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.~nü geçmiş nüshalar (25) lruruıtur. 

'- T E L E F O N : 2697 

il inhisarlar Vekili Ankarad 

ISTANBUL, 31 (HUSUSl) - lnhiaar
lar Vekili B. Raif Karadeniz Ankaraya 
gitti ... 

1 

____ _J 
hin nıünderecatmdan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 
~ 

Cüm1ıu"1Jetin "f! Ciim1ıuriy~ eımni" lıekçiıt, sabahları çıkar ıiyasi gazetedir Yeni Asır Matb.aamda S.•lmp. 

Balkan tarihinde yeni bir devre 

Milli ~ef Inönii Rumen kralı Karol Ytman kralı Jorj Bulgar kralı Boris 

lngiliz harp gemisi 

Malaya yarın 
lzmire geliyor 

BüyiJ;k dost memleketin denizcileri şeref ine 
yapılacak kabul resmi programı hazırlandı 

Dört Balkan Devlet 
--

bir sulh konferansı 

• • 
reısı 

mı 

arasında 
olacak? 

Amiral gemisi de yarın 
lstanbulda bekleniyor 

Başta Yavuz olmak üzere Filomuz 
Dolmabahçe önünde demirledi 

12ADA 
Meselesi 

Kral Karol'un Yunan kralı ile ve av
detle in önü ile yapacağı mülakata bü

Büyük Britanya Akdeniz filosunun en bUyük dretnotlanndan Malaya ge
misi, yarın saat on bir sularında limanımıza gelecek ve Türk - lngiliz dost
luğuna yakışır şekilde istikbal edilecektir. Dost milletin şerefli gemicileri 
memleketimizde, kendilerini tanıyan ve takdir eden dostluk hisleriyle kar-

oılaşacaklardır ... ~.. d'l'n-:~ .. ıl k • aid .. led' Hususi surette o&"en ı6~e gore yap aca merasıme program §OY ır: 

Malaya gemisi yarın saat on bire doğru şehre bir mil mesafeye gelince 21 
atım topla şehri ~lAınlıyacak ve buna kışladan atılacak selam toplariyle mu

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

---·-tı:·---

Bizim icin bir . 
yük ehemmiyet veriliyor 

emniyet davasıdır Deyli Herald'ın verdiği haberden salahiyetli 
--~ 

HAKKI OCAKO<aLU 

k Alınan ve ltalvan gazeteleri dört 
~ yıllık bir TORK vatanı olan 
bi TAY'ın bize barıt yolile iadesini 
•· r tahrik vasıtası olarak kullanmak
-q devam ediyorlar. 
bı Bu vesile ile Türkiyenin yeniden 
L r tnüstem1eke , politikası takibine 
~~ladığını, Halep'de ve Suriye'de 
lto~Üınüz olduğunu ilave eyliyorlar. 

. Evvelki gün de tebarüz ettirdiği
!'rıız gibi bu neşriyatın hedefi gayet 
'çıktır. 

kimseler ademi malumat beyan ediyorlar 

lstanbul 31 (Hususi) - Romanya kralı Karol Pireye vasıl oldu. Yunan 
veliahdi Prens Fol tarafından istikbal edildi. Yunan ve Rumen krallarının, 
kral Jorjun halen bulunmakta olduğu Korfoda ne zaman mülaki olacakları 
henüz belli değildir. Iki kralın yapacakları bu mül§kata siyasi bir ehemmi
yet atfolunmaktadır. 

Londrada çıkan Deyli Herald gazetesinin verdiği bir habere göre kral 
Karolun Istanbulu ziyareti ile Balkan tarihinde yeni bir devir açılmaktadır. 
Aynı gazete, dört balkan devlet reisleri arasında bir sulh konferansı topla
nacağını da ileri sürüyor. Gazete, bu konferansın Türk Cümhurreisi Inönü, 
Rumen kralı Karol, Yunan kralı Jorj ve Bulgar kralı Boris arasında akde
dileceğini tahmin etmektedir. Yine aynı gazete, Türkiye Cümhurrcisi Inönü
nün Rumen kralı Karol ile Yunanistandan dönüşünde Istanbulda görüştük
ten sonra Bulgar hududunda kral Borisle görüşmesi ihtimalinden de bahset
mektedir. 
Yapılacak ilk görüşmelerde akdedilecek sulh konferansının zemininin ha

zırlanacağını yine Deyli Herald yaz.maktadır. Bununla beraber Ingiliz gaze
tesinin verdiği bu haber hakkında salAhiyet sahibi zevat ademi malfunat be
yan etmektedirler. 

)' .. Mihver devletleri, Arap alemini 
lç~rkive alevhine tahrik edebilmek 
't•?! HATAY meselesini bir koz ola- --------------------------------------
..,..kullanıyorlar. A 
~Bu çocukça iddialara kanacak in- va m 
~bulurlarsa aldatmamazlık yap-
•· ınlar. Lakin işin tuhaf olan bir 

~afı var. K ' d 
~ ltalyanlar, bir taraftan sureti hak- a marasın a 
d 11 Rörünerek Arap alemini ayaklan-
tltıaRa uğrasırlarken, di~er taraftan 
~ etj~ bir ~aflet içinde lskenderun 
~tınde hak iddiasından da bahsey~ 

I ekte tereddüt ~östPrmiyorlar. 
~ talya hükümeti, Türk - Fransız 
bolaşınası do lavı sile F ransaya verdiği 
ti tada HATAY' ın bize bırakılması
d 1 ~nremo muahedesine aykırı bul
~nu bildirirken ltalvan hukuku 
i~ ltıından bazı ihtirazi kayıtlar da 

"esini ihmal evlememiştir. 
~\l ~iz ltalyan politikasının tahakku
l'tı 1nıkansız bir havalin pesine takıl-

18 bul d v b .. ..v k de"·. un ugunu uııun oorenece 
~lı~. Runu r.ok eskiden biliyoruz. 

~ti N 1KI ADA'ya yapılan baskm
"-''lad bu yurd parrasımn neden iş~al 
:'"'\IJ ·""· ~im 1Rıni ve burada. devam eden tah-
lla b~ı~ neyi istihdaf eylediğini pek 

1-J ılıyoruz. 
hen azırladığımız müdafaa planları 
etr ·f u bilinen hakikatlere tetabuk 
eıq'tı_ nıistir. Kuvvetimizin verdi~i 
li~ 11

'Yetle hadiselerin inkişafını bek-
o"t\ız. 

ıtc~kdenizi bir ltalvan gölü haline 
~er~trn~.~i düsünen ltalvanm lsken
tıi Q l\ uzerinde de emeUer beslediği
d~ ~ Jriye ve Filistinde de propagan
~\ln e tahrikat ile meşgul bulundu
•'- u, buralarda kargaşalıklar vücu
~ Rer 
~i~ t~rek bu toprakları da ele ge-
~ e ıstedi~ini bilivoruz. 

titna'Jınd:ın dolayıdır ki çok uzak ih
.._ e5 .. , rl .. rl""rnic; Nlf'""t" f ransızlar

ONU 2 tNCt SAYFADA -

ff41Uc1 OCAKOOLU 

B. Çemberlayn'ın izahatı 
Moskovadaki sıyasi müzakereler 
Sovyctlerin teklifi Üzerine, askeri 
görüşmelerle birlikte devam 

ve intaç edilecek 

Ingiliz b4§Vekili B. Çemberlap - YAZJSI 10 DCU SAYFADA -

Bir Fransız gazetesine •• 
gor~ 

Bir ~ayıp Romanya Kralı 
Dr. Cevdet Fuadı 

Dün kaybettik Rom.anya ile Sovyct Rusya arasında 
tavassutta bulunmak üzere -*Merhumun cenazesi 

bugün öğle vakti 
kaldırılacaktır-

---"f:r-----
Uzun zamandan beri ciddi surette ra

hatsız bulunan Kız.ılay cemiyeti reisi ve 
Eşrefpaşa hastanesi baş hekimi Dr. Cev
dat Fuat Özyar dün akşam hayata ebe
diyen gözlerini ywnmuştur. 

Dr. Cevdet Fuat Özyar münevver, in
kılApçı bir şahsiyet, güzide bir doktor
du. Cild hastalıklarındaki ihtisasiyle 
Avrupada bile tanınmıştı. Yüksek tıp 

ş6rasında ha idi. İzmirde Parti başkan
lığı vazifesinde muvakkaten bulunmuş 
ve hüsnü idaresiyle temayüz eylemişti. 

Dr. Cevdet Fuat Özyann şahsında 
müşfik bir fukara babası ve yüksek 
kalpli bir doktor kaybeden İzmirliler 
için bu netice hakiki bir zıyadır.. Kızı
lay reisi, cemiyete müracaat eden tek 
muhtacı geri çevirmemek gibi iyi bir 
adla temayüz eylemişti. Çok defa muh
tacine yapacağı yardımlar için, cemiyet 
kasasından ziyade kendi cüzdanını ter
cih etmiştir. 

Reisicümhur lnönüne 
bir teklifte bulunmuş 

Pam Sl (Ö.R) - Paris gazetelerin-,lı:ova ile milkemmel mtınasebetlerl • 
den birinin muhablrl bildiriyor: cSalA- beblyle Türkiye bu rolü muvaffakıyetle 
hiyettar mahfillerden alman malOmata itfa edecek mevkidedir. Romanya 1141 
göre Türkiye ReisicUmhuru, Kral Ka- Rusya ve belki de Polonya ile Rusy\ 
rolun Istanbulu ziyareti esnasında, Ro- arasında dostluk mUnasebetlerlnln • 
manya ve Sovyet Rusya arasında Tür- desi tabil olarak sulh için bir tembıd , 
Jdyenln tavassutunu teklif etmiştir. Mos- mahiyetinde olacaktır.> 

Sergi Sarayı 
inşaat tamamlandı. Bugünden itiba

ren dekorasyon işine başlanıyor 
Merhumun cenazesi buglin saat 12 de 

Eşrefpaşa hastanesinden kaldırılarak öğ-
le üzeri koklucadaki asri kabristana gö- Sergi sarayı inşaatı dUn akşam bitmiş Alman pavyonunda dekorasyon !şlne 

t 
.. "l kt• ve fuar komitesi emrine verilmiştir. Za- başlanmış olacaktır. Alman pavyonunda 
uru ece ır: · ~ı. . b' yük'-·-· 

Yeni Asır, merhumun ailesine ve çok manında yetiştirilemiyeceği zannedilen te~: ~dilecek malların en il A1:>W.1 

temiz ve çok faziletli bir çocuğunu kay- sergi sarayını, tayin edilen zamandan on ge iştir. . 'bl 
1 
__ 'L.J_ 

be · b ı b .• u dd 1 tazi Fuarın açılışına 20 gün gı .ıu:ı~ uu 
tmış u unan ut n yur aş ara - gUn evvel ikmal eden mUteahhit takdir · D Beh U 
tl · · d milddet kalmıştır. Reıs r. çet ı ye erını arze er. ,rn_;"*: .. 

e~'""'· dUn akşam fuar sahasına giderek deko-
Bugünden itibaren sergi sarayında rasyon işlerini gözden geçirmiş ve de-

dekoras7on lfine batlanacaktır .. B~ lerc ~eni talimat veribni§Ül'. 



SAHIFE2 

Doktor Cevdet Fuat 
Özyarı kaybettik 

ŞEHiR HABERLERi 12ADA 
Meselesi 

1 kenderun Dün büyük bir yangın oldu B. . ~ . b ·r 
YAZAN: Dr. Ali Agah Dinel ızım ıcın ı • 

Sakarya mektebi yanın- emnıyet~eıvasıdır ----tr---
Doktor Cevdet Fuad Özyar öldil. Her 1 

işitenin yüzünde derin teessUr izleri çi-
1 

-. lı::ulaklarında uğultular. beyninde 
IUılar yapan bu kara haber dün akşa
ma doğru yıldırım süratiyle yayıldı. Du
yanlar, doğru mu diye ıstırapla birbiri
ne soruyor. inpnmamak istiyor ve ina r~

mamak ve bu suretle avunmak için lde
ta nefsiyle mücadele ediyordu. Teessür 
bütün manasiyle umumi ve derindi. 

Onu yakından tanımış ve büyük bir 
insan, btiyUk bir vatanperver, büyük bir 
doktor, hakiki bir münevver, samimi bir 
inkılllpçı sıfatiyle onu sevmiş ve takdir 
etmiş olan dostlariyle münevverlerin 
elemine payan yoktu. 

Senelerdenbeı·, ondan hu gün dertle
rine, elem ve ıstıraplarına şüa ve teselli 
bulan. manen ve maddeten yardım gö
ren fakir halkla amele tabakaları arasın
da ise bu elem ve teessilr hakiki büyük 
bir matem şekline bürünmüştü. Doktor 
Cevdet Fuad her fllni gibi bu fani dün
yaya gözlerini yumarken, Izmirde dol
durulması imkansız olan büyük bir boş
luk bırakmıştır. Asll bir babanın bu asil 
çocuğu aslen Izmirli değildir. Bolulu
dur. Fakat bir çeyrek asırdanberi, Eş
refpaşa hastanesi sertabibi ve emrazı 
cildiye mütahassısı sıfaUyle bütün bil
gisini, bütün varlığını, bütün gayretini 
Izmire hasretıni§ti. Izmir onun ölümiy
le kelimenin bütün mA.ııasiyle büyük 
bir doktor kay betti. 

Bu büyük doktor emsaline ender te
aadüf edilir büyük bir insan, aziz bir 
ulradaşurun dediği gibi bir centilmen 
idi. 

On dört senedenberi büyük bir aşk 
ve nefis feragatiyle ifa ettiği Kızılay ri
yasetindeki mUşfikane ve fedakllrane 
mesaisi onu bili istisna herkese sevdir
mişti. 

Bu büyük doktor ve bu bilyük insan 
her büyük doktor ve insan gibi vazife 
Aşıkı icll. 

Her gün F.şrcfp"Fl hastanesi polikıli
nlğine gelen yUzlerce fakir hastayı biz
zat muayene ve tedavi eder, ve onun 
fazla yorulduğunu. yıprandığını gören 
arkad•şlan (yoruldunuz, diğerlerini biz 
bakarız, .siz biraz diıılenin) dedikleri za
man: (Ben bana muayene için gelen bir 
fakiri geri döndiiremem. Siz keyfinize 
bakınız) cevabını vuirdi. Hatta o me
§Unı kalp buhranına uğradığı giln dört 
ııaat iki yüze yakın fakir hastayı mua
yene etmiş, bitap ve baygın bir hal
de ancak Uç buçuğa doğru öğle yemeğini 
yiyebilmiş, müteakiben meşwn buh
ran, her gün insanlığa ve insanlara yar
dun etmek ve faydalı olabilmek için 
ayakta duran bu büyük doktor ve insa
nı bir daha kalkamıyacağı ölüm döşeği
ne sermişti. O gilndenberi arkadaşları 
onu bu gaddar hastalığın pençesinden 

L imanı lhrac iskele-• 
lerimiz arasına girdi 
Hayvan sağlık nizamnamesi mucibin

ce yapılacak işler hakkında villlyete 
da üç ev kısmen yandı HAmOCAXOCLU 

- BAŞTARAFI 1 INCi SAHİFEDE -

a~ğıdak:l yazı gelmiştir : 1 y J"' d d b la yaptığımız anlaşmaya, eğer fran· 
ı - Hayvan sağlık zabıtası nizamna- angın te aş Uyan Jr 1 Ve 3ZI sa, bir gün Suriye üzerindeki rn'.111" 

mesinin birinci maddesindeki 11, 1
2

, l3 J hJ d • ld • dasından üçüncü bir devlet lehi'j 
numaralı kapılara Reyhaniye ve Yayla eV er ta iye e J ) fera~at edecek olursa daha e~k 
dağı (Ordu) mevkileri illlve edilmiştir.. Türkiyenin muvafakatini alrna 

2 Akdeniz limanlan arasına İsken- b · · k • h 1 tınt-
- Dün öğleden sonra saat 15 sularında,' tuşarak tamamen Yanınl'l ve yanıbaşın- mec urıyetinı oyma~ i ma e 

denın limanı da sokulmuştur. Ord ) h dd . d bUyilk b" angın 1 daki evlerin çatıları da tutuşmuştur .. Bu dik. Tahmin ederiz ki bu bende ne-
3 - Reybaniye, Yayla dağı ( u astane ca esın e ır y ı · · 

1 
kısmen den lüzum ıı;ördüğümüzü uzun boy-

kil · 1 İsk d limanı hayvan çıkmış ve Uç ev kısmen yanmıştır. Yan- evlenn üst kat odalar yanmış-
kurtarmak için fennin biltün icaplarını mev eny e en erun . it lu izaha ihtivaç yoktur. 
yaptılar. Yazık ki, bu geceli ve gündüz- ve maddelerini hem ithal ve hem de ih- gın, Sakarya. ilk okulu ~~da komıs- 1 ır:İ5 numaralı evde B. Ali Haydara, 37 AKDENtZ'de genislemek istiyetı 
lil mesai ölilmün haşin kudret ve kuv- raç edebilecektir. . yoncu B. Ali Hay~a aıt iki. ~umaralı numaralı ev hamalbaşı B. Hasana aittir. ltalyanın atacaih her adım, lncıiltere
veti karşısında Aciz kaldı. 4 - Ayni nizamnamenin aynı madde- evden çıkarak kısa bır ~ ıçınde ge- 1 Bu evlerde BB. Muhsin ve Kerim kira- nin imparatorluk yollarını tehdit et· 
Buhranı müteakip onu evine naklet- sinin 17 numaralı Islah.iye muayene nişlerniş ve yanıbaşmdakl 35 ve 37 nu- cı olarak oturmakta idi. Evler sigorta- tiği kadar, bizim emniyet ve istik18-

mek imkansızdı. Ve ne hazin, aynı za- mevkiinin Hassa n:erinden ve .. l~ nu- maralı evlere de sirayet e~r... Bu ,ızdır. Fakat içindeki eşyalar sigorta et- limiz icin de bir tehlike teşkil eyle-
manda ne şerefli bir tecellidir ki, Cev- marasında yazılı Dortyol mevkiinin Pa- evlerin de çatıları tutuştugu sırada ye- f ilmişti mektedir. 

det Fuad, içinde binlerce hastanın dert- yas üzerinden Hata~~ sevkedecekleri ~en itfaiye, cansiparane bir surette ça- ırYa~ çıkınca, mahalle halkı arasın- Türkiye Cümhuriyeti, imparator-
lerine çare bulduğu ve çok sevdiği Eş- hayvan ve maddelerı ıç memleket mu- lışarak yanın saat içinde yangını sön- da telaş başlamış ve bazı evler bir ted- luk devri ~ibi gafil avlanacak bir vat• 
refpaşa hastanesinde dünyaya gözlerini &melesine tllbi tutulacaktır. dürmüştür. bir olmak üzere tahliye edilmiştir. Tah- lık değildir. 
yumdu. Onun için Izmir hekimliği ara- -*- Genişlemek istidadını gösteren yangın kikata nazaran yangın gaz ocağının har- Onun politikası c;ok uzak ihtirnal-
sında ismi bir (vazife kıırbanı) olarak Alı· vre iki numaralı evin alt katında, yemek ya- lamasından çıkmıştır. !eri. çok uzak da olsa bütün tehlike-
daima anılacak, izaz edilecektir. pılan bir odadan çı1anıştı. Yangın çıkın- Yangın etrafında adliyece de tahkl- !eri hesaba katmak esasına dayan· 

Cevdet Fuad ile aramızdaki dostluğun ca üst katla üst kata çıkan merdiven tu- kata başlanmıştır. maktadır. 
otuz senelik bir tarih vardır. Bu s 1 d Ac;ıkc;a söyliyebiliriz ki bizim 511" 
otuz sene zarfında ondan daima iltifat atış arı urgun p G . rive topraklarında değil, hiç bir rnil-

gördilm. ve bir an için incinecek bir söz "d" azar ecesı letin yurdunda gözümüz yokt~!; 
işitmedim. Esasen onun ağzından kalp g 1 l Y 0 r Kom•ulanmızda emniyetimizi ihııoı 
kıracak bir sözün çıkmasına lmkfuı yok- edici bir kımıldama ıı:örmezack aınıt" 
tur. Mektepteki hali bu llnda gözümün Rekolteler hakkında larımızda tahkimah bile lüzumsuz ~e 
önüne geleli: verilen muvakkat d h favdasız sayabiliriz. 

Uzunca bir boy .. Zaifçe bir vilcud, dal- rakkamlar Ceza ev ı· o·· nu·· n e sar oş Lakin topraklarımızda gözü olan-
ma gillen bir yüz. Hafifçe sağa doğru İki hafta evvel başlıyan alivre satışla- • !ara karşı da izamt derecede hassal 
eğilmiş bir baş, samimi ve sıcak bakış- rı henüz beklenilen inkişafı göstereme- bulunmaiiı, onlara müteveccih rnÜ• 

!ar._ Yanını:rıı yaklaşır, elinizi sıkar, rnistir. İngiliz piyasası, satış nıuamelele- luk yu•• zu•• nden hı•r cı• nayet dafaa tedbirlerini almağı hayati ve 
hatırınızı sorar ve mutlaka gönlünlize rutl kuvveden file çıkarmak hususunda vatani bir vazife biliriz. Bu nokta 
ferahlık veren kelimeler bulurdu. Ve gayet bati hareket etmektedir. Dün Bel- üzerinde müsamaha ve münakaşa 
siz derhal anlardınız ki , size uzatılan bu çika için bir mikdar incir alivresi ol- kahul edemeyiz. 

el bir arkadaş elicllr. Ve size şefkat ve muştıır. Üzüm ve incir üzerine şimdiye Katil kaçorken önüne gelene bıçak teşhir Politikamız sinsi ve gizli maksacl· 

sevgi dolu gözleriyle bakan bu arkada5 kadar yapılan muameleler, büyilk bir ederken bir nefer kendisini yakaladı !ar takio etmez. Kalbimiz kadar açık 
samimi bir insandır. Mektep sıralarında yek\lııe baliğ olmamıştır. İngiliz piyasa- ve Mmimidir. 

ilk günler hllsıl ettiğim bu kanaatimi sı 9 numara üzüm için 56 - 57 şilin teklif Bizim kimsenin top.,,kJ,,rınd" "ö-
otuz sene zarfında ihlal eden tek bir etmektedir. Evvelki gece saat dokuz buçuk sırala- Akşamın saat dokuzunda, bu arkadaş- zümüz voktur. Lakin ON tKt ADA• 
hareketini görmedim. Ve eminim ki, Bize verilen bir habere göre İngiliz nnda uınumt hapishane önilnde müthiş lık bir iki dakika devam ediyor.. Bu vı yurdumuzun emniveti bakımın• 
onu bütün yakından tanıyanlar aynı ka- piyasasının incirler için. kabul ettiği fi- bir cinayet işlenmiş, katil kaçarken yol- vaziyete sinirlenen Mustafa, Mehmedi dan iotirdad Ptmek hakkını dairnll 
naati hllsı1 etmiş ve bu kanaatlerini mu- at, incir piyasasının İzmirde ancak do- da rastladığı bazı kimselere bıçakla sar- kolundan çekerek götürmek istiyor. Mu- mu\,;ıfaz,. eylivoruz. 
hafaza eylemişlerdir. lruz kuruş on paradan açılmasiyle ka- kmtılık etmiştir. 1 harrem bu vaziyete kızıyor ve söyliyor: ON 00 ADA, Türk kara suJatl 
Artık onun müşfik ve sevimli yüzilnil bili isaftır. Suçlu esrardan sabıkalan bulunan - ·Allah Allah, konuşmakta mı ya- içindedir. 

göreıniyeceğiz_ Gönüllere ferahlık veren Rekolteler hakkında verilen muvak- Bursalı Mustafa adında bir şahıs, mak-, sak?• Türk kara suları tıokı AnavataP 
sözlerini qiteıniy~ artık binlerce kat rakkam1ar şöyledir : İncir olO bin ton tul ise Ahmet adında tertemiz bir genç- Ahmet, Muharremin bu sözü üzerine ..,ibi mukaddestir. Oralarda yabancı• 
hastalar bu büyilk doktorun mil~ eli- üzüm 70 bin ton, pamuk 120 bin balya, tir. Cinayetin kısaca sebebi anlatılmak ' bir Mdiseye mllni olmak için onun ko- !arın dola•masına müsaade P.deıne-
nin derdleriıı.e, yaralarına şefkatle uzan- tiltün •ilk tahmin• 30 bin tondıır. istenirse sarhoşluk ve •Çckememezlilu !undan çekiyor ve Muharreme.' yiz. Netekim etıtıivoruz. D09t ve 
dığı.nı göreıniyecekler, artık binlerce fa- Tütün mahsulünün yansı dizilmiş ve olarak ifade etmek mümkündür. - •Boş verı diyor.. müttefik devletler teba~l11rının bura· 
kir ve muhtaçlar, onun candan yardım- kurutulmuştur. Bu •Boş ver• cünılesi Mustafanın du- da balık avlamalarına bile izin yer• lariyl ,_,_ ** 

1 

manlı kafasını allak bullak ediyor .. Ya-. e zaruret ve ısbraplannı tes.W. -*- miyoruz. Bu hassasiyetimiz tarnıı-
edemiyeeekler. Bilmem ki, kim kimi te- Borsa idare heyetine Sabıkalı Mustafa pazar günü erken- pılacak iş basittir. Hemen 15 santim men yerindedir. Bu hakkımıza dost· 

selli etsin. iltihak edecek den İnciraltına giderek yanında bulunan 1 uzunluğundaki siyah saplı Bursa bıça- lanmız ve müttefiklerimiz saygı g(;•· 
Muhterem kardeşi ve hemşiresi, Iz- da ftzaları- Mehmet adında bir genç rakı içmeğe ğını çıkarıyor ve Ahmedin kalbine sap- terivorlar. , 

mir hekimleri ve Izmirln kadirşinas hal- O . . . başlıyor .. Mehmet, Mııstafaya nazaran l lıyor .. Yaralı, yakında bulunan Memle- Buna muLabı"I ltalyanlar ON .,,, , Ticaret ve Sanayı odası ıdare heyeti k h kaldırılı da be .oc ~ kı bu satırlarda eğer bır teselli bulabil- .. . . d k . bo id he- pek genç bir çocuktur. Bir iddiaya na-! et astanesine yorsa on Ş ADA'ya sahip bulunmaları yüz:Üf\' işi · b b · · · b"" ··k b' dun ıçtima e ere yenı rsa are zaran ise Mustafa bu gencin yakın ar-ldakika içinde hayata gözlerini yumu- ı b L dak k 1 
1
-m er ıse u enım ıçın en uyu ır ün il•''--'- ed k haları serm;•tir nen u mınta&a i ara su anmıZ"" teselli Olaca._.___ ye e """" ece .----. .. k d !ar dandı yor •-

.. .,.. Borsa idare heyetine oda namına BB. a aş ın r. ·· donanmalarile, toplarile, •Üngül~"' 
B. Ekrem Zeki ve 

Talat Erman ve Şerif Remzi seçilmiştir. Mustafa ve genç arkadaşı Mehmet İn- SUÇLU KAÇARKEN oervasızca dolasıvorlar. Dola•maklıı 
Borsa idare k; .,u bu hafta toplanarak ciraltmda kafalan tiltsüliyecek kadar Kanlı bir iş işliyen ve hareketi bir rla kalmıyorlar. ON IKt ADA'vı Jıet 
reis ve reis vekili intihabatı yapacaktır. sarhoş olduktan _sonra bir otobüse atlı- ine'." çekirdeğini doldurmıyan zavallı hangi bir gün, alevhimize kullanıla-

Eşi 

Güzide birdinleyici önün 
de ilk konserini verdiler 

_*_ yarak İzmire geliyorlar. Maksatlan tek- katil kaçmak üzere Memleket hastane- bilecek bir tekilde tahkim ederek 
rar İsmet gazinosuna giderek içmekti. si sokağına sapıyor .. Muharrem ve diğer askeri bir hareket noktası haline ~ 

Polis Kolleji Diğer taraftan maktul Ahmet, yanın- arkadaşlan ise onu arkasından kovalı- t" . 
1 · tihanları ınvor ar. 

llft da arkadaşları Mulıarrem ve diğer Meh-. yorlar. Muharrem orada bir dükkandan işte buna tahammül edemeyİZ·· 
Lise derecesinde olan Ankaradaki po- metle ayni gün Karşıyakada Güzeltepe 1 aldığı dirhemleri suçlunun arkasından A t d k b · yurd 

lis kollejinin ilk sınıfına ginnek istiyen gazinosunda bir mikdar rakı içiyorlar .. fırlatıyor ve •Katil kaçıyor• diye bağır- nava ani anONootKmtuA" DAı~er J,ehe-
k 1 1 b • parr.ası o an yı orta me tep mezun arının sınav arı u- Akşam olunca onlar da evlerine gitmek maga başlıyor. hal . . . bak d Ji• 

·· ba lı k be ·· ·· kf L .. . me emnıyetımız ımın an e 
gun ş yaca ve Ş gun surece ır. üzere ızm:ire iniyorlar. Mustafa ise kaçarken önilne çıkanla- · · le · t · it ) rn8t• 

İ · · villlyetl deki taliple- B . . . mıze gecırme ıs erız. a yan 
. zr'::ır .~e cıvar er u suretle ıki arkadaş grubu hapısha- nn kendisini yakalıyacaklarını zannede- buatı ırözümüzün nerede olduğunıl 

rın sozlu ımtihanları da 8 Eylillde An- ne önilndcn geçerken birbirine rastlı- rek her kese bıçak teşhir ediyor ve bu 1 lıd 
k rada yapılacaktır B 1 an ama ır. 

a · yor .... un arın aralarında evvelce geç- suretle kurtulmağa çalışıyordu .. Orada ltalya bizimle barış İçinde yıı""' 
. -- ınış hır mesele yoktu. Bunlardan Mu- süngilsilyle nöbet bekliyen bir jandar- mak istiyorsa emniyetimizi tehdit 
iTHALAT barrem, Bursalı Mustafanın yanında bu- ma eri suçlunun önüne geçerek kendi- edici hazırlıklarına aon vermelidir. 
G:.~--"'~ •• ..a.:..-ı ·· .ılrıl6 lunan kü ilk arkadaşı Melımede • · · · · 

""
1

1&'"11ii!ii"" m~uuc !119.. . ç aşına-1 sını yakalanııştır. Bu husustald asaar1 talepleriın 1ı İstanbul gümrük başmildür muavin! lık ediy~r. Sonradan öğreniliyor ki bun- Maktul bıçağını hastane bahçesina at- ON tKt ADA'nın askerlikten tecricli 
B. Rüştü Erkuş İzmir ithalllt gilmrilğU ~ar. kilçil!ı: Yaştan beri mahalle arkada§! mışsa da bıçak bilahare bulunmuştur. ve ltalyava hiç bir iktısadi menfıı"I 
mü~ürlüğün_e tayin edilmiş ve gelerek ımışler.. · 1 Maktul dökmeci, suçlu sandalyecidir. temin eylemiyen ARNA VUTLUI(• 
yenı vazı(esıne başlamıştır. tan askeri kuvvetlerini çekmesi ola• 

-···- Kampta eğlenceler BAY CEMİL bilir. 

l!.CIRCEZADA Bütün tehir sıcak ve tozdan azaplı Devlet Demiryollan 8 inci işletme ha- Aksi talcdirde ltalva ile bir güO 
Bir mahklUniyet kararı gilnler Yaşarken k~ptaki aileler . yeşil I reket baş müfettişi bay Cemil terfian "'1nnivet kavgasına düşmek mukad· 
Bımdan bir sene evvel Seferi.hisarda çamlar arasında senn ve rahat bır ha-1 Mudanya işletme mildürlüğüne tayin derdir. • 

Camikebir mahallesinde otııran bakkal yat yaşıyorlar. Kuşların cıvıltılarına ço- edilmiş ve dün sabah İzmirden ayrıla- Türk milletinin emnivet ve istiklal 
B. Sadıkı öldilrmekten suçlu ve mevkuf cuklann neşeli gü!Uşleri lı:anşarak mils-

1 
rnk yeni vazifesi başına gitmiştir. dövusünde ZAFER öZMALI olclıı; 

Abdürrahim Koyunun ağırcezada de- !esna bir zevk kaynağı oluyor. Şimdi ha-1 Uzun yıllardan beri mıntahmız da- ~na 0

göre bu dövüşmenin neticeşitıl 
vrun etmekte olan mu1ıakemesi netice- ber aldığımıza göre 6/8/939 pazar günü bilinde harek~t baş müfettişliği vazife- de şimdiden kestirmek mümkündiif· 
lenmiş ve suçlu üç sene altı ay hapse kampta eğlenceli müsabakalar yapıla- sinde bulunan bu değerli arkadaş:ımıza HA.KiCi OCAKO(JJ.11 

1 malıldlm edilmiştir. caktır ve müsabakayı kazanan gençlere yeni vazifesinde de muvaffakıyetler di

......................................... 
Halkevi adına konserler vermek üze- kendileri için en büyük bir mükafat E Gel~nler' Gidenler E 

re seyahate çıkmış bulunan değerli sa- olarak kabul eylemi§lerdir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
natklrlarımızdan B. Ekrem Zeki ve eşi Ihtisaslannı soran bir muhanirim!ze İzmir mebusu Bn. Şehime Yunus An-
bayan Verda şehrimize gelmişler ve dün bay Ekrem Zeki demiştir ki: karadan, Satış kooperatifi umumi mildü-
akşam ilk komerlerini güzide bir din- - Gerçe bizim verdiğimiz konserler rü B. Muhip Özyiğit (Tayyare ile) An
leyici huzurunda halkevinde vermişler- halkımız için çok yenidir. Fakat halkı- karadan, Devlet Hava yolları şeflerin
dir. mız sanate hU ~.neti çoktan öğren .niştir. den Salllhettin Bapur (Tayyare ile) An-

Senclerdenberi kemana büyük bir Müziğe fev!ı:alade dilşkün ve bağlıdır. karadan, Denizli asliye ceza htıkimi bay 
aşkla sarılmış olan bay Ekrem Zeki ay- Tamamlanması lllzımgp]en müzisyen Naci Aksoy Denizliden, Koçhisar bele
nı derecede piyano üzerinde Sanat kud- noksanıdır. Klasik milziğin anlaşılması diye reisi B. Ömer Ayanlar İstanbuldan 
retini belirten e~iyle birlikte dün gece lllzımgeldiği içi ı programlanmıza yüz- gelmişlerdir. 
her zaman olduğu gibi alkışlar topla- de yüz klasik olarak Bach'm konserto- İzmir mebusu Dr. Mustafa Bengisu 
ınışlardır. sunu koyuyor, diğer kısınılar, daha ok- Ankaraya, hariciye vekôleti kalemi ınah-

Sanat aşklyle dolaşan bu iki kudret şayıcı ve anlaşılması daha kolay olan- sus mildilrü B. Zeki i nkaraya, Defter
Bandırma, Balıkesir, Manisa halkevle- !ardan seçiyoruz. Bu suretle seyahati- c!ar B. Nafi Demirkaya Ankaraya, Seki
rinde de halkı ıza kl!<ik müzik ve fen- m!zin gayesi,, klllsilı: zevkini halkımna zincl ~!etme mild'irU B. Cemal Hidayet 

asıl nı t il. A 

değerli mükMatlar tevzi edilecektir. l lerız. 

Şehir Gazinosu 
Her Akşam 

Caz ve Klasik Müzik 
İmıirin emsalsiz gurubnnu modem bir bahçenin yeşilli!ı:leri arasında 

ııeyrelmek ve enfeo mezelerle buzlu içkiler içmek için yegane yerdir. 

-*-
GEDİ%DE 
Bir kisi bo~du... ..ı 
Menemende Gediz çayında ınües>" 

bir kaza olmuştur. ş 
Öğle vakti Gediz çayına giren be 

arkadaştan Aziz çayda yüzmekte bıl' 
lunduğu sırada suyun cereyanına .k•:~: 
!arak boğulmuştur ... Tahkikat yapı!W"'· 
tadır. 

-*-
BİR YARALANMA ··nde 

Karaburunım yeni liman mevkıı 
oturan Ali oğlu Elmas, bağında doırııı:J 

1

. bekledijli sırnda elindeki tüfenk 811 
alarak ynralıınmıntır. Yaralı ı davl edı • 
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lsveç Ha. nazırı 
Aaland adalarının askerileştirilme

si hakkında bayantta bulundu 
.Stokholm 31 (A.A) - Stacka'da bir nutuk söyliyen hariciye nazırı 

Rıchard Sandler, Finlandiyanın kendi arzusu hilafına lngiltere, F ran
tre Sovyetler birliği tarafından garanti edilmesini protesto etmiş ve 

and adalarının bitaraflığının muhafazası için tedbirler alınması la· 
l:ını geldiği noktasında israr etmiştir. 
l:. Sandler, lsveç hükümetinin Sovyetler birliğine açık ve dostane bir 
~nla Aaland adaları hakkında lsveçin noktai nazarını bildirdiğini 
ltiylemiş ve demiştir ki: 

lsveçin, Stokholmun Aaland adalarının askerleştirilmesi projeleri· 
tıe muvafakat etmiyen yegane devlet olan Sovyetler birliğinden bu 
~alarm bitaraf kalmasında kendisinin de menfaati olduğuna dair te
llıinat alması arzuya şayandır. Sovyet hükümeti bu noktada fiili emni
Yet tedbirleri alınmasına ne kadar ehemmiyet verdiğini ve lsveçin bu 
~daların tam bitaraflığını temin etmiyen hiç bir tedbire razı olmıyaca
~nı bilir. 

, lngiliz - Fransız - Sovyet garantisinden bahseden Sandler, küçük 
devletlerin de bu hususta söyliyecek kat'i bir sözleri olduğunu tebarüz 
e~irrniştir. Nazır, Sovyetlerin garantisini kabul etmiyen Polonyaya 
böyle bir garanti tahmilinin mevzuubahis olmamış olduğunu hatırlat
~ıştır. Bu şartlar altında bir gerginlik mıntakası haricinde bulunan 
r ınlandiya gibi bitaraf bir devlet kendi arzusu hilafına nasıl olur da bir 
!&raflı bir himaye tahmil edilebilir~ 

Sandler 

lstanbulda 
---·-tr---

l>enize girenlerden üç 
~lfi boğuldu. .. 
İstanbul, 31 (Hususi) - Burada de
~ etmekte olan sıcaklar yüzünden de
lliıe girenlerin sayısı çok artmıştır .. Bu 
l'İizden denizde boğulma hlldiseleri de 
~ştır. Dün Beşiktaş sahilinde bir 
Çot,IJk Boğazda da iki geoç boğuldular. 

Amerika 
Donanması 

-·-BeHeryo 
----t:r---

Yalımda Fransa ile 
ltal31a arasında bir 
yalıınlılı olacağından 
iimituar-
Lyon, 31 (A.A) - Herriot •İtalyan 

lıaık birliği• taraiından iş borsasında 
§erefine tertip edilen tezahüratta bir 
nutuk iradederek yakında iki memleket 
llrasında bir yakınlık husule geleceğini 
llınit ettiğini söylemiştir. 
•İtalyan halk birliği• umumi sekreteri 

ll<ıınano Coechi de bir nutuk söyliyerek 
g~n eylQlde 100 bin muhacir İtalyanın 
transa için çarpışmağa hazır bulunduk
larını ilin ettiklerini hatırlatmış ve harp 
tuhurunda İtalyan demokratlarının 
l'ransa ve demokrasi için çarpışacakla
rını söylemiştir. -·-iki genç kardeş 

---·-<:r·---
lfcwa muJıauemet 
Pefıorunu lıırmağa 
Çalqıyorlar-
Sprıngfeeld •İllinois• 31 (A.A) 

bun akşam saat 17 de - Mahalli saat - iki 
genç tayyareci, Moody Kardeşler, hafif 
bir tayyare ile bu nevi tayyareler için 
218 saat olan mukavemet rekorunu kır
llıak üzere 1·, O saatten beri havada bu
IUnınakta idiler. Tayyareciler kendileri
tıe !hun olan benzin ve yiyeceği hava 
ltıeydanında bütün süratiyle dolaşan bir 
lı:aınyonun üzerinde bulunan teneke ve 
Pe.ketleri ucu kancalı bir iple çekmek 
gllretiyle tedarik etmektedirler. 

-*-llindistandan 
)faıezyaya gönderilen 
ltuvvetler 

Londra, 31 (Ö.R) - Resmen bildiril
d.i&e göre Hindistan dan bazı kuvvetler 
Afalezyaya gönderilmiştir. 5000 Hint as
~eri de ağustos ortalarına doğru Süveyş 
lnıntakasına gelecektir. --'l'OKYODA 
İltgiliz se~arethanesi 
önünde bir nümayi$ 
YapddL .. 
Londra, 31 (A.A) - Stefani Ajan-

6llıdan : 

b 'l'o~yodan bildirildiğine göre bu sa
ah lngiliz sefarethanesi önünde halk 

t:d~tli tezahürlerde bulunmuştur .. Po
bır çok kimseleri tevkif etmiştir. -·-Uzunatlama 

dünya rekoru 
ti Berlin, 31 (A.A) - Genç Alman atle-

Schulz 6,12 metre atlamak suretiyle 
ll2un atlama dünya kadın rekorunu kır
tnıştır. 

b' S.98 metre olan bundan evvelki rekor 
ır 1 apon kadını tarafından tesis edil-

Dünyanın herhangi bir deniz filosu
nu mağlup edecek vaziyettedir 

Vaşington 31 (A.A) - Reisicümhur 
Ruzvelte verdiği senelik raporda amiral 
Leaby şöyle demektedir: 

Amerikan donanması dünyanın her 
hangi bir deniz devletinin filosunu mağ
!Op edecek vaziyettedir. Donanmamızın 
taarruz kabiliyetinin ve efradının talim 
ve terbiyesinin mukayese kabul etmiye
cek derecede yüksek olduğuna kaniiz. 

Amiral Leahy, Amerikan donanması
nın azami derecede müessir olabilmesi 
için üç tavsiyede bulunmaktadır: 

1 - Kongrenin kabul ettiği donan
manın inkişaf p!arunın bir an evvel tat
biki. (Bu planın tahakkuku bir milyar 
dolara mal olacaktır.) 

2 - Derpiş edilen yeni deniz tayyare 
üslerinin ve deniz komisyonunca ihdası
na lüzum görüleo destroyer ve denizaltı 
üslerinin süratle inşası. 

3 - Donanma efradının ve bahriye 
silfilıendazları miktarının mühim mik
tarda artt;rılması. 

Ohio 31 (A.A) - Geçende federal 
Security'nin idare meclisi azalığına ta
yin edilmiş olan ve 1940 intihabatında 
demokrat parti tarafından namzed gös
terilmesi ihtimali bulunan Filipin ada
larının eski komiseri Macnutt <beynel
milel sulh günü> münasebetiyle bir nu
tuk söyliyerek hariciye nazırı Hull ta
rafından takip edilen siyaset tasvip ve 
infiradçıları tcnkid etmiştir. 

Hatip de~tir ki: 
- Infirad siyaseti bizim şimdikinden 

üç misli daha kuvvetli bir donanmaya 
sahip olmaklığımızı istilzam eder. Çün
kü böyle bir siyaset takip ettiğimiz tak
dirde iki kıtanın geniş sahillerini mü
dafaa etmek mecburiyetinde kalaeağız.> 

Ordunun da yeni dünyanın her nokta
sına her hangi seferi bir kuvvet gönde
rebilecek kadar kuvvetli bulunması la
zımdır. Bundan maada zirai mahsulS.tı
mız da ecnebt piyasalarında bir kısmını 
kaybedecektir. 

lngiliz harp gemisi 

Malaya yarın 
lzmire geliyor 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

ka bele görecektir. 
Malaya süvarisi Kaptan Miralay M. 

Tower saat on bir buçuğa doğru gemi
den motörle karaya çıkacak ve villlyet
te vali B. Ethem Aykutu, ordu evinde 
müstahkem mevki komutanını ziyaret 
edecektir. Öğleden sonra vali ve komu
tan Malaya gemisinde ziyareti iade ede
ceklerdir. 
Çarşamba gecesi < Y ann gece> vilS.

yet makamı tarafından şehir gazinosun
da Malaya gemisi süvari ve zabitanı şe
refine bir ziyafet keşide edilecektir. 
Perşembe günü öğle vakti orduevinde 

Malaya gemisi süvari ve zabitanı şere
fine bir ziyafet verilecektir. 
Perşembe ve Cumartesi günleri saat 

17 de Alsancak stadında Malaya gemi
sindeki futbolcularla Izmir muhteliti 
arasında Arnika! mahiyette iki futbol 
karşıla~ması yapılacaktır. 

Misafir gemi Izmir sularında dört bu-

çuk gün kalacak ve Pazar akşamı Jz
mirden ayrılacaktır. 

lstanbul 31 (Hususi) - Ingiliz Akde
niz :filosu Amiralı ile amiral gemisi Vels
pit zırhlısı Çarşamba günü limanımıza 
gelecektir. Istikbal hazırlıkları bitmiştir. 
Başta Yavuz olmak üzere donanmamız 
bugün limanımıza gelerek Dolmabahçe 
önünde demirlemiştir. 

MtSAFtRLERtM1ZLE YAP ACAGI-
MIZ MAÇLAR 

Ingiliz Malaya zırhlısı futbol takımiy
le Jzmir muhtelit takımı ilk maçını 3 
Ağustos 939 Perşembe günü saat 17 de
yapacaktır. 

!kinci maç 5 Ağustos 939 Cumartesi 
günü saat 17 de yapılacaktır. 

Bu mühim müsabakaya çıkacak Iz
mir takımı 1 Ağustos 939 Salı günü ya
pılacak antrenmanlarda seçilecektir. 

Bu antrenmanlara Izmirin bütün muh
telit kadrosunun gelmesi futbol ajanlığı 
tarafından tebliğ edil~tir. 

Amerika da Ağustos içinde 
büyük manevralar yapıyor 

Vaşington 31 (A.A) - Manassas cVirjinya> da 5 Ağustosda ve 
Platsburg cNevyork> da 13 Ağustosda başlıyacak olan birinci ordu· 
nun manevralarına 50 bin asker iştirak edecektir. 

Büyük devletler askeri ateşelerini göndermeğe davet edilmişlerdir. 
etmi !erdir. 

Memleket dısın-, 
da ki firariler 

dönüyor 
-*-

A vci eti erine müsaade 
olunanlardan Zekeriya 

ailesi geldi 
lstanbul - Milli mücadele esnasında 

hi!Metçiler tarafından Adapazarında çı
karılan hadiseler esnasında cFetva> adı
nı taşıyan bir takım tahriklere kapıla
rak muhalefete girişenler, i.yanın bas
tırılması üzerine eenebi memlekete kaç
mışlardı. 
Miktarı 2000 J bulan bu firarilerin ço

ğu Balkan memlek~tlerinde yerleşmiş
lerdi. Bunların bir ku, '"' 20 sene mem
leket dışında kaldıktan sc:ıra, 150 likle
rin affı münasebetiyle hükümetimize 
müracaat etmişler ve buraya dönmek 
için mü,aade dilemişlerdir. 

Bu müracaatler tetkik olunmuş ve av
detlerinde mahzur olmıyan firarirlcre 
gelebilecekleri bildirilmiştir. 

Firarilerden Çerkes Hacı Mehmet ai
lesinden 60 yaı;larında Adapazarlı Zeke
riya, zevcesi Fatma ile birlikte Yunanis
tandan şehrimize gelmiştir. 

Istanbulun en büyük otellerinden bi
rine inen Zekeriya demiştir ki: 

- Cehalet sevkiyle yanlış bir hare
kete karı!jilllŞ bulunan firariler yaptık
larına çok pişman olmuşlardır. Zaten 
bunların çoğu milli mücadeleye iştirllk 

etmiş kimselerdir. Kardeş kardeşi vu
rarak mahut adamların çıkardıl<ları uy
durma fetvaların mahiyetini anlayınca 
ne kadar nedamet getirdiğimizi takdir 
edebilirsiniz. 

Memleket haricinde hayatımız çok ıs
tıraplı geçti. Burada kalan annem tara
fından gönderilen para ile geçiniyor
dum. Gümülcinede ufak bir dükkıln da 
açtım. Fakat yerlilerin şiddetli rekabeti 
karşısında muvaffak olmak imldlnsız
dı. Hükümetimizin bizi affetmek sure
tiyle gösterdiği büyük şefkat ve atıfete 
son derece müteşekkiriz. Ömrümüzün 
son demlerini burada hükümetimize du
a etmekle geçireceğiz. 

Istanbul, yirmi sene evvelkine naza
ran, çok değişmiştir. Memlekete kavu
şunca kendimi tutamadım. Sevinçten 
ağladım. 

Çerkes Ethemin kardeşlerindeo Tev
fikin de Türkiyeye döndüğünü öğren
dim. Çerkes Ethem ve kardeşi Reşit 

şimdi Ammanda bulunuyorlar. Yakında 
onlar da Türkiyeye geleceklerdir. Ken
dilerini tanırım. Fakat milli kuvvetlere 
karşı yaptıkları hareketlere hiç bir va
kıt iştirllk etmiş değilim. --Meclis reisimiz ve N. 
Menemencioğlu 
tstanbula gittiler 
İstanbul, 31 (Hususi) - Büyük Mil

let Meclisi reisi B. Abdülhalik Renda, 
hariciye vek5.leti umumt klltibi B. Nu
man Menemencioğlu bugün Ankaradan 
geldiler. -·-Denizba•lktan 
açıkta kalanlar 
İstanbul, 31 (A.A) - Denizbanktan 

açıkta kalan 120 memurdan 100 liradan 
aşağı maaş alanların kaffesi ve yüz lira
dan yukarı maaş alanların da büyük bir 
kısmı başka memuriyetlere tayin edil
~ ve bugüne kadar vazife alamamış 
olan mütebaki yirmi memurun da pek 
yakında münasip memuriyetlerle tavzif 
edilecekleri mevsukan öğrenilmiştir. 

-~
İngiliz müstemlekele· 

rinde temizleme işi 
Londra 31 (A.A) - Deyli Herald İn

giliz müstemlekelerinde temizleme hare
ketine tevessül etmek üzere fevkalllde 
salilhiyeti haiz yeni bir parlamento müs
temleke komitesi ihdas edileceğini haber 
vermektedir. İki meclise ve bütün parti 
!ere mensup hadan müteşekkil olan bu 
komite daimi bir teşekkül olacak ve: 

1 - Tetkikat için müstemlekedeki va
lileri Londraya çağırabilecek, 

2 - Müstemleke nezareti memurlarını 
azil salil.hiyetini haiz olacak, 

3 - Hüküınetin mahrem vesikalarını 
tetkik edebilecektir. 

Çemberlayn bu komitenin ihdasını 
çarşamba günü parlamentoya bildire
cektir. 

Davis kupasında 
Yugoslavya Almanya· 
ya galip geldi 
Zagrep, 31 (A.A) - Davis kupası 

maçında Yugoslavya Almanyaya 3 - 2 
galip gel~ ve Avrupa mıntakası fina
lini kazanarak Amerika rnıntakası gali
bi ile mıntakalar arası finaline ayrılmış
tır. 

•• 
Ozür dileriz 

Yazının çokluğundan, (Bazı düşün

celer) fıkramızla (Genç Osman) tefri
knmızı derccd~medik, Özür dileriz. 

Ingiliz · filosu 
15 senedenberi vaki olmamış hır 
şekilde teçhiz edilmektedir 

Paris 31 (A.A) - Journal gazetesinin Londraya gönderdiiii hususi 
muhabiri Yves Mervan yazıyor: 

Bir kaç gün zarfında bütün ihtiyat filo 1924 den beri vaki oh. :ınıiş 
bir şekilde teçhiz edilecektir. Şimdiye kadar halli tarnamlanmıyan ye
gane mesele mürettebat meselesi idi. Ingiliz hükümeti bu meseleyi de 
hal için bütün ihtiyat sınıflarına mensup 1 O bin efrat ve subayın 31 
temmuzda celbine karar vermiştir. 

Dobricede mühim bir 
hafriyata başlandı 

Bükreş 31 (A.A) - Rador ajansı bildiriyor: 
Dobricede Pazarcık şehri yakininde Romalılara ait Abritus sitesinin 

meydana çıkarılması için başlanan hafriyatın küşat merasimi yapılmış
tır. Merasimde ziraat nazırı ile mıntaka valisi ve bir ÇOK zevat, yerli ve 
yabancı gazeteciler ve kalabalık bir halle kütlesi hazır bulunmuştur. 
Bu hafriyat Romanyalıların !atin olduklarını göstermeğe matuftur. 

Mıntaka valisi Ottesko söylediği nutukta, bir Roma vilayeti olan 
Dobricede Roma medeniyeti enkazının hemen her tarafta görüldüğünü 
ve mıntakanın ltalya ve cenup F ransası gibi eski Roma eserlerile dolu 
olduğunu kaydeyledikten sonra !atin olduklarını temamen müdrik 
olan Romanyalıların bu Roma ruhunun varisi olduklarını kaydey
lemiştir. 

Müteakıben üniversite profesörlerinden Lambrino söz alarak ez
cümle şöyle demiştir: 

Bu hafriyata başlamakla bu Romanya toprağınd;ı yedi asır hakim 
olan parlak Roma devrini meydana çıkarıyoruz. Dobriçe Romalılarının 
hakimiyetinde, bir refah, medeniyet ve şaşaa devrini isbat eden mu· 
azzam abidelerle örtülmüştür. Bu enkaz arasında bu bölgede Romalı
ların mühim bir sevkülceyş noktası olan Dacyanın fatihi büyük im
parator trajan tarafından tesis edilen geniş Abritus sitesi mevcuttur. 

Hatip sözlerini, bu hafriyat için 1. 500. 000 ley veren Aftesco'ya 
teşekkür ederek bitirmiştir. 

Büyükharbin25inciyıl
dönümü müııasebetile 

Par is 31 ( ö.R} - 1914 harbının ilan edildiği tarihin 25 inci yıl dö
nümü münasebetile Alman gazeteleri Almanyanın mesuliyetini redde 
çalışarak bu maksadla neşriyatta bulunmaktadır. Moskovada çıkan 
cPravda» gazetesinin bir makalesi bu neşriyata önceden verilmiş bir 
cevap mahiyetindedir. Ayni 25 inci yıl dönümü münasebetile yazılan 
bu makalede Sovyet gazetesi harpten muhtelif memleketlerdeki hakim 
emperyalist sınıfların ve başda Alman emperyalistlerinin mesul oldu
ğunu yazdıktan sonra şunları ilave ediyor: 

c- Bolşevikler körükörüne sulhçu, yani her harba aleyhtar değil. 
!erdir. Onların aleyhtarları haksız harpleredir. Nasıl ki 1914 Emperya
list harbine karşı husumetleri bu sebepledir. Şimdi ikinci Emperyalist 
harbı başlamıştır. Bu harbın suçlu mütaarrızlarının kim olduğu her 
kesce malilmdur.> 

cBu milletlerin istiklaline suikasd yapanların kimler olduğunu dün
yadaki yüz milyonlarca işçi, ve bunların arasında Alman ve ltalyan 
işçileri, pekala bilirler.> 

Gazete, Sovyet Rusyanın kuvvetini medhüsena ettikten sonra de
vam ediyor: 

cSovyet milletleri Faşist harp tahrikçilerinin caniyane oyununu sü
kunetle takip etmektedir. Fakat bu sükunet Burjuva tecerrüdcülerinin 
korkaklığına hiç benzemez. Sovyet milletleri biliyorlar ki Faşist taar
ruzuna ancak sulhçu milletlerin müessir cephesi mani olabilir ve bu 
cephenin teşkiline iştirake hazırdırlar. Ancak azimkar ve sarsılmaz bir 
kuvvet yularsız taarruzu durdurabilir. Sovyetlerin siyaseti işte bundan 
ibarettir.> 

Bir Fransız deniz tayyaresi Fran-
sız - Amerikan rekorunu kurdu 
Port Washington 31 (A.A) - «Ville - de - Saint • Pierre» isminde

ki Fransız deniz tayyaresi dün öğleden sonra burada denize inmiştir. 
Tayyare, Lizbon ve Hortadaki tevakkuf müddetleri de dahil olmak üze 
re Biscarosse Port Washington arasındaki mesafeyi 399 saatten biraz 
fazla bir müddet zarfında katetmek suretile Fransız - Amerika rekoru
nu tesis etmiştir. 

Uçuş müddeti 34 saat 53 dakika sürmüştür. Saat üçe doğru tayyare 
açık denizde cNormandie'ye» rast gelmiştir. Bir Fransız deniz tayya
resinin kendi kumpanyasına mensup bir gemi ile denizde karşılaşması 
ille defa olarak vuku bulmaktadır. Deniz tayyaresinin yakla~tığından 
haberdar olan «Normandie> hafifçe yolundan inhiraf ederek tayya
renin kendisini görebilmesi için bütün ışıklarını yakmıştır. 

Ayni şekilde ışıklarını yakan tayyare de vapurun 50 metre kadar 
üzerinden uçmuştur. 

Bir milyar lngiliz lirası kıymetinde 
ele geç!rilen tarihi bir define 

Londra 31 {A.A) - Deyli Meyi gazetesi yazıyor· 
Arkeoloğlar lpswich «Suffolk> yakinindeki Sullon Hoo'da bir An

glosakson kralının mezarile muazzam kıymette altın ve gümüş hazine
ler meydana çıkarmışlardır. Bu arada kıymetli taşlarla İ lenmiş masif 
altından biı kank mevcuttur. «Britiş Muzeum» kıymeti bir milyar in
giliz lirası tahmin edilen bu hazineleri itina ile tasnif ettirmiştir. 

Parlanıentolar arası ekonomik 
birlığınin 25 ncı yıl dönümü 

Brüksel 31 (Ö.R) - Parlamentolar arası ekonomik birliği teessü
sünün 25 İnci yıl dönümü münasebetile Brükselde bir konferans ak
detmiştir. 

Konferansa lngiltere, Fransa, Polonya, Holanda, Yugoslavya, Mısır. 
Romanya ve Türkiye delegeleri i tirak etmi•I rdir. 
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Saltanat 1 arihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

azsika heyecanla sordu .. K''k'' lı · · l · h inde ol• u urt, can cısım erın eps 
duğu gibi, insan vücudunda da cheın• 
nüyetli bir ın.isbette vardır. Cıı.nh cisiCPlr 
ri teşkll eden ı\lbiiminin çekirdeği de· 

' mek olan ıistin admd .. ki ıruu!de kfik(irt• 

-82- Ad •• ı k • b b u Jü o1duğundan onun her hücrede bulun• 
ını soy eyece sın, una mec urs n masızaruridir. Kükürtsüzhayattasav""

1
: 

Bursa sokağındaki daireye bir türlü havaya savurmakta olduklarını ve vak- olunamaz. Onun için vücudun her tal• 
... şama dun ... Km atlatmak iç.in. Istanbul tin gecikmesinden mütevellit bir endişe- ç • • k •• • h • ı • fında kükürt mô.deninden mutlaka yardır. 
tarafmda. bpkı bu ev gıôi bir ev kirata- nin yüzlerini nsla buruştunnadığını her un u senı erşeyım e sevıyorum ~akat her uzuvda bulunan kükürt nW 

alc •~- vakit kemali sarahatle görmekte idik-. peta baıka ba,kadır. Her ··ZJıydan >-tıı m aaz;ım.... d n 
Mehmet paşanın hediye ettiği ha1ıtar, Refikim bu görüşlerinden sonra fikrini grama nisbetle en az kanda. yanm • 

Jtte yerli yerinde duruyor ... Onlan Bursa tashih ederek bütün sözlerimin tamami- Ve Aşk hazretleri geriye doğru ses- ibol kalorili bir meyYC gıôi sevdim. Ona rim toprak, rneakenim denizler •• fakat bir nu1igrama kadar, sonra e.datelerd
0 

sokağına nakletmeğe hiç niyetim yok .. . Je muvafık hakikat olduğunu kabul ve lendi: aşkı öğrettim veya onun mevcudiyetin· bir kalbim var. Ona da sen sahipsin. 0,67 miligramdan 12 miligrama kııdaf 
Bir müslüman paşasının halılarının bir tasdik ctmeğe mecbur kaldı.. - Odise, burnya gel yavrum.. d e qkm ilahi vücudunu tanıdım. An- - Bu muhakkak güzel insan .. Fakat akciğerde 1 den 13 e, yürekte bir ""'" 
firengin evinde ne i§i var?.,_ Beyoğlunun zavallı .sekenesL .. Kula- Truvalılara karşı kahramruıca savaş- cak vücudunu, çiçeklerin bütün kokutan• bana lıakikntı sö}'ie... çulcta ~. böbrekte 4,S ile 9 ,5 mil~ 

Bu balılar, mösyö Karazoftan satın ğıruzı açıp beni kemali dikkatle dinleyi- lar yapan bu Yunan b:ılı.adırı büyü!: bir nı vücudunda birleştiren tazeliğiyle ok· - imkanı yok. arasınc3a bulunur. Kükürt~ .-n çok ;tıti-
aldığım ha1ılardan daha eüzel. •• lstanbal· n.iz.. Sizin bu memleketinizde hareme te\-aziile yarumız.a geldi .. Meşhur Azsa- şadım. Sonra, hayran baJt~lanmı gözle· - Söyliyecdtsin... yaçları otan beynimiz ile kınaciğerted-
da bir Türk evi lciraladığım vakit bu ha· ginnck, iyi veya fena bir 'l'ürlt kadıniy- kaya vücut güzelliğiyle parmak ısırtan rine diktim. Sordum ona: Tehdit ediyordu beni.. Sordum ' mizdir. Birinde yÜz grama nispetle • f S. 
lrtarı da oraya nakledeceğim ..• Kirahya· le, hatta genç bir kıila, bir imamın kı- ve sıc.ak göz yaşlan döktüren Odisenin - Tannnm yarattığı mevcudiyet.. - Ne hakla bunu benden istiyorsu· 14 miliıram, lk1nci!linde de 20, t1e zt 
cağını evi, baştan başa Türk usulünde ziyle bu1u~alt, ber vakit mümkündür. aşk hazret~ karşı derin bir zaafı Söyle hana sen kimsin Te nesin burada ouz) miligram arasında. 
tefrit ettireceğim için, hu halılar orada Artık bu Avrupa tepelerinin baştan vardı. İşitilemiyeoek kadar yavaş bir ne arıyorsun} - Çünkü seni seviyorum, bunu söyle- Demek ki insanın düşünmesi, ve karıt• 
bir yabancı gmi görünmiyecek1er... baştı şüphe bulutlariyle örtülü olması sesle konuştu : Ne olurdu Tannm, bunu ona 80rtnaZ mek mecburiyetindesin. ciğerin i,lemesi de ldikürde bağbdO'·· 

lıte. Avrupn yakasındaki evleriıı pen· failadır.. - Emrinizi telakkiye geldim, büyük o1saydun. Yanı b~da, :yanaklanna Eyvah, demek mahvolmuştum. On Onun kar.aciğerdd..i nispetinin eıa ~ 
çerelerinde. yavaş yav,q ış11c.1ar yanmağa Fakat uıvallı küçük .. Bu çok fena.... aşk.. ınen cak göz y~annı akıttı. Ve güzel yıldan beri arkasından göz yaşı döktü· olması oradaki işimn en mühim otd~ 
b ..ı1 d Ar·-'- Evet, senin için çok fena bir hidise tcş- Aşk hazretleri cevap verdi : sesiyle konuştu: ğüm güzel sevgilimden ııonra t!cmek gösterir. Bu iş insamn 'tÜ.cDdıma ~ a...,a L- U&; gece. .. 

Bir harem.- Evet,, bir az sonra, ora- kil cdcce'lt.. - Enginler ilam Posidcmdan ne ha- - Sorma ibunu bana. 'dedi. Sorma. Nazsih dr1 beni 9eTtnİştİ ve itiraf ede- lu otan tabü haraıetia ,.üzde otuZU81"' 
;ya dalü1 olacağım ••• fıte mullataralı :bir Bir Avrupalının h:ıreme ginnesi.. ber- Onunla hill saV3Ş17W musunuz? sorma hetbaht ~lursun. Şu aıı için ,....., rim ki '3en de ona eevmi" l\attl. Ayıp karaciğerde hisı1 olmasına y.ırdmı eNJI· 
\ıergüzcft... Fakat tehl«eden hlç bir Acaba bu işte bu genç kızı tamamiyle - Onu ezele kadar affetnıiyeuiim yahm. Aşkın şarabını kana 'kana içelim. olmasa itirafa cesaret edeceğim. Ben de Karaciğer bu !kadar hanı-eti fıuıl ~ 
veçlaile çek.inmed.iğimi ve bu daveti ga· suçlu ve mesul addedebilir miyiz! ... O Knlipsonun maliUnesinde düııyayı "l'e Israr edince söyledi: onu. aradığım sevgitim kadar seTİyonnn. için kandaki 9U7"I pal'çal.,-arak au)'Ull tel' 
yet eğlcnccli ve zeYkli bir vaziyet bul- daima sokaldarda, arabalarda, bahusus güneşi görmiycn gözlerim., bu :zaafjyle - Ben, dedi. Şerya adasınİn sahibi Cüz.el Nazsikanın sesi tekrar bdaklarım· kibinddci ouijeni kUllanır. Küktirt sll1'1° 
cfoğumu anlatmağa, bilmem ki lüzum var kayiklarda Avrupalılan görüyor..... Ve beraber beni SeTdiğim insana doğru •m olan kralın kızıyım. da akisler prattL terkibindeki idrojeni cebiii için _,,uıı 

.. hilhnssa hıristiyan kadınlarını.. edcı4cen engin1el' 'ilahi fırtma çlkararak - Şerya adasının sahibi .• Demek 11h.. _ Tereddüt edıy" onun, tereddüdün ikiye ayrılmasını kolay1aştmr. On<!aıı 
mır.-

Aynı zamanda, bir Türle hanımı tara- Çarşaf-sız, örtüsüz, ne harem var, ne gemimizi da1gaların soğuk ırineeioe. aldı. bu ülkede hükümran olan büyük kralın bana elem veriyor güzel insan... y okaa dolayı kükürt kmıtciieria «ı mühim yar• 

fından eevilıncldiilın ı.tanbulun dU>1o- de .sıkılmak... Ve ayni "Umanda hepsi Ç&arclığı ftrtma o kadar müth~ ki, bu kızısınız. Ben ise.. ltalbinde yasluıan başka bir innn hayali, dnnıcı• olur. 
mali 'H maJiyecilik ilemiılde inanılmaz:, namuslu .. Onları kemali hürmetle se- neticeyi değiştirmek imkl.nsrz. Netek.im, Tereddüt ettim. Bea llıüftyıetlml ona bir peri m..alı kahramanı mı var... Kükürdün viicudnmımia ~i 
Larikul&de bir vah pi telakki edile· l!ırihyorlar.. bildiğiniz gibi sutarla :mücadele ede ede söyliyemezdim. Olsa" olsa ~endiml bir Eier böyle iee hayret ederim. Çünkü iki iti daha vardar. Biri yediğim ,,Jı#'' 
celtl... işte bütün bu şeY\erin her~ görül- son nefesimi ..,.eriyorcl11m. A.timmın yar- köle, hem de firari bir .köle olaru ken• ben, bütün qk kabiliyetimle seni sevdi· {eri -ricadumuzıı:la 1eritmcie ,_.,..... _. 

cBer fircın.k. .. Bir Türk banrmmın q- mesi, kendileri asli faikmc1a olmadan danı imcbd1ma ~eseydi vaktim gel- disine tanıtmak mecburiyetinde idim. Bir ğim ha1dc, nasıl oluyor da. yani kalbin- ..a.in hormonu.da, ötdd hrret 'lftJll//I 

kı çok tuhaf bir vah> diyecekler... onların a1illıkını değiştiri)'O!'... meden dün}'1l)'\ tcrkcdeı-dim. insan. çıldırasıya ~ık olduğu bir kız.a de 'bir 'baJlmmm llayaline de 7'el' kah- böbrek iistiiudelci cuddeeia i.on.H,,.. 
Fakat azizim, ne için böyle dütüııü- •• BITNEDt .. A§k hazretleri. böyle elim bir mecburiyet hissedene, yor. Ya ben orasını doldurarmyacalc zaif ela.. Bu iki iıormomm da ter~ 

yorsun uz)... Bu tarzdaki dü~nceniz 11 - Anlat Odise, ba faniye Mı az lten- bu ne bdar lıaıin bir tecelli olur. '9'e aciz, yalıat orası pek gen:if Oir yer- ehe. niyetli ailıpette DiÜirt ...... dit ,,_ 
saçmadır.... Azıya.denin macerasını Bag"" 

10
. da dinC!en bahset .. NaDika ile nasıl hrıda1- Sesimin tonunu değiştiTdiın ve titri· dir) kükürt olmayınca ıriic:w1an iılerini göte" 

unuttunuz mu? ••. Buna ma-1 efsane di· tığını naldeyle} yen aeaimle söyledimı Yürüye yürüye, Şerya Jcralınin sarayı mezler. 
yecdtlİnİz, değil mi?... -Çok yorgundum, Şerya adasına çık- Naaika, dedim. Ben ise bir köleyim. yakmma gelmi~tik. Cüzel Nauika iılll: Çocuğun bürümesi viiıca.ıdunda kükiİ~ 

Fakat bir az muhakeme edelimf .. Siz Domuz bekleyen tığım zaman bir zeytin ağacının altına Zdti gözlerini hayretle -gözlerime dik- - Yürüyelim. bir az daha. diyordu. bulunmasına bağlıdır, çünkü kükürt 0 
• 

bir Avrupalı ve uzun müddettenberi Is- kıvrılarılk derin bir uykuya daldıın. Ara- ti. Beni uzun ,uzun seyt"etti. - Fakat bizi görürler, dedim. mayınca vücu.clwı hücreleri çoğalaınıtı. 
tanbulda otmuyomınuz... köylü dan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyo- _ Öylemi, dedi Ne çıkar, boo aeni - Gönünler, dedi} Ne ~ar.~ ee- onlar çoğalamayınca da çoca.k ciicliik ka• 

Bize diyeceksiniz ki cİşte daima bu Tuıu. Cözlerjzni .açtığım zaman melek İn· .aevdikten ıaonra.~ nl sevdikten ve bu ha1cikab gönülce -giz- hr. 
memlekette kalıyoruz.. Ve burada ika- Domuz zanniyle ağır sanların top oynadıklannı sezdim. Güzel sevgilime aç olduiumu söyle· liyemedikten sonra.. Tavuk ywnwtasmcfan bile civciv çık· 
m~ sizinki gibi gelip geçici. değil- ~ yanlandı Nazaika 0 zaman. a.daıını etrafını ~ dirn. Bana hurma ~ııiyle hind ~evizi - Pederiniz, eayın h'iikümdar buna ması kükürtle olduğu için,Ywnurtanınbe' 

• dır- Şu halde, bizim Türk kaduiların- Kemalpaşa kazasının Dağ mah:ı11esin- :viren eerİD auların aiDesiıule ak.tam ban· suyu ve bir om yaprak ikram etti. Kar· kızmazlar mı? yazında da. sansında dil mühim ~e 
d ._ __ 'l--'-=z yok' • kükürt vardır. Bu sayede insan da '111' an neye me~:uu& ··· öe oturan Mehmet oğlu. Hasan Hilseyin, yom alıyordu. O lcad.a.r cüzeldi ~ bir nımı iyi kötü doyuramn. Ensen üç ge- - Buna ihtimal verilmez. 

, ___ ,_ pek basit- murta yerken kendisin.e !ürumlu olatl 
Bu i.tirar.a veri~ O!Vaı> gece v~"Ü ıfecl bir kaza .geçirmiştir. an içinde gÖ7.lerim örriinde he.r fey dcğiı· eeden beri yemek yememeldiiime rağ- - Fakat ben bir köleyim. 

tir_ Çünkil bize bu suretle itiraz ede- Hasan Hüseyin, gece yansı Kcmalpa~- miş Yeya silin.ınifti. men :kamım tolct•. Nedaı mi diyeceksi- - Köle, hakkınız var.. Gönlümü kükürdün miı1üm bir rru'ktannı oraa .. 
cek olanlar İstanbulu, Asyayı iyice tet- mn maden altı mevkilndeki lbağmı bek- - Sonra} ıüz:. kendisine köle edecek kadar kudTet sa· alır. 
kik .J.--.Jyen 1-'---1-..:ı:.._ ,r.r _-di kendi- ı-...ıı·cn 1...•- ,._,, __ ---'-- ;ı;:;.....,;., .... domuz S k d · b J L 'b'ı bı'r k·o·le. Bi1hııssa çocuklar için, anne ~tünc!e 

.::Mill IUII~ ~ t:Zh uu-~ ~ _,..._ ·~ - onra, o a ar görememıye aş a· !Ne 1cad.ar aç o1unaıÜz olmıllZ. Eğer 'bir w ... <'lig 
(erini Beyoğluna hapsetmişlerdir. geldiğini z.annedcrek bı1ak .kabartmış- dım ki. hayali için tutupıp yandığım güzel lledefiniz •e bir idealiniz Tana, ıkamınırı Yürüdük, dü§ilnmeğe lüzum görmeden kükürt pek azdır. Yüzde ancak 1 ~ mıı • 

Oradan dışarıya asla ayak atmıyorlar. tır. sevgı1im, adeta !bir silik gölge gıôi ufuk- doyurmadan da toktuk hisaedehili:ainiz. yürüdük. Saray muhafızlanwn hayret ram. Ondan aolayı Ç?Cuğun di~eri ç&:.; 
Be,ooğlunda, kendi araJ.annaa münzevi Filhakika :son güıılerde gece vakti ya- ta kalmıştı. Naz:silca Ç1Plılk omuı:lanndan Çünkü bir ~:r gibi mide de luı:!1u kalp- eden nazarlarını çiyniyerek saraya dahi] ca ona )'Umurta ııansı vererek. bü~ 
blr bayat yaşıyorlar_ Ve bakilô 'lüdtlye, ban domuzları cclerelc bağlara :zarar ver- kayan sularm çırpuıtılan içinde ideta ten e.tıyoT. Gönlüm Naz.ib.mm ılnce lıa· olduk. O .gece ıerefime sarayda par· için anDeÜnin sütünde bulamadığı k\ilc61" 
benim Fransadan ayrıldığım günlerdeki mekte idi. -iahe Artemisyaya andmyordu. ,..,i,te doMukt&R .,nra mid.e:nhı komq· lak bir zürafet Yerildi. dü tamamlamak pek iyi olur. __ .. 

hal · 'bi nl · · tam · ı Has, ... n Hus"" eyınm' · ı . ..J. L::~::ı.ı _ _, ,..__ C b 1 _J ''-] Y edigwiırıiz yemeklerin h.epsinı!e az çu-ce etim gı , o ar ıçın amıy e " Nlr6 ~LU&.IA..ll!Cc& -. .. Nilutyet ben de bir insandım. Daha mtY1l lb.a1dtı olamazdı.. üneş, u güze aaanın son 1.§ı&. arını 

m --:L •• , bir ile='.2!:.. smda dol~ ..... ~- h....:c!=- C'<>"7"Q .Lu"vı'ye- n a , , - ~ w d l , b' hta bir miktarda 'kükürt bulunına'k,a be~· .,,_.......... __ mwr ~~ _,.~ ~ ııı fda uyuJUk duramazdnn. nuna amar· Uzun --üd ~et Nazsikam !!L ,___.:.,. .ıcıapımugı sıra a par a;.c ır me P ae· 
Ü -~ı....1 ıb' ~~'ı..~ .ı __ . ... 0 ~ .,..:r....,. ) Od _ı_ • '~ ber, bize onu en ziyade verece'k olan yfJ1' 

Evet, şüphesiz, tamanüy-le meçhul bir ~-.. ır ~ QUW.\12 veya .tavşan •amnda1ti Y1lnan1ı bm müsaade ede· g~geleri altında yattık. Omm ifade e,{e- cemizi tezyin e;y edi. amoa giyınereıı: & 
alem.. Yirmi beş seneden beri . burada zannederek ateş etmiştir. Saçmalar Ha- mezdi. Ispartalı değildim amma, bir in- d""' "b" 'Jk d b L...t 1 dış.an çıkınca saray bahçesinde prenses mekler §unlardır: Etleraen sığır, 'bat • 

H 1._. ıgı gı ı, ı an a ne en omm XlllP yo • lar, yumurta, tereyağ, pirinç, ekmek1 pa• 
oturan İstanbullu bir sefaret &...... terce- san üseyini NH :re ~ ağır sandım ben de d..-, _ 

0 
ı.. __ 

1111
• ----.:ı.:.....~L· n•_ ..:: __ 11 :ı. Nazsika ile buluştum. Güzel prenses beni h 

~ t ft'ft-•"* ... _,,. ..~ ven ~aunu. ou: "..._.._ ~- -'"- tatcı$. turp. bcı:elye, li.1.aDft, soğmı. ı• 
mnnı Kemal saffet ve samimiyetle bana sure tc ynr ....... ":?.ır. Nazaikarun ........ .-;...:- -: .. elle· fh .. ··---' h l ,,_. t bu halim1e görünce heyecana ıtapılma..· f 

Yaralı d 1zmire ;, - ,.._ - me umu onu.-ıe sar oı o an uu sana • yar, ıspanak, kereviz, dereotu, kuru a• 
anlattı ki, gün~n batmasını müteakip Un • getirilerek memlc- rimi göğsüme adiadiıa. Onu iWai bir ıe- kardık. Daha cloinuıu Pze11ik suhoıla- tan kendisini a.lamadı. Bir an için ° ve . ı.ı 
hı·ç L..!- Tü'-'-, • -· - -· bul _.,__.., __ :ı_...., _.;_ ket hastanesinde tedavi alana ,plmmrettt. rı ı'dı"'- L_11 ..nzl-!-! '-----'- _el ele vere· sulye, nohut, mercime1'. Fakat b~•· vır ~ :ısum ~ue.&u. ""'"~ _.. kide. Tıannyı ...:J.irel.rp."bisel.ünladmı: L ıı;ıc D- ..... Jm1 :u1pm,......_ .... . _;ıı.,,o 

nin eoknk tarafına bakan pen.çere)erinde Zabıta tahkikat yapma\ta W AÇWyu _ Nazailta. c:led:im. Dahi bz. .. 'Senin Nazsika sOl'.ciıu rek bir birbirimizin luıyalimizi adeta yu· nın ne tazeainde, ne de \:unmancla °"° 
ışık vakmak hakkına mah1t ..ı...::.:uir .. aram;;ıttadır. l.:!.... '°--- -:, ._0•~ ı_-,_ ..ı~L _ -: oldu· dum yudum ;,..tik: Şimdi ye~il renklere bulunmaz. Pitbın pirİftcinde yiizde '1

1 
.1 ~....... ınr ..-..... _ ...... , '~ uıır u.anc ..- - Denizlerin gönderdiği güzel inıan, ... 1 · ~- ..ı ~ __ .:ıı_ 

Sonra, onunla birlikte, haftada dö.... bezenmi1 bir aa!onda idile. mi igram nı!lpe1DK1e ~ ~-.... .., .... _ • ..,.., .. ..,.., ......... ._~.~........ iunu bilmiyonmı. Likia ılaiç bir bahçede söyle baoa. :Şimdi Daltikatı komı§manm · Taze yemişlerle, taze .daıderde til• 
~ defa, Mahmut paşada anberl.i koku- Y A.RDIJf, EN ~IJI[ S amin kadar buı .-e giize1 çiçS görme- sırasıdır. Hakikatı .c;yı.. lıaW hilviy.. - JIİl'MEDİ •• 
ıu kahvesini içmek üzere, akşamları ts- VJ.CDA., ZEv-•-•• dim. Görü•o-- ki _,,1_.__ b·- .. on. ldirt pe'kaz nispette b.tmmr. Zmcıı _. n ~·~ ,, ·-- .,._.-.au,, -- ,,..... tini söyle... ı d • •. _ _ .ı 11.--.: - .. ~ 
tanbula ~gwe lıac;ladılc.. a_ı_ -..!!-....L...- :!.Au- .L L;. ____. __ ve•. O 'tan a msan ..ucvoan n--fö'U -~ 

D-:S- ,. ':i1JJU) YA'U'DT'IW ..... -. ~ unı::ıız& o- ,,..,,.11.Ç& • Titredim ve konuıtum: d~ .. _ __._ _ ..l!--

Ve tam İstanbulun göbeğinde olan bu •,--.ıllA'UW aman eaaa derd.illl.i dalıa kı>laylilda an· - Göaiil Mahem Nazaika .. Sen hir az SABtllA. YI ye cgn, '9.-.ıe artmum .. ,... ~· 
kahvelerd<> bir nnk fenerler yakılması- Okudufmınz ıneı.-.. kitaplannı ~ & 'D Bütün yiyeoelcl« tl"MUlcla en çak ti" 

.... :s- _... latar 'ft ıinaa blıp içinde ci)riiııiiriim. saf ve iyi bir irwuısın.. Şa da~ada K&~ ı_ _L o1 L... ·~- ~ ,,......_ ı eı· L:... ~...:ıü .. _ı.!t:!r ~' "-ilk l1'..:-e1ne ~uaa 'J'elriıse- -· ..:art Yet"CCCll'. an ata K&raca~-· _. 
na ra& ... "'0 T.U m ı uır tun l.Cllllu cuı- ~ ........ 5 Cenç kız büyiilemıı.if gibi gözlerini kendini betbalıt etmek lıaU:ını saııa kiuı Selçuk nahiyesinin Çarşı mahallesin- da ba!up ,:iye1bi1ineniz: .. Fak:ıt tawak d' 
lcmiyen cisim çınar ağaçlarının gölge- niz yeni yılda kitap alamıyacak ar- göıierime buabı. Yüziime ya tamnut gi- veriyor. Ho~ valcit geçirirken bunları de oturan 16 yaşlarında Sabiha adında ğerl de ona yakındır. Beyia. ~ ~,.. 
sinde oturduğumuz vakit. orada mevcut kada~ "YHdam dDUf W kü-: bi, yahutta hayran hayran hahyordu. oeden brıtbnyorann. Bırak benim :hü- bir lcw Buruk .mahallesinden Ali oğlu ~ Ol dal.& · 
iki binden fazla ihtiyar Türkün asude :tiik.Uilae bu ae:vki tatmş olgrsıımnr E Onunla zevtin agaw canuı altına gittik. viyetimi .. Biz •u an_J_ biri birini arzulıyan Abdi zorla kaçırmıcı ve suçlu •akalan vanm 

0 
uTSa sun az ~. ,~ 

t.•r u•~- '---"!- :-"- dumanlannı .... .............................. ......... " y OA 'il .T - Hardaldan'gÜndeyüı: g!'Mnyemdit~ 
rn .,_ ... :r ........ ......... &-' ~~ Uzattığı dudak1anru. cennetten uzatılan iki mahJUk dciilmiyiz.. Adım iaaan. ye- mıştır. 'kanı olsaydı 

0 
kadaT1a 1,230 miler-" 

..... 
Büyük HALK 
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Hikayeleri 

- Si __ :::zs 
yok. yann pi, cleder. Sen ertesi günü için seni ntl!ığa çıkarttım, ve cezan tam m~yin> kaçanın ardmdan brt. c'ihi ku- kükürt YiYerek bir günüa ıilıtİ)'llCllll ıf;d' 
gidenin )'İDe puam a.Lmuırınn, daha erte- olsun diye de una hir de tokat attım. duran, lakin kq çatıp clq gösterene 1ca1"· lasiyle temin etmek mümkün olurdu. 
.t, - daha erteai g;imi eldenin. Seni yine Artık bundan sonra ne emredenıem on• fi kedi aibi yaltaklanan bir adam milf. O kadar hardal Yemek. pplaeaiz, ltO" 
bir lcaç yalan ile ~anndan savaitar. yap, sözümü dirllememezlikte inad eder· Ali Nuredinin aea çıkarmadığını gördiik- ltla olmamalda l>eraheT olgan biır ....
T annnın güa.ü gidct" gdir dnnımm, ,.al· sen seni bu sefer hakikaten aatılı~ çıka· çe kabarmış, ahaliye kal§I i:ta esiz bura· için günde bir miligram kükürt kaybtt
vamsın, ağlarsın, luzarwn köpürür 'küfür nr ve satarım.. Diye bağırırsın. Sonu da olmasanız, §U rezil soytarıyı ayakla· ıtiğine -göre. oııun yerini doldurmak ~ 
ede1"9in. Sen lcad&ça onlaTda kızular. kızı pC§ine takar, kona,ğırun yolunu tu• rımın altına alır. Ve onu 'kilim çiğnermit D!, tilrlil. tilrlU yemeklerden O kadar Jdl
Artık Allah der, ,.aka aiUt.enin.. Lakin ni-- tarsın. O zaman gerek elmayini. aerek gibi çiğnerdim, lakin size hürmet ediye>- kilrt almak Jamndır. 

hali kalmamış. Çünkü Elmayin ne bahis, Artık sen lnsilcilise dveda et. Ve lnsil- lıayet bir giin bir ı!alU okumak baha· ahaliyi kıZJ satmak için deia. be1ki bir rum aa onun için onu ,.alnız tekdirle ;ktl,. 

Amerika da ne kara yürekli, deve hınçlı bir alçak ol- cilisten dolayı cebine o.n :bin para umma) nesile kağıdı -=nclea iateder. Kağıdı d· yemine sa.cLlt kalmak için buraya aetir- fa ediyorum., diye hağmnq. 
duğunu herkes biliyorm11ş. Çünlcii vezir Savi oğlu EJmayin ona iyi- lerine alırlar. ona biia parça yırtarak. diğ.ine inaı:ıdınnı§ olurswı. Ali Nurettin cevap vermeımelte devam 

Onun eatm almağa kalkıştığı bir ma· den İyiye kancayı t.aktı. Zavallı lkwn fi- parçaları yüzüne çarpa.dar. Sen h.em in- Ali Nureddin della1ın bu tavıiy~ini ettikçe Etmayin işi azıtrmf, nihayet '9Ö-

lın fiyatını arttıranların encam karda ne- yah müzayedede epice artacaktı. Ukia lliicilisi Clindcn çık.armış. bem de bu zj.. dinlemi~ ve öyle harekete karar ver• vüp aaymağa ve dile, ağıza alırunıyacak 
lere uğradı'ktannı dekerat ile görmüı1er- Elmayinin göz koyduğu mala hangi ha· YclA mukabil on paralJc bir kar temin miş. kadar çirkin küfürler savu:rmağa ~afla-
miş. Onların nesine gerek, durduk1an bayiğit pey sürebi1ir) '~e ondan do1ayı etmemi§ olursun! Dellal Ali Nureddinin yanından ayn· mıı. Ali Nureddinin !labn tükenmiı. Kaş.

- *
Casuslar artıyor 

yerde başlarını belaya sokacak değiller kız dört bin beş yüz lira Jcese altıaa he- Dellal anlattıkça Ati Nureddinin beti !arak lnsilcilisi Elmayine doğru götürme- ları yavaı yavaş çatılmış. Almnda'1d kır- Amerikada neşredilen resmi ~ 
ya... Arttıranlar kenara çekilince, Savi rifm üzerine kaldı. Hem de kızın kim ol- benzi ölü ibe.nzi gibi atıp sarannlf. ge başlamış. Dellal Elmayine iyiden iyiye mızı damar kabarmış. Gözlerini kan bü· lara göre, Birleşik cümhurlyetlerde ~ 
oğtu ıvezir Elmayin dellal başıya döne- duğunu ve ki~in malıda olduğunu bildi· DeUi.1 tdıadet parmağını ltaldırarak: yaklaşınca Ali Nureddin arkasından ye-- rümüş. O sırada Elmııyin elindeki kamçı susluk faaliyeti §ayanı hayret bir ıekild• 
rek: ğinc eminim. Eğer sen bu parayı heriften - Sana bir tavsiyede bulunacağım, t~erek, lnsilcilisin .sırtından tutmuş, del- ile Ali Nureddinin sırtına bir darbe inair- artmaktadır. Hem müddeiumumi ve 1ı~ 

- Anlaşıldı, demiş. Artık bu kızı art· .koparta bilirsen Allahın çok ta1ihli bir eğer söyicdilderimi harfiyen tatbik ede- lalın elinden çekivermi1. ve yüzüne de miş ki, delikanlının aklı başından gitmiı. de casu!!luk mücadele teşkilatının re 
tıran kalmadı, kız dört bin beş yüz ke- kulu imişim diye binlerce §Ükür et. Onun bilirsen, belki kızı kurtarabilirsin. Ben bir tokat aş'ketmiş. Sonra c itaatsiz]iğin Vezirin atının üzerine atlıyarak onu sa- olan Hover, geçenlerde bu no1ttayı b.,.ıı 
seye benim Üzerimde kaldı, bu paranın ne biçim adam o1duğunu bizim kadar Şmdi laz.ı alıp yine Elm.ayinin önüne gö- cezası işte budur.• diye başlıyaralc, del· kalından "kavramış. Ve attan aşağıya çek· resmi raporlarla neşretmiş hem de b~ 
dört bin kesesi kız salıibinindir. ieş yüz bilmezsin. O ıimdi para o1aralc eline on türece,ğim. Ben önde kız arkamda, çar- lalın ona tenbih ettiği .özleri bağıra ba· mi,. Vezir çamurların içine yuvarlanmıf, zat gazetelere beyanat vererek şunlal1 · 
kesesi de senin bahşişin olsun, haydi ne para bile vermez. Lakin köylerdeki §ının ortasından geçerken sen kofUp kı· ğıra sayıp dökmüş. E1mayin çirkin çirkin kendi asker1erinden imdat istemiş, Jakin söylemiştir: 
durup 1JUratıma apda1 apdal bakıyorsun. adamlarına sana dört bin kese altın ver- za yanaşır ve ona bir tokat atarsın. Sonra gülmü~: ' ahali etrafını aarmıı. Askerlere csizin ne• Hover demiştir kiı 
Defol git, söyledik1erimi kızın sahibine meleri için bir ki'ığıt yazar. O kaağıdı sa- hctke!lle beraber Elmayinin <ie duyabi· - Senin satacak bir şeyin ka1dı mı ki nize ]azım} Bunların biri vezir ise öbürsü - Düşmanlar durmadan i.çimi%e .::;· 
bildiri diye ilave etmiş. na verir . .Sen köydeki adam1arına gider· leceği bir sesle: bu kızı satmaktan vazgeçiyorsun} Cliye- de bir vezir oğludur. Bunlar bugün kav- sus yolluyorlar. t 9 38 senesinde hak~ S~ 

Del1al cüpbesini toplıyarak Ali Nured- sin, kağıdı gösterir ve parayı İ.!ltersin, - itaatsiz kafir, sana her şe~ bin kcr- rek Ali NuredClinin üzerine yürümüş. Eti· ga ederler, ,.ann barı~rler bunların ha· takibat yaptığımız casualann adedı ı 
dine koşmu : halbuki onların hepsi para vermemek re tenbih ederim. sen yine tam onun ni Nurcddinin omzuna dayamış. Efmayi· nşmasite beraber kabağın ibaşmızdıı pat· idi. Ha1buki bu sene tam 165 1 dir. h-

- Başımıza gelenleri görüyormusun? için ayn ayrı tenbihlidirler, kağıdı okur- aksini yaparak sabrımı tüketir, seni sa- nin bu hareketine Ali Nureddin mukabele laması bir olur. Çünkü ihtiyara yardım et- Bütün vatandatlarm hu müıt.erek te 
Vallahi sana geçmiş olsun mu diyeyim. lar: tılığa çıkartacağıma dair bana yeminler etmemiş, yalnız etrafındaki tacİTlere dö· mifseniz ıencin bJf!Tlma uğl'anımz. Ihti· li1r.eye kar11 dbirtiği ile çalışmasa 1~ 
yoksıt seni taziyemi edeyim bilmiyorum. verelim a!"1a busün nu& ettirir\!»ı ... ~lerr.ı:miniwi. v,.nn,. oo,.tinn(..lrl S89 .. ,. .. )~..J.au,'3'am- -ın·- L•'=--- r.ı ı~·-_. 15 i 

.. --~- 1V'V -V"-t'l ~u= _!"-1.~l.6•• bu-l t 6,30 da belediyeye ıelmeleri rİ· 1 
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T am hareket sırasında 
8irden bir ses yükseldi: - Tuhhh .. Allah 
belaaını versin· Az daha unutuyordum·· 

~ s.ı,•h olunca malı1m olan noktada bir 
'l,_Pllı "• büyük araba v, yirmi kadar 
~0Planmıştı. 

ıtııg ııl~r .. , Karbonopsinayı, Hıriotidi ve 
~ tt:ı. bekliyorlardı. 
~ rıdılerine verilen talimat dairesinde 

•ket t ·ı d. Aı. e mış er ı .. 
~'•ba .... Başveki.letin emrinde daima 
\ "'n husuat merasim arabalarından· 
\ Atlon da hük. net ahırından almışlar· 

~ 01aras başvekil olduktan sonra nü· 
~u daha henüz ahırlara kadar, sa-
8 • kadar genişletememiıti. 

\ u. İtibarla Hıristidinin adamlan, esa
Yıne ıenelerdenberi kendilerine hiz· 

\ thniş olan ahır aAyislerini kolayca 
' ttıneğe ve istedikleri araba ile at .. 
e'1ınağa muvaffak olmuılardı . 

~'lanstan böyle resmi araba ve resmi 
~ ~lu atlarla çıkmaları üzerlerine hiç 

N'"Phe davet etmiyecekti. 
~/'•Yet dört kişilik kafile ... Başta Se· 
ı, ~hno olmak üzere Hıristidi, Yengeç 

C: •rbonopsina gözüktüler. 
b •nç kız, büyük bir heyecan içinde 
s.•Ya bindi. 

hastiyano onun kulağına eğilerek: 
..._ Üzülme ... Dedi. bu arabadan daha 

it 1tşern bir araba içinde ve pek yakın· 
lliza d" k · S nsa onece sın .... 

~~n, Sebastiyano sözü veri.yorum. Se
•rılcjl}'ano sözü ne demektir Hıristidiye 

• •or, aana anlatsın ... 
ı1~İçe teşekkür makamında gülümsiye· 

tlini uzatb. 

ıq.' ?.aten, dedi, yalnız ... Yalnız size 

1.,..•ndiğim içindir ki buradan ayrılı• 
y ın ..• 

tngeç atına atlam1ştL .. 
~ J.i'.tistidi ise araban1n içine ve Karbo· 

~ 1 na.n1n yanında yer almıştı .. 
t S.bastiyano kafile ile beraber gitmi· 
"'""" . . k 1 i"' ıçın a mıştı .. 

lıııJı •rn araba hareket edeceği sırada 
"'-ı- vazife.si gören süvarilerden biri: 

~ '- Tuh allah belaınnı venin ..• Az da· 
;nutuyordum. 

~ b'>'e bağırdı.. Atından atlamaoı ile 
~aya koşmaot bir oldu .. 
•baıtiyano ıordu: 
~ Ne var ... Neyi unuttun ... 

:.L •rif elini koynuna sokarak bir k&ğıt 
""•dı. 

D Bunu unuttum. 

Karbonopsinanın rengi attı ... 
Hıriatidi endişe ile kafasını uzattı. 
- Ne o •.. Bir §OY mi var .•• 
- Hiç bir şey yok hem bir şey var ... 

Raşvek8.1et mührü ıenin üzerinde mi} 
- Evet ... 
- Öyle ise mesele yok. .. 
Sebastiyano arabanın İçine girdi.. üçü 

h"lşbaşa vererek bir miiddet konuştular. 
Ve i~te bu sırada kf'ndilerini sur kapısın
da serbest çıkaracak ve peşlerini takip 
ettirmemek için de yeni emri ihtiva ede· 
t'"k vesikayı hazırladılar. 

Marinanın ve Recyonun tam zamanın .. 
d" hareketleri işlerine yaramıştı ... 

Karbonopsina ve Hıristidinin sur kapı .. 
farından çıkarlarken muhahzlara verdik· 
leri mühürlü emir İffte bu suretle vücud 
b<Jmuştu ... 

* 
Recyo, yazdı'i:ı kA~ıdın son satırlarında 

Marinanın behemehal Sebastiyanoyu 
görmek istediğini de bildinnişti. 

Sebaetiyano genç kızın muhakkak 
k~ndine söylenecek daha mühim bir ha· 
beri veyahut beklediiji yeni ve mühim 
bir emri olduğunu anladL 

Marinayı nerede görebilirdi .. 
Tabii sarayda ... Veyahut ta Recyo va-

11t.asila haber göndermek ve genç kızı 
yine meyhaneye çağırmak ... 

Bu iki imkindan birincisini 

etti. 

tercih 

Marina, sarayın arka tarafına nöbetçi 
konmadıiıru haber vermişti. 

Arka kapının anahtarı İ•e kendi ya
nında idi .. 

Başka bir şey düşünmeden doğruca 

saray istikametini tuttu .. 
Vakit henüz erken olduğundan saray 

civan tenha bulunuyordu. 
Bunurıla beraber Sebaııtiyano kendisi· 

ni tanıtmamak için geniş kenarlı şapka· 
sını gözlerine kadar eğdi. 

Siyah pelerinine daha fazla büründil. 
Hakikaten sarayın arka kıomında hiç 

muhahz yoktu.. 
Sebutiyano içinden: 
- Aptallar ... Diye oöylendi .. Kal' anın 

asıl kapıoını açık bırakmışlar .. Amma ha· 
n.i tekrar idareyi ele geçirecek olursak 
o zaman bu arka kapıyı büsbütün yok 
etmek ve bu arka yola saray yüksekliğin
de dıvar çekm•k ilk i~m oloı.un ..... 

-BİTMEDİ·· 

l\MSI&\ Musanın Hayatı, 
~ 

Vapur dumanı 
gözlükler 

--er-
Ya.uın: ECZACI KEMJIL K.AKTAŞ 

Güne§ten. tozdan, topraktan gözleri 
muhafaza eden gözlüklerin ıiyah renkte 
olanlarına neden vapur dumanı denU· 
mittir. acaba?. Renk isimlerine dikkat 
ediyorum, inısarılara klasik isim bulmak 
zor geliyor hemen hemen her dilde de 
böyle galiba beyaz, yeşil, kırmızı, mor, 
san. eflAtun gibi isimler varda renkler 
bir az geni§ledimi kahve rengi, limoni, 
kavuniçi, gül kurusu, vapur dumanı gibi 
muhitteki etyanın renklerini söylemek 
suretiyle renk adı yaratmıya kalkıyoruz. 
Kahve, limon kavun içi, gül kurusu eski 
bir tarihe oahiptir, acaba vapur yokken 
elbet dumanı da olmıyacağına göre o 
renge ne ad bulup söylüyorlardı, fran· 
ıızlar duman manasına cfüme> diyotlar 
biz bu füme kelimesini tercüme ediyor
sak duman demek icap ederken vapuru 
nereden çıkarıyoruz, neyse meıtele cfü
me> kelimesinin cetimoloji> sini araştır· 
malc. deyi\, renkli gözlük bundan le.ırk se· 

ne evvel hemen hemen mavi renk üzeri~ 
ne idi. hatta mavi gözlük takmak, ko· 
lalı yaka kullanmak, baston taşımak üçü 
bir arada ııklık dekoru olurdu. Ben ço• 
cuktum mavi gözlüğün bir de ıarkısı 

vardı: cMavi gözlük takarım, ben güzele 
bakarıın, güzel de bana bakana, bir te· 
menna çakarım> hemen her ağızda bu 
ıarkı oöylenirdi mavi gözlük başda ol
mak üzere vapur dumanı, fiyözal dedi· 
ğimiz san kırmızımtırak gözlükler var
ken yeni bir renk daha buldular, ıemoiy• 
gölgesi .. Yazın kuvvetli günef elbet göz· 
leri bozacakhr, renkli gözlükler içinde 
yeşil renk loibı düzeltirmiş, esasen yeşil 
ve yeşillik sinirleri durultan bir renk 
imi~. ainirliler yeşil gözlük seçerlerken, 
kara gözlük takanlann bedbin olmalan 
icap ediyorsa şelak renkli pembe gözlük
ı~n tercihi tavsiye edeceğim, heryeri te
tÜtaze görmek elbet çok iyi "ir şeydir. 
Göz ruhun pençereeidir onun sıhhatine 
i.tina gerek .. 

Amerika 
ve bitaraflık 

PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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0 halde ben allahım! 
Hepiniz bana artık bir hükümdar 

bir tanrı gibi tapacak, bir 
gibi secde edeceksiniz 

gibi detil 
Allah 

Biz onun, sadece bir serseri olarak Nil vadi.sini dolduran binlerce hal-
Ne idi .. Ne olmuştu.. 1 ortasındaki murassa tahtına kurulmuştu. 

Mısıra girdiği zamanını biliyoruz. ka .. Tahtın eşiğinde elpençe duran Mısır 
Fakat Velid, ondan evvelki hayatını büyüklerine baktı: 

da gözü önünde canlandırdı. - Ey halk!. diye bağırdı. Ben sizin 
Tarihin, daima böyle ve meşhur adam~ nenizim) 

ların etrafında uydurdukları efsanelere Nil vadisini binlerce halkın bir avaz 
inanmak lazımgelirse Velid .. Bir piçti ve olarak yükselttikleri oeı ıar.ıtı: 
aalı Horasandandı Horasanda ticaretle - Sen bizim hükümdarımızıın ya Ve-

meşgul olan bir adam vardı. Bu adamın lid 1 •• 
karısı Horasanın en güzel kadını idi. Bu saygı Avazı Velidi memnun ede .. 
Adamcağız, ticaret için bir gün Horasan- cek yerde suratını ashrdı. 
dan ayrıldı. Bu ayrılığı beş yıl sürdü. Yine seslendi: 
Memleketine döndüğü zaman ise kansını - Ben istemezsem, bu güneş doğar 
kucağında bir yatında bir çocukla bul· mı ey naol. 
d Halkın toplu oesi tekrar etrafı çınlath: u. 

- Hatun, · bu nedir) dedi. - Doğmaz ya Velid 1. 
- Çocuk işte görmüyor musun) - Ben istemezsem hu Nil ırmağı böy-
- Çocuk olmasını anladık amma .. le akar mı? 

Kimin çocuğu) - Akmaz, ya Velid! .• 

- Senin çocuii:un.. Başkasından bul
madık a .• 

- Yahu.. Ben bu diyardan ve senin 
yanından ayrılalı beş yıl oluyor. Şimdi 

geliyorum, kucağında bir yaşında bir ço• 
cuk.. Bu nasıl benden olur. Sen bu çocu· 

ğu beş yıl mı kamında taşıdın? 

- Evet .. Ona tam beş yıl hamile kal
dıın .. 

Adamcağız, Horasanda muteber bir 
kişi idi. Kansının Horaaan gençlerile cil· 
veleşerek peydahladığını bildiği bu piçi 
meydana koymak suretile ııerefini kirlet
mek istemedi ve adım cVelid> koyduk· 
ları bu çocuğu sinesine çekti. 

Velid, dört beı yaşına girince, ookak· 
ta ~ehir (ocuklarile oynamıya başladL 

Çocuklartn k.imisini vezir, kimisini kö .. 
le yapar, kendi yüksek bir yere çıkar, on

- Sizin her gÜn gıdanızı kim veriyor, 
ey nas) 

- Sen veriyorsun ya Velid!. 
- Bu ülke .. Bu topraklar kimin dir) 
- Senindir) .. 
- Bu kadar kuvvet. Bu kadar oervet 

ve bu derece ihtif&m hangi diyarda ve 
hangi padişahta görülmil§tür} 

- Hiç bir ülkede, hiç bir padişahta 
görülmemİ§tİr. 

- O halde ben. Hükümdarların hü· 
kümdarı. Yalnız Mısırın değil.. Bütün 
ülkelerin kainatın sahibi.. Yer ve göğe 
hükmedenim. Ben.. Sizin hükümdannız 
değil.. Sizin tannnızım. Hepiniz bana bir 
hükümdar gibi değil.. Bir tann gibi oec· 
de edecebiniz. 

- Evet ya V elit.. Sen bizim t.annmız· 
sın ve sana biz tann diye işte secde edi~ 

lara mütemadiyen emirler verirdi. Bacak yoruz. 
kadar çocuğun böyle oyunlar oynaması Bir an içinde Nil sahillerini dolduran 
herkesi hayrete düşürdü. halk, Firavunun tahbnı saran vezirler. 

Velid, büyüdü. Delikanlı olmıya baı- Büyükler .. Saray cariyeleri, saray oğlan· 
\adı. Bu oırada oözde babaoı olan Hora· lan yüzükoyun ıecdeye kapa,,dılar. 

Cüınhurreis!Ruzvelt, bitaraflı \ kan11 k 
oanlı tüccar öldü Bütün serveti Velide Bu eğik başlar araoında yalnız i i baı 

nunun sonbahardan evvel aözden ae•L d d.k k 1 V 1.d. H 
e 0 r kaldı. Velid. bu serveti az zaman içinde im ı a mıştı: e ı ın ve amanın 

rilmesini istiyordu. fakat ser:ato isteme- b 
cümbüş llemlerinde harcadı. Yirmi ya· aşı .. 

dl·. Senato1tun bu hareketi Berlinde mem· H k d b k t ·· ~ında bir delikanlı iken mangırsız kaldı. aman, ar a aşının u uvve ve nu· 
nunluk uyandırdı. Berlinin memnun ol· Artık doğduğu memlekette ne oturmıya, fuzunu hayretle, takdirle seyrediyordu. 
maııı sebepsiz de değil. Çünkü birleşik ne de çalışmıya yüzü kalmamıştı. Gurbe· Fakat Velid. tanrılığına kendi de iman 
devletler oenatoıu, demokrasilere doğ· te çıktı; (Serhüo) denilen bir tehre var· etmiş bir katiyet ve oertlikle: 
ru atılacak Lir adımı, kaı'i adımı reddet· H H H d. lıa k d dL Burada aç ve biilaç dolaşırken aman - aman.. aman.. ıye Y ır ı .. 
ti. Sulh için oynıyacağı bir kozu vard~ isminde kendi gibi bir oerseriye raoıladı. Sen de .. Sen de oecde et.. Ben t.ann talı· 

"tdi ... Size verecektim ... 
~."'baatiyano k&iıda göz at.ar atmu 
""lhur Meryem ana domuzu küfrünü 
'ııtdu ... 

t ~'oba hareket etmek üzere iken ba· 
td,, 

oynadL Haman1n bir de uyuz eşeği vardı. Onunla tunda kendime ortak İ.ltemiyorum. 
BİR KAZA Unutmıyalım ki. kongrenin bu kara· başba~a verdiler. Serhüs §Chrinde güzel Ve vezir Haman .• Dünkü baldırı çıp-

Ödemişin Birgi nahiyesinin Çaylı kö- nna dahili siyaset mülahazaları müessir ve bol kavun çıkardı ve İşitmişlerdi ki lak Horasan piçinin serseri arkadaşı da 
yünde Mustafa Güney adında bir adam olmuştur. Senato azaları, Ruzveltin her Ml8ır diyannda kavun bulunmaz. onun önünde secde etti .• 

:;:_Dur... fazlaca sarhoş olmuş ve kazaen yaralan- teklifine muhalif olarak rey veriyorlar. _ Buradan Mıoıra kavun götürüp aa· O gün, tarihin kaydına ve kuranın yaz· 
•,'"•• ştır Ayan azaları. reylerini Avrupaya New 1 dıgı" na aöre Firavunun C'Ene Rabbi Kü-
l) ,, mı • ta 1m... eıo 

1: ııu··M····D··E····oo·····AR"·v····y·"o··:~. V ~ - Deal kanununa kallı rey verdiler. Dediler. Uyuz eşeklerine kavun yük- mül Alb yani ben tanrıyım dediği gün 

!~'ı' GÖSTEREN BİLGİ-E Erdüne iltica eden Bazdarı şöyle söylüyor: leterek yola çıktılar. Mısır halkı. daha doğrusu Mısırın kıp· 
:., il.. : Filistin tedhişçileri Cümhurreisi her şeyi kara goruyor. işte, tarihin anlattığı efsaneye inan· tilerden ibaret olan ve puta tapan halkı 
• ~ • Amman, 31 (A.A) - Maverayi Er- Halbuki bu oene Avrupada hiç harp yok. mak lazımgeline Velid, i~te bu suretle sabaha kadar <Tanrı> lan şerefine yedi· 
l , ~fili ç°"uklar.. S düne iltica eden Filistin tedhişçilerinin Binaenaleyh bizim bu bitaraflık kanunu· Hamanla berabel Mısıra gelmişti. ler .. içtiler .. Cünbüş ettiler. 
:~kunıaya hevesli, fakat kitap ala-= şeflerinden Abdurrahman Karacda ika- nu münakaşa etmek için zamanımız var: Şimdi ise .. Kendi Mısırın h8.kimi, Fi- Firavun, Nil ortasındaki tahtından in-
it\t Yacak; kardeşleriniz için okudu-! 

1 

mele memur edilmiştir, Hükümet tara- Hele tatilimizi yapalım... ravunu, Haman da veziri olmuştu. mif, yanında Haman, arkasında Umran 
h:,,?~ mektep kitaplarını çocukS fından neşredilen bir tebliğde asilerin Bunları, Avrupada tehlikenin katil.,.mio Taliinin gittikçe parlaması, ikbal ve ih- sarayına g:diyordu, Saray kapısında onu 
:t'l~C'eme kurumuna verirseniz Bil-S şefleı·ine istisnai bir muamele yaptlaca- olduğunu ve onların vaziyetlerini Birle- tişamının artması, ona kendi kuvvet ve göbeğinden aşağıya kadar sarkan ak sa
!~ •tkaclaşlannızı çoğaltmış olur· S 'ğı ve Erdüne iltica eden diğer asi şefle- tik Amerika devletleri kurtaracağına ik· kudretinin payansız olduğu kanaatini ver· kalı ile ba, kahin Haceb karşıladı. 
'',,,~. S rinden ayırd edileceği kaydedilmekte- na etmek kolay mıdir) di. Velid, içkinin ve benliğinin sermestisi 

'••••••••••••••••••••••••••••••••••• dir. Paris • Soir Yine bir sabah ~efakla beraber Nil içinde ona sordu: 

r-D,,, ,;;7ZZZJ'E,.LZ'ZZM=--/),l=Rr7T/'A7/PM. /////,AY,:L/LJrzS-y;;:::z~z~z;;K;.::7.;Z~~':z:;l'./.~E~z"'z:'z:0'/7=7::::,.,=-~~~~:·~~~a-=~=y·::-~a-et"'k-eo"'rr;·ul;:;iru-~"'uv-1.:"'r-.di"·~'-.. n .... d ... iı ... r .. d .. Un---;;m .. ~-n-:·s-.,~1':~~i~oo;a:.-ç~Mis~~oo;ar~t~:;=~-:.::-g;;;ö-zl-e .. n-.n-i"'uz--ağa di- ~:::;;~~!~~:ş~:-:2a:~: 
cü Lui, Demir maskenin mevcudiyetin- kerek: zarj ile birlikte hayvanları yaralı olmı
den hügnoların malt1matı olmuş bu- - Patron .. dedi. Bakınız .. Orada ne- yan beş on süvari ile kendi aralarında 
)unması ihtimalini düşünerek korkuyor- ler oluyor görüyor musunuz? pek az bir fasıla me\•cuddu ... 

Büyük tarih ve 
(/KıNCİ 
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macera romanı 
KISIM) 

) 0'd tfrad ile beraber talimden dönil-
1~ hUtn. Vakıt epey geçti. Yani bundan 
ı!._ ~uk Uç saat evveldi. Yol kenarın
ıı,,~ bur mu desem, cüce mi desem 
t~ .. belli değil biçimsiz kıyafetli birisi 
~ .. ~':"'e ilişti. Bu adam garip bir işaret 
~t., ~ ~erak ettiın, yanına sokuldum. 
<l;~.~estenizin bu civardaki mevcu
••ldi • · bana o haber verdi. Nereden 
~ g\niıJ, hangi yolu takip buyurdu
&il~ı~~· hangi istikamete gittiğinizi 
~ll:t ':. '· Söylediklerinin bir kısmı doğru 
~~gına. göre diğerlerinin de doğru ol-

na ırıanacağım geliyor. 
...._ l'laşka neler ·· 1 di' soy e . 

lıJ~ Grenobl şehrinin kapılarının kapa
li111, ını, şehre girmenin yasak edildi

s:u yakınımızdakl ormanın içinde 
nt'ırırıen yolunda protestanların 

rnajestenize bir tuzak kurduklarını ha
ber verdi. 

On dördüncü Lui sarardı ... 
- Zabit efendi .. dedi. Size bu kadar 

geniş izahat veren adamı yakından ta
nımak isterdim. 

- Ah Sir.. Onu ben de diişündilın.. 
Fakat herif birdenbire elimizden sıyrıl
dı ve kaçtı .. Üzerine ateş ettirdim, na
file .. 

Kral düşünceli bir halde mırıldan

dı: 
- Çok tuhaf şey ve çok garip adam .. 

Maamafih yolumun üzerinde size rast
ladığıma memnun oldum. Yalnız sizden 
çok sıkı bir ketumiyet talep ediyorum. 
Unutmayınız ki ben herkes için sadece 
Kont Marliyim .•• 

Zabit yere kadar eğildi. 

du. _ Kuyruğun kopsun... görüyorum.. Şimdi Izer nehri boyunu takip ediyor-

Bir kaç saat sonra ve tam ormana Nereden bulmuşlarsa bulmuşlar, atlara !ardı. Birden .. Nehri aşan bir tahta köp
yaklaşmışlardı ki Uzerlerine bir ateş binerek üzerimize gelmeğe hazırlanan rü gördüler.. Faribol ve Mistufle atla-
açıldığını gördüler. bir kalabalık görüyorum.. rını bu köprüden sürerek geçtiler. 

Faribol: - Zannedersem şimdi monsenyör Lui Köprüyü henüz geçmişlerdi ki peşle-
- Mistufle efendi, dedi.. Zanneder- bir hayli uzakta bulunuyor .. Yani .. Bu- rinden takip edenlerin atlarının sesi 

sem aziz misafirlerimizi ağırlamak za. rada herifleri kafi miktarda oyaladık.. köprü tahtaları üzerinde aklsler bıraktı. 
ldi Eyvah.. Onlar da yetişiyorlardı .. 

manı ge · .. - Demek istiyorsun ki vazifemizi Birden bir infilak sesi etrafı sarstı .. 
- Ben de sizin gibi düşünüyorum yaptık.. Artık fazla kalmıyalıın.. öyle 

patron ... •• mı. 

Köprü fuıl olarak barutla ve (am orta 
yerinden berhava edilmişti.. 

- O halde al şu tabancayı bu zatlar- - Vallahi doğru keşfettiniz Patron.. Takip edenler ise atları ile beraber 
dan birine eyi nişan al.. Haydi hep... Hem bana öyle geliyor ki bizim vilcu- nehire dökülmtişlerdl .. 

Iki silAh birden patladı... dumuz monsenyör Lui için daha bir Bunu görünce hayret eden Faribol: 
Zabit ile askerlerden biri yere yuvar- hayli zaman lüzumlu olacak .. Burada _ Allah allah .. dedi. Tam zamanında 

landı.·· kendimizi pisipisine öldürıniyelim.. bu mucizeyi kim gösterdi dersin dos-
Mistufle ve Faribol fırsattan istifade - Hakkın var Mistufle .. Öyle ise hay- Mistufl 

ederek atlarından atlamışlar ve yere dil- di .. Atla atına .. Caddeyi tutalım. 
şenlerin tabancalarını alarak yine bir An- ve bir anda iki ahbap doludizgin uzak. 
da arkadan gelenlerden ikisine daha ateş laştılar. Arkadan, başta Rozarj olmak 
etmişlerdi. üzere süvariler peşlerini takibe koyul-

Iki kışi de yuvarlanınca diğerleri at- muşlardı ... 
\arını durdurdular ve gerisin geriye Ancak bindikleri atların hemen hepsi 
kaçtılar. protestanların attıkları silahlarla az çok 

(O devirde tabancal. r kurşunlu de- yaralı olduğundan böyle sıkı bir koşu
ğil, dolma idi ve bir kerre atıldıktan ya tahammül edememişlerdi. Büyük 
sonra tekrar doldurulması iQin epey za. zahmetle yol alıyorlardı. Bu ise Faribol 

tum e .. 

Tam yanlarında bir ses duydular : 
- Zannederim benden memnun oldu

nuz monsenyör? 
Faribol ve Mistufle derhal ve sıçnya

rak sesin geldiği tarafa döndiller . 
Ve döner dönmez de üstü başı sır sık

lam bir halde Frer Krimstomla karşı 
karşıya geldiler . 

··BİTMEDİ·· 

•••••• .......................... EV 
Kadın 

• • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••• MODA .... J 
Saçlarınızı rüzgara 

bırakınız! 
Şimdi zamanıdır. 

Sandalda veya kotrada güzel saçlan
nw rüzg&rlara terkedip gideceğiniz tath 
ve sakin tatil günleri geldi. 

Yumuşak ve gür sac;ları kadınlaruo. 

kadının en büyük güzelliklerinden biri 
olan bu hususiyetlerini tebarüz ettireme· 
meleri hakikaten büyük yazık olacaktır. 

Fakat diyeceksiniz ki: 
- Banyo alıyorum. Saçlarını başmı

daki lastik boneye rağmen ıslanıyor. 

sonra güne§te yatıyorum. Günet renkle
rini değiştiriyor ve rüzgir onlara ottaki· 
ne benzer garip bir sertlik veriyor. 

Bu sözün haklıdır. Fakat, dünyada he< 
şeyin çaresi olduğu gibi nçlan yumuşak 
tutmanın da çareleri vardır. 

Deniz ouyu ile ıslanan saç kuruduğu 
vakit su tebahhur eder. Fakat tuz ısaçla· 

nn arasında kalır. 

Siz de bilirsiniz ve herke• de bilir ki 
banyodan dönüldüğü zaman saçlan tatlı 
su ile çalkalamak lAzımdır. 

Denizden çıkar çıkmaz hemen evini.ıe 
veya otelinize dönmeğe niyetiniz yokaa 
ve plajlardaki kovalarda bulunup herke· 
sin ba,,ına maşrapa ile dökülen sudan 
iğrenİyorsanız çantanınn içine bir ıife 

tatlı su koyunuz ve bununla . açlannazı 
çalkalayınız. 

Bundan ıonra saçlarınızı havlunuzla 
iyice kurulayınız. Eğer havlunuz güneşte 
ısınmt§S& bu çok daha iyidir. 

Bundan aonra eaçlannızı dok.an dere
ce alkolle çalkalayınız. 

Sanoınlar için kolaydır. Onlar renkl.,.. 
ri bozulan kmınlara uydurabilmek için 
koyu kalan kısımların rengini açabilirler. 

Bunun için ıaı;> yıkadıktan sonra bir 
de Alman papatyası ouyu ile çalkalamak 
la21mdır. Fakat güneşte kurutmayınız. 

Çünkü güneş saçların rengini daha açar. 
Bunun için banyodan eonra saçlannm 

gölgede bırakınız. Kestane rengi saçlar. 
güneşte en ziyade güzelliklerini kaybe
denlerdir. Onlar güneşte kaldıkça man&· 
sız bir renk alırlar. Buna mani olmak için 
her sabah bir parça ıarap sirkesi içine toc 
halinde kınakına ahnız ve aaç fırçanm 
bununla ıslatarak her sabah uzun uzun 
fırçalayınız. 

Deniz banyoıu aldığınız günlerde her 
sabah ve her akf&m sac;lannızı fırçala• 
mağı ihmal etmeyiniz. Ve onlan daima 
tertemiz tutunuz ve bu ıöylediklerimiD 
tatbik ettikten ıonra rahat rahat güneşte, 
rüzgarda ve denizde dolatınız. 

Rüzg8.r, tuz ve deniz aaçlan otlaıbnt 
diyoruz. Buna karşı koymak için briyan.00 

tin kullanınız. Müstahzar briyantinleri 
rahat rahat kullanabilirsiniz. 

Saçlarınızı ipek gibi yumup.k muha· 
faza ebnek istiyorsanız onlan temiz tu• 
tunuz. Fakat her gün yıkamayınız. O.. 
günde bir yıkayınız. Fazla yıkamak fG 

iki tesiri gösterebilir. Saç diplerindeki 
guddelerin ifrazatına mani olur. Yahut 
da onlan fazla faaliyete getirerek fazla 
ifrazata sebebiyet verir. 

Birincide sac;ları kurur, ikincide iae 
saçlar sık sık yağlanır. Bunun için sac;lan 
şu oekilde yıkamak lazımdır. 

75 gram panama tahtasını atağı yukan 
bir litre su içinde on dakika kaynatmalı. 
Sonra ince bir tülbentten geçirerek aüz .. 

melidir. 
Eğer saçlarınız daiına kuruyorsa, bıı 

suyun içine bir katıkla dökülmüo bir tek 
yumurta sarısı atınız. Bu suyla saçlarmı-
zın diplerini ovuıtura ovuştura yıkayınız. 
oonra bol su ile orıları çalkalayınız. 

Bu oöylediğimizi yaphğınız takdirde 
İpek gibi saçlarınız olacak ve siz bu saç .. 
!ardan büyük iftihar duyacaksınız. 

Bir Macar köylüsü 
Vergi parası yerine 
hükümete bir sepet 

erik yolladı 
Macariot.anda garip bir vaka olmuştur: 
Fakir bir köylünün senelik vergisini 

vermesi zamanı gelmiş ve k.endiıine teb
ligat yapdmıştır. 

O sene işleri pek fena gittiii için etin
de vergiyi ödiyecek parası bulunmıyan 
köylü düşünmÜf düıünmÜ§ şöyle bir çare 
bulmuştur. 

Köylü bahçesinden büyük bir sepet 
erik toplamış ve bu sepeti doğru verii 
daireoine yolhyarak ıöyle bir de kağıt 
yazmıştır. 

6'Kusura bakmayın vergiyi nakdea 
ödemem kabil değil. oize bir oepet iyi 
cinsten erik yollıyorum. Bunun en az 
kıymeti benim vergi borcum kadardır. 

LU.tfen borcumu kapayınız!.. 

Vergi memurları evvela çok şaşırmıf
lar .. \ 1e bir sepet eriği para yerin~ nasıl 
kabul edeceklerini uzun uzadıya dti,ün
müş:ler ve nihayet içlerinden bir kaç. 
erikleri ııatın almışlar, toplanan paralarla 
da köylünün vergisini ödemiılerdir. 



YENi ASJU? 
• 

~············~~-~~·~····~~····~~~~~··~···········~ Jandarma subay okulu mezunla
rına diploma verildi 

. . 
: .. : ..... . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

~ RÜYA t:::::::: TA BiRi ~ • • : .•...................................................••.•........•............•...... 

Bir acı müracaatın D h·ı· V k·ı· D d. k. 
b d a ı ıye e ı ı e ı ı: 

ma a ı ((Şimdi size verilen diplomalar çok mühim sala· 
. hiyetleri ifade etmekle beraber size çok ağır 

Yazan: Dr· Muallim Abdı Muhtar mesuliyetler de thmil etmektedir. Salahiyetinizi 

. . ...... ~ ...••..•.••..•...•.•........................••••....•••..•••....•.•••. :······ 
: : ' 

IZMI~: A. z. nuz. Rüyanız, tabire lüzum olınıya;~ 

1 
kadar açıktır. Ibni Sirin şiddetlJ, b ~ 
ık ·· b. ğ uru ııasta Kayısı ağacı, parası çok halka menfa- n ve uzun suren ır ya m ~ 

ati az, hasta mizaç, bakalemun tabiatli lık, bela ve düşman istilası şeklinde 
bir erkek ile tevil olunur. Kaym yemişi bir etmektedir. 

-- 8 --
kullanırken bu ehliyeti htırlamanız lazımdır ••• » 

Ankara 30 (A.A) - Bugün jandarmn 

ise hazan mal ve hayır hazan hüzün ve Karantina: A.Y. . ud 
keder ile tabir olunur. RUyada Hızır görenin ömrU UZ ~ 

B. JBRAHIM ALTIN SOY: olur. Uzun bir yolculuğa gider. KJSllle~ 
Bitik bir halde bana müracaat eden 

bu zavalJıya verdiğim cevap şu oldu: 
Dikkat buyurulsun ki, bugüne kapar subay okulunda diploma teV7Ji merasi-

hiç bir tedavi usulü ile zerre kadar sa- mi yapılmıştır. Öğleden evvel mezun su- Tanıdığınız 
0 
kadına büyük bir iyilik-

açılır. Hızırın rüyada söyledikleri va 
olur. 

- Sizden evvel müracaat eden ve va
ziyeti tamamen sizinkine beil7.iyen zata, 

1q işten geçtikten sonra vukubulmuş 
olan müracaatine rağmen, yeni usul te
ôaviyi tatbik ettim. Bu zat bana 31 Tem
muz Pazartesi günü tekrar gelecektir. 
:Alacağımız neticeye göre size cevap ve
rebilirim. dedim. 

Ia.h husule getirilemiyen bu vaziyet bir baylar tarafından zafer ve emniyet ahi- te bulunacaksınız. Yapacağınız bu iyilik 
tek (P.P.) Vitamini şırıngasından sonra delerine merasimle çelenk konulmuş, size çok hayırlı neticeler verecek ve um-

husule gelmiş bulunuyordu. hitabelerde bulunulınuştur. Öğleden duğunuzdan daha büyük fayda görecek-
(P.P.) Vitamininin bilhassa vaktinde · sonra saat 16 da, okul salonunda diploma siniz. Ancak biraz bckliyeceksiniz. 

kullanılmak sartiyle husule getirdiği sa- tevzii merasimi yapılmıştır. Merasimde M · FR 
• anısa: . 

lalı, şimdiye kadar tıp tarihinin scrom- bilyük Millet Meclisi reisi Abdülhalik Cabiriilmağribi diyor ki: Rüyada el-
larda bile görülcmiyen bir harikalı sU- Renda, başvekil Dr. Refik Saydam, da- ma görmek gaipten veya hazırdan ha-
ratle vukubulduğunu, Amerikan filim- hiliye vekili Faik öztrak, hariciye ve- berdir. Eğer elma tatlı ise haber eyi ek-

Karantina: H.B. 
Ya bir sıkıntı, üzüntü içlndesiniZ ;• 

~ahut böyle bir şey atlatacaksınıZ- J)a; 
eyi ve daha rahat günlere kavuştn~ 
için rüyanızda gördüğünüz tarihi bd ~ 
meniz lazım gelecek. Ya bilyük bir ye. ı 
den veya ummadığınız birisinden bıf 
haber de alacaksınız. 

* Bugün bu satırları akşam saat altıda 
yazıyorum. Kendisine (P.P.) ve (B) Vi
tamini tatbik ettiğim birinci hastam ~aat 
'üörtte muayenehaneme geldi. Işte alkol 
yilzünden tamamen harap olmuş ve ka
ra ciğeri ftşikar surette şişmiş olan bu 
hastanın, (P.P.) Vitamini aldıktan son
raki vaziyetini ke1imebekelime kendi 
ağzından çıktığı gibi asağıya yazıyo-

rum: 
28 Temmuz 939 Cuma günü ak§amJ 

saat altı buçukta ıırınga yapıldı. Biraz 
aonra ayağa kalktım. Derakap kafamda 
bir Konjcsyon Jerebrol (hastanın ken
di ifadesidir) oldu. Refikam derakap ya
tağıma yatırdı. Yarını saat kadar bu hal 
devam etti. Hiç bir iz bırakmadan geçti 
gitti. 

Sonra kalktım oturdum ve b~e 
içtim. Tam blr buçuk saat sonra yani aa
at akşamın sekizine doğru, parmakla
rundaki beni kıvrandıran ağrılar bir
denbire kayboldu. Ve o gece ilk defa 
olarak sabaha kadar tatlı tatlı uyudum. 
Uyandığımda kara ciğerimdeki ağrı

lar ve beni berbad eden ishal devam 
ediyordu. Yataktan eyi kalktım. Iştihalı 
kalktım, fakat ihtiyaten yemek yeme
dim. 

Öğleyin eyi idim. 
Akşam eyi idim. 
Ertesi gilnU çok iştihalı idim. Bir çi

pura ıskara yaptırdım ve iştiha ile ye
dim. 

Bugün yani 31 Temmuz Pazartesi gU
nü parmaklarımdaki ağrılardan eser 
kalmadığı gibi, kara ciğerimdeki ağrı
dan da eser kalmam!§ ve ishal de ta
mamiy le durmuştur. 

En §ayanı hayret olan nokta dizlerim
deki ~abt kırmızı renkll lekeler, -işte 
görilyorsunuz ya- (hasta bacağını aç
mlJhr) tamamen Eail olmuştur. 
Ağzından kelimeleri, aürükllye .U

rUkliye, dolqtıra dolaştıra çıkaran hu
tanın bugün tekellUnıUnde büyük bir 
fark olmakla beraber kelimeler de Aşi
ktır bir vuzuh ile ağzından çıkıyordu. 

Hasta, kendi.sinde bariz bir eyilik his
settiğini söyliyordu. 

leri kaydediyorlar. Hatta tabir, dünyada kili Şükrü Saraçoğlu, Milli müdafaa ve- şi ise haber fenadır. 
tıp lisanında kullnnılmıyan bir tabirdir. kili Naci Tınaz, sıhhat ve içtimai muave- Danyal peygambere göre ise elma in-

Bostanlı: Ismail: , 
Genç olduğunuz halde riiyada :ıceıı~ 

nizl çok ihtiyar bir halde görnıilşsÜJI .J 
Bu vakar, mevki ve :servetinizin ari"

0
1<J 

ğma delildir. Eğer ihtiyar olsa idlnlZ J 
kendinizi rüyada genç görse ıdiıUz ta 

Amerikalılar (Geriyon dramatik) ta- net vekili Dr. Hulusi Alataş, Riyaseti- sanın kendi işidir. Elma gören tacir ise 
birini kullanıyorlar. cümhur umumi kfıtibi Kemal Gcdeleş, ticareti, çiftçi ise ziraati, dükkancı tse 
Hastamızda bu Vitamini, zamanında başvekalet müsteşarı Vehbi Demire!, alım satımı ile tabir olunur. 

kullanmadığım ve zamanı çoktan geçmiş milli müdafaa müsteşarı korgeneral 
Kuşadası: Ilter 

bulunduğunu bile bile kuJlandığım hal- Nazmi, emniyet işleri umum müdürü Rüynda melek görmek hayır ile tabir 
de vaziyet budur. Ali Riza Çevik, vali Nevzat Tandoğan, olunur. Melek ile konuşmak. yakında 

rf aksi olurdu .. . 

······R·ü;;i~;~;;;;····-ı 'Omid edelim ki bu hal devam etsin ve milli müdafaa ileri gelenleri ile matbu- hayırlı bir haber almak demektir. 
ümid edelim ki iliklerine kadar alkolik at umum müdürü Salim Gündoğan, 

Salihli: Fehmi (S01Jadı okunamadı) olan hastam töbesinden vazgeçmesin. emniyet müdürü Şinasi Tungay, ve mat-

Bize Çünkil, bugün hastamı tekrar muayene buat mümessilleri hazır bulunmuştur. Dahiliye vekili B. Faik öztrak Rüyanızda sırat köprüsü üzerinde bir 
ederken, ağzının tekrar alkol koktuğu- Merasime genç subayların aöyledikleri bu tören işte bu ehliyetin maddt ifade- m~ddet ayak~ ~~duktan sonra yilrU-

nu hissedince kendisinden iç~ olup ve muzikanın iştirak ettiği istiklal ınar- si olan diplomaların tevzii için tertip mü~ ve g~mışs~ .. ~yakta .durmanız Bı•Jdı·rı·nı•z 
olmadığını !Ordum. Ne dese beğenirsi- şiyle başlanm~. ve müteakiben okul edilmiştir. Bunda hazır bulunmakla bu bazı eğri :ış~erinizin düzeleceğine ~· sı-
niz? müdürü albay Hüsnü Teşken bir nutuk genç hizmet unsurlarını ve beni taltif ratı geçme~ de her türlü aıkıntı,daüzkUn- --'-- ...... 

·· l · t• Alb H :•-ü Teo:ken bu b d hepın' ız· e teşekkürlerimi tü veya mihnetten yakın zaman ur- Bir riya müfabemu U11111D __ ... - Istanbuldan gelen kıymetli bir dos- soy emış ır. ay ~u ~ uyur unuz, 
1 

d lildir pzetemb:la •BC'YA• s6taDUJlllP'S 
tumun hatırını kıramadığım için yine nutkunda okulun kısa bir tarihçe.sini yap arz.ederim. tu !cağın~- eF h : F h : tabir edecektir" 1 
. . kta unl 1 damı kadaşl .nar§ıyaı=: a n er an. H 1 ıçtim. tı n sonra genç mez ara şu suret e Genç jan a ar arım, eh ..ı ..... ı .. .ı ... ı. f .A: ~ 

Bu hasta, biı.ce muhterem bir .ı.at ol- hitap etmiştir: Şimdi size tevdi edilecek olan diplo- RU~anızda ~ enneme &AA ... ~, a- ususı . 
duğundan tanımadığım refikalanndan Genç meslek arkadaşlarım, rnalar çok mtihlın salahiyetleri ifade et- ~t bır ye~ yanmadan ık ve !ir zarar 

burada, bilhassa zevcinin töbesinde ıe- Bugüne kadar, sizinle muhtelif konu- mekle beraber size çok ağır mesuliyet te gol~edden bç. hış veyb a ~ı= ııkmapınız.. Cevap iafiven/et 1, 
batını temin etmenin yolunu bulınala- lar ·· · d '- t k. Fak t b ·· •-'--'l k dir S 10 '-= t1 · · • kul E iniz en ır ata, ir ç sı, '.T 

uzenn e llOnuş u a ugun, ıaruıu etme te . aıaı.uye ennızı - b k . iftar lm b d BUyalanm (RtlYA) riimum .. ! 
rını rica edeceğim. kalplerinizde uyandırdığı pek tabii olan tanırken bu ehliyeti daima hatırlamanız k irı:ı 

1 
;:;tıya g~ d. ~ anız v~lr un v: posta kutusu (3'l) adresine bUclit": 

Aksi takdirde elde edilmeğe başlanan heyecan yüzünden burada olacak her lhıındır.. 0 yllı kartuyalınen ınızkab·ıveylaa __ ı-. .dikleri takdlrde kendilerine--'• de! 
h. ulını b aHakı ti · ö 1 k h ·· .. h d 1 sıta e u anız ı o \;aA~ır. .--;...hl, ve ıç um yan u muv ye şeyın ve s y enece er sozun, er za-. Arka aş ar, · 

1 
.. <:!AS :mufassal cevap verilir. Donun ~: 

b~langıcında boğmuş olmak biiyük bir man dimağınızda akisleri kalacağını dil- Diplomalarınızı ellerinize aldıktan zmAır. "'' d. ·
1
d y m1 k :gönderilen mektubun içinde masd': 

g .. ah 1 z· ğlanı vü dda b. .. k d' ) . ·ı . . .. h b. . . il ' __ ,r . ha mavu o ugunuzu ve me e e- • 1 k alnız 13 ı... ....... luk .....fa ' ..... : un o ur. ıra aa cu ır şunere , sayın ın eyıcı enmın musaa- sonra er ırınız ver eceıı: vaz.uenın - . . . .. . bulanık enkli b. ğ : ~ ara Y .. "" '"i ......,... r- , 
k·ı k y f alığı b ·· d ı · ·· k izl ·· ·· .. ·d '--· · M · ti · d 1 b tinizın uzerıne r ır ya - • 1 k 1_0~dir ' ı o ra ının yapacagı en , ugun e enne guvenere , s ere son sozumu şına gı ece~ınız.. aıye nız e er er u- • u onması a.ıu.ı •• : 

d h k 1 l mur yağdığını gördüğünüzü yazıyorsu- : ,., bir ir em ra ınm dahi faz asiye yapa- kısaca söylemek isterim: lunacaktır .. Bunlar milletin size emane- nınn•nnınuunnnnu•uun••,.:..... 
cağı Aşiknrdır. Askerlik bilgilerinden sonra bu okul- tidir. Onları kendi evlatlarınız gibi ko-

** Zavallı ikinci hasta geldi. Ve birinci 
hastanın müşahedesini kendisine harfi 
harfine tekrar ettim. ilim ve fen bir mu
cize yaratır, fakat ilmin tavsiyesine kar
şı gelınekte ısrar edildiği takdirde, il
min de yapacağı bir şey kalınaz olduğu
nu kendisine anlattım. 

Hiç şilpne yok ki bu gibi vakalarda, 
daha evvel olmak şartiyle, bu tedavi
lerin tatbiki harikulade muvaffakıyet 
vereceklerdir. Fakat bizce en mühim 
ve üzerinde durulacak en ehemmiyetli 
nokta şudur: 

Dilne kadar olfası lmkAnı g<Srillm1ycn 
bu gibi Metler, buglln, onların zuhurun
da hisse .sahibi olan Vitaminleri hazır• 
lamakla, birdenbire kabili §ifa bir vazi

yete girmiş bulunuyorlar. Bu baha biçil
mez tıbbt bir kazançtır. 

•• Bl'J'MEDI •• 

da mesleki bilgileri de bellemiş bulunu- ruyacaksınız .. Ve daima millete faydalı 
yorsunuz. Bu bilgiler genel olarak na- olacak tarzda çalı~tıracaksınız. 
zaridir. Bundan sonra, komutanız 11- Biliyor musunuz ki, jandarma polis 
tında bir jandarma kıtası ve mıntakanız- vazifesiyle de mükelleftir.. Bu sıfatla 
da, çoğunu yurdun en sağlam bir unsu- yurd içinde emniyetin, huzurun ve sıh
ru ve müstahsili olan kyölü teşkil etmek hatin muhafızı olacaksınız .. 
üzere, bir halk Alemiyle karşılaşacaksı- Jandarma nizam unsurudur ve devlet 
nız ve fısnyiş idare makinesinin başına kudretinin tirnsillidir •. 
geçerek ameJi hayatta atılacaksınız. Bu Nizam unsuru bizzat muntazam, niza
ödevinizde muvaffak olabilmek için her ma riayetli ve bu hususta her kese nü
zarnan göz önünde bulunduracağınız mune olmanızdır. 
esas şudur: Kuvvet timsali olmak itibariyle mev-

Her türlü idare sistemi yapısının en kiiniz çok mühim ve naziktir. 
kuvvetlisi ve en değerlisi temelleri hal- Kuvvet, vakar, ister, temkin ister, 
kın kalbinde olanıdır. Halktan kuvvet itidal, basiret ve nezaket ister. 
almıyan her teşebbüs ekseriya akamete Temsil ettiğiniz kuvvet devletin, mi1-
mahkumdur. Maiyetindeki efradın ve ktin emanetidir. O ancak devletin ve 
mıntakasındaki halkın sevgi ve itimadı- milletin yüksek menfaatleri icap ettiği 
nı kazanaınıyan ve kalplerini teshir ede- zaman ve devlet kanunlarının emrettiği 
miyen bir zabıta Amiri bir çok işlerinde haJlerde harekete gelir. Şahsi garez ve 
hilsranla karşılaşır. men!aate alet olamaz .. Bir kaç hafta ev-

Demir.yolu nakliyatı bütün SoıJ"' 
yeller birliğinde ·tasdik edildi 

Moskova 31 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: 
Demiryolu nakliyatı dün bütün Sovyetler birliğinde merasimle kut

lanmıştır. Her tarafta müteaddit toplantılar ve igçi §enlikleri yapılmıt· 
tır. Moskovada cGorki> kültür ve istirahat parkında yapılan miting 
bilhassa parlak olmuş ve mitinge 300 bin kişi iştirak etmiştir. AkşarP 
üzeri parkın yeşil tiyatrosunda 20 bin demiryolu işçisinin iştiraki~ 
yapılan toplantıda münakalat komiseri iki saat süren bir nutuk aöylı
yerek demiryo]u techizatının kuvvetli modern lokomotifler sayesinde 
süratle inkişaf ettiğini ve eşya ve yolcu nakliyatının rnütemadiyeP 
arttığım kaydeylemiştir. 

Bundan sonra sürekli alkışlar arasında B. Staline bir tazim telgrafı 
çekilmesine karar verilmiştir. 

Amerika - .Japonya anlaşmasının 
leshi ültimatom mahiyetinde mi? 

KEMSLEY Bitler daha bir kaç 
Insanlann kalpleri, aşılamıyan ve içi- ,-el yanınızdaki kardeş müessesede po

ne girilemiyen, metin bir kaleye benzer. lis enstitüsünde söylemiştim .. Zabıta va
Bu kalenin anahtarı, fazilettir, nefis fe- zifesi zahmetli ve hazan tehlikelidir. Fa
ragatidir. Kısacası güzel huydur. kat vatan hizmetinde zahmet ve tehlike 

Roma 31 (A.A) - «Voce d'ltalia> gazetesinde Amerikan - Jap0n 
ticaret muahedesinin feshi hakkında yeniden tefsirlerde bulunan Vir
ginio Gayda, bu hareketin bir ültimatom mahiyetinde olduğunu kay· 
dettikten sonra muahedeyi feshetmekle Amerikanın japonları Çinde 
Anglosakson demokrasilerine karşı tarzı hareketlerini değiştirmeğe 
icbar etmek istediğini yazmakta ve bu ültimatomun altı ay hükrnil 
olduğunu ilave eylemektedir. 

Berllnden Londraya gün Bayrötte kalacak 
avdet etti... Berlin, 31 (A.A) - SalAhiyettar ma-
Londra, 31 (A.A) - Kemsley, Hitler hafillerde söylendiğine göre Bitler bil-

lle Bayreuthde görüştUkten sonra avdet yük bir ihtimalle bir kaç gün daha Bay
etmiştir. • l'euthda kalacak ve Vagner festivalinde 

Mumaileyhe, ı.evcesi refakat etmekte- hazır bulunacaktır. Bayreuth üzerinden 
dir. uçmak memnuiyeti 10 ağustosa kadar 

Hatırlarda olduğu veçhile Kemsley, temdit edilmiştir. 
Nazi matbuatı ile Daily Sketch ve Sun- --*--
day Times gibi Kemsleyin kontrolü al- Şehlrlerarası Telefonu 
tında bulunan gazeteler arasında siyasi Ankara - Posta, Telgraf ve Telefon 
makaleler teatisi meselesini müzakere Umum mtidürlilğil, mevcud şehirler ara
etmek için Alman matbuatı şefi Otto sı telefon programının tatbiki etrafında
Dietrichin daveti üzerine Almanyaya ki çalışrnnlanna devam etmektedir. 
gitmişti. Umum müdiirlük mevcud programın 

AMERİKALILAR 
Türk tütününe rağbet 
gösteriyor .. 

lstanbul - Beynelmilel Nevyork 
Aergisinde Tiirk tütünlerine gösterilen 
rağbet şayanı dikkat bir dereceyi bul-
muştur. 

Sergiyi 2.İyaret eden ecnebiler, Tilrk 
tütünlerini hariçte nereden temin ede
bileceklerini sergi komiserliğinden sor
maktadırlar. 

Amerikadan gerek şehrimizdeki, ge -
rekse Ankaradııki aliikııdarlara müraca
at eden muhtelif firmalar, tütünlerimi
:r.fn bayiliğini kendilerine vermemizi is
tiyorlar. Yakında, bu hususta bir karar 
ittihaz edilecektir. 

Diğer taraftan şehrimizdeki Türk tü
tün Limitet şirketi müdürü, evvelki 
gün Mısıra gönderilmiştir. Müdür, bu
radaki tütün fabrikamızda tetkikntta 
bulunncak ve tütünlerimiz Mısır piyasa
sında layık olduğu revacı temin için 
a!Ukadarlarla tcmas;ı geçecektir. 

dışında kalan yurdun geniş mıntakala
rından ticaret ve iktısacli ehemmiyeti 
olan şehir ve knsabaUınnda da telefon 
şebekesi vücuda getirmek kararındadır. 

Tedricen ve tahsisat miktarına göre ya
pılmakta olan mevcud telefon programı
nın tahakkukundan sonra bu telefon şe
bekelerinin tesisine başlanacaktır. idare 
bunun için bir komisyon teşkil etmiştir. 
Komisyon tetkiklerine devam etmekte
dir. Bu tetkiklerden alınacak neticeye 
göre, ikinci şehirler arası telefon prog
ramı hazırlanacaktır. 

--&
Devlet matbaası 

Ankarada kurulacak 
Ankara - Ankarada kurulacak bü

yük devlet matbaası plan ve projelerinin 
hazırlanması için başvekaletin 1939 biit
çesine bir miktar tahsisat konulmuştu. 
Başvekulet devlet matbaasi binasına yarı
aycak münasip bir arsa aranmaktadır .. 
Arsa bulunduktan sonra plan ve projele
rin yapılması işi münakasaya çıkarıla
caktır. 

Emriniz nltma girecek yurd yavrula- ağırlığı ni<;betinde zevklidir. Şereflidir .. 
rını, yalnız canlı bir makine gibi kullan- Muvaffakıyet için en büyük rehber vic
mayınız. Bunların da, yurdlarına hiz- danlarınızdır. Vicdanınızı faaliyetinde 
met için toplanmış ve her birinin, sizin serbest bırakınız. Kendinizi daima onun 
gibi, bir izzeti nefis sahibi olduğunu göz ınürakabesi altında bulundurunuz .. 
önünde tutunuz. Onun irşat ve ihtarlarına uyunuz o sizi 

Halka karşı olacak muamelenizde: dalına iyiye daima muvaffakıyete götil
Bunların damarlarında dolaşan kanın, rür, vicdan aldanmaz bir mürakip ve 
her zaman hakim yaşamağa alışmış ve wdatınaz bir mürşittir. 
fakat, kalben bağlandığı ~eler için Arkadaşlar, 

kanını dökmekten çekinmemiş bir nes- Yukarıda söylediğim gibi nizam unsu-
lin temiz knnı olduğunu unutmayınız. rudur. Fakat bizim hedefimiz olan ni
Cümhuriyet devrinde büyük bir huzur zam, cebir ve zora değil, adalete daya
ve refaha kavuşmuş olan bu mukaddes nan nizamdır, ve ancak bu nizamdır ki, 
ana yurdun, daha çok yükselmesi, rcfa- yurdda huzur ve refah yaratır. Bu ni
hının da~a çok artması ve her türlü düş- zam ane:ak büyük şefin 12 teşrinisaı.ıi 938 
manlara karşı korunması, bu Asayiş ve tarihindeki nutkunda ifade ettiği gibi 
huzurun devamlyle mümkün olur... cAyet havası içinde> doğar ve yaşar .. 
Yurdun, bu en önemli ve en şerefli öde- Işte bu biiyük gayenin tahakkukunda 
vinl omuzlarınıza aldığınızdan dolayı sizin roli.inüz mühimdir. Cümhuriyeti
sizleri tebrik eder ve son söz olarak şun- mizin yüksek kurucusu bu kıymetli 
ları eklerim: eseri Türk gençliğine emanet etmiştir .. 

Hepimize can veren ve mesud yaşatan Siz o gençlikte birer mevkii mahsus sa
yurdumuzu, çok seviniz. Hayat çok tatlı hibisiniz.. 
bir şeydir. Bunu da çok seviniz, fakat Büyiik Şefin bu ulvi sesinin aksi ku-
im sevgiyi, sizi faziletten ve yurda biz- laklannızdan uzak kalmasın .. 
metten alıkoymıyacak şekilde sınırlayı- Başımızda bulunmasından yalnız ifti-

Gayda, Amerika tarafından yapılan teşebbüsün lngiltere ile Japon
ya ~rasında yeni bir kinlik ihdas edeceğini ve bunun Çindeki lngiliz " 
Amerikan menfaatlerini olduğu kadar Aayadaki Fransız • HoJanc)ıl 
menfaatlerini de alakadar edebileceğini ihsas eylemektedir. 

Moskovada feci bir tayyare kazası 
Moskova 30 (A.A) - Dün feci tayyare kazası olmuştur. Hakkın· 

da tafsi1at elde edilememiş olan bu kaza neticesinde general Victor 
Kho1zulov binbaşı Serge T cherkaisoy, askeri mühendislerden Alek
sendre Titov ve lvan Kuyehev ölmüştür. 

Milli Piy~ango İdare 1 
Heyeti teşekkül etti 

Ankara - MiJU piyangonun idare he-
yeti teşekkill etmiştir. Heyet, Maliye 
vekaleti adına varidat umum miidilr mu
avini BB. Nihat Ali Uçlincü, Ziraat ban
kası adına merkez müdürü Mehmet Ali 
Temay, Cümhuriyet merkez bankası 

adına muhasebe müdürü Abidin Erker
den mürekkeptir. Milli piyango idare 
heyeti reisliğine varidat umum müdürü 
muavini B. Nihat Ali üçüncü seçilıniş
tir. 

D. Demlryolları 
V. Miidtirliilö d" 

Ankara - Açık bulunan Devlet ,O 
miryolları işletme umum mUdu.tlU cıJ 
teftiş heyeti reisliğine VekMet seJdZlı' !" 

işletme müdürü B. Cemal Hidayet se,,, 
tel, sekizinci iıletme müdür)üğüne1}ei ... 
vali sıhhiyesinden dolayı istifa ve ~W' 
melerden birisine tayinini istemiş bU 1" 
nan devlet demiryolları işletme ~!' 
müdürü B.Tahsin Sezer tayin e<llw-7 

!erdir. .. il!" 

nız. har değil, ayni zamanda huzur ve itimat 
Ismet ve iffet remzi ve canlı tims;ıli ta duyduğumuz milli Şefimiz büyük idare heyeti, yeni idarenin teşkilatını 

olan değeı:li şefimiz Inönü, hacla olmak İnönü gençlikten ahlak ve fazilet, va- yapmak ve yeni miJ!i piyangoyu tertip 

Devlet demiryolları umum :ınud ,t 
liiğil, umum müdür muavini B. Fi' 
Zencirkıran tarafından vekaleten 14f9" 

j' t k ·· 1 1 b l bu re edilecektir. üzere bütün büyüklerimizden görmekte tan hizmetinde sadakat ve feragat isti- e me uzere ça ışma arına aş amış • 
ld lunmaktadır. o uğumuz fazilet ve çalışma örnekleri yor .. 

rehberiniz kanun ve vicdan, önderiniz Arkadnşlar, Payas-iskeıtderun hattı Vergi itiraz ve teın~etl 
ve ulu Tanrı yardımcınız olsun. Sizden söz istiyorum .. Bu ulvi direk- 12 Aeustosda bize Komisyonları reisUJd ...... 

Bundan sonra dahiliye vekili Faile tifo uyacağınızı vadediyor musunuz?.. geçecek.. Ankara -·Ankara, Izmir, Sey~ ~ 
Öztrak, şu nutku söylemiştir : Bir seneden beri sizi şefkatle sinesine Ankara - Gelen malilmata göre dev- !Ayetleri arasında müteşekkil vcrgt i J..'1-
Sayın davetlilerim, basıp yetiştiren bu büyük müesseseyi let demiryolları işletme idaresi tarafın- ve temyiz komisyonlarında, ev-:elce tJ"' 
Karşınızdn gördüğünüz genç subaylar sözünüze şahit tutuyorum.. dan gönderilen delegeler cenup demir- liye vekaletince namzed gösterilcrelc )tO"' 

harbiyede bir Türk subayı için lazım Hepinize vatan hizmetinde muvnffakı- yolları idaresi delegeleri arasında Pa- yin edilmiş 'bulunan reisler temyiz ııfJ 
olan bilgi ve terbiyeyi aldıktan sonra, yet ve verdiğiniz sözün eri olmağa maz- yas-Iskenderun dcmiryolunun devir ve misyonları teşkili hakkındaki kan.~ 

Ailece dövüsme bu müessesede jandarma mesleği için hariyet dilerim.. tesellümü işine ait muhtelif meseleler tatbikatı olarak yerlerinde ipka cdi ııJl 
aari2 Ü2ettiş!iği Şehitler caddesinde Şakk oğlu Ömer, lüzumlu olan bilgi ve terbiyeyi edindi- Dahiliye vekilimizin nutkundan sonra üzerinde mUzakerder devam etmekte- lerdir. Bu reisler Istanbulda BB: Is~. 

Anknra - S<'lçuk kız sanatlar okdu Hasan oğlu Ali, Ömer karısı Zeynep ve ler .. Devletin bir jandarma subayına ve- büyük Millet Meclisi reisi B. AbdUlhalik dir. Payas - lskenderun hattı cenup de- Hakkı Ağrasoy, Visaleddin Vertın• ~ 
tabii ilimler muallimi Bn. Seniha Hıınl Ali kare ı Cemile, geçimsizlik yüzünden receği bUtün vazifeleri ve mesuliyetleri Renda genç subaylara diplomalannı miryollan idaresi tarafından 12 AğuS" miz Akdoğan, Ankarada Mehmet Te 
açık hulunnn üçüncu sınıf Maarif mü-1 :ırolnrıncln çık n kav ada birbirlerini kabule ehliyet kazanmış oldular. tevzi etmis ve davetli1er bi.ifede izaz' tosta devlet demiryollarına tamamen de- Şenocak, I · d H ·p Kayıran. 
fe•ti r inC' 55 I a il t \ ·n dı ı tır 1 rla ~ar.' mıo:lard • Bu Un huzurunwa eı:ef VP~w!T, orı.ımı 1 .. 11·~ .J • ... - '"J. • • • • .. ..... -

~ v 1Uov ..... ... ....... uayeyc-xcıuaçu;a • :a •
ıeaen sonra Ka- • temmatını oıneaen e'VVeı aranan ou-
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Adanın ıarktan garbe boyu 2 3, vüsah yere demirlenebilir. Kale, üç taraftan su 
lru da beı mildir. Anadoluya o kadar ile ve cenup cephesinden geniş, lakin ku
tolan, daha doğrusu Anadolunun imti- ru bir hendekle muhattır. Bu hendeğin 
;ıladından ibaret olduğu kadar bellidir üzerinde müteharrik bir köprü bulunur. 
\; orta hacımda bir ııemi, kıta ile ada Kalenin dıvarlan otuz kırk kademlik bir 
1lraaından geçemez. zira her nekadar ce- irtifaı haiz olup muhtelif tarihlerde inşa 
.ltııhu tarkl boğazı temiz ve derince ise edildikleri seziliyor. Sahil cephesinde ba
~o buradan giren ıefine kasabanın önün- zıJan ağır olmak üzere yirmi dört kale 
d.., dolqarak ıimali prkl boğazına gelir topu mevzudur. Fakat bazı yerleri evler 
'<e geri dönmeğe mecbur olur. ve diğer binalarla setredilmiş olan bu ka
' Cezam Bııhrisefit vilayetinin bir kaza- lenin tam kuvvetine dair bir fikir edin· 
'1 olmak üzere idare edilen (lstanköy), mek mümkün değildir. Yalnız. iki kapı 
V11nan hükemıısından lpokrabn doğduğu vasıtasile girilen bu kaled en başka kasa
~er addolunmaktadır, ve kasaba ahalisi .. banın da etrafı bir sur ile çevrilmh: tir. 
!llıa eskidenberi muhafaza ettikleri yaşlı Top menzilinde limanın umku üç kulaç
lıı. Çınar, lpokrabn tedrisabna gölge sal- br. 

Kur'a efradı nasıl talim 
görüyor. Ve yeni ordu 

nasıl kuruluyo ? 

- HER GÜN BİR REÇETE -
Y a.zıın C. ôdP1' 

Sun'i Çıra 
Reçina zifti 

Ham parafin 
300 k .. ım 
15 luaım 

Zeytinyağı. içyağı kal'lJığı 1 5 lusım 
Bu kanfıia 
ince od un talaıı 7S luaım 
Mantar tozu 1 00 luaım 
)ja.,.., edilir. Soğuduktan sonra İltenilen 

oekil v"rilmek üzere pr"8e yapılır. Man
gal tutuıturmak, soba yakmak için f8Y&ru 

tavaiyedir. Verilen tertip tedarik edil<>n 
İptida.! ma1z.,meye göre, değiştirilae de 
olabilir. 

f'Ut farzedilir. Bodrum beldeai il" karşı lstanköy kaz8.ll1na tabi bir nahiye ola
lıı..ııya duran lstanköy limaru Türk do- ralr. idare "dilen incirli (Nisiruy) adasına 
l'&ıunaiarının "n ıağlaın üssübahrilerin- gelince: Evvelemirde Piri beyi dinliye
"aen biri idi, Toprağı gayet münbit, mah- lim: cMezk\lr incirli adasına kefer" tay
ru1Atı meşhur ve garp müntehasmı teşkil fası Nisiri derler ( 6) ama mezkur bir 
&.*den dağın zirvesinde bir volkan ağzı yumru dağdır. Ol dağın dairesi yirmi mil
\.ardır. Bundan üç rubu asır evvelki va· dir. ( 7) iki kalesi mamurdur, evvelki 
:"7"tini Aleksandr Finney ıu suretle hi· 1'.ale ada misalinde deniz üzerine ha
tlye ediyor: vale olmuştur .. (Diğer nüshada; deniz 
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d..iman. pek yüksek dağlar aayesinde kenarında yerli bir kayanın Üzerinde va

·~ rüzgarlanndan m~un kalmıştır, bu ki olmuştur. Hemen adaya benzer. Ka
d•ilar gayet zengin meraları ve ferahfe .. leden büyük adaya bir köprüsü vardır. 
ka noktalan muhtevidir. Adanın tekmil Andan işlerler. Gayri yolu yoktur.) Ad1-
1büfuau 1815 de ıekiz bin kadar olup bu- na Karahisar derler. Ve bir kalesi deniz
llUn beı binden fazlası Türk idi. Bu ahali den yukarı bir yüce yerdir. (Diğer nusha

,lıtanköy kuaba11 ile adanu:ı bet kariye- da: diğer kalesi bir tep" !izerindedir. Bir 
~tılnde otururlar. Tilrkler iki bin han.,den defa mezkur kaley" ıikiir eyledik. Am-
1tıtürekkep olan nefsi kasabada ve beı ka- ma ıimdi mamurdur. Ande penb" ağaç
riy.,d.,n yalnız (Şerm.,t) köyiinde ikamet lan olur.) 

Ingiliz valide kraliç esi ve Ingi!iz h<ırbiııe nazın kur'a efradmı teftif ediyorlar 

T. A. P. 31.10 m. 114&5 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.14 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program, 12.35 Türk müziği 1 -
Hüzzam peşrevi 2 - Ahmet İrsoyun 
Hüzzam şarkı - Hat.ırmda kalsın.. 3 -
Hüzzam şarkı - Tazelendi tam aiem 4 -

Taksim 5 - Rakım • Hüzzam şarkı - aş
kın bana bir gizli elem oldu. 6 - GUli
zar türkü - Aşlnmıula düğüm var 7 -
Halk türlı:Usü • Bugün ayın on dördü 
13.00 Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri 13.15 - 14 Müzik (Ka· 
nşık program - Pl) 19.00 Program, 19.05 
Müzik (Hafif müzik - Pl) 19.30 Türk 
müziği (Karışık program) 20.15 Konu§
ma 20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20.50 Türk müzi
ği (K!Asik program) 21.30 Konuşma 

(Verem haklı:ında - Doktor : Muhit Tü
merkan tarafından) 2L45 Nqeli pi§k
lar - R. 21.50 Müzilı: (Bir solist - pl.) 2.2.. 
Müzik (Aida operasının bir kısmı-Tak
diın eden : Halil Bedi Yönetken) 23.00 
Son ajans haberleri, z.iraat, esham, tah
vilat, kambiyo, nukut (Fiat) 23.20 Mü
zik (Cazbant) pl 23.55-24 Y armki prog-

~erl.,r, Kasabanın m.,baniııinden bir kıs
~ ha.rapbr, milnt..hayı garbide güzel bir 
V.,nedik hitan me•cut ise d., hiç bir Av· 
l'Upalının girmesine müsaade edilmiyor 
b;. liman nokaanıru telafi için, Türkler. 
lı:a!enin ıimalinde, tatlan üstüste yığmak 
'1ır.,tiJe liç yÜz kadem tulünde ve "ili 
k..dem arzında iakele gı'bi bir mendirek 
~uda. ııetirmiılerdir ki ıimal rüzgarlan 
tsınediği zaman kayıklar buraya girebi
llrı.,r. Kuabamn ookaldan dar, fena dö
'°'1miı ve kirlidir. En iyi d"mir mahalli 
le.lenin dıfJDda on on iki kulaçlık ıular· 
dır. Maamafih limanın diğer taraflan te
Jtliz ve kumsal olduğıından arzu edilen 

Amerika da 
---tr-

Bir renkli kadın 
hakim tayin 

edildi 
Amerikada. Nevyork hükümeti içinde 

"'nkli, yani beyaz ırktan olmıyan bir 
bdın mahkemeye hakim tayin edilmiı
lir. Nevyork hlikümetinin yapbğı bu iı 

1 
herk.,.i hayretler içinde buakJJlllbr. 
Çünkü renkli bir kadının böyle mühim 

!.;. m"vk.ie tayini bütün Amerikada ilk 
defa vaki olmaktadır. 

Am.,rikalıların ise uk ifl.,rinde, n" ka
dar mutaauıp oldukları malıllndur. 

Yeni h&lı:im.in iımi Bolindir. Tayin .,dil
diği mahkeme aile itlerile uğrqmaktadır. 
V., gördüğü iıJ.,rin .,berisi de renkli ırka 
"'"nsup olanlara aittir. 

Madam Bolin, ifinin tamamen "hli çok 
ltı:vrnetli bir kadındır. Methur Yale üni
'<erıiteıini fevkalad" bir der<>e" il" bitir
llliı ve bundan sonra da Nevyork bel.,_ 
di:veıinde uzun müddet hukuk müşavir
liii yapmJ§br. 

Y "ni vazif.,sinde alacağı maq senede 
1 ı.ooo dolardır. 

Bankalara emniyeti 
olmıyan Amerikalı 

fllevyorkta yaııyan bir Amerikalı tüccar 
I g 38 yılt ba.ıındanberi ciddi surette ta• 
'-'rufa karar veriyor. F ııkat bu Ameri
ltan vatandaşının bankalara ithnadı yolı:
tur. Bina.enal.,yh banknotlanru muhafaza 
~bnek için başka bir usul an,yor ve her 

11rnart"8i ııünü akpmı telefon rehberi
l'lin arasına 100 dolarlık bir banknot ko
~U:vor. Kısa bir zaman içersinde rehberin 
Çerisinden 25 bin dolarlık azim bir ser
~et_hirikiyor. Evde kimsenin telefon reh-
~de bir hazine olduğundan haberi 

>'oktur. 

d Cünün birinde adamcağız evine dön
üğü vakit, telefon ~rketind"n bir me

~Urun gelerek yeni bir rehber bıraktığını 
e caki rehberi alıp gittiğini öğrenir. Tüc

car t l' 1 l e a.ş a telefon idaresine ko~ar1 vakayı 
~~;ta~ak . rehb.,ri ister. ihtiyatlı tüccan 
t hın cılt eski rehberle dolu bir mah
ene g··tü·· . 1 ti . 0 rür er. c Bunlar arasında rehbe-
1\J ara. da bub derler. 

1\ ~da ~cağız derhal kansını, çocukları-
ı, nıoırn k b 1 ki tı t ve a ra asını top ar, tap ka-

ri~ı"~dıktan aonra nihay"t kendi rehbe
def ~~ur, banknotlar da arasında.. Bu 

a tuccan fik . . d •. . . d•th n nnı egı§tırıp, parasını 

l b ·kaya yatırdı- nı bilmem söy-

lngilterede askere alınacak sınıflann Kura efrad~ iki hafta. içinde imtihan vadan korunma kıtaları ile Londranın 
kontrolünü mesai nezareti deruhte etmiş- edilec.ek istidat ve kabiliyetleTine ııöre balondan mubafaznsı için, mevcut gu .. 

tir. Asker yazılan g"nçlerin sayısı: sınıfla~a ayrılacaklar. Zeki askerleri en rupların vücuda ııetirdiği d;oirni kadrolara 
lngilterede 182,924. hkoçyada 24490 •eri ve 'en iyi bir ıekilde yetiotirecek tarz· sevkedilec.,ktir. 

Gal memlek.,tlerinde 12,550 ki c.,m· an da bunların imtihanları sık sık yenilene- Şunu da ilave edeHm ki, bundan ıon-
219, 964 dür. cektir. içlerinden en iyileri seçilerek bun- ra daimi bir hazu nüve teıkil etm"k için 

( 6) Nesi nımca ada demek olup bu 
kelimesinin müfret ve cemi şekilleri bi
rinci ve ikinci heceler üzerinde tebdili 
mevki eden bir (enfes) i ile farkedildi
ğinden, Rumlar müfret şekli ekseriya 
{Nesiri) tarzında söylerler. On iki ada 
demelı: olan (Z02ekanisi) terkibindeki 
(nisi cümledir .. Bundan anlaşılır ki, İn
cirlik mmlarca hususi bir adı yoktu. 

Buna, her hangi bir ııekilde daha ev- !ara a~erlik hizmetlerinin son iki &J'I çain!acak olanlar, teritoryal ordunun 
ve! hizmete bağlanm!J olan 50,000 gen- zarfında talum veya bölük kumandan "vvelce talim ve terbiye görmüt efradı· 
ci d" ilav" etmek 18zımdrr. Yuvarlak he- kursu yapbnlacaktır. dır. 
sapla zikrettiğimiz bu 50,000 kişiyi, Ge.:ıçlerc;len ikinci bir grup tetkil Bunlar, on dört gün birlilr.lerin heyeti 
muntazam orduda.. t"ritoryal orduda, ya- edil.,cek, bunlar sivilken n<> iş ııörüyorııa.. mecmuası olan, bir ay da Londra mınta
hut hava ve deniz ordularında.. m"cburi askerlikte de ona gör" mütııhasıııa yetit- kuı balon himaye ııurupları için alına-
askerlik hizmetinin kabulündenberi gö- tirileceklerdir. cakbr. 

( 7) Buradaki mil, timdi bahriyelile
rin kullandığı lngiliz mili değildir. 

(Yeni Sabahtan) 

•• Bi'l'MEDI •• 

nüllü olarak vazife görmeyi taahhüt .,t- Bu müstakbel madun rütbeli ashrla, 
mit olanlar teıkil ediyor. talim ve terbiy.,lerini ikmal etmel"ri için 

Y alruz şunu habrımızda tutalım ki, lr- piyade i•e Hyt <>ndaht m"ktebine diğer· 
landa serbest devleti ile bir müıkülat çık- leri de kendi ıınıflarına ait mektepler" 
ması ihtimaline kal'fı, yeni bir emre ka- gönd,erileceklerdir. iki ay zaTfında hava
dar şimali lrlandada etraf toplanmaktan dan korunma kıtalarının talim kampla
çekinilmiştir. rında müstakbel takım kumandanlan se .. 

Tıbbi muayen.,den sonra derhal asker- çil<>eek ve bunlara mütahassıs nazariyle 
lik yapmağa hazır g"nçl.,rin sayı11 yuvar- bakılacak. Üçüncü aydan itibar"n bu 
lak rakam 200,000 dir. kura,ıurı .,iradı, .,vvelce tetkil edil"n ha-

* 
Jngiltere orduau buııün mühim bir 
lngilt.,re orduıu bugün mühim bir gay

verm"k için akıl ve manbk dahilinde ted• 
birler alınmııbr. Faydası görülen tadiller 
ilk tecrübelerden sonra yapılacakbr. Ay• 
nı zamanda da, lüzum oluna çok efrat 
alınacaktır. 

Paria - Midi 

ram.. 
OPERALAR VE OPERETLER 

21.20 Rosen Kavalier. 
22.05 Milano • TOSKA 
22.0S V arşova : Sevil berberi (Gramo

fonla) Leyli Ücr~tle ri 
tesbit edildi 

---tr-

Malilm olduğu üzere lngilt.,rede gö
nül rıza.siyle askerlik yapmak istemiyen 
~nçleri bir nizama koymak için, kanun, 
hususi mahkemeler kurulmasına salahi
yet vermiştir. Böyle askerlik yapmak is .. 

temiyenlerin sayısı 3, 779 dur. Bu gibi 
efradın ne gibi silahsız hizmetlerde kul
lanılacağını bu mahkemeler tayin eder. 

Bulgar -Yugoslav tesanüdü 
22.50 Paris (P. T. T.) Musikili bir tem

sil. 
BtlYtiK KONSERLER 

Çocuklannı leyli olarak okutmak isti-
yen anne ve babalara kolaylık olmak 
Üzere Maarif V ek.illiği, bütün vilAyctler· 
deki yatılı mekt.,plerin ücretlerini bildi
ren bir liste hazırlam!Jbr. Bu listeye göre 
mekteplerin Ücretleri ıöyle tesbit edil
nıi:,tir: 

Balkanlar Balkanlıların 
1605 Londra (Regional) Debussy, Re

pighi ve Vi1Hamesin eserleri 
19.05 Londra (Regional) Beethoven ve 

Mozartın eserleri 

Adana kız lisesi 
Adana erkek lisesi 
Afyon liıw 

165 
165 

* lngiliz hava ve deniz ordulan çok az 
efrat alıyorlar. Çünkü bu ordulara şim
diye kadar çok gönüllü girmiştir. Ancak 
fevkalide lüzum hissedilirse, bu ordulara 

1 34 o zaman a.ker alınacakbr. 

Orta Avrupa memlek"tl"rind" birinin 
devlet ıefi v"ya başvekili Berlinde veya 
Bercht"8gadend" Hitleri ziyarete gitti mi 
derhal muhayyeleler harekete geçiyor, 
o kadar ki bazı kimseler bu seyahatlerin 
Şuşnig v"yıı. Hachavari bir kapitülisyona 
alamet olıruuından "°difey" bqlıyorlar. 
Y ugoılavya Kral Naibi Prenı Paulla 
hariciye nazırının, v" Bulgar başvekili 
ve Hariciy" nazm B. Köeeivanofun Berli-

l 80 Bina.,naleyh ask.,re çağrılan gençlerin 
I 
65 

hem<>n hepoi kara ordııaına girecektir. 

134 
Toplanan efrattıın 80,000 i gecikmeden 

165 
teritorlyal ordunun havadan konrnnuı 

155 
hrkaların~ ve sahil mildalaa kıtalanm ta· ni ziyaretl.,ri pek çok mürekk"P harcan-

206 mıımlıyacakbr. masına sebep oldu. En haksız tahminler 

Balık..ıir lisesi 
BU1811 lisesi 
Denizli liaeai 
Oiyanhalur liseai 
Edime liseai 
Erenköy kız liseıl 

B T yürütüldü. Bu tahminler vakıalardan ve 
( 180 ilk kıorm) u emmuzdan itibar"n her üç ayda 

206 
200,000 kişilik efradın dörtt" biri askere milletlerin psikolojisinden tam bir tega-

Çamlıca kız lisesi 
Erzurum lise.1i 
Galatasaray lieesi 
Gaziantep lisetri 
Haydarpaıa lisesi 

lzmir kız lisesi 
lzmir 1. Er. lisesi 
Kaba.tat liseıi 
Kandilli kız liseal 
Kan lisesi 
Kastamonu lisesi 
Kayseri lisesi 

Konya lis.,.I 
Kütahya lisesi 
Sivas li.sesl 
Trabzon lisesi 
Yozgad lisesi 
Bursa kız öğretmen 01'.ulu 

lstanbul kız öğretmen okulu 
Aydın okulu 
Bilecik okulu 
Bolu okulu 
Buca okulu 

Çanakkale okulu 
Manisa okulu 
Maraı okulu 
Niğde okulu 

Ankara lsmetpap kız Enstitüsü 
Elazığ kız Enstitüsü 
Oıküdar kız Enstitüsll 

• la ak füle istinat ediyordu. Prens Paulle B. 
1 70 çagn c br. 

248 
Piyııdecilikte teşkilat yapılrruşbr. Köacivanofun ziyaretleri mihver için bir 

I 
45 

Muntazam orduya v" teritoıyal ordusuna muvaffakıyetsizlik olmllflur, çünkü bat-
206 mahsus mümtaz talim bölükl.,ri vücuda ka türlü olamaıdı. 

getirilmiştir. Bu talim bölükleri'efradı iki Prens Panlle prenses Olga bugün 
206 aylarını bu ordularda geçiriyorlar. Müte- Londradadırlar. Belgradda ail.,vl işi.,,. 
206 akip iki ayla.nnı da metropolün muhtelif dolayıoiyle deniliyor. Gene Sobranya 
206 taburlarında vücuda getirilen ihtisas bö- reisi B. Motanof da Londrada bulunmak-
206 lüklerind., g"çireeeklerdir. tadır. V., kendisi 14 Temmuz resmi g,,_ 
155 Nihayd altı aylannm aon iki ayını da. çidi emamnda Parist" bulunmUJtur. lm-
145 bu taburların normal bölüklerine dahil di B. Mopııof Bulgariatıırun siyasi haya
l 65 olarak geçireceklerdir. Arızi olarak de- bnda hemen baıvekil kadar mühim bir 
155 niz aşın memleketlerde bulunan bazı ha- rol oynar. B. Köeeivanof Berlin dönüıü 
1 34 zır taburlan ikmal edecek olan efrat, mu- Bledde durmut. prens Paul ve Yugoslav 
15 5 hafız piyadeciliğinde •ÜCuda getirilecek hariciye nazıriyle görüşmÜ§tÜ. 
150 hususi bir gruba yeriJecektir. Bu tezahürler Yugoılav;ya v" Bulgaris-
145 Topçular, ilk iki aylarını sırf bu iş için tanın takip ettikl"ri aiyuetin hakiki ma-
165 yapılan hususi talimlıanelerde, diğ.,r dört nasını tebarüz ettirmiftir. iki memleket 
206 aylarını da silahlı alaylara bağlı milis bugünkü diplomatik faaliyet içinde biri-
145 gruplarında g"çirecekler. istihkam sı· birine çok benzer bir vaziyette bulunmak-
134 nıhnda da aynı tekilde olacağı gibi, nak- tadrr. Bunlardan biri, Y ugoıılavya, 
145 !iyede de ve diier aruflarda da hep aynı maziainin ve milli temayüllerinin tehadet 
206 tarzda yapılacaktır. ettiği n kendi emniyeti icap ettirdiği 

15 5 Zırhlı birliklere merbut olanlar, süvari gibi, memnuniyetle demokrasilere tevec-
15 5 bölükleri veya ona muadil muhtelif te- cüh ..derdi. Fakat bütün Balkan m"mle-
145 şekküllere bağlı bölükl"r dahilinde ta- htleri içinde, Yugoslavya ltalya - Al-
124 lim ve terbiye görecek.. man ihtiraslanna en açık olanıdır. 
206 Süvari (atlı kıtalar) hiç efrat alıruya- Arnavutluğun lıalyanlar tarahndan iı-
100 ~. Teritoryal ordunun havadan korun- galind.,nberi, Yugoslavya mihverin kıs· 

206 mada ihtisas sahibi olan alaylanna gire .. kacı içine girmi~ bulunmaktadır. ister is .. 
cek efrat ise, kendil~ri için bilhassa ha .. temez kazaya rıza göstermek ve ihtiyat1t 

-----~-------- zırlanan on iki kampa sevkedileccktir. bir seyirci vaziyetini muhafaza etmek. 

Makinist aranıyor 
Referanı verebilir, Makina, Di

zel motörü ve moto pomp bakım, 
tamir, itletmeıini eyi bilen bir 
makiniste ihtiyaç vardır. 

Gazetede (A.L.) rumuzuna 
mektupla müracaat edilmesi. 

* mecburiyetindedir. Öteki, Bulgaristan 
Normal kadrolarla. yapılamıyacak olan hudutlarının revizyonu emelini güder. Bu 

kadro teşkilini tanzim edecek muallimler emel onu Almanyaya istinat etmiye sev .. 
yetiştirmek için bütün ihtiyat 11nıflardan kedebilirdi. Fakat Seriinin elinde bir 
zabit. küçük zabit ve efrat celbedilecek- aletten başka bir ıey olmıyacağını idrak 
tir. Bunlar müteakiben üç ay vazife gö.. etmektedir. Ve bilhassa Balkan anla§'ma .. 
ıeceklerdir. sı vardır ki, hikm"ti vücudu Yanmadada 

* statükonun muhafazasıdrr ve lngiltere 
lngilterede rütbe sahlpleriyle mütahu- ilo Fransanın Romanyaya ve Yunani•ta-

liz - Türk, Fransız - Türk karıılıklı yar
dım paktlariyle anlatma kuvvet bulmuş
tur. Bu itibarla Yugoslavya için olduğu 
gibi Bulıı:arİltan için d., t"raziyi iki dev
letler bloku ara11nda mütevazin tutmak
tan batka çare yoktur. 

Siyasi vaziyetlerindeki bu muvazilik 
B.,lgrad ve Sofya hüküm.,tlerini harp es
nasında muhafaza edecekleri bitaraflığı 

organize etmiye ve bunu garanti etmek 

için birbirleriyle istişare "bnİY" sevket
mİftİr. 

20.05 Berlin : Seçme havalar 
20.3!1 Londra (Rcgional) Bizet, Schu

mann vesair bestegirlann eser
leri.. 

21.00 Hilverswn Il. : Rruneau, Brodin, 
Smetana vesair bestegirlatın 

~lerL 

2L20 Doyçlaııdzender : Smetana, Pa
ganini vesair bestegirl.arın eser
leri 

22.05 Prag : Dvorak, Brodin, Rimski 
Korsakofun eserleri. 

23.35 Kopeııhag : Höffeding, Gröndha-
B. Kös.,ivanofun Berlin dönüşünde, lin eserleri 

Bled müzakereleri eınuında iki memle- ODA MUSİKİLERİ 
lı:et devlet adamları bu husuata mutabık 20.45 Midland (Regional) : Beethoven, 
kalmıılardu. 193 7 ton Kanunda aktedi- Gicsekingin eserleri 
len Ye Sdanik anlqmaamı mümkün kıl- 21.35 Pılris (182 - 1648) : Haendel, Por
m11 olan Bulgar - Yugoslav .,bedi doıt- cell vesair bestegii.rlarm eserleri 
luk pakb ehemmiyetli aurette kıymet 24.05 Stuttgart : Bach, Haendel, Mo-
kazanacaktır. Bled görü§meleri neticesin- zart, V oglerin eserleri. 
do netredilen t.,blii zikredilmiyo de- SOLİSTLERİN KONSERLERİ 

ğ"r: 19.45 Kolonya : Piyano konseri 
1 - Ebedi dostluk pakb zihniyeti 20.15 Hilversum : Piyano konseri 

dairesinde Bulgar - Yugoslav itbirliği 2L35 Stokholm : Piyano konseri 
aiyuetini inkifaf ettinn"k ve d<>rinl.,,tir- 23.35 Doyçlandzender : Bachın sonat
mek lüzumu, !arı. • 

2 - iki memleket araeında kabil ol- 23.35 Könlgsberg : Piyano konseri 
duğu kadar 11kı iktısadt müna..,betler roLBNCELİ KONSERLER 
teoİI etmenin her iki meml.,ketin menfaa- 20.05 Hamburg : Muhtelif havalar 
ti icabı olduiu. 20.05 Leipzig : Otta Frlcke bandOIU 

3 - lıtilda! ve bitaraflık ıiyıuetinln AS&İ MUSİKİ KONSERLERi 
Bulgari.tanla Y ugoalavyanın menfaatl.,rl- 16.30 HamlNırg : Piymıo ve prtıı kon-
n" v" Balkanlarda. sulhun menfaatlerin" lierİ. 
en iyi tekabül .,d.,ru olduğu. ZUO Oslo : it. Straussun -ıert. 

4 - iki bükümetin kofDIUiarına kartılf~~~-'!"~·'!lll'!•ılılmll. .. 
dostane n iyi münuebetler idam .. et- Kiralık daire ve 
meleri lüzumu. 

Hususlarında B. Köseivanof vo Sinsar 
Markoviç mutabık kalmıolardır. 

Bu tebliğden çıkan netice şudur ki 
Bulgariıtau ve Yugoslavya mihver dev
letlerin.. Balkan işlerine bir müdahal" 
imk8nını vermiyecek bir sİyuet ta1cibine 
karar vermiglerdir. Bulgaristan revizyon .. 
cu arzularına rağmen bütiln komtulariy .. 
le sulh ve anlaşma arzusunu teyit etmek. .. 

tedir. 
Balkan anla'1flalt azalarından bazılan 

ltalyan - Alman iddialanna kafJl fili mu
kavemeti organize ederlerken, Bulgaris

tan ve Yugoslavya pasif mukavemeti 
hazırlamaktadırlar. 

.., 
magaza 

Reım.l, huıuai daire veya tir
ketler, doktor, avukat, tüccar 
komiıyoncu yazıhaneai olabi.' 
lecek Gazi bulvarında ziraat 
bankaaı ittiıalinde 18 aayıh 
Demirelli hanının iilt katı eh
ven fiyatla kiraya verilecek
tir. 
latiyenlerin: 
Doktor Hulılsi caddeıinde 
42 numarada dit doktoruna 
müracaatları. 

Kabul edilen mukavemet l"kli ne olur- mek mümkündür: 
ıa olsun, bütün Balkan devletleri Roma cBalkanlar balkanlılarındır.> 
ve Berline cgeçilmez> demekte mutabık
tır' r Bu tal;ılrl,111,f2rmülle do ifade et-

Hemi Guernut 
La Tribune deı Naho"'t _.,..__ _ ___ , 
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lspı·noz 698458 ı Eski yekfuı • asarru ramıye anı 
698496 i Umumt yekfuı 

Bir haftadanberi ne kadar mesutdu. üstünde göze görünür bir şekilde yerleş- ~~: ~ ~! 50 3 2' 000 LJ R A MU KAFA T 
Nili ile beraber evine neşe ve hayat gel- tirdikten sonra, işine gitti. No. 9 13 25 Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkinciteşrin 
mişti. H er sabah tatlı, ruh okşayıcı bir O gün, saatleri iple çekti. Her telefon No. 10 15 t a r i h 1 er i n d e Ç e ki 1 e c e k t i r. 
sesin söylediği şarkı ile gözlerini açıyor, çalışta heyecanla reseptörü eline alıyor, No. 11 18 J'k • l 
onu. yaz melteminin tatlı esintisine açtığı fakat Nilininkinden başka bir sesle karşı- ZAHİRE ,u.74J ~ ramıye eri: r7JJ.Z.ZZ7Z7.ZZXZZZ7Z7~ 
pençerenin başında. havayı dolduran kuş laşınca inkisara kapılıyordu. öğleyin bir 24000 kilo Buğday 5 5875 5 875 1 Adet 2000 lira hk ••• 2.000 Lira 
seslerine ahenkli sesiyle cevap verirken otomobile atlıyarak eve geldi. Cebinden 154 çuval Arpa 3 50 
buluyordu. Tıpkı bir kuş gibi mini mini 

1 

çıkardığı anahtarla kapıyı açtı. Evde 5 » 1000 liralık ••• $.000 Lira 
ve sevimliydi. Onun için ona clspinoz> kimse yoktu. Demek ki Nilinin gidişi Para Borsası 8 )) soo liralık ••• 4-000 Lira 
adını vermi§ti. ehemmiyet kespediyordu. Belki de bir 16 » 250 liralık ••• 4-000 Lira 

- Benim sevgili ispinozum, diyordu, I daha dönmemek üzere, tıpkı geldiği gibi Kapanış F. 60 )) 100 liralık ••• 6.000 Lira 
benim sevgili ispinozum. sen hayatıma ani, kafesini açık bulan bir ispinoz gibi Londra 1 Sterlin 5

·
9275 Selinik sergisinin !137 ve 938 seneleıinin 95 )) 50 liralık -· 4-750 Lira 

kanoalıdanberi, ben yeniden doğdum, uçup gitmifti. Fakat nereye} Mutlaka Ne~ - York ~~~ Dolar 
126

·
62 

birincilik madalyalanm kazanmıştır 250 n 2~ liralık••• 6.2
5

0 Lira 
mesudum ve saadetim in tek sebebi sen- bilmek istiyordu. Ve ıimdi, timdi ki o Parıs F. frangı 3.355 ' ' ~ 
ein, senin hayat kadar güzel ncşendir. yanında yoktur, hayatında ne kadar bü- Milano lOO Liret 6·6575 P A R 1 S F AKOL TESINDEN 1 •••••• ••••••• 
Adeta bir rüya gördüğümü sanıyorum ve yük bir mevki işgal ettiğini daha iyi an- Cenevre lOO İsviçre F. 28·5675 d İ p 1 o m a 1 ı 435 J2.000 
bu rüyanın hiç bitmemesini istiyorum. lıyordu. Amsterdam 100 Florin 

67
·
31 DJŞ r ABIPLERI ' , 

F k b b' .. d "'l . N'l' . b b' f ı·k 1 . 1 Berlin 100 Rayşmark 50.815 EDJSWW:iilU 2 WJJ!bJ!ll 
a at u ır ruya egı. ışte sen yanım· ı ının aoına ır e a et ge mıo oma- M ff E } T. ı, Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmu, 

da. yanı başımdasın. Elimi uzatınca ııe- ııından korktu. Karakola koştu. Fakat Brüksel lOO Belga 
21

·
51 U Z3 er rog"' U ayni zamanda talihinizi de denemi' olursunuz. 

· 1 b ki l · · k b'l' 5 .. ı· .... · bil · d A d... Atina 100 Drahmi 1.08 nın a tın u e ennı o şıya ı ıyorum. e• ne soy ıyecegını emıyor u. ra ıgı 
VE • gü 'b' ı ı .. l • · lı: d · · d' ta F k Sofya 100 Leva 1.56 nın neş gı ı pın pırı yanan goz ennın a ının ısmı ıye onu nımıotı. a at 

ışığında ruhum bütün kirlerinden. ümit- Nili hüviyetini tesbite kafi bir isim de- Prag lOO Çekoslovak 
4·325 Kem a; Çetin da g"' 

sizliklerinden, bedbinliklerinden yıkanı· ğildi. Onu. harici şekli ve elbiseleriyle Madrit 100 Peçeta 14.03 

k • ·r · K · · · b' d Varşova 100 Zloti 23.8325 yor. omısere tarı ettı. omıser, ıyı ır a am-
Bu sözlerinden de tahmin edebileceği- dı. Bu toy gencin haline ve telişına bıyık Budapeşte 100 Pengü 24.575 

niz gibi Necdet, hislerini ölçülü satırlarla altından gülmekle beraber, merkeze te· Bükreş 100 Ley 0.905 
ifadeye al111k olmamakla beraber, şiir lefon etti, vakayı anlattı. Sonra Necdete Be1grad 100 Dinar 2.89 

hı · '- d k d d" d" Yokohama 100 Yen 34.605 ru u gençtı ve 1ta ınııız. aş sız, sa ece on u: 
h"I 1 l b b · b' ha s· · k d .. k · · 1 Stokholm 100 İsveç K. 29.7775 uya ara aş aşa geçmış uzun ır • - ızı mer ez en gorme ıstiyor ar. 

· d' Nil' · h d k B b h kk d l. t kl Moskova 100 Ruble 23.89 yattan sonra ıım ı, ının 18 sın a, a- u ayan a ın a ma uma verece er. 
dınlann en uyaalına, en neşelisine lı:a- Necdet şapkasını kaptığı gibi odadan Ster~~~en gayrisi bir Türk lirasının 

1 k d ... d . . l f l d y k b b' . 1 mukabılıdır .. vuşmuş o ma tan ogan saa etını nası ır a ı. o ııa onun aşına ır şey mı ge -
ifade edeceğini bilemiyordu. mişti) Belki bir kaza, kimbilir) 

Sterlin 
işlerini alelacele bitirdikten sonra, ar- Merkez amirinin yanına girdiği zaman 

Dolar 
tık akşamlan evine her zamankinden da- heyecanından titriyordu. Kendisin~ gös-

Satış 

593. 
79.35 
4.6705 

Alış 

590. 
78.95 

4.6470 

Hastalannı her gün sabah saat 9 
dan başlayarak Beyler • Numan za
de • 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

Doktor 

Ali A~a~ Dinel 
ha erken koıuyor, ve elleri paketlerle terilen koltuğa oturdu. Burada yazı yaz- Belgn 
dolu bulunuyordu. İspinozun şen ru- makla meşgul olan zat ziyaretnin sebebini Fransız frn 

h d h f l 1 d. k. .. ... • . . d ... k d . . Peseta 
29.95 

7.1610 
1.4841 
3.5172 
3.2886 

29.80 ÇOCUK HASrALIKLARI 
• 
7

·
1250 MUT AHASSISI unu a a az a ıen en ırme ve ona ogrenınce, csızın ara ıgınız a ının ısmı . 

kendisine getirdiği saadetin mükafatını neydih diye sordu. Necdet gene utana- İFlo.rın 
k . . ... b'l . d k . N'I' d d' svıçre Frangı verme ıçın ne yapacagını ı emıyor u. ra . c ı ı• e ı. . 

Ve Nilisiyle müftehirdi de. En sevdiği Amir, bir dakika duşundu. Acaba bu Isveç kronu 

k d 1 h 'k l"d 1 N"l''f 1 N'J' N'I"f · k" "J Norveç kronu ar a aı anna an u a e macerayı an a· c ı u er> o masın. ı ı ı u erın uçu -
ı b. l k 'b' .. .. "1 " kl' 1 b'I ' b' · Çek kronu tıyor, onun, nası ır me e gı ı gunun tu muş şe ı o a ı ır, ona ır resım uzat- , 

b . · d l k w d h l k d' E b • k d' · d' ·ı· · · Dınar ınn e yo una çı tıgını ve er a en ı- tı. vet u ta en ısıy ı, sevgı ı ıspıno· 

• "" k 1 k • l .. k d · · 1 Leva aıne aşı o ara evıne ge meye ve onun zunun ta en ısı 

olmaya razı olduğunu anlatıyor, güzel Emniyet amiri izah etti: Ley 
bir kadma bu kadar büyük ve fedakarca - Efendim, bu, sabıkalı bir hırııızdır. Avusturya .ş:Ii. 
bir aşk ilham etmiş olmaktan koltukları Ne zamandanberi polisçe aranıyordu. Mark 
kabanyordu. Tevkif etmişler. Şimdi merkezde olma- Liret 

3.3737 
23.20 
35.40 
64.41 
83. 

4.5390 
1.98 

15.10 
94. 

1·4766 Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar-
3.4994 

2 
tesi ve pazardan maada her gün hasta-

3· 719 lannı eskisi gibi lKL"WCl BEl:'LER so-
2 
3·~567 kağında 84 numarah muayenchanesin-
3· de kabul eder. 

~:~: Evi BhtlNct KORDON No. 272 .. 
alfl!<M4& >i'iA&~~Jr76("'~ 

82. 
4.5160 
1.97 

15.03 
93.50 

Doktor Operatör 
Sami Kulakçı 

1.. C" k . • . . Drahmi 
sı azım. orme ıster mısınız. * Necdetin benzi sapsarı idi. Yüzünden Zloti 4.2153 4.1939 

Fakat tam sekizir.ci gunun sabahı, kanın çekildiğini hissediyordu. cLutfe- Pengu 3.6984 3.6807 

~ 
KULAK, BOOAZ, BU· 
RVH RASTALIKLARI 

MVTARASSISI Necdet, gözlerini ıuk11ız açmakla hay• derııeniz, dedi, çok müteşekkir olaca· Bu Fiatler bankamız için hiç bir ta
rete düştü. Acaba vakit pek mi ge .. ti} ğm. > ahhUt ve mesuliyeti mutazammın ~eğil-
Ve Nili onun uyanmasından ümidi kese- Az sonra, bir polisin refakatinde oda- dir. 
rek gündelik işine mi koyulmuştu. Yok- ya sevgili ispinozu giriyordu. Genç ka- ESHAM VE TAHVİLAT 
aa ispinozunun bir kederi mi vardı) He- dın onu görünce soğukkanlılığı bozma- 1933 Türk Borcu I. 
men yataktan fırladı. Salona koıtu, sev- dı: 1933 Türk borcu Il. 
gilisini orada bulamayınca banyoya bak- - Ah, beni mi arıyordun, dedi, ne ya- 1933 Türk borcu m. 
tı. mutfağa göz attı. Fakat hayır, kadın payım yavrucuğum, görüyorsun ki, aa- 1933 % 5 F. ve ikramiyeli 
hiç bir yerde yoktu. Acaba ne olmuııtu) na layik bir kadın değilim. üzülme, hem 1933 ikramiyeli Ergani 
Cardropda mantosunun ve oapkasının da düşün ki ııana pek pahalıya mal oluyor- Sivas - Erzurum hattı istikraı.ı I. 
bulunmadığını görünce, içini merak sar• dum, ve yanında daha fazla kalmamış ol- • • • • • il. 
dı. Demek ki dıpn çıkmıştı) Fakat böy· marn gene ııenin lehine olmuştur. • • • • • m. 
le habersiz nereye gidebilirdi) Ona hi- Necdet, bir ıey söylemedi. ııöyliyeme· • • • • • iV. 
taben bir mektup yazarak, böyle birden di. Dıprı çıktığı zaman, hakikat zannet· 1932 Hazine bonosu % 5 faizli 
bire gitmesinden çok meraklandığını. tiği saadetinin korktuğu gibi bir kısa rii· 1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
eve döner dönmez kendisine telefon et- yadan baıka bir fCY olmayl§ına ağlıyor- Cilmhuriyet Merkez Bankası 
mesini tenbih etti, ve mektubu masanın du. Türkiye İŞ BANKASI 

Osmanlı Bankası 

Anadolu demiryollan 1. ve il. 

19.35 

Muayenehane Birinci beyler No.42 
TELEFON : 2310 

Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 
TELEFON : 3668 

DOKTOR 

1. Hakkı Akarça~ 
Dalılli 11e Ziillrelli 

llastaJdılar mütahassuı 

Urla Belediyesinden: 

itin nev'i 
Keıif bedeli 

Lira K. 
teminat 
Lira ıc. 

-
Tamirat 846 63 45 

1 - Belediyeye ait zeytin yağ fabrikasında pomperya tamiri ile 
yeniden su kazanı vazı ve çanaklığmm tamirab pazarlıkla elailtmeye 
konulmuttur. 

2 - ihale 3. 8. 39 pel'§embe günü saat 15 de belediye dairesinde 
encümen huzurile yapılacaktır. 

3 - isteklilerin tayin edilen giin ve satte yu\ıanda yazılı teminat 
makbuzu ile encümene gelmeleri §8rlname, keşifnamevi gönnek iati
yenlerin belediye muhasehec'liğine müracaatlan ilan olunur. 

25, 27, 29, 1 2649 (1536) 

iLAN 
lzmir iskan müdürlüğünden: 

1 - Urla kazası merkezinde en fazla 20 ter adetlik parçalar halin
de ihale edilmek üzere 100 adet göçmen evinin inp.aı açık eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Beher evin muhammen ke,if bedeli 476 lira 30 kuruftur. Bu 
husustaki kt:tif ve §8rlname ve saire evrak her gün iskin daireUnde 
görülebilir. . 

3 - Eksiltme 12. 8. 939 cumartesi günü saat 10 da İlkin d~ 
de mütqeldril komisyon tuafınc:lan yapılacaktır. 

4 - lateltli!erin talip olacaklan ev adedine göre ytlzde 7,5 dan tu
tan olan teminat makbuzu ile 2490 numaralı kanunda musarrah n· 
saikle beraber müracaattan. 

29. ı. 5. 9 

Doyçe Oryent 
DERSDNER BANK 

! Z Mı R 
Merkezi : BERUN 

2728 (1574) 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 17S fllbesl mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Raylasrnarlı 
Türkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMIR 

Sinir harbı devam ediyor Anadolu Demlryolları % 60 hisse senedJ 
Mümessil 

Senelerden beri Çivici hamamı karşı
sında bulunan muayenehanesini ikinci 
kordon Hayat sokağı dirseğindeki 206 
sayalı eve nakletmiştir. Mısırda subeleri: KAHiRE VE ISKENDERIYE 

Her gün öğleden sonra saat ı den iti· •••••H•er•tü•'r•l•ü•1:..nka muamelibm ifa ve kabul eder. 
haren hastalannı kabul eder. 

TELEFON : 3458 

Almanya, 
kendisini 

seraplar ardında koşarak 
Arslan çimento 
Şark Değirmenleri 

Sivas - Erzurum V. 19.97 r.•11111111111---~-·-----· OPERATOR DOKTOR Çam makas traversi alınacak 
D. D. yolları 8 işletme müdür
lüğünden: 

.s;m, bubi• d.vam .d!~!~~!.~ ~ ?.!~~ .. ~.~~.~=~tl~ ~ !:.. ~.~JiiHiiiriii.iliiAiiiiiiiiJiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiiiziiiiiiiiiia~I 
dahilde tezahür etmiyor. Bu Eırbnalı den değiıecek değildir. Onlann şimdiden 
Tem muz ayında, enternasyonal aahada tqkil etmiı olduklan caulh cephesi>, ve 
en muhtelif rivayetler yayılıyor, en İsa· bilhaıısa kendi kuvvetleri muhtemel ka
betsiz ctccrübe balonlan• uçuruluyor. Bu Tlfıklıldara kargı koymaya kafi gelecek.
yakınlarda Alman hariciye nezaretinin tir. 

organı olan gazete Danzigin kayıtsız oart- Eylülden beri vaziyet çok değiımiıtir, 

•• 

Unlen 
Doium ve Cerrahi Kadın 

baatahklan Operatörü 

Her gün hastaianru saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 

·sız Almanyaya dönmesi iddiaaiyle bu ve lngilizlerle Fransızların manevi ve 
dönüfijn sulh yoliyle olması arzuııunu ga- malt fedakarlıklar, yapmlf olduk.lan si
rip bir ~ekilde birleştiren bir yazı neıre· lihlanma aayreti. müttefiklerine açmıı 

b kordon• 222 numaralı muayeneba-
yordu. Bir az evvel, B. Hitlerin ser eııt oldukları krediler, semerelerini vermiştir. nesinde kabul eder. 
tchrin reisliğine seçilmesi ihtimali oayi· Amerikanın muvakkat bir taraflığı halin- TELEFON : 2987 
aııı dolaım11tı. Hasat zamanına raatlıya· de bile, Sovyetlerin bitaraflığı halinde •••••••••••••••ıi 
cak vahim bir buhran ihtimalinden de bile kuvvet muvazenesi bizim tarafımıza 
çok bahsedildi. Slovakya hakkında da eğilmektedir. Almanya bunu pek iyi bi
bir çok rivayetler dolaıtı ve Macaristanda l' v en zamanın kendi aleyhinde ça-
b . · h"L" . . . . b' AJ ır, e geç 
ır nazı u~umetının tCS1Sı. ır man l ... k t'• b' h k t · · lşmasına ragmen a ı ır are e e gırış-

Sovyet dostluğu haberleri de bu arada k k' kt d' h' 1 h me ten çe ınme e ır. ıç o mazsa ar-
uçuruldu. b ı· • k d ' ttü" tm . .. . . . . . in mesu ıyetı en w.e .ere P e eme-

Hıç şuphesız onların zıhınlennı bulan- , I _ 1_ d 
" sıne ça ııımıuı;ta ır. 

dırmaya matuf olan bunca teşebbusler .. d I l . 
karşısında Fransızlann vazifesi açıktır: Harbi temenni eden yegane ev et erın 

DOKTOR 

Celal Yartm 
IZMJR MEMLEKET 

RAST ANESJ DAHiLiYE 
MVTAHASSJSI 

Soğukkanlılıklannı muhafaza etmelidir- bu tereddütleri bir sulh ümidi taşımakta
ler. Fransanın vaziyeti de sarihtir. lnnil- dır. Sulhçu devletler her türlü kuvvet 

terenin vaziyetiyle aynıdır ve bir çok de- darbesi teşebbüslerine karşı koymak ve Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
falar iki devletin mesul devlet adamları her türlü tehditsiz ve serbest müzakere· No. 25 TELEFON : 3956 
tarafınd"n tarif edilmiştir: Derin surette leri muhabbetle karşılamak siyasetlerin
sulhçu olmalarına rağmen iki devlet Av- de azimle devam ettikçe bu ümit daha geri durmıyacaklardır. 
rupada zuhur edebilecek ihtilafları cebir ziyade kuvvetlenecektir. Naııyonal • sos- Almanya, serablar ardında ko§arak 
yoliyle halletmeye matuf bütün teşebbüs- yalist Almanyanın hareketleri tabüyete kendini iflasa sevk.ediyor ve felakete 
lere, icabında kuvvete müracaat ederek razı olmak istemiyen memleketleri mu· doğru koşuyor. Başkalannı da felakete 
karşı koymak azmindedir. kavemete ııevketmiştir. Bu mukavemet, sürükliyebilir. Fakat kendisinden sonra 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatöl'ii 

Her gU.n öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonn Birinci Beyler 
sokatmcla.. 
No. '2 TELEFON 2310 

ilin 
Halkapınarda kain 
Pamuk Mensucatı 

Beher adedi 706 kurut muhammen kıymetli 400 adet çam maW 
traveni idaremiz ihtiyacı için açık eksiltme uaulile aabn alm•cMbr• 
ihalesi ı 7. 8. 939 tarihinde saat ıs de Alaancakta itletme bina.,. 
komisyonca yapılacaktır. Şekil ve prtnamesi ifletme kaleminden,&
rülebilir. 

lateldilerin 211,80 lirahk muvakkat teminat r..ıakbuzunu hamih9 
muayyen vakitte komisyona ıehneleri liznndwr. 

1, 8 ~753 (1590) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN ı OPBRA R 
DC)KTOR 1 - 54 ilncü adanın 36 sayıb u-

1a1mın sol tarafındaki 21 sayıh ana
dan müfrez 19,50 metre murabbauı-

• Fabrikamızın .~plikhane daire- daki yerin sahtı bat kitiplikteki tut
sınde çalıtmak uzere 16.20 Y•t name veçhile açık arttırmaya konul
arasında kız itçilere ihtiyacımız muştur. Muhammen bdeli 97 lira 

vardır. • • 50 kurut olup ihftlesi 16. 8. 939 çar-

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 

lsteklı olanların nüfus cüzdan- ba .. .. t 16 dad 1 tiralc 
ları ve iki kıta fotograflariyle fab· fllllled klgunuki~aı· lık t ır.. h' .. w • .. ece er ıe z ıra emına og-
rıkaya muracaatları. led k ı b 1 b" 

1 • k en ıonra apa ı u unmasına ı-
zmır pamu mensucatı T.A.Ş. ..wled 1 • ba 1_ __ 

~lli•lllli•••••••••llliiı naen og en evve 1' nKaaına ya
hrarak makbuzla encümene gelirler. 

2 - 61 inci adanın 734.75 metre 

ikinci beyler ıokak fd'lll 
kartııı No. 25. Her gün öile
den sonra ıaat üçten itiba
ren hasta kabul eder. 

Telefon No. 3125 

Zayi 
DOKTOR 

Behçet Salih Uz 
~ocalı llastaJdıları 

Müıalla.ssuı 

Bastalannı her gün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokaiuıda Ahenk 
matbaw yanmd8kl hususi kılinip 
de bbul eder .. 

murabbaındaki 31.32 sayılı arsanın 
satııı haf kitiplikteki tartnamesi veç
hile açık artırmaya konulmuıtur. lzmir belediyesinden almıt ~ 
Muhammen bedeli 2939 lira olup ium 1737 No. lu amatör toför ~ 
ihalesi 16. 8. 939 Ç8J1UDba gÜnÜ sa- yetnamemi zayi ettim. Yem.W~ 
at 16 eladır. lttirak edecekler 221 li- caiımdan eskisinin hükmü ~ 
ralık teminab öileden sonra kapalı ima ilin ederim. • 
bulunmama binaen öileden evvel Giuaeppe oilu Fla~JO 
it knka•ma pbnrak malcbnzla en- Aliotti 

Artık hiç bir zaman ayrılmıyacağımız icap ettiği kadar devam edecektir, yani ve belki daha az kat'i olarak. Alman tef· 
esas kaide budur. Polonya, ve Yunanis- Almanya ıiddet yoliyle hegemonya hül- leri blof devrinin geçmiş olduiunu ve 
tana verilen garantiler, Türkiye ile yapı· yasından vaz geçtiğini ispat etmedikçe Avrupanın mukadderatı mevzuubahis 
lan anlaşmalar bu kaidenin hususi tat• devam edecektir. Bu keyfiyet bir kene olurken bir Schandenfreudeye yer olma• 
bile tekilleriııdeh baıka bir teY değildir. açıkça aabit olclaktuı ..... bu vm ...... daimı nihayet anbpcaklar JPJChr) 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~= 



YENi ASIR 

T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli1·ier ve Dcutsche Le· Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes A~~:.~m. Şürekası vante Linie Vapur Acentası 
CUNARD LIHE IIELLENic LlNF.S LTD. BJRfNCf KORDON REES G. M. B. H. HAMBVRG ADRIA.2'1CA S. A. Df 

ıh ..... -POOL VE GLASGOV HA'""" " u M p AN 'J( A s 1 t atuA•ı !'EL 24 .. J ATHEN vapuru 3 ağustosta bekleni-l HAVIGA'J'İOHE 
.... .-ı:;u .1..u GERMAN A vapuru 26/27 temmuz "' ~ • • yor .. Anvers, RoUerdam, Bremen ve CİTTA Dİ BARİ motörU 27/7 de saat 
BosNtA. vapuru Ağ~ bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 arasında beklenilmekte olup Rottcrdam Hamburg limanlan için yilk alacaktır. 

8 
de lerek .. 

7 
de lstan 

NI., Livetpool ve Glasgovdaıı mal p- temm tarihinde gelerek ayni gün İs- Hamburg ve Anversa limanları için yUk LONDRA • HULL HA'lTl T.AJD.nE. ~e nynl gun _saat l -
~ . . uz a1acakUr BELGRA VİAN vapuru 5 temmuzda • bul. Pire, NapoU. Marsilya ve Cenovaya 
CJ..g t:ak ~e ;ıynı zamanda Liverpool ve tanbul. Pire, _Napoli ve Marsilyaya ha- ATHİNAİ vapuru 315 ağustos ara- gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda L A. R t S S A vapuru 6 ağustostan hareket edecektir. ee: ıçin mal alacakbr. reket edecektır. smda beklenilmekte olup Rotterdaın. Hull için yük ilacaktır. beklenıyor. Hamburg, Bremen ve AD"- LERO motörü 27 n de saat 

12 
de ge. 

i.L. YÇUrJann muvaaltt iarihled, Her türlU izahat n malibnat lç.ia Bi- Hamburg ve Anversa limanlan için yük ADJU'l.'~ vapuru lO temmuzda ge- \ıerslen mal çıbracaktır. lerek ayni gUn aat 19 da Patmo Leros 
-nıert ve navlunlaıı bakkmda acenta llp Londra içın ytık alacaktır. ABMEMENT H SCBUUDT . t .. ' ' 
bir teahhu l -'-- Deha farla rinci kordonda 156 numarada LAU· alacaktır. ım. ... ""'""'"" • Kaliınnos, stankoy ve Rodosa hareket 
taı_. •• _ t 

8 tına "' ... ~...... hYf ANGHYRA vapuru 12/15 ağustos I HA,.,.,..I uu...n.ıuJ vapuru 28 temmuzda bek- d kür 
~ almak tçin T. Boven Rees ve Şr. REN'I' REBOUL ft ŞEK•n. vapur acen- da bek'--,,-ekte 1 Rotterd L VERPOOI. .& .& lenivor Anvers Rotterdam Bremen ve e LERece 

0 
· _ .. ı:rü ~111 tarih' d t 

8 ll1Q 21')3 ı.sı.a mlaıcmt eiil.mesi rlca .a.ımw arasın ICU.LUTl o up am ' · ' .... mot.U ,., m e saa 
tdıı_ - lıeJefon ıwmaruına mtlnıcut • Hamburg Ye Anve.rsa limanlan için ALGERİAN vapuru 20 iemmuzda IJ- Bamburg için yük alacaktır. de gelerek 1/8 saat l'l de Pire Korfu, 
-~ riı:a olunur. TELEFON: ı 3 f S •ilk alacaktır. verpooldan g~lip yük ç~ıra~ ve ay- ABMEMENT DEn'E Saranda, Brindizi, Valona. Ora~. Rago-

~ ni zamanda Liverpool ıçın yük alacak- ESPAGNE vapuru temmuz sonlan- Spala z F" Tri te 
tır za, to, ara, • ıyume, yes ve 

•

1111

-----------------

1

----••• BALKAWJ .. A'Q ARASI . na doğru bekleniyor. Anvers (Doğnı) Venediğe hareket eder. 

T C Z• B k KATTI için yük alacaktır. ROYA• ıE' NEE'tftW' AN t a as H. Whittall ve -..c ~~ . . ıraa n 1 z TSKA PLOVtDBA DEN NORSKE MJDDEL· DA.iSE KUMPANYASI 
A. D. ~«!TOR şürekası HAVSLİNJE, OSLO TiTtis vnpuru elycvm limnnımızda olup 

KUPUJas tarifti : 1888 ((LOVC:Elft> . . TELEFON : 3120 BOSPHORUS vapuru 30 nğustostan ~msterdam,_ Rotterdam vo Hamburg 
Sel'lllayesi : tÔ0.000.000 Türk lirası.. .:Va~~ru 12 Ağusto.s 939 cı:martcsı gü- 'i'HE MOS~·HU'J'CHİSON 1 cyliıle kndar Diycp Dünkerk ve Nor- llına~lan içın yük alarak hareket cde-

Şube ve ajan adedi : 262 nu Kostcnccden gelıp 13 ağustos 1939 . - .. • . \"CÇ limanları için yük alacaktır (Bu \'S· cektir. 
Zir.li ve ticari her neri Banka mnamelcleri pazar günil saat 12 de : LINE ~MJl'ED ur N i . cak 

31 
• ka- PYGMALİON motörü 3/8 tarihinde 

PARA. BtRtKTiRENLERE 28.800 Lbla Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- LİVERPOOL - GLASGOV VE ~ ~7 ed: ağustosa gelerek yUkünil tahliye ettikten sonra 
..__ .a ~ VEREl'IE"D' Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye BRİSTOL hattı LKİSı • Burgaz, Vama ve Köstence fimanlan 
~ • Cıı "'~ hareket edecektir BA vapuru 25 eyltllden 28 eylQ- . . ~ . 

Ziraat bmbsmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en a7 (50) · ESNEll vapuru 28 temmuzda gelip le kadar Diyep Dünkerk ve Norveç için ıçın yük alarak hareket edecektir .. 
"'- bulıman1ara senede 4 defa çek:ileoek kur'a ile aşağıdaki püına göı~e ik- ANGLO EG'.YPTIAlf Liverpul ve GJasgovdan yük çıkaracak yük alacaktır. HERCUUS vapunı '1/8 tarihinde 
~ye ~tılacılktır : MAİL LtNE ~ ayni ?.amanda Livcrpul ve Glasgov BOSPHORUS \'apuru 25 birinci roş- beklenmekte olup Ro~ ~e!'-

4 Adet 1!000 Llrallk 4 000 Lira ·""°' " İRE YRUT ıçın mal alacaktır. rinden 28 ilk t-......ı .. e kadar D' DUn- dam ve Bamburg limanlan için yUk ala-
. Pı.nE !MARSıLYA ve P BE -~· ıyep rak hareket edeoektir 4 

• soo • 2
·
000 

• HA VFA - tsKENDERIYEYE bat bbrandtsen • Moller kerlt \'e Norveç iı;lıı yük alacaktır. SVENSKA oatEm- IJNtEN 
4 • 250 • 1.000 • •CAİRO clTY. L"OKS VAPURU ile L• • :u 1ı O. T. R. T. 

.. • 100 • 4.000 • Marsilya için Bcyrut-Hayfa-İsken- tne. • neV,YOr TİSZA motörü 28 temmuzda beldeni- VASALAND motöril 28n tarihinde 
lOO • 50 • S.000 • hareket tarihleri deriye için hareket IIAİFA, İSKENDERİYE • NEV-YORK yor. Tuna limaruan için yUk alacructır. gelerek Rotterdam. Hamburg ve Skan-
lıt • g • 4.6'00 • tarihleri PBİLADELPHIA HATl'I KASSA motörü 29 temmuzda le- diuavya limanlan için yük alanlk hare-
tao • 29 • 3200 • 28.17 /939 5/8/939 GERTRUD vapuru ağustos nihayetin· cektir. Beyrut, İskenderiye ve Port ~t ket edecektir. 
OIJatAT: Hesıq)lanndald paralar bir sene lÇlnde 50 liradan aşağı dilşmi· 11181939 lBf8!939 de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Ne~ork limanları için yük alacaktır. SER•fCE MAJUrtME 
~ ikramiye ç1kt:ığı takdirde yüzde 20 bilaSiyle verilecektir. 24/81939 119_'939 ve Phlladelphia için mal alacaktır. KASSA motörU l2 ağustosta bekleni- Roıımafn Kııınpanyast 
t~.a. ---'e C 41efa, l EilOI. 1 Biriııd kiıı1111, 1 Mart n l llaıil'M ı.rib- ~rek '-aP'Uolımn muvasallt tarihleri. GUDRUN MAERSK vapuru lO, l2 yor. Tuna limanları için yilk alacaktır. ALBA JULİA vapuru 3 aıustos 931 
~ ~tir. gerek vapur mır.teri ve navlunlan hak- eylCUde gelerek Hayfa, İskenderiye Nev· tarihinde beklenmekte olup Malta. 

tL; • -1e kında acenta bir f "a~ lıOt albna giremez yorlı: ve Philadelphia için mal alacaktır. SERViCE MARITIME Cenova ve Marsilya limanlan için yOlcu 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANIY~· 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

8a her iki otelin müsteciri Tü~iyenin en eski otelci5i 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
di r 44 Senelik tecrübeli idaresile bütün m~ kendisini 

sevdirmittir ·-
L .. Otellerinde misafir kalanlar eVlerindelr:i nhati bulurlar .. lstanJ...W. 
~t\in Ege ve lzmirliler bu otellerde bul114mlar ••• 

lfuauaiyetleri çok olan bu otellerin fiyat)an da rekabet bbUI dlni-
;.ttek derecede ucuzdur--. •• <' 

1939 Yaz Modası 
4.Ynlpll1l INlştaıa başa bpb10 cWtcPn ültn • vqolc :r.iyasım slizca 

PANORA 
GVNEŞ GOZJ.VKLERJ YAUflZ 

Lil.frAL DÖ KOŞ CAML4R 

MO~ERH ÇERÇİVELER .. 

ronAHCILARA. AYRICA TENZii.Ar 
f .ı 

l aze Temiz Ucuz ilaç' 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi N~jzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
UAŞTURAK Büyük Salcpçloğlu haıu knrşısmda .. 

Daha fazla tafsillt a!mak içln Birinci Gerek vapurlann muvasalAt tarihleri. ROVMAIN ve yük atarak hareket edecektir. 
KOTdonda 152 numarada •UMD.~· isimleri ve navlunlan haldanda acenta OİTUZ 

28 
d Rollmıda ADU.ltaPal 

umum! deniz ACHıtalıtı Ltd. milracaat biı: taahhüt altına giremez. Daha farla beki nlyo vaKp~- Gtelnımuıa oğruU H ya 
edi r..:. ._AL e r. ~u:ııce, a as ve Tuna - attı 

lmesl rica olunur. laısılAt almak için H. VHı n. ve Şs1. manlan l • yi1k alacaktır SPRİNG NTEtN 
"ıelefon ~ 4072 Mildnriyet 3120 No.lu telefona mUracaat eiUlmesJ DURO~R vapuru ·

4 
atustosa tarihinde •~turalya ~eı!o: 

Telefon · 3171 Acenta rica olunur. do!ru bekleniyor. Kösten:::e Kalas ve da limanları için yo.k alank hareket 

Karaciğer, böbrek. taş ,,.e kumlardan 
mütevelli sant-Jlannız. damar sertlikleri 
Ye p.,,..an!ık §lklyetlerinizi UBiNAL ile 
geçirinİ%. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit Orik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez. 

r.eti boş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yanın bardak su içerislnde aluur. 

İNGiLiZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOOLU - İSTANBUL 

Murakip alınacak 
P .. T. T. Umumi müdürlüğünden: 

1 - idaremiz münhallerine alınması kararlaştınlar. ve mU§lan 30 
dan 55 liraya kadar olan mürakipler için müsabakt. imtihanı yapıla
caktır. 

2 - tstek'iler\n hüviyet cüzdanı mektep phadetnamesi ııhhat ra· 
poru a§ı kağıdı zabıta ve adliyeden musaddak hüsnü hal kağıdı asker
lik vesikası d fotoğraf ve bir dilekçe ile halen memur olanlann zati 
ıiciJ cüzdanlarile dilekçelerini 18 Ağustos 939 akıamına kadar Anka
ra, İstanbul, lzmir, Konya, Seyhan, Sivas, Kastamonu, Trabzon, Er
zurum, Diyanbakır ve Edirne viliyet P. T. T. müdürlüklerine müra
caat etmeleri ve bunlann 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü mad
desindeki §artlan haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa 
gireceklerin 30 yasını geç.mis bulunınamaları. 

3 - Mürakiplii!e alınacakların en az lise mezunu olmaları li.zımdır. 
Hukuk mülkiye yüksek iktısat ve ticaret mektpbi mezunforile muadili 
olan et'nebi mekteolerirden mezun olanlar ve bunlardan da ecnebi li
sam bilen1~r tPrcihan alınırlar. 

4 - Müsabaka arl· f{eçe·, vilayet Posta tP'"raf telefon müdürlük
lerinde :;n A~stos 939 pe:7ııır gfüıü Sa!'!t 14 de yapılacaktır. 

5 - Müsahakad" muva.fEek o1"n1ardan lise mezun'•"Tl...!l 20 ve yük
sek mP.lcte,, mezunl"'""a da tahs'I derer.elerine v,,. 3656 sayılı tevhit 
ve taacf:;1 kRnt.1.,u Jtülriimleri ... e göre asli mıut!' vc .. ilir. 

6 - Bac.ka rleirel,.MP.n naklen p-fl'lPr.ek ~lanl .. r mi1ıısııbakaya tali., ol
makla berR~ kendile~ne umumi hükiimler dairesinde maas verilir. 

7 - Mi1,ıth"'"'" imt;~ ........ ..r ... "lUv .. ft .. 1( ,.1 ..... ta ,...,; .. Rı,.;~•;n.j t, ... ,İn 
edi1e .. ekler tesri,..; evvel 939 bidavP. imle" it:b~"P.n AnkPrad~ OT'I bet 
gün kurs S?Öttcekler ve bunuıı net" cesinde ve.n1lf!cak imtih!.nda kaza· 
"ıınle" 111ürak:~ ~·'· ivle vilayetlere gönderilerek alakadarlara ted
ri.,. .. b••1••.,1trl\lrlsıırd•r. 
~ - K11r!! a ınnvaffak ,,1 .. ,,.uvr::n'""Yl"n h ..; .. 1-,.n ıre1,.,,1 .... mf"m nvete 

kıiliul e-1;Jnıivece1kter ve n"'klen r:elenler ise idarenin tensip edece~i di-
ı;. .. va7:t-1 .. ,.,.. ...... :., ,.(1:10 .... 1,.,,. .. !f:r. 

" - - 1'-t·· ... 1,.· ... ,,.l'fn ""'-'-· ''P tnın+ .. f.."'1 .. - ;,ı..,,.~e ....... :., ,..1 ....... ,._ 

Tuna Umanlan için }'Ük alacaktır. edecektir. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nav- N O T : 

tunlardaki değişikliklerden accnta me- hl\ndaki hareket tarihlcrl ile navlun-
suliyet kabul etmez. )ardaki değişikliklerden dolayı acenta-

Daha fazla tafsilAt için ATATÜRK mız mesuliyet knbul etmez. Daha fazla 
caddesi 148 No da V. F. Henry Van Der,tafsilnt için İKİNCİ KORDONDA FRA
Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUraca· TELLi SPERCO vapur acentasına mil-
at edilmesi rica olunur. ıracaat edilmesi rlca olunur • 

TELEFON: !001/!00S TEI~EFON: !004/!005 

Her kesin kullandıjı ve betendiği trq bıçapdır 

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

Bol Gıda, Bol ziva, Bol hava ~ 
2 f'3hvalta, 2 yemek, ı yatak : B. 120, iL 60 Kr~ 

j 

. . . 
• . . 
• ':l amanlar kampından bir koşe : 

Duralı yeri : Karşıyalıa islıele lıaşı E 
Fazla izaluıt : Karşıyaka eczanelerinden ve Beyler sokağında : VEREM: 

MÜCADELE dispanserinden alınır.. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iLAN 

Manisa belediyesinden: 
1 - Manisada yapılacak mezbaha İnşaatı ( 44061) lira ( 29) kwut

luk kqfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmUJtur. 
2 - Bu iıe ait eksiltme prbıamesi ile proje ve keıif Jciiıtlan ve 

bunlara ait müteferri kağıtlar (2) lira (20) kuruı mukabilinde Manisa 
belediyesi fen heyetinden alınır. 

3 - ihalesi 15. 8. 939 tarihine rasthyan aah günü saat (il) de 
Mania belediyesi binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminata (3304) lira (60) kurutlur. 
5 - isteklilerin Manisa Naha müdürlüğünden bu İ§ için alacakları 

ehliyet veıikuı ile 939 senesine ait Ticaret odaıı vesikasını yükıek 
mühendis veya yüksek mimar olduklanna veyahut bunlardan birisi
nin fenni mesuliyete i§tiraki ıuretile İ§İ yapacaklarına dair noterlikten 
muıaddak teahhüd senedini teklif mektuplannın içerisine koyacak
lardır. 

6 - isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıYıacaklan teklif 
mektuplannı 15. 8. 939 salı günü saat (10) a kadar makbuz muka
bilinde Manisa belediye riya~etine vermeleri veya bu saate kadar ge
lecek surette posta ile göndermeleri ve postada vaki olacak tehirlerin 
kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

28, 1, 4, 8 2693 (1568) 
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YENf ASlft lACUSTO 

Moskova erkanıharp görüş 
Moskovaya gidecek askeri heyet seçildi. Bir amele mebus: "Askerlerin da· 
ha evvel anlaşniaya vararak siyasilere ders vermelerini umarım,, dedi 

iki tarafın da gayreti Danzig ve Uzak Şark işi 
Ihtiliflı noktaları halledip bir an 
evvel bir anlaşmaya varmaktır 

Avam Kamarasında bu meseleler 
Üzerinde de Başvekil izahat verdi 

,..,.,,,,.,,.,.-~,...--.,...,..-..--~--..-.,"""'-..,,,''~·~· -~,---=~--"""'..,..-:--;:--:-'JI 
~;,.:;: 

Ingiliz 1ıaı•a kuvvetlerinden bombardıman tayyareleri 
muahede.sini feshetmek imkanını göz değil midir? Londra, 31 (Ö.R) - Avam kamara- gayret sarfedilmektedir. 

Sovyet Rıı.syamn hava kuvvetleri 
- Hükümet Amerikaya temin etmiş geçmesini istediğini inkfır etmiş ve de" 

sında harici siyaset hakkında beklenen Bundan maksat ta, Kremlinde bilhas
mUzakereler bugün öğleden sonra mu- sa büyük bir ehenuniyet atfedilen aske
halif liberal partisi reisi Sir Arşibald ri görüşmelere zemin hazırlamaktır. 
Sinkler tarafından açılmıştır. Liberal li- Bu münasebetle, Rusyanın 1914 - 18 
deri başvekildcn, hükUmetin harict si- harbine girişinin 25 inci yıldönümü mü
yaseti hakkında izahat vermesini talep nnsebetiyle Sovyet gazetelerinde intişar 
etmiştir. Söze başlarken ilkönce şu be- eden makaleler dikkılti caliptir. Bu ya
yanatta bulunmuştur : zılnrda Sovyet Rusyanın bir sulh cep-

önünde tutup tutmadığını sormuşlardır. B.. Çemberlayn : - Fikrimce uzak midir ki birleşik devletler tarafından miştir ki : . 
Japonyaya karşı silah ambargosu tatbik ır - Bu iddiayı ve İngiliz se~ 
edildiği takdirde bunu İngilterede de J~pon hük~etine ş~~ olarak b~ ~ 
buna benzer bir tedbir takip edecektir.. hıyette tcırunat verdigı hakkındakı 

B. Çembcrlayn demiştir ki : şarkta İngiltere ve Amerikanın maksat 
• - Bu, derin bir tetkike muhtaç olan ve gayeleri aynidir. Fakat şartlar iki ta

bir sualdir. Bugün bu hususta beya- raf için tamamiyle ayni değildir. 
natta bUlunacak vaziyette olmadığı 1 B. Noel Beker : - Amerikanın aldı- Bu suale hariciye müsteşarı B. Butler mihi kat'iyyen reddederim .. • ·~ 

Londra, 31 (A.A) - Röytcr aJ d-9" 
nın diplomatik muhabirine göre, sce eti 
den hariciyeye Moskova görüşnel_eıı 
hakkında yeni raporlar gelmiştir .. 
raporlar tetkik edilmektedir. 

• - İngilterede umumi efkarın temi- hesi tesisine knt'i karnrı olduğu ve cep
nata ihtiyacı olmıyan bir nokta vardır : heye iştirake hazır bulunduğu kaydedi
Bu da İngilterenin Fransa ile olan mil- Iprpr .. Yeter ki bu cephe akitler 'arasın
nasebetleridir. Fransa a:ıali&'e nazm B. d'a tam bir müsavata müstenit bulunsun 
Pol Reno emin olnbil k" da ma- ve •Ademi müdahaleu siyaseti denilen 
lt yeni doğuşun ha İngilterede politikanın kat'i surette terkini müta-
kaydedilmiştir ve İngiliL'inilleti bu tek- zammın bulunsun .. 
rar doğuş safhalarını alAka ile takip et- Sovyet gazeteleri diyorlar ki : A vru-
mektedir. • pa umumi efk&rının gösterdiği sebebi 

Bundan sonra Sir Arşlbald Sirikler B. kolayca anlaşılan sabırsızlığa rağmen, 
• Çemberlaynden hükümetin Danzig me- müzakerelerin kat'i olarak neticelenme

,ıclesinde hattı hareketini yeniden tasrih si için daha bir müddet lfizım gelecek
etmesini istemiş ve Moskova müzakere- tir.. Bununla beraber bunların müsait 
'leri hakkında da tafsilat talep etmiştir. neticesinden şüphe edilemez. 

Moskova müzakereleri hakkında, baş- Londra, 31 (Ö.R) - Avam kamara-
vekil bu hafta içinde Sovyet erkAnıhar- sında amele mebuslardan Artur Hen
biyesiyle İngiliz ve Fransız erkAnıhar- derson tarafından Polonya ile mali mil
biyelerinin mümessilleri arasında askeıi zakcrelerin ve Danzig meselesinin vazi
milzakerelerin başlıyacağını beyan ede- yeti hakkında sorulan suallere başvekil 
bilecek mevkide olmuş ve demiştir ki : B. Çemberlayn şu cevabı vermi§tir : 

«- Sovyet hilkümeti, siyasi müzake- • - 25 temmuzda maliye nazırı tara-
re1erin şimdiki safhasında askeri muha- fındandan bu hususta yapılan beyanata 
verclere derhal başlamanın faydalı ola- §İmdilik her hangi birşey ilave edecek 
cağını beyan ve teklif etmiştir. İngiliz mevkide değilim .. Teknik mahiyette ba
ve Fransız hükUmetleri de bu hususta z.ı güçlükler çıktığı doğrudur.. Bunların 
ınutabık kalmışlardır. iktiham edileceğini ümit ediyoruz.. Bu-

lngiliz başvekili beyanatta buiıınurken 
mı teessürle beyan ederim. Her halde ' ğı tedbire müvazi bir tedbir almak için 
bu hususta Dominyon hükümetleriyle dominyonlarla derhal müzakereye giri-
istişare zarureti vardır.• şilmiş midir? 

B. Artur Henderson : - İngilterenin Başvekil: - Hükümet filhalcika Do-
de Japonyaya karşı birleşik devletlerle minyonlarla temas halinde kalacaktır .• 
nyni siyaseti takip etmesi şayanı arzu 1 Diğer bir mebus şu suali sormuştur : 

cevap vermiştir : 
• - Bu mahiyette bir teşebbüs te do

minyonlarla istişareyi istilzam eder.• 
B. Noel Bekerin diğer bir sualine ce

vaben, hariciye nazın Japonyanın İngil· 
tereden Çin dolarına milzaheretten vaz 

lngiliz-Japon müzakereleri İngiliz ve Fransız hükümetleri erkanı nunla beraber, meclisin tatil devresine 
harbiye mümessillerini mümkün olduğu girmezden evvel bu neticenin elde edil
kndar yakın bir tarihte göndermek üze- mesl ve Avam kamarasının tasdikine ar
re tertibat almaktadırlar. Askeri görüş- zedilmesi muhtemel görülmemektedir. 

melere müvazi olarak siyast anla,.c;manın ırDanzig meselesine gelince, çok neza- Sadece Tı·ençı·nde sulh nı·zamı etra-
kat'i olarak akdi için de milzakercler ketle temas edilmesi icap eden bir me-
devam edecektir. sele olmakla beraber hükümete sebep-

•İngiliz askeri heyeti amiral sk Reji- siz ve yen;iz en~lcr telkin etmemek- f d 1 B • b 1 e de 1 d • 
:::,:~=ıı:=~:,~:~e:l;:,;t~~cka,31(Ö R)-Avam kamara· ın a o uyor. ır te ığ neşre 1 1 
mürekkep olacaktır.• sında bir çok mebuslar İngiliz umumi Tokyo 31 (ö.R) - Ingiliz - J apon mü- r edilmiştir. . zam içinde ve hAdisesiz cereyan etmiş, 

Müstakil mebuslardan Mils mümkün efkarını çok işgal eden uzak şark mese- zakereleri saat 13 te tekrar başlamıştır. Domei ajansına göre Tiyençinde In- seferber haline konulan polis kuvvetleri 
olduğu kadar yakın bir tarihte tabiriyle lesi hakkında hüh.-ümetin mütalaaları- Umumi içtima neticesinde hariciye ne- giliz ve Japon otoritelerinin işbirliği hu- müdahale mecburiyetinde kalmamıştır. 
başvekilin ne kasdettiğini sormuştur. nı öğrenmek istemişlerdir. Liberal par- zareti istihbarat bürosu tarafından şu susunda bütün müşkülatı bertaraf et- Nümayişin sebebi, Amerikanın J aponya 

B. Çemberlayn askeıi muhaverclerin tisi reisi Sir Arşibald Sinkler başvekil- tebliğ neşredilmiştir: mek için daha bazı meselelerin halli ile ticaret muahedesini feshetmesinden 
bu hafta başlamasının muhtemel oldu- den Tokyo müzakerelerinin esasını teş- c28 Temmuz Cuma günü kesilen mü- icap etmektedir. Meselenin Sir Robert dolayı Japonyada hılsıl olan iğbirardır. 
ğunu tasrih etmiştir. kil eden formül hakkında izahat istemiş 1..akerelere bugün saat 16 da tekrar baş- Kregi tarafından Ingiliz hükümetine Paris 31 (A.A) - La Rochassiere, In-

Hwa rahatsız olan amele partisi lideri ve şunları sormuştur : lanmıştır. Görüşmeler Tiyençinde sulh arzdan sonra anlaşmanın tamamlanaca- giliz - J apon meseleleri hakkında Petit 
B. Atliyc vekaleten amele mebusların- • - İngiltere Çine karşı yapılan ta- ve nizamın muhafazası meselesine inhi- ğı zannediliyor. Tiyençin zabıta mesele- Joumal gazetesinde şu satırları yazıyor: 
dan Dalton, Çemberlayn hükümctine arruzun dolayısiyle suç ortağı olacak sar etmiştir. Tiyençin Ingiliz belediye sini müzakere için tfili komite yarın iç- Şurası müşahede ve tesbit edilebilir 
karşı bazı tenkitlerde bulunmakla bera- mı? Çine sulhçu müzaheretini geri mi mıntakası şefini dinledikten sonra, tet- tima edecektir. Ekonomik meseleleri ki, diplomatik realiteler sahasına sokul
bcr erkfuııharbiye müzakerelerinin baş- ~lncaktır?ıı kik edilen meseleye aid bazı noktaların müzakere maksadiyle de diğer bir t51i makla, uzak doğuda bizim menfaatleri-
byacağı haberini memnuniyetle karşıla- Sonra, Amerikanın Japonya ile tica- tali komiteye havale edilmesine karar komite toplanacaktır. mi7Je nıüvazi olan Jngiliz menfaatlerinin 
ınış ve demiştir ki : ret muahedesini feshetmesi münasebeti- verilmiştir. Bu müzakerelere rağmen bu sabah tesirli bir surette müdafaası için en eyi 

• - Askerlerin siyasilerden daha ev- le liberal partisinin lideri uzak şarkta Tali komite, umumi içlirnaın taliki Tokyonun jki noktasında Jngiliz aleyh- yol seçilmiş bulunuyor. Ingiliz hariciye-
vel bir anlaşmaya vararak siyasi adam- birleşik devletlerlc bir iş birliği siyaseti akabinde derhal içtima etmiş ve Tiyen- tarı nümayişler yapılmıştır. Bu nüma- sinin politikasında Avrupadakinden da
lara bir ders vcre~cklerini ümit ederim.• takip fırsatının kaçırılmamasını istemiş çinde Ingiliz belediye makamatı He Ja- yişlcr Ingiliz aleyhtarı vatandaşlar cemi- ha fazla olarak hdkim olan ticari men-

1 
Paris, 31 (A.A) - Boutelleau, LOııd

radan Figaro gazetesine bildiriyor : • 
Çemberlayn bugün avam krunartısıı1 

da Molotofla yapılan son müWtn~ 
hakkında beklenen beyanatı yapa~~ 
cek vaziyette olacak ve siyasi bir ~ 
manın akdini haber veremediği tak ç,1 

hiç olmazsa Moskovaya gönderilecek ; 
kert mütahassısların isimleri ile he1e,ı.J 
vazüe ve salahiyetini ve orada ne k9' .... 
kalacağını bildirecektir. 

Perşembe günü bir müzakere daJı8 et' 
reyan edecektir .. Resmt mahfcllc~ ~ 
vekil bugün meclisin arzu ettiği ~- . 
de sarih davranamadığı takdirde ~ 
şembe günü Lord Halifaksın ın~ 

tatili arifesinde, İngiliz - Sovyet arı11 
masının kat'i olarak akdini bU~., 
vaziyette olacağını kuvvetle funit e 
mektedirler. , 

·ot· 
Ordre gazetesinde P ertinaks yaıJYıte" 
Stalin ve müşavirleri, Balbk de~!~~ 

rinde rejim veya kabine de~~ıJ 
veyahut diplomatik mtizakerelel' lll 
memleketlerde Almanyarun hfildıtl ~ 
surette nüfuzunu tesis edecek ın ~ 
te görüldüğü takdirde harekete g~....,e
mck için kendilerine açık kart ve? 
sini istiyorlar. İstedikleri şey, JJl .f1' 

Danzigdc yapılan (Hulül) e benzet# 
ziyetlere karşı koymaktır. Filb ~ 
Avusturyada, Bohemyada, Meınel~ 1>1' 
Danzigde sabit olan Hitler tekniği ~· 
talebi b üyük mikyasta haklı gösterıı1 
tedir. ~ 

Londra 31 (A.A) - Çemberhı.r~,. 
bugün avam kamarasında I.ngi~ - tı.1 
pon münasebetleri hakkında bcYaıııı fi."" 
bulunacağını tahmin eden TimeS gaıC•C' 
sinin diplomatik muharriri Tokyod11 ~
ni güçlükler çıktığını kaydetliktcrı !i 

ra başvekilin müzakerelerin bnşlapgıCJ)' 
da yaptığı gibi bu sefer de şüphesiz~11t;; 
ça beyanatta bulunarak JogilteJ .... -

')rtı'" 
başka bir devletin emriyle harici 51 ~ 
tini değiştirmiyeceğini tasrih edeet°"' 
yazmaktadır. giltC" 

Muharrire göre Çemberlayn, l~ i5·,J 
renin Japonyanın bütün talepleriP1 

0
dY 

etmekle Çin ihracat ticaretinin dnY
9 ,.,j 

ğı Çin dolarına müzaheret etrncktcJl ıııı$ 
geçmiş olacağını ve bu takdirde .;flıtl 
Ingilterenin değil Fransa ve Aıncrı ı.ti · 
da zarar göreceklerini beyan edece 

Moskova, 31 (O.R) - Buradaki cc- ve başvekilden parlamentoya ve sulh pon otoriteleri arasında dnha dostane yeti tarafından tertip edilmiştir. Nüma- foatlcr mevzuu bahsolduğu zaman, In
r.cbi mahfelleri İngiliz - Fransız - Rus cephesinde İngiltere ile müşterek olan bir işbirliği için yeni bir anlaşma şekil- yişçiler IngiJizlerfo müzakerelerin kesil- gilizler boyun eğmezler, bununla bera
müzakerelerinin çok yakında müsait bir devletlere haber verilmeden Almanya lerini tetkik etmiştir. Bu içtimadan ön- mesini istiycn bir karar sureti kabul her Japonları da her şeyden evvel ilgi
ncticeye varacagı hakkında nikbinlikle- ve İtalya ile resmi veya gayıi resmi hiç ce, Tiyençin Japon askeri mümessili In- ederek başvekile, harbiye, hariciye ve )endircn cihet budur. Filhakika, Japon
rini muhafa7.a ediyorlar. Bir kaç günden bir müzakereye girişilmiyeceği hakkın- giliz sefiri ve ataşe militeri ile Tiyençine bahriye nazırlarına hususi heyetler va- ların Tiyençin hadisesinden istifade ede-
beri hasıl olan intibaa göre, İngiliz ve :la başvekilden teminat istemiştir. aid ekonomik meseleleri görüşmüştü. sıtasiyle tevdi etmişlerdir. rck temin etmek istedikleri şey, Ingiliz- BEYNELMİLEL 
Fransızlar tarafından olduğu gibi, Sov- Diğer parlamento fiznları ve bilhassa Ekonomik meseleleri tetkike memur tfıli Biiyük kalabalık halinde toplanan nü- lerin Çin para.,ına müzaheret etmek su- U"'lise koniCeransı . elfil ıJ 
yet i r tarafından da h.H\ mevcut kalan mele m buslarından Artur Henderson komite içtimaı bu sabah yapılacaktı. Fa- mayişçiler iki kol t<'şkil etmişlerdi. Bun- retiyJe Çankayşek'in harbı finanse et- Liubliann, 31 (A.A) - Beyn 
ihtill'fları en kı ahır v de irind<.' tn f H' e :Noel B l er hül ümetin, Birleşik clev- kat iki tarafın daha tam olarak hazırlan- lar lngiliz sefarethanesi yakınında bir- mesine imkan vermelerinin önüne geç- kilise kon resi dün buyi.ik mcr 
et • te b " ·n 1la ,aihl Jan;mya.fılııa ~ ..nıı>laruu " lr1t h· 1'm \. '"'\~} 1 h;,.1 .... ;.11 .. h .. 1 .. r-••rı..,.-'•• 1'IT • - .. ı .• :,. . 


