olmak uzere ,...ı 
1ta ya a U ay ar l Paris 6 (ö.R) -Salamankadandge_en Teru:tikcep :::::d: y.:u kilometre iler·'Türkkuşuna iştira'< edip A ve B bröve-

Fransız gazeteleri hadi
seyi tefsir ediyor 

p . 6 (AA) - Yanlışlıkla ltalyan hududuna giren iki Fransız 
lini A p h b ı ö asilerin Teruelden enıze 1 cenup ıs am ı 11. k Roma 5 (AA) - Musso gro on- a er ere g re . . .. "d- 1 . tir Kastellondaki J,uvvetlerimiz sini almış olan Konya kız mua ım me -

. - h nl ,.,,,ak üze- d ~ru ol•n te~avuzlen suratle ve şı 1 enuş · . , . .1 tino da bur.doy arma arını a,... o~ di F k" t1 r Kartaca ilerlemeğe devam etmektedir. Beki mın- tebi talebelerinden Bn. Edibenın de ı -
1 

. . D'" 1 k gög-- detle devam o yo<. ran ıs e 1 . • 1 . tir 1 d"" d"" b ı re } priliaya ge mıştir. uçe çıp a . . 1 el . . ttıkları takasında bir kaç mevzı ışga etnuş . tibakile talebe mevcudu otuz or u u.-
makin . . .. tüne çı uzerınde do aşan tayyar enmn a \ Milli üdafaa 

de ile bir barma~ esının us - bir çok bombalardan cümhuriyetçi filo- Bars~lon ~- (A.~) .- m \muştur. . ...•.... 
karak ınuvaffakiyetle kazanılan buğday harp gemilerine bir çok isa- nezaretı teblig ediyor· Türkkuşu genel dırektorlügunun yap-
harbinin bu sene bütün I~lyanlara ek- ~a :e=u bulduğuna iddia ediyorlar. Şark cephesinin bütün mıntakaların· tığı bir tamime göre, talebelerden lise 
mek temin ettiğini söylemıştir. e eri 

6 
(A.A) _ Evvelki gece saat da şiddetli muharebeler cereyan ~tme~- 10 ve ıı irıci sınıflarda bulunarıların 

Va ans . ı . ti · · d""şmanııl hu- ·· rilm 1 · · 
23 d asi tavyareler şehrin üzerinde bır l tedir. Kuvve enmız u \Türkkuşu kampına gonde e eTt ıcap 

S 
• 1 l u u e yaptıktan sonra cenuba doğru gi-

1 
cunılarına şiddetle mukavemet etmekte- etmiş, bu şeraiti haiz altı kız ve dokuz 

e VJ 0 Ç Çl gı 0 d;n\ Suecayı mitralyöz ateşine tutmuş- dir. erkek olmak üzere 15 kişi İnönü kam-

H t \
pına hareket etıniştir. Tilrkkuşu tale-

a ay Loyan şehri üzerinde heleri istasyonda uğurlanmışlardır. 
BAS

TARAFI 1 iNCi SAHiFEDE Aldığunız bir habere göre bütün Tilrk-

b k u 1 · ·· bur yet bayrnmında 
Burada bulunan F .msızlar u em- \f dan b"!dirileliğ"İ:ıe göre 11 japon tay- uşu ye erı cum ı .. 

aalsiz coşgunluk kar-ı>ında Türk mille- IJASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDL ın . d.'. baht Honanın şimali garbi-\Ankarada resmi geçide iştirak ettırıl"": 
.• . k h - yaresı un sa .. . •bir 1 ceklerdir. Hava kurumu Konya şubesı 

tinin yüksek vatanıe' erlıgıne arşı ay 
1 

d J l::UyUk erki\nı harbiye- sinde kain 90,000 nüfuslu bır ş. 0 
an• d b lı. b 1 klarına başlamış 

kd" 1 ... h t ktedirler mış ar ır. apon . , 1 b d tmi !er ve sivil e u ususta azır ı 
ret ve ta ır erını ız ar .e m.e . :· si bu ileri hareketine rağmen şiddetli bir 1 Loy~nı bo'.'.1 a~ .ın:'~. ~. ..ş i et 1 ve üyelerine beyaz kombillezon, beyaz 
Asıl tayanı dikkat olan, şımdı Alevılerın ·ııa apmakta olan çinlilerin japon ahalıden yuz kişının olumune sebeb y 1 "-tik ayakkabı tulum yaptırmış-

kall
. 1 n ay gerı y mi 1 eli çorap, ,... ' 

ve diğer bütün e ıyet unsur 3rını . ·ı . d geni•liyen faaliye;inden en- ver ş er r. • 1 1 tır 
d

.
1 

. . gerı erın e ., h T ·ı ynı" zamanda nsa e er 

1 

· 
ni sevinç tezahüratına ken ı erını ver• di eye başlamıştır. Japonlar Pekin şe - ayyarecı er a ah b bar· önümüzdeki tahsil devresinde Konya-

ş kın tar k ehrin bir kaç kere d a om ılm miş bulunmalarıdır. ine Çin çetelerinin ansız•n bas yap- a a ş . •. . . . . 1 dir da da bir Türkkuşu mektebi aç ası 
• .

1
. r . hl d dilecegını bıldirmış er · . . k 

Londra, 6 (Huıusı) - lngı ız gaze· malarından korktukları cıbetle bu şe r ıman e ·• afd bildirdi· için hazırlıklar ilerlemıştır. Hava uru-
ıd ki 

h b ı t Çin ajansının dıger tar :ın . d • bina-

arhıs, F · topraklarına kadar ltalyan milisleri tarafından ta-
seyya ının ransa •,. · ·· bet" 1 P puler ga-
kip edilerek birisinin yaralanması haaısesı munase ıy c o 

:ı:etesi diyor ki : ed"I hkikat ticc-
F h ""k""meti tarafından yapılması emr ı en ta ne . 
ransız u u • .. . ed" Efk" umumıyc 

sinde bu hadiacnin aydınlanacagını umıt ıyoruz. .ırı 
böyle bir hadisenin tekerrürünü kabul edemez. 

~ tu~:t ~~~fs~:i :mi) .. Öyle olsun .• Fakat ltalyan milisleri de ateş 
etmekte ne kadar acele ediyorlar.).. ~iiZisiiiiiiii 

- . 'ZJ'/LZ!E//L 
fl&JUJ,;///7//./JVHCTqTT/L//Z 

Bu akşam 
Milli zeybek ve Ar

jantin tangosu 
müsabakaları 

Şehir gazinosunda yapllacaktır. 
Bu neşeli geceden behemehal 

teleri lskenderundan a ı an a er ere kapılarının kapalı tutulmasını emre - birinci mu Konya §Ubesi kendi otur ugu 
. . . . . ık f kal ğine göre Yauteu'nun Temmuzun \ · · kir lamıştır 

istinaden. Türk askerinin Hataya gırı~ının miştir. Böylece şehre gıriş ç ış ev • . .. !eri maruz kaldığı bava 
1 
nın tamamını mekte~. ı~n ..•. a · 

fevkalade büyUk ıenliklere sebep oldu- ~de sıkı bir tarassut altına alınmıştır. ve ikinci gunanl ti . de hepsi de · Türkkuşu umum mudurlugU mektep 

lczıP!"Zl::l'JZ'Za:z:a:zsı::aı;uiisati~fcaı•d•en'lxe~!a//7//L/777L.:.az:ı~ 
da 250 kil tr lik bir sa bombardım arı ne cesın ı ahs" t K ya bava kuru-ğunu yazmakta _.. Hatay halkının caltı Pekin etrafın ome c - . il Imak Uz 120 kişi ölın~ ve 300 için gereken t ısa 1 

on l 

t 
b ve 7 temmuz perşem- ha dahilindeki muhtelif kasabalar japon sıv 0 ere \mu emrine göndermiştir. Mektep açı ın-

emmuz. çarpın a lad • b" 1"' kişi yaralanmıştır. ebr. · ta arc ve 
he> günlerini milli kurtuluş bayranu ola- ~ikanı harbiyesinin hazır ıgı ır P a- . dl bir harabeye dönmilı' ca tatbikat için Ş ımıze. YY 
rak kabul elliklerini bildirmektedir. na tevfikan tahkim eelilmektedir. . Santeu şun 1 

pJAnörler de ı:önderilecektir. 
Türk • Fransız arılaşması v' Hankov 6 (A.A) - Cin aiansı tara- tür. 
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yapınca 

atör erin ben·\ 
zerleri mi var? 
• 
1 

7 TEMMUZ !'~Şf:MBE 1 
Diyarbakır'd.~ spor 

Tenis kortlarında 

sabah ve akşam 
maçları zevkli oluyor 

D .,,., ' Boksu bırakıp saçsaça 

Suçlu e gı • ş ,._,!~~!'!~~~~-.;'" .. 
~::.~:.::.::::r:.~:::;::::.::::.~ Avrupanın variyetelerinde kadUllara da 

: NAKLEDEN : : boel<• maçı yaphrmaktadnlar. Fakat bu-
' 

Bir Belçika gazetesinde Stalin, Hit
ler ve Mussolini hakkında 

Diyarbakır, (Hususi) - Şehrimizill 
çalışan spor 111u.,,,,eselednden biri de 
Bozkurt tenis kulübüdür. Halkevi parb 
içinde kulübün güzel iki tan' tenis kortll 
vardır. Her iki kort da tenisçiler tarafın• 
dan spor saatlerinde hemen boı bırakı~· 
mamaktadır. Oiyarbakırda yazın tend 
çok erken ve akşam da aneak saat be~· 
ten se>nra oynanabilir. Bu ma~a.r g~ı< 
iin ve muhitin yeglne ze lı: ve eğle~ 

Büyük Zabıta Romanı : : gün bjr yen~ik ... °'1.,, bu ınaçıar. c1.ı.. 
; Nahı"de Orbay ~ 1722 tarihinde lngilt.,..ede yapılmıştır. 

- 6 2 - : : O tarihlerde maç yapan bu kadın bok-
_.l"Y',r L7L7../;//f/'f.L77JJ' / A-' =•••••••••••••••~•••.•••.••••k._.,,,,1111\ söTleTirıin birinin adı, Elizabet Vilkinson 

i12!rz:l!Zi!:Zi~"ZZ2~ , f kı tım '· ı J nn ın um ra H" "ldd' 
1 ·· ı· ' ar na varmlŞ "' b .. ·· ·· dı ela Hann& m ır. 

- Bob.. Ne er soy ıyors~~ r 1 1 nın kökü siyahtı. Halbuki o U1"1nun a 
D bak D ha neler ogrene- o an saç arı k O zaman meydan okuyan kadın şu 

- ur ·· a d k 1 köki.inden itibaren um-
• k 'n tki mektubu karşılaştır ım. umra saç! . d . mealde bir mektup göndermiştir: 
.e 81 

• • b ·k · k ral olurdu çım en· r J ul« 
Yazılarını tetkik ettım ve u ı ı me ei - SaJarını kumrala bo)'lyor ve cBenimle, yani Klafkenve ,.e m vn 
tubun aynı adam tarafından aynı bo d • kimse farkında olmıısını Elizabet Vilkinson ile Hanna Hifild ara• 
tarafından yazılmış olduğuna kaıı.a- . ya .'guun OnıJ.P. için kızıyor. s.ında bu münazaa olmuştur. Kendi,iyle 

. d. ıstemıyor.. b halkın önünde bok• yapmak ouretiyle 
at getır ım. . . _L Di düşünüyordum. Bu baş o- H 

Mari, göğsünü ellerı ıled"kbas.tı.~,.... yam:n~n da ayrı bir manası kafamda kendimi tatmin etmek is!iyoruırı. et 
şaşkın nazarlarını bana ı mıştı. 1 d ikimiz de avuc\UT\uzda bir para tutarak 

- Kendini he_yecana kaptırma- ca~:ka~· bütün bunlar kafamda bu boks edeceğiz. Avucundan parayı dü-
dan, sükfuletle dınle.. . . korkunç ve büyuk üpheleri uyan- şürcn partiyi kaybetrni, sayuacaktır. 

Declim ve sonra devam ett~- t Vakta ki Jimin doktor- Rakibi olan kadın da şu cevabı ver-
i ·k· · · d b gra dırmamış ı. 

- Mektup arın ı ısını e ır - l · eti genel sekreteri sıfatiyle mi<tir: 
fologa. hir el yazısı mütahass.ısına ;;' cem~ • ~tubu ve genç Am- ~Nevgate Market' de ınuki.on Ha.nna 
verdim. O da iki mektubun aynı •· ba.M y n 'ö;me7den önce ve sene- }-iifild, EJ;zabet Vilkiosonun yapm~ ~i
dam tarafından yazılmış olduğundu l ersonu el baı; ına yazdığı mektu- du "gu teklifi kabul ediyorum. Kendı 

. B ··• . kafam a erce evv h-L· 1 
eöyledı. unu ~renınc.e hi b. bu mukayese ettim, o zaman oaı~ lô.Oa. .ı.,~i\ kafi miktarda yumruk a nıu-
evvelce şüphelen uyandırmı~ n ıu: katen büyük hir hayrete düştüm. lkı kahel• etme.W bilec..Vira. B n ondan 
hadise ca~landı. E~~:t ~ d- bir ~ktubun aynı adam tarafından y~- nut iıt edi"inı gibi. atacaiım yum
ifade e.trnıyen ~u hadis er opm ı zılmış olması, bunlardan bi~~nin ~hı- ruklar• "'"kabil ha a atılacak olanlara 
mana ıfade ec\ıyordu: . . M. l hin. ölmüş olroadığını goıtenyor- karşı da kendi.mi ha.ıırladım>. 

Benim bütün proıelerı~~ . ıçe ' d ın Bu maçm neticesi hakkında tarihte 

neşredilen bir yazı 

auıı · etmektedir• 
Teni• kortlaruun hu yıl, malı.atıl leap< 

\ar dü ünülerelı:. betondan yapılmam Jı:,.. 
rarlaştırılmıştır. Kulüp lzalan 11ünde1( 
güne çoğalmaktadn·. 

BAKIRSPOR KULOBO 

Oiyarhakırdaki Ay, Yıldız ve Bozkurt 
tenis spor kulüplerine iliıve olunarak 
( Bakırıper) adlı dördüncü bir kuliip ku• 
rulmaktadır. Bakırspor diğer spor faa• 

liyetleriyle beraber daha ziyade ~I 
uhıwncla ça}ıpeaktır. 

NtJMUNF. HAST ANESI 

Geçen sene kışın birden bire yanan 

Diyarbakır nümune hastanesinin büyü\ 
pavyonu inşaatı bitmelc. üzeredir. Dicle .. 
,.., bakan bir oet üzerinde yapılan yeni 
biM QC>k modern te•İoah havi olacaktrr. 
Bu P"YJ'GD iknıal eclilinee o;yubahr 

·· une ha tanem. dolunun en büy;ik 

· ·· d ve - modern bir ı.alık )'U\-.SI haline H itler bır tor en e 
Birdenbire Kremlin sarayının ka· 11eJ.....ktir. 

Klansi, Gambino hemen ogrenıyor- uy. · doktor Jı·m Larkla Amber- ·· 
1 be anı hiç bir kayıt yoktur. Fak.at rivayete ~or~e, 

!ardı. Halbuki onları yanız n, sen, .'.ld .. d·ye iddia ve ilan edilen ·,•ı •·adın bir a.ra bokou bırakarak bırbır-
k N t -ve bir de Jimden baş. sonun o u ı old - hak .. .. el l b. 

avu .atım a H 1 Pat Klaıuinin oğlunun aynı adam ugu ~u .. - !erinin saçlarına oarılmt lar: milca e e u 

Viyanacla bir gece operadan çk\ nd b'" '..k bir ~il otomobil --*-
kanlar kapıdan büyük bir kalabalı. pısı an u:ı:u zıınna doğru gel- 'J 
halinde dağılıyo~. ~P~·~ ö~~k1~~ ~~~ ~u~~~~lden heTkeıin ta- Samsun a 
büyük lamba bır an ıçın yu3' =ın::ı,-"U bir adanı çıktı. Bunun ~eri.ııe h [ ka bılen yoktu. d e jdu. unu bir sen kaktı. Şüphelerimi Pat K.lanaıye aoy- müdd<>t boylece devanı eım· tir. • 

t~banca~ının ~~n rd o uzg Bundan a• \edim. 1 te Pat o zaman b~na her Nihayet oeyirciler ilci kadını ayırmaga aydınlatıyor. E'.t~abf~a topb~anm•§.~ d - der:aı etraftan alkışlar koptu ve her ma su 
bır de JnN bı ·~~l ~~tmcmiştim. hakikati anlattı. Doktor Jım ~rk, roeebur olmuşlardır. 
vukatım ata ı e ahanca Amberşonun Qğlu Hovarddan aş- ----

lar bu çehrelerı ırer ırer goz en k bi b" . cStalin ı Stalin> de-
aeç' iriyorlar ve tanıdık birisini uar es r ırme · Samsun (Hususi) - Vil~yetçe alınan 
e 'Jl~e başladı. ciddi tedbirler son bir iki yıl !~de Halbuki komiser Mas ters t . Y}' ka d • ·1d· 

ak . . 1 kesmıstı sı eııı ı. 
benden alm ıçı~ yo ~mu. ha~ O, iddia edildiği ıibi nehirde bo-
Ona ~a.ber verm !erdi. Kım ğulmam• 1. E.lkhorn nehri.~de ken-
vermıştı? · . . b dini akıntıya vermiş ve yuzerek e-

0 zaman Pat Klansını". ~ ıtaya zaklara i\trnişti. üre.dan bir 
haber verdi~ine hükmetmı tım. F~- ı::.Y~.~ "kasabaya adını değiştirmek 
kat bu sabah bunu haber veren'.:' v~ç~endini mün:kün mertebe gizle
Jim olduğunu an_ladım. Buf~rı ~uk k suretiyle bir müddet Cenıport 
şündükçe daha bır t.akım. u t~ e :bıtasından kurtulmağa muvaffak 
haditeler, evelce dıklcatı çekmıven ol C" kil zabıta hala ecı:ane-

. d d - !arı 1-a- muıtu. un 
vakalar üzerın e urmaga,_on ba 

1 
k 'r•ı ~e vakti yapılan baılunın 

tırladıkça ııözkrimi açmaga . a- ~e·ıı: .· . kt 1·di. 
ıçın boyuna saçliıiı ııe oyriardım.'!::!ü maga'"Blış"l~"i'ill. "r aamatı gerek 
tabiatim ıon za.manlarll kadar de.. burnunun eğriliği ve gerekse yüz 
vam etti. Arasıra alay olstın diye Ji· hatları onu derhal farkettirecek ka
min saçlarını habersizce karı§tmr- dar bariz alameti farikalardı. Bu se-
dım. O zaman kaşlarını çatar, heple öyle ortaya çıkamıyor, ele geç-

- Ben böyle şakalar sevmem.. mekten korkuyordu. 

Kudu2; nefesle de 
eder sirayet 

P~riı Tıb akademi•inde ayet nadir 
bir vakanın münakaşw yapılmıştır. 

Renleı1je ve Bayyi isrrıindo iki dokto
run okudukları bir rapora göre iki köylü 

b. k .. .. o·ına ~,. dolııtan bir kurtla 
ır ış gunu • Q 

karşılasmışlardır. Kurd köylülere yak
laşmış. hücum etmek istemiş, fa~at. a~-
1,.. ... 1 ...... vo" h;r -h~ole kaçıp gıtmıştır. 

lerine çok yaklaştığını, hayvanın sıcak 

nefeaini yüs1etincle duyduklarnıı aöyle~ 

mişlerdir. Köylüler vakadan birkaç gün 

içerisinde öllp citmitlerdir. 
Yakayı tetkik eden doktorlar, kudu

zun köylülere hangi yoldan geçebilece-

-sibi bakıyorlar. . . . ohild .. ı. adam mezar ı rinln 
Birden içlerinden bırı, yan.ıJldııkı- Otom en ,....an Samsun ve çevresinin ziraat iş e 

binasına girdi. ok inkişaf etmosini sağlamıştır. Bundan 
ne · B · ·· J 0 tarafa çevrilmiş- ç · · · _·_ A !. . Bak!.. diyor Kral ZQio... ütiın goz er d .. d.. ötürü köylü de büyük bir sevınç ıçın• 
Mabeynci ba iyle beraber. . . 1<ea, birden bire~ arkaya on UlJl. dedir. 

1 k d ilci O zaman. Kremlin sarayının ° ta· Bu yıl mahsöl durumu çok iyidir, de-
Bu sırada, kalaba ı araaın an dan kan mezarın 

ki•inin ileılediği ve t·a·ba·· nr.al .. an~ı •aftaki kapı&ın • çı . ".e bazı nilehilir. Yağmursu%luktan korlruluyn,.. 
' üld Anı- "U"ka tarafına dogru ılerlıven . . du Son haftalar bol yağmur yağma5t 

«krala> doii:rulttukları R0 r .u. .. 1 • 1 ·· düm Bunlardan bırı de · . d kald·-•• ve 
d d·1d· kral Zogo dıye gos- omse er gor · bu tehlikeyı de orta an .. .......,, 

e ates e ı ı ve <; r d' .. ·· t" Köy• 
cerile; adam derhal ~ere yulınvarlant taOnt;.Ea dikkatle bakh" ımı !!Ören ç~tç.inin. yüroı;~h.!':,1;:~ u~ilgilerl• 

Ateş edenlere do ru ab ış o .. 1 . . d·kmi•lerdi \unun zıraat 1 
- L ••• ~: ı--- ..ı. bir kuuunla . yer<! .ki adam, bana.goz erı~ı _' .•. : • .ı:m . aydınlatılması için elden gelen yapı• 
tular. Bır J<.ıyamettır koptu. tlır ln ~ -····--·· 
içinde bütün Viyanada ve civarde Hitler evvelce kendisine benzer Bafra tarafında bazı ziraat mmtakları 
bu haber yayıluıı. tı: '"Jİriaini bulundurmak istemezdi. Fa- Mi bir çeldrge hücumuna maruz kalmış· 

Arnavutluk kralı Zogo öldürül- 1. t hir gün kendisinin bulunduğu sa da vilayetçe hemen alı.nan kan ted• 
dü.. '"ren bir ci:u:a:o ya uğramış ve yirmi birler bu li.fetin tahribat yapmasına 

Diye surat asardı. Yine o zaman -BiTMEDI-
- ğini "raştırmlşlar, hind domuzları ve tav-

Fakat o anda, hakiki kral Zog 'lci kip ölmü tür. Bundan 90Jlra Hit- meydan bu:akm•mıştır. Son hafta esna· 
•arayında, güzel bir ateş karşısında •er bir daha trenle seyahat etmeme- sında yapılan mücadelede çok miktarda 

eekirce üldürülm.H•tilr. ·'lhat rwt ohıruyordu. ~e ve kendine benzer birisini kullan- , .... 

Ayıdağı eteğ · nde 
ft.rtekteki büyük gençlik 
kampı terbiye teşkilatı 
Moskova (Tas ajansı) - Sovyetler 

Birliği piyoniyer gençleri kampı, Kırı .. 

mın cenup eahiJinde Ayıdağıu eteğiDde 

k5.indir. 
Kırımın güzel manzaralar.l. çocuklara 

karşı gösterilen ihtimam, çocukların şah· 
si teşebbüslerine bırakılan geniş saha ve 

nihayet Sovyetler birliğinin her tarafın· 

elan gelen diier çocuklarla buluşma. Ar
tekte geçen günleri, senelerce unutulmı
yan bir bayram haline getirm,.ektedir. 

1925 sene ·nden 1938 eenellİne ka
dar, memleketin dört bucağından gelen, 
Rue, Özbek, Kırgız, Bielerutı, Tatar, 
Gürcü, Kozak, Başlar ve oair 20.00 den 
fazla çocuğa bağrmı açmııtbr. Yabancı 

memleketlerden de Artekte, Avustural
yalı, lngiliz. Alman. lopanyol, ıtenei, 

İtalyan, Arjantinli ve eaire yiizleroe ço· 

cuk ta gelmiştir. 

1936 oeneaine kadar, Artek, ıenede 

2000 çocult kabul ediyordu. 1936 se
nesinde Sovyet hükümeti, bu kampa, 

M ~ eoiuJr eu oanatoryomunu da 
tlhak etmiş ve aynı zamanda çocuklann 

emrine mükemmel ınoble eclilnoit 33 bi
na ile 60 hektu bah~lik araı:i de ....,r. 
miştir. Bu suretle bugün Artekte 400 

cuk istirahat eylemektedir. 

Artek, bütiin Sovyetler birliğinin i çi, 
ıııemur, entellektüel ve kolkhozcu1arınln 

Kabardino-Balkarinden küçük Ciğit 

Barasbi Kam okov, bizzat kendisi bir at 
terbiye etmit ve bu atla piyoniyerler ara
aınd• birinciliği kuanm.ıştır. Hayvan ye

tiştirme aabuında kalifiye işçi olması se
bebi ne kendisine cŞcref madalyası> VC· 

rilmi,tir. Bu genç ciğit te halen Artekte 

istirahat eylemektedir. 
Arteke selen bütün çocuklar, bölük

lere taksim edilmekte ve bütün terbiyevi 

çalı,ma bu bölükler dahilinde yapılmak
tadı:r. Çoculdara sosyali. t İş disiplini aşı
lanmaktadır. Gündüzleri, sporla. tayyare 

model in,aatl müs bakaları ile, resim ve 
••İre ile meıgul olunmaktadır. Bütün ga· 
ye, çocuğa allka uyandırmak, bu alika
sını sosyete müfrit bir yola eevltetmek ve 
kendieinin hu yolu l>u1ma9.lna yardım ey
lemek üzerinde ~kırif olunmaktadır. 

Çocuklar, Artek·i, kafalarında yeni ye
n; mallı.mat, zihinlerinde yeni yeni ~arkı

lar, pazulannda kuvvet •e vücutlarında 
zindell le lerketmektedir. 

• Artek kampında terh(ıre t..,kil tı. Pa
ris enternasyonal servi!llİnde büyük bir 

muvaffakıyet kuannıış ve Artekten 
röaderilen a .zlyaretçilerin bilha111a 
nazarı dikkatini ceJbcylemiştir. 

Artek, sencd eeneye renişlemekte 
dir. Bu oene, kampa, yeniden çok güzel 
bir yerde kiıin büyük bir villa ilave olun-

çocuklarının randevu mahallidir. Buray-. mu,tur. 

tahsillerinde kendiıtioi ö eren ve ımu- SovYi"t hüküm.etinin kararına göre, 
liki, ihtiracılık ve saire gibi muhtelif sa- bir c: Büyük Artek~ plU.ı hazırlanmakta
halarda mükemmel ve yüksek netic:ler dır. Bu büyük Artekte, mermer rıhtım, 
elde eden çocuklar "nderilir. hareket eden m.-rdivenler. bir hayvanat 

Mesela Voronej mıntakasında Bori- bahçesi, büyük bir müze, 1500 ziyaretçi 

sogleb.k şelırinden buraya ııelen Mitia için bir büyük piyoniyer ev~ geniş bir 
Linaguzov, topografi löveleri yapmak deniz sporu ista-syonu, küçük küçük va

için bir husu9j a.Iet vücuda getirmiftir. pwlar ve çocuklar için trenler buluna

Ayrıca, küçük Mitianın yirmi tane daha caktır. Sahilde 8 kilometre uzunluğuada 
kadı vardır ve kaydedilmiı bWunm..akta· bir araz.iye, cenup ağaçları dikilecek ve 
dır. d ":. ziyade güzellettirilecekıir. 

• 

şanlar üzerinde tecrübeler yapmışlar ve 

araştırmalarının neticesinde kuduz.un ne
fesle de geçebileceği kanaatine varmı'-

!ardır. 

Bir otomobil kazası-
nın sonu 

Viyanada öldürülense onun ben- -nağa karar verm.iftir •. 
zeri olan, T opolay isminde bir Ar- Hitlerin ilk benzeri Yulius Şrek 
navut binbasısıydı. 'sminde bir fQfördü. Şrelt bundan Almanya 

Bu, kral Zogoya benzetilerek öl- '>ir sene evvel ölmüştür. Bu adamın Bulgaristan/a yeni bir 
:lürülen ille adam da değildi. Ondan -;Jümü resmen ckısa bir hastahi:tan 
evvel birisi daha Amavutluk kralı- onra menenjitten ileri sdmi§tir.:ıo takas işi yapıyor 
na benzetilerek öldürülmü . tü. Şrelt öldük.ten dört hafta 80nra B !in Bulg . dile •~ um 

B ·· h dik ·· k d. be L ,_,,__ _..ı._ ı.~.ı:...-.· er - ar şunen r=ı ınn 
ugun er tatar en ıne n- ;a"'"""t ~ya ....... ul§ ".~ ...........,yı müdürü Kolçef ile Ahnan şimendiferleri 

Liverpolda daktiloluk yapan Margrit zer birini bulundurmaktadır· Ken- ~.mühim bir kısmı şoyle kabul baş müşaviri Kleimann arasında mü-
disinin yataması için bu lazımdır. .tm ı : _ zakereler neticelenmiş gibidir. Alman-Kardüs isminde bir lr.1%cağız, bir otomo

bil kazası ceçirmiş ve bu kazadan ufak 
bir çizile ile yakayı kurtarmıştır. Fakat 

Diktatörlerin, halk içinde görün- Hitler 15 mayısta Be..linden Ber- lar Bulgııristııruı 38 elektn1<: lokomotifi, 
meleri icap eder. Filim artistleri ·gi- ,ava gidiyo.rmnş .. Otomobili idare 100 yolcu, iki yüz yük vagonu ve Tuna 
bi, onların da kendilerini halk ara- _J_ Ş L... H tle de--·'--_._ da.ktilo fimdi bu kaza ne.t.iceainde kolu -..en nıırmış. 1 r arı<aaa otu- da seyri sefa~ kullanılmak üzere 

d ak d al it ı. 1 k b . nda me~ur etmeleri lüzumu Tar· "'""'rIDU•.. b Uym ve ta -- is erini ay etb- B -, - • ır· nnl.- ,_,_,L nıal·•ıne v~··-'-'er· 
- dır. unun için de. hiç korkmadan, """" """"""'" ~ ~""""""" 

ilini iddia etmektedir. Tevsik eclilmellİ her yerde dola•mak ister. Bir tren geçidinden geçerlerken clir. Diğer tıırafd.an BnlpriCen Al-
aayet gu··ç bir ,·ddı·a.. • '>irden bire bir tabanca patlıyor. Oto- manyaya buy·· ük. mı·•~-~- <-·ak 111-'-
• Halbuki bu diktatörlerin eski hü- ,......,..... -.- ..,.. 

Kız .kendisiyle görüfeO].,.,: kümdarlann dü§Dl8Dlarından daha -nobilin içinde arka tarafta oturan sUlleri, tütün ve YaJ meyva ihraç ede-
- Artık ıı;üzd kalr.ulu çiçekler beniın tehlikeli, kararlarında daha ubit, ıdam derhal önüne kapanıyor. Fa· rek geniş bir takas mevzuu olan bu mü.

'<at şoför durmıyor ve bilakis oto- ba aatı '-·-şılı ac-'-'--dır için meveut cleijil .. Sofraya oturunca da daha tef)cil.Ulı dü-.nanlan vardır. y K""1" y """""' · 
.,..,. mobilin sür'atini fazlalaştırarak iki J 

Yediö:ro yemekler arasmda hiçbir lezzet Bunun ·ç· -'-''--"-t·· 1 ' be 
~ 1 ın, WJIOta or enn nztt· üç kilometre kadar gidiyor. 

farkı bulmıyorum. Bütün bunlar yetmi- !erine ihtiyaç görülmüştür. 
yormuş gibi bu kaza yüzünden yerimden «Benzer> in, dilı:tatöre çehre iti- Bundan sonra dwuyor, otomobil- Bir bayan daktilo 
de oldum, ve meteliksiz kaldım. bariyle büyük bir müşabeheti olma- jen aşağı iniyor, başından şapkas.-

Oemektedir. Bu hikayenin hiç beklen- lazımdır. Bundan baslr.a, onunla 'lı çıkarıyor : Bu Hitlerdir. ara DlYOf 
medik bir sonu da vardır. Liverpol mah- ayni boyda, ayni bünyede, ayni "k- Suilcastçılar Hitlerin benzerini. <J.. f • b • - fi b • L dakfl 
kemesi kazayı yapan şoförü, daktiloya !ette olacalı:br. Ayni --1-:u_ otur- lüTmüşle.r Ye benzr:rin vazifesi bu yı ı~cdre eL" ır abyilan I 1 ~ 

~ -uretle nil:ıayete er ·.,;. aranmaına ır. ısan ı en er ter< 
200.000 frank tazminat ödemeye mah- ması, ayni şekilde yürümesi, hare- ' mır--. cilı edı1ecektir. 
kCtm etmİ§tjr!. 

---:----
Keşfiyat 

Vrangel adasın
daki Mamut 

Vra.ncel adaaııncla ebedi buz mmtalı:a
ncla bir manu•t fi ketfedilmit oldıoiiu 
alUındur. Halen, bir heyet. bu mamutu 
ookovaya getirmeie hazırları.makta

dır. 

Bugünlerde bıo iş için Vladivostoktan 
V rangd.e harelı.et edecek olan gemide, 

ketlerinin ayni olm İcap eder. Bil- * htiyenlerin Büyük Kardiçah 
hassa bunların, çehre beırzerliğindaı Benzerlenn en cesvrn Denko Mat- hanında üçüncü katta Avukat 8. 
:iaha faz.la bir elıemmiyeti vardır. mi olmnştın. Fazlla cesaret gösterip Cemal Çançar yazıhanelerine mü• 

Benzerlen: çak fazla para Teri- · k P' açmamış o'lsaydr. kendi:mıi racaa:tleri. (1-3) 
lir. Ekseriya diktatörün emirberi. ~Jiimdeıt hrrtaracaktı. . . ' 
katibi =ya ııoförü g;bi bir vazife alrr- Hadise geçen sene şubatlnda ol- öldürmüşlerdi •. 
lar. Fakat, mümkün olduğu kadar az muştllır. O gün Japo askerleri bir 
ortaya çıkarlar. Diktatörün emniyeti <ok nezaret binalarını ele geçirmiş
ile alakadar olanlar onun !arkında 'erdi. Bu arada başvekil amiral Oka-

. ... . .. . / 

değildir. ım da evine gi'rdTler. 
Halkrn da bu adamdan haber: Kapı:ar kapalıydı. Başvekilin oda-

yokhır. Kendisinden ne bahsolunur. nnm önüne gelince kapıyı vurdular 
ne ismi duyulur, yalnız öldürülünce- .-e seslendiler. 
ye kadar. Fakat, o zaman da, bu ha- - Dışarı Çlk ve vatanln için canİ-

* Mussolini kendi yerine başkalarİ·1 
m ileri sürdüğiinü en iyi saidıyabil· 
miş olan diktatördür. Ona karşı ya•

1 
pılan altı suikast teşebbüsüncfe an• 
cak iki kişi öldürülmüştür. Bunlar, 
M mısolininin benzerleriydi ve onun 
yerine hareket etmişlerdi. 

berin duyulmaması icin mümkün ır feda et!. 
hususi frigorifik ıeaisatı yapılmıştır. C... olan her sey yapılır. , Evvela içeriden hiç cevap geJme-

Bunun berai:ıeT, ~rada bur~d Ii. Asiler, kapıyı kmnağa hazrrlanı-

Bunla biri 923 te ölmiittür ve. 
M ussolini zannedilerek ~oförü öldü
ıülrn üş tür -mi, pek muhtemel olarak mamutun bu

lunduğu cenup 9aJıiline yana'8mıyaea

ğınclan, heyet üç ııalupa iiEerine büyük 
biT sal kunılaeak TIO s hil bu eal yan•
valr:trr. Şimdiye kac!-r kon..,,....e halinde 
kalmı~ olan mamutun na,ı, bu aal üzeri~ 

ne yiikleneeelc ~ bu suretle gemiye alı
nacaktır. Mamut, Vlaclnr-<> tan Mos
kovaya da hlm!Si frigorifik YıtgOn ile 

ollanacakbr . 

bu ka ·ı kazalar olmuştur. ·rorlardı. Bn sırada birden bire kapı 
""h 1~ı!dı. Dı~anda l:iekuyenler derhal, 

Bir tesrinisani sabahı. Moslı:ova- ~r§ılarına çıkan başvekile ateş etti
da, Kızıl meydandaydım. O gün ih- ·~r. Okada ölmüştü . 
tilalin yıldönümü mü:nruıebetiyle bir Tokyo dört gün başvekilin öldü
geçit resmi yapılacaktı.. Lenin meza- ~ünü zannetti. Fakat, isyan hare
rının iki yanındaki yerler halkla do- eti bastırıldıktan sonra amiral Oka· 
lu idi. Ben de mezara yakın bir J'l'r- la meydana çıktı. 
de bulunuyordum. Suikastı:ılar basvelriiin benzerini 

Ondan bir kaç sene sonra yine 
Mussolininin öldürüldüğüne daiı 
bic haber çıkınıştı. Hadise, Mussoli· 
ninin geçeceği söylenen yol üzerin• 
de olmuştu ve otomobilin i~indeki 
adam öldürülmüştü. Fakat öldürü· 
len Muasolinini katibiydi. 

LAVSONKAR 
«Amıveraıı mecmuasından 
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PiÇ KURUSU 
- 232 -- Yazan: Kemalettin Şükrü 

·············································~········ 

BiZANS SARAYJNJN iÇ YUZU 

Melek yüzlü şeytan ruhlu 

Martha Marek 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

k Piç kurusu tefrikamızın birinci çok memnundur. Hemen her gece onun bir aşk macerasında, ilk aşkına 
a"ıtıı bitti. Eserin ikinci kısmı yine sarayda cünbüş alemleri yapılmak- dönüş macerasından başlamaktadır. 
/~1 tariht vakaların devamı mahi- tadır. Bu alemlere Vasilin de kolay- - BIRINCl KISMIN SONU -
b~ ındc olmakla beraber müstakil ca iştiraki için imparator kendi met- S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A vusturyanın bu çok güzel kadını 

1
: ıncyzu da sayılabilir. cPiç kuru- resini zorla Vasile nikahlamıştı. Va- 5 p• 
Ilı• nun ilk kısmı bize bir serseri Er- sili karısından ayırmıştı. Etkarina ıç 
d

eni Piçinin tesadüf ve taliin yar- sözde Vasilin karısı, afakat impa
ııııı ·ı B d • ı e izans saltanatına nasıl kon- ratorun koynundan çıkmıyan met-

) k&unu ve Bizans hanedan ailesini resiydi. Leon da işte bu metresinin KURU su 
'kam atak yerine kendi sülalesini nasıl mahsulüdür. V asil de imparatorun 

k e ettiğini gösterdi. Eserin ikinci kız kardeşi ile mercimeği fırına ver-
ıaıııı · d · 1 d n. ıse aynı a amın, aynı serseri· mış er ir. 

~l\ kendisinden olmıyan, fakat res- Böylece devam eden hayat niha
'qcıı kendisinin sayılan oğlunun Bi- yet Teosya, Etkarina, Vasi! ve adam
~ ııs tahtındaki ahlaksızlıklarını, ki- !arının planları ile imparator üçüncü 
'ôl ile mücadelelerini gösterecektir. Mişelin bir eğlence aleminde öldü-

Tefrikamızın birinci kısmı bu
gÜn bitti. Bu tefrikanın okuyucula
rımız araoında uyandrrdığl büyük 
alaka, muharririni ikinci kısmını yaz
mağa aevketmİftİr. 

idama mahkum 
Kafası 
Balta 

ile 
Kesilec.ek ı tf>iç Leon» diye tarihe adını ve- rülmesi suretiyle nihayet buluyor. 

~rı budur, piç Vasi! devri kadar ala- Vasi! müstakil imparator olmuştur. 
f>~Yandırıcıdır. Maamafih her tarafta suikastlar, 

l· ıç kurusunun birinci kısmını ta- komplolar tevehhüm eden Vasi! için 
~~ etmemiş olanlar ikinci kısmı hayat artık tatsız olmuştu. Türlü en-

PİÇ KURUSU 
---0-

· l zim ise yirmi üçünde idi. ~1arta, genç 

• : zabite ihtirasla bağlandı. 

~lakil olarak ta takip edebilirler. terikalar içinde geçen seneler onu 
b' . 'İaamafih, oldukça uzun süren yıprabnıştır. Nihayet bir av eğlence
~tıncj kısmın bir hulasasını yapma- sinde bir geyiğin boynuzları belinde
k· Ve bu suretle okuyucularımıza i- ki kuşağa geçiyor ve bu kazadan bir 
h~~~i kısma ba•larken birinci kısmın hafta sonra da gözlerini hayata yu
ltı •18elerinin ana hatlarını hatırlat- muyor. Yerine de Leon •. Etkarina-

Bizansın entrikalı saray hayatının 
en mühim bir safhasını yaıat:nuftır • 
ikinci kısmı ise Bizans saray delıliz
lttinin İçinde geçen kadın entrika
larının ve kadın iptilUınııı en canlı 
bir tasviri olacaktır. 

- Arhk askerlik, zabitlik modası 

: geçti. Şimdi ticaret modası var. 

' Diyerek onu askerlik ten istifaya sevlc-
etti. Marek orduya malzeme mütcahhit

--~,....--M., !iği yapmağa ha~ladı. 

agı faydalı bulduk. nın oğlu ve Vasilin piç çocuğu yuka-
B!RINCI KISMlN HULASASI rıda adı geçen Leon tahta çıkıyor. Kemaleddin 

4 karılı 
Şükrü 

llforthanm il,.inci kocası 1\farek 

Marta Lövenstoyu ihtiyar zengin F riç 
ile nişanlandığı zaman henüz on dört ya
§ında idi. 

Para kazanıyordu &!na .. Kazandığı pa .. 

ra Martanırt ihtiraslı arzularını tatmin e~ 

demiyordu. 

d' Vasi!, Ermenistandan kalkarak E- Leonun daha veliahd iken macera-
d lrııcye gelmiş bir ailenin piç oğlu- lan vardır. Bunlardan en mühimmi 
ti~· Bir kız kardeşi, bir annesi vardı. sevdiği bir kızdan imparatorun ken
tıı .1rnede ona - rmenidir diye iş ver- dini zorla ayırması başka biri ile ev
ll·IYorlar. Aç kalıyor. iş bulmak için lendirmesi ve kızı da bir başkasına 
il ~nsa geliyor. Burada amelelik ya- yine zorla nikahlamasıdır. Leon ilk 
Ukr~ hayatını kazanacaktır. Bizansa sevgisini unutmamıştır. Hatta bu 

1 
gırdiği gün Sendiyomed manas- yüzden Vasilden kaç defa dayak ta 

ı:tının bahçesinde geceliyor. Manas- yemiştir. Şimdi imparator olunca ar
• r dPapası bir rüya görüyor. Rüya- tık onu ilk a,kına dönmekten mene
t 111 a ona: (Kalk, bahçede impara- decek kuvvet kalmamıştır. 

* 

On dört yaşında idi ama, yakıcı ba
k!flan, kalın göz kapaklan, büyüleyici 

imparator d~dak buruşlan, olgun kalçaları, dolgun 
• goğsü ve oyn ıh yürüyüşü ile erkek ihti-

Adını t&Jıyacak olan bu yenı tef- rasını kendi üzerine çekecek derecede 
rikaımda karilerini ayni aürüldeyici 1 idi. 
kalemi ile tatmin edeceğine kanidir. 1 Kızıl saçları, deniz mavisi gözleri 

Piç kurusunun birinci kısmı- : gençlik t3Tavet ve letafetine masumiyet 
ntn bir hülisasmı bugün ne$re-~ ile karı.-k bir şeytanlık ilave ediyordu. 
diyoruz. Eseri okumn,...ış olan- E Onda, tıpkı çingene güzellerinde ol 
lar ikinci kısmı müstakil olarak : duğu gibi insanı bir bakışta teshir eder 
takİ!,1 edebileceklerdir. E i birbirine zıd fakat birleşince bir fıhenk 

••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••" yaratan bir cazibe vardı. 
E.•erimizin ikinci kısmı i~te piç Le-

1
or Var. Onu izaz ikram et) diyor
ar. Bahçede imparator değil, çıpl~k 
~e aç bir serseri vardır. Bu Vasildir. r Anası çok cadaloz biri idi. 

Vap?s, rüyanın kerametine inanıyor. - Kızım çok tatlıdır. 
asıli müstakbel Bizans İmparatoru lkı" s e v ı Ko t R t telakk 3 ) Y V e n e Ven 0 V Diye övünürdü. Otuz •ene sonra Yi 

1 i ederek izaz ve ikramda bu- yana müddciumumi•i de bu;.u •öylemi•,· 
llnuyor. -

.. işte Vasilin talii eyiliğe böylece Bir mahkum ilk defa Nakdi kefaletle ti. - o .. Çok tatlı bir kadındı .. 
~uz tutmuştur. Güzeldir, gençtir.. l 1 serbet bırakıldı Ve ilave etmi~ti: 
S.,1lçln kuvvetlidir Uxun hoyluJur. O aran P•'"«"fÜI' Londra 2 Temmuz_ Kont Revent'ov ..:... .... Çok tatlı bir kadın ve t:ıtlı bir 
~diyomed manastırı papası vası- ku ( (anmış dün Bow Strees Polis mahkemesinde z~hir .. O.. melek ouratına ginni~ bir ib-

lasıyle saraya intisap ediyor. Saray suçlu yerinde ahzı mevki etmiştir. Kon- !is. durgun sular gibi altında fırhnalar 
•ayisliğine tayin ediliyor. Aynı za- gizliyen bir felakettir. Ilı tun çehresi sap san idi. Mahkeme reisi 

1
anda Hipodrom fahişelerinden biri Bugünkü paraşüt meteki'imil şekliyle şunu söylemiştir: i:l: 

o an T eosyanın da dikkatini üzerine 20 inci asrın bir icadı olmakla beraber, -Karınız !'ski Miss Barbara Huttonu Annesi, bu güzel kızı ihtiyar F riçe ver-
Çekiyor T V 'l' b' b t kh di. Jhtiyar Friçin bu genç ve güzel kızl• 
1 

· eosya ası ı ır a a ane şimdiki mükemmel şekline girmeden cebir ve şiddet kullanmak suratiyle teh-
o an ev· d"" ·· ·· B d ··ı·· olan saadeti uzun sürmedi. Bir sene son· 

d 
ıne uşuruyor. ura a o um- önce yapılın•• olan tecrübelere kırk elli dit etmekten suçlu bulunuyorsunuz. 

en bir k d )'I t' ·ı k t ) V -.. ra (Mide kanserinden) öldü. ölmezden .
1 

ızın e a e ı ı e ur u an a- yıl evvel başlanm!§tır. Kont bu iUıama cevap vermemiş, 
~, Teosyadan intikam alacaktır. avukatı dosyanın tetkiki için davanın evvel de bütün servetini genç ve güzel 
ı eo

8 
B' ba k')" · · k Tarih kaynakları paraşütün daha 1776 kamı Marta Lövenatayna bır•kmag" ı U· 

Ya, ızans şve ı ının pıç ı- talikini istemiştir. D 

~ıdır lk' · k d B" t · t' da mevcut olduğunu göstermektedirler. nutmadı. Son tesellisi gözlerinin genç ka. 
L. · · ı pıç ar eş ızans an ın ı- Mahkeme uzun bir yörüşmoorn sonra 
~ almağı kuruyorlar. Bizans im- O tarihlerde, ölüme mahkô.m edilen bir bu talebi kabul etmiş ise de Kont Re- rısının elleri ile kapatılmış olması idi. 
raratoru üçüncü Mi~el çok sefih bir Fransıza, bir nevi uçuş Aletiyle şaye'i: venUov aleyhindeki tevkif kararı muha- lbtiyaT zenginden kalan mirasla genç 
llıparatordur. Amcası Bardas ise o 70 ayak yüksekten atlıyacak olursa, ce- faza edilmiş ve mumaileyh ancak 2000 kadın ve annesi ölünceye kadar ferih fe-
tıisbett h · t' B d b kil' "l hur yaşıyabilirlerdi. Fakat büyük ha~ d" e arıs ır. ar as aşve ı o - za.sının af edileceg"i söylenmiş, mahkfun sterlin nakdi kefalet vermek suretiyle ., 
.~rterek yerine kendi geçiyor. öldü- bu teklifi kabul etmi•. Mahldlın, karnını serbest bırakılmıştır. sonu muhtelif esham ve hisse senetlerine 
~ulen başvekil Vasi! ile T eosyanın > ,iilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;miİİİİİİİİİİi!!İİİİİİİİİİİ~.: yatınlmış olan paTalar bu esham ve hissr 
<>abalarıdır. Vasi! de Bardası öldürü- adam akıllı doyurduktan sonra sırmadan '- senetlerinin düşmesi yüzünden hiçe ine-

l'or Ve Bizans basvekili olarak idare- işlenmiş olan bir nevi paraşütle Por Lili 1 Is met San to o in cek kadaT a.znldı. 
;i.eline alıyor. Bilahare de kendisini tersanesinde 145 ayak yükseklikten at- Şimdi yeni baştan hayaılannı koru 
lıcınci İmparator ilan ettiriyor. lamış. PaTaşütçil mahküm iki dakika Biskü viti mak li.zımgeliyordu. 

E'.dirnede kalmış olan Vasilin an- 13 . ed hl b" ka , ğramadan Çocukların ve büyu"'klerin ba- CöNOLLO BiR KAZA 
ııe_si ve kız kardeşi de Bizansa gel- sanıy e ç ır zaya u . . KURBAN! 
llıışlcrdir. yalnız Vasilin kız kardeşi halkın alkışları arasında yere iJl1IllŞ ve ğırsaldannda ya§ıyan Solucan- Harp sonu ve T riyanon muahedesinir 
1-f mah lan dü~ürmek için en birinci de-
d va ır. Eczanelerde kutusu 20 ~r. Bu da meçhul bir Bizanslının pi- kfununa ziyafetler, balolar tertip edil- ktınq lerde idi ki Marta Viyanada Marck adın· 
ay~anın kucag" ında bir çocuk var- meşhur bir adrun olmuştur. ölüm - d 1 imzalandığı heyecanlı ve humali gÜn 

Çıdir, mt•tir. tur. da bir müli.zimle lan!fh. 
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"' rrıparator üçüncü Mişel Vasilden ' .,.... • ~ ·• arta o zaman otuz Y&flnda, müli· 
;-;ç = 

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

Hızır babanın sihirli 

-1-

değeneği 

Bir müddet gittikten sonra akşam - Aman babacığım, anam evde 
olmuş, ortalık kararmağa başlayınca hasta yatar, yiyecek bulmak üzere 
aklı başına gelerek: yola çıktım da yolumu şaşırıp dağla· 

- Eyvah, ben nereye gidiyorum, ra düştüm. Sen bana acı, doğru yolu 
buralarını hiç bildiğim yok. Bugün göster. 
hak bana yardım göstermedi. Ca- Diye bir çok ağlar sızlar. Meğer 
nımdan da usandım, yarabbi ölsem bu adam Hızır imiş. Kıza dönüp be
de kurtulsam.. !inde sokulu değneklerden birini ve

Yollu bezginlik gösterir. Fakat yİ· rir. 

Bır varmış bir yokmuş, evvel za-' bıkmış ise de sağ oldukça yenmek ne yolunu bırakmaz, gider, o gibne- - Al bu değeneği, her nereye gi-
llıunda bir ana kız varmış. Bunlar ga- içmek te istenir. Boynunu bükerek: de olsun, bu sırada gece de bastırır. dersen hiç korkma .. Bu sana yol gös-
l'ct fakir olup sabahtan akşama ka- - Aman yarabbi.. Sen bize acı. El ayak çekilmiş, hiç bir sada işitil- terir. 
~- ak 1 mez. Demesi ile kız kendi kendine: 
""' yiyecekleri, içecekleri bulunmaz- Deyip ağlıyar göz erinden yaş ye- lh llıış. rine kan akıtıp ahvah edip gider. Eyvah, dağlar başında kaldım. - tiyar bu ya .. Bunamış mı ne-

k ilk Anam evde .. Beni dağlar başında dir. Bu değnekten ne olacak, beni 
Ne ise, bunlar sabahleyin barın- Epeyce büyüce ' güze i te eşsiz kurd kuş yeyecek .. O zavallı la- basından savdı •• 

ralan için edinebilmiş olduk.lan bir bir kız olduğundan her ne kadar eski zım yiyecek getirecek diye bekler.. Diyerek kendi haline acınıp hınç· 
ulübeden çıkarak oldukları şehri püskü rubalar içinde ise de görenin Der. Ve Tanrıya yalvarır. kıra hınçkıra ağlıyarak uykudan U· 

ak§ama kadar dolaşıp öteden beri- gözleri ay görmü~ gibi ferahlanır. - Ya canımı al ya beni bu dert- yanır. Bir de bakar ki sabah olmuş 
~en Yeyip içece~lerini elde ederek yi- Orası 18.zım değil ya .. Kız kendi ha- ten kurtar diye yalvarıp bir düzüye Gördüğü şeylerin rüya olduğum· 
~ evlerıne gelırler. . liyle sokakları gezip dolaşarak uta- bekler.. düşünür dururken bir de ne baksın 

la u 3'.'?l~a sa.ll~nıp gıtmekte olsun- nıp sıkılma:ın?~n, anası d~.?'anında ~ gider, uz gider, yürümekten o adamın verdiği değnek yanıbaşın· 
r, gunun bırınde kızın anası çok bulunmadıgı ıçın rastgeldıgı adam- takatı kalmayıp hemen bir yere yı- da duruyor. 

~ll§lı olduğu için çektikleri zahmete !arın her birine yüz kızartarak fıka- kılır. Kendi kendine bir müddet otu- - Acaba yorgunlukla ben ken-
tı:namıyarak hastalanır, dışan ralığını söyleyip para isterse kimse rup düşünmekte iken bir uyku bas- dimi uykuda mı sandım. Rüya diye 

Çı ağa vakti kalmaz. Kıza: aldırmaz. O gün kendi de aç kalır. tırarak uyur kalır. görüp tc düşündüğüme bakılırsa bu 
h· -- Ey çocuğum, bugün gibneğe Akşama kadar gezmekten o da has- Rüyasında kendini yine yolda ağ- değneğin burada bulunması olmaz
~ç halim yok.. Bari bugünlük sen ta gibi olup bütün bütün içj coşarak lıyarak gider görüp bir bağ bahçelik dı. Ben İse o adamı bir başka yerde 

~~~- te bir parça öteberi birşey bula- tanrıya sığınıp hiç bilmediği bir yola yerde önüne ak sakallı bir pir çıkar. gördüm. Elbet bu yine bir rüyadır y ıraen bugün onunla idare ederiz girmiş. Dalgın gider, kendi derdini Bir elinde asa, bir elinde tesbih çe- ama bu değnek nereden geldi. Hay-
aona Allah kerim.. düşünmekten nereye gittiğini anla- kip gider. Kız bunu görünce eline a- ret edilecek bir~ey .. Her ne ise rüya 

er. Kızcağız ne yapsın, canından maz. yağına sarılarak: -BiTMEDi-

Kocas1na: Martlıanm küçük kı.• Yohanna 

Martha Marek 
- Aptal, dedi. Askerliğin artık para fındaki kemik kınklıkları ve et parçalan 

,tmediğini anlamadın mı .. Hala ticarette bunu gösterdiğini ve hatta baltayı bir 
>ile askerlikle alakanı kesmedin. Başka başkasının indirdiğini söylediler. 
· ş bul.. Marek mahkfun edilecekti. 

işte bu sırada Karin Mihaelis isminde 
bir ka-dın gazeteci, bu m~elenin matbu
atta akisler uyandıran hikayesini itlet· 
mek sevdasına tutuldu ve Martaya b..
vurarak onunla bir mülakat yapmak İl-

Marek, gÜzel karısına kuzu gibi muti, 

nüteahhitliği bırakb ve elektrik tesisat
:ılığına başladL Çok genç göründüğü i
·-in kimae itimat ederek ona iş vermiyor. 

3unun üzerine ıoakal da bıraktı. 
Bu yeni it te Martaya istediği kadar tedt 

>ara temin etmiyordu. 
- Sen çok sersem bir adamam .. de-

1t Bak etrafımızdakilere.. Elilem nasıl 

MaTta iri mavi gözlerinin ııalıte oafi)oed 
içi1>de ve ağlıyarak bu kadın gazetecb-ı 
dert yandı. Kocuırun ve kendisinin ma-

~ara kazanmasını biliyor. Bundan sonra ıum ve namustu insanlar olduklannı o 
'>ana bırak.. Görecek.in nasıl zengin kadar büyük bir kurnazlıkla söyledi ki 
,]acağız. 

Filhakika aradan bir müddet geçtik
. en sonra Marek bahçesinde sağ ayağı 
1iz kapağından balta ile kopmllf ve yan 
',aygın bir halde bulundu. 

Derhal hastaneye kaldınlan MBTek. 
"•ndine geldiği zaman balta ae bir ağacı 
1ibinden keserken yanlışlıkla baltayı di
~ine indirdiğini ve bu suretle ayağı ke, 

ildiğini söyledi. 
Halbuki bu kazadan birkaç gün evvd 

\1arek kendini her türlü kazaya ka111 
!ört yüz bin dolara lngiliz - Tuna tirke
ine aigorta ettirmişti. 

Dört yüz bin dolaT .. 
Bu az para değildi. Sigorta kumpan

·ası. kazanın kast eseri olduğunu iddia 
•derek Marek aleyhine bir dava açh. 

GOZEL CöZLERIN 
BOYOSO AL TINDA 

iş, Marck aleyhine dönüyordu. 
Sigorta kumpanyasının ebper dok

.oTlan Marekin kesilen bacağının öyle 
kazaen falan değil, kasten -ve sigorta pa
raeına tamaan bet alb defa balta indiril
mek ıuretiyle kesildiğini. yaranın etra-

kadın gazeteci aynhrken Martanın mü
dafaasını yapmaiı üzerine aldL 

Filhakika ertesi günü bütün gazetele. 
sigorta kumpanyasına hücum ettiler. 
Eksper doktorların kumpanya hesabını 
ve kumpanyayı tazminat vermek.ten 

kurtarmak için ııalıte npor verdiklerinl 
ileri sürdüler. Yeniden eksper tayini hu .. 
susunda ısrar eylediler. Efkarı umumiJ'e 
bir anda Marta ve Marck lehine dön· 
müştü. 

Mahkeme Viyananın en güzeli, en • 
kisli ve en heyecanlı mahkemelerindeıo 
biri oldu. 

Nihayet eksperler efki.n umumiyeyı 
kaqı gelmediler ve kumpanyayı dört 
yüz bin dolar tazminat vermeğe mah

kılm ettiler • 
Aradan bir aene geçti. 
Marek öldü. Fakat ayağının kesilmcal 

dolayısiyle değil.. Bir cmide kanserin• 
den• öldü. 

KOÇOK JOHANNANIN 
ESRARENGiZ öLOMO 

lki sene sonra, Martanın çolc. samimi 

- Lütfen çeviriniz -
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Nostradamüs diyor ki: 
göklerden 

ilhamlar 

6'Daha doğduğum anda 
lütüflet· gördüm ve 

çok büyük 
aldım 

cYüzünün ve bütün cildinin taze· )erini, Napolideki maceraları unuta-ıdamüse çok hürmetkar olduğundan 
Jik ve güzelliğini muhafaza etmek mıyordu. bu kulübeye sık, sık giderdi. 
istiyen bir kadın, günde iki defa dahi- Bunun için kraliçe kendisinden 
len temizlik yapmalıdır. üç çocuğunun istikbalini sorduğu va- -33-

cMideye rahatlık veren her teşeb- kıt Nostradamüs, hakikati tamamiyle 
büs, deri ve güzelliğe de fayda verir! görmekle beraber, bu üç çocuğun 1 560 senesi Nisanında, Brovnsi-

«Cild ve ten güzelliği her şeyden da tahta çıkacağını ve İstikballerinin yanın küçük Şalon şehrine Nostra-
ziyade sıhhat eseri ve alametidir.> eyi olduğunu söyledi 1 Artık, acı ha- damüsü davet etti. 

Bu tavsiyeye bakılınca, Nostrada- kikatleri ve istikbalin her hadisesini Nostradamüs, bir çok seneler ev-
m üsün tedavi usulleri çok basittir bildi mekteki tehlikeyi eyice anlamış ve!, Brovnsiya kibarlarından ve Lü
ve sihirbazlıkla bir alakası ve esrarlı bulunuyordu. ter taraftarlarından bayan dö Moba
mahiyeti yoktur ı Bundan başka, Nostradamüsün nın bir misafirhanede katledileceği-

Meselii, Nostradamüs, yüzdeki si- yaşadığı bu devirde cihan çok büyük ni bildirmişti. 
vilcelerin tedavisi için körpe hiyar- bir inkılap hummasi geçiriyor ve Lü- Bu haber tahakkuk etmiş idi. 
!arın kaynatılarak suyunun çıkarıl- ter bu sıralarda faaliyete geçmiş bu- Katledilen kibar kadının cesedi 
ması ve bu ou ile yüzün •ık, sık yı- lunuyordu 1 yakılmak üzere Eko ~ehrine getiril· 
kanmasını tavsiye etmiştir. Hıristiyanlık, çok büyük bir yeni- mişti. 

O zamanlar için bu tavsiyenin lik arifesinde idi. Nostradamüs, huzur ve sükun 
kıymeti büyük olabilirdi. Çünkü o Taassup ve eskilik fikirlerine ta- bulduğu Paristen bir tür~~ ayrılmak 
zaman halk için yüz yıkamak adet mamiyle bağlanmış olanlar, Lüter ve 

1 
istemiyordu. Bu sükun ıçınde «tav

değildi, pislik herşeye hakimdi ve kü- taraftarları için cölüm I> diye bağırıp 1 siye» !erinin iki kısmını yazmağa 
çük bir temizlik deva yerine geçer- duruyorlardı. muvaffak olmuştu!. . . 
di. ilim ve irfanı sayesinde derin gör- Nostradamüs, Brovnsıyaya gıt-

Nostradamüs tavsiyelerini yaz- mek kudretine malik olan Nostrada- mekten çok korkmakta haklı idi, bu 
makta ve hastalarını dikkat ve mu- müs, İnsanlığın korkunç bir akide eyalet halkı, her türlü dedikodulara 
vaffakıyetle tedavi etmekte iken mü- boğazlaşmasını eyiden eyiye tahmin alışkın idil. Bununla beraber, Şalon 
neccimlikten de vazgeçmiş değildir; edebiliyor ve insanlara acıyordu. halkının davetine icabet etmemek 
bir çok muharrirlere göre, Nostrada- Çok sevdiği dostu kont dö Obini- te doğru değildi. Çünkü kendisini de 
müs, yıldızlar Aleminin sistemini ye: Lüter taraftarlığı ile itham edecek· 
keplerden çok evvel bulmuştur. cAsilzadem sana ne söyliyeyim, lerdil 

Unutulmamak lazımdır ki, kepler ben de bilmiyorum 1 insanlara pek Nostradamüs, insanların çı)gmlık-
157 I de ve Nevton da 1642 de doğ- çok acıyorum. insanın, kendi kıyme• !arını çok eyi bilirdi! En eyi meolek, 
ınuştur. tini bilmesi için binlerce oene daha herkesle eyi geçinmekten ibaretti 1 

Halkın, fevkalade teveccüh eoeri geçmesi lazımdır. Şimdiki haliyle İn• 
olarak Nostradarnüsün adını da ilim sanlar, medeni olmaktan ziyade vah
bu büyük hadiselere karıştırmış ol- şi hayvanlardandır 1 dedi. 
ması da çok muhtemeldir. Bizzat - Pek ala •. insanların ne yapma· 
Nostradamüs, hem de gururla şöyle !arı liı.zımdır ~ 
yazar: - insanların herşeyden evvel 

cDaha doğduğum anda göklerden yapmaları liızımgelen şey, birbirleri
çok büyük lütüfler gördüm ve ilham- ni azami sevmektir. insanlar bütün 
lar aldım. Yıldızlar ilmine çok büyük zeka ve kabiliyetlerini kendi rahat 
bir kabiliyet ve muhabbetim vardı. ve saadetlerini artırmağa hasretmeli
Benim en büyük mazhariyetim meç- dirler. Birbirinin hakkına, birbirinin 
l, .. 1 ı.;~ lllA~lA nl"" mi:n11~,.Jı..tim 1- meııfaatine hürmet etmek, oaadetin 
di. > en buyuk ~rtıdır. 

Nostradarnüs, bu ciheti iftiharla - Heyhat Nostradamüo. Biz in-
yazdığı halde, Pariote bunların birisi- eanlıır bunları anlamaktan henüz çok 
ni ve bilhaS8a Prenseslere oöylemek- uzaktayız 1. 
ten kat'i ourette çekinmekte idi. Mü- Biz henüz hıristiyanhğın bile ne 
n.-ccimlik kudretinin şırnank bir demek olduğunu bilmiyoruz .. loanın 
saray kadını nezdinde kendisine ne düsturlarını bile tatbik etmiyoruz. 
gibi felaketler getireceğini görmüş Bu muhavere, Nootradamüsün 
idi 1 Paris kapıları yakınlnda bulunan kü-

Katerin Dömidiçinin nankörlük- çük kulübesinde geçti. Kont, Nostra-

ukadatlanndan biri olan F elicitoı' de yi. 
ne bir cınide kanaerinden .. ölmüı ve ba-
7at aigortaoından bet bin ıilingi v .. iyet
name ile arkadatı Martaya bırakmlftı. 

Bir ıene daha aeçti.. 
Martanın bir ihtiyar bal.., vardı. O 

.ıa cmide kanserinden> öldü, Ufak aer
vetini vaıiyetname ile yeğeni Martaya 

bırakmııtı. 

Oç eene daha geçti. 
Marta .. artık eski Marta değildi. 
Vakıa cami yıkıllillf fakat milirap ye-

rinde kalmıttL Böyle olmakla beraber 
onu görenler arbk: 

- Ne güzel kadın .. 
Demiyorlar .. 

- Ne güzel kadın imiı .. 
Diyorlardı .. 
Marta, şimdi 12 yaşındaki kızı Y oban

na ve lı.üçük oğlu Aleksandr ile beraber 
)'a,ıyordu. 

Marta, Nöman adında genç bir adam· 
la daha tanıştı. Artık ellisini geçmif olan 
bu haris kadın eski günlerin hatırası ola
rak bu genç delikanlıya vurulmuttu. O. 
ııun için hcr~yi göze aldı. Kcndi.einden 
on beı yaş küçük olan Nömana para ye

dirmeğe başlamıştı. 

E°.f..kidcn o crkclclcrin parasını yiyordu. 
Şimdi de erkeklere o para yediriyor. 

işte bu ıırada küçük Y obanna bir 
tmide hastalığından~ öldü. 

Marta, pek az evvel onun hayatını 
kendi lehine sigortaya koydurmuştu. 

Tabii sigorta paraları da az zamanda 
eridi. 

Bir gün, f\1artanm evine hırsızlar gire
rek evi soyup savana çevirdiler. Halbu

ki ev hırf>ızlığa karıı aigortalı idi. 

Sigortn kumpanyası, sirkatin bir da

ı~ıklı dövüş olduğunu iddia ile mah
cmcye başvurdu. 

Derhal ölülerin mezarları açtınldı. Çü
rümüt ceıetler üzerinde otopsi yapıldı. 

Hepsinde de (Thalium) denilen bir 
zehirin tesiri görüldü. 

Hatıl otuz eene evvel ölen ihtiyar Fri
çin kemiklerinde bile bu zebire raotge· 
!indi. 

Demek Marta zehirle adam llldür· 
meie daha on dört yaıında iken batla
ınıttı 1.. 

Ağırcezada Marta bütün cinayetlerini 
inlı:lir etti. 

Buna rağmen eoki güzelliği üzerinde 
olmadığı İçin kendini müdafaaları teoir
Iİ.z kaldı. 

ANŞLUST AN SONRA 
BALTA !LE öLOM 

Müddeiumuminin iddianamesi tam Uç 

saat eürmü;ıtü. Mahkeme üst Üste dört 

gün aürdü~ 
Salona kadınlar alınmadı. Sadece jüri 

heyeti a:rasında iki kadın aza vardı. 
Onlar da diğer jüri azalan gibi Marta· 

nın mücrimiyetini kabul ettiler. 

Karar .. idam kararı oldu .. 
Bu karar, Avusturyanın Almanyaya iJ .. 

bakından aonra ve Nazi h8.kimleri tara .. 
fından verilmiıti. 

Martanın iolediği cinayetler An§luatan 
önce ve eski Avusturya zamanında idi. 
Avusturya ceza kanununda ise ölüm ce
zaoı yoktu. 

Martanın avukatları bu kaTaTı itiraz 

ettiler. Hukukan, kanunen Marta idam 
edilemez. Çünkü o cürümlerini yaptığı 

zamanki kanuna göre muhakeme edilme

li ve ceza görmelidir' Eğer o zaman idam 

cezası mevcut olsa idi belki de o bu ci
nayetleri işlemezdi. 

Fakat Nazi makamları bu itiraza ou 

* 
Nostradamüs, bu uzun seyahate 

çıktı; haftalarca süren bir •eyahat
ten oonra vardı. Fakat korktukları
nın hepsini de gördü 1 

Provensiyaya varır varmaz, din 
taassup boğazlaşması başladı 1 işte, 
bu kanlı hadiseler sırasında bayan 
dö Movan da öldürüldü 1 

Müteassıp Katolikler, bu Lüter ta-
1.ur"'-U ı ... ,, .... ,, .. ...ı. ..... Ju.~ " ...... ....Jı ""'""' ... ı .... J... 

toplanmışlar, korkunç ve vahşiyane 
bir zevk neşe içinde oynamağa baş
ladılar .. 

Nostradarnüs davetli olduğu Şalon 
kasabasına girdiği vakıt, halk birbi
rine oaldırını§. şehirde 8manaız bir 
boğazlaşma hüküm sürüyordu 1 

Birbirini merhametsizce öldüren 
insanların hepoi de aynı kandan ve 
aynı dinden idi. 

Bu kanlı ve korkunç, aynı zaman
da ıuurlu hali gören Nostradamüs, 
ilk iş olarak saklanmak istedi. Fa
kat kendisini tanıyanlardan birioi 
onu durdurdu. 

-BiTMEDi-

Hazine bulan köpek 
Londra civannda oturan F a:rkar aile

olnin bir köpeği var .. Çok zeki olan bu 
köpek, diğer köpeklerden daha U.tün 
bir koklama kabiliyetine malik olduğunu 
da ispat etmiftİr. Günün birinde bu bay· 
van genit arazinin ıuız bir köoesinde bir 
delik kazmağa ve neşeli neşeli havlama· 
ğa baılam1Jtır. 

Köpeğin bu hali kır bekçilerinden biri· 
nin nazarı dikkatini celbetmiı, çukur ka· 
zılmış ve içerisinde epeyce miktarda e) .. 

maı ve diğer kıymetli tatlar bulunmut· 
tur. 

Bu mücevherler, geçen sene mösyö 
ve madam Farkar lngiltere kralının taç 
geyme merasiminde bulunmak üzere 

Londraya gittikleri vakıt çalınmıt ve bü
tün a:raıtınnalara rağmen bulunamamı§· 
tı. O vakıt aile bu mücevherleri bulana 
1 000 liralık bir mükafat vaadetrnifti. 

Şimdi, halledilecek bir mesele ortaya 
çıkıyor: 1000 lngi)iz liralık mükafat kö
peğe mi aittir, yoksa kır bekçisine mi} 

Tabiatın şifa kaynakları 

Karakoç ılıcaları 
açıldı 

İzmir ve havalisi sayın halkınca sene
lerdenberi bir çok hastalıklara ve bilhas-

HA.kimin hatırında Viyanayı heyecana 
üşürcn eski dava kalmı,tı. Martanın hu

usi hayatının tetkik ettirdi. 

cevabı verdiler: sa siyatik ve müzmin romatizmaya şifa 

Onun sigorta kumpanyalarından mü

addit ölüm vesileleri ile dört beş defa 
zminat aldığını gördü. 

ölenlerin hepsi de cmide kanserin
en> ölmüşlerdi. Hatta Martanın kocası 
arekin ölümü bile bu hastalıktan ol-
u 

- Avusturyanın eski lc:anunlan ne verici banyoları, güzel manzarası ve da· 
olursa olaun, bizi alakadar etmez. Burada imi surette akan temiz ve berrak sula
şimdi Nasyonal sosyalizmin kanunları c.a- riyle tanınmış Seferihisarm Karakoç 

ridir ve Nazi. ~anunu bu kadı~ı ölü~e !ılıcaları açı1mı.ştır. Teşrif edeceklerin 
mahkum etm .. tır .. O .. idam cdılecektır. birinci kordonda 12 numaralı garajda 

Şimdi Mar:~ ... K~fasını celladın. bal- !Seferihisar otobüslerine müracaat eylc
ta ıle kesecegı gunu beklemektedır. O lmeleri ve beraberlerinde nüfus tezkcre
ıd ın ~di!ecek ilk Avusıtur:ralı kadın ola- lrini de getirmel<'ri rica olunur. 

•aktır. I (6-1J .Q.-=lOJ 

- -- - =----

Aşk bir çılgınlık m? 

Bir lngiliz ruhiyatçısı aşkın sebe
bini ve onu takip 

eden sukutu hayali tahlil ediyor 
Dr. V. Baran Volfe "Pslko.glst,, mecmuasında aşk Uzerlnde 
uzun bir tahlil yapıyor. Muharririn orijinal bazı 
flklrlerl ihtiva eden yazısını kısmen naklediyoruz: 

Her vakit ııWrleı ve filozoflar atkın 

çılgınlık ve sarhoşlukla akraba olduğunu 
söylemişlerdir. Sokak adamı da kendi 
kendine şunu söylemiştir: 

cŞu küçüğe delice tutkunum.> 
Birbirine tutkun olan bir kadın veya 

erkeğin normal bir insan gibi hareket 
etmediği muhakkaktır. Aşıklar kendile
rinden ibaret bir alemde yaşarlar. Ya
bancıların hiltıfı salAhiyet olarak kendi 
8.lemlerine sok,1lmasın1 delilerin fantazi
ler ve hayaJlf':r &leminde yaptıkları gibi 
karşılarlar. 

Delinin karakteristik hususiyetlerinden 
biri kendisini ihata edenlerin hepsini deli 
saymasıdır. Yalnız bu hususiyet bile bizi 
aşkla zehirlenmiş olan1ann ıuurundan 

şüphe etmeğe ıevketmek için kafidir. 
Sim onla J ak birbirlerine tutkundurlar. 

Bir baloda tanıştılar. Sevi§meleri bir 
saika darbesi gibi oldu. Simonun birçok 
perestişkarları vardı. Fakat elde edil
mez bir genç kız olarak tanınmııtı. Jaka 
gelince o da bir çok geçici kalp macera· 
]arı geçinnio olmasına Yağmen hiç bir ka
dına kalbini vermemişti. 

Bu defa iş büsbütün batka oldu. Si
monu organti robu iJe terü taze görilnce 
kalbi bir vale ahengi) .. atrnağa batladı. 
Ona doğru yaklatmak, etrafını alanlan 
dıf8rı atarak Simonu yalnız kendisine 
maletmek ihtiyacını duydu. 

J alt genç kızlara kallı yıllfıklıktan 

boşlanmıyan delikanlılar zümresine men• 
suptu. Fakat o ak§'lm vakit kaybetme
den ona doğru ilerledi. Kendini takdim 
etti. Simonun elini oıkarken her iki gen· 
cin vücutlannı bir zevk ve heyecan ka.
aırgası earstL Birbirlerinin gözlerine Clik
kaıle baktılar. Ruhlannm derinliklerine 
sempati tellerini ihtizaza aetirdiler. 

Siınisıler derler ki iki unsur yeni bir 
üçüncü unsur vücuda getirmek için blr-
leııikleri zaman bir lnbilAI vuku bulur .. 

Aşkta eorarlı bir kuvvet eben> ve 
uiu kelimelerini yeni bir realite olan 
cBiue tahvil eder. 

BUNDAN SONRASI 
Bundan ıonruı artık mallimdur. Jak 

oabte tavırlar almağa baılaRllflır. Müte· 
madiyen Simonu dii§ünmektedir. 

Diğer taraftan Simon yeni bir enerji 
ile mücehhezdir. Çebreol renklenmitıir .. 
Sokakta daha çabuk gidiyor. Sabah ga
zetesini okurken oatırlar araoında Jakm 
çehresini görüyor. 

iki genç için dünya gittikçe darlaımıt
tır. O kadar ki gözlerinde artık ne bafiuı 
inoanlann ne de baoka Mdiıelerln deie· 
ri kalmamıştır. Bir çok ıuvareleri birlik
te geçirmektedirler. Konuıuyorlar. Fa· 
kat konuıtuklan §eyler baıından bir .,it 
geçenlerin pek iyi bildiii gı'bl biç bir 
mana ifade etmiyen ıllzlerdir. Hayata 
gözlerini açtıklan gUrıden beri birbirleri
ni tanıyorlarmıı gibidirler. 

OYNANACAK PiYESE HAZIRLIK 

--··-~-·-- -- ,.,. .... 

~·· •Vtl~ 
· ıi Se1'i§meler böııle ba§ döndiiren heyecanlarla başlar. sonra yava§ yavaş lıararet1' 

kaybeden bir ateş gibi söner ... 
etmeğe muvalfak olmuşlardır. dan bu yola atılmaktan kendimizi "'' 

Aşk egoizmadan, temellük arzusun· nedemeyiz. 

dan, hayal ve ıukutu hayalden terekküp Neticeleri ekseriyetle feci olmasaYdı 
ettiğin• göre çılgınlığa yakındır. Kendi- aşık olmak tehlikeli birşey olmıyacal<U·· 
ferini atka kaptıranlar erkek veya ita- Aşıklar ilk heyecanı müteakip neli•!~ 
dın, etten ve kemikten ibaret bir varh· rine hakim olabilselerdi, birbirlerİ11111 

ğa değil gözlerinde bir eembol, bir tJ- hakiki hüviyet ve ıahsiyetini tanım•i!' 
ııım mahiyetini iktioa.p eden bazı hayali çalıpalardı aşk bir facia olmıyacakt1·•• 
hatlara veya kalitelere tutkundurlar. RuhiyatçJarm en çok müşahede ettikl<' 

Alimlerin yaptıklan elektrikli raboları ri şey bunun aksidir. Aşık hayal suk•' 
belki gördlinüz. Bunlar bazı seslere, tuna uğradığı zaman kederinin te!ıl~ 
renklere ve ıtıklara kartı hassas bir hale alımda kendisini bu iıkibete uğratan sev· 
ltonmuılardır. icap eden eöz •Öylendi gilisini cezalandırmak ister gibi harekt! 
mi, hareketlerine uygun düoen ııık veril· eder. 
..ı: -: IAtA • .,J.,J.n;k bir hücre daha Ön· Filhakika balayından sonra aşka .,,. 
ceden bu Jf&l"ete göre hazırlanan raboyu kalannı çevirmemiş olan çiftler de var' 
harekete getirir. Farzediniz ki bir Rabo dır. Ruhiyatçılann bu ihtarlarına rağrrıel' 
cBu> ke\imeeine bauaı olarak kurulmuş kadınlar ve erkekler birbirlerine aşık ol' 
oloun. Bu kelimeyi teliffuz eder etmez makta devam ettikleri müddetçe bu çıl' 
Rabo odanwn kapısını açacak, bir aspi.. gınhğın avakibinden onları kurtarmaıi• 
ratörle lıahlarınızı •ÜpÜrmeie başlıya~ imkin yoktur. 

c:aktır. Ben de ruhiyatçılar gibi kapalı göıl• 
AŞKTA DA BöYLEDIR aşık olanlara hitap ediyorum : 

lıte aıkta da böyledir. Çocukluğumuz· cHeyecanlarınızın ve tahteşşuur duY' 
da hoıumuza ıiden bir tabiate göre bazı gulannızın eizi partöneıinize doğru ee"' 
pbal tecrübelere hazırlanmış bulunuyo• ketmeıine müsaade ediniz. Atık oJdu• 
nız. Bu beteri tecrübeler bazı harici ka• ğunuz müddetçe çılgınlığınızdan zevki• 
ralr.terlerle mlltterektir ı Saçların renkle· yap olunuz. Yer yüzünde bununla ınu' 
rl, kokular, eceler, fizik tipler gibi .. Bun• kayese edilebilecek bir başka zevk yok• 
lar aaadetimizi yapan tam bir tecrübeyi 

eembolize ederler .. 
Bütün llmrümUzde bu sembolik birli· 

ğl, bu tecrübeyi elde ebnek için müca
dele ederiz. Ve bir defa hayalimizin ka· 
dınına veya erit.eğine rastladık mı cBu> 
kelimesine mukabele eden bir Rabo gi· 
hl otomatik olarak harekete geçeriz. Şu
uraltı meyillerimizin kurbanı olduğumuz· 

tur. 
«Yalnız evlenmeden önce tahteofllll' 

runuzda yarattığınız ideal arkasında Y"' 
fıyan, teneffüs eden iman varhğı h" ·.• 
kında bir oeyJe Öğrenmeğe çaJı~: nıZ· ·' 

Duygularınız1a ıevkedilmeğe razi mi '~. 
dunuz. Peki.. Fakat aklınız, aklı seli,.,..' 
niz eon sözü söylemek hakkını 
muhafaza etmelidir.> 

daiıt18 

....................... ..--... ..... ----.......... ~ ........................................... __ _... 
IZMtR BELEDiYESINDEN : lzmir ikinci noterliği 

Üynayacakları piyeo için her fey ha- 1 _ K•rtıyaka •ubeoi temizlik " 
1 -~ Y Muhterem iz.mir halkından gördiiğu zır anmıştır. Onlann da baıından &tıka- bayvanlannm yıllık ihtiyacı için sahn 

ne kavgalar, geçici kıskançlıklar, anlll§- ahnacak 13 bin kilo kahn kepek be- alaka ve teveccühe mukabelei şUkra.O 
mazi ıklar geçecektir. Fakat artık yapı· olmak üzere çalışma saatlerini halkıJI 
1 '- . k b 1 her kilosu iiç lruru§tan 390 lira mu- lehine tadil ederek Saman iskelesinde aca.ıt en ıyi işin evlenme ten i aret o .. 
duğu neticesine her gün biraz daha yak- hammen bedelle ve bqkitiplikteki Buldanlıoğlu hanındaki dairesini EsJciSI 
!aşacaklardır. Böylece günün birinde fllrlnamesİ veçhile açık eksiltmeye gibi akşama kadar açık ve emre Amade 
dünya evine girecekler, ıonra halayların· konulmtqtur. ihalesi 22/7 /938 cu- bulundurduğunu bildirmekle şeref dll' 
da kendi ilemlerine kapanmak için bU- ma günii saat 13 tedir. lttiralc etmek yar. lzmir ikinci noteri 
tUn dostlarından kaçacaklardır. iotiyenler 29 lira 25 kurutluk mu- Emin Erener 

BiR SENE SONRA 
vakkat teminat makbuzu veya ban- _____________ _.... 

•-- • ktub il .. 1 cümene gelirler. 
Bir ay, altı ay ve belki de bir aene 

geçince tablo değioiyor. Simon hırçın ve 
tenkitçi huyunu meydana koyuyor. Jakı 
ihmallerinden dolayı muahazaya baılı

yor. Jak neşesini laybetmeğe, lüzumun
dan fazla içmeğe baılamııtır. Her ikisin· 
de de aldandıkları hissi vardır. Sukutu 
hayale uğramışlar, bedbaht olmll\'lardır. 
Artık her kötülüğe ıüriiklenmeğe hazır· 
dırlar. Sadakatsizlik.. Bo,anma .. Nev
rasteni .. Bunlar birer aafhadır. 

NE OLDU 1 
Niçin bu kadar çabuk değiştiler} 
Hayalleri neden hakikat olamadı} 
Asırlardan beri erkekle kadın bu mu· 

adelenin halliyle meıguldür. 
Asırlardan beri dramatürjler, o8irler, 

filezoflar a§k denilen garip h8.diseyi izah 

için kafalarını yoruyorlar. Freud, Jung 
ve bilhMsa Adler gibi psikologların bu 
muammanın anahtannı bulmuşlardır. 

Bugünün ruhiyatçıları beşerin fuuraltı 
araştırmalarında yalnız iki gencin birbir
lerine niçin aşık olduklarını bulmakla 
kalmamı~lar aynı zamanda bu aşkı takip 
eden sukutu ha.yahn tıebeplerini de izah 

.... tem mat me u e aoy enen , , , • 
1 

_ ıt. 
gün ve saatte encümene gelirler 4 - 1020 lira bedeli kqifli JJV" 

K ube 
• ·, . nü caddesinin Salhane mevkiinde 

2 - &r§ıyaka f oı temızlik 185 187 . • --'--'-!---' . --'·· 
ha anlann ılık iht

' • • , mcı ......,. anıa yaptırıJP 
yv uı yı ıyacı ıçm sa- cak 170 etr bo da k al' 0ıı 

bn alınacak 13 bin kilo saman, be- L-- "h md. leikt yted .ank edil~sy eJı 
h kil b , t...-.. 25 , d ""'9mu en u en an ec 
er oou ır ..... ~ ıantim en k if ....... • -L ·ı k k· , Cf ve r'" ~.amesı v~.ı e açı e 

162 lıra ~ ~U§ m.uhammen ~ede)- oiltmeye konulmuftur. ihalesi 2211 
I~ ve bqkitıp!ılrtekı §BJ'lnamesı veç- 938 cuma günü saat on üçtedir. it· 
bile a~ık eksıltmeye kon~~.uttur •• tirak etmek iotiyenler 76 lira 50 loJ• 
ihalesı 22/7 /938 cuma gunu saat rutluk muvakkat teminat makbu• 
13 tedir. lttirak etmek istiyenler 12 zu veya teminat mektubu ile söyle
lira 25 kurutluk muvakkat teminat nen gün ve saatte encümene gelir• 
makbuzu veya banka teminat mek· !er. 
tubu ile söylenen gün ve saatte en- 5 - Kar§ıyaka ıubesi temiziilı 
cümene gelirler. hayvanlıırınm yıllık ihtiyacı için ,,.. 

3 - 2482 lira bedeli kqifli 1ki- tın alınacak 13 bin kilo arpa befıel 
çqmelik caddesinde mal dereoi tııra- kiloou 4 kuruttan 520 lira muhaıt'" 
fına yapbnlacak istinat duvarı bil§· men bedelle ve bqkitiplikteki fll"t· 
mühendislikten tedarik edilecek ke- namesi veçhile açık eksiltmeye ko
§if ve §811namesi veçhile açık ek- nulmU§tur. 1haleoi 22/7 /938 c~• 
siltmeye konulmu§lur. ihalesi 22/7 günü saat 13 tedir. İ§tirak etmek ı~· 
938 cuma günü &aat 13 tedir. İ§tİ- tiyenler 39 liralık muvakkat t~mı; 
rak etmek istiyenler 186 lira yirmi nal makbuzu veya banka temırı• 
bet kuru§luk muvakkat teminatlmektubu ile söylenen gün ve saatte 
makbuzu veya banka teminat mek- encümene gelirler. 
tubu ile aöy)eııen gün ve saatte «m- 7 - 1ı_- 1,i- 1S 
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Manasız Ana-Baba 
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ısır 1BUL AADY()Stj:: 

ö,ğle eşriyntı: 

Saırt: 12.30 aa plnk1a ürk mu:n1dsi, 

12$.0 .de Jıa:roatlis, IJ.05 e ıPlikla mr.k 
musikisi. 13.:30 da muhtelif ,plak neşri-

C.üzdl, oak İT ıtlk bahar ı&a"bahı idi. clı. 1K<ıTı!1 ıırannağiyle eEiıeveynİrn'> _r- yatı. 

17 WM •U:I HASTA- ~ 
ıNESl DAWIJ HASTAL&

J.A.R MDIAffASSISI 
DOKTOR 

Celal Yarkın 

Sizde bu kremden :Şaşma 

KREMLERi 
'1avi gök yüzünde tek bir hUlul: paı:çast ~eVhamıı !taşıyan bir yeri i~aret ederek: Aqam neşr~atı: 
'liile ıcDrü1miyordu. Ta\»at yırvaş yıı;vtı' - Burmmn <o"kut. adi. Saat 18."30 aa "T epebaşı be1eaiye bah-

-.Y•nrnağa ltun11u. ~ lBa pasııjda 'Ştln1ın yM:ıhy(lt: çesinden nakil hafif müzik, 19 · 1 5 te 
lii.c ~inci ııif ~esinden lllima ~m 9ok mıuıasız insanlaraıı:.; spor müsrllnlbt!leTi~ !f:şTd ışeıfik, 19.H 

'1atlosov, biitün eoıe şiir yanmş, 111 Baham, hmldi ızatiııde ifena bir insan ol- tc borsa haberleri, 20.00 "4Se CrC'TIViç ra-

by.eAdlane.i -: ltkinCi. ~r 
daıPd• F.ruı ~ 2i) 
r.--9ıRr. 
TıEı.LEıFDN : 39ii 
E\7.!İ Göztepe Tı ılmVa.Y caddesi 
No. t Ot 8 TELEFON 2545 

Sih'hat lbıikaıilıiuım ftJIJUİ ruhsa
tını haiz: 1lir fen :e thijgi ı.mııhs ul üdür. 
Bütün cihan& elli ıM.medir dalına üs
tün ve <;tsiz Jtnlmı.fbr. 

Krem Balsamin l>a.hleyin şafak so'kerhn de'bunlarınhep- .mamakla hc:taher, apta1ın biridir. IHicr ~ en~ ~JW! :5ali 
~ni karalıyo.rak hatıra aelfterine şuruanJ'buc1a1a insan gibi o da kendisini mdbct- ihlopes ~ınrkadaşları; J-Jiizum, Suzinak 
la.~: -:ımcsini k ~ Hllbe ~in lbir halk türküleri, 20.4; te hava raporu, 

<OUınuıı;.. i::arı~aıı:ııııın imp ucun- W. e ömcı iza &ğrul taıafnvlıııı 
~ - · ıa'l:mzy~a , asılıClıt. nrapça söylev, 21.00 de orkestr~, 21. 30 

aa't ~ ıa- Annem e. ilhaua ba}ka- da Semahat 6~denses ve arkadaşları: 
Müjde 

.Vzıın ·r tecr.iibe mahsulü olarak 
vücuCla getirilmiş yegane sıhlü 
kremlerdir. 

• bbiliYdim ~<eyi- lbmmn da bnaileriıii ımetlıctmesirii T.iirk .musikisi v~ halk şarkıları, 22.15 .te 
Türkiyenin en ıifalı ve ıimdiye 

bdar inlerce vataııda§m tıayatı- Krem 
ıce ~ IEsueıı lher • ~ ıpe'k 19CW:.rler. -dlımn er ıilciııine de Novotni birabane ve Jo'kantasınaan nak-
l>ir o duimnu b'hdl ~: a8Cleıı;aczy.orum.. ;ulhmn& Kik sık kav- len konser: M.Kemal idaresinde orkestra m 'tmttaran •••.•.•.•••••.•. • • 
IÖy}e ôy. .:yurQy.oı:ımı: IEy.i !bir~ derler. en n 11~crde kıllak- '22. 30 da son haberler ve ertesı günün 

~YUDcwnı lllllyihnama iııı1ün ~; resim- a:rmn ttiku. elimi so~ •tm:ım. Hal- programı. 
lcritıa'& eienildiğin'i ~ bdm · Lu'ki · !Br ~ lmih'iilerinc k:ar§I AVRUPA tSTASYONLARl: 

lirn.ıe0en qitmeaim. lKnıNbala ~ çdk azıc~. lttl öpiŞtülc1er.i ~ HAF'fF KONSERLER: 
l>ud.1.nhu 1biraz fmlkü.. lK.l;iliy.c!iii · iile ~öir. Onıar lbeni JhiLli. çocuk farz- 7. 1 O Berlin kısa dalgası: Hafif musiki 

Urganlı 
Ilıcaları 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 
sıhhi evsafını Londra, Paris, 'Berlin, 
Nevyork güzellik emititiı1er.inden 
yüzlerce krem arasmBa i:füincilik 
mükafatını kazannnş o1m8k'la ispcit 
-etmiştir. 

lnsaıı40'bmnmıistiyoıııamıspar'laıriicuCiu- ıe!iy.oilar. Me'l'1tep'tdki ren ıUfSk lbir mıu- (8.15 devamı), 8.50 Paris mondiyal, 

~u biraz daha kuvvetlendiı:meliyim.-. v~etimfo "vünüyorlar. -Onların bu P.lak. 9. 15 .keza: 1O.35 .keza. 12 Paris 
m ı Eski müıleciri Rüstem iiiluminde 

hnli öyle siaurime okuneyor ki.. <Pek moncliyal. plak konsen. 1 '3 oer in kısa 
Bitin ece şiir yazmakla meşgul <olan eyi• aldığını ınman1ar bile inadına 'On- dalgası: l lafif musiki ( 14. 30 devamı}, açılmt§br 

il:>izına. timdi :yemek o&ıımn~ki ~~ ara ıf> tljy.arnm. Fena ~ o'ldu- 13.25 Bükreıı: Predescu orkestrası ( 14. ROMATIMA ve asap ıafetlen, 
~n üzerinde tatlı tatlı uyuyoırk. Ufak pını\nlmekle bernber hep onların söyle- '.30 ôevamv. • ı'.9.15 'P.aris monlliyaJ~ aaa1e ağn'1an ve her wr.w kırik, 
tefek, esmer bir kadın olan Dimanın an- ôik1eiinin akşini yapmak.istiyorum. n- 'Konser na'kıi (1'4 keza, .. 15.ZO ~aris çıkı'lc irızalan, lrum, bö'bre'k, mi
tcsi, Qghmu uymrdnmnma'k için parmak- nem de iba'barn da haris ve 1esat ~n- moncliy~l: Plak. 17 Varşov~: O~kcstr~, de ve lali> h1thbklmı ancak en 
arınuı ıucuna &A'11&, •lta'ft Uc.ahvalıtısı- hırthr. 'En dfak 1b1r alısver~e bile .ailatıl- 1 7 Berlın kısa aaıgası. 1Eyfüa. 1Bındenn 

Ilı hazırlamakla meıı~uldü. dı~larma kanidiiler. ~ bir 'kompozisyonu. 17.2'5 'Berlin lktsa \;~ "devayııbwacla~laclıldar~ • 
.. .s.ııün tatil günüydü . .Ana. balia ve i(}J\lama ua:zarında !liçınetçıi de, ek- dalgası: İş sonu konseri ( 18.50 devamı), _ Her odanın hususı ve ıon 111 .. 

4t>gulaan :ibaret buttn a"ne, bu .sabah be- mek:çi de, sütçü Cle birer hmazdan at' 1'8 'Paris monaiya'I: 'Konser nakli. 1 ~.iiJl) lltem btım,.,..a 'lne"\"CUttw. Mü,le- . 
1ta'berce 'kahvaltı eaccek1erai. lca 'birşey deği1air. Halhul<i l:>ir giln ek- 'BratiıMva: StrullBUn .dlav ClanSlan. 9.1:5 =ıi.ernıüzin er~ ~Ç)arı te-
, Sırbn&ayıollu!birpijmmadıua Dimanın mekçinin yere .a~ bir rubleyi aan- '?esıe: Salon otkı$trası. 19.SO Prag. f"o'k min eclilmİ§tİr. 
l>abaSl. La.tıyo ıodutıdakj aynanın kar- nemin a~b~ lılttiğıın, jlaerif uzılk'.lat- orkestrası. 2'° '1Berlin kısa dalgası. ASlte- Ş' endif .L"==PJc . ü t 'le-
ıa...,_..ı_ 1 ..ı._ ·-'-·-- • b d 20 25 B"k Ç k , · · ım ___ era: .ge.u:ı.;_ m_ı.erı._ 
~ d.rM o .Ll>·or.gu. ~ aonra ..da hunu ~_:_~iğini rı an o. . u reş, ay ovsıunın • • • 

D
. · • ._..t-A • 20 25 P b d rımıZlll · · • · · · • • • • • • • .. • • • • ıma, gürültü ile sağından soluna gözümle gördüm. eserlerınden plaklar. . rag an o 

-a?nt!ü. lBaJI11m ıı11tmaa'k1 lbrr ae'fter yere Annemle 'babam, müthiş aeaikodu~ mus'iki 21.15 Bükreş: Radyo or~cstraııı l.frganf ı İsfaS yonuncfa 
hususi arabaI.rımızla nakilleri te
mm edilmiştir. Fırsah kaçırmayıp 
İstifadeye ııkoıunuz. 

1-15 H.3 

düştü. Epey zamandanbeı:i oğlunun, .ge- insanlardır. En sevdikleri Jr.imsCıeri bile 2 1.20 !Bmtit1la va lıhaıtSf ımmiki 2 1
·30 ~': 

celcr.i,. lbir eyler yazdıjıru ı.Earkedea, .fa- 'Çdciştirmebeın büyük .bir :ız~ duyar- grat: :Radyo orkestrası. 22.45 Bükreş: 
katJ,ııpeıbaar unıuııne~ıan- lar. Baham hem korkak, ıl.em <de riya- Lokantadan konser nakli. 23.1 O Peşte: 
lıırnağa bir türlü imkan bulunmıyan Di-,'karın biridir. Bir ıgün dairede amirine Çigan orkestrattı. a3.~D Viyana: Eğlen.. 
rnanın annesi, merakla deiteri ~ea wşı ne dalka ı.ık.luklar yaptığını gördü- celi gece musikisi 24.1 O Peşte: !Marş ve 

:~!dırdı. Ve elinde Befter elauğa ~ ğiim zaman 'iiyük bir iğrençlik duy- vaülar. 1-----------'--'----, 

adan çıktı. Banyo odasına, kocasının~ dum. Halbuki hizmetçiye karşı ne kadar OPERALAR, OPERETLER: '' t 

AŞÇJ RAŞI M1\RKA 
Makarnalar 

Yanına girerek esrarlı im- 1tav.ıda~ ~ O.v.r.amyor. Babam gazeteden maa- Q.3 lBcrlin kıa ôa1lga•: \'aii .opemtler-
- Stepan, dedi, w ..a.s Lir ılla iç 'Liııp?y okumaz. Halbuki kendisi den parçalar, 20.30 Pc~te: Operet piye_.ıj 

§ey okuyayım, mı} ıiiaiftınııdıe tmczunudur. Diplomasını gö- na\:li. · ' r 

b
• Kodcas~1 Stepan Aleb..nd~ ibwd .a:ihn\e ön:lüın. Anam da babam da, ODA MUSlKtSI : , ., ,. , 
ır e a ı c· . ...-l ',. 115 b n p ... :ıt! 1 n na ım--'~-' 

Ok 
· . ;,y.uen fazla yemek yemesini sever- rı .ıru arıs :onwya : ua ~ 

- u, dedı, fakat yı kenteti. 15 :45 Berlln kısa dalgası: Düet 
ek dola~ma 1. , .... .ı.c-....... , _ \ şntıdluı. 2 O. 1 O ~na: Sekst~t k~1*si 

O b d k"t. 'd 
1

• • ~n Afel<sanarovıç, liundan fazla- .. 
u a ı'i'a a, a,u u~'" ln.....\ ......... !l!...:ı ,_.. l h .. 1 .. d ı d' 22.1 O Var~ova: Kentet konseri. 23 Var-

sur · l "'"" cunıcıncge a ammu e eme ı. Ye-etıy e tır'1!1 . cdiyorau. 'Karısı, . çama- rinden fırlıynrak: §MQl': Volkma.n ~osu (Viyolonsel 
§lr M;J>etinin ·<Üs.tüne oturarak Di.....-. 1 • A11-'1. a· iL Llı ~.ı): keman. piyano). 
hatıra '1 f . a k" l - /'\;! .. -- ryc<oa~ıKıı. ·~nıaı en ona D~TALLE.R ac t~r,.p e ı son satır an ,qkudu. .. •. . . · • • · ı ll'ı:..;u : 

Sonra da ıiçiri~: · 
1 

~,g~termn~. . 9.30 Berlin kısa dalgl,lsı: Neşeli şarKl"' 
_.- Zavallı yavrucuğun şair olmağa .Ana ile. b~ba, .o:manm y~thğı yemdk lar ( 1 1 P.iyano 11.bıHeft. Mazart, Schh-

hıç iııtichnh "Ycic, -dedi. oclasına gtttı~. Dıı:na lhenuz uya!1mıı· bert. Liııt:.ı:). 16. 30 Berlin kısa dalgası: 
Babası, ha1i tıraş olmakta devam e- tı. Babası, elindeki defteri sallıyarak ba- PJiı:1de ıMoııar.taa ·~aı:u chaa., ıf 8.~ 

derck: ' . ' ' ğırdı: Brüno: Rus şarkılllft. '6.40 Pra~ C:.arb 
- ı:abet, d-_.._. . - 'Hey ... ~ ., ea zara lbak. ımu yazan sen !konseri. '20 übeş~ŞaT!ci1aT. (Sctillbert) 

~ - \ Dimanın annesi Maıi)'9. Mihaylovna mısm · 21 Viyana: Şarkılı · eğlcıncdi ıne~al. 
biraz .Qiiıiacliibea ısanıa: .D.ima .dcftcr.i_eörür ı,göımez l.erşeyi an- 21. 30 Beri in kıs~ d~lgaa. <Gıeoe ~ ' · 

- Fakat buna karşılık ne dürüst bir ladı. Keneli müsaadesini almadan def- 22.30 Belgmü: Me "\le ıpiyano loaseıi. Se&arnk ...-iisinin Birincilik 
!ÇocuJc. dU-~ 4lav.e etti •• <. •• ,..ft.rle L ,,_ı_ terini . nasıl okuduklarına ilk önce .feM 2 3. 30 VSU"<lnva Sopıı:aıı iblan. ' : , --'~ L... t ..,...,,, ıao"..,. --.,..- - rnuınıı7mmı HUzanmış ır ... 
l'Üzüyorum. Eyi bir voleybol oyuncusu ~alde içerledi. , ' •• : · . I . • 

•aYılmama imkan yok .. » insanın bu noJc- Babası titrek sesiyle sordu: . 

•anlarım itiraf edebilmesi ~ hıir ae- -. - Bu ııseeıin c0cheıin ınai> 
a:iyettir. Aferin ~.. A:nncsi, .,.nlv&T.a~ ~özleıde 'Oğlana bak-

Mııriya Mihay1ovna, sessizce oğluuun tı.. Anası da, babası da fevluıJade acı
ha.tıra defterini okumakta 'C!ewun etti. rıac.ak ~İ1' ıha.,c!leydliler. l>.inıa ısusuyor--
Fakat sonr~ birdenbire, güya arkadan du. · 
bin.i ıeesai&oe.~rıl\. lkerrclimn oÇimair- - OltnoÇb, t°iİy't>Tdlı, neye s~uyol"' 
ın~ gibi keskin bir feryat kopardı. :san~ M!ıt'!am ki bu <flC'flİn cle.heiin t'IJeğiL 
k aram. hı 9ilıiı ~ VStanı.nm -,ı:mu~ça~ö:Yıeı. 

ır bınana mıb.a Slıepan N~anllro- Diina 'lle!'t \ıir ~e~ '· 
Viç öfkeyle karısına döndü: . - F..?Ct. 1bu \ıenitn ~im "t!eğil 

- C.'tiôa ~ b9t1n vad. Oeli ıdet'ft .. Btı, 11<~ ~o'VU!l Clefteridir. 
rni8ia. ...ıirıl e b.°ğtny.anan~ Ba't,mn, itıddll =Eeralı1arrm!ı a.ir hılde~ 

Karısı gözl.erini kırpıştırarak: - IDandt ~ ~ öefter 1leTJİn aeğil 
~ Olar rezalet &gil, diye "'4em!i. l.a, diye ~hı.c!ı. lBen de serlin zan

'-' e, ~ünnme yıizmndıılt şey bt· ..et~ ~ ... 'Maımıafiı p l{o'Ibnnı 
r~- ~ ..a~ edepsiı:ticbr. •n~e ~,,.._ ~ mttı1191% ~ımn.11 

ıNe .ile •ı'a9md&. N! tnıı!ıtTayda, ne ~1 . 
de 'V'&ZI~ anm11cla ~ftlt ~admı~ tim,. «Tmeıft,ıie ~a'bmrrnm Yfıiüne nk-
hiç ıaevwı;,.ı. -Stepıan A1e«.nc!1'0Tiç, me-l'll'l~ ~ · 
ra.lch "ft ıc:::uw S1°b1ara\: bnmmı yamna 'O· - GEiüy.oTUm ~eh lle 'henim kan:ı.· 
turdu. Ve karısınm ~~i. oğtuna -ait at·;:,d~sirıiı:t. llE:.'VC't bak:ac:a~ m11nasız 

hntıra deftenlli göEden geçirmeie ~aşla- insanlar .. .... 
*' HA 6 - EE?B+w•ı 

DtŞLERIN ÇOROMESlNDEN BiR ÇOK HA.STAUKL.ARIN 
DOô.DUCUNU HER ICES 81UR 

BRONZ 
~ flRÇAIARl DtŞU:Rt ÇOROMF.DEM YE Kt.RlF.MılE.DEN 
kUR'fARIR_. Her eczane ve tuhafi,eciden arayınız. 

• •• pıe 

Jzmir Vakıflar Müdürlüğünden: 
Senerıii lira No. Mevkii Vakfı 

96 24/ 19 Büyük Salepçioğlu hanı içinde Salepçioğlu 
. Yukarıda yazılı kire.lık akarat 31/S/93g senesi nihayetine kadar 

kiraya verilmek üzere artbrmaya Ç&kan1mı.p 
lbaleai 14/'1/938 perıembe giiııi aal .ondadır. lateldi ,nlenlann 

Vakıflar idaresine müracaatleri. 
7 - 10-=- 13 :2._423 J~l 

. 
FOSFARSOL 

1 
1 " •• 1 

• 1 . KAN, 
KUVVET, 
iŞTAH·· 
ŞURUBU . 1 

uws&& 

-
Sahhat vekaletinin resmi ruhıah

• ılaaiz olan doktodann ' beğen
Aleri lıiir ıı-...... tc-a-lık, 
it• • Ilı it 7 

- ile a_.__ -_, a.wc - .-..a• 
'*" t' '"ı. eııılr=f at·' , •ide 
.. ...... 1t ı sır im do
i-l ~ık 'ft Wmılarna en 
IJİrilE.i. 4ln.adar. 

1ilo, A, mstür-. .._ ne
lııahelleriMle ppana ... ~ 
;iıa&. Vimla 6ııçlilt 
pnr\dilc;, lllllÇÜıra, gözlere 
bJ&k 'Veren .bu KUVVET 

CiNi •'YIO -~ 
makla müftehiriz. Her eczane-
de bulun.r. .. s AA 

Muğla Vilayetinden: 
Hususi wlha.el.emn U97 ._ .85 k\11'.Ufluk «it. a;.tv.el we cw.akı 

_...., __ 15/'/l/.SJB eWlıii •Ml ea ıbirdeıiWe •:amak iiaıedrsik-e-
.wir. 

İsteklilerin kanuni teminatı hamilen M.jla Daimi enci•eınine 'Te 
L-1- LA t 1 1 !-1.! ı ' L.-... ~ 1'.f ~be .!!_~• ı .. w.. •• 
ınıu• me .. -- s. .: -JSı eaa .....- llw1-=- mWJı.~ aıu· 
racaat etmeleri ilin olunur. 

r -9-11-14 2.we <~> 

Krem Baisamin 
Gündüz için yağsız_, gece ıiQin yağh 
ve halis acı badem ile "YJUnlmfV gün
düz '1\7.e geoe rJcillcri '111.a?'dır .. 

lKREM lB!M.SAMtN; öteden beri aıunmış ususi 
linde satılır. tNGll!IZ :KA~K ECZANESt... 

'BEYOCLU - tST ANBUIL 

Caimon Daimon 

fio. 8038/40 v •. 13838/-40 
DA.1MOM mtttı'kalı 1'u feneder ldiçUlaüiü -.e afiffii; 6'>an'1e 

pe fazla rağbel 'bulaa&lfhJr. Ay.alı ve a1tmıt metr.elik'lir. Daimoıı 
lenerlcrinİıll y\ik9ek meziyeti piller.ı az •uletnaeıinaedil'. 

UMUM DEPoLAAI ,: &mir& :Sulu Lan civar.ı 21!./9 llü-
•• -Öz ödem1ş i. 

lzmir Yüiı. Mensllcah 
Tüik A. Şirketinin 

Halka-Ptnar Kumaş Fabrikası 
Tarafıadaa meni• olayısile fenİ ~karchğı .kUIDllflar· 

SaClB• Zarif 
VE .· UCUZDUR 

Vıelli yaphracajma abiiıder ıiÇia in • ..-ıatı terem Niais 

llfHlll SATIŞ YERLERi fat 
. Birinci Ko!Goaia 186 .numaraaa 

ŞA~ HA~I T. A. ş . 

.... .·· l..,, • • • - . ~ . ; ..... _ . 

Türkiye 
Kızılay Kununu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, ha~!ms1zlığa karşı en iyi .,e 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 



Yerlimalı -Böbreklerden idrar torbuma bdar yollardaki butalıldarın milaoplı,.. 

ÇAT AL, BICAK, KAŞIK 
rnu kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalıımak kudretini artbnr, kadın, erkek idrar zorluk

lanru, eski ve yeni Belaoğukluğunu, meııane iltihabı, bel airısım, sık 
ıık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Vehaletimizin resmi ruhsatını biiz bulunan HEJ.... 
MOBJ...ö her eoanede bulunur. 

DIKKA T : HELMOBLö idran temizliyerek mavilqtirir. 
3-7-10- 14-17-21 -24-28 .,. 

Büyük fedakirhklala vücuda re 
tirilen fabrikamızda yerli malı ola· 
rak her model çatal, bıçak, kası~ 
imal olunmaktadır. AvrUpa mamula· 
h avanna faik olan bu emsalsiz yeri' 
malı iabrikasınm manıulatını her 
yerde "rav111•z. 

lstanbul Sıhhi 
komisyonundan: 

Müesseseler artırma ve eks.iltme 

LOKANTA ve Gazinocuların 
nazarı dikkatine : 

Cinsi Adet Muhaı.ımen 
Fiati 

Frenk gömle~i 2750 330 Kr. 
Pijama takım 871 400 Kr. 
Yün fanila 980 250 Kr. 
Fildikos f:ınili 281 O 7S Kr, 
Fildikos don 2800 80 Kr. 
Yüz havlusu 1900 33 J(r. 
Bq havlusu 100 100 Kr. 
Omuz havlusu 100 300 Kr. 
Etek havlusu 100 300 Kr. 
Peııtemal 100 85 Kr. 

Muva!rltat Eksiltme tarihi 
Garanti 

941 L 92. K. 13 • 7 - 1938 

509 L. 81. K. 13 • 7 - 1938 

105 L 9. K. 13 - 7 • 1938 

Saati Şekli 

ıs. l<apah 

tS.30 Kapalı 

16. Açık 

Fabrikamız BASKURT marka· 
lı YERLi mamulahmızı RÖrme
den, CAT AL, KAŞIK ve BlCAK 
takımlannızı almayınız. Bütür 
ınallarımız hem kalite itibariylt 
Avrupanınkinden daha yüksek vt 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ucuzdur. 

Umumi Satıs Yeri: latanbul Talı
takale caddesi No. Sl 

Tıp talebe yurdunun ihtiyacı bulunan vukanda cfos ve mikdarlan yazılı esvalar eksiltmeve konmuftur. 
1 - Eksiltme latanbul Çağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasındaki komisyonda 

yapılacaktır. 

( Jak Dekalo ve Ssı.) 2 - Eksiltmenin tekli muvakkat garanti mikdarlan, tarihleri ve saat'eri hizalannda gösterilmiıtir. 

SALIHU iCRA MEMURLU. 
~UNDAN: 

3 - istekliler şartnameleri ve numuneleri Çenberlitaı civarında Fuat pııfa türbesi karıısmda Tıp Talebe 
yurdundan alabilir ve görebilirler. 

Salihliden Davazlı Rizaya mÜ· 
teselsil borclulardan Adala nahi
yesinden Mustafa O. Sabrinin 
Adala Dikili tat mevkiinde ve ta
punun kanun sani 936 T. 4 numa· 
rasında kayıtlı sarkan mukadde· 

4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret odasının cari seneye ait veaikuiy!e 2490 ııavıh kanunda ya~h belge
ler ve bu iıe yeter muvakl:at ~anti makbuz veya banka mektuplannı teklif zarflarınm İçerisine ve vere
cekleri fiatleri yazı ve rakkamla ya:ı:dıklan ve üzerlerini mühürledikleri halde ihale ıaatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri 3688/2186 22-28-3-7 2186 (2285) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
ma Adaladan Mahmut elyevrn Esas No. Yeri 
muhacir Hasan veresesi timalen Esl; 
tarikiam garben cenuben Sitk• P E Ş 1 N 
tarlaları ile mahdut S514 M.M C. 224 Mesudiye Mah. intikam sokak. s 
miktarındaki kısmen çekirdeksiz T A K S 1 T L E 
üzüm aımalı ve içerisinde üç adet A. 469 Karııyaka Mehtap sokak 
büyük incir ağaçlı ve kıamen bot· Ada 35, par~l 12. 

18 

luk halinde bulunan ba~ının 250 A. S23 Kartıyaka Osman zade Rqadiye S. 29/2 
lira kıymet takdir edilmit oluı: Ada 100, Parsel 23 
bu mahal mezkiir borçtan dolaY' A. SS6 Karııyaka Osman zade Ziya bey S. 8 
10/8/938 çar4amba gÜnü saat J3- Ada tôO, parsel 9. 
14 de Salihli icra daireıinde açık A. S66 K«Jlıyaka Osman zade Reşadiye S. 35 
artırma ile ve pefin para ile sab· Ada 100, parsel 10 
lacaktır. A.l Jl3 Güzelyurd .Mah. Türk pazan çarfısı 71/2 

Artırma tartnameıi 20/7 /938 Ada 203, parsel 6. 4/2 hissesi 
den itibaren her kesin görebilmesi A.1114 Cüzelyurd Mab. Türle pazan çal'§111 71/3 
icin açık bulundurulduğundan ta· Ada 203, Panel S. 4/2 hissesi 
yin edilen gÜnde satıf tutarı mu· A.11S3 Toraman mahallesi Çirkin sokak 
hammen kıymetin yüzde 7S in' Ada 64, Parsel 4 28/9 hissesi 

No. Nevi 
Yeni 

S Ev 
M2. 

23 Arsa 309 

Kıymeti 

4.500.-

108.15 

25/2 Arııa 353.SO 176.75 

14 Arsa 358 107.40 

31 Ana 1443 432.90 

79 gv 60.-

79 Ev SO.-

-Ev 144.-

Depoz:tosu 
T.L 

900.-

21.63 

35.35 

21.48 

86.58 

12.-

10.-

28.80 

bulmadığı surette en son arhranın lzahah yukanda yazıh emlakin hizalannda gösterildiği veçhile pe§İn "ieta taksitle sahtı 11 • 7 - 938 pa-
teahhüdü baki kalmak üzere ar- zartesi günü ııaat on birde yapılacaktır. 
tırma 15 gün daha temdit edile- istekli olanlann hizalannda yazılı deoozito akçesini Yememize yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanla-
cektir. Bu gayri menkulde ipotek nnda birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri 25 _ 7 227S (2299) 
sahibi alacaklılarla ba~kaca bir ----
hak iddiasında bulunanların 2C IZMJR BiRiNCi iCRA MEMUR
gÜn içinde evrakı müabiteleril< LUCUNDAN : 
müracaat etmeleri aksi takdird< Bir alacağın temini istifası emrin-

iUTiYATLI DAVRANINIZ 
SICAKLAR. BAŞLIYOR. 

( 

c 6f,,u,J;;e 
hakları tapu sicilile sabit olmadık de icraen mahcuz Ala§ehir belediye
ça saht tutannın paylaşmasından sine kayıtlı ve 938 model ŞeVl'ole 
hariç kalacaklardır. Gayri men· markalı ve 14 &ayılı 1500 lira kıy- ! 
kul ihale olunan kimse satıf bede· metli ve yine Ala§ehir belediyesine ' 
lini derhal veya verilen mehi' !cayıtlı 937 model fort markalı ve 
icerisinde tediye etmediği surette 15 sayılı 800 lira kıymetli iki yük 
ihale kararı fesholunarak ke ıdi- kamyonum.Hı açık arttırma suretiyle 
sinden evvel en yüksek teklifte sahlmuına karar verilmiştir. Birin
bulunan kimse arzetmi• olduğv ci arttırması 9/7 /938 tarihinde cu-

1 bedelle alma~a razı olmaz veyr martesi günü saat 11 de lzmirde Bi
bulunmazsa heman IS gün müd- rinci Kordonda Rifat ve Etem kar- : 
detle yeniden artırmaya çıkarılır desler garajında icra edilecektir. 

~-- So!Juk fıa.ua DofCıpfar>ının yüRS@R . 
:}9 Değlmfaf'inden [3if'e<nevuef r:aydat&.n tii 

~ ~ Se..9M . R~r;.f(tli:. .U.onom.l. 

en çok artırana ihale olunur. lk · l,bu arttırma neticesinde tahmin 
ıhale arasında h:ısıl olacak fark edilen kıymetin yüzde yetmİ§ beıi
ve faiz ve di<ier zararlar hükme ni bulduğu takdirde en çok arthta
hacet kalmaksızın memuriyeti- na ihale edileceği aksi takdirde ikin
mizce alıcıdan tahsil olunur. cİ arttırmasının 11/7 /938 tarihdı-

Fazla malumat istiyenler her de pazartesi günü ayni mahalde sa
gÜn öirleden sonra Jaiı·emize mü· ı.t on birde İcra kılınacağı ve yüzde 
racaatleri lüzumu ilan olunur. "ki bucuk della)iyenin mü§teriye r: 

------ bulunduğu ilan olunur 
IZMIR BiRiNCi iCRA ME- 2442 (2389) 

MURLUcUNDAN: ~~-~~~-~~~-

lzmirde lsmail Kömürcüye bir )erin yüzde 7,S pey akçesi veya 
kıta ipotek senedine müsteniden milli bir bankanın itibar mektubu 
230 lipa vermeği boı·çlu Ahmet nu hamil bulunmaları lazımdır. 
c }lu !sanın bu borcunde.ıı dolay- ftbu gayri menkul üzerinde her 
tahtı terhinde bulunan Toraman hangi bir tekilde hak talebinde 
mahallesi Bodur Ali sokağmdr bulunanlar işbu ilanın tarihi nef-
9 taj No. lu üç katlı ve dört odal rinden itibaren 20 gün zarfında 
ve yukarısında taraçası bulunan ~ilerindeki vesaik ile birlikte dai
bir ba~ ev 800 Hra kıymeti mu· ~emize müracaatleri lazımdır. Ak
hammene ile 9/8/938 tarihine mü 1i takdirde hakları tapu sicilile aa
sadif ,,..)ı günü saat 11 de açık ar· ':>it olmıyanlar paraların payla,. 
hrma suretile müzayedeye çikarıl ".ilasından haric bırakılacaklardır. 
mı•tır. Yüzde 2,5 dellaliye mü,teriye ait· 

Bu artırmada satıt bedeli J!IU· i·. Müterakim vergi ve tenviriye 

~ 40 
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SAJ..li!>iNiN SESi vı; - ACE.NTELER.iNDE: 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

A. . ..... 

hammen kıymetin yüzde 75 in" '" hnzifiyeden olan belediye rü- l!!llEl'.cDıı;m;ı;;,;;;;a:;;;;;;;;;mr;:o;;;:;;;ı:;ı;;;;;;;;;;;;;;;;...,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a--~--• 
bulmadığı takdirde en çok artıra .umu artırma bedelinden tenzil 
nın te&blıüdü baki khalme.k ta

1
rti\ :>lu2ıı7u6r2. N I V k fi k . lzmİr İnhisarlar fÜtÜn fabrikasından: 

satış on bet gün da a uzatı ara• o. u a ı ar anunu 
ikinci artırma 24/8/938 tarihin~ mucibince tediyesi icap eden ta- Fabrikamızda yükleme ve bofaltma i§leri için bir ranıpa ve ıundur-
müsadif çarşamba günü saat ı ı viz bedeli mü•teriye aittir. manm inıası açık eksiltmeye konulmu§tur. Kqif bedeli, 2S97,30 
de dairemizde yapılacaktır. 22/7 /938 tarihinden itibaren muvakkat teminatı 195 liradır. Plin ve ıartnamesi her zaman fabri-

Bu artırmada dahi satış bedel" aı-tname her kese açık bulunduru· kamızda görülebilir. istekliler bu iti yapabileceklerine dair Nafıadan 
muhammen kıymetin yüzde 75 in· 'acaktır. ehliyet vesikası göstereceklerdir. 
bulmazsa en çok artıran talibir Taliplerin 938/6963 No. lu icra Eksiltme 20 • 7 • 938 çarıamba aaat 14 te Alııancaktaki fabrika· 
lizerine ihale olunacakhr. fosyasına ve icra münadiaine ınü- mızda yapılacaktır. 

Satı, pesin para ile olup talip- •acaatleri ili.n olunur. 2- 7 - ~2 -17 (2359) ' .. 

su.u =-=- 1 TEMMUZ PERŞEMBE 1938,,. 
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Motosiklet Alnı~k Çok kolay 
F' .A..:K:.A.. T 

Yedek Parçaları Mevcut Olan 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIYAN BiR MOTOSiKLETi ALMA 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BiR MEMLEKETTE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOSIKLETI.ERINIZIN AYLARCA MUATTAL KALMAS 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECECINIZ PARA Y1 ACIYORSAN 

EN UF AK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI fttEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

r • VJC:TolllA· ,,?i~~,'1~ 
it !,SOO ccm tıuıt•ni!J~delt 

ı:-. n PS • 

''V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPt;.PSIZ MOTOSJKLETI.ERINI 

TERCiH EDiNiZ 
"\" 

PHANOMEN \Marka Bisikletleri 
PRESIDENT çok ehven fiatlerle 
PIKTATOR ııahlmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

A1iofti Br·raderfer ''VEM •• marka 
E. K. Ş. Kazım Dirık ------·· 

Caddesi Elektrik ampulleri toptan 
Telefon: 2801/3709 ve perakende ııahlır. 

~--------------------------' 
Jilet senayiinde eşsiz 

bir tekamül 

Traş bıçakları Fennin bir harikası traı 
bıçaklarının mutlak en iyisidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 
•• 

Mazhar On gür 
Hükümet caddesi kemeraltı karakol karşısında 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 

1 - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir islahah anıeliyab, kqif 
bedeli 1,564,863 lira 86 laınutur. 
2- Eksiltme 22 - 7 • 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 12 de 

Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eka.iltme komisyonu oda
aında kaı:>alı zarf usulüyle yapılacaktır. 

3 - istekliler ekailtme, §arlnanıesi, mukavele projesi, bayındırlık 
itleri genel ıartnamesi, fenni fartname ve projeyi SO lira mukabilin
de Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 60,696 liralık muvak
kat teminat vermesi ve 500 bin liralık Nafıa Su itlerini veya buna mu
kabil Nafıa itlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu ka
bil Nafıa itlerini bqarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa ve
kaletinden alınmı§ müteahhitlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin tek
lit mektuplarını ikinci maddede yazıh saatten bir saat evveline kadar 
Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır 

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

Amerikan marka lataklit sinek ıuyu dünyaca tanınmış en tesirli sinek 
ıuyudur. Hqeratın yegane düfmamdır. Bir defa tecrübe yapan lataldit 
Iİnek suyundan ayrılamaz. Tavsiye ederiz. 

DEPOSU ı Sulubıuı civan No. 28/9 HOS 



GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRtP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ye tesirindeki sür' at itibariyle emsalaiz olan GRIPIN'in 
ıo tanelik yeni ambalajlanm tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağnlara kaJ'fı ihtiyatlı bulunmut olursunu. 
lcabuula günde (3) kate alınabilir 

't 1 alılitlerinden aalıımnız ve her yerde uraTla Gripin iıteyini:a 

Fenni gözlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 

Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 
Ye uzaktan gören parfe ıiferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyar~ ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

MüjDE · 
~ÜPAPLI, SÜPAPSIZ 

TORNAX 

VE 

STANDARD 

Motosikletleri geldi mutlaka görünüz. 
UiKKA T: T ornaks motorlarının her 

parçası mevcuttur . 

M. ALiM ŞENOCAK 
8 z. tturak Kemeralll cad. Emirler çar•••• kar••••nda 
...,. Tel. No. •079 

sos 

lzmir Liman ve şehir Bakteriyoloji 
müessesesi müdürlüğünden: 
Yapılacak tesisatın Muvakkat teminat 

Ledeli muhammeni Parua 

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

Bakterioloji müeasesesi binasında tanzim olunan planlara göre vücu
.ıa getirilecek kalorifer tesiaabnm tesisi Ye ikmali iti 25 - 6 - 938 ta
rihinden 1 t - 7 • 938 tarihine kadar on bet gün müddetle açık ebilt
tne1e konulmuıtur. 

Gerek kanuni ve gerebe fenni fUbwne ile yapılacak teaiaatm 
Plinlanm görmek iatiyenlerin her gün Liman ve tehir bakterioloji 
naGeaıeaeai müdürlüğüne ve ebilbneye girmek iltiyenlerin de ihale 
IGnii 'olan 11 - 7 - 938 pazartesi günü sabah aaat 11 de lzmir liman 
"~ tehir bakterioloji müessesesi binası içinde toplanan satın alma ko-
na11yonuna müracaatleri ilin ohmur. ..l 

"!:!!:::: 25-29-3-7 2271 ( 2307) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lira Muğlalı Mahmudun eski yıllar emlik taksit bedelinden olan 1750 
L~an temini tahsili için mülkiyeti tahsili emval yuaaına gö

ı.:.llllCIZ edilmit olan Hasan Hoca mahallesinin AlipaJ& caddesinde 
~ 71 1ayıh Leblebici hanı yeniden takdir ettirilen 15000 lira üze. 
tinden ilin tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanl
bllfbr. 
!_~ 15 - 7 - 938 cuma günü aaat 15 te viliyet idare heyetine --.....uen. 

25 - 1 - 7 - 13 2255 (2303) 

:; 

ıı 

, DEUTSCHE LEVAN 1 Fratelli Sperco 
TE • LINIE Vapur acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLAND~ ~ 

KUMPANYASI _.-
H. SCHUET JUNO vapuru 8 / 7 tarihinde beklen· 

MAR1ÇA vapuru 6 temmuzda bekle· mekte olup yükünü tahliye edip Burgu 

ntror. Rottenlam. Hamburs ve Bremen Vama ve Köııtence Jimanlan için yük 
için yük alacaktll'. alacaktır. 

. SVENSKA ORtENT UNElN 
SERViCE MARrrıME ROUMAINE VlKINGLAND motörü 16 temmuz· 

BUCARF.ST da beklenmekte olup Rotterdam, Ham· 
DUROSTOR vapuru 24 temmuzda burg, Gdynia. Danzig, Danimark ve 

bekleniyor. Köstence, Calatz ve Tuna Baltık limanları için yük alacakhr. 

limanları için yük alacakbr. FINSKA ANG A/B 
JOHNSTON V A.RREN 1JNES L TD. SAAlMA vapuru 6 temmuzda b~-

UVERPOOL leruneltte olup doğru Anvert ve Finland 
limanları için yük alacakbr. 

AVIEMORE vapuru 3 temmuzda bek· SF..RVtCE MARlTIME ROUMAIN 
!eniyor. Burgu, Varna. Köatcnce, Suli- ALBA JUUA vapuru 6 temmuzda 

na, Calatz ve lbrail limaıılan için yük bekleniyor. Malta, Marailya ve Cenova 
alacakbr. limanları için yük ve yolcu alır. 

STE ROY ALE HONGROISE llindaki hareket tarihleriyle navlun· 
lardı\ki değişikliklerden acenta mesult-

DANUBE MARl11ME yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
TISZA vapuru 1 S temmuzda bekle- ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

niyor. Beyrut, Port Sait Ye lakenderiye vapur acentalıf1na müracaat edilmesi rİ• 

\I için yük alacaktır. ca olunur. 
1 BUDAPEST vapuru 14 temmuzda Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 

ı bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala

caktır. 

AMERtCAN EXPORT UNF.S 

EXCHESTER vapuru l O temmuzda 

bekleniyor. Nevyorlc için yük alacalctır. 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
EXETER npanı 15 temmuzda Pi· HEIJ .ENlC UNES L TD. 

reden Nevyork için hareket edecektir. A THINAI vapuru l 2/15 temmu.ı 
Dlndald hareket tarlhlerlyle nav- aruanda beklenümekte olup Rotterdam 

lunlardald değfflkliklerden acenta me- Hambur~ ve Anvera limanlan için yiik 

.••!!!!!lnmı••-•ıs:.:•-•m1mar.ım1a••-•-••D» 1Ullyet kabul etmez. alacaktır. HELLA.S vapuru temmuz nihayetin· 

TURAN rabrikalın mımallbdır. Aynı zamanda Turan 
tu•ılet ıabunlannı, traı ıabunu ve kremi ile gDzellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa .. 
bflar için lımirde Gazi Bulvannda 25 numarada umum aceD• 
telik Nef'i Aky•zıh ye J. C. Hemaiye mDracaat ediniz. 

Pcıata Kut. aa• Teeton 34811 

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

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza Ye hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle r 
köklerine mide humması, apandi· 
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz.. 
ma J•:•'ığı fennen anlqılmıtbr •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu• 
mi vücut sağlığının en birinci tar• 
h olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek di,lerinizi konımut olur· 
ıunuz. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi aabah ve aktam bw 7emekten ıonra fırçalavmız. ... 

Daha fada ta&fllt almak için Blrln- d b L) nil ._ 1 R d H e eK. e me5.te o up otter am, am• 
el Kordonda V. F. Heruy Van Der Zee burg ve Anven limanlarına yük ala-

ve Co. n. v. Vapur acentalığuıa milra· caktır. 

caat edllmeıl rlca olunur. UNrrED ST A TES AND LEV ANT 
Tel. No. 2007 Ye 2008. UNE LTD. 

HEL VlC motörü temmuz iptidaaında 

----------- -- beklenilmekte olup Nevyorlt için yük 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BiRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL 2443 
Ellermın Lines Ltd. 

LONDRA BATrl 

alncaktır. 

BACHDAD motörü tO/t2 ağuııtoı 
arasında beklenilmekte olup Nevyorlı: 

için yük alacaktır. 
BAALBEK motöril 1 S / 1 7 eylUI ara· 

111nda beklenilmekte olup Nevyork için 
yük alacakbr. 

BALKANLAR ARASI HA Tn 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı iktuat konferansınm 

seyyah. yolcu n yük için tesis ettiği hat• 
ta mensup Yugoala• bandıralı 

DESTRO npara 7 haziranda L O V C EN 
Lifti pool Ye STameadan plip Lüb Yapuru 9 temmuzda 18 do 
y1lk çıkaracak. Conatanza. Vama" •e Burgu liınanlari 

için hareket edecektir. 
CAV ALLO .apuru 7 haziranda LOVCEN 

gelip Londra Ye Hull için yük ala- lüb vapuru pazartesi 18 temmuz .aat 

aktı 12 de fzmirden hareket edecek Pire. c r. 
• Korfu. Adriyatik limanları. Venedik. 

FLAMINIAN vapuru 22 bazı· T rieate ve Şuoak limanlan için yolcu n 

randa Liverpool ve Svameadan yük alacaktır. 
gelip yük çıkaracak. Cerek vapurlann muvatallt tarihleri. 

DRAGO 25 h • d gerek vapur lslmlerl ve navlunlan hak-
Yapuru azıran a kında acenta bir taahhUt altına girmeı.. 

Londra, Hull ve Anversten gelip Daha fazla tafsillt almak lçin Birinci 
yük çıkaracak Ye ayni zamanda Kordonda 1C6 numarada (UMDAL) 
Londra Ye Hull için yük alacaktır umumt deui% acentalığı Ltd. mUracaat 

Tarih ve navlunlardald değişiklikler- edilmesi rica olunur. 
den acenta mesullyet kabul etme&. TELEFON: 3111- 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin mGateciri TOrkiyenin en eıkl otelelsl BAY 
öMER LOTFO'dGr. 43 tenelik tecrübell ldareaiyle bGtGn Ese 
halkına kendiıini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi eYlerindeld rahab ~ 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaYeten fiatler m6thit ucuzdur. 
latanbulda bütün Eee ve lzmirliler bu otellerde buhıturlar • 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 
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Yeğit ordu Hataya Nası Girdi? 
Halayda sanki insanlar bir sel, bütün yollar insandan deniz olmuştu 

Ordumuz Hataya girerken1 

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Hassadan gelen Türk kıt' atı hududu 

oaat altıda gcçmi}tİr. Antakya halkının 
bir kısmı ile bütün Kınl<lian ve civar köy

luin halkı otomobiller, kamyonlarla da
ha geceden yolları doldurmu~ ve ahali 

geceyi uyltusuz geçiımiştir. ' • 

ft· 
~ 1 

1 

t: 

Asker hudutta halkevi mümessilleri, 
Kınkhan kaymakamı ve belediye reisi 
ve Aktepe nahiye müdürü tarafından 

karşılandı. Asker bando ile muntazam 
yürüyüşle ileTledi. Hududa 12 kilometre 
mesafedeki Aktepeye ğirinceye kadar 
halk çılgın bir halde Ofduyu alkı,lıyor. 

Bir çoklan süvarinin örıtine yatıyordu .. 
Aktepede Antakya başkonsolosu Celal 
Karasapan, Albay Feyzi Mengüç, kolo
nt'l Kole ve yaveri kıt'ah selimJadılar. 

tskenderıından güzel bir görünüş 
sında muntazam yürüyüşle ve marş söy- takip etti. Kurbanlar kesildi ve aske1 
liyerek tskenderuna ilerledi. yerine yerleşerek istirahate çekj)di. 

Burada alayın kumandanı Miralay 

Şükrü Kanatlıya hatıra ~larak üzeri ya
zılı bir altın 9aat hediye edildi. Kurban~ 
lar kesildi. 

lskendernna bir kilometre mesafede T ARIHIN MUTLU CONO 
Antakya başkonsolosu ile askeri mü- lshnderun, 5 (AA) - Bugün ıa-
müessil Feyzi Mengüç te Hassa hudu- fakla beraber Hatay tarihinin en mutlu 
dundan gelmişler kıt'atı bekliyorlardı.. safhası açddı. Kahraman Türk kıt'aları 

Evvela, a~keri tabirle çakı gibi mız~ 

raklr ~üvari müteakiben motör1ü kıt·a· 

l 
1 • 

.. 

.. .. 

Biraz sonra lran konsolosu ve daha öte· 
de kolonel Kole nsk.ri kar~ıladılar. 

• 
Antakyadan bir manzara 

Jar, piyade, fen kıt'a1arı, topçu ve sıh· lslcend.erun şehrinin kapısında Fran21ız 
hiye teşkilatı kıt' aları girdi. Bando mey- rıEkeri bandosunun temposuna ayak uy· 
danda yer aldı. Ve kıt'at Türk ve Fran· duran a!lker daha ileTide Antakya spor 
ıtz kumandanlarını ıel8.mlıyarak geçti. 

önde sancak geçerken bütün halk ne· 
fes almıyan bir kitle halinde tanlı san
cflğımızı huşu ile selimlıyordu. Sıcak 

derecesi gölgede 42 idi. BÜna TBğmen 
pjyade arkasında çanta, tepeden hrna· 

ğn kadar eır sıklam olduğu halde fev
ki'\Jade muntazam, inzibatı mükemmel 
di~ç adımlarla geçiyordu. 

Bütün Aktepcliler, civar köylüler ve 
bilhasea Kürtler ve bunların daha bir 
ay cv\-·cline kadar muhalif olan Koço 
uğ;"1s1 başında büyük şapkası ve sırma 

elb:•c:iyle kadın erkek çoluk çocuk bin
lerce halk çılgmca a<keri alkışlıyordu .. 

A"!kere bol şerbet ve ayran ikram 
edildi. KaT~ılıyanla.r arasında Ermeni 
kardf'~lerimiz nazarı dikkati celbediyor· 
du. Bandomuzun Tü,..k marşından sonra 
Mar3eyyezi çalması Fransızları çok mü
teh:ııssi!I etti. 

Bu satırları yazarken asketlerimiz Kı
rıkha.nda i~tirahat ediyor. Yarın u.hah 
Bt-driveye hareket edecektir. 

saat beşte Hassadan ,.e Payastan hudu· 

du geçmiş ve Hatay on dokuz yddır has
ret ve i~tiyakla beklediği sevgilisini bağ
rına basmıştır. Ha tayın uzun ve. karan• 

!ık bir geceden sonra sabahı bu tafakla 
başlamış bul<ınuyor. Askerin sabahleyin 
erken gireceğini bildiren telgraflar an
cak gece yarısına doğru geldiği halde 
d>.ha gü,ı doğarlcen bütün Hatay b,u 
meııut "8diseden haherdaTdı. Hadise 
haftalardan beTi beklenmekle ve iki gün 
evvel anla~maların imzaeı üzerine ta

hakkyku utık bir saat mcscleııi halini ~. 
mıf bu]unmasma rağmen haber, bütün 
ulı,ıklarda k.apalı siyah bir gök liz~rinde 
birden bire ve hiç heklenilmiyen bi'r an

da güne§İn bütün kuvvetiyle gözükmesi 
tesirini yapmıştı. 

Antakya ve köylerin bütün halkı bü
yük dalgalaT halinde lskenderun ve Kı
rıkhan yollarına dökülmüştür. Bütün yüz
lerde yalnız sevinç ve tebessüm görü
lüyor. Kalplerdeki şenlikte ıehir ve yol
lardaki donanma kadar aşikar okunu
yordu. Kimi kucaklıyor. kimi 8evinç ya§
lan döküyordu. Yıllardan beri garajla
rından çıkmamış otomobiller ve kam

yonetler, yı1lardan beri katları açılma

mıt bayraklaT gibi yıllardan beri evlerin
den çıkmıyan ihtiyar ve malUller de or

taya çık.mı, insan kitlesinden ve bayrak· 
tan yer gökler görülmez olmuştu. Biı 

kelime ife Hatay kurtulmuştur. 
ALÇAKLARA BAKIN 

Reyhaniye, 5 (A.A) - Halaydan 
kaçıırak Halebin Hamam nahiyesinde 
toplanan bedeviler Hatay içinde Keli 
köyilne girerek Türk 1i.stcsine yazılmış 
olan biT kürdü öldürmüşler ve geldikle
ri yere dönmüş.lerdir. 

Reyhaniye, 5 (A.A) - Hal<plen ge
lenler Halepteki Vatani fırka aleyhinde 
büyijk bir galeyan hüküm sürdüğünü 
bildiriyorlar. Türkler ve Türk taraftar
larına kar~ı son zamanlarda yapılan taki~ 
batın hafifledi[li haber veriliyor. 

ATATORKON SELAMI 
Kırıkhan, 5 (A.A) - Anadolu ajan

f!nın hususi muhabiri biJdiriyor : 

YOLA GELiYORLAR 
Antakya, 5 (AA) - Bir müddet ev

vel azledilerek yerine başka!ı tayin edi
len Knıkhan müddeiumumisi meşhur 

Hatayda mahalli iandarmalar Mardinli Sadıkın tekrar yerine tayini 
kulübünün bandosunu önüne kath. V c 

Alayımızın kumandanı hududu geç· 
ı:kt~n !lonra Hataylıları : 

cSi.ze Atatürkün, Türk ordusunu ve 
Anayurd'.ln Bel8.mlarını getiriyorum.> 

Dedi. Bütün Türk matbuatı namına 
askeri mümeSBi!imizi tebtik ettim. Çok 
müteh:ı:;sis oldu. ve kıt'atın matbuata se-
1:.mını bildirdi. 

ORDU SELAMLANDI 

l•hnderun, 5 (A.A) Payaatan 
gelen Tiirk kıt'atı tam saat beşte hudu-

resmi geçit ic;in tayin edilmiş olan mey· 
dana doğru ilerledi. 

Burada Albay Mengüç ve Kole, kon
soloslar, parti ileri gelenleri, Fransız 

yüks.k memurları bekliyordu. 
Yirmi iki kilometre 42 derece hararet 

a1tında geçmi1 olan kıt• at cidden munta~ 
zam ve büyük bir çeviklikle geçti. Çok 
alkışlandı. Şehir methalinde lskenderu:ı 
halk partiqi reisi kı~a güzel bir hitabede 

bulundu. A!-kcri geçit yerinde kurulmuş 

ve üzerine de : 

du ııc•mi,, hudutta iki Fransız zabiti HATAY KURTULDU 
tarafından aeJtımlanmıştır. .-:Hatay kurtuldu .. Ya,a Varol Ata· 

Biraz sonra lskenderun konsolosu B. türk .. -. yazılı büyük takın altından gc
Fethi Denli ile Hatay halk partisi reisi çerken meydanı, civar sokakları ve bü
Abdiilgani, vali, parti erkanından bir tün evlerin pençerelerini, tara8alarını 

grup, bütün cemaatlerin mümessilleri as- dolduran binlerce halk, yaşa ve alkış 

kere cHoş geldin> ettiler. sesleri ile ortalığı çınlatıyor. fotoğraflar 
Burada askere ayran ve ıerbetler ik- durmadan işliyordu. Askeri davul zur

ram edildi. Ve kıt' at yolun iki tarafında na ve belki 5 00 e yakın bayrak ile on 
'Lirikmiş o); n köylülerin alluşları ara- bini mütecaviz muazzam bir halk alayı 

için Fransız yüksek mahkeme müddeiu-
mumisinin tazyiki üzerine bir kararna~e 
çıkmış ise de bu kararın Türk halkı üze· 
rinde yapacağı müthiş tesir nazarı itiba
ra alınarak yapılmadığı öğrenilmiştir. 

lskendcrun, 5 (A.A) - lshnderun 
limanının yerine Lazkiye ve T rablus Ji. 

manlarının kullanılması için Suriyede 
seçimle beraber başlamış olan sistemli 
mücadelenin şiddetlendiği Antakya ve 
lekenderunda ekserisi Türklere ait bu· 
tunan nakliye vaeıtalannın bundan bil
hassa zarar gördüğü anlaşılıyo.ı. 

Suriye ile Hatay arasında tesis edilen 
Lessepase usulü ile lskenderun liman 
şirketinin tatbik ettiği bazı tedbirlerin hu 
mücadeleyi kolaylaıtırdığı haber veril
mektedir. 

Antakya, 5 (A.A) - Anlatmaların 

İmzası miina.'llebetiyle vali Abdürrahman 
Melek Atatürke, Celô.I Bayara Hataylı
lann §Ükran hislerini ifade eden telgraf
lar çekmistir. 

Nihayet anlaşma yapıldı 
• 

Anlaşmadan •onra son •ÖZÜ söy!iyecek olan ispanyadaki CümhuTiyet müdafileri 

Londra 6 (ö.R) - Ademi müdahale gönüllülerin geri alınmasına alt Jngiliz Bu plfunn muhteviyatı vaktile neşre-
komitesi bu gün çok mühim bir içtima plfun bu tıoplantıda hazır bulunan 23 dilmlştl. PIAnın' başlıca hükümleri şun· 
akdetmiştir. Bir senelik bir tereddilt devletin milmessillerl ~atından kabul lardJr: 
~VTesin~n sonra, ispanyadaki yabancı edilmiştir. 1 - Ispanyadaki yabancı muhar!V 

Batafat 
fi~daları Fransız teşkila
tınca neden iş~allendi? 

(Ken 'necın1ın.sının bu. ka·rikatürii, Japonların Anıerika maliyecilerindt:ın 
yardım istiyecekleri anlamındadır) 

JAPONYA ÇlN HARBiNDE ERlYOR 
Paris, 6 (ö.R) - Tokyodan bildiri- haiz oldukları hakimiyet hakkını kul 

1iyor : Batafar adaları Annam kuvvet· lanmaktan başka bir §ey yapmamış]ar 
leri tarafından işgal edilmiştir. Fransız dır. 

müstemleke askerlerinin bu adalarda yer-

le~meleri Tokyoda büyük heyecanla kar- Paris, 6 ( ö.R) - Salahiyettar ma 
~ılanmı~tır. hafilde söylendiğine göre Batafar ada 

Fransız siya~i mahafilleri ise bu heye- larının kolonyal polis kuvvetleri tara 
canı tamamen yersiz ve hak!ıZ bulmak- fından İşgali !evkülceyş veya askeri bi 
tadır. Zira bu adalar hiç bir zaman Çin ehemmiyeti hlliz değildir. Annam hükü 

hökümetine ait olmamıştır. Batafar An- meti oradaki istasyonların ve fenerleri ... 
nam İmparatorluğunun eczasındandır.. muhafazası için bu işgale lü.zun1 f'Ör 

Bu bakımdan Annamhlar nda üzerinde mü~tür. 

!erin geri alınması. 
2 - Bu geri alınma key!iyefuıin tB· 

hakkulrundan sonra mticadele ha.lindt 
bulunan her iki taraf hakkında mu.lıa· 
riplik hakkının kabulil. 

3 - Kara deniz kontrolünlln iakvlyesl. 
lçtimaa Lord Plymouth riyaset ediyo.I" 

du. Mumaileyh irad ettiği bir nutukla 
bu toplantının ehemmiyetini işaret e1· 
ınlştl. Lord Plymouth'un nutkundan şon· 
ra bir çok memleketlerin m ümessillerl 
Inglliz p!Anı hakkında muvafık cevap
larını bildirdiler. Sovyet murahhası l{o

gan da hilkilmeU namına muvafakatini 
bildirmiş ise de kara ve deniz kontro
lline ait hilkiimlerin daha iyi tasrihi lçllı 
bazı tadi!M yapılmasını istemiştir. Sil 
saat silren milnaka§alardan sonra Sov• 
yet delegesinin teklifi kabul edilmiştir· 

lngiltere • Fransa - Jtalya ve Almanya 
mümessilleri bu p)Anın tatbikini temin 
için ademi mildahale komisyonu reis
liğine 50 bin sterlinlik bir çek vernü,•rr• 
dir. Şimdi alAkadar lspanyol hü:tlirne!· 
!erinin cevabı beklenmekte olup bu c• • 
vahın da geciloniyeceği tahmin edı

liyor. 
Barselon ve Burgos hilku.me.tıerll• 

temas haline gelmesi için komisyon ın
giliz hükiimetine salA!ıiyet vermiştir• 

Burgos gibi Barselonun da bazı kuyudU 
ihtiraziye serdetmesi beklenmekte ise de 
nihayet bu planı kabule mecbur olacak· 
lan muhakkaktır. Bu tasvip cevabı alı· 
nır alınmaz her iki taraftaki yabancı gö
aüllüleri tesbit için lspanyaya beynelıni• 
lel bir komisyon gönderilecektir. Deni2 
ve kara kontrollinün takviyesi işi bun• 
dan sonra gelecektir. 

Roma 6 (Ö.R) - Aı;osyeted Pres mu• 
habiri Jngiliz planının tamamen kabulil 
lngiltere - l talya münasebetleri üzerinde 
'yl tesirler yapacak mahiyette olduğunU 
bildiriyor. 

Londra 6 (ö .R) - Ingiliz kabinesi bU 
günkü toplantısında ademi mildabal6 

komitesinde elde edilen anlaşmayı meın· 
nuniyetle müşahede tmiştir. Kabine koıı1 
Ciano ile Ingilterenin Roma elçi!! ara· 
;ındaki müzakereleri de gözden geçir
.niştir. Ayni zamanda general FrankoY8 

verilecek cevap görüşülmüştür. 

Londra 5 (A.A) - Bu gün öğJedell 
,onra başvekfilette Ispanyol meselesiJIİll 
O.eyetl umumiyesini müzakere eylernel< 
izere bir konferans toplanmıştır. 
Başvekil B. Çemberlayn B. Hodgsoııu 

übul elmiş ve lngilterenin Burgostal<i 
ticaret ajanı Jngiliz gemilerinin bornbar· 
Jımanı ile alakadar Frankonun cevabı 
'ıakkında şahsen tafsilat vermiştir. 

B. Hodgson ile birlikte başvekilin ya• 
unda Lord Halifaks, B. Butler ve ha
ı·iciye encümeni mii~1eşarı da bulunma.k
i~ idilPr. 


