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Ankarada yeni görüşmeler 
Türkiye-Suriye iyi komşuluk müza
kereleriniiı de yakında muvaffakı
yetle neticeJeıieceğine Paris • 

emın .• 

Ucuzluk · 
Siyaseti .. 

Fransız · gaze.teleri Türk ordusuna 
gösterilen sevinçli ve heyecanlı 
istikbali bilhassa kaydediyorlar 

Nasıl muvaffak 
olabilir? 

---o-.---
B ü yük şehirlerimizde kalkınma 

barizdir. Bunun elJe tutulan miyarı 
inşaatın, umran eserlerin günden 
güne artmakta olmasıdır. 

Salahiyettarlara göre bu sahada
ki canlılık dünya buhranına tekad
dünı eden yıllım bile geçmic:tir. Bu
nunla beraber refah seviye!İnin 
~ükselmcsine hizmet edecek olan 
Ucuzluktan hala uzağız. 

Ucuzluk denilince kasdımız nor-
~al sartlar içinde normal bir kazanç
a satıslann, distraksyon ihtiyacımı
~ın teminidir. Maalesef bu neticeye 
d?ğru Y.ol aldığımızdan bahs .. deme
Yız. Hayat ucuz1amak şöyle dursun 
gittikçe pahalaşmaktadır. Yurddaş
ların tediye kudretleri yükselmiş 
olmasına rağmen refahın gecikmesi
ne sebebiyet veren muhakkak ki pa-

Ankaradaki anlaşmanın imza merasimi 
Paris, 7 (ö.R) -Türkiye hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Arasla Fransanm 

Ankara büyük elçi!İ bny Ponso arasında Türkiye ve Suriyenin iyi korn§uluk mü
nasebetlerine dair olmak üzere ba.ş)ıyan görüşmeler etrafında burada büyük bir 
nikbinlik mevcuttur. Siyasi mıı.hafillerde tahmin edildiğine göre bu görüşmeler 
de diğerleri gibi pek çahuk ve tam bir muvaffnkıyetle nelicelenecdctir. 

halılığın kendini tiddet]e duyurma- Paritı, 7 (ö.R) - Fransız gazeteleri, 
ıidır. Türk ordusunun Antnkyayn girişi hak-

f stanbu1 arkadaşlarim1zdan bi- kında tafsilat vermektedirler. Bu gazete
ri Jstanbul §ehrinln dünyanin en pa- ler lrnlonel Kalenin Suriye Fransız lc:.o

halı şeMrlerinden biri o1duğunu ya- miseri namına Antakyaya giren Türk 
~ıyo d J • d b f ]' albayını selnmladığını ve FranH - Türk.i-1 r u. zmır e u «şere e> ıya-

ıtatta lstanbuldan geri kalmiyor. ye arasında askeri teşriki mesainin kuv-
Şehirlerde hayat pahalı1ığı, hiç vetli bir dostluğun temeli olacağı hak· 

olmazsa köylünün kazancını arttır- kında beyanatta bulunduğunu yazıy.or-
Jnağa yardım etseydi biraz teselli lar. 
bul d k p h } 1 " b b' · lki günden' beri köylerde, nahiyelerde, ur u -. a a ı ıga se e ıyet ve· 
teni ·· J h Hatayın her tarafından bir çok heyetler 
1 • er sayısız mutavassıt ar, mu te-
Kırler olduğuna göre bu anormal fi- Antakyaya gelerek Türk kumandanına 
at yüksekliğinden köylünün payı- sevinçli şükranlarını bildiriyorlar. Alevi 
lla bir sey düşmiyor .. Bilakis istihlak ve hıristiyan cemnatleri dahi Türk ordu
kud t" • k · · l sunu •evinçle knrşılıyanlar arasında re mı arttırma ıçın yapı an jlav-
~etler baltalanmış oluyor. istihsal ;,e bulunuyorlar. 

Belediye Reisi 

Japonya 
Fransa ya bir nota 

verdi 
Tokyo, 7 ( ö.R) - Japon hari

ciye nazaı Fransız ıefirini kabul 
ederek Batafar adalannm Fransa 
tarafından İfgalini protesto eden bir 
Japon notumı kendi.ine tevdi et
mİ§tİr. 

Fransa hükümeti bu Japon te· 
tebbüsU haldanda tafaili.t bekle
mektedir. 

Kültürparkta 
ıstihlak pazarlan arasında uurlu bir 

h'ıüvazenenin teessüs etmiş bulun
lasına şiddetle ihtiyaç vardır. Mem
leketin ikhsadi foaliyet makanizması 

d)a~tan bas:\ bu ihtiyacın tesiri altın
adır. 

] Hayatı ucuzlatmak hayatı koİay-
C.Ştırmaktır. Paramızın İştira kudre
t' . 
.;nı arttırmaktır. Refaha giden en 
•lsa yol normal kaznnçlara dayanan 
~~zluk yolu olduğuna inanmalıyız. 

Yunanlı mübadillere 
parasız vize verilecek 

Ustahsil toprak, veya hayvan mah
bullerini ucuza mnl etmere bakma.lı , 
lt~nların müstehlik pazarlara, müm

lln olduğu kadar az elden geçerek 
llıutedil kazançlarla arzı temin edil
btelidir. 

Sof ya, Belgrad, Ankara ve lstanbul radyo
ları lzmir Fuarı hakkında neşriyat yapacak 

Romanya kralı Londraya 
gidiyor 

İstanbul 7 - BUkreşden cTayınis> gazetesine 
bildirildiğine göre Romanya kralı Karol, Ağu$
blda Loııdraya gidecektir. 
Kralın bu ııeyahatJ.nde kendisine eski Rumen 

~ekili Tataresko da refakat edecektir. 

·-----' YENi ASIR Matbauında buılmqtır -

Kahramanlanmızı Pava~ta kar§tlayan Hataylı kız, erkek izciler ••. 

Ordumuz vazife başında! 
Halayda bayram devam ediyor. Sübay ve askerleri
mize Hataylı kardeşlerimiz hususi ziyafetler veriyorlar 

Ha tay, 18 senelik gurbet ve hasretinin 
acısını şimdi doya doya çıkarıyor 
İstanbul, 7 (Huswi) - Hatayda 

tabit edilen bütün mmtakalarda yerle
fen askerlerimiz "Vazifeye baıl&llllf bulu
nuyorlar. Antakya ve Reybaniyede as
kerlerimiz çdpnca ka11ılannutbr. Bütün 
Hatay tenlik içindedir. Subaylarmma ve 
askerlerimize husmi ziyafetler çekilmek
tedir. Atatürkün telgrafları Halayın her 
tarafında tninç ve minnet göz y&tları 
içinde okunmutlur. 

lekenderun, 6 ( AA. ) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Saat beşte Payas ve Hassadan Hatay 
hudutlarına giren §anlı ordumuzun Pa
yastan giren kolu 15 dakikada Hayıplı 
karakoluna varmış ve Fransız jandanna
lan tarafından karşılanmıştır. 

Biraz ileride Karayılan köylüleri ta
rafından al bayraklarla ıüıılenmiş tak al
tında kurban kesilmiş ve ordu tezahürat
la kar§ılanmıştır. 

- SONU 3 ONCO SAHtFEDE -

Kini}ıa F abrik8sı 
Temel atma töreni Bu Pazar 
Başvekil tarafından yapilacak 

Ayni gün lzmitte Deniz yarışları da var 
Istanbul 7 (Husu.si) - hm.itte 

Sümerbank. taralından kurulacak 
olan kimya sanayii fabrikasının te
meli pazar gtlnli öğleden evvel atı
lacaktır. Temel atma merasbninde 
başvekil B. Ce!Al Bayar da bulu. 
nacaktlr. Başvekilimiz ayni gün 
yapılacak büyük deniz yarışlarını 

Istanbul 7 (Hususi) - GünırUk 

gelirlerinden belediyeler hlssesine 

düşen yUzde onlardan 1937 mali 

yılının dördilncil Uç aylık tevziat 

listesi hnz.ırlnndı. Buna göre An

karaya 56,560, Istanbula 392,627 

lz.mire 90,266, Mani.saya 16,152 
lira isabet etmektedir, da seyredeceklerdir. 

~~-----...;;;;;;;-=-=-=-=;;;;.;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--~ 

Filistinin taksimi pro;esini tatbike ~al'§an konıis1Jon 

Filistinde panik oldu 

Aydın aaylavı Adnan Menderes 

Beden terbiyesi genel 
oluyor. direktörü 



SA 

Beni tevkif ediniz 
• 

lngilterenin en maruf 
kadın hastalıkları müta

hassısı böyle diyor 
Londra gazetelerini şiddetle meşgul 
eden bu nazik hadisenin iç yüzü nedir? 

- Beni tevkif ediniz.. Ben aç.ık ola
rak kanuna kartı geldim. VakıA bu ıu-
retle hareketimin kendimce makal bir se
bebi ve mazereti var ama.. Yine kanuna 
muhalif hareketimin ağırlığuu bissediyo
Turn ve bu ıeheple size ebeni tevkif ed.i
nİZ> diyorum. 

Skotland Yardın bir poliı hafiyesine 
bu suretle hitap eden ve kendisini tevkif 
etmelerini rica eden adam Jngilterenin 
~n maruf kadın hastalıktan mütahuaıı
lanndan meıhur doktor Alek Burndur. 

Burn yakında ağırceza mahkemesi hu
runına çıkacakbr. Ve kendi haber ver
di~ hldise bütün lngilterec! bir heye
can uyandırm11tır. 

Hldise 1Udar: 
6 Haziranda bir kadın doktor, Dr. 

Bum'un ça}Ift!ğı Sent Mari hastanesine 
t 4 yaımda bir kızcağız getirir. 

Bu kızcağız, bir kaç ay evvel izbandut 
albi dört süvari askerin taanuz ve teca
Vü:rline maruz kalmıştı. 

Dört ay evvel, yanında baıka bir kızla 
ettvari kqlaımın önünde askerlerin talim
lerini seyreden iki kız1 dört ıUvari kışla
ya getirmeie davet eder. Kızlardan biri 
kaçar. Diğerini dört süvari ahur tarafına 
sürüklerler ve orada vah§icesine tecavüz 
ederler. Yakıl askerler yirmi ikişer ay 
hapse mahkOm olmuşlardır ama on dört 
yaşındaki kız da hu taarruzdan gebe ka
lır. 

İşte Sent Mari hastanesinde doktor 
Burn'a getirilen kızcağız hu kızcağızdır. 

Doktor Bum büyük bir tereddüt için
dedir. Ne yapacağız~. Zavallı kızın ço

cuğunu almasa o yaıta olacak bir do
lum bütün hayahnı zehirliyebilecek, 
maddi, manevt ve sıhht tesir bırakacak. 
Çocuğu ameliyatla alsa kanuna karşı ge
lecek .. 

Uzun düıünceli ve vicdan mübadele· 
sinden eonradır. Bum biltiln meaullyeti 
deruhte ederek kızcağıza hastanede ve 
herkesin önünde ameliyat yapıyor, ço
cuğunu alıyor. 

lıte maruf doktoru ağırcezaya aevk
eden cürüm budur. O daha önce zabıta 
mahkemesine sevkedilıniftir. 

Müddeiumumi. iddianamesinde ıun
lan ıöylemi,tirı 

- Dr. Burn, bir çok dohorlar gibi 
ı;ocuk dÜfÜrme hakkındaki kanunun bir 
çok ahlımınm tadil edilmeaine taraftar
dır. Bu fikrini ileri ıötürmek ve umumi 
efkln kazanmak makaadiyle bu cinayeti 
açıkça. irtikap etmi§tir. Kanun bu suçun 

cezasını müebbet hapiale tahdit etmiı· 
tir. Bunu da Dr. Bum göze almıı demek
tir. 

Zabıta mah.kemeai kendi salahiyeti ha
ricinde gördüğü bu davayı ağırcez:aya 

havale etmiftir. 

Dr. Burn mahkemeye gelirken yolda 
yüzlerce kadın tarafından ıiddetle alkıı
lanm11br. Hatta içlerinden biri doktora 
.kmn.ızı giillerden yapılmıı bir buket ver
miftir. 

Dr. Bum hakimin karşısına elinde bu 
buketle çıkmıştır. 

Doktor Burn mahkemede : 
- Bu işi, bütün meauliyeti üzerime 

"larak yaptım ve cezama raziyim, diyor. 
Vicdanının sesini dinliyerek böyle bir 

ameliyat yapmış olan biT doktora kal'f1 
acaba hakim1er de vicdanları ile hare
ket ederek mi bir cevap verecekler} ... 

' 

Burnun beraetini iı.ıtiyorlar. 

Londra gazeteleri 1imdi bu mesele et
rafında heyecanlı nqriyat yapmakta ve 
hepsi de doktor Burna hak vermektedir
ler. 

---~----

Mütecaviz esrarcı 
E~refp•ıada mukim Giritli lbrahimin 

esrar ka~çılığı yaptığı haber alınarak 
bir esrar terazisi ve dört buçuk kilo e ... 
rarla birlikte aclJiyeye verilmiştir. lbra
himin evinde araıtırma yapan polis me
muruna taarruz eden İbrahim, Hüseyin 
ve Zehra ile Şükriye yaralamak suçun
dan apıca takibata maruz kalmıılardır. 

•• A?iP•-

Halkevi köşesi 
PF&i*1 1! 8 PftN!f2~i'I C? 2 4 

1 - Halkevimizin havaya kar§t ko
runmaları hususunda bilgi edinmeleri 
için evimizde 11/6/936 tarihinden iti
baren bir kun açılmıı ve derslere ba§
lanmışbr. Her hafta cumartesi günleri 
saat 16 de verilmekte olan bu derslere 
bütün yurddB,§lar gelmelidir. 

2 - Evimiz bahçesinde her hafta pa
zar günleri saat 21 de Karagöz oyunları 
oynatılmaktadır. Bu oyuna bütün yurd
daşlar davetlidir. 

3 - 8/6/938 cuma günü saat 17. de 
Kitapsaray ve yayın, Dil tarih edebiyat 
V$ 18 de de yönkurul toplantaı vardır. 
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Tayyare Sineması 
Bu hafta nef'e ve zevkle görUlecek a bUyUk 

ıuım takdim ediyor. 

ATEŞ GECESi 
GABY MORLEY - VJKTOR 

FRANCEN 
arafmdan müıtesna bir IUl'ette Jarablnut büyük qk ve heyecan filmi 

ZAMAN ADAMI 
MAURICE CHEVALIER- ELVJRE 

POPESCO 
Gibi iki dihi .an' atkirm en nefiı eteri.. 

SEANSLAR : ZAMAN ADAMI : 3.40 VE 7.20 DE 
ATEŞ GECESt ı 5.20 VE 9 DA 

••> u: !!SEL&Z sete 

\ ŞEHiR HABERLERi 
Havagazı 
Teşkilatı geniş

liyor 

Ticaret Odası kararını verdi 

Çimento fiatine ton başı
na 90 kuruş zam yapıldı 

Çimento tüccarları verilen karar 
faaliyete geçmişlerdir • 

uzerıne 
•• 

Ucuzluk 
1 Siyaseti .. 
Nasıl muvaffak 
olabilir? 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDI 
normal fiatler üzerinde tesir yapall 
ıebepleri ayrı ayn gözden geçirmit -ti. Mütahastıı elbette observuyon-
larının neticesini ve mütalaasını ve
kalete bildirmiştir. 

Ucuzluk siyasetinin hangi nokta· 
tarda aksaclığmı bu tetkiklerden bel
ki anlıyabiliriz. Fikrimizce büyük 
şehirlerde hayatın pahalı olmasına 

Belediye h.avaeazı teıtkilab, ticaret ve 
sanayi odaaı altmdala eski deniz yollan 
kıamına nakledilecektir. Burada havaga
zı reldamlan yapılacak ve halkın hava
gaZl kullanması teıtvik edilecektir. Hava~ 
gazı tqlcilata bazı yeniliklerle faaliyete 
geçmektedir. Yeni ocaklar sipari, edil
miotir. Yakında gelecek ve istihsal ma ... 
raftan azalacaktır. 

-=-

Üzüm çuvalları 
Hakkında tüccarlara 

İnşaat faaliyetinin Izmirde büyUk bir ment.o yUklemek üzere Istanbula gld.eıı se~bi!e~ ~eren .şey, fiat kontrol.uz~ 
hararetle devam ettiği şu günlerde pi- motörler günlerce bekletiliyor. Bu yüz- lugu, ıhtıkarın şıddetle devam etıne
yasada karşılaşılan çimento buhranı, in- den nakliye masrafları artıyor. Bu mas- si, büyük karı fazla muvmanda arı· 
şaatı kısmen durduracak kadar kuvvet- raflar çimentonun sermaye fi.atine yük- yan zihniyetin henüz bizim esnafı· 
le hissedilmektedir. Perakendeciler ve lendiği için, odanın tesbit ettiği fiatler mızda yerleşmemiş olmasıdır. 
topdancılar bütün müracaatleri cçimen- üzerinden muamele yapmak imkAnsız Şu halde alınması zaruri olan ted· 
to yok:. cevabile çevirmektedirler. Bu bir hale geliyor. birler bir taraftan büyük zirai teşki· 

yapılan bir tavsiye menfi cevabın arkasında gizlenen haki- Ticaret odası bu işi ehemmiyetle ted- )atlanma hareketine bağlı o]an radi· 

ık . k~' . 
1 

. K t 1 .. 1 .. y .. kati gören ve bilenler, piyasa fiatinin kik etmiş ve şu neticeye varmıştır: kal tedbirlerdir. Diğer taraftan kont· 
tisat ve i:lieti zmır on ro or ugu k f ki d fi tl 1 ihf 1 · 

tarafından üzüm çuvalları hakkında ço ev. n .e d akelr e 
1 
ıyaç arını temın 1 - Çimento almak üzere tliccarın rol işinin tesirli bir tekilde j~le-

.. . . . . mecburıyetın e a ıyor ar. Istanbula gönderdiği nakil va.,ıtaları tilmesini istilzam eden tedbirlerdir. 
tuccara yapı1an tavsıyeyı ehemmıyetme . d" • ki . d · 

. . . Bu vazıyet oosterıyor pıyasa a çı- orada günlerce bekletilmektedir. Bu Nihayet yepyeni bir ticaret zihniye· 
bınaen :razıyoruz . mento mevcuttur. Fakat piyasa fiatile üzd raflar • .::1.... lın kte 1stal · b" · hl~'-- w h 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının Y en mas Y .......,e e ve - tı, ır tıcaret a aJU yaratmaga mu • 
mürakabesine dair nizamnamenin bi- md uamb eleb~~pük~ağtoa ydanaşanı ~~~~ir. Bunt- ya ücreti ödenmektedir. tacız. Ta ki ayni şehirde muayyen 

an azı uy p ancı ar ıuaı:n sure - 2 E l b" dil b.- ı ı b' k 1 · -'' rinci fıkrası çekirdeksiz kuru üzümleri . . b 
1 

,__ - vve ce tes ıt e en uat ere, ır semtte on uruşa sah an §CYI aı-
' te ıstifadeye aş amışıardır. raf! v b' 40 SO k ihtiva eden çuvalların gayrı safi sıklet- . . U1 • . . bu zaruri mas arm kapadılmasına hn- ger ır semtte - uruşa satma· 

Çımento tıcare e iştıgal edenler vı- .. 1 · w d k k' 1 b 1 lerinin clOO:. kiloyu geçmiyeceğini 
1 

. 
1 

U f . 1ann kan gorU ememl.ftir. ga cesaret e ece ımse er u unma• 
ayete milracaat e yer abrika pi-

!mirdir. ! yasanın ihtiyacına tekabül edecek ni5- 3 - Bazı perakendeciler ancak gizli sın. 
Ancak, geçen sene nizamnamenin bette imento yetiştirmediklerini iddia satış yaparak mahall1 ihtiyaca lcmıen ŞEVKET BlLGlN 

mer'iyet mevkime gireceği sıralarda 1 tın' 1 çrd' AI"Ladarla 'ddial cevap veriyorlar. Bu gizli satııları or-e ış e ır. ~ r, ı arını şu 

üzümlerin artık tamamen çuvallanmış esaslara istinad ettirmişlerdir: tadan kaldırmak ve piyasayı ferahlandır-
bulunmaları nazarı itibara alınarak, 1 _ Istanbul ve Anlca.radaki üç çimen- mak için evvelce tesbit edilen ton ba
bu hükmün makable ~~~ bir. hüküm 

1 
to fabrikası, Türkiyedek.i inşaata karşı- şına 2250 k~ 90 kurul zam yapılaralı: 

o~aktan çı~arılması duşw:ıcesı~le, ek lık olarak, mevsiminde gayet az çlınento 1 Temmuz 938 tarihinden itibaren Iz
nızamnamenın 1 nci maddesıne hır kayt 1 imal ediyorlar. Halbuki tam rand.manla mirde çimentonun beher tonunun 2340 
konulmak suretile mevzubahis hükmün ı çalıştıkları ve stok yaptıkları takdirde kuruşa satılması muvafık görUlm~tür. 
Ağustos 1938 tarihinden itibaren tatbik ihtiyacı karşılamaları mümkündür. Ser- Odanın münasip gördüğil 90 kuruşluk 
edilmesi yoluna gidilmiştir. mayeleri fazla stok bulundurmağa kafi zam yapılmış, vilAyet makamı da bunu 

Mezkur tarihten sonra elde ınecut gelmediğinden bunu yapmıyorlar. tasvip etmiştir. Çimento ticaretile iştigal 
çuvallardan, ağızları içeriye kıvrılmak 2 - Stoksuzluğun pek tabii bir neti- edenler yeni fiatlerle satışa başlamışlar
ve kulak yapılmak suretile istifade ccsi olarak ihtiyaçlar günü gününe te- dır. Keyfiyet Iktısat vekfiletine de arze
edileceği gibi yeniden tedarik edi1irken, min edilmemektedir. Yani Izmiı'den çi- dilmiştir. 
yüz kilo çekirdeksiz kuru üzüm istiap ~~~....,.~-----~--....,.~~.....,~-~~~~====~=~...,.~~~ 
edebilecek olan, 70 X 90 eb'adında çu
valJarın tercih edilmesi muvafık olur. 

--=--
Su tarif esi 

Nafıa komiaerüği, Halkapınar su oirketi- ı 

ne gönderdiği bir mektupta, 12 kuruıluk 
su tarifesinin Nafıa vekaletinin münasip 
gördüğü şekilde, 1 Kanunusani 9 38 ta
rihinden itibaren mer'i olduğunu bildir
miştir. Şirketin keyfiyeti doğruca Nafıa 
vekaletine bildireceği zannedilmektedir. 
Bu suretle şirketin halktan tahsil ettiği 

ücret fazlacıt on beş bin liraya baliğ ol
maktadır. 

--=-
B. Osman Ka_yalı 
Vilayet merkez baytarı B.Osman, 

Bandırma Merinos yetiştirme mütahas
sıslığına tayin edilmiş ve biT derece terfi 
etmiştir. B.Osman Kayalı Pazartesi gü
nü vazifesi baıma hareket edecektir. İz• 
mirde bulunduğu sekiz sene içinde Ve
teriner i§lerinde faydalı bir amir olarak 
vazife gören B.Oaman Kayalıya yeni va
zifesinde de muvaffakıyet mleriz. 

§ B. Osman Kayalı, Milli mücadele 
senelerinde gördüğü hizmetlerden dolayı 
bir istiklal madalyaaı ile taltif edilmiştir. 

----:---

lzmirin 
Başlıca müş

terileri 
Almanya ve Amerika 
en başta geliyorlar 
Ticaret oduı, 937 yılı 1zrnir limanı 

ihracat rakamlarını tamamllUnlftır. Bu 
rakamlara göre, 9 3 7 mahsul yılında iz. 
mirden muhtelif ecnebi memleketlere 
yapılan ihracat, 5 3.640. 784 liradır. lh
racatııruzda beş memleket sıraya girmi,
tir. Almanya 18.340.995 lira ile en b~ 
ta, Amerika 17,491,062 lira ile ikinci, 
lngiltere 4.429,601 lira He üçüncü, ltal~ 

ya 2. 733.451 lira ile dördüncü, Fransa 
65 6, 340 lira ile be~ineidir. 

Geten mahsw yılında 1 S milyon lira 
faz1asiyle kapUtan ihracat seneei. lzmi
rin en mesut senelerinden biridir. Dik .. 
kat edilecek olursa Amerika, Alman
yaya lzınirin ihracatında yakınla,mışbr. 
Amerika bu ilstünlüğü, yalnız on alb 
milyon liralık. tiitün aatm alarak temin 
etmiotir. F ranu ile olan ticaretimizde 
eksilme, foıiltero vo halya ile olan ti· 
caretimizde artma vardır. 1taly•, cari ee
nede nisbeten daha aı · ;im, fakat da~ 
ha çok pamuk alrn11tır. J ürkiye - İtalya 

ticaretinin ink~fı.. her i.ki memleketin 
menfaati bakımından ehemmiyetli bir 
.mevzu olarak ele aluunıştı:r. 

Palamut 
Tüccarları rapor 

hazırlıyor 
Ticaret odası salonunda toplanan pa

lamut tüccarları, palamut standarizas
yon nizamnameainin lzmirdeki tatb!katı

nı gözden geçirmişler ve Jktısat vekaleti
ne gönderilmek üzere bir rapor hazırla

ınışlardır. Tüccarlar, nizamnamenin h:
mirdeki kontrolörler tarafından büyük 
bir dikkatle tatbik edildiğini, ancak müs-

Adliyede 
Nöbetci mahkemeler 

t 

tertip edildi 
Adliyenin yaz tatili 20 Temmuz Peqem
be günü ba~lıyacaktır. Takip edilen sı

raya göre bu sene nöbetçi mahkeme ola
rak ağır ceza mahkemesi, birinci hukuk 
birinci ve ikinci asliye, ikinci ve üçüncü 
sulh mahkemeleri vazife göreceklerdir. 

Ahkamı ~ahsiye hakimi B.Khım ve ah
k&mı adiye hakimi B. Cevdet Merlç te 

tahsillerin standarizasyon işinde tüccarla vazifelerine devamla. müstacel davalara 

birlikte yürümesinin icap ettiğini belirt- bakacaklardır. 
mişlerdir. 

Nizamnamede yapılması istenilen ta
dilat, palamut mahsulündeki tala§ ve çöp 
nisbetleri hakkındadır. Bunlar için bir 
tolerans niıbeti kabulü İ.ltenmiştİT. 

-=-

Zeytinlik 
Mahallesi yıktırıl

mıyacak 

Yaz tatilinden ticaret, ikinci hukuk, 
birinci sulh ceza Uk.imliği ve hakimler
den BB. Cevdet ve Adem istifade ede
ceklerdir. Keyfiyet Adliye veUletinden 
müddeiumumiliğe bildirilmiştir. 

----- . 
Çocuk kampları 

Bütün sene okul ııralannda yorularak 
zaif düşen çocuklar için, vilayetin her 
sene açtığı çocuk kamplan Pazartesi gü

nü açılacaktır. Bu kamplardan biri Foça 
plajında, diğeri de Bozdağdaclır. Bu iki 
kampa şimdilik yüz kişi kabul edilmiş-

lnıaat ruhsatiyeai almadan zeytinlik tir. Kamp müdürlüklerine tanınmıt öğ
mevkiinde kurulan 350 hanelik mahal- l'etmenler tayin edilmişlerdir. 
lenin yıktırılması etrafında bir cereyan 
vardı. Vali B.Fazlı Güleç ve belediye rei· 
si Dr. Behçet Uz dün alqam tepecikteki 
zeytiıilik mevkiine giderek tetkikatta 
bulunmutlardır. Bu 350 hanenin yıktml
masından sarfınazar edilmiftir. Milli Em
lake ait olan bu arazi, eshahma temlik 
edilmek ıuretiyle taksitle verilecektir. 
Belediye bu mahalle ve eok.aklara nu-
maTa koymuıtur. 

--=-=----
Mezuniyet 

Kültür direktörlüğü bqkltibi Necati 
Zenger ve muhasebeci izzete birer ay 
izin verilmiftir. 

········~~~~~········ 

• 

Bay Abidin Olıta
yın gazetemizle 
alakası kesildi 

B •• Abidin OktaJ'Dl pzetemizle aJl. 
kan kesilmİ.ftİr. 
3/7 /938 tarihinden itibaren ba,. 

Abidin Oktaya yapdacak tedi,.ım . 
ve mülhakatbm mu.ma.ileyh namına : • 
ıönderileeek Dln ve abone bedelle- : • 
rinin idaremizce kabul edilmiyece- : 
ti ilan olu01U". : 

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

Bir dava 
Foça kazasının Bağaruı köyünde ce

reyan eden bir Udi.senin muhakemesine 
}ehrimiz ağırcezumda hatlanmıthr. Da
va. mahiyeti itibariyle gizlidir. Dava 
mevzuu kız kirletmektir. Davacı on bet 
yaıında Hacer inninde bir kız talebedir. 
Dava edilen Osman özdem.ir adında bi-
ridir. 

o 

Ziraat mektebinde 
talebe kaydı 

Ziraat mektebine kabul edilen 3S ta
lebe için müracaatler baılamııhr. Dere
lere 11 EylQlde bqlanacaktır. Orta oku
lu ikmalaiz bitirip pek eyi ve eyi derece 
1e •mıf seçenler, matematik ve tabüye 
:lerılerinin birinden eyi derece alanlar 
imtihanııız kabul edilecektir. 

----:---
A emekten zehirlenme 

T epecilcte Bahçe sokağında oturan 
Lltife iıminde genç bir kız, misafireten 
bulunduğu Bn. Adilenin evinde yediği 
yemekten zebirlenmiı ve ha.taneye kaJ
dırılnuıtır. 

Kiz kaçırma 
Bornovanın Selçuk sokağında oturan 

3ald, on altı yaoında Ayşe isminde bir 
kızı kaçırmı§ ve yakalanmı§br. Ane, 
keııdi rizuiyle kaçtı~ım söylemektedir. 

---=:---
Bir Türk genci 

Paris siyasi bilgiler 
okulunda parlak 

muvaffakıyet kazandı 

1 ~ • 

i'. J.~ 
~ll 

Parti arkadaşımız Mazhar Yalayın 
oğlu Müçteba Y alayı okuyucularımız ta
nırlar. Dört senedenberi Avrupada tah~ 
silde bulunan bu genç hem,ehrimiz, ba· 
baaınm mesleği olan einema ve filim ha
reketleri üzerinde geçen seneye kadar 
bize çok yazılar göndermiııti. Bu yazılan 
ve seyahat intibalarını gazetemizde takip 
eden karllerimiz Mücteba Yalayın mah
sus tatlı üslubunu takdir etmitlerdir. 

Memnuniyetle haber alıyoruz ki Pari• 
siyasi bilgiler okulu Finances Priveea §U" 

besinde mayıs iptidasından beri mezuni
yet imtihanlarını vermeie uğra§an bu 
çalı,kan Türk çocuğu geçe~ hafta (Es· 
pore oral) mahiyetinde olarak verdiği 
tezli konferansta büyük bir muvaffakıyet 
kazanmı,tır. Konferansm titri (yeni Tür• 
kiyenin ikhsadi kalkınması) idi. Bir 
saatten fazla devam eden bu konferans· 
ta Mücteba Y alay mukaddeme olarak 
önce on üçüncü asırdan itibuen muhte
lif devirlerde Osmanlı imparatoTluğunuo 
iktısadiyatını anlattıktan sonra, Cümhu• 
riyet, hükümeti, idareyi eline aldığı gün 

devlet iktısadiyatının ne vaziyette bulun~ 

duğunu tebarüz ettirmiştir. Bundan son 
ra, on bet seneyi henüz bulmak iizero 
olan Cümhuriyet devrindeki iktısadi kal .. 
kınmamıza ilmi delilleriyle ortaya döken 
ve Kemalist rejimin yurd iktısadiyatını 
asnn tahribatından nasıl kurtardığını vf 

yükselttiğini ilmi bir şekilde izah etmİI' 
tir. 

Bu konferansta mektebin bütün pro• 
fesör ve muallimlerinden ba~ka F1'ana&" 
nın tanınmış bazı iktuad alimleri de ha· 
zır . bulunmuştur. Konferans bittikten 
ıonra profesörlerden bir çoğu bu Türk 
çocuğunun muvaffakıyetini tebrik ed.erek 
(bize yeni Türkiyenin yeni ilctiaadiyatı 

hakkında çok ıeyler öğrettiniz) gibi pek: 
mütevazi cümlelerle çalıokaa talebeleri· 
ni takdir ve taltif etmi~lerdir. 

* Diln Müctebadan babaaın~ gden tel· 
ırafta, diplomaıını muvaffakıyetle alc:lıiı 
haber verilmektedir. Bu hahere baba•• 
ke.dar biz de sevindik. Bundan &onr• 

ıenç vatandaş.ımızın yurda yararlı ve 
faydalı iıler görmesini ve hayatında bii: 
yük başarılarla karşıla9mas1nı temenni 
eylerken vatanına yüksek taıı.ali bir eV" 

!at yetiştiren babasını da tebrik ederit· 



IJllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlt:-

§ Şikayetler ve dilek. E - -E ler serbestce söy- E 
E len melidir ğ - -•• Jll,. -:: C. H. P. BAŞKANLiuINDA.J.~: :: .. .. 
:: P.artimitln Tilkilik Kamununa :: - ~ E: bağlı Gaziler ocağı başkanı aley- 5 

Ordumuz vazife başında! 
:: hinde ihbarah havi hnzasız bir ka- :! 

Halayda bayram devam ediyor. Siibav ve askerleri- 1~ ~~:m~~~~~~:ı;:;\:0::.;:;~ı:~ 
' LJ J k d J ' ' h "' ' / J ' / 15 bar.atı hilafı hakikat olduğu yapı-: 

mıze cıafay l ar eş erımız USUSl Zl)tQ et er Verıyor aı· §lan incelemed::m anJaşılmL5tır. ~ 
:: Cümhuriyet devrinde h~rkesin :• 

BASTARAFI t iNCi SAH'~Ffl~ devam etmiş ve lsl:enderuna b~~ kilo- çit rt'"mini bitinnişlcr~ir. !E şilrnyetlerine, dileklerine bütün da- :. 
ı k k 1 B F h f d bul k • h 1 G _ı ll d l dil :: irelerin kapıları açık oldug·u gı'bi ?. s enderun onso osumuz , et i 

1 

metre mesa e e unan .a .. erı astane· eçit re .. mince yo "r 'l :en erini 
Benli ve Hatay valisi Abdurrahman Me- de bir mola vermiş ve yüzlerce kamyon n!:kerlcrimizin nyakl:ırı Pltına ntan l:o.. :: bütün memurlar da ı:ikayetleri elin- :: 
lck ve Halk partisi ba§kanı Abdülgani Hataylıları 18 sene hasret kaldıkları dır.tar hüngür hün"'Ür cğl·y~r~k ibtiyaı :: lemeğe fımad"dir. Her kes diledi- :: 
Türkmen ve faili heyet azalan orduyu Mehmetçiklerine kavuşturmuştur. sakallılar ve genç kızlnr çirek atarak sa· f: ğini serbest olarak söyliyebilir. Bu ~j 
ayni yerde karıılamış ve sclamlamııılar- Orada ordumuz, baıkonsolosumuz ve mimiyetle ordumuzu karşılam•<ılardır. E yazıyı yazan kim ise serbestçe ge- ~ 
dır. Kolonel Ko!e tarafından karşılanmış ve A~kerlerimiz Pıne.rbaşı mevkiinde İs· 1

:; lip bizi tenvir ve iddiasını isbat et- :: 

1

... l . b ,_, . .. 
· İskenderun Halkevi baııkanı Hamdi- saat on ikide ~ehre girmişlerdir. tireh?te cekilmi~lt'rdir. :: mes nı eıuenm. :: .. .. 

rtln riyasetinde Rum, Ermeni, Alevi ve Şehir ba~tan ba~a donanmış ve cad- Diğer taraftan Hossad!!.n f'İrenler Ak- •,:nn::ı:;;::::::::;;;:•:uııu::::::::::; 
diğer anasırdan müteşekkil bir heyet or• delerde bilii cins ve mezhep bütün Ha- tepe nahiye..-inden rrcc-.crck Ko,...':urlu l:ö- '---------------

Cfuya 18 senelik gurbet ve tahassür ar· taylılar tarafından ayni c:o~gun tezahü· yür<le j .. tirahat etmiş ve Kırıkhana t;İr· , Mı S l ,~da 
tetmiş ve şanlı ordumuz Hatay toprak- ratla karşılanmış ve caddelerde yüzlerce ıni'llerdir. 
le.una ayak bastıklarından ötürü isken· kurbanlar kesilmiştir. lrkenderun me•ali\i Hassa müfetti"i 
derunlulann sevgi ve eaygılarını kuman· Hatay gençlerinin bandosu ile gÜzel kumandan ve subaylarıMız şerefine bir 
~ana güzel bir ifade ile bildirmişlerdir. bir resmi geçit yapılmış ve askerlerimiz ö?lc ziynfeti vemüstir. Hntl"V şenlik İçin. 

Siivevş 
• 
kanalı 
bitti Ordumuz yoluna tam bir emniyetle hiç bir yorgunluk eseri göstermeden ge- dedir. grevı 

Yunanistanda 
sosyal yardım 

sigortaları 

Almeria 
lngiliz ticaretine 

yetmezmiş 

Hapisler 
• 

iyi muamele gör-
• • 

memesı lcın • 
Londra 7 (A.A) - Hükümetçi Ispan- Biikreş 7 (A.A) - Romanya hnoisa-

ya ile deniz ticaretinde bulunan vapur nelerinden bir coklarında naır hauis 
sahiplerinin bir mulıtırası üzerine Ingil- mahkumlarının niz<>nınııme }>llftlına o!a
terc deniz ticaret nezaretine bir mek- rak ve mnhkumiyetlerilc telif kabul et

Londra, 7 ( ö.R) - Kahireden 
gelen haberlere göre -Üveyt kanalın
aa ilan edilen grev umumi bir ma-

hiyette değildir. Bilhassa bazı mah
fillerin ona atfetmek İ!!tt>dikleri tid
de.t ve ehemmiyeti haiz bulunmıyor. 

Te.ymis, grevcilerden bir kısmı
nın daha r.imdiden İ~e başladıkları· 

nı kayd'ediyor. 

- tup göndererek Almeria limanının Ingi- miyecek derecede iyi murun<>le gördiik-
~ llz ticaretine katiycn kifayet etmiyece- Jeri nnln~ıldığınc'nn dahiliye nazırı bir 

Port - Sait, 7 (A.A) - Süveyf 
k nalı müstahdemini dünden beri 
g"ev halindedir. işçiler yevmiyele

rinin arttırılmasını istemektedirler •• 
Cereyan eden bıızı hadiseler üzeri
ne polis grevcilere hücum ederek 
i-!erinden bir kaç le.nesini yara
lt.ınt?tır. 

Yunan baıvekili B. Metak.sas 
Atina, 7 (A.A) - Baıvekil Mctak· 

su gazetecilere yaptığı beyanatta Sosyal 
sigortalann tatbikatta yeniden genişletil
mi~ olduiunu bilClirrıU~tir. Filhakı1ca sos· 
yal sigorta mGessesesinin kuruluııundan 
heri iı başında vukua gelen kazalata 
hrıı ıig~rtadan başka kanunun analık 
9'alckında nazarı dikkate aldığı yardım· 
larında tatbikine baolanmas1 emredilmiş
tir. Bu yardımlar ezcümle gebelik, do
iurma ve emı.irme nidatıdır. 

--=---
Feyezandan 

ölenler 
Tokyo 7 (A.A) - Kobe feyezanlnrı

nın yaptığı zayiat hakkında neşredilen 
en son resınt rakamlar 600 ölü ve 200 
Ynralı kaydedildiğini bildirmektedir. 

-------
Bir fırtına 

50 çiftliği tamamen 
harap etti 

Varıova, 6 {AA) - Vilno mıntaka
ıında çıkan bir fırtınn neticesinde beş 

lti~i ölmü!I ve elli ç;ftlik h:ırap olmu§tur. 
Maddi zarar mikdan pek büyüktür. 

Belediye Reisi 
Kültürparkta 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
l. rı taraf ındmı ağırlaracaklardır. 

Hariciye vekfiletimiz Yuruınistandaki 

Konsoloo;luklarımızn, Yunan mübadil
lerinin pasaportlarını vize etmeleri için 
icap eden talimatı göndermiştir. 

----:---
Adliyede büyük bir 
tayin kararnamesi 

lıaz.ırlanıyor 

ğini bildirmiştir. çok hapisn.n"' miidürlerini azletmiştir. 
Vapur sahipleri Barselon ve Valansia --------------

limanlarının kendileri!le tahsis edilmesi-
1 
pnnya limanlarına 140 Ingiliz gemisi iş

nl istiyorlar. Filhakika hükümetçe Is- lemektedir. 

Dost T ürkiyede harf in ilahının 
onuncu yıldönümü 

Atina (M. H.) - Noc Alitika yazı-ılar Uygur yazısını icad etmi lerdir. Uy- ta diyebilirim ki, Arapçanın 2 7 hnrfin· 
yor: gurlıır Mongol ve Tatar melezi olmakla d n ancak on ikisinin sabit bir sesi veya 

Koqışu ye dost TilJ:kh:edo y pılanJn-j beraber, Turmn Ttlrkler bu yazı ile çok te" uzu vardı. 
\ılnbm X uncu yıl dönü~ü parlak bir csuler bırakmışlardır. Sesleri ve şekilleri sık aık değişen bu 
tarzda tes'id edilecektir. Bu değişmenin J Onuncu asırda lslamiyet intişara ba • harflerle Türkçeyi yazmak bir ıürü bil. 
bilgi seviyesi üzerinde oypadJğt rol ve lamış olduğundan, Turanlılar bu yeni giye muhtaçtı. Mesela önümüzde kdm, 
kısa bir :zaman içinde fikti hayatta yap· dine yardım etmişler ve fiilleri Avrupa ftt, nfs v. a. vibi kelimeler bulunsa olrn

tığı azim tesir berrak bir surette göze 
çarpmaktadır. 

Binaenaleyh bu işde önayak olan Ke
mal Atatürkün deha~ına hayran olma
mak elden gelmez. Türk harf inkılabı 
belki bilmeyenler için lldi biı· harf de
ğişmesi ve nrap harflerinin yerine garp 
harflerinin kabulU sayılabilirse de böyle 
:IeğiJdir. Hakikatte pek muğlak olan 
arnp hnrfl<'ri yerine sade alfabe ikame 
?dilmiş ve Türk milleti dil esaretinden 
ie kurtulmuştur. 

Bu X uncu yıl dönümü bu acize de 
fırsat verdiğinden, arap harfleıinin zor
lukları jlc Türk milleinin menşei hak
kında bir nebzecik mn.lfunnt vcrmiye ça-

lışacağıın. 

Harf tarihi oldukça karanlıktır. Ta
rihçiler bunun kaynaklarını ararken 
~üphe dalgalan arasında dalgalannıakta
:Iır1ar. Ilk önce semboller yazı vazifesi
ni görmüş ve beşeriyet mimari ve hey
keltraşlıkla fikirlerini ifade etmiştir. 

Asıl mevzua gelelim. Türkler dil ba-

ve Yunanlılığın üzerinde çok müessir ol- ya bilir misini:r? 
muştur. Eski harflere dair sizi tenvir ettiğime 

Lenorman (Kildanilerde büyüc.ülük) kaniim, Arap harfleri adı verilen bu 
nam eserinde Türklerin Araplardan dıı- kangren her türlü fikri inki~afı çürüt· 
ha yüksek karaktere malik olduklannı müştü, Binaenaleyh yeni harfler Türk 
ve daima idari meziyetler ibraz ettikle· milletine yeniden doğma fır atını vermiş 
rini kaydetmektedir. ve asırların yaptığl haksızlıktan intikam 

On birinci asırdan sonra Turani Türk· almak üzere, seviyesini yükoleltmcğe ııev
ler Kur'anın ynı:ısını kabul etmişler: bir· ketmi tir. 
müddet sonra Uygtır yazısını bırakmı • 1 770 senesinde Murad ili Latin harf· 
lar ve 1928 de Latin harflerini kabul ]erini kabul etmek istemişse de ülemn 
edinceye kadar Arap harflerini kullan· sınıfı mani olmuştu. 
mışlardır. 1908 meşrutiyeti rüesasının becerik-

Arap harfleri Türk miUetine çok :za· sizliği de Arap harflerinin devamını İn· 
rarlı olmuştur. Her şeyden evvel zor ol- taç etmi ti. 
duğu gibi, Türkçenin. telaffuzuna da uy- Kemalizm inkıllıbı bütün satrapları 
gun değildi. Bunun için Türk milleti ezerken, harf değişmesine engel olanla
Acemcelerden de bir kaç yazı almağa rı da yolundıın ıı.tmı~tır. Kudretli bir ya· 
mecbur kalmıştır. Türklerin eski diı:i ratıcı olan Kemali tek zaferler tatmin 
taassupları kadim dillerinin ahengini kay- edemezdi. Bu biiyük fikir zaferinin kıy
bettirmiştir. Keza bu harf deği~mesi di- metini kavrıyan Tlirk milleti de önderi· 
lin de değişerek kaybolmasını intaç et- ne tapınmak ndır. 
miıı ve gitgide Türk milletinin müli vic· Dünyada Kemal Atatürk kadar sevi
danı, medeniyeti ve zeki Knfl:as ırkının len Şef yoktur. Ankara Atatürkün asri 
bütün güzellikleri ortadan kaybolmuştur. saadetinin bir nümuncsi olarak asırlar· 

kımından Turani veya Uralo - Altcyik Renanın Türkleri yalnız tahripçi ad- ca yn~ıyacnktır. Türkiye bu büyük ya"-
veyahut da Turano - fin kavimlerden detme ine rağmen, Lenorman bunun ak· rusuna ilelebet minnettar kalacaktır. 
'seler de. Antropoloji bakımından ara- sini iddia etmekte ve Kemalist inkılabı Onuncudan yirminci asıra kadar dini 
'arında da fark vardır. Maspero, Turan- da Kafkas ırkının son mucizesini yaptı• tanssup fikri terakki} e engel olmu~tu .. 
'ılnrı beyaz ve sarı ırkların mahlutu ad- ğını açıkça ortaya koymaktadır. 1928 den 1938 e kadrır yani on yıl için· 
:]etmektedir. Karolidis, Turnnlı ile Tür- B ·· betle A h fl · h ' -k d u munase rap ar en aK ın· e on nsnn hataları temizlenmiştir. 
ldin nyni şey olduğu kanaatindedir. Ta- da biraz malumat vert-ceğim. Türkçede Gelecek nesiller .Atatürkün mukaddes 
rihçilere göre, garbi Asyada medeniyet- kelimeler çok hecelidir. Demek oluyor adını hi.irmetle anacaklar ve biz eski 
'E?r kuranlar, s:nni kavimlerden evvel ki, fazla sesli harflere muhtaçtır. Arap· yurddaşlar da Yunanlılarla birlikte dai· 
ruran milletleri idi. 1 )'f h h fl . ıırın e ı , ayını, e, vnv ve ye ar erıy· ma. dost kalarak Türk terakkiyatı 1car-

M. E. ::ıooo yılınn nid dokümanlar, Tu- 1 h k 1 . b • · .. Zir b d · d w e are e erı u ı~ı goremez. a un· ~ısm a sevmç uyacagız. 

ran dillerinde, Babil harabelerinde sam! 1 b" 1 · d ktu H t SiLVE MAYOPULOS nrın muayyen ır &C! en e yo r. ::ı. -
dokümanlardan <laha fazladır. Bu dillere 
Sum<'rce ve Akatça gibi namlar veril- rzz7J.7:r,q:zz.zm'71JtZ7'~rlCZJ'.~LZZY:ZZT"..LZ~~ 

onekte olup, l·ökleri Turancadır. ş h • • 
Bu günkil Türkçe yukarda zikrolu- e ır gazınosunun 

nan dillerle hısımdır. Hommel Sumer 

:Ii1ini hakiki Türkçe addetmektedir. Ka- ~ • •• ı b • k 
rolidisin tnrihinde Akatça, Sumerce ve yenı ve ouze ır ar arı 
Türkçe kelimeleri mukayese ederek ara- ~ 

Adliye bakanlığı, hakim ve müddei 'arındaki benzerliği gösteren bir cetvel :\Gazinodan her sınd halkın istifade edebllme!!I için 
Umumilerle, hakim sınıfına mensup oları ıardır. ~ p J b 
adliye memurları arasında yeni değişik- Türkler bunların torunları oldukları- N azartesi, Sa ) Ve çarşam 3 gün• 
likler yapmaktadır. Bakanlık bu husus- nı inkar etmemekle beraber, harfleri de 
taki kararname projesinin hazırlığiylc bu kavimlerin harfleri olduğunu iddia leri ucuz halk geceleri yapılacaktır 
meşguldür. Proje yüksek tsdike arzcdil- ~tmemektedir. BilAhara Türkler diğer MELODIANS orkeştruınm nefis parçalannı dinlemek ve aerin ha-
ınek üzere bu günlerde B~bakarilığr başka yazılar da icad etmi~ olup, içerle. va almak İltİyenlere ucuzluk en büyük kolaylıkbr .. 
'Verilecektir. Hazırlanmakta olan bu bü· rinde en marufu Orhon - Yenisey yazı-
~ilk tayin kararnamesiyle şark vilayet- sıdır. Anadoluda Türklerin kullandıkları Halk geceleri biranın şişesi "50,, kahve, 
lerimizde bulunan bir çok hakim, müd- _saslı harflerin de Iatincedekl M. N. x. gazoz, dondurma " 25 " Kuruştur. 
deiumwni ve hakim sınıfından olan ad- Y. R. harflerine çok benzemektedir. 

lt memurlar diğer vilfiyetlE'rimize nak- VI ıncı asırda Turanlılar büyük bir Tabldot : dört kap 7 5 Kr. 
lo4ınacaklardır. devlet kurmu.ilardı. Bir Asır IOıua bun- ~~~ ' ... ' .. ~ 
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Avusturya mültecileri ıcın • 

Devletlerden müteşek .. 
kil komisyon kurulacak 

Paris 7 (A.A) - Avusturyanın Almanyaya ilhakı akabinde Avus· 
turya mültecileri meselesini tetkik etmek üzere bir beynelmilel kon• 
ferans toplanması için Amerika tarafından yapılan davete cenubi 
Amerikanın bütün devletleri ve bir çok da Avrupa devleti müsbet ce
vap vermiştir. 

ltalya bu daveti kabul etmemiştir. Bizzat kendi halkının harice 
muhaceretini istiyen Polonya, Çekoslovakya ve Romanya ise müs· 
tenkif kalmışlardır. 

Fransa ise Evian konferansını ancak müşahit sıfatiyle iştirak etmek
tedir. Filhakika 1919 dan beri F ransaya 400 bin ecnebi gelmiş ve bun· 
dan başkaca iki yüz bin ecnebi de tavattun eylemiştir. Binaenaleyh 
Fransanın bu 600 bin mülteci dolayı~iyle istiap kabiliyeti tamamiylc 
aşmış bulunuyor. 

Siyasi mahafilin kanaatine göre ecnebi muhacirler halkı az olan 
ve çok zengin bulunan cenubi Amerika devletleri topraklarına fayda· 
1ı bir şe1<ilde yerleştirilebilir. 

Parasel adalarının Cıne ait 
t 

olduğu bildirildi 
Paris, 7 (A.A) - Çinin Paris büyük elçisi VelJington Koo harici

ye nazırı Bonneyi ziyaret ederek Paracel adalarının Çine ait olduğu· 
nu kaydettikten sonra mezkur adalara Annamlı jandanna mi.ifreze
Jerinin gönderilmiş olması hakkında izahat talep etmiştir. 

Bonne verdiği cevapta mezkGr mıntakanın seyrisefain iç.in tabia
ten çok tehlikeli bulunduğunu binaenaleyh bütün memleketlerin va
purları için emniyet tertibatı vücuda getirmek üzere orada telsiz is
tasyonu, meteoroloji müessesesi ve fenerler vücuda getirilmesi zaru
retini tebarüz ettirdikten sonra jandarmaların mezkur müesseselere 
ait memurları ve mezk\ır miiesseseleri korumak ıçın gönderildiğini 
bildirmiştir. 

Japonya, harba giriş 
yıldönümünü kutladı 
Tokyo, 7 (ö.R) - Japonya Çin aleyhinde harbe giri inin yı)dönii· 

münü bugün kutlamıştır. 
Gazeteler uzak Şarktaki harp hakkında yazılar ve resimlerle dolu· 

dur. Japonlar bugün Çinin üçte bir topraklarına hakim olduklarını 
iddia ediyorlar. 

Deniz muahedesini So-
vyet Rusya da imzaladı 

Londra, 7 (A.A) - Londra deniz muahedesinin diğer akitlerin 
den sonra bu sabah Sovyet maslahatgüzan da hariciye nezaretine gı
derek bu muahedenin azami tonilatolar hakkındaki müdafaa madde
sinin icra mevkiine girmesini istiyen kararnameyi imzalamıştır. 

Güzel T rakyada 1?Üzel 
bir eser daha 

Edirne istasyonu karşısında ve Meriç bo 
yunda yapılan (Meriç gazinosu) açıldı 

Edirne (Hususi) - Edirne kıymetli 
bir eser daha kazandı, 9 aydan beri İn· 
şaatı devam eden ve dün açılma töreni 
yapılan bu eser Meriç gazinosudur. 

General Kazım Dirikin yakın ilgiıi 

ve Edime valisinin himmetiyle hususi 
muhasebe tarafından yaptırılan Meriç 
gaz.inosu tehir istasyonu karşısında Meriç 
boyunda kurulmuş fevkalade modem, 
yazlık ve kı§lık salonlan ve 300 kişiden 
fazla alan taraaası ile Edirnenin en mü
him bir ihtiyacını karşılamış bulunuyor. 
Gazinonun 1cüşat resmi dün kalabalık bir 
davetli kitlesi huzurunda vali Niyazi 
Mergen tarafından yapılmış ve nutku
na : Bu eser de General Kazım Dirikin 
eseridir. Çünkü ondan alınan ilham ve 
direktifle meydana getirilmiştir, diyerek 
3Öze başlıyan Edirne valisi eserin naaıl 
meydana geldiğini uzun bir nutukla an· 
!atmıştır. Niyazi Mergenden sonra, sözü 
general Kuzım Dirik almı~ ve davetlilere 
hitaben cVali nrkadaııım büyük bir te
vazu altında yüksek icraatlerini gizlemek 

istiyorlar, diyerek Niyazi Mergene iltl. 
fatta bulunmu ve sonra Atatürk rejimi
nin bütün yurdda olduğu gibi güzel 
Trakyamızda da bu ve bunun gibi dnha 
bir çok eserler yaratacağını söylemiş '\'• 
sözü yapıcılığa intikal ettirerek her han
gi bir eserin meydana gelmesinde para~ 
nın bir vasıta olduğunu parasız iş yapıl· 
madığını ve yapılamıyacağını ve fakat 
paradan evvel yapmak istek ve hevesi· 
le emel ve en~rjinin en büyük rolü oy
nadığına i~aret etmi ve eserin meyda· 
na gelmesinde emekleri geçenlere iltifat· 
ta bulunmuştur. 

Kurdda Bayan Mergen tarafından ke
silmi§ ve davetliJerle akşama kadar ga• 

xinoyu ziyarete gdenlere bisküvi ve Ji,, 
monatalar ikram edilmiıtir. 

Yemekten eonra su in onun büyük t&<ı 
raaaıında Halkevi orkeatraaının iıtir.U. 
le bir gardcn parti verilmi~. misafirlet 
biz.zat Vali tarafından karıılanımt ,,41 
uğurlanmı§ ve geç vakite kadar dans edııt 
lerek emsalsiz bir gece geçin1miştir. 

Aydın saylavı Adnan Menderes 

Beden terbiyesi genel 
direktörü oluyor. 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE kufa, hüsnüniyete, azim ve gençliğe ma· 
haksızlıkların önUne geçmişti. lik Adnan Menderesin getirilmesi f ev• 

Spor çalışmalan yeni teşkilat ile ge- knlade faydalı netice vereceği şüphesiz. 
niş mikyasta memleket içine yayılacağı dir. 
bir sırada, büyük salahiyetleri haiz olan Bay Adnan Menderese yeni ıncsaisin· 
~enel direktörlük mevkiine tam bir ·,-u-ı~ de muvaffakıyyC'tler temenni ederiz. 
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: NAKLEDEı : : . . . . 
Ynzan : Os. P. (Sofyada_ç_ı_k-an_D_n_e_s-'i_n_n_ız_n_ğ_a_çl_a_n_m_a_i'}-l-er-ine on milyondan zi- barajıdır. Bunun meydana gelmesi için fer birbirine girdi 

hususi muhabiri) yadc leva sarfedilmiştir. Çünkü, bugün milyonlarca leva harcanm~tır. Baraj 200 . . . . 
E Nahide Orbay ~ . . 
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O burada, tam bir sene peşinden yesi altına alarak okuttu. işte ben de 

takip edildiği için bir ine sığınmış bunlardan biri idim. Jim doktor çık
çıkamıyan vah~i bir hayvan hayatı tıktan sonra babası onu yanına aldı. 
yaşadı. Aynı zamanda morfine de Beraber çalıştılar ve Ambc~son ha~a 
alışkın olduğu için onsuz yapamı- oğlunun morfinoman ol~ugunu. bıl
yordu. Morfin tedariki için elinde ta- miyordu. işte bu s.ıra~~ Jun, ~skı ar
banca hemen daima eczanelere bas- kadaşları ve kendı gıbı morf ınornan 
kın yapıyor, sadece morfin alıp kaçı- olan Miçel ve Klansi ile tekrar bu

yordu. Zabıta eşkalini her tarafa bil- luştu. 

Uzak Anadolu steplerinde knin Tür- /\nkarada bütün yolların, bütün asfalt bin nüfuslu bir şehrin su ihtiyacını temin 
kiye merkezi Ankaranın bir gazeteci için caddelerin kenarları salkım ağaçlariyle edecek bir kudrettedir. Bunun, Ankara
nadir bulunıın tetkik nıevzulıırından ol- süslenmiştir. {Ankarada başka ağaç ya- nın zirat hayatı için olan faydası, hiç fÜp
madığını işitmiştim . Hatta kendim de şamad.ığı ic;in salkım ekilmektedir.) Bu- hesiz, pek büyliktür. 

--0--

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
ilo yahudiler arasında eillh teatiıi bat-
lamıotır. Zabıta bu kanlı boiufmayı 

güçlükle bertaraf edehilmittir. 40 6111 
ve otuz altı ölUm halinde sok.sen yaralı 
vardır. 

böyle düşünüyordum. fakat itiraf ede- rada yapılan miicRdelenin iki cephesi Bütün bunları tetkik ederken düşUnü
yim ki, Anknrayı gördükten, gezdikten vardır. Şehrin arzettiği eskiliği kaldıra- yorum: insan, bu memleketi idare eden 
ve yakından tanıdıktan ıonra bunun ak- ıak zamanın ihtiyaçlarına uygun ve mo· bir avuç insanın bu kadar az bir zaman 
sini büyük bir ceımretle iddia eylemek dern bir !fekle sokmak ve sathı bahirden içinde yaptıkları bu eserler karrısında 
:zarureti karşısında bulunuyorum. 900 metre yüksekliğindeki Ankara yay- hayran kalırken bu adamların iradeleri 

Bir çok binalar hasara uframıtbr. Y ai• 
malar yapılmıştır. Filistin gazeteleri bu 
h&dieeleri heyecanla tefıir etmekte inti• 
:zam ve sükunu muhafazaya muktedir 
olamıyan polisi takbih etmektedirler. 

dirmişti. Bütün polisler onun yüz V c üçü bir arada esrar kaçakçılığı 
hatlarını adeta ezberden biliyorlardı. teşkilatını kurdular. 

Binaenaleyh tevkifi bir gün mese-
lesiydi. Maamafih onun cAmbcr- * 
son> un oğlu olduğunu daha kimse Mari' elleri ile yüzünü kapamıştı. 
bilmiyordu. Çünkü Arnbersonun oğ- -Bob .. Rüya mı görüyorum yok-

Iunu herkes ölmüş biliyordu. sa .. 
Bu sırada doktor Amberson da Diye mırıldandı. Ben: 

Avrupa harbından Amerikaya dön- - Hepsi bu kadar .. dedim. Jim, 
müştü. babasını öldürdükten sonra kasadan 

Bir akşam Hovard usulca evine ne aradı? Oradan ne gi?i ve.sikaları 
döndü ve babasının karşısına çıktı. bulmak ve yok etmek ıstedı, bunu 

Amberson rüya gördüğüne zahip bilmiyorum. Belki Ambersonun ka
oldu. Fakat Hovard başından geçen- çakçılık teşkilatı hakkında elde ettiği 
leri anlattı. bir vesikayı arıyordu. 

_ Beni dedi. Zabıta takip ediyor. Ben böyle konuşurken otomobil 
Bugün değilse yarın yakahyacaklar. de epeyce yol almıştı. Akşam gaze-
Şimdilik sizin oğlunuz olduğumu teleri satan müvezziler: 
bilmiyorlar. Fakat yakaladıkları za- - Hususi tabı.. Hususi tabı .. 
man anlıyacaklar. Siz estetik ameli- Feryatları ile mahkemenin kara-
yatla üstatsınız. Yüz hatlarımı ame· rını halka bildiriyorlardı. 
liyatl~ değiştiriniz. Beni o zaman Mari: 
kimse tanımaz. Adımı da tebdil ede- - Bir tane alalım bakalım ne ya-
rim ve artık sizden hiç ayrılmam. zıyor .. 
Yarım kalmış olan tıp tahsilimi de Decli. 
ikmal ederek sizinle birlikte çalışı- - Lüzumsuz, dedim. Mahkeme-

nin kararını yazıyorlar o kadar. Bu
rım. 

Doktor Amberson oğluna acıdı. nu İse biliyoruz. Tekrar kendimizi 
Hovard babaSlna morfin iptilasından teessüre kaptırmakta ne fayda var. 
hiç bahsetmemişti. Bunu söylemekte hususi bir mak

Amberson, oğlunun istediklerini sadım vardı. Marinin gazeteleri oku
yapmıyacak olursa kendi §Crefinin masını istemiyordum. Çünkü hepsi
mahvolacağını da düşündü. nin de manşetlerinde kalın yazı ile 

Hovardı ameliyat masası üzerine aynı haber vardı. Bu haberi Marinin 
yatırdı. görmesini arzu etmemiştim. Jim 

Bumuna, kulaklarına, yüz hatla- Lark hem benim mektep ve gençlik 
rma usta bıçağı ile büsbütün başka arkadaşım, hem velinimetimin oğlu 
bir şekil verdi. işte Hovard Amber- idi. Onu alı~tığı morfinden mahru
sondan Jim Lark bu suretle meyda- miyetin ıstırabı içinde bırakamadım. 
na geldi. Ve bunun içindir ki koridorda ondan 

Amberson, Jim Larkı kimsesiz ayrılırken avucunun içine bir Siya-
bir genç olarak herkese tanıttı. Onu nür dö potasyum komprimesi sıkış
bu suretle himayesi alhna aldı. tırmıştım. Akşam gazetelerinin ila

Eyilik severliğini ispat ı:e Jim üze- velerindeki sansasyonel haber işte 
rindeki bütün şüpheleri dağıtmak bu idi ..• 
çin de baska kimsesizleri de hima-

-:x - -

Çok acıklı bir hikaye: 
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-SON-

Kaderin insafsızlığı 

arısının. yanına gömül
mek istiyen adam ... 
Bu son arz.usundan mahrum kaldı 

Yiımi seneden beri her gün karısının tan sonra öldü. 
mezarını 7.iyaret eden bir adam: lk.i sene sonra da Marvud lngiltereyc 
cöldüğüm zaman beni karımın ya- gelmiş, evinin kapısını çnhyordu .. Fakat, 

nına gömün• diye vasiyette bulun- kendi.sine kapıyı açan olmadı. Mahalleli 
muştu. bu zavallı adama acıyor, felfiketi söyle

Bu adam bu gün b1mUş, fakat ka- meye cesaret edemiyordu. 
rısının yanına gömülmesine mUsaade Adamcağız niçin iki gün daha evvel 
verilmemiştir. gelmemişti; hiç olınazsa karısını, ölme-

Marvud Meluiş ismindeki bu ada- den bir kere daha görebilecek, Jtadın da, 
mm hikayesi hakikaten çok acıklıdır. dört senedenberi gece gündüz beklediği 

Marvud Mel~, harbe gitmiş ve 1n- kocasına, ölüm anmda bile olsa, dünyada 
giltereden uzaklaşm~tı. Henüz yeni kavll§abilecekti. 
evlenip araya harp girerek ayrılmış Fakat,tali, .kader öyle isteın.L...ti. .. Mar
olan kan kocanın aklı dalına biribirin- vud bu felaketi öğrenince deli gibi olu
deydi. Marvud hemen ker gün cephe- yor hemen karısının mezarına koşuyor. 
den mektup gönderiyor, karısı da her Sanki onu görecek ve ona geldiğini ha-
gün ondan nihayet: ber verecek. 

cGeliyorum!> haberi bekliyordu. Bu yirmi sene her gün böyle devam 
Fakat bu haber bir türlü gelmiyordu. ediyor: Marvu<I, her sabah, erkenden 

Bilakis, bir müddet sonra Marvuddan kalkıp .karısının mezarına gider, mezar 

Ankara büyük bir şehir olmadığı gibi laııı iklimiyle mücadele etmek.. ve sebatlan önünde derin bir hürmetle 
fevkalade tabii güzelliklere malik bir Bugün su l 5 senelik mücadele zarfın- eğilmekten nefsini menedemez. Bütün 
şehir de değildir. Bu itibarla sakinleriyle da Ankara lanmmıyacak bir hale gel- bunlar bir ıürü maddi imkansızlıklar için
ziyaretçilerini eğlendirecek yerleri de miştir. Eski Ankara, bugün camileri, de bin bir türlü müşküller yenilerek mey• 
yoktur. Ankarada plaj veya eğlence ara- ,Timura ait kalesi ve tepeleriyle sadece dana getirilmiştir. 
maya gidenler, derin bir haya~ suku:İy~e I bir t~r.izm şehrid.ir. "_eni Ankaraya gelin- Matbuat umum müdürü Bay Naci 
karşılaşırlar. Eğlenmek gayesıyle ışsız, ce, sızı daha şehıre gırmezden evvel cez• Kiciman'a hayranlığımı arzedjnce bana: 

dolaşanlar içi~ ~n~ara sıkıcı bir. yer, bir ·,b.~diyor: llk önce nümu~e .~ift~~ğini gÖ· - Fakat biz henüz yaptığımızdan 
menfa ve hakikı bır cehennemdır. Fakat ruyorsunuz. Burası Ataturkundu. Bun- memnun değiliz. diyor. Bu, bizi tatmin 

bütün ~unlara muka~.il ~ugünkü v Türk ldan bir ~ü~-~et evvel devlete bağışladı. etmiş değildir. Yapılacak daha pek çok 
merkezındc ayakları uzennde dogrulan Orman çıftlıgı adını taşıyan bu muazzam şey vardır. 

Paris, 7 {ö.R) - Hayfanın büyüli 
meydanında patlıyan bombalarda ytis• 

!erce kişinin öldüğüne dair gelen ilk ha• 
berlerin biraz mübalagalı olduğu unne
diliyor. Bazı poliı memurları halk {ize. 

rine habersiz ateş ettikleri için tevkil 
edilmişlerdir. Şehre gönderilen bir tak
viye müfrezesi asayi~i iade etmiştir. 

yeni Türkiyenin atılış hamlelerinin sem- ı ve modern nümune çif~liğinin güzel is- Filhakika bay Nacinin h"kkı var. İdeal 
bolü olan yepyeni bir hayat vardır. işte tasyon binası yanında yıne muazzam bir Ankara henüz kurulmuş değildir. Mesela 
bunun içindir ki ben Anadolu steplerinin bira f 'nikası göze çarpıyor. Bunları şehirde pahalılığın hala geni§lemekte ol
ortasında kurulan bu yepyeni atlantidi gördükçe steplerin yeknesak ve çıplak duğu göze batıyor. Bizde 2500 leva ma

Şimdiye kadar teıbit edilen ağa ya .. 
ralıların sayısı 76 dır. ölen bir çok 
arapların cenaze merasimi saat dörtte, 
yahudilerin saat yedide yapılmıştır. ölü .. 

görmiyenlerin, son 1 S yıldanberi komşu dekorundan yorulan gözlerinizin dinlen· 
memlekette olup bitenleri anlıyamıyacn- eliğini hissediyorsunuz. işte yeni, büyük, 
ğına veya, hiç desilse, pek zor anlıya- şık ve havadar §ehir istasyonu .. Trenden 
bileceğine inananlardan biriyim. Atılış inince, kendinizi yepyeni, modern bir 
ve yaratış hamlelerinin sembolü olan An- şehire gelmiş görüyorsunuz. istasyon ar· 
kara, bugünkü Türkiyeyi idare edenlerin kasında ıık villaları ve güzel, bahçeli ev~ 
iradelerinin, asil ihtiraslarının ve emsal- !eriyle Y eniıehir görünüyor. Sokaklar te
siz sebatlarının bir tezahürüdür. miz, yollar asfalt ve caddeler serapa ye-

l 7-1 8 sene evvelki Türkiyeyi tanıyor şillikler içinde.. Cümhurreisinin kö~kü 
musunuz? O zaman Türkiyenin ne acıklı Çankaya denilen bir tepeciktedir. Burası 
bir mnnzara arzettiğini hatırlıyor musu- ye illikler içine gömülmüştür. Çankaya .. 
nuz~ Bu memleket o zaman her taraftan ya güzel bir asfalt yolla çıkılır. Buraya 
budanmış ; vurulmuş ve müthi~ bir uçu- çıkıp ta bugünkü 120 bin nüfuslu Anka· 
rumun ta yanı başına yuvnrlandınlmıştı. raya bakacak olursanız yenilik birden
Ankara, o zaman ancak 30 bin nüfuslu bire nazarlarınızda canlanır. 
en basit bir otelden bile mahrum ufok ve i şte sol tarafta sizi hayrete düşürecek 
iptidai bir kasaba idi. Halk içecek su derecede muazam binaları ile kocaman 
bulamıyordu. Sofyalı. bir vatanda~ için ıbir devlet mahalle~i .. ~.nların arkaaı~da 
bugün sampanya ne ı ıte o zamankı An- memurlar m:ıhallesı, az otcde orman çıft
knrnlı için d e su o idi. liğinin yeşil tepeleri .. Sağ tarafa dönü-

Büyük Türk lideri ve yeni Türkiyenin nüz. Burada muazzam banka binaları ve 
banisi Mustafa Kemal 19 2 3 te Ankarayı Gazi öğretmen. kız enstitüsü, ticaret li
hükümet merkezi yaptığı zaman Anbrn isesi, hastane, erkek ve kız liseleri gibi 
bu iıe o kadar ehrerişsiz ve o k a dar kü- j müesseseler var. Şehrin öbür ba§ında bir 
çük gelmişti ki, bir çokları haklı olarak, 1 bnw=hir için hakiki bir fahrü gurur sayı
Eskişehir, Konya ve Bursa gıbi bu kadar lncak derecede muazuım ve müteaddit 
güzel yerler dururken Kemal paşa ne- binalardan mürekkep Ziraat enstitüsü .. 
den burasını tercih etti? Qiye sormıya Fakat Ankaradn yapılan bütün bu şey-
ba }adılar. lcrin fevkinde yükselen çok muazzam 

Filhakika manzara, cesaret verici bir bir~cy vardır ki bu, Ankaranın 12 kilo
şekilde değildi. Vekilletler için alelacele metre şimali şarkisinde yapılan Çubuk 

aii alan orta derece bir memurun bu para lerin sayısı otuza baliğ olmaktadır. MU.. 
ile Ankarada bir hafta bile gf'çinmesine lümanlar camilerde toplanarak heyecan .. 
imk!ln yoktur. Gerçi burada memurlarn lı nümayişler yapmağa kalkışmıglardır. 

maaşlan daha yüksektir. Fakat bu maaş- Filistinde vaziyet gittikçe daha veha .. 
lar da kendilerini tatmin edecek bir hal- met peyda etmekte, bugüne kadar bat 
de değildir. Saniyen Ankarada eğleilce gösteren luır~ıklıklan gölgede bırakacak 
yerlerinin bulunmama.11, çok bari2 bir hadiselerden korkulmaktadır. 
surette hissedilmektedir. Tiyatro ve ope· Kudüs, 7 {A.A) - Dün bir müsa• 
ra yoktur. Mevcut sinemalar 120 bin nÜ · deme esnasında müsellah çeteler ağır 

fusluk bir ııehrin ihtiyacına kifayet ede- zayiata uğramışlardır. Devriye bir petrol 
cek bir derecede değildir. •Bu ihtiyaç- borusunu tahrip etmekte olan tedhişçüe .. 
lar, hiç ııüphesiz, yeni Türkiyeyi idare re ateş ederek içlerinden dokuzunu öl• 
edenlerce de hi~edilmektedir. Fakat, dürmü~tür. 
başka yerlerde olduğu gibi, Ankarada Hayfa, 7 {A.A) - Dün akoam Hay• 
da bu dert tahsisatsızlıktan dolayı der- fanın en büyük caddesinde mühim bit 
hal tedavi edilememektedir. hadise çıkmııı ve hakiki bir ihtilal mab,i.. 

19 38 modeli Ankara, görülmeye la- yetini almıştır. Şehrin merkezinde çaJ11 

yık bir şehirdir. Böyle bir :ı:iyaretten, bir içinde kıılabalığın en fazlıı bulunduğu 

çok şeylerden manda, komşu Türkiyenin bir anda bir bomba patlamıştır. infilak 
yakın tarihini anlamak ta mümkündür. yahudilerden üç ve nraplardan beş kişi .. 
Aksi halde bunu görmiyen ve tanımı- nin ölümüne, yahudilerden on sekiz vo 
ynnlar için yeni Türkiye, sadece bir mu· 
ammadan iharet kalır .. 

NOT: Makale muharriri, memleketi
mizde Bulgar matbuat ateşeliğini yapan 
Gospodin Matoftur . .Muamaileyh geçen 
ay zarfında Ankarayı ziyaret ederek u
mum müdürlüğümüze gelmiş ve arka
daşlnnmız tarafından gezdirilip kendisi
ne icap eden malumat ve malzeme ve
rilmiştir. M.U.M.) 

araplardan 8 ki~inin yaralanmasına .... 
bep olmu~tur. 

Hiıdise hakilii bir mı.iharebeye ba§lnn• 
gıç teşkil etmiş ve arnplarla yahudilet 
birbirlerine tabanca ntmnğa başlamıştır. 
Polis meşeleye müdahale etmiş ve bunuq 
Üzerine halkın hiddeti polislere dönmüı
tür. Polisler taşlıınmı.ştır. Gece dışan çık• 
mak yasak edilmiştir. Sokaklarda devri .. 
yeler gezmektedir. 

yan ahşap bir takım konaklar ve hususi 
evler i<ıgal edildi. Umum müdürlükler, 
bankalar ve diğer resmi müesse eler de 
knsabanın muhtelif yerlerindeki evlere 
dağılmışlardı. Bir çok büyük memurlar 
eski, köhne bir takını evlerde yaşıyorlar
dı. Fakat bütün bunlara rağmen büyük 
bir şeref his!iyle çalışıyorlardı. Mesken 
buhranının ne elim birşey olduğunu biz 
Bulgarlar da pek eyi biliriz. Bu vaziyet 
Ankarada mesken kiralarını, havaya 
yükselen balonlar gibi, birdenbire efsa
nevi bir şekilde yükseltmi~i. Bunlarla 
muvazi olarak yeyecek te müthiş derece· 
de yükseliyor ve asıl fecii, ihtiyaca kafi 
gelmiyordu.Bütün bunlara hastane, mek-

merikada zenciler 
Mesut mudur? 

Zenci için saadetin manası nedir? 
Zenci reisi ruhaninin sözleri 

tep ııazino, tiyatro, •İnema, kahvehane, 
park, bah-;e v.s. gibi ihtiyaçların kifa- Yeni Orlean iskelesinde gümrük me-ı veriyoruz. Suç işledikleri zaman cezalan-ı yesi mesut olmaktır. 
yetaizliği ve yoksuzluğu inzimam edince murlannın, sıhhiye memurlarının ellerin- dmyoruz. Suçları çok ağır olursa ası- YELKENLi GEMiLERDE OTUZ -
192 3 modeli Ankara hakkında bir fikir den yakamı sıyırdıktan sonra nazarı dik- yoruz. MiL YON ZENCi 
edinmek mümkündür. k.atimi celbeden insan kırk beı elli Yat- Zenciler hakkındaki bu mütalaa hü· Amerika topraklarına ük getirilen bit 

O taıihtenberi aradan 1 S sene geçmiı larında bir zenci oldu. lasalan benim düıüncelerimi biraz 11k· kaç zenciyi gören plantörler bu renkli 
bulunuyor. Bu, bir şehrin veya bir devle- I3u adam aralarına ak düşmüş uzun laştırdı. derili adamların itaatli ve ayni zamanda 
tin hayatı için f evkalnde uzun bir devir ve ıiyah bir sakal taşıyordu, o, bir İŞ3İz· Ben zenciler arasında hem de Afrl- vücutlarının soğuk ve sıcaktan müteessir 
değildir. ler grubu ile kon~rnakta idi. ka zencileri arasında epey zaman yaşa- olmadığını görünce gemi kaptanlarına 

Ve, genç Türk Cümhuriyetinin kal- Bu işsizler grubunu teşkil eden adam- dım. Tam on dört sene onların dilinden onlardan fazla mikdarda ıipariı etrniı" 
kınmasiyle ve kuvvetlenmesiyle muvazi Jar da kendi gibi zenci idiler ve Hepsi konuştum, onlann yemeklerinden ye- lerdi. 
olarak yeni Türkiye baı ıehrinin de mo- de kirli birer empermeabl geymiılerdi. dim, hayatımı onların ellerine testim et• O zaman Amerika ile Afrika arasin• 
demize edildiğini görüyoruz. Bu on bet Yanına yalda~tım. tim. iyi huylannı, fena huylarını öğren• da pek çok yelkenli gemi gidip gelirdi. 
yıl zarfında Ankıuanın iman için 400 - Müebbet peder .. Dedim .. Naaılıı· dırn. Meziyet ve kusurlarına vakıf ol- İtte zencilerin Amerikaya nakil ":"" 
milyon Türk lirası harcandığını ıöyler· nız? Mesut mwunuz) dum$İşte bu sebepledir ki Amerikadaki aatışı bu ıuretle ba:şladL 
sem inanır mısınız? EveL Bizim paramız- Zenci adam gülmeğe başladL Bu gü- siyah ırkın vaziyeti beni yakından alaka· On yedinci asırla on dokuzuncu asır 
la 2 5 milyar leva... lüş acaba kendisini beyazların ve beyaz dar etmişti. arasında ve bu suretle yelkenliler üz ... 

Her hangi bir Türk şehri bu paralarla olmıyanların da aUahı olan büyük var- Müteakip günlerde bir çok zencilerle rinde Afrikadan Amerikaya nakledilen 
hakiki cennete dönerdi. Fakat bu yekun lığa teşbih edişimden mi idi? karşılaıtım. zencilerin sayısını otuz milyon tahmin 
Ankaranın istenilen bir şeldlde kurulma- - Eh.. Dedi.. Şöyle böyle.. Daha T us Gege zenci enıtitüsü ikinci reisi edebiliriz. Bunlar her yelkenlide dört 
sına kifayet etmem~tir. ~nkarada yal- kötüsünü düşünerek bugünkü halimize ve halisüddem bir zenci olan B. Vilya~s yüz beş yüz kiıi olarak nakledilmekt• 

şükrediyoruz. bana dedi ki ı idi. 

mektup kesilmişti ölmüş müydü? taşının başında dua eder ve döner... ve zavallı ndaınm' karısıyle beraber gö
esir mi düşmüştü? hiçbir haber yoktu. Onun tek arzusu, ö1dükten sonra karı- mülmcsine izin almışlardır. Fakat bu 
Yalnız, kndın ümidini kesmiyor, yine sının yanına gömülmektir .. Bunu da va- ölUncc karısının yanında yatmak arzu
bekliyorJu. Her kapı çalınışında kocası siyet etmiştir. siyle yaşıyan adam ondan uzak bir yere 

SAADET 1HT1Y ACl 
Onun bu cevabını kafi bulmadım. 
Şehre gitmekte olan pilot beni otomo· 

biline aldı. 
Y olein ona eordum ~ 

- Zenciler kendilerinin beyazlardan 
çok aşağı tutulduklarını biliyorlar, fakat 
bunu bir üz.üntü mevzuu yapmıyorlar. 

Alabamanın merkezi olan Mongome• 
ridc oturmakta olan zenci «şahsiyetler• 

den• birine de ııu ııuali ıordum : 

Doğrusunu söylemek lazım gelire• 
Birleşik Amerilcada zenci esaretinin bıw 

- SONU 5 JNCI SAHIF EDE -

geliyormuş zannediyordu. Bugün, gençliğini daima hatırnsında gömülmiiştür. 
1918 olmuş, mütareke ilan edilmişti. bir mazi olarnk yaşatmış olnn bu adam Marvud'un hayatı ve akıbeti Ingilte-

Askerler yurdlarına dönüyorlardı. Ka- ölmüştür. Onu sevenlerin ve hısımların rede herkesi müteessir etmiştir. Kcndi
yıplar uzak memleketlerden çıkageliyor, ilk işi, vasiyeti mucibince, kendisini ka- sini tanıyanlar: 
hatta öldü denilenler bile ailelerine k a- rısının mezarına gömmekt ir. - Zavallı adam, esasen bu dünyada 
vuşuyorlardı. Fakat, buna kilise derhal itirnz edi- değil gibi yaşardı, diyorlar, daha doğ-

Fnkat Marvud meydanda yoktu.Dört yor. Çünkü Marvudun ölümü şüpheli rusu onun iki hayatı vardı. Biri bizimle 
sene mütemadiyen kocasını bckliyen ka- görülmüştür.Ölümü şlipheli olanların ve beraber yaşadığı, diğeri de ölmüş karı-
dm, boynu bükük kalmıştı. günahkarların cenazelerini bu mezarlı- sıyla beraber olan hayall hayatı ..• 

Belki dnlın bckliyecekti; senelerce ğa gömmeyi kilise menetmcktedir. Yüzünde dalına bir gülümseme gör-
bekliyecekti. Fa'kat, c: el bunn vefa et- Bunun üzerine, Marvud'un ailesi ve mek kabildi. Fakat bu, acıyı örten ölüm 
ımedi ve kadın, bir gün kısa bir hastalık- dostları dini rüesa.Ya mUracaat ctmi;.;ler mnskesl szibiYdl ... 

- Bari mesut mudurlar) 
-Kimler? 
- Amcrikadnki zencileriniz .. 
Kısa bir tereddüt anı geçirdi. 
Muhakkak ki o benden daha mühim 

bir· sual bekliyordu. 

- Burada zencilerin yani eizinkilerin 
vaziyetleri nedir ? 

- Burada ynhudiler her oeye malik
tirler. Bumda lrle.ndalılar hükümeti ida
re ediyorlar. Ve burada neşeyi, eğ!ence-

- Tamamen hürdürler. Diye cevap yi ise yalnız zenciler temin ediyor. 
verdi. Ve bir sabah, bir pazar eabahı, Misi 

- Onlara kar~İ nasıl muamele edi- Sipinin yakınında bir mabette bir xenci 
yorsunuz? rahibi vazediyordu ı 

- Çalı,bklari nman yevmiyelerini - Zenciler için yeglne ya§amak ~a-

Bir bayan daktilo 
aranıyor 

fyi bir ücretle bir bayan daktilo 
aranmakla dır. 

lıt\yenlerin Büyük Kardiçalı 
hanında üçüncil katta Avukat B. 
Cemal Çançar yazıhanelerine rnii• 
racaatleri. (1-3) 
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Bütün Bizans eğlence içinde idi 1918 senesi insanlık için büyük bir mezardan 
başka bir şev olmıyacaktır 

Cünbüşhanelerde göbek kıvıran yosmalar sabaha karşı 
hovardalarının kolları arasında Bizans sokaklarından 

geçerken nara üstüne nara savuruyorlardı 

- Yoksa, dedi. Sen de şeytanla 
mün+ti olan Lüterin sürüsüne 
mi tnfbsupsun?. 

- Hayır.. Hiç bir zaman 1.. 
-Şu halde .. Hangi dine mensup-

sun? 
-Hepsi de Allaha dayandığı için 

d ~Ütün Biza~s çılgın bir neşe için
e ıdi, 

rı" Eğlence dedin mi Bizans zaten ca
•nı Verirdi. 

lla Üç gündenberi Hipodrom sarhoş 
~arı, şarkı ve saz sesleri ile çın-

kta idi. 
}' Cünbüşhaneler sabaha kadar işli
l'~r, sahnelerde göbek çalkalıyan 
he •tnalar .. Sabahleyin şafak.la bera
l3·t hovardaların kolları arasında ve 
"~a sokaklarında rezaletlerine de-
Qın ediyorlardı. 

1 B~ns evleri de aynı coşgun eğ
ence içinde idi. 
~ Son senelerde israf olmasın diye 
d &tak edilen ve ancak senenin mah
~· bir kaç günü müsaade verilen 
t ~Alemleri üç gündenberi her ta-
~ Yeni baotan başlamıştı. 

d Şarap .. Oluktan akar gibi akıyor
llS~~~ün Biz:.:ıa içiyordu. 
N utun Bizans sarhoıtu .. 

e vardı~ 
k Bu mutat hilafına eğlence, bu coş
,.~n cünbü~. hu dizginsiz şenlik ni
l'1ndi? 

~ lcon tahta çıkmıştı da onun için .• 
" alcedonyalılar hanedanının banisi 
l e ~akat babası birinci Vasilin tören
e aldmlan cenazesi akabinde başlı
~~n .?u.~cülun oenliklerinin çok ge-
ş olçude yapılmasını bizzat Leon 

emretmişti. 

le 1' am yedi gün sürecek olan bu eğ
ncelerde hırsızlık ve adam öldür

ttlck müstesna, ırza geçmek te dahil 
cılduğu halde bütün suçlar mübahtı. 
. Aailzadesinden esrarkC§ine, zen-
~•ninden fakirine, namuslusundan 
n~Puğuna kadar ditili erkekli bütün 
~ns eğleniyordu. 

d 0laherno sarayının mahzenlerin
}' c .ı şaraplar Bizansı dört muhtelif 
h ylnde halka bedava dağıblıyor, se
d 1 ediliyordu. Parası olan da içiyor
ilu, olmlyan da ... Ayasofya kilisası 
~ Sen.diyomed manastırının küçük 
~ abcdınde rahipler yedi gün yedi 
t ~e ölen imparator Vasilin istirahati 
~ u için dua ayinleri yaparlarken 
i ~nsta tahta çıkan imparator Leon 
;ın Yedi gün yedi gece cünbüş ayini 
apıyordu. 

a Saray, bir ölüme ve bir cünbüşe 
b Ynı günde sahne olan sarayda da 
\lt iki türlü ayinin ikisi de vardı. 

d k tnparatoriçe Etkarina, Vasilin sa
l 1 adamları onun matemini tutar
;r Ve ağızlarını bıçak açmazken im
t arator Leon da, dalkavukları, ta
i aftarlan ile birlikte ve daha henüz 
.~Paratorluk dairelerine yerleşmedi~ 
~ İçin veliahtlık dairesinde dört başı 

arnur bir alem kurmuştu. 
S ~erkesin içtiği, herkesin şarap fı
~-haşında sızdığı ve bütün Bizan-

sın sarhoş olduğu bugünlerde üç 
gündenberi içmiyen, ağzına şarabın 
damlasını koymıyan tek bir kişi var
dı. 

Bu tek kişi de kimdi biliyor musu-
nuz? 

Adını söylemesek kabil değil, 
kendiliğinizden bunu tahmin ede-

haydut, yüzlerce kişinin kanına gir- her dine mensubum 1 
mi§ olan bu kaşarlanmış katil, kalbi Bu cevap, o zamanki katoliklerin 
nasırlaşmış adam, köpek gibi ve bü- hiç ho§una gitmiyen bir cevaptı. 
yük bir sadakatle bağlandığı Vasilin Taassup erbabı, Nostradamüsü, 
ölümünden herkesten fazla mütees- hesap vermek üzere hep papaslar
sirdi. • dan mürekkep bir mahkeme huzuru

Ve bu teessürü iai ki onu en çok na sevkettiler. 
sevdiği şarabın bile yüzüne baktır- Papaslar: 

mezsınız.. mıyordu. - Şimdi şurada kahr olsun Lüter 
Bu tek kişi, bütün ömründe ağzı- imparator Vasili Belgrad orma- kahrolsun Lüterciler, lanet olsun ve verimli şekil alacak, ticaret ve sa- protestanlarla protestan görünüyor-

na şarap koymadığı gün geçmiyen nında ve geyiğin boynuzlan arasın- dinsizlere, lanet olsun iblise 1 diye nayi ilerliyecek ve umumi bir refah du. 
ve Allahtan canını şarap küpü di- dan kurtarıp saraya getirdikten son- bağıracaksın 1 dediler. görülecektir. Dostu Savini ona: 
binde almasını diliyen fakat şimdi ra artık büyük adaya dönmemiş, ka- Nostradamüs, papaslarin istediği «Fakat ... Bu rahat ve huzuru, §CY- - Lüter hakkında fikrin nedir) 
herkesin içtiği bugünlerde tek yu- rısı ile beraber sarayda kalmıştı. bir sürü ckahrolsunl> sıraladı. Ve tan ruhlu bir adam bozacaktır. Bu diye sorduğu zaman, Nostradamüs 
dumu bile kendisine haram eden a- Çünkü sabık imparator üçüncü Mı- hu sayede hayatını kurtarabildi 1 adamın bir eli diğerinden kısa ola- - Lüter her halde büyük ve de--
dam, Sebastiyano idi. şelin kız kardeşi Prenses Teklayı Va- Kurtarabildi mi? .. caktır. Kendisine başkumandan adı rin düşünceli bir adamdır. insanlara 

Sebastiyanoya ne olmuştu? sil ölüm döşeğinde iken affetmiştı. Papaslarm korkunç mahkemesin- verecek ve cihanı zaptedeceğine i- serbest düşünmeği ilk uyandıran bir 
Şaraba Allah gibi tapan bu adam T ekla da sarayda, eski dairesine yer- den kendisini kurtaran Nostradamüs nanmış bulunacaktır. adamın fikir kudreti her halde bü 

bugünlerde neden içmiyordu? leşmişti. biraz ilerleyince, bu defa da Lüter cEn büyük bir cani olmasına rağ- yüktür. Babalara körükörüne riayet. 
Bunu anlamak biraz güçtü. Eski -BiTMEDi- mensuplanndan bir sürünün eline men bu adam, uzun seneler fakat bir insan için bir lekedir! cevabını ver 

----------------------------- düştü. Bunlar da, zavallı tabip ve menfa yaşıyacaktır.• mişti. 

A 
•k .J •ı müneccime: -32 - Buna rağmen, Nostradamüs Şa-

merı QaQ zencı er - Sen, melun ve menfur papa- Nostradamüs bu suretle Prüsya-;Ion şehrinde misafir bulunduğu 
nın yakın bir adamısın 1. Seni ıura- nin son hükümdarını tarif etmiş ol- f müddetçe katolik kilisasına munta-

mes'ut mudur? cıkta ve diri diri yakmak.lığımız la- dul zam surette devamdan geri durma-
zımdır 1 dediler 1. Nostradamüsün istikbalden verdi- mıştı. 

Nostradamüs , soğukkanlılığini ği haberlere inanan Savini 1917 ha- Fakat, bir akşam onu, Latin dilile 
muhafaza ederek: diselerini de öğrenmek istedi. yazılmış bir dua kitabı okuyacağa 

_ &.tarafı 4 üncü sayfada - dolaştun. Kendilerine verilen chürriyet• - Biraz sabırlı olunuz, arkadat- Söylendiğine göre, Nostradamüs yerde Yunan dilile yazılmış felsefi 
langıç tarihi tamamiyle belli değildir .. in onlan istedikleri csaadebe kavuştu- larf dedi. Beni diri, diri yakmak için dostunu sihirli bir duvar önüne gö- bir kitap okurken buldular. Papaa
Onlara ilkönceleri (Afrikalı u~aklar) adı rup kavuşturmndığını anlamağa çalış- bu kadar aceleniz neden? Katolik- türdü ve: lar bu kitabın mahiyetini tetkik ettİ· 
verilmişti. Hakikaten de uıaktılar. tım. Ve işte o zaman onların talilerini lere ve ellerinden kurtulmak için - Gözlerini kapat 1 dedi. Savini ler ve c:Platon'un> eserlerinden biri 

Yavaı yavaı mal ıahipleri uşaklarının öğrenebildim. böyle söylemediğimi kim bilir? gözlerini kapattı. si idi. "' • '1 
aylıklarını veremez, borçlanır oldular.. Evvelce, esaret zamanında çalışırlar- Ve, Nostradamüs, burada da pa- Nostradamüs: Nostradamüs, kendini müdafa. 
Borçlar gittikçe çoğaldı. Faizleri arttı. ken sahipleri onların ücretlerini vereme- pa taraftan ve katolik olmadığı hak- - Gözlerini aç 1 dedi. ıçın: 
ödenmiyen borçlara para yerine bol ke- dikleri halde boğazlarına bakarlar, yedi- kında bin bir yemin etti ve bir sürü Bunun üzerine Savini gözlerini - Sayın papaslar .• dedi. Platon. 
seden vaatler veriHyordu. Nihayet bu rirler, doyururlardı. ckahrolsun b sıraladı 1 Fakat, ecdadı- açtığı vakıt, büyük, sonsuz bir me- Sokratın en kuvvetli şakirdidir. Bu-
borçlan ödememek içindir ki zenci esa- Bu gün Amerika zencisi chür> dür. nın yahudi olduğunu tamarniyle giz- zarlık gördü. nun için cMeçhul Allah• dedikleri 
reti kendini gösterdi. Hatta eski cefendi>leri ile ayni hukuka ledi, bu da çok büyük bir tehlike Nostradarnüs: de hiç ıüphesiz lsanın ta kendisidir .• 

1624 te Virjiniya eyaletine 2 3 zenci sahip olarak intihap etmek hakkına da idi f - Burada gömülü olanlar Marn Bu alim ve kafalı insanlar, lsanın ge-
gelmişti maliktir. Bunlar mükemmel.. Fakat iş N08tradamüs bir cezbesi arasin- çocuklandır l dedi. iki memleketin leceğini çok zamanlar evvel haber 

Şimdi onlann eayıaı 12 milyondur . ve hayatında, amele hayatında zenci dalına da: en güzide ve kıymetli evladı burada vermiıler ve ona iman etmitlerdir. 
en kalabalık olarak bulundukları yerler (en son angaje edilen) ve (ilk önce yol «İnsanların sükun ve huzur bul- gömülecektir! Bu da medeniyeti dar- Fakat papaslar, Nostradamüsün 
Meksika körfezi ile Atlantik sahilleri verilen) olmaktan kurtulamamıştır. mak için toprak altına girmeği kabul beliyecektirf bu iddiasını kabul edemediler, lcey-
araeındadır. Tahta bir kulübede oturan yetml§ ya- edeceği sıra geldi f Nostradamüs, istikbalin ne kadar fiyeti Romadan sordular. 

Ve ucuz yevmiyeleri, her türlü il<lime şında bir zenci bana şunları söyledi: cEsas sulh ve sükuna dayanan hı- korkunç oldüğunu görüyor, ve an- Papasların Platon ve Sok.ratın 
dayanan vücutlan ile Amerika toprakla· - Zenciler Amerikada ancak senede ristiyanlık dininin pa~slar elinde cak en yakın dostlarına bildiriyordu. «Meçhul Allah» tan fsayİ kastedip 
nnda beyaz ırkın büyük sıkıntı ve ıshra- yüz gün çalışırlar. O da bir buçuk dolar vahşet ve zulüm vasıtası olduğu de- Hadiseleri büsbütün başka şekilde ı etmediğini tetkike girişmeleri Nost-
bını ortadan kaldınnı,lardır. yevmiye ile .. tcad edilen makineler ve vir g~ldi 1 anlatıyordu. ' 1 radamüsün muvakkat kaydiyle ve 

PAMUK EStRLERt her doğan bir (beyaz çocuk) bizim ek- clnsanların alın teriyle de bir lok- Nostradamüs, katoliklerle katolik, -BITMEDl-
Amerikada çok meşhur olan Tuskege meğimizi elimizden almaktadır. Bunlara ma ekmek bulamadıkları zaman bu

zenci enstitüsUnil gezdiğim zaman siyah karşı ne yapabiliriz? Aldığımız az para dur! 
ırkın armasının neden bir pamuk çiçe- ile boğazımıza bakmak, çoluğumuzu ço- Ne kadar yazık? Bu insanlar hiç 
ği olduğunu anlattı. cuğumuzu beslemek, ev kirası vermek, bir zaman akıllanmıyacaklar 1 Bu ka-

Sözde bu pamuk çiçeği zencilerin pa- kızımızı evlendirmek zorundayız. Biz, dar vah~ileşmit insan, belki de tari
muk ziraatı üzerinde ve ekseriy~tle ça- eski esaret hayatımızdan daha az mes- hin başka zamanlarında az görüle-
lışmakta olmalarının alAmeti imiş. Hal- uduz. cektir» demi§tİ. 
buki Amerika zencilerinin esareti ~ - Fakat hürsünüz .. Dedim. Hürriyet Bunu bilen dostu, Nostradamüse, 
bu pamuk ziraaU temin ve tahdit etmiş- çok mukaddes ve çok tatlı bir hak değil - İnsanların ne zaman daha me-
tir. On sekizin asırda tiltiln ziraatl bir mi? Siz Amerika vatandaşısınız. tnti- sut yaşıyabileceklerini haber verebi
çok yerlerde ve hatt! Avrupada da baş- hap hakkınız var. HAkim olabilirsiniz lir misin? diye sormuştu. 
layıp rekabet bu ziraatin üzerine mUes- Mebus Senatör olabilirsin.iz... Müneccim ve tabip Nostradamüa 
sir olduğu zaman bUyilk plan törler için- - Bunların hepsi kuru llfdan ibaret. şu rakamlarla cevap vermişti: 
de zenciler bir çiftçi olmuşlardı. Işte bu Dedl.. Yalnız tek bir şey var. O da bil- 1900 - 191 21 
sırada pamuk ziraati orada yetişti. tUn Amerika zencileri cennete gidecek- - insanlar ancak bu devirde nis-* ler, cemıette buluşarak rahat edecek- beten sakin ve mesut yaşıyacaklar-

Bir kaç defa yeni Orlean, Savannah, lerdir. 4te yegane teselll noktamız bu- 1 dır1 demişti. 
Şarliston, Atlant gibi zenci muhitlerinde dur... 1 cBu devirde medeniyet çok güzel 

==n 

lğdırda Pamuk bayramı 

ilk mahsul parlak bir 
törenle uğurlandı 

iğdir, (Hususi) - tik pamuk mahsu- Vali ıözlerinin sonunda ortaklara lıf. 

lünün ıevkine baılanmııtır. Bu münase· tap ederek : 
betle Pamuk Tarım ıatış kooperatifleri c- Elinizle yetiıtirip hazırladığum 

birliğinin bir numaralı fabrikası önünde pamuklarınız gene kendi malınız olan 
bir tören yapılmııtır. kamyonlarla, bugün ıevkediliyor. Mala

Jörende Karı valisi, Türkofu ve nız bereketli, alıı verişiniz hayırlı ol
banka müdürleri, mali ve iktısadi mües- sun I> 
seseler mümessilleri e kalabalık bir Müstahsil, alın terinin mahsulü olaa 

ı ... d .. ·· ha halk bulunmuıtur. Bir ıöylevle töreni pamuğun kıymetlenmesinden, bütün d .. 
ne büyük bir saray ge ir. Saraya yak- 1 gın a ustu fl simsiyah ... 
laşır. Bir de ne görsün .. Saray kapı- _ Eyvah .. O kadar beni kartıla- açan vali, Türk.iyedeki istihsal eabı koo- han pazarlannda aranılan bir matah olu-

b 
peratiflerinin tarihçesini yapmıı. geçen tundan çok memnundur. 

sından kızın yaklaştığı yere kadar yıp uraya getiren asker ve burada-
ik akı k k h l ki k 

eene kurulan kooperatifimizden bahse- Kooperatifler birtıgı·w·nce Almanya ve 
Ha l k masalları 

· i taraflı eli bayr ı as er gibi cüb- i a ayı ar, ızlar benim şu halime 
beli kavuklu adamlar dizilmif·• O acep ne dediler. O kadar aklım ıa- derele demiıtir ki : ltalyaya gönderilen pamuğun eabf kıy-

k
. c-Biliyoreunuz ki, pamuklarunızın meti, fob Trabzon 42 kuruıtur. Rekolte 

yemek geliren Arap ta: şırmıf ı ne kadar şeyler gördümse 
h f h d 

.. bir milyon kilosu Almanyaya, yanm üzerinde yapılan tahmint hesaba .,,ö ... 

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

Hızır babanın sihirli değeneği 
- Buyurun amme endi.. ep şu egneğin işi.. Bir aklıma gel- • .... d' k' k d milyona yakını da Jtalyaya ıatılmıştır.. bu yıl Iğdır çiftçisinin eline, pamuiua 

. _ 2 _ Diyerek kızı saraya davet eder. me ı . 1 en ime bir temiz ruba ge- Elimizdeki iğdir pamuğunun hepsini bir· ticari maliyeti hariç 480 bin lira geçmı:a. 
Kızsa birdenbire ne olduğunu an- tirteyım. ··-.-~c d Ali h k · B da Al H den tek alıcıya ıatmak ta mümkündü.. tir. Yani birliğe mal olan kıymetin dı-

L ı e a gerçe etsın. u - tir.. lamıyarak: emen değneği yere vurarak A-'<Ulta b' d' A. d ... 1 El. Dedik A ld Fakat çe§itli müıteri tutmak istiyoruz.. ıında 78 - 60 bin lira Ur almıt ola-

d 
n ır §CY ır. yıp egı a. ım- ' te, rap: - Bunda da bir it var ya.. Ele rabın ge iğini gördü: 

C t ~- id · belk b d f di H Bu pamuğu diğer memleketlere de tanıt- caktır. 
.... u-r g erım, i ir yer e la- - Peki e en ·m .. Bat üstüne.. geçtim .• Yahut kısmetim açıldı. Ba- - aydi bana bir kat temiz ruba '-IJll I • ·1 mak gayesini güden birlik, muhtelif Dünya piyualarındaki ehemmiyetli 

o ur.. Deyip gitmesı ı e yine gelmesi bir kalım sonum neye varır. getir. Di ek d k Ik · l ld D · memleketlerle temasa geçmiıtir. Fransa. düıüklüğe rağmen Iğdır pamuğunun hal 
rı~ Yer ora an a tı yıne yo u- o u.. Diye hiç tetig" ini bozmayıp dogr~ u eyınce Arap gidip tez elden e-
''G. d · L _ L_ b h Çekoslovakya ve Belçika ile müsait an· ve istikbali çok ümit verici bir halde-

evam ettı. Kız, bir de ne ~ın, Arabın ba- saraya gır· er. )inde o ça odaya girer. Kız bohçayı c·d· d k 1 laıma1ara varılmak üzeredir.> dir. 
~-ı~ururenei~hl~~p&~~~~~~.~~~ ~~b~ın~~~~~~~~arhl~~~M~~~.~~~~==~~~=========~========~ 
k 0~~ye beriye çarpıp kurcalaştırır- rak tablayı yanı başına alır. içinde na soluna bakındık ta yine ilci tarafa bakmağa gözler kamaşır bir takım 
en onüne bir arap çıkar. yirmi tane sahan var. Kapaklarını bi- dizilmiş halayıklar, güzel güzel huri ruha .. Hemen üstündekileri çıkarıp K• ı k A t ı D ~mret sultanım, ne istersin.. rer birer açıp bakar .ki soğ~k ... sı~, gibi kızla.r .• Onları da görüp geçe- atar. Kendini biraz silip temizleye- ıra 1 par ma n ar 

eyınce, kız korkarak: tatlısı, tuzlusu hepsı tekmıl omrun- rek merdıvenden yukarı çıkar. Kar- - B!TMEDt - e· . . K d d K··ı .. k "d v ıf ç 
di - Aman .. Bu hırsız mıdır, ne- de öyle yemekler ne yemiş, ne gör- şısına gelen açık kapılı bir odaya gi- ınncı or on an u türpar a gı en aa mar bulvarı üzerin-

rD· mÜf.. rerek bir de ne baksın .. Odanın or- de yeni yapılınıt olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENOöLU) apart-

tll ıye kendi kendine korku ile du- Şaşırıp, hangisine banacağım kay- ta yeri güzel bir havuz .• içinde turna SoJucanlı kJ ., manlan kiraya verilecektir. 
ta;ı_karşılık vermez. Arap yine t~k- heder.. gözü gibi su .. Yandan fıskiye suyu ÇOCU 8E HER DA 1 REDE: Sıcak ve soğuk ıu, hava gazı, ve eL!.:.::. 
~cl"'Y1P sordukta, kızın aklı başına Ne ise, ötekinden berikinden biraz tavana çıkarıyor. Havuzun etrafında t teaiaab, modem havalandırma ve zil tertibatı, dahili telefon, ham 

erek· d · • d d y· d 
1 1 1 

ki M d Gıdalanru solucanlara verirler.. 1 radyo anteni, bavul ve fazla -ya de.vı.•u, odun ve kömür d-u, 
· yerse e sevmem en oyar. ıne e- tür Ü tür Ü ağaç ar, çiçe er. in er- B l ~ r- -r-

tif-: Her ne ise .. Bu, değneğin ma- ğneği yere vurup Arabın gelip te leri, sandalyeleri elmas ile süslenmif. unun için en birinci deva IS- L sandık ve hizmetçi odalan çamqırhk ve ütü odaları ve her türlü kon-
dc e~ı ol.malı .. Bakayım .. Şunu bir tablayı aldığını görünce: Adeta cennet evine benziyor.. MET SANTONlN BlSKOVl- ~ fur vardır. 
a)unıyeyım, hayırlı ise şimdi belli - Hah •. Şimdi Allah bana verdi. Kız bunları görüp şaşırmasından 1 TIDIR_. -So-- lucanlan dütürür •••• ~ M O R A C AA T YE R l : Her gün saat 12 - 1 ve 16 - 19 ara-n'. Meğer bu değneğin işleri varmış ... kendi üstünü başını unutmuş •. Bir Çocuğu cılızlıktan kurtarır. Ec- ımda büyük Kardiçalı han 52 - 54 avukat Cemal Çançar telefon 3750 

ıye düşünür. Hemen Araba: Şimdi ben de öğrendim.. de odanın içinde bulunan büyük bir zanelerde kutusu 20 kuruıtur. "' Görmek için intaat mahalline müracaat edilmelidir. 

- Karnım acıktı.. Y eyecek ge- Diyerek oradan kalkıı> gider. Önü.. aynada kendini görerek coban kılı- _ ~ 1 
-
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ijinal zif f g cele 
memlekette 

bir başka 
lier 

siy et, 
bir başka husu
cazibe arzeder 

Tuhmin edebilirsiniz ki pek nazik bir Gelınin kaynanası için ... 
m-v,udur. Bizim küçiik bayanlar bunu bir çıl

• Bununla beraber bir kadın için en bü- gmlık, aşka karşı tahammül edilmez bir 
Tük saadet ve bedbahtlık, en büyük saygısızlık sayabilirler. Ne çare ki haki
ilmid ve yeis hatırası taşıyan da bu gc- kat budur. 
eedir. Gelin tam yedi geceyi kaynanasile 

•Ferdinand Reyna• namında bir Fran- llirlikte geçirecektir. 
•ız :nuharriri bu mevzu üzerinde enle- Kim bilir bu geceler zavallı genç çift
resan bir tetkik yapmıştır. Onun tetkik- !ere ne kadar uzun görünecektir. 
lerinden şu satırları alıyoruz: Bir de Fenlandiyada zaten günlerin 

cFransada genç evliler zifaf gecesini çok kısa olduğunu düşünürseniz bu an
Kot Dazürde geçirmeğe giderter. Bu aneye karşı Karny gelinlerinin nasıl is
gecenin mümkün olduğu kadar gizlilik yan etmediklerine hayret "tmekte hak
arzf'tmesini isterler. 

Şl.MAL VE HA'ITI üSTOVA 
lNSANLARI 
$imal ve hattı üstüva insanlarına ge

lin ·e bunlar zifaf gecesini tam bir hayal 
{,lemi içinde geçirmeyi tercih ederler. 

lısınız. 

Yedi gUn sonra kaynananın yatağı 

odadan kaybolur. 
Nihayet iki genç vücud birbirlerine 

kavuşurlar. 

YA LlTUV ANY ADA 

Bakınız Fenlandiyada bu iş nasıl cere- Lituvanyada da zifaf gecesi genç ev-
yan eder: lilerin cenneti değildir. 

Fenlandiyanın büyük ormanlarla mu- Zira orada da gelinler saadetin kanat
J,,.t olan Karny mıntakasında olduğunu- !arını kendi Uzerlerine gerdiğini görme
w.u farzediniz. Görcccğinlz manzara şu- den önce iztırap çekmeğe mecburdurlar. 
dur. Gelin odasında yanyana u!iç yatak Bu Adet belki de sonradan çek<>eekleri 
yapılmıştır. Yahut ta üç karyola kurul- lztıraplara kadını alıştırmak içindir. 

İ nıuştur. !ki yandaki yatağın örtüleri Düğün günU yemekler yendikten, lç
f yoktur. Bu gece gelinle güvey elbiseleri kiler içildikten sonra yeni evliler alayı 
ile yatınağa mecburdurlar. vata ile zifaf odasına getirilir. 

$imdi merakla soracaksınız? Burada koca karısına ananavi malı 
Ya şu Uçüncü yatak kimin için? sorar: 
Tahmin edlnlz bakalım. - Yenl vaziyetinin icap ettlrdiği va-

zifeleri biliyor musun? 
Bu suale genç kız sevincini belirten 

ışıklı bir tebessümle mukabele eder. 
Her kesiiı kar§ısında kocası ile bir

likte hayatlarını birleştireceği yatağı üç 
defa bozar, yapar. Sonra koca kundura
larını çıkarır. Kadın sıcak su getirerek 
onun ayaklarını yıkar. Sonra gözleri 
bağlanır. O böyl<>ee odada dolaşır. Her 
mobleyl tutar ve allahtan inayet temen
ni eder. 

AMAZON SAHlLLERtNDE 

Amazon sahillerinde züaf geceleri en 
garip şekilde cereyan eder. Bu bölgede 
insan kafası avlıyan vahşi Bororos ve 
Şavant kabileleri yaşamaktadır. 

Bu kabilelere mensup delikanlılardan 
biri evlenmek istedi mi, büyük bir dip
lomasi göstererek kızın mensup olduğu 
aile reisinin teveccUhünU ve itimadını 
kazanmağa m<>eburdur. 1ki taraf tekrar 
bu izdivacın vukuunda anlaştılar mı 
genç kız, güneşin grubundan sonra or
mana götUrUIUr. Nişanlı lld şahit huzu
runda müstakbel zevcesini bir ağaca 
bağlar. Burada yakılan büyült bir ateşte 

ba ÖTdüğıinüz adam sancılanmı§ de- tasfiye işi yapılacaktır. Erkek sevdiği 
ğildir.9(Shiııe) denilen dansı tatbik edi- kadını elindeki kırbaçla döver. Bahtsız 
tıor. Bu dans (Big App) denilen ayni kız lztıraptan artık dayağa tahammül 
ı)erecede garip bir darutn pap1Lç1arım ooemiyecek bale gelince kabilenin ııibir
. ı t 1 bazı onun feryadlarına koşarak mtidavam4 a mış ır. 

. . 

Kadın modaları şekılden şekle giriyor 
Moda ııaratıcılıırı şimdi eksantrik birçok 
moda şekilleri peşindedirler. 

Fraıısada ptıvantiyeli ( benekli ) ku
ma~lar moda..• almış yiiriimüştür. Ma
nikürcüler b" modaya uygun olarak be
nekli manikür ıekil1erl çıkarmışlardır. 

2 - Amerikada birrok zarif kadınlar 
Amerika kartalını böyle ııüzleriııe nak
~etme1ctedi,-le,-. 

3 - Saçlarını da yaldızlı konfetilerle 
siisleııorlar. 

hale eder. Sonra kızın etrafında vahşi 
bir dans başlar. Alevler kızın ayaklarını 
yakmağa başlamı§tır. O lztiraptan bayı
lıncıya kadar bu i~kence devam eder. 
Kız bayıldı mı tasfiye tamam olmuştur. 
Şeytan yenilmiştir. 

tşte bu kabil ll.detle:ri öğrenince zifaf 
g<>eesinin enfes heyecanlarını düşünebi
lir misiniz? 

Biz.de zifaf geceleri hakikaten hayatta 
tanınabilecek saadetlerin en büyüğü
dür ... 

Bernard Şov 
f 

Babası, Kızı ve Kardeşi 

Bir iş adamı olarak 
konuşuyor 

Milyoner olan adam 
BUyUk muharrir şimdi 
ağır hasta bulunuyor 

tngilterenin maruf muharrirlerinden 

B •rruırd Shaw oldukça ağır hasta ol

cju~undan doktorlar ziyaret kabul etme

mesini ve telefon muhaverelerini ya•ak 

etmişlerdir. Nükteci edip Tristan Ber

nard'a gençlik sırrını bulmağa muvaf-

yapmaktan menedildi Amelelik 
Şimdi açlıktan ölmeğe mahkum 

Birlcaç gün evvel. babası, kızı ve kar· 

deşi milyoner olan bir adamın, F rancis 

O. F renç adında bir Amerilcalınm, kızı

nın ihti~mh bir hayat ıürdüğü Niyopart 
p]ijlarında amelelik etmek için müracaat 

fak olduğunu ve üç aya varmadan büs- ettiğini yazmıştık. Sonra gelen gazeteler 
' bütün gençleşeceğini söylemiştir. ıhÜkümetin Frcn~ .. e .. am~le~ik etm~ıinc 

Ve ayni zamanda şu hakikati anlat - müsaade etmedıgını bıldırmektedırler. 
mıştır. Frençe: 

c !ki sene evvel Holivuda bir seyahat _ Ailenizle, kardeıiniz ve kızınızla 

yapmıştım . Derhal eserlerimin beyaz işinizi hallediniz. Siz hakiki iıısiz ııayıl
perdeye alınacağı rivayeti çıkarılmıştı. ma,.,,mız. Binaenaleyh amelelik edemez

Filhakika Samuel Goldvyn ile görüş- ıiniz, denmiotir. 

ıııüştüm. Gazeteciler bu mülakattan Is- Frençin iıe ne yeyecek bir lokma ek

lifade ederek etrafımı almışlar bir çok meği ve ne de bannacalc bir damaltı var-

1Ualler sormuşlardı. Verdiğim cevap şu dır. ltsizlere yardım bürosuna baıvur-

olmuştu: muş. 

c Maalesef anlaşamadık. M. Samuell Oradan da: 
Goldvyn yalnız sanata ben de işe allka Kardeı ve kızı milyoner olan bir adam 

. . . yardıma muhtac deiiildir. cevabını ver-
ıo~\e!ı.rorum.> 

mişlerdir. Şimdi hiç bir taraftan yardım 
görmiyen bu czengin çocuğu> açlıktan 

ölmeğe mahkt1m bulunmaktadır. 

Bir sual 
Sükut altın mıdır? 

Paru - Paris - Soir «Sükut altın mı
dır>> ba~lığı alhnda ıunları yazıyor : 

Habe§İetan ıeferi esnasında ltalya 
hankuı albn ihtiyat mevcuduna ait 
bültenlerin neşrini terketmiıti. Bu harp 
ketumiyeti anlaıılır bir ıeydir. 

Yalnız bu tarihten beri ltalyan banka
ıı ayni ketumiyeti muhafazada devam 
ediyor. Bundan Habeı oeferinin daha 

neticelenmediği manası mı çıkarılmalı

dır} Ne oluroa olıun ltolyan bankıwnın 
altın mevcudu dört milyar liret tahmin 
ediliyor ki oek azdır. 

8 TEMMUZ CUMA 1938 

• 
ır doktorun hatıraları 

Dr. Hayzer az kalsın meşhur mil
yarder Piyerpon Morganı kovacaktı .. 

cŞu bilinmiyen insan» adlı eserile 
materyalistler aleminde büyük bir 
1ıayret uyandıran ve şimdi sun'i kalp 
yaratmağa çalışan Dr. Aleksi Kare! 
C>S yaşını doldurduğundan tekaüde 
•evkedilmiş ve kendisi hakkında is
!İsnal bir muamele yapılmasını iste
'Ilediğinden Rokfeller enstitüsünü 
·erketmiştir. 

GEÇEN SENE 
Geçen sene Karelin bir arkadaşı 

~yni sebep yüzünden 20 senedenbe
•i mesaisini ve hayatını vakfettiği 
bu güzel iş başından ayrılmıştı. Bu 
'.!oktorun adı Viktor Hayzerdi. Şiın-
1i bize «Bir doktorun fevkalade odi
•esi> sevlavhası altında fevkıılade 
'ıeyecanlı bir sır '-'eren de odur. 

HAYA TiNi ANLATIYOR 
H ayzer koskoca kitabında güçlük

'er içinde ~ecen çocukluğunun bir 
>ortresini çizdikten sonra on altı de
fa yaptığı devri alem seyahatine ait 
bir çok meraklı safhaları anlatmak
tadır. Dünyanın her hangi bir köşe
sinde kolera, veba veya cüzam oal
~ını baş gösterdi mi Dr. Hayzer ora
da ispatı vücut ederdi. Bu fedaka r 
adam hayatının tam kırk senesini 
hep böyle hastalıkları yenmekle ge
çirmiştir. 

ZEVKTEN DE KAÇMAZDI 
-'it' .-~- ' 

-7' .. 

Onun bu yaşayış tarzına bakanlar 
zevkten, yaşamaktan hoşlanmadığı
nı sandıkları zaman hata ediyorlar
dı. Gençliğinde bahriye doktoru iken 
Birleşik Amerika cümhuriyetleri da
hiline gelen yolcuların sıhhi muaye
nesine memur edilmişti. Bu vazife
yi yaparken bir gün büyük bir heye
canla karşılaşmıştı. 

Amerikanın taçsız krallarnıdan Piyerpon Morgan 
rnesi menedilen bir yolcu yüzünden- rosaces» vak'asına tesadüf ettim. 
di. Sahil doktorlarına verilen talimat Hayzer hemen tecrit edilen bıl 
mucibince Amerika tebaaları bu yolcuyu görmeğe gitti. 
muayeneden istisna edilmişlerdi. Piyer Pon Morganı müthiş bir 

Dalgınlık göstermemek lanmdır .. asabiyet içinde görünce titredi. 
Bir sabah Hayzerin asistanlarından Herşey yoluna girdi. Meşhur rııi!· 

Heyecanının sebebi umumi sıhha
tin vikayesi namına Amerikaya gir-

biri şu haberi verdi : yarderin sinirleri yatıştı. Fakat Ha)'' 
- Yolcular arasında bir «acna zer bu vak'ayı hiç unutmamıştır. 

Sesi) Sorel Sebat işte böyle olur 
Cenubi Amerikaya gi
diyor ve beraberinde 
bir de mu ha-• 

sınema 

60 sene aynı fabrikada çalışan 
kişilik bir amele ailesi 

dört 

biri götürüyor Şolte F rant. ... nın bilhassa mendil eana-
.-...0----- yii ile meohur bir merkezidir. Burada 

Kim derdi ki hemen hemen dünyanın bir çok fabrikalar vardır. Şoltenin ,Oh
her tarafında T urncye çrkmış olan, Birle- rctini yalnız fabrikaları ve sanayii değil, 
şik Amerikada alkış toplıyan, Marakeş insanlarının azımk3.rlığı ve bilhassa se
sarayında eakız çiğniyen Mısırda Ebu!- hatları da temin etmi~tir. Hakikaten Şol
hul ile Romada Mussolini ile konu~an te1i olan bir kimse her hangi bir işe, bir 

meıhur Fransız artisti Sesil Sor el cenubt me.1eğe girdi mi muhakkak ölünceye 
Amerikayı daha görmemiı. . kadar veya ha.ta oluncaya kadar bu iş-

Arjantin ve Brezilya Cümhuriyetleri ten ayrılmaz. 
Sesi! Soreli bir kaç ay için cenubi Ame- Bir Fransız gazetecisi bu kasabada bir 
rikaya davet etmiştir. anket yapmıt ve en aebatkir işçi ailesi 

Fransız tiyatro sahnesinin elçisi ıaıfa.. diye öğrendiği Ginoda karı kocaya mü
tiyle gidecek olan Seıil Sorel ıereline racaat etmiıtir. ikisi de artık ihtiyarlamıı 
Seıil Soreli bir kaç ay için cenubi Ame- olan bu karı koca gazeteciyi gülerek kar-
reste hazırlıklara baılanmııtır. ıılamıılar ve: 

Riyodöjaneyro tiyatrosunda Sesil So.. - Evet, demişlerdir. Biz kasabanın 
rel tem•illeri için biletler tamamen oatıl- en eski lşçilerindeniz. Kaynanam 1860 

yılında buradaki Rişo fabrikasına am~le 
olarak girmiş. O zaman 24 yaşında imİ'· 

8 3 yaşına kadar çalışmış. Annem ise aY' 
nı fabrikaya iki sene sonra kapıcı ola'" 

rak girmiş. Orada 40 eene hizmet etmi§!• 
karımla bana gelince: 

Karım yine aynı fabrikaya 1882 d• 
girerek hastalanarak çıktığı 19 3 3 yılı.rı• 

kadar bila fa.,Ja çalıımış. Ben ise yin• 
bu müesseseye 1 880 de girdim. Hal& 
orada çahşıyorum. Ne yaparsınız. geÇİJP 

mek ve evde tencere kaynatmak l:.z.ırfl· 

Hesap edecek olursanız biz. ölen kt.ıl' 

nanam ve annemle beraber dördümüzu 1 

aynı fabrikada çalışma ıenelerimiz 207 
seneyi geçmektedir. 

Hakikaten sebatkar inıanlannıı 1. ml§ bulunmaktadır. _______ ..., ___________ _ 

Bu •ey aha tin en orijinal tarafı maruf locasında geyinirken, rnakiyajını yapar- - Ekselans .. 
sanatkara komedi Franaez artistlerinden ken velhasıl hayatının bütün safhaları fi- Diye hitap edince sefir: 

maada bir aincma muhabirinin de refa.. lime alınacak ve filimler dünya havadis- - Oh madam.. demİf .. Meılekt•f' 

kat etmesidir. 

&.il Sorelin Fransadan hareketinde, 
vapurda, cenubi Amerikaya muvasal&
tinde, temsillerinde, resmi kabullerde 

]eri arasında dünyanın her tarafında gös
terilecektir . 

Seyahati mü'"nasebetiy]e Brezi1ya sefiri
ni görmeğe giden SC!il Sorel sefire: 

lar arasında merasim olur mu) Ben metn .. 

leketiınin Fransadaki elçi.i ıiz de Franod 
•anatını Brezilyada temsil edecek bir el• 
çisiniz .. 

Berlin 3 (R.A) - Berlin hayvanat bahçesi fevkalade en-ı Nevyork 3 (P.S) - Şmelingi yeneı.ı meşhur zenci bok•0(. 
teresan hayvan kolleksiyonlarile zenginleşmiştir. Bahçenini Joe Lui bu sene içinde başka maç yapmıyacaktır. Şaın~d 
arslanlar kısmında her zamandan daha fazla bir zenginlik yonun menejeri olan Julian Black bu haberi resmen te)' bi 
göze çarpmaktadır. etmiştir. Joeyi böyle bir karar ittihazına sevkeden sebe 

Geçende arslan bekçileri büyük bir kaza geçirmişlerdir. de şöyle anlatmıştır: 
8 

Bir kaç gUn gıda alınıyan bir arslanın ağır hastalığı hasebi- - Joe yeni maçlar yapmayı kabul edecek olursa bu. ""11 

le tedavisine lüzum b8.sıl olmuştu. yapılan enjeksiyonlar çok, tabamrnülünden fazla resim vermesi icap edecektir. an· 
yarı baygın bir halde olan hayvana Ani bir uyanma ve ener- Joenin kararı eylfil maçları için hazırlananlarırun pi y 
jl bahşetmiş, arslan kendisini tedavi ile meşgul olanlara sal- !arını altüst etmiştir. Mike Y akop Bare, Şmeling T~ll 
dırmıştır. Mücadele çetin olmuş ve üç insan canını kurtar- Galenko ile bazı heyecanlı maçlar tertibini düşünmek!".ı.t;,, 
mak için arslanı bir kaç kurşunla yere sermek mecburiyeti Dünya şampiyonu bu sene 400 bin dolar kazandı~ b • 
h8.sıl olmuştur. şimdiden sonra kazanacağı her doların yüzde seksentnı a 

NOT - Kllşemlzde görülen arslan Alınan hayvanat hah- zineye vermeğe mecburdur. 
çesi.ne mensuptur. Ve orada en tabii şartlar içinde yaşamak- NOT - Klişemiz Joeyi istirahat halinde gösteriyor. 
tadır. 



Bir sevda hikayesi 
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1STANBUL RADYOSU: 
öğle neşryatı: 

Saat 12.30 da plakla türk musikisi. 
12.50 d e havadis, 13.05 te plakla tü • 

musikisi. 13.30 da muhtelif plak neşri

Bütün vaitlerc. bütün yeminlere Tağ- ı - Ah 1 dedi. Ben seni ne kadar sev- Akşam n~h: 
llıen İnsan sevdiğinin aıkına ı;e vefasına meye başladım. Ne kadar .. Yazık oldu Saat 18. 30 da plaka dans musikisi, 
inanabilir mi) 1 bana .. Buradan çıkıp gideceksin, sonra 19. 1 S te konferans: Ali Kimi Akyüz 

yatı. 

Bu sual, yarım saatten beri devam e- ben ne olacağım, söyle.. (çocuk terbiyesi), 19. 5 S te borsa haber-
den uzun bir mübahaseye sebep olmuş- Ağlamaya başladı. Ne dersiniz buna~ leri, 20.00 de Grenviç rasathanesinden 
tıı. Ahi hodbini.. hiç inanmadım. İçimden : naklen saat ayarı: Müzeyyen ve ark.adaıt-

Bravo 
Paris-Soir Türk.Fran
sız anlaşması için se

vincini böyle ifade 
ediyor 

Paris, 4 (P.S) - Paris - Soir son an
laşma münascbetile şunları yazıyor: 

«Fransa ve Türkiye dostluk bağlarını 
sıkl;ıştırmışlardır. Hariciye nazırı M. 
Jorj Bone resmi deklarasyonu yerinde 
parafe etmek için Ankaraya gidecek-- inanmak mümkün değil, mümkün ckomedidir> diyordum. Bununla hera- lan: Hüzzam, Uşşak, Kürdili. 20.45 te 

Cleiil.. Yemin et.e bile. ağl- bile ... Gö- ber aramızdaki münucbet ilerliyordu. hava raporu, 20.48 de ömer Riza Doğ- tir. Bravo._ 
h Türkiye Avrupa ile Asya arasında bir 1'61 eevdiğinin qlana. sevgUiniıı ciddili- Ona kııqı çıldırasiye bir muhabbet İsset- rul tarafından arapça söylev. 2 l. 00 de b 'k he b tli 

.ı.:_ _ • .-:ı bağdır. Dünyanın üyiı ve y e ma-.;..,_ ba~1•1·~- bir türlü inanamıyor, meye bll§lamıştım. Sevoa at~~e oyna- orkeıııtra. 21.30 da Muzaffer tıkar 'Ve ar· ...,....IUA b kinasında hayali bir parçadır. Kuv-lllÜJnkiiıı değil, inandmıyor. Maamafih mıya gelmez. Evvela eğlencelerden. İr kadaııları: C:~taraban, 22.10 da Tepebaşı ı d 
ik il ı · ~ vetli bir şefin sevkil idaresi a tın a 

Nafıa vekaletinden:~ 
1 - Eksiltmeye konulan it . : Aydm Batakbğı kurutma ameliyab, 

keşif bedeli 24.250 liradı:r. 
2 - Eksiltme 2!i/7 /938 laribine rutlıyan pezarteai günü mt 12 

de Nafıa vekaleti sular mnum müdürlüğü au elw1tme kcmıisyonu oda· 
sında kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 

3 - istekliler elWlhne §artnamesi, muknele projesi, bayındırhli 
i§leri genel §Clrtnamesi, fenni §arlname ve projeleri iki lira 36 kunıt 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye gİ· 
rebilmek için isteklilerin 3544 liralık muvakkat teminat nrmesi 20 
bin liralık Nafıa su İ}lerini veya buna muadil Nafıa i§lerini teahhüt 
edip muvaffakıyetle bitirdiği ve l>u kahil Nafıa itlerini b8§armakta ka
biliyeti olduğuna dair Nafıa vekaletinden ahnmıı müteahhitlik vesikasi 
ibraz etmesi. 

4 - isteklilerin teklif mektuplarini ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat e-rnline kadar Sular mumu müdürliiğüne makbuz mukabi
linde yermeJeri limndır . 

Postada olan gecikmeleT Dbal edilmez. 2290/244'Z 
İQanın.aJtta da bir zevk var.. vakıt geçirmekten ibaret . en iş . er e- belediye bahçesinden naklen: Varyete 

b b d ynl büyük bir eser peşindedir. Ve unutama-~~ taili~~·~d~~) ~~<l~Lk~ ~~~~~a -m~&.22.SO~~n~~er~~~ ••m•~~--~~~~~----~-~••••••••••~ yız ki Atatürk kudret ve kuvvetinin teDeniliyordu. Herkes başından geçen mak benim için bir vicdan azabı, onun günün programL 

8 - 13 _. 18 - 22 - 2447 (2400) 

ı ,_ sirlerini dışarıya genişletmek emelini ~ lıik.iye ediyor, ve sevdikleri ka- için de bir felaketi mucip o acaıı;.bl Ara· AVRUPA: iSTASYONLARI: 
E 1 l beslem~tir. Bu şanlar dahilinde kü-dınlara cidden inanmadıklarını ispat ede· mızda karar verdik: vene imi.. SENFONlLER: 

h b çük: berelerin vahimJeşmesine nasıl mü-ee\ cleliJler sıralamaya çahşıyordu.Hepsi Bunun için hiç bir ma zur, ir mani 20 Berlin kısa dalgası: Senfonik kon-
A k saade edebilirdik? Hepsi. geçti ..• Qe de hak veriliyordu. cEvet, doğrudur. tasavvur etmiyordum. na.sına işi açma ser, (R. Strausa). 21.25 Pqte: Senfoni 

FraMız - Türk anlaşması tslam alemi Kadınlara inanılmaz, hi.ten ve heves- için münasip bir zaman arıyorduk. (Lort1'ing, Çaykovski. Hubay, Mayer-
bakuriında da ehemmiyetlidir. Filhaki-ten terekküp eden hu mahl\ıklar hercai- Bununla beraber, ben hala şüphe, te- beer, Lehar, Zirer) 22 Prag: Popüler 

b ka Atatürk dini işlerde tam bir bitaraflık dir. Jnanma'- clelı'lı'L, çocnkluk, tecrübe- reddüt içindeydim. Aca a beni cidden ç ı f "'- •L!-! 
K a; e;c t en onııı; musııuıu. muhafaza ~;.,tir. Bununla beraber Iİzliktı'r ...... dcnilı'yordu. O dakikaya ka· seviyor muydu) Yoksa bir hevesten mi HAFiF KONSERLER· "~ 

' · Türkiye ye..-.,"ÜZünde müstakil en büyük dar İçimizde henüz bir kelime bile söy· ibaren Bu kadar havai bir kıza inan· 7. 1 O Berlin kısa dalgası, Karı,ık kon- müslilman .devletidir. Ve bütün !slam 
lerniyen Nami birdenbire ortaya atıldL mak, onunla· evlenmek .. Benimle sonuna 8 15 d 9 30 askeri bando 

ser, · evam.ı. · ' 11.lemi üzerinde muazzam bir nüfuza ma-kadınlara inanılmıyaca~nı iddia edenle- kadar ya~ıyacak mı? Oç haftada benden 8.50 Paris mondiyal: Plak: 9.15. keza, liktir. Hall bütUn gözlerin çevrildiği bu 
tin n1:irlerini reddetti. bıftııcak mı L Ey ~onra? .. Bun'u diifii· 9 45 k t o 35 k-· 1 3 Berlin bsa 

· eza: · ....._ memleketle dostluk mtlnasebetleri.mizi 

Devlet demir yolları 8 inci işlet• 
me müdürlüğünden: 
'10/7 /938 tarihinden itiwesıı ikinci bir iı'are lmdar- bmir - Alafe· 

bir arasında her giin i!liyen 1109 numaralı katar S.•m•neden muay
yen vaktinden 18 dakika evvel ... t 15.10 da hareket edecektir. Cu
martesi gÜn)eri Basmuıe - Menemen • Basmane araımda İ§lİyen 13 
ve 14 numaralı banliyö trenleri de Bannane - Çiğli - Basmane ara· 
unda ifliyecek Çiğli - Menemen - Çiğli kwnı aeferleri lağvedilecektir. 
14 numaralı Jwann Çiğliden baıeketi 14,12 S.N'Mneye DWYualiti 
14.58 dir. Saym halkın malılmu olmak üzere ilin ohmm. 

8-12 2449 (2399) H h d d . B · 1 r nünce deh•etli ıstırap duydum. Ne vapa· dal 1 { f'f ·k· 14 15 k 13 15 - ayır, ayır e ı. azan manı ı · .,, " gası · a ı musı ı. . eza, · sık.l ğ af{ k lmamıZ kendi 

N~~mb~~~am~~.Veb~da~~nH?.K~~k~d~ehi~~~~ p~~~ondfy~:Kon~~~i. 14k~ame~a~~:amne~~-·IZM--IR•B•E&LED~~IYES~atsND~•F.Nmm •• m~~~~-------~~~~-
-1danm1ş olmadığını da anladım. yordum. 13 25 Büheş: PJUk kon!en. 14.30 ke- ,_ 1 

Ah ') ... d' . OuuuŞtur. Y-..1! yuz·· on _)_, __ ·~ o'--- ku-Herltesin düşüncesine aykırı bir iddia - ne yapbn. ne yaptınr.. ıyor- za. 17 Varşova: Radyo orkestrası 17.45 euı UOKUZ una uu. --~~_,,,~,_ 
bl§ıyan bu cümleler, üzerimizde hemen dum. Berlin kısa da lgası: 1ş sonu konseri 18. U /k ,. k ,.[ • / u ruf bedeli keıifli, Hatay caddesinin 
tesirini gösterdi. iki dudak. aynı zaman- f'akat bir vaka bütün emellerimi, ta- 50 keza. 18 Berlin kıaa dalgas1 konser na tur u erı p aga talebe çayın önüne rutlıyan kısmı-
da kıpırdadı ve aynı kelimeyi tekrarla- suvvurlarımı esasından sarstı. Meğer bü- nakli. 19 Pariıı mondital: Plak mu~lcisi. alını yor nm §Ole olarak esaıh tamiri iti bat-
dı: yük hemşiresi bizi kıskanmıyor muy- 19.20 Prag: Karı~ık program. 20.15 Afyon {Hususi) _Halk türkülerini mühendislikten tedarik edilecek ke-

- Nasıl, nasıl?.. m~I •• Müthi§ bir hiddetle ortaya atılma- Bükreş: Rnvclin eserlerinden plak kon· plağa almak 'Ve bu suretle milli musiki- tif ve ıartnamesi veçhi.le ~çık eksilt-
- Bunu size anlatabilmem için küçü- sın mı}. Ne kin ne nefret ... Ne hiddet ve seri. 20.30 Varıova: Amerikan mu!!İki!i mizin tesbitine çalı~mak üzere şehrimi- meye.~uhnu§t~. lha~esı 19-7-938 ı~ 

ciik bir hikaye anlatmam ıazun_ Henüz ,iddet yarabbi! .. Banu bütün tafsilatiyle 21 Belgrad rndyo orkestrası. 22 Viyana ze beş kişilik bir heyet gelmiftir. Heyet sah gunu saat on uçtedır. 1 

Yirnu yapnda ilccn habnm vilayetlerden anlatamam.. Aman, beni ne kadM tah- orkestra soprnn (hafif parçalar), 2 3. 15 azası §U zatlardan müteşekkildir : Cüm- lştinlk etmek isti yenler elli dört 
hirine tnyin edümişti. Ben, tahsili~ bi- kir ettiler, ne kadar tehdit ettiler. Bay. Prag: Plak musikisi. 24.1 O Peşte Çigan bur bll§kanlığı füumonik orkestrası tef lirahk mu-nkbt teminat makbuzu 
titnıck için burada kalmaya mecbur ol- gınlıklar, feryatlar, reznletler... Ben, orkestrası. muavini ve konservatuvar kompozisyon ile söylenen gün ve saatte encümene 
ınuıttun. Bir müddet Bebekte, sonra Bü- maksadımı anlatmak, evlenmek fikrinde OPERALAR. OPERETLER: öğretmeni B. Hasan Ferid Alnar, kon- gelirler. 1 
Yiikderede oturdum. Daha sonra da Mo- olduğumu söylemek istedw. Şiddetli bir 1 S.30 Paris Mondiyal: Delibesin cLe- servatuvar ve müzik öğretmen okulu 3 - 8 -12 - 15 2396 (2368) 
<lada bir aile yanında böyle bir oda kira- role, ıınlııtılmaz bir nefretle mukabele roi J'a din operası 20.40 Gounadnın koro 'efi B. Halil Bedi Yönetgen, Ata- Belediye Mezbaha idare&İ için 
ladırn. Gündüzleri i§İm}e meşgul oluyor, ettiler. Margarcthc operası, 23 Var§ova: Opera türk Terbiye enstitüsü musiki ve san'at mahallinde monte edilmif vazi· 
Receleri hazan küçük Modaya, hazan ça· Anası da büyüğü gibi düıünüyordu . musikisi. tarilli öğretmeni bay Tahsin Bangooğlu yette satın alınac~ Jt 25 beyğir 
Yırlara gidiyor, ve odama geç vakıt ge- lki9i birden: ODA MUSiKiSi: konservatuvar elektrik memuru B. Hiza kuvvetinde ve dizel sisteminde l 
lerek yatıyordum. - Sen ha .. Sen .. Sen görecek!>inl.. 17.30 Derlin kısa dalga~ı. <"d:ı ml13iki- Yetişen. motör makine ve elektrik mühen-

Bu aile bir ana ite iki kızdan ibMctti. diyorlardı. Beni o kadar şa.şırtmışlar, 0 si komcri. Maarif vek&leti heyete resmi memur- dialiğinden tedarik edilecek fen· 
Babalan ölmüştü. Ne pek fakir, ne pek hale koymu§lnrdı ki her şey; bir de:ıi!e- R EStT ALI..ER: lar ve Halkevleri tarafından müzaheret ni ve mali fal'tnameleri veçhile a-
l:engin.. Kıxlann biri yimı.iyi geçkin .. Za- den ibaret sanıyordum. KÜçfit;ü..,ü de 10.30 Ilerlin kmı. do.l~: Şarkılar. 15 edilmesini tamim etmiştir. çık eksiltmeye konmuştur. Mu-

Sooıler birblrlnl ıokıp ediyor ve h6!6 sobolıleyin 
tazcı bw kuvvetle kall:obllmelc i9n bize lazııw 
olan s61ın bit uyl:uyo bir tllrlJ lavı11omıyonrz...: .. 
lite buroda 

VALIDOlimdadımı:ıo yetişirf 

Oau biı' bre l!!Crlilıe .ıdıiz. Zororııı ve 
ıinirleri ııeskİıı edici olOA bu ~ tl'(klftlolz.lu§O 
larp umolmoz bir dev6dır • ... 

il ~DOlı damlo.. ııııbı.t ve hap 
holinde heı eaonede bulunur. 

yıf, asnbt hırçın, kibirli, hasta bir onlarla beraber sanıyordum. Verdiğim 15 Berlin kısa dalgası : Gece şarkı lan, Heyetin çalışması için Parti salonu tah- hammen bedeli 4200 lira olup 
lcız .... Jsmi §ülide.. Öteki on yedi, on hüküm pe~ müthişti. Şöyle düşünmuş- 18.45 Brüno: Saad et ~arkılan, 19. 1 O sis ccJilmi§ ve güzel türkü söyliyenlerle ihalesi 15/7 /938 cuma günü &&at 

aekizinde ... Esmer, şen, sevimli, cana ya- tüm: c Benim zengin olduğumu anlacfı- Vnrşova: Solist konseri {Piyano, viyo- temaslan temin olunmuştur. B. Berç Tür- 16 dadır. iştirak etmek istiyenler NAZiLLi ASLiYE HUKUK 
ltın, sıcak kanlı bir mahluk. O kadar se- lat. Aczimden, a kırndan istifade ettiler. lonsel), 19. 15 Bükreş : Rumen şarkılan, kerin Hatay meselesi hakkındaki bir hi- 315 liralık muvakkat teminat \1'.AHKEMESINDEN. 
"İmli, o kadar ufacık, o kadar ho1 bir Evvela güler yüz göstererek cesaret ver- 20 Vnrşova: Şarkllan. ~0. 25 Prag, ~kı tabesi de heyet tarafından plağa alın- makbuzu veya banka teminat • 
ltız. ki.. Hakikaten bir çocuğa. benziyor- diler. Sonra tehdide giriştiler. Mal~sat· (Çek havalan), 2 t .50 Pe,te. Zenci pr- mışbr. mektubu ile söylenen gün ve saat- G 1 YAP KARAR 1 l LAM l 
du .. Ne maskara, ne tuhaf hali vardı. lan evlenmek değil para. Rezaletten kur- kılan. 22.30 Bcrlin kısa da]gası: Şarki- te encümene gelirler. Nazilli Sümerbank Basma 
Yürüyüşil baıka, sözü başka, tavırları tuJabilmem, namusumu koruyabilmem lar 23.15 Belgmd: muhtelif p.rkılar. Acele mu .. zaye- 28, 5, 8, 12 2309 (2323) fabrikasının vekili Sami Kutluğ 
hareketleri baılta .. Evet. bütün manaıile için beni dehşetli bir para vermeye mec- • DANS MUSiKiSi: 1 - iki bin yüz kırk ÜÇ lira be- tarafından Nazilli Sümer mahal .. 
hir çocuk .. Öyle ki in.sanın mutlaka okşı- bur bırakacaJdar, sonra gene sefilane, 1O.4; Berlin kısa dalgası: 23.15 P~ .J 'l f deli ketifli, Efref paf& 747 nci SO· esinde ob;Jran fabrika kantin Jo,, 
~acağı, seveceği geliyordu. Hani türlü sefilane hayatlarına devam için başka te (plak). • ae l e SQ lŞ kak (Kayabatı) k~~rmda yeni- Uııtacuı Abdullah Hersek aley .. 
türlü oyunları icat eden, yumuk yumuk avlar arıyacaklar. . l lakkımda gösterilen önümüzde.ki Pazar günü yani Tem- den yaptırılacak ııt~ dı~ ine açılan kira akdinin feshi ve 

Panıuk kedi yavrulnn vardı; mutlaka muamele tuzaktan ibaret .. Hepsi kome- D Q K T Q R muzun (onuncu) günü sabahley~ saat ~a§miihend.islikt~n bedeli. mukabı- Jacak davasında müddeialeyhin 
görünce insan okşamak, sevmek, sıkmak di... •• k onda Kcmeralt.mda Şamlı solmgında linde t~arık. edılecek Ju:sif ve prl· yeri beliniz olduğundan ilanen 
ister. İ§te onun gibi bir şey.. Diyordum. Ah 1 o :uıman ne oldum, Fa i '.7 1 b rahim o t e askeri fınnı ittisalinde l1 numarada Zi- namesı veçhıle açık daıltmeye ko- . .. - w 

Odaya ta§ındığunın üçüncü günü bu bilemezsiniz. İnsan bu kadar aldatılaca- tl. Şan Aiıal:ı ait lüks mobilyalar bilmüza- nulmuştur. ihalesi 12/7 /938 sah t':~~ıgat ıfa kılındıgı halde gelme: 
aile ile adeta dost olnnqtuk. Ana, eve ğına hükmederse gerek kendi nefsine, o ' İ •• yede satılacaktır. günü saat on albdadır. lttirak et- dıgınden hakkında gıyap kararı 
her girif, çıkışta tatlı gülüşlerle: gerek aldatanlara karşı müthi~ bir hid- pera OY Lüks Kabint' Fransız koltuk takımı, mek iıtiyenler yüz albnıt lıra yet· 'Verilmif ve muamele yapı]mıt ve 

- Nasıl.ınıd Yahut ... fa geldiniz di- det hissediyor. Büyük bir şa§kınlık için- Muayenehanemi ikinci Beyler nikel iki kişilik' karyola somyasi)e, çilte mit bet kunıtluk muvakkat temi- muhakeme 12/7 /9'38 e bırakıl· 
Yordu. Odama giriyor, etyayı düzelti- de yapacağımı dü§iinmeye b31ladım. sokağında Halk fırkası sırasında ve toK ltanatıı mavun aynalı dolaplar, nat makbuzu veya banka teminat l,ftır. 
Yor.. . Belki aleyhime dava açcıcaklardı. Elle- 65 numaralı evin birinci kahna lüks şemsiyelik, lüks lavman tuvalet,2 mektubu ile &Öylenen gün ve saat· O gün saat sekizde Nazilli Sulll 

Küçük afacan, rüzgar gibi uçarak kah- rinde en mükemel deliller vardı: Aşk naklettim. Fransız hastanesile ala· adet tuvn1etli komedin büyük Uşak ta emcümenene gelirler. Hukuk mahkemesine gelmesi aksi 
"erni getiriyor, sonra latife ediyordu. mektuplarım.. kam yoktur. Sabahdan aktama hah, ceviz karyola som;esile, yumur- 2 - iki bin bq yüz yirmi lira takdirde muhakemenin giyaben 

-Nami bey .. Sakın Modada kur yap- Bunu da düşününce büsbütün fenala§· kadar müracaat kabul olunur. taiı mavun orta masası, ı mavun say- b_edeli ketifl, ~i çq~ik cad~e· bakılacağı tebliğ makamına kaim 
lnayınız. Buradaki kızlann biricik zevk- tım. Ağlıyor, ağlıyordum. bor, hasırlı takım, duvar, ve !ltanape sınden hacı Alı efendi caddesıne olmak üzere ilan olunur. 
1 ' -1 k. ı d y 

1 
· IZMfR MEMLEKET HASTA- yılı '-- '-L-eri gençlerle eğlenmek, mektup alıp ver- Artık evden uzaıı; aşmayn, ıra a ıgun scccndeler ve sair bir çok mobilyalar kadar uzanan 743 &a SO.ııu:uua 2462 (2396)' 

l'ılelttir. Dikkat ediniz, sizi de kandırma- odadan büsbütün çıkmaya hazırlanıyor- NESi DAHtLt HASTALIK- bilmüzayede satılncaktır. yapbrılacak bef yüz yebnif metre 
81nlar 1.. Sonra karıımam ha.. diyerek dum. Küçüğü yanıma göndermiyorlardı. LAR MOT AHASSISl Satış peşindir boyda kanalizasyon bafmühendis-

RÜlüyor, hoplıyor, odamı §enlendiriyor, Büyük, muvaffakıyetinden mağrur bir D O K T O R Emniyet müzayede likten bedeli mukabilinde tedarw b kurutluk muvakkat teminat 

'RÖnlürnü nC§elendiriyor, vücudunu dai- tavırla yüzüme hiç bakmıyarak girip çı- CelaA ı· Yartın salonu müdüriyeti e~lilecek keti.f ve tartnamesi vec· melbuzu veya banka tem'nat 
l'ıla hana arattırarak çıkıp gidiyordu. Bu, kıyordu. Bilmem nasıl oldu? Küçüğü, 28 _ 2!) hıle açık ekaıltmeye konulmuttur. ktubu ile &Öylenen gün Y°'e ıa• 
bir değil, be§ değil, ber gÜn böylece de- beklemediğim bir dakikada odamda bul- lha!C!i 12/7 /9~ Salı gün~ . ıaat ~:e encümene gelirler. 
\o~ ediyordu. dom. Titriyerek eller~den tuttu, e.ğlı- IZMIR iKiNCi HUKUK MAH- on albdadır. lftırak etmek ııtiyen· 30 5 S 

12 2341 
(2335)' 

Ve ben hiç aıhlmıyordum. Aile~ ara- yordu. Hiç unutamıyacağım bir heyecan- KEMESINDEN: ler yüz seksen dokuz liralık mu- ' ' • ' • • • , • 
tnı:vordum. Onları hiç göreceğim gelmi- lal Muayenehanesi : lkinci Beyler Karııyaka Bahariye sokak 10 vakat teminat makbuzu veya ban- ~ledıye. varıdat daıreıı ıçın 
>'ordu. Gezip eğlendiğim için~}. Ha· - Nami! dedi .. Ben heroeyi hazırla- sokağında F11111 karşısnıda (25) No. lu evde oturan Hüseyin kızı ka teminat mektuba ile sövlener mAua~badkk~ ıle ~~W: alın~c~ır, 
l'ırı Evden bir yere gittiğim yoktu. Gün- dım. İşte eizin mektuplarınız.. numaradadır. Nazlı tarafından Kar,ıyaka Tavas gün ve saatta encümene gelirler. !.agı a ı ev~a .~ laız o a/7n/ar38ın 
düzleri ve geceleri daima evdevdim. Ve Yüzüne hayretle bakarken ilave etti: TELEFON : 3956 k ... d H r vl Ab 3 () - yirmi dört lira on müsabaka gunu o an 11 9 

., EVi Cöztepe Tramvay caddesi '° agın a oturan a ıt og u - - ç J'U% art · ·· ·· t k dar her hlnız değildim. Ya büyük kızlan, ya- - Bu kadar habretlerden eonra be- No. IOlB TELEFON 
2545 

dullah aleyhine açılan ıubutu ta- akı ~ bedeli ~ifli Kar41yakP p~z beld~unu ~.ona ~ 
rıırnda, ya küçük.. Ya da mektup yaz- ni almıyacağınızı anladım. Zaten bunlar lak davasının yapılan tahkikat ve 1840 ncı sokakta (Meserret) yap- gun e ~.yeye mak.uracaa ar 
l'ılllJtJa ınqgul oluyordum. Kime? Aile- da vermiyecekler. Kendimi öldüreceğim. mahkemesi sonunda: Ahdullahın tmlacak adi döteme başmühendis· AB - TAurkk 0li!;: h" ti . b"f 
l'rıe mi) Hayır, onlara hahada bir mel- Çünltü ıNz.i seviyorum. Ben öldükten Tablabn Şifa kaynakları Nazlıyı 340 senesinde botamıt ol- tikten tedarik edilecek keşif ve . - s er ızme nı ı ır-
~up bile yazmaya üşeniyordum. Yazdı- sonra bu mektupların yabancı ellere geç- Kara koç ı}ıcaJarı duiu dinlenen tahitlerin beyana- !artnamesi veçhile açık eksiltme- mıt olmakiabı kte 
Rıırı rn~ktuplar hep küçüğe idi. mesini istemem. Yalnız sizden bir ricam tile tahakkuk eylemif olduğundan ye ko~u~.muttur. ihalesi 12/7 ~9'38 ~u olm~. orta me P me• 
ô Bu nıektuplar önce ufacık cümlelerle var. fJbet. mezarımı öğrenttelc.ai.niz. Bu Jd kanunu medeninin sureti meriyet ıalı gunu saat on altıdadır. ~rırak y . bul 
lltlaınııhl <Ben sizi o kadar seviyo- kağıtlan oraya, benimle beraber gömü- açı 1 ve tekli tatbiki hakkındaki kanu- etmek iatiyenler yirmi dört linı D k afl otuzu geçmıf un-
~ ll .. > cümlesini yazdığım kiiçük ki- nüz. Dünyada en u:vdiğim §eyler bun- İzmir ve havalisi sayın halkınca sene- nun 1 ve 9 uncu maddeleri hü· elli kuru~luk muvakat teminat mama • 
gıdı ınasarun üzerinde unutmak mecbu- lardı. Sizin namus ve şerefinizi kurtar- lerdcnberi bir çok hastalıklara ve biilıas- kümlerine tevfikan Abdullahin makbuzu veya banka teminat 2456 (2397) 
riyetinde kaldun. Ertw gün bu kağıdın malc için son bir fedakarlıkta bulunmak sa siyatik ve müzmin romatizmaya şifa Nazlıyı 340 senesinde boşamıt ol· mektubu ile &Öylenen gün ve saat- Motc.iklct ve binicileri hakknida 
~tında bir ( ~) istifham ipreti gördüm. ·~tedim. Size onları iade ediyorum. Fa- verici banyoları, güzel manzarası ve da- duiunun ıuhutuna ve nüfus kay- ta encümene gelirler. !enbihnameye madde eklenmiıtir. 
'- il ih 1 B b dairi 26-1 S-8 2288 (2314) Hükümler Belediyenin ilin tahta· e-vap verd~: canlama dın mıh Bir kat, ı an· aye ayrı mıım. unu ana va- imi surette akan temiz ve berrak sula- dın ' evliliklerinin silinmesine • 
gUn sonra bir ba§ka kağıt ve bir lelim~ adediyor musunuz? riyle tanınmış Seferihisarın Karakoç ve masarifi muhakeme olan 1076 Bin dokuz yüz yetmit bet lin sına ~D'. Gazete ile ilim taıi
c:len ibaret bir mukabele .. Daha ertesi Ah yarabbif.. Sözlerinde öyle bir ~a- ılıcaları açılmıştır. Teşrif edeceklerin kuruşun dahi Abdullaha yükletil- bedeli keşifli Bayındırlık salı.asın. hinden bir hafta sonra mer'iyete g&-
~ün uzunca bir a§k mektubu. Tnbii ban- !yet, halinde öyle bir ciddiyet vardı ki .. birinci kordonda 12 numaralı garajda meıine temyizi kabil olmak üzere da Şükrü Kaya bulvarında Lozarı çecektir. 

2454 
(
2395

) 
il. ta. cevap ta alıyordum. Hayatımda hiç hirşeye Lu kadar sevin- Seferihisar otobüslerine müracaat eyle- 15/11/937 tarihinde davacının meydanı ile doktor Mustafa En 

Küçük, benim yanımda biraz ciddileş-- diğimi bilmiyorum. işte o dakikada haki- melcri ve beraberlerinde nüfus tezkere- vicahında ve Abdullahın gıyabın- ver caddesi arıuındaki iki yol dö - 8 • 12 - 15/7 /938 tarihli en--
meye bnşlamı§tı. Odama sık sık gelmek- katen, cidden sevildiğimi Anladım. Bu lrini de getirmeleri rica olunur. da karar verildiği ve usulen tan- temesinin belediyece verilecelr ı:ümen günlerinde açık ve kapaJi 
ten çekiniyordu. Bunun Lence manası yavrucuk hakkındaki şüphelerimden u- (ô-7) (1-10) zim kılınan gıyap ihbarnamesini bandırma paket taşlarile esaslı &U· zarfla arttırma ve eksiltme su:etiy-
:l'iydi. Demek bana ehemmiyet veriyor· tnndım. Ve en samimi bir sevgi ile onn Ahdullahın ikametgiihınm meç· rette tamiri bq mühendislikten te- 1.e ihıılelerinin sant on altıda yaJ?ı.la-

u. Hayret .. Evet, rudanmıyordwn. Ba- elinden tutarak: tım. Ertesi gece küçükte beni takip etti. huliyetine mebni maLkeme kori- darik edilecek ketif ve f&J'lnameı; cağı ilan edibni§ olan bilfunum 1!1e-
;~ karşı muamelesi büsbütün deği§mişti. - Hayır, bu iyi olmaz dedim .. Evle- Buluştuk. Evlendik. Bahtiyarım .. Zev· doruna talik kılındığı tebliğ ma- veçhile açık eksiltmeye konulmuf· ~-yaz ~ünas~~~tiy~e ~esai se:ıt&e. 

ır gün geldi ki bu sevgili. bu hoppa, niriz. Mesut ve bahtiyar yqanz., cemden bir daltika filtiyet etmem. Ve ke.mma kaim olmak üzere ilan tur. ihalesi 1517 /938 cuma güni! nnm degıpnesı uzerme ihaleleri &J.• 
~~taınaz, bu afacan kız munis bir mu O kadar ıaşaladı k.i inanamıyordu. diyebilirim ki aize, sevilmek balamın; olunur. saat on alhdadır. iştirak etmek is. ni günler saat on üçte yapılacaktır, 
~ıLi kollanmın arasına ntılarnk: fakat dediğim gibi oldu. Ben evden çık· dan dünyanın en bahtiyar ada~~,!_ 2450 (2398)' tiyenle!_Y-Yz kırk aekiz ljra yl_rmi 2~55 i_23~} 



SITMA 
Verem ve frengi kadar korkunç bir hastalıktır. Sıbnalı mmtakalar. 

da bu afetten korunmak ve hastaların derhal tedaviye kO§IDalan §art
tır. Sıtma nedir? Sıcaklann baflangıcından nihayetine l:adar ya,ıyan 
ve (Anofel) denilen sivri sineklerin kanımıza bıraktıkları müthit 
mikroplann tahribabdır. Bu sinekler, göl, bataklık ve durgun sular 
üzerinde yetİ§İr ve parazitlerini kanımıza a,ılayıp kanttırırlar. Bu za. 
lim parazitler kanımızın en hayati cevheri olan kırmızı yuvarlacıklan 
daima yiyerek ve kanımızın içinde çiftleşerek çoğalırlar. Sıtma nöbeti 
dediğimiz titreme, ürperme, atq hep bu parazitlerin kanımızda olan 
mücadelesidir ki netice : Kansızlık, dermansızlık, sarılık, dalak ıit· 
mesi ve nihayet ölümdür. 

Vatandq : Sağlığım bu ifetten koru. 
Kinin, arsenik, çelik ve bir çok acı nebatat hülUalariyle hususi bir 

ıekilde hazırlanan ve sıhhat vekaletinin resmi ruhsahnı haiz 

BiOGENiNE 
Sıtma parazitlerinin en imansız bir dil§manıdır. Sıtmadan 

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

le ve sinirleri kuvvetlendirir. lttihayı açar, dermansızlığı giderir, 11t
ma parazitlerini ve mikroplarını öldürür. Tili olarak bel gevtekliii ve 
ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 

Sıtmanın bütün ıekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ili.ç 
her eczanede bulunur. 

Emlak ve eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No.su taj Nevi Depozitosu 

Kıy.TL. T.L. 
M2. 

C.197 Aydın Ramazan pafll Ma. 43.44 dükkan 1500-138 300 
hükümet bulvan Yoğurt, yağ pazan 
Ada 35 parsel 1 

C.200 Aydın Köprülü Mah. lnönü 43 Ev 1000-128 200 
Caddesi ada 426, parsel 11 

lzahab yukanda yazılı gayri menkullerin peşin para veya yüzde 
sekiz buçuk faizli dört senelik taksitle sahtı 15 - 7 • 938 cuma günü 
saat on birde milli Aydın bankasında yapılacaktır. ' 

latekli olanlann hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize ya
tırarak arthrmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoirafla nüfus cüz-
daJtlannı getirmeleri. 30 - 8 2342 {2336) 

• 

Jilet senayiinde eşsiz 
bir tekamül 

Traş bıçakları fennin bir harikası traş 
bıçaklarının mutlak en iyisidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 
•• 

Mazhar Ongür 
Hükümet caddesi kemeraltı karakol karşısında 

IZMi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamufiundan At, Tayyare, Ktipekba,, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 
Kabot bezi iınal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
nensucatına fa iktir. 

TeJelon No. 2211 ve 30')7 
Tt•lgrat adresi: Bayrak Jzmir 

~ 
O oy ç e O r i y ant bank 

Dl~ESDNER BANK ŞURESJ 
IZMiB 

Al l<, HK .KZI HERI.J:S 

Alnıangada J7{J Şubeal Mevcutiar 
!;111 mllye ve ıbtiyat Ak~eai 

lü'ıi,o00,000 Rayh~mark 
T6rlıiyede l;\nheleri : TST.A X BUJ, vn fZM fR. 

J\IıdırJa Şubeleri: I<AHIUE ve ISKJ:<:ND.ERlxJı; 
RAr ıiirlH hRnkR ınnAın11lıitnı ifA "" kAhnl Pi111r 

TRHTR: 
HURUlRRDR/f 

kurtulunuz 

Kula . Mensucat 
FABRiKASININ 

, . ....._,_ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vllrlnlerlnde te,hlr edllmaktedlr, LUtfen ziyaret 
ediniz, Satı, toptan ve perakende .... 

~--111!!!!11- . ' UMUM SANA YI ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat makinaları ve tezgôlıları bilumum sanayi makina 
ları, Tornalar, Makkaplar, Frezeler ve•aire .. 
cPLAlT» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçalan. 
Pamuk preselt>ri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler, 
Dekovil ve maden ocakları demiryollan in,aat malzemeleri .. 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve .• 
TIT ANIT ıert maden tııkımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı atağıdaki adresten temin edebilirsiniz ı 

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

Telefon : 2413 Posta Kutusu 234 
1 -13 {841) 

- 1 

D A 1 ~IJ O N Masa vantilatörleri 
·~ ~~~~' 
~~ 

~'§.. . 

~ıı 
l 

• 
1936 seneıinde en ıon icat edilen bu vantilatörler üç adet pil

le itler. Bir ıaatte bir kuruttan daha az ıarfiyat yapar. Bankala
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçhr. Bilhassa aaatte bir kurut ıribi az ıarfiyat yap:ınaaı 
tasarruf için bir harikadır. Tavaiye ederz. 

Satıf yeri ve deposu t lzmirde Suluhan civarında No. 'IJJ/9 
ö D E.M 1ŞL1 H O S EY 1 N H O SN O 

INGILTERENIN ENO "MEYVA Tuzu" 
• 

HARKASf Gfııl TANrl'iLMis DUNYADA YOKTllll 

ENO "MEYVA TUZU" sondercce teksif edilınis 
bir toz olub, ~Ulc şeklindeki mümasil müstahzarlar· 
dan daha katı bir tcsır icra eder. Mukayeseden soıııa 
ENO " MEYV A TUZU " almakda israr ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

..... :ml:~9-·1Zm1----------------------.... 
Motosiklet Aln1ak Çok kolay 

F'.A..~.A..T 
Yedek Parcaları Mevcut Olan • 

Motosiklet Bulmak Çok Zor 
YEDEK PARÇALARI OLMIYAN BiR MOTOSiKLETi ALMAK 

DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BiR MEMLEKETIE 
YAŞAMAK DEMEKTiR 

MOTOSIKLETLERINIZIN AYLARCA MUA 1T AL KALMASINI 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECEGINIZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UF AK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI J\ılEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

VtCfOfUA· ,,'JAM.~Mıiit-• 
Cf 1.iOO ccm toıır•uımo~~jt 

,._ l!> H 

... 
PHANOMEN Marka Bisikletleri 
PRESIDENT çok ehven fiatlerle 
PiKT A TOR satılmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

A1ioıti B;radf'rfer 
E. K. Ş. Kôzım Dirik 

"VEM,. marka 
• 

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

''---------------------------' 

• 

\ . 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmeaine mini olur, Komojen saç

ların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen aaçlann gıdasıd.ı-.. 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir nyihuı van:İır. Komojen Kanzuk 
'.İs ~iri maluf ec:Waelerle ıtriyat ına&azalannda bulunur. 



Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır . 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena ikıbetler doğurmaaına 
mini olmakla beraber bütün ııtıraplan da dindirir. 

lcabuula günde 3 kaıe alınabilir 

Eczacı Kemal Ka-• 

mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddesi 
Beyler Sokağı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götüriilecek 
en ıık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimllin 

~ahar çiçeği 

kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmu§, kokuculu• 
&lemini şaşırtmıı bulunmaktadır
Hila) eczanesini. eczaa Kemal 

Kamili işindt:ki ciddiyeti, kolon
yalarını fzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için fİ§e)er üzerinde Kemal 
Kimil admı 2örmelisiniz. 

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

Ceza evi mabk6mlarma vasati günde 330 adet verilmek üzere mu
hammen bedeli 8448 liradan ibaret beheri 960 gramdan yerli buğ
dayından yapılımt ikinci nevi ekmek ceza evine teslim edilmek prti
le eksiltmeye konulmuıtur. 

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

taahhütlere girebileceklerine· dair Ticaret odasından alacaktan vesika
larla birlikte 15 temmuz 938 cuma günü saat 16 ya kadar makbuz 
mukabilinde C. M. U. liğine tevdie mecburc:IW"lar. 

S - Eksiltme ve ihale muamelesi 15 temmuz 938 cuma günü saat 
16 da Aydm C. M. U. liği dairesinde toplanacak komisyon huzurun
da yapılacaktır. 

6 - Muraflar miifteriye aittir. 
7 - Daha fazla malUnıat almak ve farbıameyi görmek istiyenler 

C. M. U. liğine müracaat etnieleri lazundır. 
23 - 28 - 3 - 8 2228 (2282) 

Cildinizin tahriş edılmemesıni 
la terseniz 

Dünyanın her tarafından şeve seve kullanılan ve 
cildi trattan sonra pamuk gibi yumul}&tan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

lzmir Defterdarlığından: 
Keıif bedeli 
Lira Ku. 
662 02 Hazineye ait birinci Kordonda yeni Adliye ıubesi binasın

da keıifnameıi mucibince yapılacak olan tamirat. 
Y ukanda yazılı yapılacak olan tamirat 29-6-938 tarihinden itiba

ren on bq gÜn müddetle açık eksiltmeye konulımqtur. ihalesi 13/7 I 
938 tarihinde ıaat 13 te Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Ta
liplerin yüzde yedi buçuk teminat yatırmalan ve kqifnameyi görmek 
İatiyenlerin Milli Emlik müdürlüğüne müracaatleri. 

29 - 8 2322 {2330) 

, 

1 
~ 
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-- JBC&i - DEUTSCHE LEVAN 1 
TE- LlNIE 
G. m. b. H. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL 1'."EERLANDES 
KUMPANYASI 

ff. SCHUET JUNO vapuru 8/7 tarihinde beltlen
MARtÇA vapuru 6 temmuzda bekle· mekte olup yükünü tahliye edip Burgu 

DfTor. Rotterdanı. Hambuıa Ye Bremen Varna ve Kösteuce limanlan için yük 
Jçbı yUk al caltbr alacaktır. 

a • SVENSKA ORtENT UNE!N 
SERvtCE MARITIME ROUMAINE VIKINGLAND motörü 18 temmuz· 

BUCAREST da beklenmekte olup Rotterdam, Ham· 
DUROSTOR vapuru 2.f temmuzda b~ Gdynia, Oanzig, Danimark ve 

bekt.tyor. KlSıtence, Calatz ve Tuna Baltık limanlan için yük alacakttr. 

limanlan için yük alaeakbr. FtNSKA ANG A/8 
JOHNSTON V ARREN UNF.S L TD. SAAIMA vapuru 6 temmuzd~ bek-

lanmekte olup doiru Anven n Finlaııd 
UVERPOOL ı· l · · "k 1 '-tı ıman arı ıçın yu a acaıı; r. 

AV1EMORE vapuru 3 temm~a bek· SERVtCE MARITlME ROUMAIN 
JenJ;yor. Burgu. Varna. K&tence, Suli· ALBA JUUA vapuru 6 temmuzcb 
na, Calatz ve lbrail llmanlan için ytik bekleniyor. Malta, Marailya 'Ye Cenon 
alacakm. limanlan için yük ve yolcu alır. 

lli.ndaki hareket tarihleriyle nulun• 
STE ROY ALE HONGROISE lardaki değifikliklerden acenta mcauli• 

DANUBE MARl11ME yet kabul etmez. Daha fazla ta&illt için 
TtSZA vapuru 15 temmuzda belde- ikinci Kordonda FRA TFl.U SPERCO 

Diyor. Beyrut. Port Sait ve lakenderiye vapur acentalı.ğma müracaat edilmesi ri· 

için yük alacaktır. ca olunur. 
BUDAPEST vapuru 14 temmuzda Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4.22) 

bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala

caktır. 

AMERtCAN EXPORT UNF.S 

EXCHF..sTER vapuru l O temmuzda 

bekleniyor. Nevyork için yük alacakbr. 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
EXETER vapuru ı ~ temmuzda Pi· HELLENlC UNES L TD. 

reden Nevyork lçln hareket edecektir. ATHINAl vapuru 12/ 15 temmuz 
DAnda1d hareket tarihleriyle nav· arasında beklenilmekte olup Rotterdanı 

lwılardald de~lkllklerden acenta me- Hamburg vo Anvers limanlan için yü~ 

-

__ ,, et kabul etmez. alacaktır. . . • .,..,~""'~~~Ml!:ı.!2%mMllZbilll:__________ •wıY HELLAS Tapuru temmux nihayetin• 
Daha fazla ta&Ult almak için Blrln- de beklenilmekte olup Rotterdam, Ham• 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee burg ve Anvere limanlarına yük ala· 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra- caktır. 

~. 

TURAN J'abrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş 1abunu ve kremi ile gl\ıellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde aıablmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tıılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ye j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Poata Kut. 22.ı11 Teefon a.ııaa·s 

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

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
en.za ve hatti zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide hummaıı, apandi
sit, nevrasteni, ııtma ve romatiz
ma ya~~ığı fennen anlatılnııftır •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut ıağlığının en birinci f&r• 

tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz Ye etmelisi
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumut olur· 
tun uz. 

RADYOLIN 
ile di,lerinizi sabah ve akp.m her ıemekten ıonra fırçalayınl% •. c 

caat edilmesi rlca olunur. ONITED STA TES AND LEV ANT 
Tel No. 2001"2008. UNE LTD • 

HEL VIG motörü temmuz: lptiduınd• 

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

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Llnea Ltd. 

LONDRA jHATI'I 

alacaktır. 

BAGHDAD motörü 1O/12 ağust09 
arasında beklenilmekte olup Nevyork 
için yük alacaktır. 

BAALBEK motörü 15/1 7 eylw nra• 

eında beklenilmekte olup Nevyork içio 
yük alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HA TII 
ZETSKA PLOVlDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı iktısat konferanıınıq 

ıeyyah, yolcu ve yü1': için te1ia ettiii hat· 
ta mensup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 
DESTRO vapuru 7 haziranda 

L• l 5 d l' Lülr.a vapuru 9 temmuzda 18 d• 
ıverpoo Ye vanaea an ae ıp 1. 1 ak Constanza, Varna vo Burgaı ıman an 

Jtik çıkarac • için hareket edecektir. 
CAV ALLO vapuru 7 haziranda L o V C E N 

gelip Londra ve Hull için yfik ala- lüka vapuru pazartai 18 temmuz 1aat 
aktır t 2 de lzmirdcn hueket edecek Pire. 

C • Korfu. Adriyatik limanlara. Venodik. 
FLAMINIAN vapuru 22 hazi· Trieate ve Şupk limanlan için yolcu ve 

randa Liverpool Ye Svameadan yük alacaktır. 
gelip yGk çıkaracak. Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 

· gerek vapur isimleri ve navlunlan hak· 
DRAGO vapuru 25 haziranda kında acenta bir taahhUt altına girmez. 

Londra, Hull ve Anveraten gelip Daha fazla tabillt almak için Blrlııd 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

Londra 'Ye Hull için yük alacakbr umuml deniz acentalıtı Ltd. mtlracaat 
Tarih ve navlunlardakl değiJllclJkler- edilmesi rica olunur. 

den &e111ta metUll,yet kabul etmu. TELEFON: 31'11 - '°73 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin miisteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dilr. 43 aenelik tecrübeli idaresiyle bütün ERe 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
harlar. 

Birçok hıuuıiyetlerine ilaveten fiatlcr müthit ucuzdur. 
lıtanbulda bütün E«e ve lzmirliler bu otellerde bulaturlar. 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

Çe§itleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 
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ispanya meselesi halledilmezse 
.Roma ve Londra ·arasındaki anlaşma tatbik mevkii ne girmeyecek 

Yine güçlük aş gösterdi 
Karışmazlık komitesinin kararı da 
kolaylıkla tatbik edilmiyecek mi? 
Londra, 7 ( ö.R) - A;am kamara· 

aının dünkü toplantısında dış politika 
üzerine münakaşalar olnuıştur. 

Ba~vekil bay Çcmberlayn, muhalit 
partiler liderleri tarafından sotulan sual
lere cevaben bazı ifşaatta bulunmak ]ü. 

llumunu hissetmiştir. Çemberlaynin ıöz
lerioc göre lngiliz hükümeti lspanyol 
meselesi hal1edi1medikçe Roma ve Lon· 
ara arasmdaki anlaşmanın tatbik mev
kiine girmesi kabil olmadığı fikrindedir. 

Yine bu cel,ede Çemberlayn İngiliz 

hükümetinin Pirene hudutlarını kapa• 
1nağa mecbur etmek için Fransa üze• 
rinde tazyik yaptığı haberlerini yalanla· 
mıştır. Ve şunu ilave etmiştiT : 

- BugÜnkU ~rtlnr içinde Jngiltere 
Fransadan asla böyle bir talepte ~ulu
namazdı. 

Londra, 1 (A.A) - Bugün Avam 
kamnrnsmda işçi muhalefet mebusların· 
dan bay Davidsonun bir ıualine cevap 
veren başvekil Çemberlayn demiştir ki: 

- f ngiliz • İtalyan anlaşması bnzı şe• 
rait dahilinde daha evvelden husul bul· 
madıkça icra mevkiine konulnmıyacak
tır. Mnamafih hükUmet bu şerait hu•ul 
bulur bulmaz anlqm:mın mümkün oldu· 
ğu kadar çabuk tarihte mer'iyet mevkii· 
ne girmesini görmek arzusundadır. 

GöNOLLOLER MESELE.Si 
Paris, 7 (ö.R) - Ademi müdahale 

komitesince kabul edilen lngiliz pli.ıoı 

büyük güçlüklere tesadüf etmeksizin tat• 
bik edileceği kannnti 'Vardır. Filhakika ~ 

.,, ... 
Jlıaı..t~ 
Ciimhuriyetçi askerleri1ı (Geçilmez) diyerek topraklarını müdn.Jaa eden 

sembolik bir t'esim 
bu plimın tatbikntında bazı manialar or· 
taya çıkacaksa da bunları atlatmak ka
bil olaeakhr. Şimdilik her ocyden Önce 
Barselon ve Burgoı hükümetlerinin mu
vafakatlerini elde etmek lazımdır. Jngi; 
liz hükümeti iki lspanyada diplomatik 
te•ebbüslere derhal ba,lıyaca:ktır. 
Bım mahfel1er Burgos ve Barıtelonun 

Londra, 7 {AA) - İngiliz gazete- dahili bir harp mahiyetini veren bu an-
lerinin ekserisi ispanyadaki r:önüllülerin )a§manın mezkur ihtilafın tasfiyesini ko
geri alınmasına dair olan lngiliz planının layln~tıracağı mütnl5.nsını ileri sürmekte· 
dün ademi müdahale komitesjnce kabul dir. 
edilmiş olma~ını memnuniyetle karşıla

maktadır. 

T aymis g8%etesi ademi müdahale ko
mite9inin dün ilk defa olarak esatılı bir 

iSPANYADA HARP VAZlYETl 
Roma, 6 (A.A) - Messagero gaze-

tesine Saragostan gelen bir habere göre 
1 7 haziranda Kartapen limanının bom
bardımanı neticesinde Be.rselon hükü
meti filosunun başlıca cüzü tamları ağır 
surette hasara uğramıştır. 

Bu gazeteye göre bombardıman Bale· 
ar adalarından hareket eden şahinler ha
va filosuna mensup Lejiyoner tayyare· 
leri tarafından ynpılm1ştır. Yaralanan ge
miler Libertad ve Migel De Servanteıı 
lcruvazörleri ile Almirante Valdes torpi
to muhribidir. En çok hasara uğrıyan 

• gc:mi Servantes kruvazörüdür. Bu ge· 
mi dört beş aydnn evvel denize çıkamı
yacaktır. Libertad ise hiç olmazsa tem· 
muzun sonuna kadar havuzda kalacak-
tır. 

Alikantede bombalanan lngiliz vapuru yanarken ... 

Roma, 7(ö.R) - Salamankın res
mi tebliği, asilerin Pueblns. Vnlvardas 
mıntakaJannda ileri hareketlerinin de
vam ettiğini bildiriyor. Ayni zamanda 
Temel mıntakasında Soguntc istikame• lngiliz. planını kabul etmderi hali~~e muvaffalcıyet elde ettiğini yazmaktadır. 

dnhi tnthikntta çok zaman kaybedilece· Dcyli Telgraf gazetesi Frankonun ken· 
ğindcn İspanyol faciasının dnhn uzun disine yapılım tcbligatn sür· atle cevap 
znman sürecefönden endişe etmektedir- vereceği bcklenmiyeceğini kaydetmekle 
)er. beraber İspanyol ihtiltıfına münhasıran 

tinde terakkiler elde edilmi~tir. 
Tebliğ, cümhuriyetçilerin muannida

ne mukc.vemetlerinde binlerce ö)ü ver
diklerini kaydediyor. 

eyaz ·saraydaki top antı 

Çin tayyarelerinin zaferi 
Bir günde 5 Japon tayyaresi düşür

düler 7 Japon gemisi batırdılar 
Paris, 7 ( ö.R) - Bu sabah Şanghay

dn beynelmilel mıntakada sekiz bomba 

1 patlamı:tır. Dört ölü, Üç yaralı vardır. 

Mahalli polis teşkilatı fesatçılara karşı 

emniyet tedbirleri almıştır. 
1 lankov, 7 (A.A) - Vaktiyle dü§

'"Ilnnın tardedildiği Dahue ve Tsiensshan 
'llıntakalıırında ıu Reviyelerinin yüksel
'T)~İ üzerine 1 er türlü nakliyat işleri 

rlunnuş ve bu sebepten dolayı bu mın

•ııkada az c;ok bir sükun devam etmekte 
1Julunmuştur. · 

Hankov, 7 (A.A) - Dün Anking 
ve Nansangda mühim hava muharebele
ri olmu' ve çin avcı tayyareleri beş Ja· 
pon tayyaresini dü~ürmüştür. Çin tayya
releri dün Japon gemilerinin bulunduğu 
Anking üzerinde yeni bir cevelan yap
mışlar ve bidnyette Üç düşman gemisi
ni hasara uğrattıktan sonra ayni gün için
de ak~am bir kere daha giderek başka 
lört Japon gemisini batırnınğa muvaf-

1 

fak olmuşlardır. 
VuhudaVi düşman tayyare karargahı-

! 
nı bombardıman eden bir Çin hava filo· 
su muharebe İçin kalkan dört Japon tay-
yaresini düşürmii§tür. Çinliler de bazı 
'?.ayiat vermi§lerdir. 

ÇAN KAY ŞEKtN NUTKU 
Hankov, 7 (A.A) - Çin ajansı.Snnt

~al Niyuz bildiriyor : 
Şan Kay Şek söylediği bir nutukta 

Japonları Çin topraklarından kovmak 
azminde olduğunu kııydetmi§ 've bütün 
vatandaşların müzaheretinden ve Çitıin 

dostu olan devletlerin teşvikinden mah
rum kalmadıkça boyun eğmiyeceğini 

ilave eylemiıtir. 

JAPONLARIN TEVKiF ETTlôl 
SOVYET VAPURU 
Viladivostok, 1 (A.A) - Bundan 

bir ay kadar evvel Japonlar tarafından 
tevkif edilip Sovyetler birliğinin tiddet• 
li teşebbüsleri üzerine ıerbest bırakılan 

Sovyet Refrigerator vapuru otuz günlük 
bir mevkufiyetlen sonra buraya gelmiş-

tir. 

Geminin kaptanı Tas Ajansı. muhabi
rine yaptığı beyanatta \evkif hadisesini 
anlataralr: 30 mayıs -.bahı kesif bir sis 
arasında Sakalinin şark eahillerine doğru 

giderken l..apenız boğazında karaya 
oturduğunu, çünkü beyneJmileJ ahkiim 
mucibince Nosiakunissoki burnundaki 
fenerin yanması icap ederken bu fene
rin Japonlar tarafından söndürülmüş ol
duğunu anlattıktan sonra Japonların ge
miyi tevkif ettiği ve gerek bizzat kendi-

1-) ... sinin gerek tayfadan bir ÇO& arının J~ 

kence edildiklerini söylemiştir. 
POY ANG GöLONDE YAPILAN 
BARAJ 
Tokyo, 7 (A.A) - Japon kuvvetle• 

ri Poyang gölünün methalinde bir baraj 
tesis ederek Çin harp gemileriyle birçok 
kayıkların çıkmasına mani olmuşlardır .• 
Otuz kadar kayığa binerek ~ölün sahili· 
ne doğru kaçmakta olan bin Çin asken 
Japonlar tarafından öldürülmüşlerdir. 

/ 

Del Vayonun Paris seyahati 
telaşa düşürdü 

vahimleşecek ml? 
ita/yanları birden 

Vaz iyet yeniden 

B. Ruzvelt' in islahat tasavvuru Ame
rikanın büyük zaferi olacak 

Va:şington 7 (A.A) - Beyaz sarayda 
yapılan mtihlm bir toplantıda tıyan ve 
mebusan reisleri kongrenin başlıca ta
nınmış şa.lusları hnzır bulunmuşlardır. 
B. Ruzvelt bunlarla yapmağı düşündü
ğü idarl ve ekonomik islllhat haklqnda 
görüşmeler yapmıştır. Cümhuriyetçi askerle-r 

Bu konferansı müteakip demokrat par- Roma 7 (Ö.R) - Italyan matbuatı,,bırakmağa mı çalışıyor, yoksa Ispanya-ılspanyol hariciye nazırının Kedorseyde-
tisinin reislerinden Rayburn B. Ruzvel- Cümhuriyetçi ispanya hariciye nazırı nın büyük kısmına hakim olduklarına ki teşebbüsatını kendi arzularına göre 
tin tasavvur ettiği islfıhatı tatbika mu- Del Vayonun Parjsdeki mesaisini endişe göre Fransız bankasındaki lspanyol al- tefsir eden ve siyas1 ufku bulandınnağa 
vaffok olması tnkdirinde Amerika tari- ile takip etmektedir. tınları üzerinde hak iddiasına biricik sa- çalışan Italyan gazetelerinin tefsirlerine 
hinde ehemmiyetle knydedilecek bir za- Gazeteler şunu soruyorlar: lfthiyettar olan Burgos htikümetinin te- hayret ediyorlar. 
{er kazanacağını söylemiştir. Bu muzaf- - Del Vayo, yabancı gönilllillerin çe- şebbüsatıru tesirsiz bırakarak bu altın- Populer, Del Vayonun Cümhuriyetçl 
feriyct New-Deal tarafdarlarının dcmok- kilmesine ait olan Ingiliz planını aklın lara cümhuriyetçi ispanyanın vaz'ı yed ispanyanın en tabii haklarını korumak 
rat partisinde muhafazakarlara karşı üs- etmesini temine mi çalışıyor? Her iki maksadile yaptığı teşebbüsleri pek hak· 
tünlüğtinil gösterecektir. zurunda başlamıştır. şekilde Del Vayonun alacağı netice Is- lı görmektedir. Bu günkü vaziyette Is-

Florida, Pnnsilvanya ve Oragonoaki Birleşık Amerika Ctimhurreisi B. Rttzvelt Sorguları yapılan Amerikan zabitle- panya sikkesini yeniden vahim bir saf- panyaya karşı alınacak en namusk!iı 
lntilıaplarda demokrat partisinin kazan- isliıhnta girişmek hususunda cesaretlen- zabit ile Bremen vapurunun radyo za- rinden biri Tokden isühkfunı kumandanı haya sokacak ve belki de Lond~a anlaş- tedbirlerin Fransız bankasındaki Jspan· 
dığı ;muvaffakıyet New-Deal'in kuvve- dirmiştir. biti sarışın kndın ve yine Alman mille- Kolonel Eglindir. Mumaileyh askeri c.s- masını suya düşürecektir. yol altınlarını Barselon hükümctinc tev-
tini göstermiş ve B. Ruzvelti, partisinin Faris 7 (Ö.R) - N<'vyorktan bildiri- tine mensup diğer bir kadının casusluk- ran almak istiyen kimseler tarafından ı di etmekten ibaret olduğunu yaz.ınak· 
ileri unsurlarına dayanarak daha geniş liyor: Amerika ordusuna mensuo dört la muhakemeleri dlin federal jürisi hu- tehdit edilmiştir. . Paris 7 (Ö.R) - Fransız gazeteleri tadır. 


