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F1A TI ( 5 ) KURUŞTUR 

TEMMUZ CUMARTESi 1 

Yeni bir hava rehoru 
-, 

Bcrlin 8 (A.A) - Alman tayyarecisi Flinsch 
motörsUz tayyare ile yeni bir rekor kınnııtır. 
Bremen tayyare meydanından hare1tet eden tay
yareci Lubeka kadar giderek tekrar hareket 
noktasına dönmUş ve bu suretle 314 kilometre 
btetmlştir. 

__________ ·_J 
YENi ASIR Matbaaımda buılmqtır 

Hatay, yeni rejimin feyizli 
neticelerini almak üzere .•• ~ 
lskenderun limanının serbest gümrü
ğü pek yakında faaliyete geçecek 

Suriye 
Vehme değil 
r1akikatlere 
!tıymet vermelidir 

Tescil muamelesine önümüzdeki 
.Ağustos ayında başlanacaktır 

--o-
Türkiye ile Fransa arasinda biraz 

lllüşkülatla da olsa elde ~ilen anlaş
~anın mana ve §Ümulü çok geniştir. 
Akdenizde emniyet ve sükuneti te
lllin edecek olan bu dostluğun değe-

/ 

tini tayin edebilmek, ancak banşa 
~Önü] bağlıyanlarm iktidarı dahi
lındedir. 

1 Fransa, Türkiyenin milli bir da
vası üzerindeki hak ve iddialarını ka-
bul eylemek, bu davaya saygı gös-
terınekle Akdeniz kıyılannda çok Giizel 1skenderundan bir manzara 
Jc Anhra, 8 (Hususi) - Hatayı em· celerini almağa hazırlanmaktadır. 

uvvetli bir dost kazanmıştır. Fran-
·ı niyet ve uayi~ kavuşturan Türk-Ftan· Antakya, 8 (Hu!lusi muhabirimizden) ea ı eride bu dostluğun kıymetini 

Ölçmek hrsabnı da bulacaktır. Çün- sız a!lkeri İş birliğinden sonra Hataylıla- Bütün Hatayda ocnlikler ordmuzun ilk 
le.. T Ta refah getirecek ekonomik iş birliği de giriş günündeki heyecanını ·muhafaza et· u ürkiye dostluğuna inanılır ve 
aüvenilir bir memlekettir. yakında baıılıyacakur. mektedir. Yer yer toplantılar yapılarak 

T k d H d d Bugu .. nlerde Jskenderun )imanının bu büyük kurtuluş hareketini ,yaratan ür or usunun atay a gör ü-
fiü samimi ve sıcak kabul iki mem- serbC!!t gümrüğü açılacak, bunu Hatayın Atatürke minnet ve §Ükran telgraftan 

~eket arasındaki .dostluğun inkişafın- iktuadi kalkınmasını hızlandıracak bir gönderilmektedir. 
Üa da amil olacağında şüphe etmiyo- seri tedbirler takip edecektir. Manaa Antakya 8 (Hususi miıhabirımizden) 
:tuz. Daima tekrar ettiğimiz gibi idaresi altında çok balcımsız kalan veıTCKil muamelesine önümüzdeki ağustos 
F • T'' k' • J v günden güne iktJ5adi varlıg" J %8afa ugv 11• ayı başında baş)anııcaktır. • ransa, yem ur ıyeyı an amaga ne 
I· d k f d "an Hatay, yeni reı'imin en feyizli neti- Hazırlıkların yakında ikmal edileceği .a ar ço gayret sar e erse o nis- J 

L k d ak ümit ediliyor.1 l><!tte en i~ine y ın bir dost ve ---------------
. Ankara, 7 (AA) - Genel kurmay 

müttefik kazanını~. barış idealine o G . l d 
tıisbctte hizmet eylemiş olacaktır. azınO ar a başkanı Mateşal Fevzi Çakmak kuvvet-

B )erimizin Hataya girmesi do)ayısiy]~ al-, izce girilen yol da budur. Bekle-
:.ı dıkları tebriklere ayn ,;_yn cevap vermek 
Qiğimiz neticeye varmakta geç kal- Yıü J J O 15 t - zae • en- imkansızlığı karoısında teşekkürlerinin 
•uıyacağımızı umuyoruz. 

Yalnız §U kadar var ki Türk - zilat yapılacak ihlağına Anadolu Ajansını tavsit buyur-
(:' muşlardır. 
· ransız dostluğunun pürüzsüz inki- Belediye n fuar komitesi reiai Çankırı, 7 (AA) _Dün ordumw:un 
lafına §ahit olabilmek için Suriyenin Dr. Behçet Uz. dün .. bah Kültür·' H 
de manasız hareket ve dü•ünceleri ataya girdiğini öğrenen Çanlonlılar 
b• -. parka giderek fuar hazırlıklarını ı buna dair tafsilat veren Ulus gazetesini 
ır tarafa bırakarak bizimle eyi kom- .. özden .,._: ...... ic,~ bilahara belediye- k ı d l '-
1 • ·-~-__... apışmış ar ır. Grup grup top anan oıı;u-

§U uk esasına dayanan anla•malar • b t ı_!IAbnı b" 
ld Y nm ava gazı et1u.1a ve oto 111 yucular ve dinleyiciler ordumuzu giri~i-

e e etmesi lazımdır. seferlerini tetkik e'-:.tir. 
~·--, ne dair haberleri sevinç göz yaşları dö-

Açık söylemek lazımgelirse Suriye Beı-..1· dahili k"' tinin' • b 1 ıı:uıye, ye ·.-e aıe kerek takip etmişlerdir. Bu esnada Türk 
Ugu"ne kadar bu hakikati bir türlü 1 

... :..0 1arda ucuzluk t·-:..· • • -
ı ' g...._. ........ .. ıçm v .... - dünyasının Büyük Şefi Atatürlce kartı 

ttn ıyamamıı:ı ve kavrıyamamı~tır. ' d'V" d' ktifl d-L!l!.......1 b • 
-. ıgı ıre er IUllUIKle azı yenı- duyulan muhabbet ve minnet ve §ükran 

Suriye hudutları yıHardanberi ka- ı likJ tır •..&..- T ~•-!I-• · iJ 
k er yap aca~ur. euwuen er· hisleri tarif edilemez bir co~gunluk ar-

Ça çıların sığınağıdır. Suriye Türki- le-i.tir. Gazinolarda Jnıllamlan lu' • 
·-.. zediyordu. Halk milli davamızın muvnf-

l'" e ve Türk inkılabı aleyhatrlanna t ı · " d ı...... • L -tin· d 
;::..ı e enn yuz .e on, on U9 nıaoe e fokıyetle neticelenmesinden dolayı ıon· 
""Ueta yataklık yapan bir ülkedir. - SONU iKiNCi SAHiFEDE - su:z bir sevinç iç.indedir. 

Suriye her zaman Türk~e~ em-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
rryalist bir devlet olarak tanımakta 

b
endi topraklan iizerinde gözümüz 
ulunduğu vehmine kendisini kap· 

hrrnaktndır. 
Hulasa Surive bir türlü bize inan· 

l'Oadığındnndır. ki aramızda eyi kom· 
tuluk tesisine de fırsat ve imkan ver
l'nekten uzak kaldı. 
] Halbuki Suriye, Fransa ile bir an
.aşına yaparak istiklaline kavuşmak 

• 
1tnkanlarına doğru ilk hamleyi attığı 
~an, ilk defa Suriyeli kardeşleri 
adar kalpleri sevinç heyecaniyle 

_çarpan Türkler olmuştu. Zira biz is
tiklalden mahrum "olmanın manasını 
\'e istiklalin kıymetini çok eyi anla
l'nış bir mi1Jetiz. Bu itibarla sevinci
tni~ bir gösteriş değildi. Samimi ve 
~ndandı. Hiç bir kimsenin toprakla
:•.~da gözümüz olmadığını dünya yü-

ttnde anlamıyan tek bir milJet kal
ltı~mıştı. Arap alemi ve diğer şark 
~ıll~tleri ile aramızda mevcut kar
b~lik bağları, Suriyeliler için kafi 
leır ders ve giizel bir örnek teşkil ey-
trıek lazımgelirken, onlar tamamen 

~.Ykırı bir yo) tutmaktan geri kalma
ilar. Hatay davasında Türk tez· 

k"eyhinde elden gelen bütün tahri 

Bulg~r Başvekili 
Balkan siyaseti hakkında mühim 

bir 

lktısat · 
Vekili k8mür ve 

· demir havzala
~arında tetkikler' 

· yapacak 
fgtanbaJ, 8 (Hmmi) - tktuat 

vekili bay Şakir Keaebir Ankaradan 
· geldi. Vekalete bağh müesseseleri 

tehrimizde kaldığı müddetçe göz
den geçirecek ve önümüzdeki puar 

güni.i bat•ekil bay Celil Bayarla 
'birlikte bmite giderek kimya sana· 
...Jİ fabrikalanrun temel atma mera· 

~ minele 'Ye büyük dena yarqlannda 
'
1 balmuıeaktır. Vekil rciitokiben 
Zo uldak kömür VU\Sm8 ora-

l! dan da Karabük demir havzaama 
t gidecektir~ _ 

O·RDUMUZ 
Dersim manevralarına 

başlamak •• uzere 
Bu manevraların hedefi Dersim me· 

selesini kökünden silip atmaktır 

Cümhuriyet otoritesi en kısa bir zamanda 
bu havalide temin edilecek 

Anknnı, 8 (Hususi) - Ordumuzun vaz.ifeyi üzerine alan 1uıhıaman oıdu· 
Dersim havalisinde yapacağı büyük m • muz, Dersimdeki ten'kil kuvvetlerine 
nevtalara başlan_mak üzeredir. Manev· 

müzahir olacak, seri ve 11ıkı bil' taınma 
arlnrm hedefi, hqvekilin Krunutnydaki · . 
nutuklımnda tebarüz ettirdikleri gibi ge· ameliyesi ile bu lıavalide CUınhuriyeı 
nif bir tarama yapmalıt ıuretiyle De.raim otoritesini en kıaa bir zamanda ve ,sar~ 
meselesini kökünden eilip atmakhr. Bu ııJmaz bir tekilde temin edecektir. 

Fransız parlamento grubu 
Türkiye hakkındaki derin · dostluk teminatının 

•• 
ATATURKE iblağını ·Paris büyük 

elcimizden rica etti , 
Paris 8 (A.A) - Fransız - Türk par

lamento grubu reisi Boustro son Hatay 
anlaşması üzerine Türkiyenin Paris bU
yük elçisine aşağıdaki mektubu gönder
miştir: 

Riyaset etmekle müftehir bulundu
ğwn Türkiye - Fransa parlamento grubu " 
(ki iki memleket arasındaki asırdide 

dostluğun ihyasını kendisine vaz.if e 
e<linmiştir.) Hatay meselesinin hallinden 
d01ayı bilhassa mesuttur. 

Karşılaş..m ibütün meşru menfaatleri 
hesaba katan bu tal'7.l hal Fransız-Türk 
dostluğunun kat'i bir delilidir. Parlamen
to grubu iki büyük cUmhuriyetimiz ara
sında bu gün mevcut olan samimt mü
nasebetlerden de daha samlmt münase
betlere ir.işileceğini ümit eder. Ve Tilr
kiye cümhu.riyeti hakkındaki dostluk te
mlııatının reisicUmhur Atatürke iblağı
nı zatıttlinizden ricaya beni memur ey-

Prağda 
---•---

verilen kararlar 
Ekalliyetler statüsıl 
21 temmuza kadar 

hazır bulunacak 
Prag, 8 {AA) - Nazırlar · mccllat 

dün Hodza ile ekalliyet ve muhalif Çe
koslovak partilerinin mümeuilleri ara
ıında cereyan eden müznkerelerin netlo
celerini tetkik etmiştir. 

Parlamentonun gelecek içtima tarihini 
tcsbit etmek üzere parlamento reisliği 

' ile temas etmeğe devam ettiği takdirdo 
dil hakkındaki layiha ile ekalliyetler ata.. 
tüsü layihasının 2 1 temmuza kadar h .. 

lemiştir. Hariciye vekili Tevfik Rü~tü Aras zırlanmış olacağı tahmin cdilmektecJir. 

T. H~ K. 
lzmirde motörlii tay
yare mektebi açmak 

istiyor 
Çok mevsuk olarak haber aldığımıza 

göre, Türk havn -kurumu lzmirde bir 
motörlü tayyare mektebi açmak tasav

Alman Hariciye nazırı 
ve N. Menemencioğlu 

•• 
Oğleden akşama kadar süren uzun 

ve samimi bir görüşme yaptılar 
vurundadır. Bu hususta tetkiklere baş· Berlin, 8 (AA) - Anadolu ajansı· ri Türkiye hariciye vekaleti genel eelne
}anm!fhr. Motörlü tayyare mektebine nın hususi muhabiri bildiriyor ı Hariciye teri Numan Menemencioğlunun Fon Rib· atı Yaptılar. Hala da İskenderun Ji

~anını körletmek, şu veya bu şekil
. ': Türk menfaatlerini darbelemek 
•çın faaliyet sarfından da geri dur

Sofyadan bir manzdta yiiz talebe kabul edilmesi ve önümüzde· nazırı Fon Ribben1rop dün Berlin civa- bentropla mülakatı iki memleketin ikb-

)))ıyorlar. 
Henüz manda oltında bulunan, is

- SONU 2 iNCi SAYFADA -
HAKKIOCAKOGLU 

Sofya - Başvekil Köse lvanof hu- luk paktı dahilinde inkişaf ettiğini, Ro· ki dere ıenesinde faaliyete geçilmesi nnda Somnenbcrgteki malikinesinde aadi ve ıiyasf münasebetleri üzerinde 
.gün Sobranyada Bulgaristanın umumi ıi- manya ile mevcut ihtil&flı meselelerin mutaaaVYerdir. Menemencioğlunu öğle yemeğine davet çok iyi tesirler bırakacağını Udit ediyor• 
ya.seti hakkında beyanabnda Balkan halli için cereyan eden g8rüşmelerin lzmirdeki motörlü mektebi. TUrlluıu ebniş ve akşam geç -vakite kadar alıko- lar. Ayni gazeteler Türkiye - Almanya 
devletleri ile münasebetlerini uzun uza. yakında tam bir anlaşma ile neticelene· teşkilih tarafından idare edilecektir ve yarak kendiaiyle ııunimi bir ockilde gö- ticaret anlaşması etrahndaki görüşmele
.dıya izah etmiştir. Köae lvanof Türkiye ceğinden emin olduğunu, Yunaniatanla havacılarımmn ihtiyaç gösterdiği bilıili riişmüştür. rin müsait bir hava içinde cereyan et• 

ile dostluk münaıebetlerinln ebedi doat• -SONU 4 İJNCO_SAHtFEDE _ _SONU 2 INCl SAYFADA_ Berlin, 8 (ö.R) - Ak~m ııa:ıetcle- mclcte o1duğuna kanidirler. 



Sürmeli sokağında bir cinayet 

Bir delikanlı bir kızı dört 
yerinden yaraladı 

Hadisenin sebebi incir çekirdeği 
doldurmıyacak kadar ehemmivetsiz 

Evvelki gece saat yirmi .uiarında Te-f - Merhaba TürkAnt 
pecikte Sümıell aokağında hem de so- _Merhaba._ 

- Nereye böyle? 

- Keyfimin istediği yere ... 

kağm orta yerinde bir hAclise olıntq ve 
genç bir kadın aiu' au.rett• yaralan
mlfbr. 

Tepecikte Sürmeli aokağmda Hilmi- - Benimle beraber gelmez misin? 

yenin umuml evinde çalışan Hamide b- - İ§im var ... 
minde bir kız vardır. Hamide yirmi iki - İ§in mi var? 
yaşlarında, uzun boylu bir kızdır. Bu ao- lt çatallaşlyor. Bu sırada Alinin ya
bğa uğrayanlar kendtstnı TUrkAn adile nında bir de ar~ı var. Bunun ismi 
taıumaktad.ırla.T. kasap Salih oğlu Yusuftur. 

Hamide veya maruf adile TürkAn r1- Ali, elini cebine ao\acağı sırada, bir 
velld gece izinli olduğu için HUsniyenin iddiaya göre Yusuf: 
evinden aynlaTak ııokağa çlkıyor. Bu - Vur, demif ... 
sırada hava kara.rmı§tır. Maksadı biraz Bunu işideıller, bu teşvik cümlesine 
hava almak ve gezinmekti. daha bazı ilheler yapanlar da var. Ml-

Aksl ıeytan, tam sokağa çıktığı sırada nasl% bir aebepten dolayı kızan Ali, bi
Ali isminde bir delikaıllı ile kaqıla§ı- çağını kıza saplamağa başlıyor. Bir, bir 
yor. Ali, bir iddiaya göre Bn. TUrUnın daha. bir daha, tam dört defa biçağı aap
yakin tanıdıklarından biridir. lıyor. Sanki eli altındaki insan değil de 

Bu cyakin tanıdıklara> SUnneli so· bir koyun yavrusu~ ... 
kak.ta cdosb adını veriyorlar. Burnavıı- Bahtsız kız kanlar içinde yere serili
da De.mir sokağında 24 sayılı evde otu- yor. HAdise yerine polisler geliyor, kızı 
ran rençber Basanın oğlu 23 yqmdaki hastaneye, suçluyu da kodese gönderi-
Ali, Türklnın yanına gidiyor; yorlar. Adliye Uıbkikata el koyuyor. 

Karısını boşamış 
Boşanma kararından sonra daha beş 
sene eski karısiyle birlikte yaşamış 

bu davanın mevzuu ıudur ı 

Y etmit alb Y&flnda bulunan wçlu B. 
Şerif adında dıtiyar bir dchbağ. bayan 

Advi7c ile uzun müddet karı koca ha
yatı aeçinnio}er ve Uç çocuk meydana 
getinni§lerdir. 

932 yılında bu ailenin durumu bozul
muı olacak ki, ihtiyar koca. ikametgahı 
fzmirde olduğu halde, Manisa hukuk 
mahkemesine milracaat etmiı, kansı 

aleyb:iıic bir boıanma davası açmııtır. 
Gıyap hrarlanna itiru eclilmediği 

için ayni sene zarfında iki tarafın boşan
ma ilamı alınmarnıı. kadına teblti edil
memi1tir. Zaten fiilen hakareti istilzam 
ettiren cihet te bundan eonra baı gÖl

termiıtir. 

Suçlu. boıanma kararına rağmen.. eti 
Adviyenin yanına gelmif, hiç bir ıey'den 

habeTİ olmıyan kansı Adviye ile J 9 3 7 
yılına yani bopnma karanndan sonra 
daha l>q sene kan koca gibi yaıamııtır. 

B. Şerif, her nedense 937 yılında bo. 
oanma il&mını almıı 'Ve qine tebliğ et• 
tirmİ§tiT. 

lzmir Fuarının 
cekilecek • 

• 

Vehme değil 

urıye 

E Ri 
Har/ inkJ.abının Liselerde olgunluk imtihanları hakikatlere 
Onuncu yılı münase- kıymet vermelidir 
betile sergi açılacak lmtı•hanlarda alınan ne• BASTARAFJ 1 iNCi SAHiFEDE 
Büyük Türk harf inkıllbının onuncu tiklaline bile kavupınamıf olan Su• 

riyelilerin böyle maceralar pe~indo 
yıldönümü münaıebetiyle bu sene An- ~ • ı •• k ld• • 
karada on yıllık Türk harf inkıllbı eer- tıce er mu emme ) r ko~ması hatalı bir politikadır. Hal· 
ıisi açılacaktır. Kültür bakanlığından vi- buki Suriye ;çin TORK dostluğu• 

nu kazanmak, iyi komşuluk te.
liyete selen bir tamimde bu ıerıiye ha- sis eylemek, hayat ve istiklali için ol· 
nrlık yapılması ve on sene içinde mat- B • -1 ı •k [ D • 
baa veya tek.tir makinuiyle kitap halin- ın genç ae ı an ı razartesı günü duğu kadar, sulh ve emniyet içinde 

inkipfı için de hayati ehemmiyeti 
de çıkan eserler ve muharrirleri haltkm- k l 'k k k as er l P haiz bir kuvvet ve bir zarurettir. 
ela tetkikat yapdarak bir listesinin ha- am ına c, ı ıvor 'J Ankara müzakerelerine yeni bir zih· 
zırlanmuı bildin1miıtir. niyetle girişilirse bu kuvveti elde et· 

Ayni zamanda bu e.erler hakkında Liselerde olgunluk sınavları, dün ya- ların ekserio;i olgun ve mektep muallim- mek çok kolayla,ır. 
u.ngin bir de bibliyografya hazırlan- pılan son !11'ti~a ıe:nwen~, ~tt su- !erinin takdirini kazanmq çocuklardır. Türkiye _ Fransa, Suriye arasında 
maktadır. retle on bır senelik hır orta tahsil dev- Edebiyat kısmında muvaffakıyet gös- üç taraflı yapılacak yeni anlaşmalar, 

Villyet. on yıl içinde millet mektep- resi geçiren on binlerce genç müsbet bil- terenler de çoktur. Edebiyat kısmını bi- üç devletin siyasi ve ikhsadi men• 
terine dCTam edenlerle bu mekteplerden ~Cl' ~e do~gun bir kültür seviyyesile tirenle.r, {en :kısmından daha fazladır. faatlerini koruduktan baıka Akde
diploma alanlar hakkında bir de istatiı- mılletın genış kadrosuna katıLnışlardır. Ge~k fen kısmından, gerek edebiyattan nizde çok emin bir aulh havası es· 
tik hazırlayarak kültür bakarılı~ına gön· Bu günden itibaren bütün okullar ta- mezun olanlar yük.ek tahaile devam ede- t' · t · t 1 kt 
derilceektir. • ırmenın emına ı o aca ır. 

tildir. ceklerdir. Suriye bizden §Üphelenmemeli, 

Zavallı kız 
Seydiköy nahiycainin Atıfbey mahal

lesinden Mustafa Aksu, kendisine ait 
~t arabaaiyle tütün tarlasına giderken. 
oradan geçmekte olan makinist Ah
met Şahinin üç yaşındaki kızı Perihana 
arabasını çarptırmı' ve hafifçe yaralan· 
masına sebebiyet vermİfÔT. Suçlu ya
kalanmı~tır. 

Kaza kursunu • 

Bir genci ağır ıurette 
yaraladı 

E"n"elki gece saat yirmi ııralannda 
Kemalpaıada bir kaza olmu~tur. Mahal
~indcn resmt makamlara aksettirilen ha-

Bir yaralanma 

Izmir Erkek Li~esinin fen şubesinden Gençler arasında bazıları da Avrupada bize emniyet göstermelidir. Bundan 
yetişen gençler arasında çok mUstaid tahsillerine devam kararmdadırlar. en çok faydalanacak Suriye olacak· 
olanları mevcuttur. Olgun ~ınavlarının Liselerin askerlik kampı pazartesi gü- tır. Vehme kapılmanın manası yok· 

HAKKI OCAKOOLU 
kat'i neticesi henüz tesbit edilmiş olına- nil Burnava orta okul bahÇi!sinde açı- tur. 
makla beraber, geçenler nisbetlnln çok lacaktır. Kamp talebeleri Erkek lisesi, 
verimli olduğu anlaşılml§tır. Fen §Ube- Ticaret fuesl ve Bumavadak.1 ziraat !i
sinde EylO.l devre3ine kalan bir kaç ta- sesi dahil olmak üzere bin Jt4ldir. Kamp

Türk hava kurumu 
BAŞT ARAF/ 1 NCI SAHIFEDB 

lebe riyaziyeden tekrar imtihan edile- ta tam bir disiplin hAklm olacak ve gen;
ceklerdir. Fen ıubcainden yetitcn çocuk- ler askerlik vazifelerlnl başaracaklardır. 

Antrenör Horos geldi 

Muhtelit takımın antren
manları başlıyor 

Güzel bir teşebbüs 

Halkevinde milli bir kos
tum ser!?İsi açılacak 

pilotları yetiştirecektir. 

Ankaradaki motörlü kampiyle lnönil 
kampı merasimle açtlmı~. Bu kampla" 
ra lı:mirdcn geçen haf ta yirmi genç iltl
lıak etmitti. Bu sabahki Ankara treniyle 
clo daha on genç lnönü kampına ıritmek 
üzere lzmirden aynlaeakbr. 

lzmirde Türk hava kurumunun faali
yeti müsbet bir ıekilde ilerlemektedir .. 
tzmirde tayyare biletleri eatlJ!, bir een'. 
evvelkine ni~betle yüzde otuz beo art• 
mı~tır. 

Paraşut· kulesi, fuar ayında zengÜI 
elektrik işığıyle tenvir edilecektir. Pro
jesi hazırdır. Faaliyete yakında geçile
cektir. Para~ut kulesinin kanalizaıyontl 

da yapılmı~tır. Kulede müsait haTalard• 
atlamalar devam etmektedir. 

Gazinolarda 
- BA~ARA:FI 1 tNCl SAHtFEDE 

tenziliyle kullanılması ve hallan el· 
lenme zmmm daha ıeniı ô1çide 
temini cihetine tridileeektir. 

Gazino listeleri takip edilmekte
dir. En ufak bir ıuüstimale me1· 
dan verenler tecziye ediliyor. Dün 
on guinocadan beıer lira para r-eu

lt almm~ta-. Belediye müfettitliii 
gazinolan ııkı SUt"ctte kontTol ede
cektir. 

Ordu 
aliilier birliği 

Ankarada toplanan ordu malılıteı4 
birliği kongresi birUk hUkmt şahsiyeti• 
nin partiye bağlanmasını ittifakla kııblll 
e t.miş ve esas nizamnamesinde ona gör' 
tadilat yapmıştır. 1z.ınir şubesi idare he" 
yeti Vali ve parti başkanı B. Fazli Güle-

Sergi, Fuarın devam edeceği müd- ~~ !~::1!ın~: !:=~:ı~~e:: ~ 
Avrupada tahsilini yeni bitiren bir ~.zu.:zıtll&Zj 

Türk sanatk!rı Belediyeye müracaatle 1 - Halkımızın havaya karJı konın-

Zehirli sıtmadan muztarip olup köyü
ne gitmek üzere hayvanina binen Boz
kırlı Hasan, Değinnenderede hayvanın
dan düşerek başından yaralanmıştır . 
Yaralı memleket hastanesine getirilıni§· 
tir. 

-' h k pılacak içtimai, sıhhi, iktısadi ve idari aetce erkese acı bulundurulacak yardımların esaslarını ve birliğin idareti 

938 fuarmın çı1ış törenlnl Izmir tehri· malan hususunda bUgı edinmeleri için 
. . . '. . . bir kurs açılmı,tır. Her hafta cumartesi 

run turistik ve ekonomik filiml~nni al- gürilerl aaat 18 de verilmekte olan bu 

mıya talip olmuştur. Teklif tetkik edil- derslere biltiln yurdd~lar gelmelidir. 
mektcdir. 2 - Evimiz balıç.csinde her hafta pe.-

Çekoslovakyada bir sirk kumpanyası z.ar günleri Aat 21 de karagöz oyunları 
938 fuarına iiürak hususunda teklifte oynatılmaktadır. 

bulunmuştur. Çek gazeteleri lzmir fu- 3 - 9/7/fl38 eumar:tesi gilnil aut 15 
an hakkında müspet propağanda nq- de gösterit ve lT de Az komitelerinin 
rlyatına b8ilamışlardır. toplantısı vardır. 

Tayyare Sineması 
Bu hatta ne,'e ve zevkle görülecek a 

flllm takdim ediyor. 
bUyUk 

ATEŞ GECESi 
GABY MORLEY - VJKTOR 

FRANCEN 
arafından müstesna bir surette yaratıbmt büyük a,k ve heyecan filmi 

ZAMAN ADAMI 
MAURICE CHEVALIER - ELVIRE 

POPESCO 
Gibi iki dahi &an'atkann en nefis eseri .• 

SEANSLAR : ZAMAN ADAMI : 3.40 VE 7.20 DE 
ATEŞ GECESi : 5.20 VE 9 DA 
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Sinekli de 
Bazı evler yıktırılıyor 

Sinekli semtiyle bu civa.rda, belediye 
fen heyetinden in;aat müsnadesi alma
daıı yaptırılan evler büyük bir yekWıa 
balii olmaktadır. Belediye encümeni bu 
evlerin yıktmlmaınna karar vermif, vi
l!yet bu karan tasvip etmiştir. 

Evlerin yıkhnlmasına pazartesi gü
nü baılanacakhr. Belediye ve polis ıne
murlan pazartesi giinU mahalline gide
rek yı}Wma ameliyesine nezaret edecek
lerdir. 

Körfezde 
Mektep gezintileri 

Halkevi sosyal yardım komitesi men
faatine olarak önUmUzdeld mehtap gece
terinde körfe7.de deniz gezintileri tartip 
edileceği haber al~tır. Ralkevl, bu 
gezintilerin çok itinalı ve muvaffakıyetli 
olması için şimdiden hazırlanmaktadır. 

istiklal madal yesi 
Sivil polis memurlımndan BB. Salih 

özdem vo T aMin Çı.-. , milli mücade
le eenderinde eebkedcn hizmetlerinden 
dolayı &tikl&.J rnndalycsiyle taltif edil
mi~lerdir. 

, , 
Şehrimiz Halkevi, bu halk, kültür ve ren ananevi Türk kıyafetlerini bir meş- için bulunacak gelir kaynaklarını mnza· 

içtimai yardım müessesesinin baoında herde, toplu bir oekilde göstermek. fuar kere edecektir. 
bulunan bilgili phsiyederin çok çalıftDa· münasebetiyle tzmire gelecek yilz bin- İdare heytinden istifa eden Naci Bat' 
lariyle muhitimize azami surette müfit Ierce insanı alalcayle arkasından sürükli~ lasın yerine esas nizamname mucibillcf 
olmağa başlamışbr. Vali ve Parti ba~ yocektir. birlik genel merkezin tasvibile iş bölgeti 
kanı bay Fazlı Güleçin verdiii direktif- H I'- . . b ._ 1. bbn-::-u !miri B. Faris Ulubay intihap edilınİ.f' a s;evırun u 1tıymet ı t~e .....u n . 
lcr dahilinde çalı.pn halkevimiz. reia Bn. tah '-'- • ~ . • b' L • • .. tir. 

allUl>UltU açın ır 1tomıte pazartesı eu- G ı k .zd 1 talimata ··ra 
Şehime YunU1Un yarabcı kabiliyetiyle nil faaliyete geçecektir. Pazartesi günü mal:nl e bmerl e ebn' gliğe~ en U .. g~.t. 
her ııün yeni biT muvaffakıyet kazanmak- u su ay arın ır e as uye yıwo 
tadır. saat 18 de Halkevinde, reia Bn. Şehime masına başlarunl§tır. Parti merkezind' 

Halkevinin açacaiı Türk aan' at eser· 
leri sabf mağazası. yine Halkevinde açı· 
lan havaya karıı korunma kurıu bu kül
tür mUCS1CSeainin en kıymetli çal~ala-

Yunuıun baıkaolıiında bir toplana ya· birliğe tah:ıi.s edilen odada her giln sal!> 
pılarak millt kıyafet sergisi hazırlıkları 9 dan 12 ye kadar malCll zabitlerin bf' 
etTafmda görüflilecek vo vazife taksima- yannameleri alınarak yeni vesikalaı· v~ 
tt yapdacakbr. rilmektedir. 
• .................. IB!ll .. ml!!ll ....................................... ~ 

n arasındadır. 

Aiuıtoıun yirminci ıünilnden itibaren C.Halk partisinin güzel bir teşebbüsiİ 
bir ay müddetle faaliyet göstermek üze-

re Halkevinin cEaki ve yeni millt kıya· D • ] • ı 
fetlerimizin aeraişi> açılacakbr ... Türki- enız yo ıy e 
yenin her yerinde. her köyde, her mu• 

:e~·h:.;ı;:ı::ıa~!~n ;;e!::!nü;~ lstanbula oradan Edirneye seyahat 
3eVerek evvelce ceydiğl ve halen gey- Memnuniyetle haber aldığımıza göre Cümhuriyet Halk Partisi nA~ 
mekte olduiu elbiseleri, millt kıyafetleri mına temmuzun 26 ıncı salı günü deniz yoluyle İstanbula ve oradarı 
noksansız bir kollek.tiyon halinde teba- da Edirneye kadar bir gezi tertip edilmi§tir. 
ri1z ettirecek olan bu eergi. her fCYden Seyahat ücreti pek cüz•t hesap cdilmiı olduğundan bu fırsattan i•~ 
evvel mUnevver Türk kızlannın ve TUrk tifade etmek iıtiyenlerin hemen Parti merkez bürosuna müracaat~ 
kadınlannın çalıımalariyle yük"lecek- kayıtlarının yaptmlması lazımdır. 
tir. Mesel! Bergame köylilıünün milli Çok yerinde olan bu gezinin en ufak teferrüatı bile düşünülerc:k 
kryafetile. ödemit köy kadınlannın mil- gereken bütün tedbirler alındığından, bu fıraattan istifade cdeceklerın 
lt kıyafetleri arasındaki fark çok büyük· kazançları muhakkak çok olacaktır. 
tür ve bunlar moda ahlakından ziyade Dün ağızlarda ~yi olan bu haber üzerine bir çok İzmirlilerin bürC: 
birer mana ifade ederler. Bugünkü eon ya müracaatlcri vaki olmuştur. Bu isabetli te§ebbüsü biz de takdır 
moda kostümlere rnodel ıvazif csini (:Ö· ederiz. 
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Üç komisyon ve bir komite çalışıyor. Müzakereler çok 
~amimi bir hava iç~nde cervan Pdi.yoı· 

Ankara 8 (Hususi) - Türkiye - Fran
sa ve Suriye arasında iyi komşuluk ve 
dostluk muahedesi akdi için mtizakere
ler bu gün de devam etmiş, tefrik edilen 
JtomisYonlar çalışmalarına başlamışlar

dır. Müzakereler heyeti umumiyesile 
çok samimi bir hava iginde cereyan edi
l'or. 

Ankara 7 (A.A) - Bu sabah saat ıı 
de Türkiye ile Suriye arasında akdi te
k.arrür etmiş olan dostluk ve iyi kom
ıuluk muahedesini müzakere ve ihzar 
için tarafeyn murahhasları hariciye ve
lili Dr. Tevfik Riiştil Arasın reisliği al
tında toplanmışlardır. 

Peştede 
Prensler iki genç 
kız kacırdılar • 

Fransız heyeU D. Ponsotun reisliği al- Marya 

tında olup yUce komiserlikten gönderil.. Bir pP~ar ıı;tinil Budapeştede 15, lf 

miş olan Halep deleğesi B. David, ku· vaşlarında iki kız, gezmelte çıkıyorlar. 
:ınandan Bonot, B. Vnslet, Ankara Fran- l3unlerdan biri Klaradır, di~eri de Mar-
&ız bUyük elçiliği başkatibi B. Roux ve ya. Gi..'forlr-rken ~bryamn anne~i: 
elçilik katiplerinden B. Hoppeden mU- Ankara hariciye vekıileti binası - Sakm geç knlmay111, diy~ tenbih 
teşekldldi. 1 tiyaçları tatınin edeeek bir mukavele rans tarzı mesaisi konuşulmuş ve bari- edivor. 

Suriye hUkUmetl Ankara mümessili ihzarına mütedair olan müzakeratın ya-1 ciye vekilimizin teklifi üzerine biri hu- Marya: 
Emir Adil Arslanda hazır bulnuyordu. kın bir zamanda fili bir surette intacı! dut baytarı ve sıhht işlerini ihtiva et- - Kalmayız, diyor, dokı.ıza kacLıı· mu-

Türk heyeti de hariciye vekfıleti ka-J temennisinde bulunarak Fransız büyük 1 mek üzere idari mesail diğeri demir yo- hakkak geliriz. 
tibl umum! muavini Nebil Batı, Sıhhiye elçisi gibi bir şahsiyetle teşriki mesai 

1 
Iu nakliyat mesaili ve bir diğeri de ik- Ak~m oluyor, karanlık basıyor, ~aat 

müsteşarı Asım Arar, GUmrUk muh~fa- etmekten bUyü.k. bir zevk duyduğunu ' tisacli mesail olmak Uzere üç komisyon dokuzu geçiyor. Kızlar gelmiyorJar. An
ra komutanı general Seyfi, Emniyet beyan etmiş ve celseyi açmıştır. 1 ve bunların yauacağı işleri tamJm ve neleri sabaha kndar be>kliyor1ar. Gnne 

umum mUdilrU $ilkrU SökmensUer, ha- ilk olarak söz alan Fransa büyük elçisi tesbit edecek Fransız büyük elçisi B. gelen yok. Daha böyle bir hafta bekli
riclye vekfıletl biri~cl daire :ınüdUrU mUzakeratın hüsnU sureUe intacı hak- ı Ponsot, hariciye katibi umumi muavinr yee<>"<lerdir. Polis tc kızların ne o1duğu
Cevad Açı~nlın, A~ıye vekal~ti huk~~lkında beı;lediği Umitlerden bahsederekjNebil Batı, Cevad Acıkalın ve bunların na dair malumatı ancak o gün alacak
mUşavlrlerınden Şınasi, Devrım, Naf lhükUmetiıniz ve hariciye vekilimiz hak- münasip göreceği diğer zevattan müte- tır. 
vekfı~etinden Namik Cemal, ~iraat ve- kındaki takdir hislerini izhar ettikten f şekkil umumi komisyona arzetmek için Ertesi pazar, Mnryac!an annesine bir 
~eünden U. mOdür A. Sardi, Kurmay sonr::ı halen mevcut 1926 mukavclcnnıne.l bir Coordination komitesinin teşkiline mektup geliyor. 
ruzbaşı Cemal ve TUrkofis asbaşkanı ı · · · · 
Od b yl d Ute kkild' slnl Fransa namına imza eden Fransa karar verilmiştir. cSevmlı annccıöim 

a aşıog un kianll mF şe h ır.ün h dahntye nazırı ve o zamanki Fransa bU- Konferans katibi umumili~ine orta el- « Sa'km mCTak etme. Biz rıiizcl bir {U· Hariciye ve ransız eye e o- .. . . 
ftllllcdl ettikten sonra Türkiye ile Fran- yU~ elçisi B. Saronun ve ~· ?o Jouve- çi Cevad Açıkalın tayin edilmiştir. todayız: Bır ~.r~ s~tostt. Bahçede <;ı· 
63 arasında lmuılmıan ve yenI bir devre nelın hatıtnlarmı ihya etmiştır. Bu gün snnt 16,30 da idari ve demır çekler va~, .buyuk bır 1ı<mw: var.. Ra
açan mukavele. ve merbutatıanna işaret Bunun Uzetine Türk heyetinin hissi- yolu mesaili komisyonları ilk toplantı- hatça r..·ok ıyı, çok mcsucluz ... » 
ederek iki memleket rasmdaki mUna- yatına tercüman olarak hariciye vekili, tarını yapmışlardır. Kızlar hangi prensin şatosundalar? 
sebetlerden ve Tilrklye Suriye dostlu- Fransa ~hiliy~ nazırı B. Snroya heye- MUzakerat samimi bir hava içinde ce- Mektubu nereden verildiğine bakarak 
ğundan bahseyliyerek: Un sempatilerlnl bildirmesini Fransa bü- reyan etmiştir. Yarın sabah saat 9 d~ ">unu bulmak kabil. 'Fakat buna lüzmr 
· Bu kadar zamandır iktisap olunan tec- yUk elçisinden rica etmiştir. tekrar toplanacaktır. Ve mesaiye böyle kalmadan ertesi gün Marya geliyor. 
riibelerden istifade edilerek mevcut ıh- Badehu müzakerata geçilerek kon!e- devam edilecektir. - Klara nerede? 

Çin sona kadar 
ayanacak 

Bütün Cin kadınları al-, 
ın .. zük erini iane 
olarak veriyorlar 

areşal Çan - Ka)r - Şek de kendi 
hususi servetinden 50,000 

dolar verdi 
Pnris, 8 ( ö.R) - Hankeudo.n bildi· ı lerini, mücevherat ııamına malik olduğu 

,Uiyor : her zinet c~asını maliye nazırı Linyinin 

- O şatcda kaldı. Ben j!eldim. Gene 
.pdeceğim .. Yol pnrasını Pı-ens verdi .. 

Ş:ıto, Prens ... Kız bir peri ınasalı ya
~ar vaziyettedir.. Biraz. kendine geldiği 
vakit anlatıyor.. · 

Pazar günü gittikleri bir adada kar· 
jtlarına iki genç çıkmış. Onlarla tanış

mışlar, konuşmuşlar, gençler kızları be
raber bir deniz gezintisine davet etmiş· 

ler ve kotralarına alarak şatoya götür
ınUşler ... 

Ziyalctler, türlü hediyeler, eğlence
ler... Kızlar ancak bir kaç gün sonrn 

rüyalarından uyanmış!ar ve evlerini dü
c;ünmeğe başlamışlar. Fakat pek te en-

dişe duymamaktadırlar. Çünkü iki gcn
::in kim olduğunu öğrenmişlerdir: 

Bunlardan biri - şatonun sahibi - Ro
manyanın prerui Odeskalki'dir. Diğeri 

de Çekoslovakyalı prens Anton ... 

Marya gelip annesine meseleyi anla
tınca Klanının babası kalkıp şatoya gi-

diyor ve prenslerle kavga ctmeğe ha
zırlanıyor. 

Fakat, prens Odeskalki müstakbel fm
yın pederini büyük bir hUnnetle karşı
layor ve: 

- Kızınızla evlenmek arzusundayım, 
diyor. 

Çin, dün Japonya aleyhinde kurtuluş r:ynscti altındnki iane komisyonlarına 
ınücadclesinc girişinin yıldönümünü bü- vermektedirler. Maliye nazın ile mare• 

J{ik tezahüratla kutlamı~br. Çinin her şal Şan Kay Şek radyoda mühim nutuk· 
tarafında yapılan mitinglerde nihayete 
kadar mukavemete devam ıızmi göste- !ar söylemiılerdir. Şan Kay Şek kendi 

tilmiıtir. 

Çinin mukavemetini kuvvetleştirmek 
için büyük §chirlerde ianeler toplatmak
tadır. Bütün Çin kadınları nltın yüzük-

hususi servetinden elli bin dolan hazi
neye terketmiştir. 

Bu sırada diğer prens hastalanarak 
yatmıştır. Hastalığına sebep, arkadaşı 

kadar zengin olmadığı için Marya ile 
, evlenememesidir. Kızların şatodan git-

Çin zenginleri umumiyetle bu hareke
te iştirak etmektedirler. 

mesine de bunun için milsaade etmiştir. 
Fakat, prem; Odeskalki Klara ile cvle

-Ken Amerikan mecmuasından-
nirken arkadaşının da Marya ile evlen-

Çin, Japon hindisini yoluyor ..• 

Ege bölgesi ziraat 
müdürlüğü umum Asılsız 

lstanbul. 8 (Hususi) - Halkalı Zi-1 f_J 
ınat mektebi profesörlerinden B. Ahi-. l:l a 
din tekrar Ege mıntakası ziraat umum 
ltıüdürlüğünc tayin edilmiştir. Anadolu Ajansının 

bir tekzibi 

50 kilometrelik cephe 
üzerinde Japonlar 

Çinlileri faz yık ettik· 
/erini söylüyorlar 
Tokyo, 8 (ö.R) - Domeyi ajansı 

bildiriyor : 

Bolu da faydalı Ankaıa, 8 (A.A) - Samimiyet ve Nankinin cenubunda ellik kilometre· 
resanetini her vakit muhafaza eden ve lik bir cephede Japonlar Çinlileri tid-

w ı edecek olan Türkiye - Sovyet münase- . , .. Yagm Uf 3 Y b H l . .1 . l . d' detle tazyık etmekte olduklarını bildın· 
ntı, atay meııe esı vesı esıy e ı~e e ı· 

Bolu, 7 (A.A) - Dün Bolu ve mül- len muhtelif ~ekil ve mahiyetteki haber- yorlar. 
hakntına bol yağmur düşmüştür. Ynğ- !erin hepsinin de tnmamiyle eııılsız ol- Japonb.rın Hankeu üzerine ileri ha
lnurdan tütün ve mmr mahsulü çolc isti- duğunu Anac•,.. ı ' Ajansı hcyana mc- reketi devam etmekte olduğu ayni teb-
fade etmiş, çif tc;i aevinmiıtir. 1 zundur. liğde ilave ediliyor. 

msini istiyor ve paraca ona yardıma 
karar veriyor. 

Yakında yapılacak düğünlere faali
yetle hazıdarunaktad ılrar. 

--o--

Sivas öğretmen-
lerinin yurt gezizi 

Sivas, 7 (A.A) - Kültür direktörü
nün baıkıınlığı altında kırk kişilik bir 
öğretmen kafilesi Malatya, Elazığ, Tun· 
celi ve Diyarbakırda bir yurd gezisi yap· 
tık.tan sonra ıehrimize dönmüşlerdir. öğ
retmenlerimiz bu gezilerden çok mem
nun olmUJlar ve kıymetli bilııller edin
mişlerdir. 

- . - - - - ·- ~ -- -- -

Vekiller Heyeti 
Is anbulda to an 

Ankara, 8 (Telefon) - Vekiller heyeti lstanbulda bir toplantı ya
pacağından burada bulunan vekillerden Sıhhiye ve Ziraat vekilleri sa
bah treni ile, Nnfıa, Adliye, Hariciye, gümrük ve inhisarlar vekilleri 
akşam ekspresi ile lstnnbula hareket ettiler. 

Vekiller lstanbul toplantısına iştirak ettikten sonra yaz mezuniyet• 
lerini kullanmağa başlıyacaklar ve bir kısmı da memleket içinde tetkik 
seyahatine çıkacaklardır. 

Türkofiste dün mühim 
gö "Üşme er ol 

lstanbul, 8 (Telefonla) - lktısat vekaletinden haber verildiğine 
göre bugün Türkofiste Suriye ile olan ticari münasebetlerimiz hak
kında Ankarada bulunan Fransız delegeleri ile likir teatisi yapılmış 
"'•e Türkiye ile Suriye arasında ticari ve iktısadi münasebetlerin inki· 
şafını temine hizmet edecek bir anlaşma yapılması imkanları araştırıl· 
mıştır. Bundan başka Lehistanla mevcut anlaşmanın, ticari görüşme
Jerin daha geniş bir mikyasta inki~afını temin eyliyecek tadilatı ya
pılması hususunda cereyan eden görüşmeler müsbet neticeye ulaştı
rıl-·1 bulunmaktadır. Anlaşmaln yakın zamanda imza edilecektir. 

Bazı maddeleıi tacil eailen iş 
kanunu talimatnamesi 

Anl~ara, 8 (Telefonla) - 937 senesine mahsus 3008 sayılı iş ka
nununun tatbikatını temin, takip, vazife ve salahiyetlerine müteallik 
umumi talimatnamelerin baz.ı maddeler tadil edilmiştir. 

Trak vapuru bir motörü batırdı 
lstanbul, 8 (Te1efonla) - Trak vapuru Fındıklı önünden hareket 

ederken Salih reisin altmı. tonluk Namık Kemal motörüne çarptı. 
Motör parçalandı. Motördeki Salih reis ve diğer tayfalar denize dö· 

külmüşlerdir. Bunların arasµıda Salih reisin on yasındaki küçük oğlu 
boğulmu<>tur 

1 Üı kofiste nakil ve tayinler 
Ankara, 8 (Telefonla) - Türkofis memurları arasıQda yeni nakil 

ve tayinler yapılmıştır. İstanbul Türkofis müdürlüğüne izmir Tiirko· 
fis müdürü Cemal Ziya tayin edilmiştir. İstanbul Türkofis müdürü 
Hilmi Ziya da Londra konseyyeliğine tayin edilmişti r . 

lzmir Fua ına 'ta ya işi ak ediyor 
f,tanbul, 8 (Telefonla) - İzmir fuarına Jtalyanların da i tirak ede• 

ceği haber alınmıştır. Bundan sonra açılacak lzmir fuarına iştirak et· 
mek üzere Almanyadan bir heyetin gelerek lzmiri ziyaret edeceği 
haber alınmıştır. 

Eeşvekilimiz teşekkür ediyor 
lstanbul, 8 (A.A) - Başvekalet hususi kalem direktörlüğünden: 
Son Hatay anlaşması ve bunun neticesi olarak askerimizin Hataya 

girmesi vesilesile gerek yurdumuzdaki gerek Hataydaki vatand şları
mı:ıdan alınan ve milli davamızda kendilerinin yüksek alaka ve sami
mi duygularını gösteren telgrafların çokluğu dolayısiyle bunların her 
birine ayrı ayrı cevap vermek imkanı olmadığı için başvekil Celal 
Bayar Clerin teşekkür ve selamlarının iblağma Anadolu Ajansının ta
vassutunu rica etmektedir. 

Y oguslav maliye naz1rının söz eri 
Belgrad, 8 (A.A) -Maliye nazırı Letitza Yugoslavyada makina

laşmanın inkişafı çerçivesi dahilinde hükümetçe ittihnz edilen yeni 
tedbirler hakkında matbuata beyanatta bulunmuştur. Yeni tedbirlerde 
bütiin memlekette motörlü arabalarda kullanılan benzin vesaire fiatl~ 
rinin Be1graddaki fiatlere muadil olması derpiş edilmektedir. Bu ted· 
bir petrol kumpanyalariyle yapılan bir anlaşmadan sonra ittihaz edil
miştir. 

Benzin vesaireden alınan gümrük resimlerinin indirilmesi satış 
fiatlerinde müsait bir tesir yapmaktadır. 

Amanda Kudüs 
la • • • 

ıcın 
' 

ı grev 
Amman, 8 (A.A) - Geçen çarşamba günkü suikastlara kurban 

olan Araplara karşı bir sempati eseri olmak üzere burada umumi 
grev ilan edilmiştir. 

Hayfa, 8 (A.A) - Saffı harp kruva7.örü Repulse Hayfaya gel-
• • 1 

mıştır. 

Londra, 7 (A.A) - Hayfadan bildirildiğine göre şehrin merke
zinde atılan bir bombadan dördü yahudi olmak üzere 22 kişi ölmüş
tür. Yirmi kadar da yaralı vardır. 

•ZLELZX77ZZZXTJLZ:rf~::ZJ(XZZZZ:o::cr2zoJ.zz72Z7..zzzzr-..LZZZ. 

eh· az· osun n 
~ yeni ve 2' • ze bir kararı 
~Gazlnod~n her smıf halkın istifade odebllmeıı:l için 

Pazc.rtesi, salı ve çarşamba gün· 
leri ucuz halk geceleri yapılacaktır 
MELOD1ANS orkeatrasının nefiı parçalarını dinlemek ve ıerin ha

va almak istiyenlere ucuzluk en büyük kolaylıktır •• 

Halk geceleri biranın şişesi "50,, kahve, 
gazoz, dondurma " 25 ,, Kuruştur. 

Tabldot : dört kap 7 5 Kr. 
czzzzmz.zzzrzw.zzzz7~zz.r...aB.z. 'T/Lr .. zh .. 
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Parisin lükıı otellerinden birindeki 
hususi dairesine giren bu kadın çok 

• güzel bir kadındı. Gençti. Şıktı .. 
Kumral başından büyüleyici bir ta
zelik ve gençlik dağılıyordu. 

Ziyası bol ve etrafı tertemiz bü
yük salona girdi. Venedik avizeleri, 
modern mobilyelerle zevke en uy
gun şekilde tanzim edilmiş bu salo
nun ortasında duran bu çok güzel 
kadın her halde çok mesut olmalı 
idi. 

Mantosunu oda hizmetçisine da
ha kapıdan girerken vermişti. 

Üzerine hakiki ayı postu örtülmüş 
geniş divana oturdu. Daha doğrusu 
bu divanın üzerine şöyle bir uzandı. 
Göz kapaklarını kapadı. 

- Kontes cenapları çok yoruldu
lar galiba.? 

Oda hizmetçisinin «kontes cenap
ları> diye hitap ettiği bu genç kadın 
göz kapaklarını kaldırdı. 

Bakışlarının letafet ve parlaklığı
nı ne yorgunluk ve ne de her hangi 
bir elem bulutlamıyordu. 

- Hayır .. Yorgun değilim .• Fa
kat şöyle biraz rahat etmek istiyo
rum. Beni yalnız bırak bir parça kü
çük .. 

- Kontes cenapları soyunmaları 
için kendilerine yardım etmemi arzu 
ediyorlar mı? 

- Hayır. Birazdan çağırırım .. 
- Kontes cenapları bu gece han-

gi roplarını geyecekler? 
Genç kadının parmakları avuçları 

içinde kıvrıldı. Kaşları çatılır gibi ha
fifçe oynadı. Hiddetlenecek mi idi? 
Fakat hayır, o güzel yüz tekrar eski 
tatlılığını aldı. 

-Lame robumu geyeceğiM G ab
riyel. dedi. Haydi, artık beni rahat 
bırak .. 

Kontes, bileziği ile oynarken oda 
hizmetçisi Gabriyel de kapıyı kapı
yarak çekilmişti. 

Bir müddet, vaziyetni değiştirme
den, gözleri kapanan kapıya dikil

- miş, kımıldanmadan uzandığı yerde 
kaldı. 

Etrafı dinler gibi kulak kabarttı. 
Oda hizmetçisinin koridorda uzakla
şan ayak seslerini duydu. 

Sonra birden ayağa kalktı. 
Salonda, sanki birşeye karar ve

recekmiş, fakat bir türlü veremiyor
muş gibi mütereddit bir halde bir 
müddet dolaştı. 

Avizenin lambalarından çoğunu 
söndürdü. Kapıya doğru bir daha 
baktıktan sonra balkona döndü. Bir 

kaç adım balkona doğru attı. Tekrar 
durdu. Tereddüt ve kararsızlığı aşi
kardı. iki elinin uc parmakları ile 
~akaklarını bastırdı. 

Kendini toplamağa çalışarak sa
lona açılan küçük tuvalet odasına 
girdi. Oç kanatlı aynanın önüne o
turdu. Başını avuçları içine aldı. E
ğer aynaya bakmış olsa idi yüzünde
ki değişikliğe kendi de hayret eder
di. 

Yüzünde biraz evvelki lakaytlik 
maskesi artık yoktu. 

Şimdi orada çok derin bir elem ve 
çok büyük bir korku ve dehşet oku
nuyordu. O, biraz evvelki güzel ve 
sakin kadın değildi. Kendini güç 
zaptetmenin ve düşüncelerini, ele
mini belli etmeden uzun zaman dur
manın aksülameli ile bütün vücudu 
ate"ler içinde yanıyordu. 

Zangır zangız titremekte idi. 
Rengi bir an içinde uçuvermiş, 

dudaklarından kekeleme halinde bir 
isim dökülüyordu: 

- Jan ... lan .. 
Az daha haykıracaktı. Dudakları

nı ısırmak ve tırnaklarını avuçlarına 
batırmak suretiyle kendini tuttu. 

Nihaye t, büyük gayret ve irade 
sarfı ile asabi buhranını yendi. 

Acı acı içini çekti. 
- Ah Jan .. 
Diye inledi. 
Bu inleyişi bir hınçkırık takip etti. 

Tekrar derin bir düşünceye daldı. 
Sanki çok mühim bir meseleyi hal
letmek istiyor gibi idi. 

- Şimdi ben ne yapabilirim?. 
Bu kelimeler dudaklarından gayri 

ihtiyari ve bir mırıltı halinde dökül
mii~tü. 

Hemen arkasına döndü. Etrafına 
bakındı. Acaba duyan olmuş muy
du? Kapının arkasından dinliyorlar 
mıydı? 

Nefes almasını bile keserek din
ledi. Hayır kimse yoktu. 

Dudak kenarlarını acı bir kıvrım 
buruşturdu. 

- Kim şüphe edecek .. diye mırıl
dandı. Esasen kimse bilmiyor ki ne 
Jan biliyor ve hatta ne de (ötekiler). 
Ben, birbiri ile çarpışan iki muhalif 
sırra vakıfım ve eğer soğukkanlılığı
mı muhafaza etmiyecek olursam yal
nız kendim mahvolmakla kalmaır 
Jan .. Jan da .. Kendisini bekliyen aki
betinden kurtulamaz, yarabbi.. Nr 
yapmalıyım?.. Ne yapabilirim .. 

-BiTMEDi-
• 

YEM ASIR 

Canlı tablolar 
Japonyada erkekler ve 
kadınlar vücutlarına dö
vme resimleri nasıl ve 

neden yaptırırlar 
Japonyada Tatuaj - dövme, tarihi Dövme, bu iptidai insanlar indinde sa· 

mitoloji devrine kadar dayanan çok es- dece cesaret ve ıstıraba karşı mukaveme• 

ki bir san·atllr. Eski devirlerde Japon .. tin bir sembolü değil. ayni zamanda bir 
larda vücutlarına şeytan, ejderha resim· asalet, aşiret ve kabilenin hususiyet ve 
terini dövdürürlerdi. Şimdi ise bu ta- sosyal mevkiini gösteren bir ·alamet aa

mamen modernleşmiştir. Japonlar vü- yılmakta idi. 
cutlarına dansöz, radyo, gramofon re· Han Vayın yazdıklarına göre TatuaJ 
simlerini dövdürüyorlar. Ve bu dövme· Japonyada insan sınıflannın derece ve 

-· 

Eski ve yeni Japon kadın tipi 
~erden Japon gençlerinin istidat, meyil mertebesini de göstermekte imiş. 
ve arzularını da anlamak kabil oluyor. Profesör Jost diyor ki. kendi zama .. 

k k nında da - 1880 - efsane kahramanlarını Tatuajın tarihinin mitoloji devre a .. 
lar uzandığını söylemiştik. Bu kabletta- Japonlar daima vücutları çe~it çeşit döv .. 
·ih devrinde Şoype adında Çinli bir me resimlerle tasvir etmekte imişler. 
muharip J aponyaya gelir ve bu adada Japon aristokrasisinde bu eski 8.det 

yavaş yavaş kuvvetini kaybetmeğe baş
bir takım vahşilerin vücutlarına dövme 

lamı~ ve nihayet bu Adet tamamen a~ğı 
"lapbrmış olduklarını görür ve o da on· 

tabakanın malı olmuş. Hatta katillere 
'ar gibi yapar. Söylendiğine göre Japon

ceza olarak ta tatbik ediliyormuo.. Me
·;anın bu ilk fatihi ile başlıyan yeni de .. 

sela hırsızlıkla mahkum bir J aponun vü
Jir ayni zamanda dövme devri olmuş· 

cuduna bir salip i~reti döverlermiş. Su-
tur. 

çu tekrar ettikçe de bu saliplerin sayısı 
artarmış .. Böylece bir mücrim mahkeme

. Cevap bekliyen muamma 
ye sevkedildiği zaman hakim onun vü
cudundaki dövmelerden kaç sabıkası ol
duğunu derhal anlannı§ .. 

itte bu adetin bir suç damgası te,kil 
etmeğe başlaması üzerinedir 1tl aristok
rasi kısmı on~ terkebniştir. 

Modern bir Japon kızı 
nl eskiden dövdürmüş kimseler karşısın· ısimlerdendir. 
da hayret ve takdirlerini alamıyorlardı. Tatuajı Japonyada yalnız erkekler d"' 

Bir çoklan memleketlerine dönerler· ı ğil, kadınlar da tatbik etmektedirler, 
ken vücutlarına cHakkedilmiş> bu san- 1928 de Japon ahlak zabıtaoı bar kız).,. 
atlardan örnekler götürdüler. 

Bu sırada Japon resmi, Japon san'atı 
Avrupada, lngilterede büyük revaç bul
muştu. Oskar Vaylit ve Andre Laug gİ-

' bi maruf muharrirler uzak Şark •an' atı-

nın meddahı oldular. Bir çok Avrupalı· 
lar vücutlarını dövdürmeğe başladılar. 

Garbın Tatuaja karşı gösterdiği bu 
inhimak Japon otoritelerine, Japon ka· 
nununnun tatuaj hakkında koyduğu ya .. 

sağın tatbikini gev~ettirdi. Yerlilere ta· 
tuaj yasağı devam ederkerl dövme us .. 

talarına atelyelerini işletmek hakkı ve
rildi. Buralarda yabanctlar serbestçe vü
cutlanna istedikleri resmi yapbrırlarken 
asıl Japonlar bu i•i kendi memleketlerin
de gizli yaptırmağa mecbur kaldılar. 

Tokyo üniversitesi rektörü olan profe-

sör Ma•ayiçi F ukuşi, 19 1 O dan 19 30 ta• 
rihine kadar yirmi sene içinde dövme 
yaptırmış kadın erkek. çocuk ihtiyar bin .. 
!erce kişi kaydetmiştir. 

Dövme resimleri eskisi gibi büyük de
ğil, küçüktür. 

rının. üniversite kadın talebelerinin dak .. 

Bir J apcm aile kızı 
tilo ve stenoların bu dövme iptila&~ 

düştükleri hakkında bir raporu hüküme-
te vermiştir. 

Ayni profesör. o.akada bu işi san"at Daktilolar kulaklarına ckalp> resmi 
edinmiş bir berberin yalnız yüzü müs .. bakkettiriyorlannış. Mektep talebeleri.. 
tesna bütün \ı'Ücudunun dövme olduğu.. vücutlarının görünmiyecek laaunlanna 
nu söylemektedir. sevdikleri artistlerin isimlerini kazdırı• 

Profesör F ukuıi gerek berberin ve ge- yorJarmış.. Ve kadınlar arasındaki bu 
rekse böyle vücutlan dövülmüı Japon· tatuajın bir de (Seksapel) tarafı mev• 
!arın öldükten sonra derilerini satın al- cut imiş. Geyşa denilen Japon fahitelerl 
mıştır. Şimdilik dövmelerde rast gelinen bilhassa buna pek fazla ehemmiyet ve-
resimlere gelince, yine doktor F uku~i riyorlarmış. 
diyor ki, bunlar daha ziyade asrın revaç- Bugün bu ade.ıin ancak koltuk altlan 
ta bulunan modalarına göre değişmekte· veya bacak aralannda ve küçük şek.iller• 
dir. Mesela gövdelere hakkedilmiş resim- de tatbik edildiği görülmektedir ve bü· 
ler arasında bir caz dansörü, bileğe ka- tün bu küçük resimler hep ihtiraı, şeh
zılmış bir kol saati, sırta hakkedilmiş bir vet ve aşka ait resimlerdir. 
tayyare, göğsün üzerine kazılm11 bir gra- Erkeklerde ise şehvet ve ihtirMm taıır 

mofon veya radyo resmi, aktörlerin, tuajda yeri yoktur. Onlar daha ziyadcıl 

pehlivanların veya maruf bir roman kah.. cesaret ve kahramanlık sembollerini 'VÜ• 

ramanının resimleri çokça görülen re- cutlanna kazdınnaktadırlar. 

Japon tahtının arkasında Japonyayı 
gizli diktatör mü idare ediyor 

Japon hükümeti müteaddit defalar bu I "'""'""'""'""'""'""'"'"-';;;;;_,_,...,-.,,,.,,,,-..,.=.,...,,,,.,,,,.,,,,,,,..,,,,.,,,,----...,.,,,,,. 

Japon milleti,ilan edilmemiş bir har
be sürüklenmiştir. Bir sene öncesinden 
beri bu işi bu hale getiren eski Korea 
valisi Jiro Minami'dir. 

Y nami bu toplantıya geldi ve ayağa kal-

·•••••••••• azan .· ıııııııır •• • • karak: 
: C A B Ş : - Sakin olunuz, dedi. Ben ancak si-
~ eyms . . erer ~ zinl<ı iş birliği yaptığım takdirde bu işte 
••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Bu adamın ismi ccenup>demektir ve Minami'nin son yedi yıl içindeki mes- muvaffak olacağunı düşünerek buraya 

usulü zararlı görerek men'ine kalkıgmı~
tır. Kati yasak bazılarına göre 1868 de 
bazılarına göre de 1876 de konulmuş
tur. Bu suretle Tatuaj kanunen cezayı 
müstelzim bir suç halini almışbr. 

Japonya bu kararı verirken medeni· 
yet aleminin hoşuna gitmek ve (vahşi) 

dediği bu Adetten kendini kurtarmak is

temiştir. Halbuki medeni dünya hiç te 
böyle düşünrniyordu. Japonyayı ziyare· 

te gelen ve bilhassa İngilizler vücutlan-
bir çok amirallerle generallere cenuba !ek hayatı, eğer yakın dostu general K. geldim, dedi. Mesele bundan ibarettir. 
dair ilhamlar veren, harekete geçiren de Ugaki'den bahsedilmezse pek kolay an- Bw1ları söyledikten sonra toplantıdan 

1 1 Bundan sonra da hararetli bir harp ha-odur. Bu zat, bundan a tınış yılönce ce- !aşılmaz. ayrı dı, gitti. 
zırlığı başladı. Bu sırada hariciye neza

nupdaki Şikoku adasında doğmuş ve Ugaki, 1931 senesi martında ı"apon as- Ondan sonra bu zatın Mançukuda ya-
reti de yabancı devletlere teiaş edecek 

kurmay mektebine giderek on sekiz ya- kerleri iktidarı ele geçinnek için dar- rarlıkları görüldü ve Ugaki, gene onun bir sebeb olmadığı hakkında teminat ve-
şında oradan mezun olmuştur. Çok zeki be yaptıkları zaman en merkezde görü- yardımı ile başvekilliği ele geçirmek üze- riyordu. 

ve istidadlı olan bu japon subayı, Rus nen birisi idi. Ugaki, yanında iki subay re bir teşebbüste daha bulundu. Bir müddet sonra Minarni soğuk kan
japon harbında bir çok değerli tecrübe- olduğu halde 0 zaman, parlamen- Mançuko'yu meydana getiren Mina- lılıkla baş vekile askerinin Mançuri neh
ler kazandıktan sonra kendi mektebinin toya kendisini başvekil seçtirmek ve dik- mi'dir. 1931 martındaki darbe muvaffa- rini geçip hududa girdiklerini, bundan 
ileri gelen öğretmenlerinden birisi ol-, ta tör salahiyetleri elde etmek maksadiy- kiyetsizlikle ~eti~e.lenince Minami bu sonra emrivakinin kabiilden başı<a çare 
muştur. Yüzü Shogun'ların ilki olan le bu teşebbuse girmişti. Onun bu darbe- Mançuko h~disesını çıkarmış, bundan olmadığını bildirdi. 
Yoritomo'y.a benzer. Kalın çenesi, iri du-lsi Tokyo mulıafızı general Masakı ken- g~n~ ayni maksadla faydalanmak iste- Böylece Minıani Mançuko'da bir kuk
dakları, buyük kulakları ve kalın bir disine tarafdar olmadıgından muvaffa- mL5tı la hükümet kurmuş, bir çok zengin ma
boynu vardır. vinde, yanı başında bir fil- kıyetsizlikle neticelenmişti. Araları çok Bundan sonra Minaminin siyasi ihti- denleri ihtiva eden bir toprağı impara
can sıcak çay bulunduğu halde durup iyi olduğu için Minami'nin bu hükümet rasları daha artmağa başladı. Vakatsuki torluğa katmLŞ oluyordu. Buruı mükAfat 
dinlenmeksizin askeri kitapları okur. 1 darbesinden haberi olmaması, yahud bu Şideba~a .k~bin~sine Çine karşı zayıf da- olarak da yüksek askeri konseye gir-

Bir defa Nevyork Taymis gazetesi mu-ı harekete sempati göstermemesi inanılır vrand.ı."'.ı ıçın hucumlarda bulundu .. Hal- miş, harbiye nezaretine dostu Araki gel-
harrirlerinden Sterling Fişer. bu kuman- bir şey değildir. kın sılahları azaltmak hususundaki ar- mişti. l\llinami ne kadar ihtiyatkar ise 

1 
zularını da önleheyen o olmuştur. O- A ki k d ·· ··11·· ·· d d F k t danla Mançurya hududunda bir mülfı.- Fakat o, rolünü o kadar iyi oynamıştı ra o a ar guru ucu :ı am ı. a a 

k nun üzerine orduya hitap ederek dediki: d · d" d · ·· · d h katta bulunmuş o zaman bu zat, Rus as-
1 

i, ne Ugaki'nin uyandırdığı hoşnutsuz- o a ıaponyanın ye ı enız uzerm e a-
kerleri hakkında iyi sözler sarfeder~k 

1 
luktan onun hi'Besine bir şey isabet et- -Bir kkım acele karar verenler, si- kim olması prensibinde Minami'nin il-

demi§tir ki: •Kendinizi onun yerine ko- miş, ne de iki askerin arasındaki dost- !ahların azaltılmasını ister ve bunun hamlarını takib ediyordu. O da kuvvetle 
yunuz, bizim ıwkerleriıniz böyle dizilmi~ luk bozulmuştu. O zaman, onun nüfuzu propagandasını yaparak millete ve mem- ve zorla iş yürütmek tarafdarı idi. 
dururfarken onların tetikte durmaları' ile Ugaki, Kotea valiliğine gönderilmiş, le kete zarar vermeğ kalkışabilirler. Fa- Bundan iki sene önce Minami, Ugaki'
doğru değil midir?> kendisi de Ugaki'nin yerine harbiye na- kat siz subaylar, el birliği ile bu türlü nin ricası üzerine g~ne Korca umumi 

Fakat Mançurinin Mançuku olmasın- ıırı olmuştu. hataları düzeltmek için birleşmelisiniz. valisi oldu. O gün bugündür, bu zat, 
da llllinaıni, sadece baş rolü oynamakla O zaman üç yüz subay, onun bu işi Böylece japon dLŞ siyasetinin idare vaktiyle Mançuriyc yaptığı gibi il§n eclil
kalmamış, bu rolü pervasızca da oyna-

1 
başaramıyacağı hakkında şüpheler izhar merkezi tamamiyle hariciye nezaretin- memiş bir harp vesıtasiyle Çini istila ha-

.,, tır. dmi~ ve bir toplantı :yapm~lardır. Mi· den harbiYe nezaretine intikal ediyordu. reketini idare etmektedir, 

, .. ···~ -.~ıuı 

Bulgar Başvekili 
Balkan siyaseti hakkında mühim 

bir nutuk söyledi 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDL 
iktısadi münasebetlerin genioliyeceğini 

ümit ettiğini, B. Metaksasın iktısadi me .. 

seleleri diğer meselelerden ayırrnağa 

muvafakat etmekle dostluk temayÜlünü 

büyük devletlerle samimi ve dürüst mü• 
nasebetler idame etmek ve diğer bütün 
kom~u memleketlerle dostane münase• 
betlerinde faydalı teşriki mesai yolun\\ 
azimkiirane takip eylemek suretiyle sulh 

göstenniı olduğunu, Bulgaristanın Bal- eserine ıamimiyetle hizmet etmektedir. 
kan antantına girmesine m&.ni olan ee· Kardeı Yugoslavya ile aktedilen eheot 
bepler hala baki ise de bu memleketin di dostluk pakb Bulgar milleti tarafı°' 
siyasetini Balkan antanh siyaseti ile dan öteden beri beslenen arzuyu tahak• 
dostluk ve teJriki mesai çerçivesi içinde kule ettirmiı ve sulh anlaşma ve karıılık• 
görüttüğünü, Bulgaristanın siyueti ta- h hürmet için Y&§ama.ğa çalışan ilci mem• 
mamen müstakil olduğunu, hiç bir ya- leket arasında devamlı bir dostluk mü'.• 
hancı memleketin arkasından sürüklen- nasebetlerinin takviyesini büyük bit 
mediğini, ıayet yarın bir harp olursa memnuniyetle müoahede eder. 

Bulgaristanın bu harbe sürüklenmek ve Mehusan meclisi Romanya ve Yuna• 

le.an dökmek tehlikesine maruz olmadı- nistanla muallakta bulunan bütün meıo
ğın1 söylemiştir. lelerin dostça ha1li için hükümet tarafın• 

Köse l vanof, Bulgar siyasetini bir ke- dan sarf edilen gayretleri de keza mern'" 
limcde (Realist) olarak ifade etmittir. nuniyetle kartılar. 

Sofya, 8 (AA) - Mebusan meclisi _ SONU 5 iNCi SAHiFEDE -
başvekil Köse lvanofun bir nutkunu mü-
teakip Kralın küşat nutkuna verilecek ce· 
vahı kabul etmiştir. Kabul edilen karar 
suretinde deniliyor ki : 

Mebusan meclisi şimdiki siyasi rejimi 
kat'iyyen tasvip eyler. Memleketin nor
mal bir vaziyete getirilmesi için hükümet
çe sarfedilen gayretleri kayıtsız ve şart· 
sız olarak kabul eder. Bulgaristanın en

ternasyonal vaziyetinin kuvvetlenmiş ol 
duğunu memnuniyetle müşahede eyler. 
Noyi muahedesinin büyük haksızlıkları 
na ra~men Bulgaristan ve Bulear milleb 

.. i.~ı.:: ·: ..... ı ··-~' ' ... 

Bir bayan daktilo 
aranıyor 

iyi bir ücretle bir bayan daktilo 
:ı.ranmaktadır. 

lıtiyenlerin Büyük Kardiçalı 
1anında üçüncü katta Avukat ~· 
'.:emal Çançar yazıhanelerine nıu• 
acaatleri. (1-3) 
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il:~ ., 
Modern devlet reislerinin 
sofralarında ·bir tetkik 

Mussolini ile Hitler et yemedikleri 
halde Stalin kotletsiz olamaz .. 

Fransıdarın bir atalar sözü var: 
~«Kiminle düşüp kalktığını söyle kiın 

0 <luğunu söyliyeyinu 
Şirndi bu darbımiseli değiştirmek iycap 

ediyor: 

.. «Ne yediğini söyle.. Kim olduğunu 
l!öyliyeyim.> 

d lvfilletlerin talilerini dudakları arassın
O a tutan devlet adamları ne yiyorlar? 
nların yemek listelerinden bir hakikat 

MlKADONUN SOFRASINDA 

Berlin - Roma - Tokyo mihverinin 
uçuncü azası olan Japon imparatoru 
yemeklerinde Hitlcr ve Mussolini ka
dar mutedildir. Sabah kahve altısında 
süt, kahve, tereyağı, ywnurta ve mey
va ile iktifa emektedir. Mikadonun öğle 
ve akşam yemekleri hazan alajaponez 
hazan yan Avrupa, yarı Amerika zev
kine göre hazırlanmış gidalardır. Het' 

Çıka~ kabildi ~· lJ r. gıldir. Aynı zamanda sofralarının yemek halde iki kabı geçmez. lmparatorun sof-
f rnumiyetle bugilniln devl~t a<lamlan listelerinde de şayanı hayret bir yakın- rasında hemen hemen en görünmez. Mi
h:~kalade az gıda alıyorla~ ... Ekserisi ne- lık vardır. Şu fark ile ki Mussolinlnin kado bir damla bile alkol kullanmaz. 

gıdalara mUtemayildir~ karyerle- sebze yemekleri Hitlerin yemek listesi Sigara içmez. 
~e ne lı:adar çok gayret sarfedlyor' yanında muhteşem bir ziyafet sayılabilir. STALtNtN KOTLETLER1 

etlerinin mukadderatına ne kadar Filhakika Hitler az gıda ile iktifa et
~k hAktm bulunuyorlarsa sofralarında meyi en son haddine indirml.,.fo·. Bunun-
M,!_ ":l~ SovyeUer diktatörü Staline gelince 
~-uı o nisbette azaldığı görUIUyor. la beraber meselesinde büyük ener:ı'i sar-bONK yemeklerini intihap hususunda tam biı 
'-• "O VE BUG"ONK.tt fettiji, §işman değilse de zaif te sayılamı- serbesti ile hareket etmektedir En çok 
~luSSOLtNt y ~ malQ.md . }( . acae;& ur. hoşlandığı yemek gürci tarzında yapıl-

tU ~linl tngiltere ile en hararetli gö- Hitlr her sabah altı buçukta sütte mış koyun kotletidir. Her yemekte a-
d §rnelere meV%U olan :meseleleri tetkik pişmiş bir tabak yulaf unu yer saat bire . kafkas rab . B'" .. RY 
~ erkn azametli masası üstünde çok taze kadar başka şey almaz. Öğle yemeğinde ~ ~~e da ~l 1 1~;1 ıa';.tun k us-
~alarla dolu bir sepet vardır. umumiyetle sofrasında mesai arkadaşla- ar gıBilhassa~ 0 refınçedıker ve li ı frı ço dse· 
uU.-e 1 k . ver. reçe so asın an 

d :r ça ışır en meyve yemek ıtiya- rından bir çoklan bulunur. Onlara nefia hi ksik im Sıalinin· d k ı· 
ltıdadır ttal diktatörü .ymanl b' uh b' ı· .. ç e o az. e yeme ıs-lleob . yan ı ı ır ve m teşem ır ısteye gore yemekler t 1 . ük ll f bi liste lmaktan 1t 

~tcıdır. Seneler ver ki ne şekilde o- ikram edildiği halde Hitler yine sUtte U::~ m e e r 
0 

pe 
rn olsun alzına bir gram et koymaı- pişmiş yulafmdan· vebirkaç meyveden ır. 
l rır. Kendisini nebatcı yapan doktor- başka bir şey yemez. Ne şarap, ne sigara ---------------

llr a karısıdır. ne de kahve içmez. Haftanın ekser Orı·ı·ı·nal yu·· zme 
lrttıSSOLtNt SOSY ALtST tKEN günlrlnde öğle yemeğinde hiç bir şey al-

.. ı.ıUSsolini hararetli bir sosyalist olduğu mıyarak akşamı bekledi~ de vakidir. yarışlar l 
ıunıerde diğer İtalyanlar gibi çok et Akşam yemeği salata, yumurta ve mey
~eınekten ve Makarina dağlarını devir- veden ibarettir. 

~ekten hoşlanırdı. En çok içtiği şarap DlKTATöRttN BtR tNGtLtZ 

~Uya şarabı !di. ~ktidar mevkiine gel ~~BEY~~~ 
v ten sonra bır mıde hastalığı hayatını Hitler hır lngıliz muhabırının merakı-
ıc: karyerini tehdide başlamıştı. Enerjik nı tatmin için: cBazen yemek listemi de-

talar almak ltızımdı. Doktorlar et ye- ğiştirdiğim de vakidir. Bir gün salata ile 
~esini yasak ettiler. Karısı Donna Raşel yumurta yeyorsam ertesi giln muhakkak 
~SSolini de doktorların tavsiyelerine surette salata ile yumurta yerim.> de

lti ~en riayet gösterdi. Bunun içindir mişür. 
lvt hUtUn kuvvet ve zindeliğini kazanan Alınan diktatörü seyahate çıktı mı se· 
lra u~lini şimdi sebze ve meyveden baş- ~tin~ tereyağlı ve reçelli ekmeklerle 
.k hırşey yemez. Sudan başka meşrubat bır şışe maden suyu konur. Ziyaret et
l.l Ullanmaz. Yalnız sabahlan uykudan tiği şehirlerde şerefine verilen ziyafet.-
Yandı mı yarım litre süt içer. lerde kendisine ne ikram edileceği so-
llA. 'YRAM GÜNLERİNDE rulduğu zaman yaverleri sUtlaç ve kintz 
Sad nlik kurbayesi ile iktifa edilmesini tavsiye 

lt 
1 

ece şe gilnlerinde Mussolininin ederler. 
a Yan davası lehinde bir fedakarlık ola- h ' k ' . . y · · d · · · tak d d kl Rayş U Umet reısinın aşçı başısı az mevsımı enız yarışları mevsımı-

.ı, U a arını bir şarap kadehine degv - B li · h · dir y l h " · · 1 · \lll'difi .. .. . er nın en meş ur aşçılarından bin- . arış arın er gun yenı çeşıt en çı-
goruldil... dir Gilnl . kad bo lrtTLE · en o ar ş ve işsiz geç- karılmaktadır. Bu resimde gördüğünüz 

~ ~~N rnı:ctH ETrtCl GIDA mektedir ki ekser vak.tini akordeonda bayanlar dişlerile tuttukları kaşık için~ 
ltı 

1 
Ussolını ve Hıntler arasındaki ya- Bavyera halk şarkılarını çalmakla ge- deki yumurtayı düşürmeden bir yüzme 

llıkyaln ·a 1 ··a · d · · ız ı eo OJı e ve sıyasctte e- çınr. sürat yarışını kazananlardır. 

\>~~rilc;;nı~ otomobi~ kralı meşhur Ford gençliğin mu-ı Sıchlclar bütün Avrupada çok şiddetlidir. Londra hayva
~ll bı:;:d eril~. ~~k alakadardır. Amerika üniversitelerin- nat bahçesinde hayvanların banyo ihtiyaçları tamamen te
'dlı len : buyuk muvaff~ıyet kazanan Betty Beryant 

1 min edilmiştir. Filler muazzam cilsselerile kendilerine tah
!'Udtıtu ç . w hara;etle tebnk ederken onu bu resimde gö- 1 sis edilen havuzlarda banyolarını alırken onlan seyre gelen
~~ıbi gençlığe hasret çeken bir adamın iştiyakile ı ler bu enteresan sahneyi gülmekten katılarak seyrediyorlar. 

... _ 
-- LLt 

Evlenmek ister misiniz? 
Muhtelif menıleketlerde evlenmeyi 
kolaylaştırmak için aşk kursları 

:··········································································· .. ·········•········ 
~ Zorla güzelJik olmaz saadetin teme)i aşktır ~ . . . . .••••••..•.•.•.•.•...........•••........................••.....•...•....•....................•. : 

Belçika sınırında küçük Ekos;n kasa
':>asında evlenmemi; kızların <ışk panayı
rına bir çok bekar erkekleri topladıkları 
ıazılmı§tır. Evlenmeyi kolaylaştırmak 

· ı;.in a§k kurslerı rıçılmasına muadil olan 
~u hareket yalnız Ekosin kasabacığına 
münhasır değildir. Bir çok memleketler
:le bunun çeıitJeri vardır. 

lngiltcrede Linkoln kontluğu dahilin
:le Skegnes kasabasında, şehrin sayın 
'lclediye reisinin teşebbüsüyle bir evlen
ne pazarı açılmıştır. Burada kurulan 
·~ampa evlenmeyi arzu eden bütün be
'<ar kadınlar ve erkekler i1tirak ederler. 
Hayat çok neıeli ve ıürükleyici bir ıe· 
'<ilde tanzim edilmiıtir. Evlenmeye karar 
veren gençler veya olııun ya9ta inaanla
-ın aık buhraniyle kafalarını büsbütün 
·arhoı etmek için danalar, ziyafetler ve 
1iknikler tertip edilmiştir. Şimdiye ka
lar iki yüz çift bu sayede yuvalannı ku
·abilmiılerdir. Son hafta içinde daha 80 
Jelilı:anlı ile genç kızın evlenme panayı· 
-ına kaydedildikleri öğrenilmittir. Kamp 
ıakinleri yalnız gençlerdir aanmayanız. .. 
5 O • 70 yaıında bedenen ihtiyar, fakat 
ruhan genç kalmıt bir çok kadın ve er
'<eğin burada aık aramağa geldikleri gÖ• 
·ülmektedir. Kampın iyi bir telilde rnu
':ıafaza11, uygunsuz ahvale göz yumulma
Tiası iti Rahip Vilıona verilmiştir. 

ROMANY ADA BOYOK EVLEN
ME KERMESLERi YAPILIYOR 

Karpatlarda, Romanya • Lehistan 11· 

;\ırlan yalunında cMuntea> adını l&fl

yan küçük bir kasaba vardır. Denizden 
15 00 metre irtifada olan bu kasabada 
\er ıene pantekot yortulan yakl&flnca 
':>ir evlenme kermesi kurulur. 

Evlenmemiı kızlara ve delikanlılara 
1aadet vaadeden bu dağ kasabasına çık· 
nak için hayli sarp yollardan geçmek ll· 
?ımdır. Munteada toplanan yüzlerce köy
'ü ıarkılar söylerler. Milli rakıalar ya· 
.,arlar. İçerler .. Eğlenirler .. Ve bu feerik 
·ahne içinde saadet projelerini kurarlar. 
Genç kızlar evlenme kermesine gözleri 
1tamaıtıran kostümleriyle gelirler. Bu 
-=lbise kollan geniı ve brode iılerneli 
':>eyaz bir bluzla renkli bir fıstandan iba
·ettir. Kızlar karıılarında yer alan deli-

Eski sinema yıldızı Miııters Barbara 
Huttonun kocası kont Reventlov aley
hinde çocuğunu kaçırmak istediği iddia-

siyle mahkemeye müracaat ettiği ma
IUrn.dur. Kont Reventlovun muhakemesi 
Londra aristokrasisini merakla alakadar 
etmektedir. Klitemizdo Barbara Hutto
nun küçük yavrusu dadm ile birlikte 
görülüyor. 

kanlılara beyaz kırmızı karanfillerden 
yapılmış buketler atarlar. Akşam yemeği 
yendikten ve geç vakte kadar eğlendik-
1en sonra yine burada yıldızların altında 
geceyi geçirirler. Asıl kermes ertesi sa• 
bah başlar. Sabah ayininden sonra genç· 
ler dağılır. Bir köy delikanlısı genç bir 
kızın yanına sokulur : • 

- Ho§uma gidiyorsun .. Benimle ev· ı?&::·~~t~W'~ 
lenmek İster misin diye sorar. ~ 

Kız sadece şu cevabı verir :ı tfE);::~:.ı 
- Haydi babamdan beni ara .. 
Diğer bir çok genç kızlar alçak ıesle ı satını kaçırmazlar. 

delikanlılar hakkında fikirlerini bildirir· Misisipinin küçük bir kaaabaaında bu 
ler : kabil ıenlikler çok yapılır. Civar köyler• 

- Şu kar§ıdakl esmere bak.. Ho§u- den gelen bir çok genç ve güzel bzlar 
ma gidiyor amma çok içiyor.. Fazla iç- arasında müaabakalar yapılır. En ırüzcl 
ki bir kadın için pek tehlikeli §eydir. kızın buseleri müzayedeye çıkıncaya ka

dar çiftçi •ınıfına mensup olan bir çok 
Biraz ötede ıişman bir herif köyün 

en güzel kmna ,.aklattr. 
Bu köyün en zengin adamıdır. On 

ineği, bir kaç ah, oldukça zengin arazisi 
var. Belli ki parasiyle güzelliği teshir et• 
meğe niyet etmiıtir. Aldığı cevaba bakı
nız ı 

- Ben tiımanlardan hoı1anmam. 
Genç kızların ıuh ve çapkın kahkaha· 

lan etrafı kaplamı~br. 

Alı:pma kadar Kennes devam etmit. 
bir çok pazarlıklar yapılm11tır. 

KendileTine bir et bulanlar yanında 
emellrine nail olmıyanlar da Yat'dır. 

Bir aea onlara hitap eder ı 
- Sıkılmayın.. Gelecek ıene ıizin de 

kısmetiniz çıkar. 

GENÇ KIZ PAZARLARI 
Yine Romanyada her acne yaz giri· 

minde Targo Müre• denilen yerde genç 
kızlar toplanır. Köylü lcabadayılar bu· 
radan geçerek kalplerinin ıevgilisi ola
cak kızlan ıeçerler. Bu seçme bir göz 
ipretiyle olur. Seçildiğini anlıyan genç 
kız erkeğine yaklaıır. Hepıi bu kadar .. 
Bundan sonra evlenmeğe ait merasimi 
ikmal etmek iti iki tarafın da ailelerine 
ka1mııhr. 

Targo Mürcsde yerleten ananeye gÖ· 
re izdivaçtan evvel gençler birbirlerin

delikanlılar genç kızlarla tanıımak ve 
an1aşmağa vakit bulurlar. Böylece buse 
müzayedeleri hakikatte bir izdivaç pa-

nayırı halini alır. 

UBYADA SATILIK ZEVCELER 
Libyada, Çad gölü mıntakaaında het 

sene bir genç kızlar panayın kurulur .•• 

Evlenmek istiycn erkekler kendilerine 
bir kan bulmak için çok uzaklardan de
ve sırtında bu panayıra ıelirler. Pazar· 
lık çok hararetli olur. Buraya ıetirtileu 
genç kızlar l .f • l 8 yaı aruuıdadular ..• 
En garibi bu evlenme puannda en ko
laylılda lcoca bulanlar en güzel kalar 
değil, en kuvvetli kızlardır. 

JAPONYADA 

Japonyada luumo dağı illhlann eY• 

lenme iılerini görüımek için topla~ 
lan yerdir. lllhlar iatedikleri kadar gö. 
rüııünler Japon aile hayabnda izdiT .. 
günün en zorlu rneaelcai olmuttur. 

Dünyanın diğer bazı köıelerinde ol
duğu gibi Japonyada da aileler arut~ 
da tanJflllayı Ye temuı kolaylqtırmak 
makaadiyle evlenme acentalan vard1r. 
Kızlarına veya oiullanna Cf anyanlal' 
bunlara baıvururlar. Acentalar tanlfl1l•• 

yı, anlaımayı temin ederler. 

den hoılandık1annı aarahat1e tayin ede- -~-.--------------.. -

bilecek vaziyette olmalıdırlar. " 
Amerikada izdivaç ve niıanlanma pa· ismet Sa otonun 1 

nayirleri sistemi teammüm etmit değil- BiskÜvİtİ 
dir. Buna mukabil orada, bilhassa bazı 
e~up devletlerinde köylerin veya kasa· Bağırsaklarda yaşayan solucan-
balann en güzel kızları buıelerini hayır ları düşürür. Bu suretle çc;>cukla-

cemiyetleri menfaatine müzayedeye ko· ı rm büyümesine, i§t.ihasına, yUzle-
yarlar. Bu ıayede müznyedeye girenler rine renk ve kan gelmesine yar-
ekacriya dudaklarından bir buse aldıkta- dun eder. Eczanelerde kutusu 20 
rı kızla iyice tanıımalc ve evlenmek fır- kuruştur. 

ka sanayicilerinden ve Ruzveltin tatbik 
etrftekte olan ekonomik siyasetin aleyh
tarlarından Lindzey Clarkın kızı Miss 
Anne Lindzey Clark ile evlendiği ma
lUındur. Mesut çiftler timdi bir dünya 

acyahatine çıkmıı bulunuyorlar.lngiltere 
ve Franaadan aonra timali Avrupayı ve 
orta Avrupa memleketlerini gezmeleri 
m~ 

gittikçe geriplC§iyor. Amerika 
da erkek kılığında gezmek moda olmut
tur. Bilhassa büyük auvarelerde beyaa 
fraklı veya ımokinli bayanlar vücutlann 
bütün güzelliğini meydana koyan fazla 

dekolte tuvaletler yerini altnıftır. Şimdi 
bu Amerikan modasının yavaı yanıt 

okyanoıları geçerek Avrupaya sirayet 
etmesi bekleniyor. 



••••••••••••••••••••••••• 
2- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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Kimdi bu siyahlı esrarengiz kadın? Kiliselere ve papazlara çok çok paralar veriniz. O 
susuz ve yağmursuz bırakmaz/ ... zaman Allah sizi 

be . .k k . bel' nd~~ .... . , • , , , ... .;~.·.::;"' ,ı~\··:''.)'ljıi,ıi .. r •. ~ıttı. çe artan ~e. ırge . . ası 
'1!'1· • .. ı~,. 1t< ,/"'i'-<'~";; buyuk hır sıkıntı ıçınde ıdıler. . 

-·.~n~-i•'t.:-o;.·:-<\t:{=""·· "'', N d ·· k. 1 · · d b11 
-ril~~~;._.::~;·~·tı.-~}~. ··}{~-~*:~ ostra amus çe ırge er ıçın e h· 

belediye dairesinde hapsini icap ettir· 
dil 

Nostradamüs bu vaziyet üzerine, 
acı , acı gülerek: 

koridorlarında kimseye görünmek istemeden, Sarayın 

ayaklarının ucuna basarak nere ye gidiyordu? 
Burada ne arıyordu? 

- Halbuki, Şalonlular beni bu- J;;~ ·"• 
. .k .. d . ~'il:''~ 

,,. .. , )iı"'". ·; '•.t ilaç yaptı, bu ilacı tarlarlar veba. 
;;.l '. , 1 .~;,.~7 çeler içinde yakılan ateşe atmak Ja-

,_.c:···" .-'r.. ·~ :~··"}) zımdı . Bu ate§ içinden çıkan feıı8 

Vasilin öldüğü ilk gün, Leon Aya· ı olan kendi karısının gölgesi değildi. rafındaki arka kapısına müntehi olu-
sofya kilisesinde başına imparator- Bilakis uzun boylu, narin yapılı yordu. 

raya ızaz ve ı ram ıçın avcı etmış- • . . ,, ;ı<:· 
lerdi 1.. demekten kendisini alamadı 1 -.y: ~ıı< ' 

Bununla beraber, ratip ve karan- ;ı~{ 
hk bir zındana değil, belediye daire- l!ı~; 
sine hapsedilmesini bu ikramın bir '·' 

''" ·'·<' "t~. (;ı;>,@':A bir koku çekirgeleri bir anda öldiiı' 
., ,t ·;,.~ -. ·.''3'1~-~~,:~~-; .. ' dü 1 

"·lO-f\'!\'·-.:.. 

luk tacını geyerek saraya döndüğü bir kadın gölgesiydi. O kapı ki Prenses T ekla her hafta 
zaman artık c Valide İınparatoriçeıı Arkasındaki siyah elbise öyle sa- dostu ile bulu§mak için çıktığı kapı 
olan cEtlaırina> Prenses T ekla, Hı· rayda geyilen güzel, kıymetli elbise- idi. 
risticli, Sebaatiyano ve daha bazı Va- lerden değildi. Hatta en kötü cariye Sebastiyanonun aklına hemen 
silin dostları bir araya gelerek göz bile böyle adi bir elbise geymezdi. külhanın üstündeki kulenin Pençe-
yaşı dölr.müolerdi. Bu kadın kimdi} resi geldi. Vaktiyle Hıristidi bu kule 

ikinci günü ise herkes odasına Saraya nereden gelmişti) pençeresinden Prenses T eklanın çı· 
laıpanmı§ dıprı çıkmamıştı. Yalnız Böyle hırsız gibi ve kİınseye gö- kışlarını beklemişti. 
Hırl.stı·dı· '-umandan sıfatiyle vazifesi rünmemeğe çalışarak nereye gidi- 1 d k ıı; Koridorun kestirme yo un an o-
ba•ında Lalmı•tı. vordu? ı · d. p 

Y "' Y şarak külhan ku esine gır ı. en-
Bugu .. n, üçüncü gündü. Sebastiyanonun merak damarı ka- k k beki d. çereye çı ara e ı. 

Sebastiyano, odasında yalnızdı . barKdı. d k d Siyahlı kadın saraydan hamam 
Karısı, yine Prenses T eklanın hiz- en İ en ine. 

Bak d d Ş k avlusuna çıkarken onu tam karşıdan metine bakıyordu. Ve bugün de sa- - .. e i. u şaraptaki hi -
bahleyin ukenden oraya gitmişti. mete .. Eğer şarap aklıma gelmeseydi görebilecekti. 

Dediğimiz glbi Sebastiyano oda- odamdan çıkmıyacak ve bu kadını Sebastiyano, daha evvel mahzen-
sında yalnızdı. Kaç gündür şarap iç- görmiyecektim. Bunun her halde bir den hiç değilse bir şişecik olsun §8-

mediği için Adeta aptallaşmıştı . maksadı var ama nd Evella kimdir rap alamadığma müteessif, pençere 
Düşünüyordu . bir anlıyalım .. Böyle nereye gidiyor. önünde kendisini göstermeden esrar-
Vasil ölmüttü. Sonra birden hatırına geldi. cngiz siyahlı kadını beklemeğe baş-
Leon tahta çılı:mıotı. Meçhul siyahlı kadının gittiği is- !adı. 
Bundan •onra hayatlari ne olacak- tikamet sarayın hamam külhanı ta- -BiTMEDi-

eseri saydı 1 
Yeni bir hadise, Nostradamüsün 

imdadına yetişti : 
Halk, belediye varidatını cebine 

indiren reis aleyhine ayaklandılar. 
Belediye dairesini bastılar, Bu sırada 
mahpus bulunan Nostradamüs te 
büyük tezahüratla daireden çıkarıldı 
ve serbest bıraktılar . 
Nostradamüs ı 
- Tam İstifade edilecek bir fır

sat 1 Bu şehirden artık firar etmeli
yim! dedi. 

Bu şehir üzerine uğursuzluk yıl
dızı doğmuştur. Cenubi Fransada 
kan ve ateı var. En eyisi yine bizim 
Paristir ! 

Nostradamüs Parise gitmek üzere 
hazırlanıyorken, beklenmiyen bir 
sebep yüzünden bu kararını değiş
tirdi. 

h 1 
Şalon ve civarında müthiş bir lm-

Leon, cülôs günü, Ayasofyadan Sovyetlerin Vitamin isti sa i raklıkbaşgöstermişti.Günlervehaf-
) 

saraya döndüğü zaman, babasının talardı ki, bu taraflara bir damla yağ-
bendelerini saraydan uzaklaştırmıya- mur düşmemişti. Bu tehlikenin ver-
cağını söylemişti. Söylemişti ama bu Hattı üstüoa ilim B. 2 Flavina saçların diği şaşkınlık ve hiddetle köylüler 

vaadı tutacak mıydı? h t. ç«kmasına yardım şehre saldırdılar ve: 
Tutsa bile artık sarayın tadı kal- eye 1 - Bu felaketi başımıza belediye 

mamıştı. Sovyetler birliği akademisinin, atrato•- ediyor getirmiştir. Nostradamüs gibi Allah. 
ferde kozmik ıualar üzerinde tetkikat Jık b. d h t k · t b - Yarından tezi yok.. Burad~ Mayadan elde edilen antirafidik «D• ır a amı apse me ış e u ne-
yapmak için bir petro1 gemisi ile hattı ı· · d· ı d. ba- k N tr durmam .. Vasilin sayesinde biraz vitamini geniş tatbikat sahası bulmak- ıceyı ver 1 ıye gırara • os a-
üstüva mıntakasına giden ilmi heyeti, d ·· ·· od Jeli) ba 

rul ve çul sahibi oldum. Çıkar bir amusun asına ge er, onu ş-
sekiz ay süren bir seyahatten •onra Mos- tadır. Bu aene, Sovyet endüstrisi, içine ) . d d. k 

ö---'e bir evcik, bir kulübecik alır , ı h k arı üzerın e gez ırere : ~ kovaya avdet etmi•tir. «D > vitamini ilive edi miı mü İm mi - E h da •k·ı N 
"mru··mu··n tonunu ederım· . • - y mu terem a m, .. ı os-u tarda tıbbi balık yağı verecektir. Motı'lıc.o-

Odesadan Vladivostoka kadar, yol tradamüs, dediler. Sen ne dedinse, 
Diye söylendi Sonra • vadaki vitamin fahrkası, 19 38 sen .. i 

· · üzerinde, bu heyet, manyetik hatb üe· hep çıktı . Sen Allahın hakiki ve en 
- Gider ayak bari fU saray §8· tüvaya yakın noktalarda •tratosfere ha- zarhnda •D• vitamininden ll0.000.000 yakın adamısın. Bu memlekette ki-

raplarından birkaç .;.,. yuvarlıya- d · 'h 1 ı· kb. y...,~ lonlar uçurarak sondaj ameliyelerinde oz .. b •a ey ıyece r. min eyi ve kimin kötü olduğunu an-
yım, dedl. Tam Uç gu .. ndür herkes i- ı, d ki bulunmll§tur. Strato•fere kadar c;ıkanlan Bu fa rika, aynı zaman a, tavu ar cak sen bilirsin 1 Ba§ımıza Allahın 
çerken ben içmiyorum. Hep ondan aletlerin verdiği İf8retler, af8ğıda gemide için. ültraviole ıualardan geçirilmi' 18 belası gibi çöken belediye reisini ba-
zaten içİıne oıkıntı röküyoT. h k Fil ~ bulunan Ahize makinesi vuıtuiyle ve milyon doz maya da azırlıyaca tır. · • şımızdan sen aldın. Şimdi senden 

Odadan çıktı. Dar koridorlara sap- aynı zamanda korifon oiateminde bir hakika, kümes hayvanları araunda ya- bizi şu korkunç kuraklıktan kurtar-
tı . gramofon vasıtası ile kaydedilmİ§tir. Do- pılan tecrübeler neticeainde, !iltraviolet maklığını yalvarıyoruz 1 

Mahzene açılan yola doğru gldi- kuz kilo oikletinde bulunan aletler, sal- §Uadan geçirilmiş mayalar, tavukların Nostradamüs, bu köylülere: 
7ordu. lum halinde yanyana getirilmif oekiz ka· hacmini ve yumurtlama kabiliyetini pek - Bol, bol ibadet ediniz, kilise. 

Birden kulağuıa bir ayak sesi gel- uçuk balon tarafından havaya çıkarılmış- mühim ouretıe artırmaktadır. fere ve papaslara çok para veriniz 
di. Bu ayak seslerini, Prenses Tek- ıır. Bu aletler, hem irtifaı öl•müt. hem Allah sizi yag· mursuz bırakmaz 1 de-
la d d k 1 k • F ahrlka, halen, metaholizm için Jü. 
nın yanın an önme te 0 an arı- de aynı zamanda kozmik ıuaların kuv· dı·. Ve asasını alarak -hı.rden dı-rı 

ak 1 zumlu cB-1> vitaminini de istihraca baş- Y... r-o 
ıının ay aea eri zannetti. vetini kaydetmi§tir. Bu sondaj ameliye· çıktı 1 

laml§tır. Bu vitamin, alkolikler için, kalp 
Onu, Önüne birdenbire çıkmak su- !erinde en yükaek irtifa olarak 20.000 Nostradamüsu··n pek çok olan ka-'- k ak k faaliyetinin azalmasında çok faydalı ofa· 

retiyle ıtOr utm İstedi ve ori- metreye balon c;ıkarılmı§br. caktır. biliyetleri arasında, yer altındaki su 
dara açılan odalardan birinin kapı- Bu tecrübeler neticeeinde aabit oldu- kaynaklarını bilmesi de vardı. 

V --'-) d Diğer taraftan, maya vasıtaaiy]e cB-
ıını açtı. e ııaı< an ı . . ğuna göre, manyetik hattı fütüvaya ya- Şalon •ehri kuru ve sert bir top-

';}j.:' Bu harikaları yaptıktan sonf8i 
''fr Nostradamüs, tekrar Parise hareke! 

hazırlığında bulundu. Fakat, Şalo0' 
lulara yeni bir manzara vücuda gt' 
tirmek istedi. 

Şalonun dışında çıplak bir kaY1 

vardı; bu kayanın dip ve derin kıl' 
mında bol su bulunduğunu Nostr•' 
damüs anlamıştı. Uzun ve kalın ~; 
mirler alarak Şalonluları kayayı iiÇ 

yerinden delmeğe memur etti. 
Bir kaç gün sonra, Şalonluları b~ 

çubuktu. Fakat ucunda mikantiı var kayanın üzerine davet etti. Oç de' 
d )iğe bir kaç demir darbesi dal'' i i . d ı 

Nostradamüs, bu çubuğu ile yeri vurulunca, kayadan ve Üç göz • 
muayene ederek kırlarda epeyce bir bol su fışkırmağa başladı. 
zaman dolaştı. Demir çubuğun mik· Bu suların yükseklere kadar fıı· 

kırmasından husule gelen man:ııı'' natisli ucunu yere tutan Nostrada-
müs, baştan başa kulak kesilmiş gibi cidden güzeldi l bu manzaranın sı l 

bahtan akşama kadar bir çok giiıe 
oluyordu. safhaları vardı. Sabahleyin, doğal' 

Nihayet, bir yerde bu çubuk, Nos· güneşin nurları bu fışkıran eulııl 
tradamüse İstediği haberi yerden ala· . •·~ üzerinde bin bir renkli kandil Y"" 
rak verdi l.. Nostradamüsün yÜ· • ba 
zünde bir sevinç dalgası peyda oldu. yordu 1 Öğle vakti akşam üzerı eJ 

manzara daha başka ve daha güı 
Arkadaşı Obiniye : oluyordu ı. 

- Çubuğun hareketi burada mü- Susuzluktan her zaman sıkıntı çe-
hİın miktarda rütubet mevcut oldu- ken bir şehirde, kuraklıktan başk8 
ğunu gösteriyor 1 dedi. birşey göstermiyen bir yerde bu ~q 

Nostradamüs, Şalonluların kaza- gözden su veren kaynak için kıY" 
rak su aramaları İcap eden yeri bul- met ve paha olmazdı tabii 1 Bunun 
muş demekti. Fakat, yine büyü ve için bütün Şalonlular bir ağızdan: l 
sihir ile itham edilmekten korktu, - Yaşa Nostradamüs; bin yaşı' 
papasları buraya davet etti. diye bağırmağa başladılar. 

- Burada köylüler büyük bir ku- Bu harikayı da gösteren Nos.tr3; 

yu kazacaklardır. Cenabıhakkın bu- damüs, Şalon şehrini 1561 senesı 2 
radan su çıkartması için güzel bir Mayısında terke hazırlandı; fak31 

dua etmenizi rica ederim 1 dedi. bu sırada Fransa ile lngiltere arasın· 
Bu suretle, Nostradamüs buradan daki harp bitmiş ve sulh imzalanır>'ş 

çıkacak suyun şeytan işi olmadığını idi. Şalon şehrinde bugün bu mün3' 

göstermiş olacaktı 1 Bununla beraber sebetle bir şenlik yapıldı. Nostrad3' 

dostu Obini Nostradamüsten sorma- müs baştan başa bayraklar ve ya~' 
ğa mecbur kaldı: raklar, çiçeklerle süslenmiş olan 1'0' 

- Burada su olduğunu nasıl bil- çük şehri gezdi. 
din) Şehir cidden güzel süslenmiş ..;e 

Nostradamüs gülerek: şehirde büyük bir sükun ve saadet 
- Ben de bilmiyorum. Her bal- hüküm sürüyordu; fakat Nostrad~' 

de ruhlarla bir alaka ve münasebe- müs, arkadaşı ve sevgili dostu Obin1
' 

tim vardır! Cevabını verdi. ye bu sükutun kilise ve engizi•Y~~ 
Ve, bu sayede küçük Şalon şehri mezalimi ile bütün saadetini ve s0 ' 

halkı bol suya kavuştu, sevinç için- kfınunu kaybedeceğini, bu halin dt 
de bulunan Şalonlular müneccim ve ancak 1792 de nihayet bulacağın' 
tabip Nostradamüse nasıl teşekkür söyledi! 
edeceklerini bilemediler. 

Şalonlular suya kavuşmakla bera- -BiTMEDi_... 
k 1 ki 2> Flavina vitamininin hazıılanmaaı ve Y 

Kapının enarını ara ı ıyarak kın mıntakalarda stratosferde kozmik rak üzerine kurulmu•tu. Kuyu bul-
) akı d imal olunması için tecrübevi faaliyet y F . I · 78 d 6 · ·ht · ar bekledi. Ayak ses eri y aşıyor u. şuaların kuvveti, Leningrad seviyesinde mak için sarfedilen bütün emekler aŞJSt erin yaşın a ır ı lJ 

programı tamam.iyle hazırlanmı§tır. Ya· 
Bu seolerin, aanki büyük bir ihti- olduğundan dört misli ve Karadeniz boşuna gidiyordu. 26 d b • Ç 

kında taıhikat oaha!lnda çalı§ılmağa haı- Al b . yaşın a ır getı 
Yatla yu .. rüyormu• gı·bi hafif olarak mıntakaaı aeviye•inde bulunduğundan iki o devirlerde, İnsanlara yardım eo cen erı 

Y 1anacakbr. Bu vitamin, mali'im olduğu k l 
yere basan ayak sesleri olduğu belli mieli azdır. Kozmik ıualar ile arz dere- üzere, yavaı büyüyen çocuklar için çok eden makine yoktu. Derin kuyu kaz- Italyada faşist ~rüsi erkAnının sıkı ızf a eO endi 
lef ulu! ar .. ındaki hu münasebet, hu fUa· mak için de ancak basit kazma ve I z' 1• faydalı olduğu gibi, saçların c;ıkmaeına bir atlet imtihanından geçiri eceğini yaz- Holivudda 78 yaşındaki bir adaın 

Sesler büsbütün yakla§tı . ların, dünyanın manyetik oahaaında tid- da yaramaktadır. kürek vardı 1 Bu sebeple Şalon şehri, mıştı.k. Parti şubelerinin başında ve ida- yaşındaki - yani kendisinden 52 yaş ]<ti' 
Seba ti• k 1__ d ba deıle inkisar etmesinden dogm" aktadır. sık sık su ) k d rd' • b. s yana, artı ""P' an şını suz u e ıne ugrıyan ır resinde bulunanların, mıntakalarındakl çük - bir kızla evlenmiştir. 
t d bakt Bu da ıtratosferdeki kozmik fuaların e- şehirdi. 

uza ma an ı. ki d 1 ki gençlerin şefi sayılacağı için, iyi bir spor- Cipsi Smit ismindeki bu ihtiyarın JıÖ}··· 
S. ahi b .. ·· •· b• ••J k lektri e o u zereci er halinde hulun· bit edilmi•tir. Bu heyetin k~•ifleri. atom 
ıy ara urunmuş ır go ge, a- • ~ cu ve atlet olmaları isteniyor. Bunlar, le bir genç kızla evlenmesi bütün goli:. 

·· ··nd t• duğunu göstermektedir.Kozmik 9ualann nüvesinin fizik mahiyetinin tetkikinde _ 33 _ 
pının onu en geç ı. ata binebilecekler, yüksek atlıyacaklar, vudu alakadar e+m;. ahali gelinle ..:ıveY' 

Bu go••Jge O ı bo J t k tansiyonu da. 1 O milyar volt olarak tes· hüyiik bir ehemmıy· eti haizdir. Nostradamu··su··n bu asası demı·r bı'r k ........, ,.~ ·• 
..._-===·-· ...._o .. r=a=.,:y~u=v'-e=ı'"n"'a'"z======-==--"====-==============-='"""==---============liyi yüzecekler ve oşacaklardır. görmek için koşuşmuştur. Fakat, düğiı'' 

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

Hızır babanın sihirli değeneği 

- 3 -
rek onları yukarıdan apğı geyip 
kendini donatır. Odanın içinde gezi
nip öteberiyi •eyretmekte iken yine 
karnı acıkır. 

rtık öğrendi ya.. Değneği vu
rup yemek gelir. Afiyetle yer .. Ne 
ise, uzatmıyalım lafı .. Ağrıtmıyalım 
başı .• Artık rahata düşünce her ne 
kadar Tanrıya duadan geri kalmaz
sa da bir de anasını hasta bırakıp yo
la çıktıijmı hatırlayınca: 

- Eyvah. . Anacığım hala ben
den yeyecek bekler .. Acep öldü mü, 
kaldı mı ne oldu .. Yine rahatım kal
madı.. Diyerek ağlayıp sızlamağa 
başladı . Kah ağlar , kah avunur. Ve 
böylece akşama kadar uyur kalır. 

Meğerse saray, peri padişahının 
oğlunun imiş . 
Akşam olduğu vakıt oğlan sarayİ

:rıa gelip odasına girdikte kızın yü
~ne b kar bakmaz bin can ile aşık 
olur 

Ve kızın yüzünü seyrede ede uyu
yakalır . 

Bir de aradan epeyce vakıt geçtik
te kız acı acı uykudan uyanır. Ne 
baksın.. Yanında gül benizli, püs
kürme benli, cihan güneşi gibi bir de 
likanlının yattığını görür görmez o 
da ona can ve gönülden aşk derya
sına dalıp çıkar ve düşer bayılır. 

Biraz zamandan sonra oğlanın ak
lı başına gelip kızı da uyandırarak 
kim olduğunu sorar. 

Kız, gördüğü gibi işi oğlana an
latrr. 

Oğlan ise o vakıta kadar nice l<ız· 
lar, güzeller peşinden dolaşmış ama 
bunun gibisini görmediğinden: 

- Ey sultanım, ben seni can ve 
gönülden sevdim. Sevdim ama, biz 
periyiz. Sen ise adem oğlusun. Hay· 
di seni babama götüreyim. Eğer izin 
verirse ölünceye kadar seninle safa· 
-la oluruz. Eiter razı olmazsa seni öl-

dürürler. Razı isen haydi gidelim. larımızdan bir kat ona da geydirdi- Bunun için yapılan imtihanlarda 9'.'k çok az bir davetli ile yapılmış, hariçıeıı 
Demesi ile kız oğlanın aşk ateşi ile ğimiz gibi kendinde öyle bir büyü zor tecrlibeler de vardır. Bunlardan bıri kimse çağırılmamıştır. 

kavrulmakta olduğundan ölüm kor- yapmak falan şeyleri varsa onları şudur: . .. . Buna mukabil, halk, bulunduklar• O' 

kusu falan hatırına gelmeyip: yapamaz. Böylece bir vakıt onu de- Yerden bır metre kadar yukseklikte telin önilnü çevirmiş, bunun {lzeriJI' 
- Şahzadem .. Senin yolunda bin nemiş oluruz. bir demir çenber asılmıştır. çenberin et- polli ahaliyi dağıtmak için ailAh kulla!'' 

canım olsa harcarım.. Deyince padişah ta razı oliır ve rafı gazlıBbezleterle sanallmışdav~ tu~I ~uruld - maya mecbur olmuştur. O esnada geJiıY 
D • la b ) k d • h k d. 'd 1 • .. k • muştur. u a ş ve ev ıresı çm en -._.16 
eyınce oğ n unu a ara ogru emen en ı a et erı uzere ızı og- ti k k la be . b. le güvey de otellerinin pençeresu>' ... 

babasının yanına götürür. Peri padi- lana nikah ederler. a ıyara geçece 0 n, çen rın .'r~z görünm~ler ve halkı selfunlıımışlardıt! 
__ ı. k A k k • • uzağından hız alıyor ve sıçrayor. Hiçbır dt 
90''' ızı görür görmez adem oğlun- rtı ne adar olsa adem ogulla- . al d ,._ d . ı•- Al Düğün günü Cipsi Smit bulunduğu "" 
d ıd • ) d 11· • • · t ki d .. • .. 1 be yerı eve e,., .. e en geçmesı .... un. ev 

an o ugunu an arsa a güze ıgını rının yap ı arı ugun ere nzemez . .. ü .. k artm ki d S ak beyanatta §Öyle demiştir: 
·· ·· ki ba d ·d a K d. •d ti . .. lar ınsanın goz nu ar a a ır. ıc ~ 

gorunce a ı şın an gı er. Y •· en ı a e erı uzere yapar . ka b. d d d' c Kendimi bir uk gı·bi hlssediY" 
O·ı . . ld • .b. baba y k t 1 D·· •.. 1 . b. . k vurucu ır erece e ır. çoc ""' g an, ışı o ugu gı ı sına a ış ırır ar. ugun erı ıtınce ız· B . tih d aH k 1 k rwn Bütiln dünyaya illin etmek ıster;,.. 

anlatır. ) ·· • d • . . I u zor ım an a muv a o an pe . 
a guveyı ger ege gırıp murat aşır- d B 'b· dah b' k .. kül. ki k dini insan h y·•l1 

Padişah: 1 az ır. unun gı ı a ır ço muş , aş yaş emez. er .., 

d 
arK. . d. __ ı. • I tecrübeleri atlatanlar vazifelerinde kala- sevebilir ve sevgi olunca başka hiç blf 

- Ey oğlum, sen bunu nere en ız o gece perı pa '"''"'mm og un- . • . . . 
buldun, ben insanlar arasında de- dan gebe kalır. cak, digerlerı çıkarılacaktır. şeyın !Mı bıle olmaz .. .> ,,,,,,, 
ğil , peri cinsinden bile böyle güzel Dokuz ay on gün tamam olup ta 'ZT./ZLTL::I. 

görmedim. Sen bunu almak istersin. vakti gelince bir oğlan çocuk doğu- Kı·ralık Apartmanlar. 
Eyi, güzel ama sonra bize bir zarar rur. 

gelmesin. Çünkü adem oğlundan Çocuğu emzirip büyütmekte ol- N Birinci Kordondan Kültürparka giden Vasıf Çınar bulvarı üzerJJI' 
cadı çoktur. Birşey yaparsa bütün sun, belli ya •. Çocuklar küçüklükte de yeni yapılmı§ olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENOöLU) aparl' 
tacımızı tahtımızı dağıtır. Buralarına durmaz ağlarlar .. Kız da bazı gece· 

1 1 manları kiraya verilecektir. . güvenirsen, madam ki diliyorsun, eri çocuğun ağ amasından rahatsız 
ben de candan dilekle sana bunu ni- olduğundan: H E R D A 1 R E D E : Sıcak ve soğuk su, hava gazı, ve elektr 

tesisatı, modern havalandırma ve zil tertibatı, dahili telefon, haZll' kahla alırım . - Aman yarabbi .. Bu analık ne 
'-'~dyo anteni, bavul ve fazla eıya deposu, odun ve kömür dep0•"• 

Oğlan ise kızın yolunda ölmeği zor şeymiş .• Bir çocuğu doğurup ı..r'Q k 
sandık ve hizmetçi odaları çam&§ırlık ve ütü odaları ve her türlü oP· 

kurmuş ; meydana getirmek ne kadar müşkül- lur vardır. 
- Ey babacığım, eğer bana zarar müş .. Ah benim de anacığım kim bi- a· 

gelirse bundan gelsin .. Ben onu al- lir benim için neler çekti. Eyvah.. M O RACA AT y E R 1 : Her gün saat 12 - 1 ve 16 • 19 ar50 
mıyacak olsam yine ölümden kur- ben anamı da unuttum. Kendi raha- sında büyük Kardiçalı han 52 - 54 avukat Cemal Çançar telefon 

31 
Görmek için İnşaat mahalline müracaat edilmelidir. 

tulmam. Bari ölür•em de onun aşkı timle onu hatırımdan çıkardım. Aca-
1 

_ 
6 

S. 5-S 
yolunda öleyim. Bizim tılsımlı. ruba- · -BiTMEDi-
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YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyahna göre yapılmıştır ..• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ RADYO i Al\1ERIKANIN BiR BEY AZ ADAMI OLMIY AN 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fSTANBUL RADYOSU: -
Bir saatlik sivil rlıe.nıur 

öğle ncŞTiyab: 
Saat 12.30 da plakla türle musikisi, 

12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
musikisi, 1 3.15 te Novotni Biraha

1
ne ve 

.zencı diyarı! Boley 
. . 

. i ' \ ' ' . lokıınlıisından nü.len konser: M.Kcmal 

Genç adam, f san ko~nğn bn§ladı. Gözüm size ilişti idarcsind~ orkestra. 

- Lütfen b"ertiiıilc konuşunuz. rica 

1
1 ve içimden cAh bcni.riıfe ltonuşsa ne eyi Akşam nC§rİyatİ: 

ederim size, benimle konU§unuz. ah ne olıı.c.ak.> eledim. Saa~ 18.30 d!l Tcwebnşı belediye bah-
olur ... ) • - Peki ama. nıçın durup meramı- çcsinden naklen~ Hafif müzik, 19. f5 

Diye yalvanyordu. Onun kop kop nızı onlara anlatmadınız? konferans: Prof. Snlih Murat (Fen mü-
ıcld~ belli idi; çünkü, sık sık nefes alı- - Babamdan korktum. Gazeteler sahabeleri), 19.5 5 te borsa hnbfrleri, 

Zencilerin hiç biri ana vatanları olan 
Afi-ikaya gitmek istemiyorlar 

l'ordu; yanaklan da kıpkırmızı kesilmiş- hadiseyi yazmış olsalar, beni nıirasmdan 20.00 de Crenviç rasathanesinden nak- _ Dünkü sayıdan devam _ 

ti. Fakat bayan Mdvilin asıl dikkatini mahrum eder. Babam, eski kafalı bir len saat n:r,aı:ı Belma ve arkadaşlan: Bu filozof tavırlı adam yüzüıne baktı. 
Çeken, onun gözleri idi.. Bu gözler iri ve adamdır. Şehnaz, Hic.ıı,z. 20.45 te hava raporu, Acı acı güldü. 
ka 'eli el b rıldı d l_ Bayan Melvü bam-le de tasdik ede-120.48 de Ömer Riza Doğrul tarafınd~n · hakkı ra ı ; mu gi i pı yor u.: -.ızın ~v - Zencilere \ 'erilen intihap 
tahınin e!tlği gibi, belki de bu gözler rick: · arapça söylev, 21. 00 de orkestra, 21 ·3o mı} dedi. Bu hak ta tıpkı .bize verilen 
,lı:orltudan böyle parlıyordu. - Anlıyorum, fakat ben artık eve İ da Necmeddin. Riza ve arkadaşlan ~ Se- hürriret hakkı gibi l!.d.ı var kendi yok 

Kız. yapmacılt~n bir alaka ile vit- gitmek mecburiyetindeyim. Şayet size 1 gah, Hüzzam, 2 2. 1 O da Tepebaşı bele- bir hak .. Evet.. Kanun bize bu hakkı ve
~ni tetkik ediyordu. Çünkü, fcvkaladelbir faydası olacağını sanıyorsanız, bana d;ye bahçesinden nakil: M~zi~ · ~ariyete, rjyor .. 
oir hi_ı, __ olaca'- u··mı'di ve ı_afasmdan refakat edebilirsiniz. 22. 50 son haberler ve ertesı gunun prog-

ume ıı; -. Şimdi hakikaten zenciler .intibab"ta 
çıkmak bilmiyen dü~nccelen kendini - Çok minnettar .kalınml mı. iştirak ediyor)~. Fakat beyazlar bizim 
lı: AVRUPA fSTASYONLARI: ıırtannalc maksadiyle iki saattcnberi ' Yav~ yav~ Brodva'ya doğru yuru- lnZlarimızla evlenmiyorlar ve biz de be-
IOk kl SENFONiLER: a arda dolaşıyordu ki. nihayet bu meğc başladılar ve buraya gelince• bü- • yazlann kızlanna g~z ucu ile olsa balta-
iladise ile karşılnşınca şaşınp kalmıştı. ,yük bi.r kalabalık içine girdiler. Ha:lk si· 22 · 10 Prpg: filharmonik bando (Be- mıyoruz. Yalnız hu değil .. Bir çok hu-
J.iiç bir hedef ve gayesini sokaklarda do- l)t;_J'{lalf\rdım çıkın~tı. Ya,n yana ve. Sıkı- ethoven, Uranicky. susiyetlerde bize verilen haklar, hürri-
la.. alı: • • 1 · k el h 1 HAFiF KONSERfıER: , • . , ,.m • vıtnn en seyretme ve a a şık bir vaziyette ilerliyorlardı. Rahat bir yctler sadece kilapta, maöde halinde ve 
h.u. ndan. a•·lt·ı· ay evv.el taşfi~e edilen .bü- nefes ~'ıncaya kadar delikanlı kızı~, ko- 7. 1 O Berlin kısa dı\l~;ıı: Neşeli popu- k • . 
)ilk b 1- -L- h - k ı "" ri. 8.15 devamı. , 8.50 Paris Mondiyal: ağıt üzerinde kolıyot. 

ır Kutü.,.~neoın ususı ee reten o • lundan tutarak yürüyordu., Yollanna ten- · · :_ Neden) dedim.: lzah ediniz. 
du~ ._ __ ,_ 1_ d · h l Plak .. ?•45 ~eza, .. J0.3~ .keza. 12 Berlin • 1 • , 

g\lflu unu.~ gen isme Of ge iyor· ha bı"r sokaktan devam ctme;;e b ... fadik- 13 hafı'f 1 L k E l K d' k' d K .. -,, k d ı eşeli program ·- zam ço ~o ay. anun ıyor ı, 

tuu.l ,ız. ~linde mükemmı;I tavsiye n;ıe~: l!\rı .~aman, . kız, başından geçenleri deli- ~::iki,a f:~~·O ndevaroı, 12 P~ris mondi- (her scc;ici kanun ahkamını 'hiimekle mü-
P arı olduğu halde hiç bir iş bulama~ qnlıya tekrar sordu. ve kaçmağa mu- yal. konser !}akli 15 .,30 Paris Mondiyal! keHeftir. ) . . . 

hllftı. B~ Mclvil on beş yıl kütüpha-. vaffok oluşuna onunla ,birlikte güldü. '---- ı... il h b 
nede ~tı. Otuz b~ ya~da idi Orkestra ve şarlcı 17.45 Berlin ıusa dal- Y..enc· erin emen epslne aynayn sor-
K d Ondan :sonra, gençliğinde- ba~ında~ ge- gası. ı .. sonu konseri 19.50 keza, 18 Pa- sanız hiç biri kanunları bilmez ve bilme· en ini ynşlnnmııı ve yapyalnız kalmış " ~ 
h' k · çen ho!I bir hikaye anlatmağa başladı ve ris Mondiyal: Kon .. er nakli. Peşte: ban- yine~ de intihap ?ıiıklandan ;mahrum ka-ır İmse sayıyordu. • • " , 

Genç kı.z: delikanlı safdili!ne gülerken, hemen onun' do m1,1zi.ka~ • j ~ ~ük.reş: Askeri bando, lır1ar. Vakıa bu bni.ıTılan beyazlar da 

-Ne demek istediğinizi anlamadım) 1 boynuna sımsıkı sarı1dı. . . 19 Ostrava. ~1'nqo ı;nıuika orkestra, 19. ?il~ezle rama, onlara sormazlar .• Bize 
Diye mukah~ede bulundu. - lmdnt 1 Yaktılay)n f • .. 2 O Prag: Bnndo muzika, 19.15 Berli~ so\\ado.r. Şimdi anladınız ya.. 

- &eninıle konU§unuz. Rica ederim Diye feryada b'aşladı. · ~1 .. ~a dalca,sı: btistik küçük konser. 20 
hana bir fCY söyleyiniz! , Tam bu sırnda bir polis karakolu ö- konseri. 2 ı.ı.5 Rumen uzun dalgası. 

Bir deli gibi, adamın . gözleri parlı- nünde idiler. İki polis son hızla koşup Plak. 22 Varşova; Eğlenceli hafta. sonu 
Yordu. · f geldi; kendini müdafaa ıbile etmeyen programı. 22.25 Bükreş: Lokantadan 

- Yn konuşunuz, ynhut tn şimdi sirlJdelikanlıy:ı sımsıkı ynkaladılar, ertesi gün. konser nakJi. 22..3Q Belrrrat: Havayen 
knçınrım! polis müfettişi, Kleri, bayan Melvili zi- orkestra, 23. 15 Bdgrad Büyük orkestra 

TAMAMEN ZENCiLERLE 
MESKON BJR KASABA 

Luizyanadayım.. Buraya iki bin kilo
nı~t~ kndnr mesafede Bolcy adını taşı
yaq bir kasaba var. 

B M 1 1 t tt. 2 3. 3 o v:vnna cöle.r!ccli O'ece musikisi. ayan e vi , gözlüğü altından deli- yare e 1• • ....,. ... .. 

kanlıya ncıyarak aktı. - Pek ınükemıtıeı ha(eket ettiniz,.. OPEHALAR. OPERETLF..R: - 1şte küçük bir zenci Cümhuriyeti. 

-Benim yaşımda bir kadını mı~ Ma- Uzun zamnndanberi herifin peşinde idik. 9.3o Beri!~ kıs::ı dnlcas4: Paul Linck'f- dedi. Buranın. )nsaı:ıfan tamamen hür, 

l3u ka~banın bütün sakinleri zenciler .. 

nasız bir hıueket olmaz mı). Soymadık kuyumcu dükkiıiıı bırakma· ~in operf't uvertürleriod.en. 18.15 Ber- hjna~aleyh mesut insanlar olsa gerek. 
Delikanlı QmUZU ucundan geriye bak- ıruştı. Dün Manhnyının kı.ıyumcu dük- lın k153 d~v-arı : P.aul Lincke uvertürle- Filbnkika bu kasabanın. belediye reisi, 

tı. ' kanına ginniş. Manhaym işin farkına va- rinden. 20.2,0 P.ra"!: Operet rövüsµ, (Fok ' ':ıelcdiye mçclisi a.zaJan, ha.kimi, noteri, 
- Şimdi vaziyet o kadar, fena de· nnca, tabancasına sari.lmış-; fakat, herif orkestrası ile) 2 l Viy,ana: Kattnigin ::l.oktoru, polisi. Tahibi, ner§eyi zenciler-

ğil. Sözünüze devam ediniz. daha çevik dav.rnnarak. tabancasını çekip cDer Prim~ von Th'Jle opereti. -.len~ir., ' 

Sahneyi knvnyanuyan Bayan Melvil: .ltU);umcuyu öldürmüş. ı • . •..ı 00-4 MU;?IKf&I:, t • l)i~ kahveye oturdum. 
.~.Siz ne İstiyomuıuz. bana ııöylcrl .Müfettiı gUHimscdi. ' 20.30 Var,qva: Oda kentetı. Yımıba~ımdaki masad,a siyah derili 

mısınız} · 1 
- Bu fur.ıızı yakalıyana :>;irrtıi bin do- RE..5ff Al:LER: köyliiler, çiftçiler başbap vermi~. · tatlı 

Diy~ Liddetle sordu. Artık korkmı- lar vadedilmişt'ir. Mükafatı siz alacak91• 1 O B~rlin kııın dalgası: Şarkılar, l 5.1 S ::atlı konuşuyorlardı. 
Yorçlu. Çünkü, delikanlı el dokundur~ ruz. 1 : 1 ı ' fü;rlin kı:;a dalgaşı: .Şıırkı resitali (Sop· içlerinden birine s~rdum: 
'?ağa vabt bulmadan kendisini yola ge- Bayan Melvil bembeyaz k'esilcli; fakat ran). ıo Peşte: Çigan orkestrası refaka- -'- Bu sene niahsulClen memnun mu-
tırebilecelt le.adar eokakta kalabalık var- ondan 'IK>nra o da gülümsedi. tiyle Macnr şarktlo.rı. 20.25 Bükreş: Şar- sunuz? 
dı. B d h k k kı resitali. 20.30 V.al'§ovl\: Mizahi pr- .. ...:.... Fena de:r.:ı, dedi: Vakıa 'pamuk - enim e a i aten paraya ihtiya- K• 

Miistehzj bir eda ile : kı plıtkları, 2 1 Be].,.~d: Halk şarkılan. fitaleri biraz dü~ük ama yine Allah bin 
cırn var. DANS MUSiKiSi: · • 

- Konf~rans mı vermemi istiyonıu- _ Peki ama bunun böyle kötü bir 

berf'!ket versin .• Yıl bereketli olduğu için 
fiat dü§üUüğünü tdafı edecek gibi .• 

- Hayvanlannız 'Ve l\ayvan 111-ılhsul· 
!eriniz nasll) 

- Onlar da fena değil .• 

- Şu halde hepiniz mesubıunuz} 
Şüphesiz çiftlikler, arazi ye b.a~lar 
kendi malınız .. 

Muhatabımın yanında oturan · köylü 
gözlerini açarak yüzüme baktı. 

- Alay mı ediyorsunuz} dedi. Bura

da hiç :birimiz ne çiftlik ne arazi ve n• 

de hayvan sahibi değiliz. Zenciler ara· 
sında yüz ailede ancak bir veya iki ailf' 
var ki arazi sahibidirlerı Diğerleri hep 
bizim gibi işlettikleri arazi ve çiftll~lerin 
kiracısıdırlar. Hem kira veririz! he~ 0<0 
ondalık.. Burada olduğu gibi Amerika· 

• • 1 

nın her tarafında topralı: beyazlann elin 
dedir. Esaret zamanında nasıl isek yİn9 
öyleyiz .. Arada tek bir fark varsa ·o da 
esaret zamanında çhlı~Ça t~rağı 
cefendilerimizint müsaadCSi ol~dan 

balık dolu nehirlerden. göllerc!en. yine 
sahipsiz ve kahve ağacı ile dolu ınünbit 
ormanlardan ~ahsettim. 

Etrafımı da,ha birkaç .zenci alınıştı. 
Hepsi de dinliyorlardı. . 

- Neden Afrikaya dönmiyorsunuz); 
Sualim onlann a;asında bir mü~alcapya 

~ . 
zemin açtı. içlerinde Marcus Garveyin 
eserlerini okuyanl~; va~dı. B~lar bana 
hak verdiler. Falı:at çoğu omuz silktiler. 

- Biz. diyorlardı buriuarda doğduk. 
büyijdük. &bamız da buralarda doğuP, 
ya.şadı. Bu topraklar beyazların olduğu 
kadar bizim de vatanımızdır. Bizim Af4 
rikada ne i imiz var. 

ı U• • t 

- oraya :giderseniz . o topraldann 
hakimi siz olursunuz~ 
' Yirmi ,yaşınd~. bir ' zenci: 

".. ,. ı . . 
- Bizim: 9.e4i. , ,f.Frikada ya§lyan 

zencilerle alakamız yo\v. 
A o o 

- Fakat onlar çok naJllusiu, çok ça· 
lışkan ~e lazil~tli insanlarqır. O~lan ha4 
kir görmekt~ haksızs;nıı. 

- Vnrsın eyi insanlar .olsunlar, ne• 
bırakamazdık. Şimdi İ9e istediğimiz za. • 
man btrnkabiliriz. işte bu Eark var yilnız. mize ltızım ~izim. Biz Afrika mahika . 

- Sizi arazi, toprak sahibi olmaktan 
kim menediyor. Bunu meneden hiÇ bir 
kanun yok. Bilakis zencilerin toprak sa
hibi olncaklannn dair kanunlarda mad-

bilmiyoruz. Hemen Allah bize Üzerinde 
doğduğumuz: y~"lidığımız bu topraklar4 

dan haşkn toprak yüzü göstı:rmcsin. 
Bu suali, 

0

(Afrikaya dcfomek istemez 
misiniz) sualini yÜzlerce've yüzlerce zen• 

deler vnr. ciye sordum. Hepsi de nynı cevabı verdi- . 
- Evet nma .. Para yok... Topral: ala- ler. Hiç birisi artık unuttuktan ve nere-

cak parayı nereden bulacağız. de olduğunu bllmedikleri a.;a vatanları-
Şimalde, Harlem'de zenciler mal, na dönmek istemiyorlar. 

mülk; arazi hatta ç!lrşı ve i>iı.zar sahibi Amerika zencilerinin Afrikaya dön• 
olanları bulunduğunu ışitiyoruz. Fakat memek hususündaki arzu '\'e kararlarının 
bunlar · Amerikadnki zenci kalabalığı sebebinin bana Nevyorkta. bcl~diye dai• 
içinde devede kula~ kab

1

Hinden lf~hrlat. resinin 2S inci katında çok akıllı, çok 

- Peki.. Niçin Afrika ya dönm:i:. zeki ~~ kültiirlü ·bir zenci 'ştı sözlerle an-
yo rsunuz~ ' ' latmış oldu: . \. . 

Bu suale karşı muhatnbım vüzCime - Beyamrla siyah1aT arasındaki mü· 
ı, ··vl 4 

hayretle baktı. a:vat ve adal~t nakkı içln inücadelemi• 
' • ' 1 , _ - Ahikaya mı) , .ı '. 'Zin neticesiz ıı:alacnğmı mı zannediyorsu· 

Dedi. Sanki ben ona bilinmiyen bir nuz ~ Büyüle harpte Fraıuız 'mareşalı Jof· 
alemden ~e yahut gök yüzündeki yıldız nm Marn cephesinde söylediği sözü ha
isimlerinden birinden bahsetmi~tıF·· 1 tırlarsınız değil mi} ' (Ric'at clmckten ise 

- Biz, dedi. Afrikanın nerede oldu- yçrimizde öleceğiz) İşte MareŞal Jofrun 
ğunu bile bilmiyoruz. , 

1 
söylediği gibi biz ele geri dönmekten ise 

Onlara Afrikadan, Amerikanın zengin mücadeleye qevan) edeceğiz ve oiduğu4 
topraklanndan bahsettim. Sahipsiz. ve muz yerde öleceğiz. 

J 6.30 Berlin lusa · dalgası. 21.25 Bük-
H h d d ed adam olduğunu nereden anladınız~ reş. 21.30 Berlin kısa dalgası, 22.55 b h- ayır, ava Al'\. er en tepeden Bayan Melvil: p .... te: , 

il sediniz 1 -y 

- Gayet boısit, dedikten sonra de- ·----------------'--- Sizden bahsedersek daha eyi ede-

1lU2) 

Tıbbi Gıdalar 
BERGAM~ SULH HUKUK 

MAHKEMESiNDEN: 
Kemal Gündoğdu tarafından 

Naciye, Lütfiye, Hatice ve lzmir 
Dğirmen dağında Hacı Ömer so
kağında Bergamalı Tatar Abdul
lah kar defi Rif at aleyhin ikame 
olunan izaleyi fUyu davaımm icra 
kılınan muhakemesi sonunda: 

r~. vamla, Brodvaydaki kalabalığın içine A l .. 
B·· ı ,_ L d l' girdiğimiz zaman, o sıkı§ık vaziyette eli- ce e . muzaye-

oy e 1t0f8 -.oşa nere en ge ıyorsu· . . · . . , r 
llU;ı· h d . • 1. mı onun cebıne soktum. Cebınde bır ta- d 'l 

• em e ruçın ge ıp geçenlere sırtı-. . e l e' satıs 
tııı1 çe • • ., K' d d lı: banca vardı. Bununla onun yalan söyle-
1_ Vlnyorsunuz' ım en, ne en or- · • • • 
ttuyorsunuz) mi~ olduğunu anladım. Önilmüzdeki Pazar günü yani Tem-

K h"dd - Fakat sizde asıl şüpheyi uyandı- muzun (onuncu) günU sabahleyin saat ız. ı et etmif bir koca gibi konu-
tuy halcik 1 ran ne idi~ onda Kemeraltmda Şamlı sokağındr 
b 

or ve aten tavriy e bu intibaı k 
ıra.k::ıyordu. - Bana Hovard ünive,rsitesindc o- as er1 fırını ittisalinde 11 numarada Zi-
Delikanlı: kumu~ olduğunu söylemişti. Fakat, cHo- şan Anala ait lüks mobilyalar bilmüza

vard> .kelimesini öyle bir şive ile telaffuz yede satılacaktır. - Olup, biten birfey yok; birinin ya. 
tıından geliyorum, dedi. 

- Sahi mn Demek ki. sırf adale
tıiıi formunda muhafaza etmek için ko
~UYorsunuz) 

Genç adam: 

- Hayır. 
Dedikten sonrn, bnşını geriye çevi

terClt. bakb ve sükunetle sözüne devam 
Ctti. 

- Altıncı avenüde, üniversiteye bc
~aher devam ettiğimiz bir dostumu bck
crni§tim. 

Kız. alaJc.a göstererek: 

- Demde aiz üniversitede bulundu-
tıu~) 

Diye sordu. 

- Evet. iki eene devam ettim. 
- Nerede} 

- Horvard' da. 

- Sahi mi) Doğrusu, çok enteresan. 
Dedi. 

d' l<.ı~ın gülüşü, delikanlıya cesaret ver
~· Mendili ile şakaklarını, yanaklarını 

•ııd'k 
~ ten sonra Panama ppkasını başına 

Rcçırdi. Deliknnlı, bayan Melvilin hoşu-
na • .. 

Cıtınege başladı. 

d -Arkadaşımı köşede beklerken, bir-

h~lnbire hana öyle geldi ki, o, bir otomo-
1 •• 

i . ıçınde yanımdan geçip gitti. Bunun 
çıtı içi d ld .. d .. ]· n e o ucunu san ıgım otomobi-
tn he tk k men a asından koştum. Fakat ar-
n llsından bir kadının feryadını işittim. 
1 .~Şırnı çevirince, feryat eden hdırun 
llt\ı •• k 
d çu bir kuyumcu dükkanının kapısın-

a durduğunu gördüm. 
· «Kad • b l<o ın, ışte u adam: yakalayınız. 

lı dcamı bu adam öldürdü I> Diye ba-
t ı a·. eliınd 
~ · ın en tuttu: lıcmen kendimi 

ıraralt karbm A k d b' ..... • · nr am an ır. 11,11\l ın· 

etti ki, benim gibi, aynı üniversitede tah- Lüks Kabille, Fransız koltuk takımı 
sil görmü~ bir kimse de bunun bir ya.- nikel iki kişilik lcacyola somyasile, çifte 
lan olduğunu derhal anla;; ' Çün};;,i o iini- ve tek kanatlı mavun aynalı dolaplar. 
versiteye devam ctmİ§ olan b~i cHo- lüks şemsiyelik, lüks lavman tuvalet,2 
vard> ı hiç bir zaman bu kadar bozuk adet tuvaletli komedin, büyük Uşak 
bir şive ile telaffuz' etmez. halı, ceviz Itarrola somycsile, yumur

talı mavun orta masası, 1 mavun say
bor, hasırlı takım, duvar, ve kanape 
seccadeler ve sair bir çok mobilyalar 
bilmüzayede satılacaktır. Müjde 

Türkiyenin en tifaL ve ıimdiye 
kadar binlerce vatandqm hayatı-
m !.rurt.aran • • • • • • • • • • • ••• : • • 

1

• 

Urganlı 
Ilıcaları 

Eski müsteciri Rüıtem idaresinde 
açılniıfbr 

ROMA TIMA ve asap afetleri, 
adale ağrılan ve her türlü kırık, 
çıkık i.nzalan, kum, böbrek, mi
de ve kalp hastalıkları ancak en 

kat'i devayı burada bulacaklardır. 
Her odanın hususi ve son sis

tem banyosu mevcuttur. Müşte
rilerimizin her türlü ihtiyaçları te
min edilmi§tİr. 
Şimendif erle gelecek müşterile-. . . 

rıınızm .•••••••••.•••••.• 

Satış peşindir 

Emniyet milzayede 
salonu müdilriyeti 

Tabiatın ••fa kaynakları 

Karakoç ılıcaları 
açıldı 

İzmir ve havalisi sayın halkınca sene
lerdenberi bir çok hastalıklara ve bilhas
sa siyatik ve müzmin romatizmaya şifa 
verici banyolan, güzel manzarası ve da
imi surette akan temiz ve berrak sula
riyle tanınmış Seferihisann Karakoç 
ılıca1arı açılmıştır. Teşrif edeceklerin 
birinci kordonda 12 numaralı garajda 
Seferihisar otobüslerine müracaat eyle
meleri ve beraberlerinde nüfus tezkerc
lrini de getirmeleri rica olunur. 

(6--7) (1~10) 

ilan 

Kalp hatStalıkları için 
lüzumlu ve müessirdir Şuyuun izalesi istenilen hane 

nin takıim kabiliyeti olmadığın. 
dan satılarak bediinin taksim au. Sovyetler birliği ilmi enstitüleri ile ve müessirdir. 

t!bbi gıda klinikleri, tifüs ve skaraltin gi
bi hastalıklar, verem, kemik incik ve kı
nkları, böbrek hnstalıkl~n. cild, kalp, 
:nafsal ve saire hastalıltlan için muhtelif 
;Iıda alma form ve metodlarını tetkik et
mekte ve hazırlanmaktadır. 

Sovyet alimlerinden Profesör Pevzncr retile fUyuun izalesine temyizi ka
ve Talalayev, had romatizma ile ürtiker bil olmak üzere 3/6/938 tarihin
tedavisinde, lıidrat dö karbonu tahdit de karar verilmiftir. Bunlardan 
edilmiş perhiz rejimlerinin çok müessir Rifatin ikametrahı meçhul kal. 
olduğunu tcsbit etmeğe muvafalı: ol- mıt bulunduğundan ilin tarihin. 
muşlardır. den itibaren bir hafta içinde tem-

Sovyet hükümeti, tıbbi gıdaların in- yiz yoluna müracaat etmediği 
kişafına çolı: büyük bir ehemmiyet atf- takdirde hüküm katiyet keıbede
etmektedir. Bu iş için hu sene tahsis celi- ceği ilin olunur. 
len miktar, f 9 31 senesinde 8,3 milyon 2468 (2405) 
iken, l 00,000.000 ruhla olmuştur. 

Sovyet alimleri, muhtelif sahalarda, 

Sovye talimleri, mide ve gastridden 
.nuztarip hastalar için yüzde 70 nisbetin
de, kara.ciğer hastalıklanna musap in
sanlar için de yüzde 80 nisbetinde mü
~ssir tıbbi gıda tesbit eylemit bulunmak
iadır. Gıdanın, diğer tedavi vasıtalarının 
ınüessirliğinde çok m.Ühim bir rol oynı-

.k b ' .. • 1 v ah petrol, maden ve saire endüstrilerinde yara u ınuessır igi m süs surette art-

IZMtR MEMLEKET HASTA
NESI DAHIU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

!ırdığı da ispat edilmiıtir. Hatta bir çok çalı§an İ§çiler için de hususi gıda norrn-

::lefalar, ilaçların ve fizyoterapinin iyilik- lan hazırlamaktadır. Fabrikalar ve ma-

• erini göstermesi için bbbi gıda alma key-,. . . , 
:ıyetının aynı zamanda tatbik edilmesi 
necburiyeti mütahede ol~muıtur. 

Mesela, kuvvetli ödemlerin takip etti
!i vahim kalp hastalıklarında, dijital ve 
ıtrofantin gibi ilaçlar, eğer hasta icap e• 
::len gıda rejimini takip eylemez ise, hiç 
bit tesir icra etmemektedir. 

Umumiyet itibariyle, bbbi gıda alma 
<ejimi, kalp hastalıklan için çok lüzumlu 

denler ve aynı zamanda demir yollan 
depoları· civarında hususi perhiz lokan· 
taları organize cdil~ektedir. 

Sovyet gıda enstitüleri, halen orga· 
nizmi arsenik, kurş_un, kuvvetli asidler ve 
aairenin etsiri altında çal~an işçiler için 
de yeni ve hususi perhiz normları ikame 
edebilmek ve bunun için de cEczane
Mutbak> vücuda getirmek meselesi tet
kik edilmektedir. 

Celal Yartın 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında F ınn karıısında ( 25) 
nmnaradadır. 

TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Beher metre murabbaı yüz ku

ruttan 117 lira 1 O kuruf bedeli 
muhammenli 94 üncü adanın 117, 
10 metre murabbaındaki 44 sayılı 
arsa.sının satışı hat katiplikteki 
~artnameıi veçhile 26/7 /938 ıah 
günü ıaat 13 te açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak etmek 
iıtiyenler 900 kurutluk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelirler. 



FOSFARSOL 

Kan kuvvet, iştah şurubu 
FOSF ARSOL, kanı tazeleyip kuvvetlendirir, İ§tihayı arttırır, vÜ· 

cuda dinçlik, çalııkanlık verir. Zekayı, hafızayı yükseltir, muannit 
inkıbazları geçirir, sinirleri kuvvetlendirerek yabftınr, uykusuzluğu, 
fena dütünceleri giderir. insan makinasına lazım olan bütün kalori ve 
enerjiyi vererel: azmü irade sahibi eder. Bilhassa ademi iktidann en 
güzel ilacıdır. Sağlık vekiletinin resmi müsaadesini haizdir. Her ec
zanede bulunur. .._ 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do~ayııile yeni çıkardığı kumaşlar 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağmız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Hf/.fMI SATIŞ YERLERi HNI~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

MüjDE 
~OPAPLI, SÜPAPSIZ 

TORNAX 

~VE 

STANDARD 

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

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
e ... şturak Kemeralh cad. Emirler çarşısı karşısında 

Tel. Nu. 4079 

Aydın Vilayeti daimi encüme
ninden: 

KAP ALI ZARF USULIYLE AÇIK EKSiLTME iLANI 
1 - Eksiltmeye konulan it Aydın vilayetinin Söke - Orlaklar yo

lunda 14 + 000 - 18 + 000 kilometreleri arasında esulı tamiraltı.r 
Keşif be<leli 15749 lira 44 kuruıtur. 

Yapılacak iş : 4 kilometre uzunluğunda ıose tamiridir. 
2 - Bu İ§e ait §artnamele .. ve evrak §unlardır : 

A - Eksiltme §artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık ~leri genel §artnamesi. 
D - T esviyei türabiye fO&e ve kirgir infaata dair fenni ıart-

name .• 
E - Hususi ıartname. 
F - Keıif cetveli, ıilsilei tiat, metraj cetveli. 
G - Grafil:, proje. 

lstiyenler bu ıartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa müdürlü
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 28/7 /938 tarihinde perşembe günü ıaat 11 de vila
yet encümeninde yapılacaktır. 

-".: - EJ.siltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1 81 lira yinni kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve Nafıa veka etinden alının·ş müteahhit
lik vesikası ve yaptığı en büyük isin bedeli 12000 liradan aşağı olma
ması müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olmuı ve
ya bunlardan b:risiyle müştereken teklif yapmuı ve mukaveleyi bir· 
likte imza etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukuıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar vilayet encümenine getirilerek ekailtme encüme
nine reisliğine makbuz mukabilinde verile«ktir. Posta ile gönderile
cek rnektplann nihayet üçüncü maddede yazılı saate l;adar gehnit ol
ması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıt olmuı lizımdır •• 

· Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
9-13-17-21 2466 (~) 

• 

11-ITiYATI...I DAVRANINIZ
SIC.AKLAR BAŞLlYOR<-
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Deglmf<ıPlnd<ın '[Jiraneııueı t:aydr:.lt:cn tu 
1 .Se.,9M . RrAfrtAf(i.k. .tk.0110111.i. 
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) VERI;5iYa SA.TlŞ 
.SAJ.liE>iNiN SESi VE·ACENTELER.iNOe: fh 

lzmİr Merkezi: Saman iskelesi 12 

Nafıa vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Nazillide Çürük sudan Sarayköy ovasının sulanması için açı
lacak kanal ve sınai imalit kqif, bedeli 400.008 dört yüz bin sekiz li
radır. 

2 - Eksiltme 13 - 7 • 938 tarihine rastlıyan çar§anıba gÜnÜ saat 
15 te Naha vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kaoah zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme fartnanıesi mukavele projesi bayındırlık 
İ§leri genel §arlnameıi fenni p.rtnanıe ve projeleri 20 lira mukabilin
de sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

11 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19, 750 liralık muvak
kat teminat vermesi ve 70,000 liralık nafıa su itlerini veya buna mu
adil nafıa itlerini teahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğir!e ve bu kabil 
Nafıa itlerini bafarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Teki
letinden alınmıs müteahhit1jfr vesikası ibraz etmesi isteklilerin teklif 
mektuplarım ikinci maddede yazılı aaatten bır saat evveline kadar 
Sular umum müdürlüğüne makbuz mu1:abi1inde vermeleri .lazımdır. 

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

M 

lzmir vilayeti Defterdarlığından~ 
Kahveci Mustafa evlitlannın eski yıllar veruet vergisinden ve ka

dutro harcından borçlan olan 198 lira 49 kuruıun temini tahsili için 
mülkiyeti tahsili emval kanununa göre baczedilmi§ olan üçüncü Sul
taniye mahallesinin A,ureci sokağıdda kain tahminen 2000 metre 
murabbaındaki ve içinde bet adet zeytin iki badem ve iki incir a~acmı 
havi babce yeniden takdir olunan 1000 lira üzerinden ilin tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıttır. 

Tal'plerin 19 - 7 - 938 sa1ı günü saat on bede vilayet idare beveti-
ne müracaatleri. 29 - 3 - 9- 17 2320 (2329) 

CL 

No. 8238 No. 8036 No. 8236 
Bu fenerler DAIMON markalı oluo bir kutu içinde on iki ı-enk 

ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikasının en ucuz malı
dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkesin ucuzca satın alabilece
ği fenerdir. Yalnız DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

UMUM DEPOLARI : tzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüs
nü Öz ödemitli 

Amerikan marka lstaklit sinek suya dünyaca tanınm14 en tesirli sinel: 
ıuyudUI'. H~bn yegane dilfmanıdır. Bir defa tecrübe yapan btaklit 
ıinek ıuyundan ayrdamaz. Ta\'siye ederiz. 

DUQS.\l W H~•••n 

• bil _ s 2 5 

~----11111 .................................... ~ 
Motosiklet Alnıeık Çok kolay 

F .A.:K:.A. T 
Yedek Parcaları Mevcut Olan • 

Motosiklet Bulmak Çok Zor 
YEDEK PARÇALARI OLMIY AN BiR MOTOSiKLETi ALM 

DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN Bf R MEMLEKEITE 
YAŞAMAK DEMEKTiR 

MOTOStKLETI..ERiNIZtN AYLARCA MUA 1T 4.L I<ALMASI 
lSTEMlYO~SANIZ VE VERECEötNlZ PARA Yl ACIYORSAN 

EN UF AK TEFERRUATINA KADAR YED~ 

,, 

PARÇALARI J\1EVCUT OLAN 
ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

I 1 K T o R y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSiKLETLERiNi 

TERCiH EDiNiZ .... 
PHANOMEN Marka BisikJetleri AVUSTURYA MALI 
PRESIDENT çok ehven fiatlerle FEVKALADE UCUZ 
PIKT ATOR satılmaktadır. 

A'io'"ti BiradPrler "VEM ... marka 
E. K. Ş. Kôzım Dirık • 

Caddesi 
Telefon: 2801 /3709 

Elektn"k ampulleri toptan 
ve perakende ıatılır. 

~--------------------...ı·------· 
• 

-

/· 
Juvant!n saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan Ju· 
vantin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bah,eder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
Ü7.erinc tertip edilmi,tir. Gayet tabii ve sabit olarak 'emin edi· 
len rerak yıkanmalı:, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalannda arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 
~~..-( ?e= c 

Jilet senayiinde eşsİl: 
bir tekimül 

Traş bıçakları fennin bir harikası traı 
bıçaklarının mutlak en iyisidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 
•• 

Mazhar On gür 
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Mikroskop Gösteriyor ki; 
Sıtma parazitleri aivriaineklerin iğnesiyle kana kınııyor. Ve müt

hiı bir afet olan sıtmayı vücudumuza qıhyor. 

SITMA 
Hayat makinasını arlZ88ız bir ıekilde iıleten ve bizi aağhkla ya

latan kudret: kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza a§llanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu 

kırmızı yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil 
tıı:viyetimizde sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hal
lerini arttın yor. 

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

tekilde ihzar edilen ve Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulu
nan BIOGENIN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşma· 
nıdır. Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için birinci deva BlOGE
~IN'dir. 

OGEN iN B • ı 
Kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinir· 

leri kuvvetlendirir, iştihayı açar, dermansızbğı giderir. Sıtma para
:zitlerini öldürur, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük 
faideler temin eder. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu 

6 Yü.bek tesirli ilaç her eczanede bulunur. Fiati 90 ku_ruştur. - --
GRIPIN 

kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMAT1ZMA, GRlP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSlRDIR 

Terkibi ve tesirindeki ıür'at itibariyle emsalsiz olan GRIPIN'in 
1 O tanelik yeni ambali.jlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ainlara kartı ihtiyatlı bulunmut olurıunu. 
icabında günde ( 3) kQfe alınabilir 

Taklitlerinden .akınına ve hn ynde urarla Gripin iıteyini~ 

.... Fenni gözlük için ---. 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 

Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çefitleri yakından 
ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pili.tin, hu baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motoıiklet gözlükleri, pusula, pertavıız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

-.;- ri 1 ~ 

Muğla Viliyetinden: 
Huıuıi muhaaebenin 1197 lira 85 kurU§luk defter cetvel ve evrala 

lllıltbuası 15/7 /938 (Ünü ıaat on birde ihale olunmak üzere ekailtme
dedir. 

lıteklilerin kanuni teminah himilen Muğla Daimi encümenine ve 
fazla malumat almak istiyenlerin hususi Muhasebe müdürlüğüne mü· 
racaat etmeleri ilin olunur. 

7 - 9 - 12 - 14 - ?MO (2387) 

--------------ıı._ DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

) 

\ 

r 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI .. 

:BANKASI 
, . ·. -.. . . . . . . ,. .. -. . . ... . \ . . . . . . . , 

.. 

CDuua[et 
a'bun!drz 

TURAN rabrikalan mamuJlbdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet aabunlannı, fraş aabunu ve kremi ile gOıellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
bflar için lzmlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ye j. C. Hemaiye mfiracaat ediniz. 

Poeta Kut. 22• Teefon •••• 

' 

Ağız bütün mikroblara daima açı~ 
unutmayınız ki: bir kapıdır. Ve 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz· 
ma ya:•~ığı fennen anlatılmıthr •• 
Temiz ağız ve ıağlam ditler umu· 
mi vücut sağlığının en birinci tar• 
tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri· 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmeliıi· 
niz. Bu ıuretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi korumut olur· 
sunuz. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi ıabah ve akıam her yemekten ıonra fırcalavınız .... 

TE- LINIE 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
H. SCHUET JUNO vapuru 8/ 7 tarihinde beklen

MARtÇA vapuru 6 temmuzda bekle- mek.te olup yük.ünü tahliye edip Burgu 
nlyor. RotterC!am. Hamburs ve Bremen Vama ve Köıtence limanlan için yük 
için yiik alacaktır. alacaktır. 

SVENSKA ORt.ENT LtNEtN 
SF.RvtCE MARITIME ROUMAINE VIKINGLAND motörü 18 temmuz-

BUCAREST da beklenmekte olup Rotterdam. Ham-
DUR05TOR vapuru 24 temmuzda burg. Gdynia, Oanzig, Oanimark ve 

bekleniyor. Köıtence, Calatz ve Tuna Baltık lima
0

nları için yük. alacaktır. 
limanlan için yUk alacaktır. FlNSKA ANG A/8 

JOHNSTON V ARREN LINES L TD. SAAIMA vapuru 6 temmuzda bek• 
UVERPOOL lenmekte olup doğru Anvers ve Finlan4 

limanları için yük alacaktır. 
A V1EMORE vapuru .3 temmuzda bek- SERViCE MARITtME ROUMAIN 

len~or. Burau, Vama, Köıtence, Suli- ALBA JULIA vapuru 6 temmuzda 
na, Galatz ve lbrail limanları için yük bekleniyor. Malta, Manilya ve Cenova 
alacakbr. limanlan için yük ve yolcu alır. 

STE ROY ALE HONCROISE 
ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 

lardak.i değiıiklilderden acenta mesuli· 
DANUBE MARITIME yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

TlSZA vapuru 1 S temmuzda bekle-- !kinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
Diyor. Beynıt. Port Sait ve lakenderiye vapur acentalığına müracaat edilmesi ri· 

için yük alacaktır. ca olunur. 
BUDAPEST vapuru 14 temmuzda Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 

beltleniyor. Tuna Jiman1an için yük ala-

caktır. 

AMERtCAN EXPORT LINES 

EXCHESTER vapuru 1 O temmuzda 
bekleniyor. Nevyork İçin yÜk alacakbr. 

EXETER vapuru 1 S temmuzda Pi-

"l)mdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HEl..ı.ENtC UNF.S L m. 

reden Nevyork için hareket edecektir. ATHlNAl vapuru 12/ 15 temmuı 
DAndalcl hareket tarihleriyle nav- arasında bek.lenilmekte olup Rotterda~ 

lunlardakl değlşlkliklerden acenta me- Hamburg ve Anvera limanlan için yük 

sullyet kabul etme&. alacaktır. 

HELLAS vapuru temmuz nihayetin· 
Daha fazla tafsllAt almak için Birin- de beklenilmekte~lup Rotterdam, Ham· 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee burg ve Anven limanlarına yük ala
ve Co. n.. v. Vapur acmtalığma mnra- caktır. 

caat edilmesi rica olunur. UNITED STA TES AND LEV ANT 
Tel No. 2007 ve 2008. UNE L TD. 

Olivi Ve· Şüre. 
LıMiTET 

Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BlNASI TEL 24 43 
Ellerman Lineı Ltd. 

LONDRA HA'ITI 

HEL VIG motörü temmuz iptiduında 
beklenilmekte olup Nevyork için yük 
alacaktır. 

BAGHDAD motörU 10/ t 2 ağu.toe 
arasında beklenilmekte olup Nevyork 
için yük alacaktır. 

BAALBEK motörü l S / I 7 eylöl ara· 
ıında beklenilmekte olup Nevyork iç.in 
yük alacakhr. 

BALKANLAR ARASI HA Tn 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı iktısat konferanımıa 

seyyah, yolcu ve yük için teai3 ettiği hat· 
ta mensup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN DESTRO vapuru 7 haziranda 
L • 1 S d ıerp Lüka vapuru 9 temmuzda 18 de 
-~~erı::;o :ıc vanaea an ı Constanza, Varna ve Burgu limanlan 
~ua ç ara • için hareket edecektir. 

CA V ALLO vapuru 7 haziranda L o v C E N 
gelip Londra ve Hull için yük ala- lüks vapuru pazartesi 18 temmuz saat 
calı:tır. 1 2 de tzmirden hareket edecek Pi~e, 

Korlu, Adriyatik lirnanlan, Venedık. 
FLAMINIAN vapuru 22 hazİ· Triestc ve Şu~ak limanlan iç.in yolcu n 

randa Liverpool ve Svanıeadan yük alacaktır. 
gelip yük çıkaracak. Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 

• gerek vapur isimleri ve navlunları hak-
DRAGO vapuru 25 hazıranda kında acenta bir taahhUt altına girmez. 

Londra, Hull ve Anverıten gelip Daha fazla tafsillt almak için Birinci 

yük çıkaracak ve ayni zamanda Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
Londra ve Hull için yük alacaktır umumt deniz acentalığı Ltd. mUracaat 

Tarih ve navlunlardaki deği§lklikler· edilmesi rica olunur. 
den acenta mesuliyet kabul etmez. TELEFON: 3171 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

... 
OSMANiYE 

Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eıkt oleklal BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle biitln Ese 
halkına kendiıini aevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok huauıiyetlerine iliveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün E2e ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

. 
TEMiZ TAZE 

UCUZ İLAÇ 
Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 



MUZ 

Ordumuz ·Ant8kyaya Girince 
Antakya- ,halkı b-ütün bir geceyı sevinçle geçirdi • ayakta 

Muhteşem geçit • 
resmı 

.· , 

Bütün Hatay halkını en azemetli bir 
yurdseverlik tezahüratına sevketti 
Yollarda 60 bin kişi toplanmıştı - Gece fener alay-

ları yapıldı. Askerlerimiz Bedirgeye de yerleştiler 
Kırıkhan 6 (A.A) - Anadolu ajansı- kalacak ve Bedirge, Beylan ve Antakyn- • receııini tasvire imkan yoktur. ihtiyaç 

nm husuei muhabiri bildiriyor: 
Hassadan gelerek geceyi Aktepede 

seçiren türk kıtaatı bu .. bah çok erken 
Aktepeden hareket ederek tam aaat 8-
de 16 kilometre mesafedeki Krrıkhan ka-

ya aynlmıı olan diğer kısımlar ak~nıa lcalmadığı İçin arabalarından istifadeye 
doğru oradan yollanna devam ederek lüzum görülmiyen şoförler bu şereften 

Bedirgeye geleceklerdir. Beylann müret- mahrum kaldıklanndan dolayı ağlayacak 
tep kısmın bu akıam geç vakıt yerlerine hale geliyorlar. Köylerden kamyonla vc

ula§ması mukarrerdir. Türk Beylan bu ya yaya olarak her halk alayının inişi 

b merkez.ine vardı.Daha evvel Kınkha- auretle bu ak.fam büyük hasretine ka- muazzam bir tezahür vesilesi oluyor. Kı

na muvualat eden alay komutanı Albay 
Şükrü Kanatlı hueuei aurelte yapılmıı 

olan tribilnlerde aeleri mümaesili, An
takya başkoıuoloau, lskenderun !.oneo· 
loıu, parti erk.Anı, F ranıız istihbarat za
biti ve diğer bir çolc: zevat tarafından 

karıılandL 

AMÇl.AR TORK BAYRAKLARIYLE 
SOSLO 

Aktepeden Kınklıana kadar olan bu
tün yol köylerden inen halkla dolu, yol 
kenanndakl bütün aiaçlar Türk bayrak
lariyle süslenmi!Jtİ. 

CEÇIT RESMi 
Geçit reıminin yapılacağı y~rde tah

minen sekiz bin kiıi birikmiıti. Evvela 
parlak bir ıurette süvari geçti. Bunu ya
rım ıaat ıüren piyade ve diğer kıtaat ta

kip etti. Sıcaklık derecesi gölgede 42 .. 
Buna rağmen askerimiz yogrunluk alii.\
mi göoterrneden bilyük bir intizamla geç• 
ti. Ve allaılandı. 

T n'biinlerin tam karıısmda bando ve 
onun arkasında bir Fransız ~üvaıi müf .. 
rezeıi yer alrmıtı. Halle eevineinden ne 

yapacağını taŞırrnış bayrağı llpüyor, ka
dınlar boru çalan bando efradını mendil 
ve yelpazelerle oerinletmei!e çaltJıyordu. 
Geçide lstikl&l ve Merseyyezle nihayet 
verildi. 

BEDIRGEDE 
khana gelen kıtaatın bir kısmı orada 

vuşmu~ olacakbr. Esasen 25 gündür mü~ taat en tenha yerlerde bile ı,ose üzerinde 

teaddit ıenlik halinde ve Asi 11ehrinin kendisine geçecek bir yer açmaktan iciz 
iki kıyısı geceleri bir nur yağmuru man- kalıyor. Bütün Hatay ve ezcümle 1-lassa.
zarası arzetmektedir. Ya§asın Atatürk dan ve Paya.tan Antakyaya kadar 
nida91nın söklere yükseldiği her ılakika- olan ınıntakalar misline çok az teoad;if 
da duyulmaktadır. edilir bir coıkunluk içinde bayram yap-

ANTAKYADA 

. Yarın asker Antakyaya girdiği vakıt 

cuşu huru§un ne dereceye varacağını 

timdiden göz önüne getirebiliriz. Antak
ya şoförleri bütün arabalarını kıtaatm 

ağırlıklarını nakil için tahsis etmişlerdir. 
Bu Türk çocuklarının fedakarlıkları de-

maktadır. 

Bir Fransız S..negal taburu da Antak- BEYLANDA 

ya yakınındaki Harbiyeye gelmiştir. Bir Beylan 7 (A.A) - Anadolu aian•ı-
f" aah müfrezesinin huaün Reyhaniyeye nm hususi muhabiri bildiriyor: 

geleceği ayrıca bildirilmektedir. 1 Türk kıtaatı dün akşam buraya gelmif 
FENER ALAYI ve içten gelen yüksek bir tezahürle kar· 

l•kenderun 7 (A.A)-Anadolu ajan- oılanmıştır. Bu münasebetle oehitler abi-
smın husuei muhabiıi bildiriyor: desine merasimle büyük bir çelenk kon-

Gece burada muazzam bir fener a1a- muş ve &bide önünde kurbanlar ltesil

miotir. 
ANTAKYANIN CUŞUHURUŞU 

Antakya 7 (A.A) - Bütün Antakya 
sevinçten geceyi ayakta geçirdi, dün 

köylerden' yüzlerce kafile halinde milli 
liayafeıl.eriyle Antakyaya gelen halk teh
rin esasen ka]abalık olan nüfusuna bir 
kat daha kaıılmtf, zengin tetıvirat altın
da pırıl pırıl yanan eokaklar iğne ahlsa 
yere düşmiyecek hale gelmişti. Bu me· 
mul harici kalabalıli iaşe işini ve gc-rek 
eantra1 ve ıeiek tıebeke tesisatı hesaba 

katılmamış olan bu kesif tenviratııı elek
trik idaresini imk&nsızlık içine ookmuş
tur. Davul .zurnalar sabaha kadar ça1ın

mıo, milli oyunlar oynanmıf, ve fasılaaız 
hava fişekleri atılmı§tır. 

Asi kenarlarında ve hükümet caddesi 

ile bütün çarşıda bayrak ve ampulden 
gök yüzü görülmez hale gelmiştir. 

Askerin saat 1 O da ,ehre girmesi mu~ 
karrer olduğu halde kıtaatın gelec<ği 

Antakya T opboğazı yohı altı kilometre 
mesafeye kadar daha gün doğmadan ke
oif bir karptayıcı kütlesiyle dolmuştur. 

Şehrin medhalinde Asi köprüsü yanında 
kurulmuş olan tribünlerin etrafı saat 6 
da tamamen dolmuı daha bir ki,i alamıw 
yacak hale gelmişti. 

60 BiN KiŞi YOLLARDA 
Köylerden gelenlerle birlikte a.keri is

tikbal için meydana ve altı kilometrelik 
yol üzerine biriken halkın altmış bin kişi 
olarak tahminine herkes müttefiktir. Du 
miktarı seksen bin k:~i olarak tahmin e

denler de vardır. 
Asker tam eaat 1 O da tribünlerin Ö· 

nünden &Talanlar gibi dimdik geçti. Türk 
ve Fransız kumandanları selimladı. T ri
bünlerde Antaky.i. ba§konsolosumuz, 
lale.enderun lton

1

solosu. halk paTtisi hR,
kanı, val~ .laymakam ,. belediye reisi, 

ve parti ve hükümet erkanlle memleketin 
ileri gelenleri, bütün cemaatler rnün1cs
silJeri ve Fransız nıi!ıafir1eri bulunuyor
du. 

Tribünlerin kar9unnda alayın ban-
dosu ile spor kulübünün muz.ikası yer 

aldı. Askeri mektepliler ve bunları da 
bayraklarla atlı ve piyade eski istikld 
mücahitleri, eınaf alayları talt.ip etti. Ar• 
dı arkası gelıniyen bir zincir halinde bu 
suretle belki yirmi bin kİ§i kahraman 
Türk alayının komutanını aclimladı. 

MUHTEŞEM RESMi GEÇiT 
Resmi geçit cidden muhteşem oldu .• 

Sabahleyin erken siyahlara bürünmilt 
olarak orduyu istikbale gelen genç kız.. 

]arın orduya kavuştuktan sonra matem
lerinden sıyıılarak al ve beyaz elbiseler 
içinde kıt' atı takip editileri her kesi çok 
müteha.ssİ"J etti. \'e bir çoklarını ağlat• 

b. 

Bu kafile dakikalarca şiddetle alkıt

landı. Geçen halk arasında Halepten ge• 
len 2 5 O ki~ilik bir kafile bilhassa nazari 
dikkati celbetti. Geçit resmi istiklal ve 
Marseyyez martları ile nihayet buldu. 

Asker hükümet caddesinde ve çal'fl 

içinde bir gösteriş geçidi yaptıktan son
ra istirahat için yerine çekildi.. 

Şimdi bu satır]ar yazılırken bütün An

takya 19 )'lllık haeretine kavuşmuş, btı
yük bayramını yapmakta. her tarafta .~ 
vinç ve ya,a sesleri afakı tutmaktadır. 

Antakya, 7 (A.A) - Anadolu ajan• 
sının hususi muhabiri biJdiriyor : 

Zeki Arzusi dün tahliye edilmiştir. 

Asayişi temin etmek için Ademi müdahale siyaseti 
lngiltere Kudüse kuvvet sevkedi~,.or 

hadiseler oldu • 
yenı 

Kudüsiin umuıni manzarası 

Kudii•, 8 ( ö.R) - Davut kaplllında- reisi Atlee dün avam kamarasında mils
ki bir otobüs durağında bir Arap otobü- Elyevm Mısırda bulunan lngiliz as· 

ıüne atılan bomba dört kişinin ölümüne ker1e-rinden bir Jiva daimi surette kal
mak üzere Filistine sevkolunacakhr. 13 kişinin yaralanmasına !lcbebiyet ver· 

rni~tir. Otobüs parça parça olmuştur. 

infilakı müteakip halkın büyük heye-

canla hadise mahallinde tehacümü nü 

gören 1 koçya a!kerleri ıüngü kuvveti 

ile halkı dağıtmışlardır. Sükunet zorlukla 
iade edilrni,tir. 

Bugün büyük bir heyecan içinde olan 

tl'.plar tarafından bu ıuikaatın faili 

Kudüs, 8 (A.A) - Filistinin bütün 
mühim noktaları İngiliz kıt' atı tarafın

dan i~gal edilmiş bulunm•ktadır. Hay
fada askeri devriyeler sokaklarda mü

temadiyen dolaımaktadır. Yafada dün
kü hıidiuler üzerine protestolar devam 
eylemektedir. Bir çarpışma esauında bir 

Jngiliz po1is memuru bıç.ak1a yaralan· 

annedilen bir yahudi linç edilmek üze- mıştır. 

e iken polis kuvvetleri ' tarafından kur- Nasıradada müselllh bir çete yahudi 
rılmJJhr, işçilerin kampını tahrip etmiştir. Bir tak-

oide bir yolcu öldürülmü§ iki yolcu da 
umdra, 8 (ö.R) - Amele oartisi ağır ıurette yaralanmıştır. 

temlekat nazırı Mak Donalddan Filistin 
ahvali hakkında malumat istemi, ,.e ln

giliz hükümetinin Filistine i.sayi,i iade 
için yeni kuvvctleıi gönderip gönderme

diğini sormuştur. 

Müstem1ck8.t nazın ıu cevabı vermiş
tir : 

cPek iyi bildiğiniz gibi karıııklıklar 

Hayfada çıkmı,ıır. Yüksek komieerlik

ten aldığım bir te)grafta &sayi§ıin ve ıÜ· 

kunetin iade edildiği, fakat gerginliğin 

zail olmadığı bildiriliyor. 

lnp:iliz aularma dönmek emrini almıt 

olan Arnold kruvazörümüze tekrar Hay

fada demirlemek emri verilmi,tir. Bu 
kruvazöre bir harp gemisi daha iltihak 
edecektir. 

Bir çok kusurlarına rağmen bir çok 
defa Avrupa sulh unu kurtarmış mı ? 
Sovyet Rusya lngiliz planını kabul ettiğini bildirdi 

Brilksel 8 (A.A) - Ayan meclisinde 
hariciye nazırından Belçlkanın ademi 
mildahale komitesinden çekilmesi zama· 
runın gelip gelme<liği sorulmuştur. 

Hariciye nazırı Spaak demiştir kl: 

Ademi müdahale siyaseti bütlln ku
surlarına rağmen müteaddit defalar Av
rupa sulhunu kurtarnuştır. Gönüllüle
rin geri alınmasına dair mühim karar
ların ittihaz edildiği bir günde Belçika
nın ademi müdahale komitesinden çe
kilmesi doğru değildir. 

Londra 8 (A.A) - Gemileri Ispanya 
llınanlarına giden Ingiliz armatörler! ko
nrltesl bir beyanname neşrederek Fran
kist lspanya ile ticaretin Alman ve Ital
yan müesseselerine tahsis edildiğini bil
dirmiştir. 

Komite bu sene lngiliz vapurlarının 
Cümhuriyetçi lspanyaya 290,000 ton ma
den kömürü naklettiğin! buna mukabil 
Frankist limanlarına 28,749 ton kömür 
taşıdığını tasrih etmektedir. 

Beyannamede şöyle denilmektedir: 

ispanya sularında Ingiliz gemileri 
bombardıman edilmektedir. Bu gibi kor
sanlık hadiselerinin devamı Ingiltere· 

hükümetini ispanya ticaretinden daha 
mühim olan uzak şarık ticaretini koru
maldan meneden bir (Masabak) ihdas 
etmiş olacaktır. 

Londra 8 (Ö.R) - Sovyetler büyük 
elçisi Samuel Kogan ademi müdahale 
komi~i reisi Lord Plymuth'ı ziyaret 
ederek yabancı gönüllülerin ispanyadan 

Bir Italyan Lejyoneri cephede yaralanıyor ... 

çekilmesine ve kre<li ve deniz kontrolü- sında muharebe şiddetle devam etmek· 
ne ait lngiliz planını hükümet metbua- tedir. Kıtalarunız 221 rakamlı tepeyi !:
sının tamamen kabul ettiğini bildirmiş· gal etmişlerse de tayyarelerin yardımı 

ile yaptıkları bir hücum netieesinde tetir. 
peyi tahliye etıneğe mecbur olmuşlar

Barselon 8 (A.A)- Müdafaa nezareti dır. Fakat parlak bir mukabil taarruzu· 

tebliğ ediyor: muz bu tepenin tekrar elimize geçmesini 
Şark cephesinde Villa Vieia mıntaka- temin etmiştir. 


