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1 
Günü aeçm~ nüshalar (25) kuruftur. 

_ T E L E F O N : 2697 

Uan münderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. Cümhunvetm "t Ciimhurivet tıt"rinE" bekçiıi, 3abahlan çık4r ıiya8i gdZetedir 

m wel o 
Dost lngilterenin Mal a h 
gemisi bugün şehrimize geliyo~ 

Yine bugün lngiltere Akdeniz filosu 
iral gemisi Istanbulu ziyaret ediyor 

A 

a 
Malaya gemisi saat 10,25 de şehri 
25 pare topla selamlayarak limana 
girecek ve kışladan da ayni top sela
mı ile mukabele görecektir. Gece 
Vali tarafından Malaya kumandanı 

şerefine bir ziyafet verilecektir 

Im nbulu ziyaret edecek V arspit A miral gemisi 

.Şehrimize gelecek olan Malaya tipi bir Ingiliz zırhlısı 

Reisicümh rumuz lnönü 
lstanbula gelecek Qf an lngiliz amiralını 
A nkarada Cuma günü kabul buyuracaklar 

Is tanbul 1 (Husufil) - Ingiliz amiral İılosu yarın sabah (bu sabah) dokuz
da limanımıza gelecek, merasimle karşılnnacaktır. Dost ve müttefik lngiliz 
devletinin Amiralı ve denizcileri şereflerine ziyafetler verilecek ve kenc;lilc
rine btiytik bir hüsnü knbul gö.5tcrilece!üir. 

Misafir denizciler Perşembe günü Taksimdeki Cümhuriyct abidesine me
rasimle çelenk koyacaklardır. Ingiliz Amirnlı Cuma günü devlet hava yolla
rının hususi tayyaresiyle Yeşilköy hava meydanından Ankaraya hareket 
edecektir. Amiral Ankarada Cümhurreisimiz. Inönü tarafından kabul edile
cek ve akşama yine tayyare ile Istanbula avdet edecektir. 

Misafir filo Paznr güni\ limanımızı terkedecektir. 
On sekiz yıldanberi, ecnebi bayrağını taşıyan hiç bir harp gemisine Izmir 

müstahkem mevkiinin ııçılmıyan kapıları, bugün ilk defa, büyük bir dostu 
- SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -

il • 

B· Beck lngiliz elçisi 
ile görüştü 

Varşova 1 (A.A) - B. Beck, Londradan dö 
nen Inglliz büyük elçisini kabul etmiştir. 

·--------' Yeni Asa Matbaasında Buılnufbr. 

Antakyadan 

Hatay valisi 
Parti binasında Hatay halk mümes
silleri ile cümhuriyet rejimi Üzerinde 

faydalı bir konuşmada bulundu 
Antakya 1 (A.A) - Vali Sökmensüer 

dün sabah parti binasında toplanmış 

olan Antakya halkı mümessilleriyle 
Cümhuriyet rejimi Uzerinde faydalı bir 

hasbihnlde bulurunuş, ana vatan kanun
larına uıten kendiliklerinden uyarak 
Cilmhuriyetin yüksek prensiplerini be-

- SONU 8 iNCi SAHİFEDE -

Elazık - Malatya arasında i smet Inönü köprüsü 

Bir dostluk Gözyaşları ile Istanbulda Elazıg ile Keban a:rasın-
T ezahürü • • . Bir sine:a yangını da yeni yapılan köprü 
Karşısında Dr. Cevdet Fuat Ozyarı Panik çıktı~ve bir çok Elazığ J (A A) - Elazığ ile Keban lunmuştur. Bu münasebetle söylenen nl.Jıio 

kimSel I d a_~a~md.~ Y~.ni :,apılan b.eto~.arm~ çıp köp- tuk~ar_d~, köprülerin ve yolların mem1o-ı 
-~- k t ~ d. k er yara an ... rusu dorduncu umumı mufettl§ general ketımızın iktısadi ve umumi hayatında. 

HAKKI OCAKOOLU ara opr a ga Ver ) İstanbul, 1 (Hususi) - Gece Orta Alpdoğan tarafından dün açılmııtır. yaptığı iy i tesirler tebarüz ettirilmiııtir. 
köyde, yazlık sinemada dün ikiye do!;'l'u Açılma töreninde Elazığdan, Keban- Kebanda Murat ~uyu üzerinde geç 
{ilimlerin tutuşması ile bir yangın çık- dan ve köylerden gelen binlerce hall: bu- - $01'~ 6 iNCi SAHİF'EDE -

Dost ve müttefik lngiltere devlet i
nin Akdeniz filosuna mensup bazı 
harp gemileri, bugün Türk limanla
tırıı ziyaret edeceklerdir. 
k Amiral gemisi lstanbulda sıcak bir 
J abule mazhar olurken «Malaya» da 
~mirin samimi ve temiz duy~ularını 

har eylemeRe fırsat verecektir. 
l Türk - lngiliz dostluğu beynelmi
el vaziyetin son aylar içindeki veha
l'ıletinden doğuvermiş yepyeni bir 
"arlık değildir. 

Tarih sahifelerini karıştırdığımız 
rrnan bu iki asil milletin bir çok de-
alar yanyana mevki aldıklarını, 
~~şterek maksadlar uğurunda dö
Vuııtüklerini, kanlarını döktüklerini 
~ör·· ·· uruz. 

Muahedelere, dostluklara sadakat 
t e Vefa göstermek iki milletin müş
terek mümeyyiz vasıflEırından birini 
eşkil eder. 
~Biz, İngiltereye dostuz. Dediğimiz 
i llıan, bu iki kelimeyi bir nezaket 
~?ı olarak dudaklarımızdan dökül
f:.a Uş saymıyoruz. Bu iki kelimenin 
tn~landırdığı asil manayı, yüreği
itt •~de hisseyliyoruz, içden gelen bir 
.. an halinde tekrar eylemekten hu
<>lls .. b" R ı~ zevk duyuyoruz. 
bu kea1ıtelerin daima kuvvet verdiği 
'1 arsılıklı dostluk duygularına 
lert\urrıi harbı ileri sürerek tariz eden-

r Vardır. 

'tt kkat k~~ul eylemek lazımdır ki 
r ~51nDılız dostlu~hırıun varattığı - ONU 2 iNCi SAYFADA -

HAKKI OC OCLV 

mıştır. Sinemnda bulunan halk paniğe 
kapılarak kaçışmağa başladı.. Panik es
nasında üç kişi muhtelif yerlerinden 
a.,"1r ve altı kişi de hafif surette yaralan
mıştır. Yaralılar hastuneye kaldırılmış
tır .. Tahkikata devam olunmaktadır. 

Bir Alman 
----~---

Boğaz ıç·nde memnu 
mıntakada resim 
çe ·ttiğ. den dolayı 
muhakeme e .. iyor •• 

-*-İstanbul, 1 (Hususi) - Tatil dofayı-
siylo ağır ecza işlerine bakan asliye 
ikinci ceza mnhkemesinde boğaz iç.inde
ki memnu mıntakada resim çeken Al
man tebaasından Vilhelm Kermenin 
muhakemesine gizli olarak başlamışbr .. 
Vilhclm Kermen, Anknrn inşaat ustn 
okulu mUtnhassıS muallimlerinden idi .. 
Hlldise bir müddet evvel cereyan etmiş
ti ve o znman tevkif edilmişti. 

Dünkü cenaze töreııi ndcn. hazin bir intiba A VRUP ANII 
Evvelki akşam hayata gözlerini yu- Bu merasim için kiralanan taksilerin sa-

man büyük insan, Dr. B. Cevdet Fuat, yısı o kadar büyük bir yekfuı teşkil edi- Buğ ay rekoltesi 
dün kendisini seven ve tanıyan binlerce yordu ki, şehirde tek taksi kalmamıştı. Londra, 1 (Ö.R) - Roma Ziraat ens
kişinin sıcak gözyaşları içinde ebedi Merhumun cenazesi, muvaffakıyeti tittisünün tahminlerine göre Avrupanın 
medfcnine kadar takip edilmiştir.. Hiç için gözlerini kapadığı Eşrcfpaşa hasta- buğday rekoltesi bu sene 44 milyon ton
bir programa istinat etmiyen bu cenaze nesinden kaldırılmış ve omuzlarda Ke- dur. Geçen senenin müstesna rekoltcsin
merasimi, görülmemiş bir şekilde, ken- mer karakolu önüne kadar getirilmiştir. den yüzde 14 daha nz olmakla beraber, 
disini tanıyanların samimi ve içten ala- Buraya kadar, merhwnun bizzat tedavi bu sene rekoltesi 1!)35 - 937 vasntisinden 
kasiylc parlak bir şekilde yapılmıştır... - SOl\~ 6 iNCi SAHİFEDE - biraz daha fazladır .. 

Yarın saat tam on yedide 

Malaya sporcuları lzmir 
takımı ile karşılaşıyor 

Mac tan evvel • 
calınacak ve 

iki milletin marşları 
merasim yapılacak 

• 

Izmir muhteliti bi T maç esnasında 
Misafir cMalayu gemisindeki lngiliz sunu izhar eyledikleri için lzmir spol'CUı< 

futbolcul arı lzmiri ziyaretleri esnasında lan misafirlerle iki samimiyet maçı yaP,-! 
aradaki dostluğun spor sahasında yapı- mağı kabul eylemiıılerdir. 
lacak kardeşçe temaslarla takviyesi arzu· - SONC G l. TCI SAPİFEDE -



-=== 

ŞEHiR HABERLERi Bir dostluk 
Tezahürü 
Karşısında 

• 

Bir ana Tayyare sın em ası önünde 
TARIHIROMAN Y A Z A N : Şahin AK.DUMAN ----tr·---

HAKKI OCA.KOCLU çocuğunu örterken Bir motosikletli genç, 
tabanca ile yaralandı J d 38-

Sadrazam kapının eşiğinde göründü .. fstan.- Bayındınn Ova köyünde Arap oğulla- agw ır surette yara an ) 
LÖ lü Al• . d / 3 Ü Ü nndan Mehmet karısı Ayşe, müessir bir kudretten hayal inkisanna uğnyao• 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE -

R Y 1 paşa, peftn e Ve yan OTtnua Y T • ka7.aya sebebiyet vermiştir. 1 v 1 d d la b t ·zt~ 
0 .. hah bir' · k d da T 'dd t1 to 'ki ti kulla ann agız ann a o şan u arı 

Yen birçok muhafızlarla muhat bulunu yordu Bn. Ayşe San, hasta bulunan ıs ya- . un sa .. mcı or o~ ayyare şı e e ~ ve mo sı e - re verilecek çok kuvvetli cevaplar ela 
"Şllldaki oğlu Yusufun üzerine örtmek sıneması onUnde müthiş hır kaza ol- nan B. Yusuf Çağlıyan düşerek başın- d 
üzere yüklük içinde bir uorganı aldığı muştur. 511 sayılı husust otomobilini dan ağır surette yaralanmıştır. varE ır. .. h d b'z 

T d d · aks. dala h · •v · ·· ek" d'' bo la J • v •• b vet umumı arp esnasın a ı 
avanın a erın ı sa r u- gıttıgıne, ot ı unyayı y mış sırada yorganın içinde bulunan taban- ıdare eden bugday tuccarlanndan ay Yaralı derhal memleket hastanesine b .. k'" .. f"kl • . l 1 ·•. 

1 · k ·d· ld .. h' l rd ' . . · ugun u mutte ı erımız o an n~r-
au e getırme te ı ı. o uguna za ıp o uyo u... ca yere düşerek ateş almıştır Çıkan Ahmet Knrpat, sıncma c:ı.vannda yolun kaldmlarak tedavi altına alınmıştır F .1 l d"" .. ··k 

Hariçte işlerin bozuk gitmesine ve fstanköylü, henüz gençti ... ihtiyar kur~un zavallı an~ ayagvına ·~·astlıya- bir tnrafmdan diğer tarahna geçmek is- H t h Uz ~-hlik d dir If' ·d . Fterke veb rad~~.1 e ar~ ancab 0

1~ştur: ıek ka ka k ·· l · k l b ki ~ . b" .... ı..... nak . . ak" aya ı en K e e •• a esı a at u ovusmemn se ep erı va mem et umurunun .. rma rışı yuz erı ap ıyan uruşu ar onun rak ynralamıstır. Yaralı tedavi altına tiycn ır :l""..,.. çarpmaı ıçın m ı- v d I l k T·· k. . «P isla4 

bir halde olmasına ragmen, burada çehresinde hiç yoktu... ın ır ~ nesini yavaşlatmıştır. alınamamıştır. Terzi B. Yusuf Çaglıya- ı: mparator ~ . ur ıy~sı an 

d 1 d ı d · b. k ·f Old k ·· ı ·· ·· .. d nl mışt · h t 'ki ı· · b"' ilk' b' mızm» cPanturkızm7> dıye tahakku-ev et a am arı erın ır eyı ve u ça guze gorunuyor u... -*- Arkadan 80 kilometre ~üratle gel-tnın er zaman mo osı e ını uy ır .. .. .. .. I n 
. . d ·d·ı E b .. lt•v• k kl l .. d k 1 48 l "kl ı ·· tl .. d .. ,,. .. b' h' { da il ku mu!'lkul buyuk hayal ere dayana neşe ıçın e ı ı er... sasen u guze ıgı, ya ışı ı ıgı o- • CEaA AL Emıız:tL ıne te o an numara ı motosı et, oto- sura e sur u6 u ır şa ıt :tara m n a- b. 1. 'k k. d' d 

S .. l . . 1· t d . b' l"k 1 . 1 .. 1 AI" d d &ı<1U111. ~ b"l' l .. • b'l d d'J . . ır PO ıtı a ta ıp e ıvor u. oz erının il. 'C ıs e erın ır a a a oyısıy e ona guze ce 1 paşa a e- İzmır' "th l"t .. '"ğ'' b mo ı ın yavaş aması uzerıne otomo ı e e e 1 mıştır. y . t l Akd •. b' r 1 
• b. t d d v "ht• ·ı kt 'd. ı n n gumru u muayene aş anı ta vanın, enızı ır ta -

ve ın ısa uyan ır ıgını sezen ı ı- nı me e ı ı... 1...- Cem 1 E el b" d t ··ı·· h 1· · k 'b· ·· kaza k b f "ki . b. fıkr T d .. kı f f "hf h •neınuru Ui.IY n r ır ercce er- G ı · k o·· y . d yan go u a ıne S(etırme gı 1 sergu-
yarkl 8v er hu seler 1 nrdcı ırF kaa d k.aşı ıgı .. b!'1b~ ıkn tı dışamh dı ~ s1ın- ti cttirileı·ek maaşı so liraya çıkarılmış- ere I C 1 Var 1 O a zeşt olmaktan bir adım ileri geçemi-
na etmege azır anıyo u.. a t a ı tenasu u ır a a a erın eş- t k l b .. k'" h 1. · e 
b ak. k I d · · · ır.. vece o an ugun u ava ı peşın 

una v ıt ama ı... tirmıştı... Ahll\ki l ki el ı· · 1 k d' · · l k T'" k" · 
O d dı d b . k .. ..1 Ba d d l h a · ve ınes e ı ıyetiy e en ısı- B b o zaman ımparator u ur ıyesı ta• 

l 
sırala şalrka ır talımd gur~.- d eklŞ1n. adsakrazaıı ~akramka susçad- nimuhitinescvdirmişolruıbu kıymetli ı·rgenç enı·ştesı·nı· ta an kılmıştı 

tü er, ace e ace e oşuşma ar an mu- ır ş ın e a avı ·avu sırtın a .. ..k ü .. t b 'k cd . • B · .1.. d.. H 
tevellit ·ayak sesleri duyuldu... serasere (~) kaplı, dört yenli gayet gumru ç yu e rı * erız. duna 1 ad~eten ga~pf ed~nl y~ı « as-

. . . . . kı h. k"" k b l - - ta a am~ ıye tavsı ı en ımpara-
Ve hademeden bırısı gelıp vezır- ymettar samur ır ur • ununa - B ,....A · k •ı •• ld •• d •• l v b" k · f ed · d 

Ierle kazaskerleri selamladıktan son- tmdada mavi atlastan uzun bir entari . ı:. y M . . c ~ ur şunu } e 0 uf u torB~R"da ır ı~:htfaızaf :1 emı~or ~· 
d k bbe al d v bulunuyordu ... Belindeki İpekli ku- ViHiyet me1.'1.upçuluk knlemı mümey- -..... ı ayette ıstı ı e ser~zeştın 

ra sa razamın u tına ogru · · B M hm Ali Ak ·· D ~· d d v d " b k 1 b k nh 1 k ld ., h b d. kta kabzesi yekpare zümrütten yızı . e et gun egınncn c- ogur ugu u ar~ı aşma, u a 
geSmek te l~k ugRunu ı·aker vekr ı:. şab·r se'nel"k Mısır hazı"ne"ı· deg"erinde re ruiliiyesi müdürlüğüne tayin edilmiş M" k d l Ş ·r TT\Ücadele, tarihi bir kıymet taşıyan 

e sen ı ume ı azas ·erı ya- ı ı " , 'd 1 ·r . 1...- la ödemi~in Birgi nahıyesine bağlı Gereli una a§a sırasın a ge en erı e T'' k f .1. d l .. d v r-
d h . ] k k k eşsız" b·ır hançer vardı ve gı ere c vnu esme UJŞ mıştır. k c ··'- . k k ı_ d . M h y ld ur - ngı ız ost uguna eger ve 

§ın an ıç umu mıyaca ve pe • ço ··· öyü civarında Kavak kuyu mevkiinde u~çenın er e ~ar eşı e met ı ız, k 1.• k t• . 1 n-

1 . k b. 1.. • • Sed" ~• 'y"ce yerleşmesı'nı· mu"'te -- .. L-- ·ı l"k d 1 b el f "lle uzumunu ve anaa mı cana genç erı şaşırtaca ır te aş ve ıstı- ırce ı ı - İLK BAVA SEFERİ bir cinayet olmuştur. muna~a ı e a a a ar o muş: u e a -:! d Ca kk l t "kl .. l .. d 
calle hemen sedirden fırladı Diğer akip kazaskerlerle, İstanbul kadısına Hadise hakkında mahallinden alımın hemşire ortadan çekilmiş ve iki erkek l ır. ıT ... kna 'lla e. v_e st·ı· a mk ub':8) ~ 

. . ·· .. b k .. k b" ·f d ·ı . İstanbul - İzmir hava seferleri için k k 1 .esı ur mı etinın, sonme ı mı-aza da, kazasker gıbı derhal ayaga a ıp, agır • va u~ ır ı a e ı e · . . . . . arşı arşıya ka mıştır. b. h . h. b 1 d .. u-
kaJktılar ... Kürklerinin önünü ka- - Evvela şeri davalara baksak, hazırlıklar ikmal edilınıştir. Pazarlesı malUınat ou merkezdedir: ikisi de tabancalarını çıkarmış: daha ven ır ayatıyet: sa ıp u un uıı·le 

.. ll . . . . .., .. 1 · • dedı" Bunu bı.tı.rdı"kten sonra dig" er sabahı ilk tayyare İzmirdcn fstanbula gl- - Köy halkından 25 yaşlarında Bn. 1 d M h t y ld. . t . nu, hasta f'anıldun zamanlarda bı 
vuşturup ve sag e erını gogus ermın ... . . evve avranan e me ı ı:z, enış esı 1 h ] k h ... k ] k 
•. t•• k d kar l .., işlere bakarız... decek ve ayni akşam ilk tayyare lstan- Şerife Gökçe. ailevi bir meseleden do· Hüseyin Gök"'"ni tabanca ile ağır surette <.a ran:ıa.n ı . arı va arı yaratma 
us une oyup sa razamı şı amaga . . . b ld hrimiz el kür r- 1..udretmı haız oldugunu ortaya koy-
hazırlandılar.... . Aza~a, s?~razamın bu ~krı~ı t8:~- u an şc e g ece · layı zevci B. Hüseyin Gökçen ile bir mü- yaralamış ve yaralı ölmüştür. Suçlu za· du 

Veziri azamın divana depdebeli vıp ettıklerını anlatan derın hır su- -*- naka11aya tutuıımuıtu. ı bıtaya müracaatle teslim olmuştur. c· .. h • T·· k" . d l"f 
. • .. kut... B. TARSİN~UZEB um unvet ur ıyesı ış po ı ı-

bır alayla gelmesı mutad o1dugundan Ali h l b l d - İzmir sekizinci ı~ıetme müdürlügvilnc o d 1<.asını hayal ve sergüzeştler peşinde 
kubbe alhna ilkin kapıcılar kethüdası f dp~~. mda' zar ~Jkr: U ?~ U~U ~ rta te rı·satta '<O!<!maktan kurtararak realitelere da-
dah"} ld y l" d k' .. tara a onup ıvanı şı ayet ıçın ge· tayin edilen B. Tahsin Uzer dün gele- el 

ı o u... e e ın e ı uzun asayı I l . • . . .1 . . . k vadı Millt hudutlarımızın dı~ın a 
·· d f ·· k" en erın ıçerıye getırı mesı emnnı re yeni vazifesine başlamıştır. B. Tah- • · . . :. 
uç e a yere vurmasını mutea ıp d. · U 1 İzmlrd . 1 . \ıç bir emelımız olmadu;'(ına barış 

.. k k 1 • ver ı... sın zer sene erce e ış etme mü- . . w ' .. .. 

yu se sese. B" ı k ba k d'" ı .. -.. ·r .. "f 1 . b' hs' 150 d .. l" ·dealıne candan bagl. bulundugumu - ş· d" h"b. d l t (~) h - ır az sonra, ya maya ' şı a- ur ugu vazı esını 1 a ey eıruş ır şa ı- yar ımcı og' retmen as 1 .h • d ım ı, sa ı ı ev e az b k k l v k f . . .k. k.. tti - ~ cı anı ınandır ı 
] · "f ed" la d. bav d a , ı ıgı, ıya etı perışan ı ı oy- ye r. 

ret erı teşrı ıyor r, ıye gır ı.. 1.. d h . d 'l -*- Su halde tarihi Türk - İngiliz dost-
Sadrazam kapının eşiğinde görün- ~.' . sa rfz~m~~ . ~zuru~ad ~ır 1 e~··· ~ ad r oya alın 1 yor 1uğunun sevrini takio etmemesi idn 

dü ... fstanköylü Ali pa~. peşinde~~ y:şı: ote ısı ~~~.ar abaş~k~ ~ıs- Mekteplere alınacak 'lrtada hiç bir engel kalmamısh. Bil-
ve yanlarında yürüyen bir C(ok muha- e a. a glen~ gorkunb:n udı ı a al- l b "kis bu dostluira azami derecede k.y-
f l la . h b l d mm vazıyet erı uza ır yer en ge - meccani ta e e Orta tedr;sıı.t öğretmen kadrolarında I \•affakıyetle vazife görmüş olanlar csns • :. • 
ız ar mu at u urıuyor u... diki . • f l . . l v "llet vermesı lu7.unımm ıhtar eden 

O k h k gıl b. erını ve se a etın, perışan ı~ın en Maarif vekili bu yıl lise ve ort okul- bu y.•I yapılnc!lk değişmeler Ağustostan kadrodn '·azife alacaklardır. Asıl öğret· . bel' . 
geçer en er ea say ı ır va- f .. k b. be · . . . . w ı . .. verıı vaziyetler ardı. 

. ld ecı, en acmaca ır merte sıne lara alınacak meccani talebe hnkkında ıtıbnren teshıt cdilmcge bnşlanacaktır. men kadrosuna gırmek uzcre vekalete O l . I v 1 .. zıyet a ı... 1 t kl k .. t kt ·d· M "f \' k"I . d . .... 1 1 k _ 1 d 150 d sman ı ımparator u~unun ro u-
K bbe 1 d 1cl b•• .. b u aş ı arını apaçı gos erme e ı ı .. yeni bir talimatname hazırlamaktadır aan e a etı orta te rısat ogretmcn yapı aca muracaat ar an yar ımcı .. . d" l l v ha l d 

u atını o uran utun aş- K bbe al ka1 d l b" · 'h . k .• 1 k ._ 1 k .. ..v . da ... k b 1 d'l . . ~u RJm ı ta ya oynamaga "a ı. 
1 k • d .. k • u tının ıu ıvar arı, ır- Bu talimatnnme pek yakında bütün vi- ı tıyacını :.at ı o arn Karşı ama uzere ogretmenın egı a u e ı mı~tır. R . ) w ih t-
ar, san ı namaz an ru ua vanr gı- d b. .. kl 1 cak d b' k db" 1 1 y d .. ~ M ·r k"I . 1. 1 . . • oma ımparator u~nu ya e 

b. d . b' . h. ·1 v 'ld"l en ıre, yure er parça ıya ere- !ayet mnarif müdürlüklerine tevzi edile· ır ço te ır r.r a mıştır. nr ımcı og· ı aan ve a eti ıse enmızın ve orta k h l . d k b ·ıı t 
ı, erın ır ın ına ı e egı ı er... d .. . k k" f l . .1 1 k k 11 d "f 1 k 11 .d . 1 . • •• • 1 "Yle u yası peşın e oşan u mı e • 
Sah.b" d I h ti . v cc e muessır, es ın eryat ar, ını - cektir. rctmcn o ara ortn o ·u :ı.r a vazı e a · ı o u nrımızın ı arc ış erını uzerıne a an Akd •. l l .. 1 .. h 1. . _ 

ı ı ev et azre erı sagına, so- .1 l l k • . 1 . Av b . d" k .. 1 . b . 1 k 1 1 ~ enızı ta yan ao u a ıne getır 
1 ha . la eJ• • h fif tı er e sarsı dı... Bu yıl orta tedrisat mücss:::elcr •.• ı.· 2 00 ma ıı:tıyen erın gusto:run on eşme, ırc tor erın u ışe tam e ya o ma arı k d k ld 
una sıt temenna r, ını a çe 'k d k"l .. 1 . 1.. , 1 ... k. 1 k 11 1 t b"l 1 . 11e sev asına apı ı. 

k ld k 'ba lA l k Taşlan bile ihtizaza getirecek dere- ve muallim mekteplerine de 500 meccani .ıı ar ve ·u ~te muraco.at etme erı azım· ve ayı ıy e o u a meşgu o a ı me erı Akd . d h h • .. .. •. b"r 
a ırma tankı dr~t se m ar ça uho, cede acıklı olan bu sesler azanın Üze- leyli talebe kfibul edilecektir dır. Bu yıl şimdiye kadar yalnız şehriıniz· için de bazı tedbirler kararlaştırmıştır. l l • enız ~ 1 er ~nkgı uçu?c~ tı 

yavaş yavaş, en ı oturmasına ma - · .. . . 1. ı B .. • . ev etın ~enıs emesı, uvvetını ar -
.. 1·· ecl. d v ·ı ted• G - rinde hiç bir tesir uyandırmamıştı.. Bu yılki imtihan talimatnamesi hü- de unıvcrsıtede okuyan 500 e yn .ın ı u arada fen Eakultesı doçentlerınden f ·1 . l ., sus sus u s ıre ogru ı er ı... eç d .... . . ek"I t R B k .1.. ..k k 11. '1rması ngı tere ımparator ugunun 

· d Gerek vezirler ve gerekse kazas- kümlerine göre meccani olabilmek ıçın genç ynr ımcı ogretmen açın v a e e atıp er er 1 aveten yu se mua ım , " f l · · hl"k d .. -
tı, oraya otur u... _ b 1 1 d B 1 . t k b" .. d .. 1 .. v.. k k 1 ·ayatı men aat ermı te ı eye u 

V 
L b. k .. • kerlerle diğer rical küs (~) sesi din· iyi ve pek iyi derecede mezun olmnk lu· murncaatta u unmuş ar ır. u genç erın me te 1 mu ur ugune, orta er e mua · .. d"v•• k d b" . d . • ·-

e etrannı ır erre gozden geçı- d"I ki . d • t "d'' , .. - ·· ı· k b" .. d.. . . ö B d"' ·ur U!!U a ar ızım e emnıyetımı 
• • w • • }emekle kulaklarını alıştırmış bulu- zımdır. ı e en orta le rısa umum mu ur ugu 1 ım me te ı mu ur muavmı mer e ıı ~· . . .. k h· 

rıp, sonra ehle yaphgı hır ışaretle, 1 d Jk• k'" ı·· ·· f d • tnrafından tetkik edilerek kadro vazi- nynı mektep müdürlügwüne Ankara erkek \ tehdıt edıvonfo. Bu muı:ıtere tc 
k d l • . nuvor ar ı ı oy unun erya ı -··- · ,.. ''k k d T·· k 1 T fi -aya ta uran ann oturmasına ızın ) h f:f··b. . . . k 1 . M 11 yetlerine göre tayin muamelesi yapılacak lisesi coğrafya muallimi Ergun Malatya ' e arşısın a ur .. m~ı ız aa arı 

d . on ara a ı ır sıvrı sıne zırı tısı gı- 1• "ı O 1 ' . . .. .. . . . d h f 1 ki t l as lü-ver ı... b' ld' yun ar netice en geç EylGlün ilk haftasınn kadar lıscsı mudur ve col,'l'afya muallımlığıne, ·un a a aza Si aş ın m ına 
Vezirler, kazasker ve. ~iğ~r ri-

1 
ge ı... . . . . . . .. kendilerine bildirilmiş olacaktır. Malatya lisesi müdür ve edebiyat mual· "?um vardı. .• 

cal yerle beraber Kandıllı hır te- Maamafih, ne de olsa, ışte herıf- Maarıf vdcılı, Turk halk ıarkılarını 0 ld b . b'k d'l k 1 1 .. V r· M L· ı::-_1c· h. 1. . .. d.. f 2 Mavısda mu~terek deklaras· ' · 1 · b" d' b l k · d l . . · 1• ç yı an erı tat ı e ı me te o an ımı u ı anır ı:.ıı 1fC ır ısesı mu ur 
mennah çakblar Ve sedirlere otur- erın ır der ı, uraya an atma nı- er eme ve armonıu ıle. mıl ı oyunların d k _ . d d .. w ı d b' 11. ı·-· . d'I . yonlarla bu yapıldı . • ·1 ld'kl · b' ·k'" · l b l d r·l 1 k . yar ımcı anunu uzerın e yar ımcı og· ve e e ıyat mun ım ıgıne tayın e ı mış· 
dular yeh e ge ı erı ır şı ayetı o sa ge- azı arını a ı me a mıya arar vermış, 1 k b .. d f d 1 d' Yarın imzalanacaiZında şüohe et-··· k b h I 3 5 OO 1. h . retmen o ara u mu det zar ın a mu· er ır. d• 

Bir kaç dakika süren derin bir sü- re ··· u ususta • ıra ta sısat ayırmıştır. -nediğ;miz askeri, siyast, iktısa ı, 

kut ... O sırada divanhanede bir siv- Bunları her halde dinlemek lazım- Şarkıların derlemesi i§iyle konservatuvar ÜC KIZ KACIRMA GtiMRÜK 'Tlali ve çok uzun müddetli Türk -
ri sinek uçsa vızıltısı derhal duyu- geliyordu... Bunun için, sadrazam ~eşgul olmaktadır. VAK' ASI .. KAÇAK.,.ILIGI 'n~iliz anlMmalan tarihin tekrarın-
lurdu... müdahale etmek ihtiyacını sezerek Maarif vekili bu lşe çok ehemmiyet . v ~ • - ~ • -lan baska bir şey olmıyacak ve bu 

Sad Al. .. k . dedi ki. vermektedir Milli oyunların film aı Bucada Reddılhak sokagında Bchlul Lımanda demırlı bulunan Macar ban- 'k' .11 . d l .., b d"l . razam ı paşa muza ereyı · · e ın· d . Ü . . d lı ı mı etın ost ugunu e c ı eştıre-

k ·· ba ) · · 1 a· "d'l N M ması i in de to lannn bir komite ul adın a hır genç bayan mmıyı, Kcıner- 1 ıra Kassa vapurunda nşçılık eden k . 
açma ve soze s arnak ıçın ace e - ıre ~ı ı er... e var L eme- ç P meşg d Kr,ğ th dd . d M hın t Al" M k .. d k . ıea·-· b' fte br. 
etmek istemediğini. anlatan bir hare- deki çocuklar gibi muttasıl feryat olmaktadır. ~d \ 1

• da;: dcs~ e Ese , c ka ı k'~n:ıo arısın~,.:-~ .. :~e b'ıs ıa ~~ t ır Diin olduğu gibi bugün de yarın 
ketle sedirin yumuşak, incili yastık- edip durursunuz ... Burası divanı hü- -*- ad klana .

1 
• e aka 

1 
a ln. d ma:,. 

1 çır- puı 0Ha gra~l Mı chmu-.ı tı e ıtasr . 5

1 
o- ·:la iki milletin havati menfaatleri bir 

ı .. . . . . . d B d b b ha" SARHOCLUK ı ıçın y ·a anmış ar ır. san og u e vası ıy c va- k .. . d b. ] .k . 
arma govdesını ıyıce yasladı .. çetik- mayun ur. ura a u merte e gır- ~ Halka d Ahın t ğl K c1r· d purun kı tar f d nhb ıkannak ıı.o ·ta uzerın e ır eşı tır. • 
lerini çıkarıp şiltede bağdaş kurdu ... mak, feryad etmek biedebliktir. Aklı. Karşıyakada Cclfil bey sokağında Ali Al" kızıpHaınali:da . , __ e 0 u n k

1
_, c .. ik ç h a ~ki an 

1 
akalına ç tır Biz bugünden İngiliz gemicilerı'" 

O d .. d ak 1 l b l Y k . d" f wl Mustaf h l ak ld -o.- ı cyı ,awçırnıış ve ya wan- uzere en er ı suçu y anmış .. . . ] . . l b. d t tur ugu yere a am ı Iı yer eşti.. nızı aşınıza a m. .. o sa, şım ı a- ::>g u :ı sar oş o ar yo a uuu• lır 11ın zıyaret erını sarsı maz ır os -
Hızır dayının küçük Mehmede an- lakacıya emrederim. o sizi sustur- :ıtnuş ve bekçi Necmiyi dövmüştür. mış . -*- am· B-m-SIZLIK luğun canlı bir tezahürü şeklinde 

lattığı hikayede de İşaret ettiği veç- marun kolayını bulur... Anlatın Suçlu yakalanmıştır. 1·arşılayor ve bu gemicilerin şahsınd~ 
bile, dimyat beyliğinden kaptan pa- bakalım, derdiniz nedir~ ... İşte gerek -- KAMYONDAN Kahramanlarda Hüseyin Hepkaçar, dost ve müttefik asil ln~iliz mi11etin1 

şalığa, oradan da bir kaç sene zarfın- ben ve gerekse vezirlerle ulema efen- BİR YARALANMA Düşerek yaralandı.. Ahmet Gülterin dükkfuundan dört lira selamlamaı.1:\ bahtivarlık dnvnvorUZ:· 
da sadrazamlığa kadar yükselmesine diler şikayetinizi istimaa amade bu- Gümrük önünde çalışan işçilerden Sa- Güzelyalıda Musa oğlu Mustafa is- para çaldığından yakalruunıştır. HAKKI OCAKOCLV 
ve bütün terfileri biribiri arkasına ve lunmaktayız... lih oğlu Fahri, çalıştığı iskeleden düşe- minde bir genç, Çemşeli Hasanın gazoz 
gayet çabuk bir surette vukua gel- Sadrazamın tehdidi, bahusus söy- rck muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. kamyonundan düşerek başından ağır 
mesine rağmen, Ali paşa şahsen mü- lediği sözler arasında falakacı tabiri- surette Yaralanmış ve Memleket hasta-. 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . kalrl ..... 1.._.~.-
teenni ve aceleyi sevmez bir mizaca nın mevcut oması köylülerin aklını ~ Gel~nler, Gidenler E ncsıne ........ ~·:;:· _ 
ma1ik bulunuyordu... başına getirdi.. Derhal kendilerini .......................................... ._ 

Yaptı~ı bütün isleri giinlerce dü- toplamağa muvaffak oldular ... Yaşlı Devlet bava yolları levazım müdürü Çİl'TE SUÇ 
şündükten sonra hazırlardı... Hızır kövlü, arkadasımn yanından ayrılır B. Riza Çırçır, hava yollan erkanından Kemerde umumhaneler arasında sar
dayının elinden Margaritayı kapma- sadrazama doğru bir kaç adım iler- B. Sala.bettin Bayur tayyare ile Anka- hoş dolaşan amele Mehmet, Şamlı Melc
ğa karar verdiği vakit de epice kafa ledi .. Bunu gören fstanköy]ü ihtiyarı raya gitmişlerdir. ğin umumt evine taarruz etmiş, kendi
patlatmış ve bütün ihtimalleri hesap tevkif etti: İzmir mebusu B. Mahmut Esnt Boz- sini yakalamağa teşebbils eden nokta 
etmek suretile mükemmel bir plan - Be adam ... Burnumun kine gir- kurt Ankaradan gelmiştir. Hatay iktı- polis memuru Fehmi ve Cemil Aktaşa 
hazırlamıştı... mek niyetindemi sin}... Olduğun sat müşaviri B. Celal İstanbuldan gele- tecavüzde bulunmuştur. Suçlu yakalan-

Neticc de Margaritayı elde etmiş yerde meksü aram eyle.. Sameme rek Hataya gi~Ur. nuştır. 
ve Hızır dayıyı da vakalamağa mu- müptela değilim, lehülhamt.. Seni 
vaffak olduğu halde şeytan gemici böyle burdanda istima edebilirim .• 
bir kolayını bulup lstanköylünün Köylü, şasırmış bir vaziyette der
elinden yakasını kurtarmıştı... Ali hal tevakkuf etti. O burada derdini 
paşa, firanndan sonra onu bir çok anlatmak ve kendisini soyup soğana 
aratmıs ise de nereye gizlendiğini bir çevirmek zalimlerden hakkını almak 
türlü ö~renemedi .. lstanköylü onun için gelmişti... Burası adalet divanı 
Haliçte kayıkC(ılık ettiğinin ve kendi- demekti ... Koca bir devletin adaletini 
sinden eski hesaplan sormak üzere temsil eden bu adamların kendisini 
fırsat kolladığının farkında olsaydı, büyük bir dikkatle. hassasiyetle din· 
ihtiyar korsan bu sefer yakasını güç lemelerine muntazır bulunuyordu .. 
kurtarırdı ... Bereket versin, Ali paşa 
bunu bilmiyordu ... Ve ihtiyarın ya
kın danizlerden daha uzak bir yere 

sahibi 

•• BlrMEDI •• 

(~)Küs eskiden çalınan gayet bü-

,_. 
... Şehir Gazinosu 

Her Akşam 

Caz ve Klasik Müzik 
İz.mirin emsalsiz E urubanu modern bir bahçenin yeşillikleri arasında 

seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için yegane yerdir. 

DALLARDAN SESLER : 
••••••••••••••••••• 

Doktor Cevdet Fuat 

İki gün evvel, insafsız ölümün aramızdan kopararak dün ebediyetiıı 
yatağına serdiği Cevdet Fuat için ne kadar yanbak azdır. 

Bu yanışın nasıl hududu olur ki yalnız bir arkadaş değil bütün ıni" 
nasile bir insan, bütün tarifile bir fazilet kaybettik. 

Tabiatin; hamuruna bir damla kötülük katmadan yarattığı Cevdet 
Fuat yarım asırlık hayatının bütün devirlerini durmadan, dinlenmedetı 
iyilik yapmakla doldurdu. 

Mayası merhametten, kalbi şefkatten yuğrulmuş olan Cevdefiıı 
parmaklan otuz sene hastalara şifa, fakirlere yardım dağıttı. 

Bir insan için hoı görülebilecek en ufak bir kusurun dahi ezasııı• 
çekmemi§ olan kalbi yalnız insanlık ve fazilet için çarph. 

Onun kafası daima manen ve maddeten iyilik etmek çarelerini bul-
mak ve yaratmakla meşgul oldu. .. 

En sıkıntılı; en meşgul bulunduğu dakikalarda dahi kendisine :ınU' 
racaat eden hastalan, fakirleri, derdlileri daima derin bir şefkatin çer
çivelediği güler yüzüyle karşılardı. 

1 
Senelerce çektiği mide hastalığının sancılan içinde kıvranırken hfll" 

talanna koşar; onların istirahatini kendi sıhhatine tercih ederdi. 
Durmadan, dinlenmeden çalıştı ve çalışırken öldü. .. 
Dün onun maddiyatını topraklara, maneviyatını da acısına karı§tı 

rarak kalplerimize gömdük. 
O; bundan sonra fazilet ve insaniyetin manası olarak ya§ıyacaktır· 

Ne mutlu Ona r •••••.• 
A. M. ÇINAR 



M.oskovaya gidecek heyet 
lngiliz heyeti Pariste Fransız heyetile 
birleşerek cumaya hareket edecekler 

Londra, ı (Ö.R) - Sovyet erkfuıı hükfunetin son aylar zarfında mükerre- lerin bu muslihane halline ne dereceye 
harbiyesiylc müuıkerata girişmek üzere ren izah ettiği siyaseti takip etmek hu- kadar hizmet ettiğini anlamıyoruz. Ken
İngiliz hükilmetince Moskovaya gönde- susundaki azminden şüphe etmek için disi, meselelerin muslihane bir surette 
tilen İngiliz asken heyeti erkfını çarşam- makul bir sebep bulunamaz. halledilebileceğini söyliyor, fakat bu me
ba günü Parise muvasalat edecekler ve Diğer cihetten uzak şark hakkındaki selelerin halli 15.zım olduğunu söylemi
t:ransız heyeti arkadaşlariyle perşem- beyanat, Tokyo itilafı formülünün bazı yor .. 
be günil hazırlık müzakerelerinde bu- müphem kısımlarının doğurduğu şüphe- Berliner Börsen Zeitung, Çembcrlay-
lunduktan sonra cuma günü hep birlik- leri izale edecektir.• nın Danzig hakkındaki sözlerini ve kı-
te Paristen Moskovaya hareket edecek- Daily Mail şöyle diyor : yasetli ve politik addettiği Leh hattı ha-
lerdir. aBir İngiliz askeri heyetinin Mosko- reketini takbih ediyor ve diyor ki : 

Brüksel, 1 (Ö.R) - Moskovaya İngi- vaya gitmesi yakında siyasi bir pakt im- - Şu halde serbest şehre karşı Le-
liz askeri heyetinin gönderilmesi Lon- za edileceğine dair hasıl olan kananti histanın devamlı tahrikatı ve gazetelcri-

. 
~şkların en 

yükseği 

Şüphe yok ki insaiilık 
ve ıazilet aşkıdır 

Dün doktor Cevdet Fuadı 
hıçkırık sesleri, gö:z yaşları 
arasında kara toprağa göm
dük. 
Yalnız lzmir değil, Türk va

tanı çok temiz, çok değerli 
ve çok faziletli bir evladını 
kaybetti. 
Onun insanlar için bir ideal 

olmcuı lazımgelen hayatın
dan bazı parçaları buraya 
nakledecek değilim. 

Onu tanıyanlar onu bütün 
vasıllariyle öğrenmekte cula 
zorluk çekmemişlerdir. 

O, olduğu gibi görünen, ve 
göründüğü gibi olan bir 
adamdı. Paraya tapmadı. Ha
Tis emeller peşinde koşmadı. 

• 

drnda anlaşmanın filen tahakkuk ettiği takviye etmektedir.• nin harp, zafer ve Almanyanın imhası 
leklinde telfı.kki edilmektedir. Nevs Kronikl yazıyor : hakkındaki neşriyatı kıyasetli ve basi- • 

Kafasındaki hareketin bü
tün hedefi, insanlığa hizmet 
etmek, mustariplerin acıları-Askeri müzakereleri kabul etmekle •Filiyat, diktatörlerin üzerinde sözler- retli demek olur .. Şu halde Polonyalılar 

İngiltere, Rusyanın en ziyade ısrar etti- den ziyade tesir yapar. Moskovaya bir tarafından betbaht Alınan ekalliyeti 
li bir noktnda, tavizde bulunmuş oluyor. askeri heyetin gönderilmesi, işlerimizi hakkında tatbik edilen tedhiş haı·cketi 
~una mukabil bilvasıta taarruzun tarifi başarmasını bildiğimizi onlara daha iyi •Politik• demek oluyor .. 
lrıeselesinde ilitilM bakidir. Londra ve anlatacaktır.• Filhakika, İngiliz hükUmetine olduğu 
Pa:ris anlaşmanın tedafüi mahiyetini ih- Berlin, 1 (A.A) - D. N. B. Çember- gibi bütün dünyaya maJUın olıın bu hn
}fil ve bazı devletlerin bilkümraniyet !aynın dün söylediği nutuk hakkında diseler karşısında Polonyayı övmek ve 
hakkına tecavüz mahiyetinde olabilecek tefsiratta bulunan Alman matbuatı, İn- bu suretle Lehleri yeni taşkınlıklara teş
hir formUlUn kabulünü reddediyorlar. giliz gazeteleri tarafından haber verilen vik etmek için insanın pek mütecasir 

B. Çembcrlayn bilvasıta taarruzun ta- sansasyonun tahakkuk ebnediğini mil- olması icap eder. Bu hal bize, Londrada 
tifi meselesinin mUzakerelerde başlıca şahede ve tesbit etmektedir. çemberleme manevralannın artık giz-
engel oldu{,'Uilu dün Avam kamarasında Deutsche Allgcmeine Zeitung gazetesi lcnmesine lüzum görülmemekte olduğu-
teyit etmiştir. siyasi anlaşmanın neticelenmesinden ön- nu ispat eylemektedir. B. Çemberlayn 

Londra, 1 (A.A) - Yakında Mosk~ ce Moskovaya askeri bir heyet gönderil- dün meclis önünde Moskova ınüzakerc
\Jnya bir asken heyetin gideceğine dair mesi hakkında diyor ki : lerini haı·pten evvelki antant müzakere
Çemberlayn tarafından yapılan beyanat İngiliz hükümeti, Sovyetlcrin siyasi !eriyle mukayese etmek suretiyle çem-

nı dindirmek, mensup bulun
duğu Türk camiasına faydalı 
olmak, kalp kırmamak, kalp 
kazanmak oldu. Y tqadığı 
müddetçe bu mukadde• idea
line sadık kaldı. 
istisnasız bütün gönüllerde 

yer aldı. 
Sağlığı bir nimet olan dok

tor Cevdet Fuad, ölümiyle de 
yurduna hizmet etti. 

• 

SUreti umuıniyede oldukça geniş mik- formülleri hakkında İngiltercdcki şüp- berleme manevralarının mahiyetini • 

Düne kadar kendisini tanı
mak bahtiyarlığına nail ola
mıyanlar onun arkasından 
akıtılan göz yaşlarına baka
rak arkcuından yÜkselen hıç
kırık seslerine kulak vererek ~asta bir itilMa varıldığı ve bir pakt ak- heler çok kuvvetli olmasına rağmen, meydana koymuş bulunuyor .. 

dedilmesi haklnnda beslenen ümitlerin kendi Çemberleme siyasetinin muvaffak Berliner Lokal - Anzeiger yazıyor : 
bugün kavileştiği şeklinde tefsir edil- olması için Sovyetler tarafından idare Çemberlaynın pek ziyade teessür ve 
bıektedir. edilmeği kabul eylemektedir. Doğrudan teessüfle karşıladığı bu aSöz muharebc-
Başvekilin Tokyo müzakereleri hak- doğruya olmıyan taarruzlar hakkındaki sia ne nihayet verilmesini ilk istiyen 

kıııdaki beyanatının da emniyet verici Sovyet formülünün doğrudan dof.trUya Hitler olmuştur. Kendisine verilen tek 
olduğu söylenmektedir. küçük devletlerin istiklalini tehdit et- cevap mücadelenin teşdidi oldu .. Bugün 

Ti.mes bu hususta şöyle yazıyor : mcltte olduğunu bizzat Çemberlayn söy- dahi İngiltercdc, umumi harp esnasında 
•Moskova ile askerl görilşı:nelere baş- }emiştir. Lord Northcliffo'in kurduğu ayni mües-

lannıası için Fransa ile mutabık kahn- Gazete, bunun İngilterenin tekrar tek- sesclcrin ayni tahrikatına şahit oluyo-
nuş olması keyfiyeti, siyasi müzakerele- rar bildirilen ve küçük devletleri hima- ruz .. 
tin muvaffakıyetle cereyan ettiğine bir yeye matuf olan garanti politikası ile Bugün dünya şundan memnun olabi
delil teşkil eder. kat'iyyen .ınütearrız olduğunu kayıt ve lir ki, 1914 dekinin tersine olarak, baş-

Filhakika müttefik. olinıyan bir mem- yQZLSllla şu suretle devam ediyor : kalarının kendisini sürüklemek istcdik-
leketin müşterek bir sevkülceyşin tetki- B. Çemberlayn, mtisalemctpcrvcr mü- leri keşmekeşe karşı koymasını bilen 
kine imkAn yoktur.• z.akerelerle halledilcmiyecek hiç bir me- yüksek kabiliyetli adamların idaresinde 

Daily Tclegraph diyor ki: sele mevcut olmadığını söylemiştir .. Fa- müstakil ve sağlam kurulmuş impara-
•Çemberlaynın beyanabndan sonra kat, düllkü nutkun askıda olan mesele- torluklar mevcuttur .. 

Bira fiatleri 
ıs Ağustosta 16 
kurus olacak... 
lstanbuf 1 (Telefonla) - Gümrük ve 

inhisarlar vekili B . Raif Karadeniz bu
ıiln şehrimize gelmiştir. Gazetecilere 
beyanatında, Bira fiatlerinin 15 Ağus
tostan itibaren tenzil edileceklerini ve 
beher Bira şişesinin müdafaa vergisiyle 
birlikte 16 kuruşa satılacağını beyan et
~iştir, 

1Ölüm cezalarında kimler 
b·ulunabilecektir? 

Ankara 1 (Telefonla) - Adliye ve
kaleti ölüm cezalarının nasıl yerine ge
tirileceğini ve bu sırada kimlerin buluna
cağı hakkında müddeiumumiliklere mü-

olarak infazı lüzumuna işaret edilmekte 
ve geçenlerde lstanbulda bir idam hük· 

mü infaz olunurken gazetecilerle halkın 
bulunduğu ve gazetecilerin mahkumun 

him bir tamim göndermiştir. aon demlerine ait jestlerinin fotoğrafile· 

Ele l•ıe Tl•m l• llf' Adliye vekili B. F etbi · Okyarın im· .., rini çektiklerini, halkın da bu jestleri eğ-
t zaımı taşıyan bu tamimde, ceza muha· 

İSTANBULA GELDİ kemeleri kanununun 398 inci maddesi lenceye vesile ittihaz ederek güldükleri 
+_. - ·bul 1 (T 1 f nl ) M kezl · ·b· · f d '-' l · b zikredilmektedir. Tamimin ıonunda bun· .ıstan , e e o il - er en mucı ınce ın az ıırasın a ıum enn u· 

değiştirilen elçilerimizden Faris büyük lunacağı tasrih edilmektedir. Tamimde, dan böyle bu gibi manzaraya ı~d çekil
elçimiz Behiç, Tokyo büyük elçimiz Fe- cezanın heyecan ve ğürültüden azade mesi istenmektedir. 

insanlık ve fazilet aşkına ve- • 
rilen değerin heyecanını duy
dular. 

Bu da ayrı bir bahtiyarlık
tır. 

Dün kim bilir kaç genç ve 
kaf ihtiyar kalplerinde bir 
Cevdet Fuad olamamanın 
hünanını duymuştur. 
Bu hüsran kim bilir daha 

ne kadar Cevdet Fuadlar ya
ratmağa imkan vermek hiz
metini görecektir. 
insanlık ve la.ziletktirlık tim

•ali olan Cevdet Fuadın ar
kasından akan göz ya,ları, • 
yalnız y:.irekleri yakan bir 
acının ilade•i olmakla kal
madı. 

• O YQf lar, o hıçkırıklar Qfk
ların en yÜkıeği olan inıan
lık ve fazilet aşkının heyeca
nını ve kuvvetini canlandır
dı. 

Aziz insan: 
Kabrinde müsterih uyu.· 
Yaptığın hizmetler gönülleri
mizde ebedi yerini aldı. 

iJlümiinle döktürdüğiin göz 
ya1ları yeni nesiller için bir 
ahlak ve fazilet dersi oldu. 

Yeni Cevdet Fuadlar senin 
izini, •enin yolunu takip ede
ceklerdir. Eminim ki •enin 
ruhunu fad edecek te yalnız 
bu olacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tit, Varşova büyük elçimiz Cemal Hils-

~Y~~;!z~~~~ ~~~~sk:~ Dost Jngilterenin Malaya harp Zonguldak · 
ıUnrnaktadır. • b h · · l ' Parti vilAyet idare 
Amadyada bir zelzele gem ısı ugün şe rımıze ge ıyor heyeti ve Ralkevi 
Amadya, 1 (A.A) - Bu gece saat 23. reisliklerL .. 

fS te hafif bir yer sarsıntısı olmuştur.. - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - bulunacaktır. Zonguldak, 1 (A.A) - Parti vilAyet 
llasar yoktur. • karşılamak için açılıyor. Türkiye hal- 3 - M. Tower ve maiyetleri bilahare idare heyeti mıntaka müfettişi Şerafet-
GİRES UNDA kı, Istanbulda Büyük Britanyanm aml- belediyede reis Dr. Behçet Uz'u ziyaret- tin Karacanın başkanlığında toplanarak 
'!'ENİ FINDIK ral gemisi cVarspite> yi karşılarken Iz- te bulunacaktır. vilayet idare heyeti reisliğine Halkevi 
Giresun, 1 (A.A) _ Bugün vilayetin mirde de «Malaya> gemisini karşılıyor., 4 - Ingiliz komutanının gemiye av- başkanı Akın Karauğuzu seçmiştir .. Bu 

her tarafından yeni fındık mahsulünün Bu milnasebetle büyük dost ve mütte- detinden sonra, saat tam on beşte sıra- intihap üzerine Akın Karauğuz Hallte-
1oplanmnsına başlanmıştır. Rekoltenin fik ülkenin şanlı donanmasına ve kahra- j siyle evvela vali, sonra müstahkem mev- vi başkanlığından istifa etmiş ve yerine 
•a bin tondan fazla olacağı hakkındaki man denizcilerine choş geldiniu diyo- ki komutanı, müteakiben de belediye vilayet idare heyetinden Ahmet Gürel 
tahnıinin tamamen tahakkuk edeceği ruz. reisi ayn ayrı gemiye giderek iadei zi- seçilmiştir. 
\ıtnulmaktadır. Dün öğle vakti Izmire gelmek üzere' yarette bulunacaklardır. Vali gemiyi zi- -*-

D • d Kıbrıstan hareket eden cMalaya> saffı yaretinde 17, komutan 13 atım topla se- B B h• E k• 
a n z 1 g e harp gemisi, bu sabah, yakın bir ihti- l~lanacaklardır. • e l ç r 1 n 

idama mahkOm olanlar malle saat onu 25 geçe, kaleyi geçerek 5 - Bu gece vali tarafından gemi SÜ- Macar naibi Hortiye 
'1 Izmire gelecek ve Güzelyalı açıklarına vari ve zabitanı şerefine şehir gazino- t kk" 1 I! 
arşova l (A.A) - Danzigdcn bildi- geldiği zaman 25 pare top endahtı su- e~e ur te gr8KI 

lildiğine göre Danzig polisi bir kaç gün sunda bir akşam yemeği verilecektir. ao· 'nderdı..• • 
retiyle şehri selamhyacaktır. Buna, kış- ., 

e\>vel tevkif edilen 300 suçludan bir kıs- 6 - Perşembe günil müstahkem mev- Budapc.,.e, 1 (A.A) _ Macar aı'ansı ~ ladan aynı şekilde mukabele edilecek- ıi' 
ıru dün Berline nakletmiştir. Bunlar- ki komutanı tarafından ordu evinde bir bildiriyor : 
~ ~ f 
0 

Uçü ve ezcü.."llle Danzig işçi lideri DEM1RLED1KTEN SONRA öğle ziya eti... Türkiye orta elçisi Behiç Erkin, Ma-
ltovUJer idama mahkUm olmuştur. 1 - Gemi limanımızda demirledikten 7 - Aynı günün gecesi Ingiliz gene- caristand:ın ayrılması münasebetiyle na-

lirı 'relgrafta Danzig vatandaşlnrmın Ber- takriben bir saat sonra Malaya süvarisi ral konsolosu tarafından bir akşam zi- ip Hortiye bir telgraf çekerek Macaris-
Inahkcmesi tarafından mahkum edil- af t• d k ldı~ dd arfınd k ~ deniz miralayı M. Tower ve maiyeti bir Y c ı.. tan a a gı uzun mü et z a en-

CSinin serbest şehir statüsüne açıktan motörle konak vapur iskelesine çıkacak, 8 - Cuma akşamı belediye reisi tara- clisi hnkkında gösterilen hayrihahlıktan 
<ıçığa rnuhalif olduğu kaydedilmektedir. buradan doğruca vilayet makamına ge- fından bir gece ziyafeti verilecektir. dolayı teşekkür etmiş \'C Macaristana 
l>R. SAH'l'JN lecektir. Vilayette bir polis ihtiram kı- Gemi mürettebatı bütün nakil vasıtn- mesut bir istikbal temenni eylemiştir. 
~ENİ VAZiFESİ.. tası selfim resmini ifa eyledikten sonra, larında parasız seyahat edeceklerdir. -*-

.:erlin, 1 (Ö.R) - Israrla dolaşan bir gemi komutanı valiyi ziyarette bulunn- 1fçüncü beş yıllık plin 
~ay~ göre doktor Şaht yalonda mü- caktır. Markoni denizaltısı Moskova, 1 (Ö.R) - Komiserler kon-
~ hır ekonomik vazife alacaktır .. Al- 2 - Gemi komutanı ve maiyeti viHi- denize indirildi seyinin karariyle üçüncü beş yıllık pla-
~ hUkilmeti ihracabnı arttırmak ve yettcn sonra ordu evine gidecek, kışlada Roma, 31 (A.A) - Adriyatik tezgah- mn inkişafı için altı milyar rublelik ye
"1 madde olarak ihtiyaçlarının ithali- bir bölük asker ve askeri muzika resmi larında inşa edilmiş. olan Markoni de- ni bir istikraz çıkarılmıştır.. İstikraz 

kar§llıyabilecek bir dereceye çıkar- selamı ifa edecek ve komutan Izmir nizaltı gemisi Murfa1cone de denize in- yüzde dört faizli olup yirmi senede itfa 

:·s ·. C)N HABER· 
.... 

Çek ordusu silihlarını 
teslime mecbur kalmış 

Fakat mücadele bitmemiş, başka 
sahaya intikal etmiştir 

Prağ 1 (A.A) - Çeteka ajansına göre, Çek kara ordusu 7,0CO ef
ra, 280 zabitten mürekkep ve gönüllü usulüne müstenid bulunan hiz
met 25 sene olacaktır. Buna göre jandarma ile birlikte silah altında 
15000 kişi bulunacdtır. 

Almanya ordusu girerken Almanya aleyhine neşriyat yapmakla 
şöhret kazanmış olan radyo spikeri, bu münasebetle yaptığı beyanatın 
sonlarına doğru şu sözleri söylemiştir. 

- Ordu silahlarını teslime mecbur kalmıştır. Fakat mücadele bit
miş, başka bir sahaya intikal etmiştir. Devletimizi kaybettik, fakat 
çalışmağa ve dahili düşmana karşı mücadeleye devam ettiğimiz tak
dirde ortadan silinıniyecektir. 

Almanya Prag'da bir lngiliz 
konsolosluğu kurulmasını istemiyor 

Londra 1 (A.A) - Reuter: 
Butler, avam kamarasında, lngiltere hükümeti tarafından Prağa 

bir lngiliz baş konsolosunun tayini hakkında yapılan istifsara Alman
ya hükümetinin red cevabı verdiğini bildirmiştir . . 

Almanya, red sebebi olarak şu mütalaayı yürütmektedir: İngiliz 
hükümetinin bu talebi Bohemya ve Moravyadaki yeni vaziyetin filen 
tanınmasını tazammun etmekle beraber, lngiltere bu vaziyeti intaç 
eden tedbirlerin meşruiyeti hakkındaki noktainazarını değiştirmiyece
ğini bildirmiştir. i 

Italyan manevralarından sonra 
kurulacak askeri konferans 

Roma 1 (A.A) - Resmen bildirildiğine göre mütekabilen Amiral 
Grasslann ve binbaşı Regaladonun kumandaları altında bir Alman ve 
bir lspanyol deniz heyeti 24 den 30 temmuza kadar orta Akdenizde 
yapılan ltalyan deniz ve hava kuvvetlerinin manevralannı rnüteakıp 
Amiral Cavaznarinin riyasetinde aktedilen deniz ve hava kuvvetleri 
erkanıharbiyt: konferansına iştirak etmişlerdir. 

Konferans, cPola> kruvazöründe cereyan etmiştir. 
Bu manevralara 400 tayyare ile birinci ve ikinci deniz filoları iştirak 

etmişlerdir. Neşredilen bir tebliğde bu manevralar cşimdiye kadar ya· 
pılan manevraların en mühimi» olarak tavsif edilmektedir. 

lngi(tere, Alman deniz ticareti~i 
abloka etn1ek mi istiyor muş? 

Paris 1 (Ö.R) -AJmanya...4.-.acncde ecnebi memleketler hesabına 
78 bin ton vapur inp etmiştir. Bu miktar, Alman ticaret filosunun 
zayiahna muadildir. Bu da gösteriyor ki bu sahada da, ziraat makine
lerinde olduğu gibi, Almanya döviz tedariki zaruretile kendi ihtiyacı· 
olan mamulatı harice satmaktadır. Türkiye hesabına 3000, 2500 ve 
2800 tonluk üç yeni vapur ikmal edilmiştir. 1937 senesinde Almanya 
kendi ihtiyaçları için hariçten 40 ticaret gemisi satın alarak dövizle te
diye etmişti. Alman gazeteleri lngilterenin kendi ticaret gemilerine 
tahsisat vermesi, Alman deniz ticaretini abloka etmeğe matuf bir te
§ebhüa mahiyetinde gösteriyorlar. 

Harp çıkacak olursa 
Almanyada ordu ve devlet şefleri 

bir mi yoksa ayrı mı olacak? 
Berlin 31 (A.A) - Havas ajansından: 
Harp şefi meselesinin Alman askeri mahfillerinde iki cereyanın 

doğmasına sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bazıları harp zamanında as
keri ve sivil işlerin ayni şahsiyet tarafından idaresi lüzumuna kani 
bulundukları halde diğer bazıları da devlet ve ordu idarelerinin muh
telif şeflere verilmesi lüzumuna kanidirler. ihtiyat general Vetzell Mi
liter Vachenblatt da ikinci tezi müdafaa etmektedir . 

Bu münakaşa bugünkü ahval içinde herhangi bir akademik veya 
tamamen teknik bir ihtilaf mahiyetinin dı§llla çıkmamaktadır. ~lha
kika devlet şefi olan Hitlerin ayni zamanda Alman askeri kuvvetleri
nin başkumandam olduğunu kaydetmek münasip olur. Bu sıfatla ken
disinin bir harp halinde ordunun başına geçerek harekatı bizzat idare 
edip etmiyeceği meçhuldür. 

Romanya - Bulgaristan 
Münasebetlerinde görülen salah eseri 

Bükreş 31 (A.A) -Son zamanlarda Romanya ile Bulgaristan ara
sındaki mÜna!ebetlerde hafif salah görülebilmiştir. 

Veliahd Mişelin Sofyadan geçerek Prens Kiril tarafından selamlan
ması Bükreşte az çok hayretle karşılanmış ve matbuatta geniş tefsirata 
yol açmıştır. 

Bükreşde dönen şayialara göre Kral Karolun doğu Akdenizde seya
hatinden dönünce Bulgar kralı ile mülakatta bulunması müstebad de
ğildir. 

B. Çemberlayn'ın beyanatını Alman ve 
ltalyanlar nasıl telsir ediyor/ar? 

Berlin 1 (ö.R) - Alman gazeteleri B. Çemberlaynın avam kama
rasında dünkü beyanatı münasebetile siyasi anla~ma hasıl olmadan 
lngilterenin Moskovaya bir askeri heyet izam etmesini tenkid edi
yorlar. 

Roma 1 (Ö.R) - Gazeteler B. Çemberlaynın avam kamarasında
ki beyanatını pek fazla tefsir etmiyorlar. cPopulo di Roma> gazetesine 
göre bu nutukta yeni hiç bir şey yoktur ve bu hafta Lord Halifaksın 
Lordlar kamarasında yapacağı beyanat da lngiliz siyasetini daha fazla 
ifşa edecek mahiyette olmıyacaktır. 

lngilterede İşsizlik azalıyor 
Londra 1 ( ö.R) - Resmen bildirildiginc göre lngilterede işsizlik son 

1 O senede misli göriilmemiş derecede azalmıştır. Bir sene evvel ayni 
tarihe nisbetlt:: işsizlerin sayısı şimdi 500 bin daha azdır. Hazirandan 

. . ittir. 
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Sıcaklar devam 
ederse ••• 
-ı:;.-

Osmanlı 

Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

Odise acı acı 
Benden ümidini kes kızım .. Çünkü 

ka himdebirbaşkasınınhayaliyatıyor 

y AZAN: Dr. G. A. 

Hayatlarında her §eyi önceden düşü· 
nerek ihtiyatlı bulunmak istiyenler: 

- Bu şiddetli sıcaklar devam ederse 
halimiz nereye varacak) 

-83-
Diye düşünüyorlar.. Sıcaklardan çe· 

kinenlerin tiepsine, hiç. olınnzsa tesdli 
vermek için, hemen haber vereyiın ki 
sıcakların tesiri soğuk tesiri kadar fena 
değildir. Bunun sebebi hararet duygusu· 
nun pek sıcakta yavaşlamasıdır. insan 2S 
derece sıcaklıkta bir muhit içinde ya~r· 

Vaptıklan şeylerin hangisi eyi ve han
gisi fena olduğunu seçemiyerck gördük· 
leri marifetleri aynen taklide kalkışıyor-
lar ... 
Mchıned paşn bu ncı hakikatleri ev-

velce bana anlntmıştı-.• 

** Siyah bir gece •.• işte tam sırası ... ge-
ce vakti, hayallerin dolaştığı bir bahçe
de, bir genç kızı daha ziyade bekletmek 
muvafık değildi. 

Maamafih, bir Tilrk tarafından kolay
lıkla başarılabilecek olan bu işin, bir 
Frenk için bazı muhataraları icap ettir
mesi pek muhtemeldi... Mesela koyu 
mUtcassıp, evine, cfenaisine sadık bir 
upk seri bir bıçak darbesiyle işe mü
dahale edebilir .. Bütün bu tehlikeleri 
glSze alıruık lfızmı ... 
Kayıkçılar uyuyorlar... Hiç farketür

mekSizin yavaşça evden çıktım ... Bahçe
yi geçerek küçilk kapıya yaklııştım .. 
:Yuvarlak başlı çakıl taşlarlyle d~eli so
lcaktn tek bir kedi bile yok ... 

l.şler yolunda ..• Ortalıkta, tıpkı mezar
bklarda olduğu gibi derin bir silkfuıet 
büküm sürüyor .. Şüphe uyandıracak hiç 
bir şey sezilmiyor ... Vııziyette derin bir 
emniyet hissediliyor .. Biraz a~ağımızda, 
ahşap bir evin her üç pençercstnde de 
~ık var .. Fakat şeffaf perdelerin üstün
de endl§eyl mucip hiç bir go1ge görün
tnlyor ... Bu dnklknya kadar hiç bir aksi
likle karşıla~~ değilim ... Ve alçak du
varı yanı başımda gönnekliğim, bu işi 

muvaffakıyetle başaracağıma gönlümde 
derin bir itminan uyandırıyor ... 

Oraya atlamak işten bile değil .. Fakat 
acele etmiyelim .•• Bu milslilman evinin 
esrarengiz, ketum, münzevi vaziyeti ... 
Evin etrnfını ihata eden yüksek selvi 
eğnçları ... Ve bııhçede, gUl fidanlarının 
teşkil eylediği gölgelikte Jacivcrd rnan-

. tolu cüretlmr şövalyesini bekliyen yilzil 
8rtülil prenses... Evet, bil tün bu şey
ler, bln bir gece hikAyesinden bir .sahi
fedir ••• Bana bilyilk bir heyecan sezdi
ren bu dakikaları uzatmak ve bu Anda 
sezdiğim derin zevki uzun milddet ta
nımak, yaşatmak IStiyorum .... 

Ifte sokağın ucunda atların ayak ses
leri .•• Acaba bu gelenler, Abbasi hiili
fcsi Hnrunln veziri Sonaltes Cafer ... Ve 
elinde gUmUş bir kalkan taşıyan siyaht 
bir harem ağası mı? Yoksa bunlar ol
mayıp imparatorluğun asayişini koru
yan Uç k~den milrekkcp bir gece dev
riyesi mi? ... 
Yavaşça bahçemin duvarına doğru rl

cat ettim .•• Ve orada beklemeğe başla
dım ... Gürilltü gittikçe yaklaşıyor. Hay
van nyaklanrun kaldınm taşlarına çarp
masından hastl olan sesler Anbean bil-

ler ne Harun ve nede vezirL Bunlar 
köyün eşekleri .. Yularsız ve semersiz 
olarak sokakta serbestçe dolaşıyorlar ... 

Ne olursa olsun boz renkteki bu kü
çük hayvanların birbirinin peşini bırak
mıyarak yollarda gezdiğini görmek, o 
sırada pek tuhafıma gitti .•• 

MalQm sesleriyle biraz teganniden 
sonra uzaklaştılar. Sokak eski sessizli
ğini tekrar iktisap etti .. Duvnra yeniden 
yaklaştım.. O kadar alçak ki, ancak al
nımın hizasına geliyor ... 

Fakat biraz evvel duyduğum telaş ve 
heyecanlar birdenbire zail oldu .. Şimdi 
ne bir sabırsızlık ve ne de bitişik bah
çeye geçmek için gönlümde bir istek se
ziyorum... Böyle bir zamanda bunların 
tamamiyle sönmüş olması çok tuhaf ... 
Evet, bir dakika sonra küçük bir el be
nimkilerle birleşecek ... Prensesle bir
likte yürlimeğe başlıyacağız... Ve son
ra, onun örtülerini açacağım .•• 

Bu kadar zevkleri, heyecanlan tat
mak için şu alçak duvnrdan bir hamlede 
atlayıp geçmek kafi o1duğu halde, işte 
hen onun yanında durmuş, bunu yapma
ğa bir tUrlil karar veremiyorum ... 

Acaba bu kararsızlığlmın sebebi ne
dir? 

Bunun sebebi, zannederim, onu kafi 
derecede tanımış olmamaklığımdır ... 
Onu ancak bir defa gördüm .. Şehnişinde 
bir kaç dnkikalık bir gö~- Ve hafı
zamda mahfuz başka bir yüze ald göz
ler onu düşünmekten ve buselerinin lez
zetini tahayyülden beni menediyor ••• 
Hafızamın darinliklerinde, gece ka

ranlığı renginde siyah saçlar, nafiz ve 
müessir bakışlı bir çift göz.. ihtiva et

liği tebessümiyle derin bir hüznün açık
lıklarını ifşa eden küçük bir ağız saklı
dır ... Bunları bana gösteren komşu ima
mın Şchnişini değil. .. Bunları, bosforun 
uzak bir kıyısında, demir parmaklıklı, 
mlinf erid, metruk bir pavyonda gör
düm ... 

-Bil' ED •• 

Muallimlerin 
sıhhi vaziyeti 

Loı ziyalar albnda yalnızlıktan kıvra· diın .. Orada te.SJ..'in edecek ve sonra.. senin sandığın gibi bu adaya taze ve ken muhitin sıcaklığı 1 5 derece, 5 dere· 
nan ben!iklerimiz, kendi kendimize dun• Evet sonra .. Sonra ne yapacaktım ..... pürüzsüz bir kalple gelmiş değilim. Ben ceye indikçe bu değişikliği ne kadar nıud· 
nan benliklerimiz. kendi kendimize sun- Bunu ifadeden şu tında aciz bulunuyo- daha evvelden kalbime eş bulmu~. çift- detle hisseder, muhitin harareti 25 terı 
muştu. Ve gölgelerimiz bu salonda ya· rum .. Oradan uzaklaşacak, serin suların leşmiş bir insanım .. Kalbim, daha evvel- yukarı çıkınca bu seferki deği_şikliklt:ı 
vaş yavaş biribirine yakınlaşıyordu. içine atılarak karşı sahillere kadar yüze- den bir kadının, hem de bir kral karısı- öncekinin iki misli zamanda hisseder. 

Aramızdaki dostluk çok geride kal- ccktim .. Orada karaya çıkınca müsterih nın sığındığı bir uğrak yeri olmuştur... Geç hissedilen bir değişikliğin teairi ele 
mıı1tı ve ilk defa güzel sevgllim Nazsika, bir nefes alao:ık ve ıOh, kurtuldum• di- Kocayan kalbimde senin taze kalbine su- 0 kadar az olur. 
ince parmııldannı, oradaki ateşi duymam yecektim.. nacak kuvvetli bir a~k şarabı bulacağı- Medeniyetin oimdiye kadar soğuğıı 
için parmaklarıma bıralr.ıyordu. O par- Kurtuldum mu, neden kurtuluyor ve nı sanıyorsan çokça aldanırsın.. karşı müdafaa için 0 kadar emek aarfet· 
maklarını heyecanla sıkbm ve bu hareket neden kaçıyordum.. Korktuğum şey, Nazsika, cesaretimi bağışla .. Beni af- tiği halde, ıcağa kar§ı bir şey yapmamı~ 
benim için en büyük sarhoşluklardan da- acaba hakikaten Nazsikanın vücudu fct ... Sana bir nnsihatiın var .. Evlenir- olması da bu tabiat kanunundan üeri gel· 
ha öne geçti. muydu? ken, kalbine eş seçerken şuna itina et- miş olsa gerektir. Dkin, daha çabuk hi5• 

Bu sırada bir ses işittik. Balkondan Kendi kendime •Odise, diyordum, sen men lazımdır .. Bir defn seven insanın aedilen au soğuğa karşı muhafaza çareleri 
ikimiz birlik sarkmarak seslendik: buldukça bwuyan bir insansın.. Yarın •bir ikinci defa sevmesine, ilk aşkı ka- düşünelim de .. ötekine de belki sıra ge· 

_Ozan, Ozan? neler olacağı belli değil ... Kral olman, : dar pürüzsüz sevmesine imk~ var mı? lir, diye düııünülmü§ olacak. 
Orada daha fazla kalmadık. Davetli- kral sarayında dilnyaya gelmen hiç bir I İspartalılar böyle yapıyorlar. Ve İs- Fazla sıcaklara karp medeniyetçe çıa· 

}erin kralla kraliçenin bulundukları sa· şey üade edemez.. Eninde sonunda se- ı parta kadınları birinci kocalarından re bulmak sırası henüz gelmemipe de. 
)ona' girdik. Gözleri görıniyen 8.m~ nin de gideceğin yer, bir yüksek ağacını' gam aldıktan sonra bir ikinci erkeği, ve fazla sıcaklardan tdilş etmeğe de JüxUıP 
Ozan, yü7Jerce davetlinin önünde Tru- zararsız gölgesi değil mi? .. • icap ederse, bir Uçilncü erkeği kendi. gö- yoktur. Vakıa. fazla sıcaktan sinirler fıaY• 
Va eeng'ın'ın kahramanları hakkında ya- Sahilde, bu halimle ne kadar kaldığı- nüllerine ı>c: yapıyorlar. Onlar bu hisle- l' . 1 b f h 1 1 "'"$ ı müteesşır o ur, insan ir tara tan • • 
zılmış bir destanı ezberden okunuya mı tahmin edemem .. Bir aralık bir çift rinde samimt olduklarını söyliyorlar. sizlik duymakla beraber. bir taraftan el• 
başladı. Sahne 0 kadar müessirdi ki, dS.- seven dudağın dudaklanmda kaldığını 1 Söyle bana gilzel insan .. Bir erkek her feye çabuk öfkelenir. Bazı yerlerde 
vetliler hep alaka ile dinliyorlar, buna hisse.der gibi oldum .. Ne ateşti bu ya-ı veya kadın, bir defa kal~indeki wı:ıze ar- _. geçen gün F enerbahçe atndmda ol• 
mukabil yalnız ben ağlıyordum. . rabbıın.. Acap, ceh~em yaııgmlan ı zuları kullıuıdlktan ve bır erkegın sı~ duğu gibi - pek sıcak menimde kavı;• 

Nazsika güzel sevgilim şaşırdL Benı içinde vUcutlannı entenler bu kadar ihtiraslarını bolc.a kullandıktan sonra hır d _.·L- Ancak f 1 k1 b tiJr• 
' • " d sarh b' ......ı...ıı l .. . uha a .....-r. , az a sıca arın u 

orada daha fazla bekletmiyerek hususı azaplı, bu ka ar o~ ır gece 6~ ..... -ıbaşkasının yanında ayni ener]ıyı m - ı- t . . . ek _L•d L __ . L ._ biJdi• . . ., B. l .. 1i b' . u esınru p e~ı en oen oer~ea 
bir salona ald1 ve sordu: lcr mi" faza edebilir mi. öy e soy yen ın çı- w. d ı ____ ı_ -'-ıerde . ·.. . . w gın en spor maç annı ~ mevaınu 

- Fa'kat artık tahammül edemıyo- Uyandım... ~da,~ kalbini aşırma~~· tertip etmezler. Gene bu bilgiden dolaflo 
rum bu gizliliğe .. Bana adını söyle sahte Uykudan uyandım-. hiç tereddut etmeden onun yuzune kar- b' yıl .• d b' "dd t d'nl w bak' 

· di '-~"'-bili . b ih ır ıçın e ır mu e ı ecmege 
köle.. Karanlıktı gece .. Öyleydi amma, ka· ı§l ıHırsız• ye U<ıö~.. rsın .. ve u .. - kı olanlar da istirahat zamanını ~ 

_ Adım Odisedir.. ranlıkta yine o aydın çehreyi seçebil- tann kar§1Slllda benı şahit gösterebilir- mevsimde acçerler. 
_ Odise mi.. Truva cengmın sanlı dim .. Utandım kendimden o dakikada... sin.. Kan damarları üzerine fazla aacşğısı 

kahramanı Odise ha .. Fakat bunu neden Sıkılarak konuştum : Ben, porsumuş, kalbimle, senin bahar- tesiri daha ciddi görünür. Bazılarına de-
d. k d ' N 'k d dim fardan daha taze kalbine ne uzatabili- _ı,. gizlediniz im ıye a ar r - azsı a, e ·· vamlı bir yürek çarpıntısı gelir. Anc-

. - Gizledim, çünkü böyle icap ediyor• - Benim, dedi... rim .. Buna nasıl cesaret ederim? bu da, zaten bozuk olanlar da görülclii• 

F k . b . d hayret G"t b d d d' Demin scnl yüzüstü bırakarak bura-du. n at sız u netıceye ne en - ı ura an, e ıın.. ğiinden o vakit, eıcağıo tesiri yüreğin bo' 
ettini7} Teessüf ediyorsunuz sanının... - Gideyim, fakat gideceğim }'erİ de ya gelirken, kendimde buna hak gör- zuk olduğunu haber verdiği için. rnerıı• 
Çünkü ben aciz bir köle hüviyetimle belki göster .. Büyüklük §nnındandır bu .. Kral müş, vicdanımın sesini dinlemiştim.. nun bile olmak lnumdır: Yüreği ~ 
de kalbiniz irin daha münasip bir e§ o- bir suçluyu itham eyledikten sonra ıSe- Nazsika, gözyaşlan içinde : 1 ..ı_ B ~~- b 

:w o an onu tewıvi ettirir.. ir tanı.nan 
\urdum, değil mi> ni şu kadar sene falan yerde kalebendli- - Hılklısın belki, dedi .. Fakat Odise fnzla sıcağın tansiyonu yükıtek olanları-

- y nnlış anladın Odise.. T ereddü- ğe veya darağacında ölüm ce7.a5ına mah- ,gibi bir sevgili, bir insana, naçiz bir iyiliği vardır. Sıcnk tesiriyle deri arasıfl' 
düm büsbütün başka manalar taşır. Çok kfun eltim• der ... Siz ise cGit .. • ... Dedi- ' mahlUkıi iltifatta bulunursa, insanın hc:r dalci ince· damarlar gen~edikçe büyiil: 
tereddüt ediyorum, sanlı kral beni terk niz.. Yerini tayin eylemedin'.iz.. şeyi unutacağı geliyor. Ben her şeye ra- damarlardaki tansiyon azalır. 
edip gidecektir. Halbuki siz bir köle ol- - Senin yerin gönlümdür Nazsika. ... ziyim Odise .. Hayatımda tek sevgi sen- Sıcaklar devam ederse karaciğere de 
saydınız, bu mütevazi s:ırayda, benimle, Gönlüme sunduğum aşk şarabı o kadar sin... Ofüscnin aşkı, benim için, haya- - bir aralık - iyiliği olur. Steaklart11 

bizim için yaprdınız. Şu küçük saray, bu leziz bir şey ki onu ünde eylemek için, 1 turun ~ir anında bile bülün b~ hayata ilk günlerinde. terlemekten dolayı dah~ 
küçük ada bizim saltanat sürdüğümüz bir lugat kitaplarını karıştırmak pek bey- ı bcdcldır .. Ben h_ayatım".18, benimle ev- az su bulan karaciğer ilkin dm-ılır, iŞitl1 

Yer Olurdu. hudcdir Ben pek eminim ki ikimiz aşk lenmcscn dnha, zınhar bır başkasını sev- . . .. d yapıı.t .. ' 
1 

. . .. ıyı goremezse e, sonra ne yapar 
Mua;Jlimlerin sıhht vatlyetlerile meşgul Ayağa kalktım, adaların en güzel kızı· ahlakı için yarattlm.ış insnnlarız.. mıyeceğlm .. Ve hır gun onun karşısına gene bir taraftan kendisine su buluT. j)~ 

olmak ve onları daima kontrol altında nı heyecanla kucakladım. Sonra, ani bir Seninle evlcwuek için ne kadar yenil- ı bir yabancı dikilecek olursa, bu hareke- günlerdeki kaybını telafi için bu sefe< 
bulundurmak üzere vekulet sıhhat işleri knrnr1a geriye döndüm ve oradan uzak- mez bir arzudur .. Fakat buna imkam te siddetle mukabele edecek ve "Baş f 1 . 1 w ı.. __ 1_ On . . _ı.1ar 

• • •• • 1 : . w. az a ış em ege ~r. un ıçın Jllcaıı-
müdürlüğü yeni tedbirler atmaktadır. la .. ttm maddı yoktur .. Yoktur, çilnku sebeplen yerıın yok» dıyeoegım.. d d. f ,._ • P qiJ; ,.. • evam e ınce ea ra ar ... r, ınsan c:.-
Vekwetlerde gerek ilk ve gerekse orta Onu unutmalıydım .. Dürüst bir adanı vardır .. Farzı muhal böyle bir şey ola- •• Bİ'J'MEDİ •• çekiyorsa 0 da geçer .. Ancak sıcaklatıl' 
tedrisat sağlık t~kilatı, bu yıl takviye için bundan daha salim bir yol olamaz- bilseydi, Şerya adası bizim için ne ka- bu iyiliği pek muvallattir TC karaciğeıill 

edilecektir. Muallimlerden hasta olan ve ~:· Şeryn ndas~da ~t.anat süren bu dar ~min bir .yuva olurdu.. Bunu ~ Kendisine kral Zogonun hırçınlığından ileri gelir. Hırçuılık bir ~e: 
tedaviye muhtaç görülenleri süratle has- guzel kızın kalbme bır kWldak fırlatma- cdenm Nazmka, bunların hepsını de tb t .. . . .. Ü fa iyiliğe sebep olsa da. siıkenin ~ 
taneye yatırarak tedavi edilmeleri için ğn bnkkım yoktu. kafamdan geçirmekteyim.. ma ua m avırı sus • liği gibi, sorundan zarar verir: SıcıJdaf 
vi1Ayct sağlık kollan tarafından icap Arkama baknuyncak ve geri dönmiye- İşte beni mustarip eden nokta da bu- Dil Veren bl!i tevkil daha devam edene karaciğer de büfİİ' 
eden yardımlar yapılacaktır. Bundan baş- ceküm .. Kalbimin sesi, vicdanımın pü- dur, Nnzsika .. Bunu dUşilnmek ~- edildi.- mekte devam eder ve siroz hastalığıP' 

yilyor.... ka hasta muaUim ve talebenin tedavisi rUzsilz sesiyle mücadele halindeydi. Bi- yonım.. Bir dakika evvel tasarlıyaydım ---.tr-. doO.ru yol alır. 
Fakat telaşım beyhude imiş! .•. Gelen- Os1o 1 (A.A) p lis L- dis' e• -

için Validebağında tesis edilen Prevan• rini tatmin yoluna gitmek, öteki için zalf hayal sarayı §U anda gözlerim önünde • - o ' ıu:n ıne F l w ak •Y l •. . tesifİ 

····································~·-··· EYARDIM, EN BVYVK: 
5 ViCDAN ZEVKiDiR.. ! 
• • 5 YURD YAVRULAR! : 
• • • • : Okuduğunuz mektep kitaplannı : 
i Çocuk f:Sirgcme kurumuna verirse-: 
iniz yeni yılda ki~ alamıyacak ar-: 
• • : kndaşlarıru7.a yardım etmiş ve kil-: 
S~üklükte bu zevki tatmış ollll'Sunuı. E ...•.•................................... : 

toriom te kililtına ililve edilen sanator- 1 d b' harabe hallndedi ıKral Zogonun matbuat mlipYirh sü- aza sıcngm cıger er U%.erıne eJı 
o uNy~~..:ı~~ ben. . . 'd . ırV N 'k d .. rd. .. sünü veren R. z Emst isminde bir Da- - soğuk tesirinin aksine olarak - p .. yom binasının 60 yataklık kısm1 da açıl- w.:>uuı, ım ıçın, mazı erun yap- e, azsı aya on um.. · eh . . d' Nef ki ak \fll' 

mışhr. Vekiılet, bu kısma 50 bin ır;alık raklan arasında heyecanla düşünülür - Adnlann güzel kızı, parlak güneşi, niınarkalıyı tevkif etmiştir. Ernst bir ~etsız ~~ ~ d 11 ~ ~-
yeni bir tahsisat vermiştir. Evvelce lıa- tertemiz bir batıra olarak kalmalıydı.. dedim.. Sana bir itirafım olacak, biraz tebit kararma muhalif hareket etzDi4 ve cuttan r az a ZJya e • d ,,~~ 

· - • Danimarkada d landıncılık dan masına yardım edene de bundan ~ zırla.nan proıelere gore buranm 120 ya- Buna karar vermiştim ve bu kararımı acı konuşacağım .. Hakikaten çehresi da- 0 suçmı ak .w h l Za f . ~-

~ık olm ••. c.s:ısı kabul .edilmif _ o~d~- de~iştinncme imkt\nı maddt göremiyor- ima b~ ~de o~duğu için belki _de~ :mahkO.m olmuştur. laı.=~na:.tad=~a =~; e: gel• 
gundan SO bın liralık tahsısat proıesmın dum.. şuna gıtmiyecektir. Fakat ben müsterih - Ak •w l I- __ 'LJ _.__,. • dl' 

b.k..i • • ı_•fn _.._ "d '1 1 ,., ş· cU be . dinli' billrs. A 'RABAD Av n••ş .... " mez. ager er a llCaa an ~JeDl tat ı ıçın ~• yet etmem~te. yenı en - - o acaı;;,m.. ım nı ye · ın.. ~ .an U & U h k k 1 k 1 1 ı_ _ _ı_ 

30 b• 1· 'h • b ıl lm k .::ı ahil • . Sar da ;,.tiğim' N 'k . . . B .::ı_ Bel d' dd . de b a sı sı ça ışara a ır ar o ~r .• 
~ ıra:~ ı tıyaç 0 a taaır. S · e -~ttim.. ny ~ . . şarap- azsı a, :ı:ı ~'.temiz ~ _:u· u:auu e .1!.e ca esın .. ara ao Fakat. ~anla ciltlCJ"imizin i§i ıiW 

Maanf vekılıle temaSlarda bulunularak lnrın tesırıylc bir volkan gibı yanıın I huna leke duşmcınış ınsan .. Şımdi böyle Fehmi, idare cttıgı arabadan duşerek ya- h • d T b' '--. . aldaı-
b h · • dil k · . . . _,_,__ • . k k k d k 1. . 1 lan e81Z yAman ır. a ıatın ,oızı sıc u ta sısat temın e ece tir. kalbımı serın toprillUHiln üzerıne ver- onuşur en ne n ar eder ıyım.. Ben, ra. mıştır. k k k . . k ld w ıtıii' == !El __ zz; :::c:z: --·-- arp ·oruma ıçın urlDU§ o ugu 

E H R A Z A D-- yorum, çabuk cevap veri diye bağırrn11- dı. Maksadım kızı satın alıp ona size ge- kuyruğuna bağlıyarak, sürükliye sürükli- dafaa işinin en ı.ğır yükü cilt üze.rinde' 
FJmayin cüppesinin yenile gözlerini tirmckti, çünkü hzm parasmı evvelce ye &41'aya getireceklermiı. Bu yüz atlı dir. Cildin mutedil bir aıc:akhk.ta vüe~' 

sildikten sonra: siz vermigtiniz. Ali Nureddini çağırdım. .arasında Almiddin Sençeı adlı bir süvari tan çıkardığı hararet. kaybettiğimiz: J3u' 

Büyük HALK Hikayeleri 
-70-

- Ey zamanın sultanı, bir aşçı kadın ona: varmq ki, bu adaro vaktile Ali Nured- tün hararetin yüzde ancak yirmi kadııtıl'' 
satın almak için odalık ve cariyeler pa· - Oğlum, kızın pahası olan ou dört dinin babası Elfoz.ıla hizmet etmişmiş. çıkardığı halde sıcak1ar artınca cildirı çs· 
zarına uğramıştım. Satılan cariyeler ara· bin beı yüz kese altını al, bu para sana Ali Nurcddini ta küçüklüğünden beri kardığı hararet bir misli artar. Ond•

11 

sında öyle birisine rnst geldim ki, öm· bereketli olsun, kız da kime gidecebe tamdığı için onu çok severmif. Almiddi- dolayı sıcaklar devam edince cı1din ,ôıe' 
rümde değil onun gibisini hatta ona ca• ona hayırlı olsun. dedim. Ali Nureddin nin atı öbür atlardan daha kuvvetli, da- rinde kaşınma, lekeler, kabarcık1a~ P~ 

yar ise seyirci kalır .. Genci kollamışsanız, mekle beraber, h.unıruna getirilmesini riyelik etmeğe layik olacak kadar güzel yüzünü ekşitti: luı sümtli İmİJ. Onan için Almiddin ar- da olur ... Bununla beraber cilt üzerınd ıJ: 
ihtiynnn hışmına uğrarsınız, genç ise sizi emretmiş. Elmayini sultanın önüne ge- bir kadına bile tesadüf etmemiş idim. Kı- - Ey baykuı suratlı teres, kızı sana iladqlannı fersah fersah ıeçerek her- bu arızalar tehlikeli sayılmaz. Kaşı~.~ .. rt 
hiç müdaf a etmez.:. Demişler. Asker• tirmi~er, sultan Elmayinin yüzüne dik- zı görünce, kim olduğunu ve kime ait ol- satmaktansa, onu hıristiyan1ara, yılhudi- kesten evvel Ali Nureddinin konağına bildiğiniz o hastahlı:tan bile gelse. zU~111 
ferde ahalinin sözlerini dirllemişler. Nu- katli dilek tli bakınca kareısında duran duğunu sordum. Dellallar bana bu nur ı~re satarım, hatta parÇA parça ederek yetişmiş. Kapıyı çAlmq. Bizzat Ali Nured- olup düşünmekten ehven olduğunu ntı' 

1
,. 

reddin vezirlerin üzerine yumruk, tokat adamın kendi veziri Savi oğlu Elmayin parçasının Ali Nureddinin cariyesi bu- etlerini kedilere köpdlere yediririm. din gelq, kapıyı açmış, ve Almiddini gö- limdi haber verdiği gibi, beyneiıni!el p 
tek vd El • • d - L J d v ~ l d'l S' } D" b w d C:. ~ kul ki " ak l• lı: • _,_ fi • ı- ·• "}~ e sebe me yag ırıyormuş. mayının ay~ olduğunu tanımış. un ugunu soy e ı er.' ız ey 11u tnnım ıye agır ı. ,..a:ııraım. a · anma runoe onu tamyar ona ae am verme tatıstu;: cetve er:ı usu unun o um 11 
yemekten kımıldanacak hali kalmaYtnca _Seni kim bu hale getirdi? diye sor· belki hatırlarsınız! Vaktile Ali Nureddi- inanmadım. ve hal batınnı sormak üzere dudaklarını olarak kabul edemediği iki hastab1't80 

Ali Nureddin lnsilcı1isi yanma alarak ko- du. Elmayin ağlıya ağlıya, nin babasına gÜzel bir cariye almak için - Oğlum bu kızı kendim için değil, aralamış. Fakat Almiddin: biri en §iddetli ka~nmıya sebep oltıPol· 
naca dönmüıı. - Ey zamanın 11ultanı, senin gibi bir on bin kese altın vermiştiniz. işte Elfazıl lakin senin de benim padişahımız bulu- - Şimdi selam ve sabah sırası değil- hastalıktır. Zaten sıcaklara mahsus cıı 

Afi Nureddin :insilcilisle sahnPden arslan bu memleketlerde kükreyip durur- on bin kese altın ile bu kızı satın almış- nan ulu hakanımız için satın alıyorum, de- dir. Kaybedecek bir dakikanız hile yok- mıyan o hastalık bile tehlikCli olrna~ii· 
uzaklapnca vezir E:fmayin ayağa knlk- ken alçak köpekler benim gıbi bir sadık tı. Ukin kız o kadar güzeldi ki, onu ei- dim. Vay efendim senmisin bunu söyli- tur. Etmayin sultana gidip aleyhinizde ba§ka türlü kaşınmalardan kor'krnıYa JÔ' 

m~. kulunu dalamak küstahlığında bulunursa, ze getirip teslim edeceğine konağlncla yen, kudurmuş kurt gibi üzerime atıldı. söylemedik 15.f bırakmadı, sultan da kız· zum kalmaz. Bir taraftan da ılik 150 ,lı: 
Vezir Elmayinin beyaz elbiseleri ça· sen bu hale göz mü yumarsın? Senin sa· ala.koydu, ve onu oğluna hediye etti. El- Şu ihtiyar yaııımda beni atımdan a~ğı dı, beıü ve bir çok atlıy1 seni öldürmc:lt ve kiinmek yahut onunla banyo yaPtıl 

mur ve kan bul nmış. Vezir üstüne ba- yende herkes TRhmetinin şerbetinden ka- fazıl öldükten sonra Ali Nureddin müsrif sürükledi. Şu ~mdi gördüğünüz hale so- konağını yıkmak üzere buraya gönderdi. kaşınmanın pek çok defa önünü nl~·atıfl 
§ına bir göz gezdirmi . Ne hale girdiğini 1 na kann içerken knbahati, nyaklannın to- bir hayata daldı. Para, ev. çiftlik nesi var, kuncaya knclar uğraştı. Az kaldı canım Ben buraya herkesten evvel yetiştim. Bn- Çocuk olmıynnlar için, sıcn tco1" 
görünce oracLkta bir köşede )'lğılı duran r;unıı bir an için yüz sürmekten ibare t nesi yoksa vur patlasın çal oynasın diye· çıkıyordu! şına gelmek üzere olan felaketten aeni fazlalığından ve devamından dolayı J,:tıı<• 
çöplerin arasından bir eski hasır alarak olan bir kölen susuzluktan kuruyacak bir rek harman savurdu, sattı savdı. Bu ka- Sultanın gözlerinde kızgınlık şimşek· haberdar etmek istedim. kulncak ehemmiyetli bir hasto'lık yo bil' 
hasırı boğnzına geçirmiş, doğru sultanın hale gelirse, sen onun üzerine rahmet dar ate e kar mı dayanır~ Nihayet topu leri çakm1~. sesi de göklerin giirlemesi gi- Bunun üzerine Almiddin acele acele denilebilir. Mikroplu b~t.nlıklnr~n~,, 
Barayının kapısı önüne koşmuş. Orada: yerine ta" mı yağdırırsın~ Ey sultanım attı. S tacak bir şeyi kalmadığı için ha- bi gürlemiş. Sultanın emri üzerine yüz kesesini çıkartıp ne kadar altın pnra&ı ztlannın sıcaklarda arbnnsı, tabıı '1e" 

- Ey zaman ultnnı, yine zulüm gör- size hizmet edenler. İ7e hürmet edenle· basının hediyesi olan cariye kızını pazara atlı kara yağız atlnnnn binmişler. yüz varsa hepsini Ali Nureddinin eline say- bir şeydir. Bunlarda nsıl sebep sıc~" 
düm. Adalet isterim, ben hakaret gör- rin, ve sizi sevenlerin akıbeti böyle mi çıkardL Pazarda bulunaıllar fiatını arttı· kılınç çekmiglcr, dört nale Ali Nureddi- mış. Parn topu topu kırk parça altından ğil, mikroplar ve pımı..zitlerdir. (}nl 
düm. Siyanet isterim .. diye bağırarak or· ol cak ~ demi1- nyorlardL Ben de nrttırnnlar arasına ka- nin konağına yollanmışlar. Bunlar om:ra ibaretmiııı. Almiddinin başka parası bu- da korunulabilir. bİ' 
talığı inim inim inletmeğe başlamış. nştım "e arttlrmağa başladım. Nihayet varaeak, Ali Nurcddinin konn"mı yıka· lunmadığmdnn ancak bu kadar verebil- Ban h:ıstalıklara !°~kların faydaSl 

S it n b wır nın, kim o)duvunu b") U 1t "i• .. ·...,_~. 1. 1 ,. 1. A 1: ı ' "1 l 'l •ı• • •I - -"'-·---"--· - ... n-..TTT t7 
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Kollarını açtı., 
Genç kızı göğaüne bastırdı ve iki yana

ğından da ıapır şupur öptü·· 
Recyoya söyliyeceklerini 

ten sonra doğruca imparatorun 
~çıkmıştı. 
t_ .... znı to11ladı.. Havalandırdı . 

.~ üzerinde imparatorun imza
&ıı ·~bıraktığı kağıda bir göz attı .. 
,~~ıdda Hıristidi ve Seb:süyano
~kineri emri yazılı oldugunu bi-

,, kağıd · ·nparatorun yatağının 
lıcıındaki küçük masaya.. gUmUş 
~ ın yanına bıraktı .. 
~ sabahı beklemekten başka bir 

anıl§tı .. Bütün düşüncesi Recyo
Sebastiyanoya haber verebilip bi

!le ~ noktasında toplanıyordu.. Ca
l'in bu gece kendisi hakkında yap
., dedikoduları da düşUnmiyor de
akaı genç kız imparatoriçenin iti-
~ kaıandıktan sonra bu dedikodu 
~ dlerc aldırış etmiyordu .. 

t 1 katta herkes odasına çekilmiş 
atnııştı. Doğruca Sebastiyanonun 

~ ~nlerce kendisine hem istira
~ &ızlenme yeri olan odaya gitti. 
~in imparatoriçe ile karşılaş
d imparatoru kandırmak ve 
ı.."esfkayı imzalatmak için ne su
"ill'eket lazımgeleliğini dilşüne dü
u~d 
'. u. .• 

rını açtığı zaman pençereleri 
boya kaplıyan kalın p;:rdeler 
~ içeriye sıuın ışığı gördü ve 

1§ olduğunu sanarak ve sıçn
~ataktnn fırladı. 
ifa::' sarayda kimse uyaıunamıştı .. 
l ~ imparatorla imparatoriçe

dı \'altılarını hazırlamak için tam ' ... S<lraydaki cariyelere Sebastiya-
. Odasında kaldığını bildirmemek 
~n buradan ortalık ayaklanma

' ası daha .ıuvnf1k olurdu .• 
~ kapıdan çıkmağa hazırlanıyordu 
~1 dışandan açılmak için sarsıldı. 

illa tedbirli davrarunl§ ve kapıyı 
kiUtıeınişti .• 

~ kinı olabilirdi? 
\ de Recyo idi .. 
~Uddet bekledi .. Dısarıdan kapı· 
Q.ı Çe vuruldu .. 
.·~iti 

il yabancı olmadığına kanaat 
~arina kapıyı açınca bir hayret 

~ 8ıllıverdi. 
~llıda Sebastiyanoyu görmU§tU. 
\ ~~no gülerek içeri gireli .. 
~ ıstemişsin güzel Marina .. de-
t heli gel. seni bir kucaklıyayım .. 
~U ~ kucaklamam kendim için de-
-.:~ arkadaşlar namına.. Onlara 
ı:~ tam zamanında verdiğin 
~ yaradı ... Şu saatte zanne-

•••••• 

derim Hıristidi selametle Bizanstan çık
.mi§ bulunuyor .. Bunu da sana borçlu ol
duğumuzu unutmıyonız .. 

Marina, Sebastiyanonun kollan ara
sında sıkılan narin vücudunu kurtar
mağa hiç uğraşmadan cevap verdi: 

- Benim yaptığım sade senin içiıı 

Sebastiyano ... 
- Sade benim için mi? 
- Evet.. sade senin için .. Çünkü sen 

muvaffak olursan... Karbonopsina im
para riçe olursa . . . Ben de Bizansın en 
kuvvetli adamının karısı olacağım. Bu
nu bana vaadetmiştin .. Ve ben S:!bns
tiyanonun sözüne Karbonopsina gibi ina
nıyorum ... 

Genç kız.ın bu sözleri, bu itimadı Sc
bastiyanonun kabadayılık damarını ha
rekete getirdi. 
Yannklarınuı iki tarafına da şapırLılı 

birer öpücük kondurdu.. 
- Evet.. dedi. Söz verdim ve sözümü 

de tutacağım .. Şimdi söyle bakalım bu
rada dün gecedenberi neler oldu ve sen 
beni neden milstacelcn göımck istedin? 

Marina, hepsini kısaca anlattı. 
imparatoriçe ile olan görilşmelerini, 

onun itimadını kazannıağa başladığını 

aruattı. 

- Fakat, dedi. imparatora eğer sizin 
tevkil emrinizi imzalatabilirseın o za
man mavi göz.lUnün bana itimadı bir kal 
daha artacak ... 

Sebasüyano gülerek şu cevabı verdi: 
- Daha mükemmeU var .. Benim tev

kif emrimi imzalatmak değil, beni bizzat 
tevkif edip başvekile teslim de edebi
lirsin .. 

Marina cevap verdi: 
- Seni tevkif etmesine edeceğim .. 

Hatta ettim bile ... Fakat başvekile tes
lim için değil.. Kendime teslim için ... 
Şakayı bırakalım Sebastiyano .. lmp:ıra
torun tevkif kararını imza etmediğini 
görünce doğrusu çok sevindim. F akat 
imparatoriçeyi de elde etmek için Leo
nun bu kararı imzalaması lazım. Ona na
sıl imzalatmalı? .. 

Sebastiyano kısa bir milddct düşün
dükten sonra: 

- Onun da kolayı var .. . dedi .. impa
ratora bir kolayını bulup bizim ele gcç
miyeceğimizi anluur ve irnuılıyacağı 
emrin -c:Biıans içinde tevkifiıni:u kaydı
nı taşımasını temin edersin. Ben saray
dayım. Hıristidi ve bizimkiler Bizans eh.. 
şındalar.. Binaenaleyh Biznnsın altını 
üstüne getirseler bizi bulamazlar.. Bi
zans haricinde ise tevkif salahiyetleri 
olmaz. .. 

•• BJ'l'MEDİ •• 

Gangsterler Nev
york sokaklarında 

güpegündüz 
----tr·---

Dünyanın en meşhur 
nota tabiini mitral

yözle öldürdüler 
Geçen gün, Nevyorkda bütün Ameri

kayı heyecana veren müthiş bir gangs• 
terlik vakası olmu:tur. 

Yalnız Amerikanın değil hatti bütün 
dünyanın en büyük musiki notalan tabii 
olan lrving Fen öğleden sonra evine git
mek üzere Nevyorkun en büyük bir cad· 
desinden geçerken büyük ve güzel bir 
siyah otomobil sessizce kaldırıma sokul
muş ve yarı açık kapılardan uzanan iki 
mitralyöz zavallı tabiin iizerine kurşun 
yağdırmışlardır. Fen yere düşer düşmez 
perdeleri indirilmiş olan otomobil, olduk
ları yerde donup kalmış olan diğer so· 
kak yolcularının şaşkın ve bitkin nazarları 
önünde gene tıessizce uzakla!lıp gitmiş

tir. 
Etraftan yetiscnler henliz ölmemiş 

olan yaralıyı hastaneye kaldırmışlarsa da 
zavallı adam tek kelime f'oylemeğe mu· 
vaffak olmadan az sonra ölmüştür. 

Bu müthi;, ge.m:terlik etrafında gaz.e· 
teler :zabıtaya ateş püskürürken. Amerika 
emniyet teşkilatı da geceli gündiizlü ka
tilleri aramaktadır. 

Bilhassa cinayetin sebebini araştırarak 
katillerin bulunncağı ümit ediliyorsa da 
çok sakin ve çekingen bir adam olan 
maktul hakkında fnzla bir şey öğrenmek 
mümkün olmamıştır. 

-------
29 yaşında 11 çocuk 

sahibi bir kadın 
F ransada, madam Oufrcsnel isminde 

bir kadına altın madalya verilmesi karar· 
la~tırılmış. Bir fabrika işçisinin karısı olan 
bu kadın henüz 29 yaşında olduğu halde 
tam 11 çocuk sahibidir 

Çocuklurın en büyüğü 1 1, en küçiiğü 
1 yaşındadır. Hepsi de tamamen sıhhat· 
lidirler. 

Bu bol çocuklu aile küçtik fakat temiz 
bir evde oturmakta anneleri çocuklarına 
bizzat bnkmaktaı babanın kaz.anciyle de 
pek güzd geçinmektedir. 

Oç sene evvel reisicümhur Lebrün ço· 
cuklardan birinin ıraftiz babalığını kabul 
etmiştir. Bu aileye geçen sene de (8000) 
franklık bir ikramiye verilmi~ti. 1 1 inci 
çocuklarından sonra genç anneye §İmdi 
bir de altın madalya itası düşünülmü~

tür. 

lndor mihracesi 
--tr-

T e b a ala r ı na refah 
temin etmek için 
şahsi yaşayışına 
iktısat yapı_yor 

~Musanın Ha~atı i 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
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Tanrı dediğin ölüm mü? 
Tanrı ölüm delildir. Ve Hayır Velid·· 

ölüm 'Tanrının 
insanlara 

büyük kudretinin 
en ufak bürhanıdır 

- Söyle Haceb .. Söyle .. Bugün bana 
bütün halk .. Bütün Mısır .. Bütün in!!anlar 
ve bütün kiiinat secde etti değil mi) Sen 
bu kadar yıl ya~adın .. Hiç benim kadar 
kudretli bir tanrı.. Bir mabut gördün 
müL 

Baş kahin, gözlerini parmağındaki iri 
akik yüzüğe dikmiş susuyordu. 

Firavun kızdı: 
- Ne susuyorsun.. dedi.. Yoksa be· 

nim tann olduğuma innnmıyan t,.k ki"i 
sen misin). 

Baş kahin ba§ını kaldırdı: 

- Ya V did .. dedi .. Sana ecede eden
lerin suratlarına baktın mı) Onların ara· 
smda Beni lsrailden tek bir kişi gördün 
mü) 

Ba, kahinin bu sözleri Velidin cözle· 
rini döndürdii .. 

- Ne}.. diye bağırdı .. Onlar bana 
secde etmediler mi} 

- Etmediler ve etmezler de ya Velid. 
Onlar, bir zamanlar bu ülkelerin bakimi 
idiler ve bütün halkı kendi dinlerine çek
mişlerdi. Talileri döndii. Eskiden köle 
gibi kullandıkları insanlar onların üzer
lerine hakim oldular. Onlar sefil kaldı· 
lar. Zor gördüler, fakat yine dinlerini 
terketmcdiler. Onların dinlerinde ne pu
ta ve ne de insana tapmak yoktur. Bu 
itibarla hiç biri sana secde etmediler. 

Atını dolu dizgin sürdü. Tanrı araba
sının tekerleğine bir değnek sokulmuş ol
duğunu gören Velid, kudurur gibi hay
kırdı: 

- Onlar da secde edecekler. Onların 
dn kafaları karşımda yere gelecek bu 
diyarda ölünciye kadar sürünecekler .. 

Vezirine dönerek: 
- Haman .. dedi .. Hemen §İmdi, bü

tün Beni lsrail kavminin bütün paraları. 
malları gasbedilsin. Sarayımın etrafına 
hepsi gelip te bana ıecde edinciye kadar 
bütün Beni lııraile Mısır halkı dilediği 

gibi zulüm ve işkence etsin. Beni lsrailin 
davalarına bakılmasın. Beni lsrail hak-
kında hiç bir şikayet dinlenmesin ... 

Baş kahin, gözleri yine parmağında, 
iri ve akik kehanet yüzüğünde, dudak· 
lannda acı bir tebessüm, kendi kendine 
söylenir gibi mırıldandı: 

- Zulüm .. Tazyik ve kahır .. Mukad· 

- Bugün, dedi. Bugün hayatımın en 
büyük günü Asiye. Bugün karşımda bü
tün kainat boyun eğdi ve ben bugün ken· 
dimi tanrı ilan ettim. 

Yakup ve Yus;.ıf Peygamberlerin din· 
!erine aadık olan ve kavminin bütün me
z:yetlerini benliğinde toplamış bulunan 
Asiye.. Beni Israilin gözbebeği, Firavu
nun bu sözleri karşısında ve onu tasvip 
edecek yerde: 

- Hata ettin ya Velid.. dedi.. insan
lar, ne kadar kudret, kuvvet. ihtişam 
içinde olsalar, hiç bir zaman insanlık 

hududunun fevkine çıkamailar. Seni. .. 
Beni.. Hepimizi yaratan bir Allah var. 
Bana güzelliğimi veren de, sana bu kuv· 
vet ve ihtişamı veren de odur. Bundan 
gaflet etme.. Allahın kudretinden tek 

bir zerre senin bütün kudret ve ihtipmı· 
nı bir anda hiçe indirebilir. 

Asiyenin bu sözleri Firavunu asabileş
tirdi: 

- Demek sen .. dedi .. Benim kuvve· 
timden, şüphe ediyorsun) Ben istersem 
bu ilkeyi baştan başa yakarım. 

- Yaparsın Ye yakarsın ya Velid. 
Fakat ne kadar istesen ölmüş olan bir 

adamı tek bir saniye için diriltcmezsin. 
- Senin tann dediğin ölü mü) 
- Hayır.. ölüm tanrının kudretinin 

insanlara en ufak bir bürhanıdır. 
Firavun büsbütün kızdı: 
- Herk-=sin bana hak verdiği .. Bana 

secde ettiği anda sen mi bana ders veri
yorsun} Herkes gibi sen de.. Sen de ba· 
na secde edeceksin .. 

Asiye, bütün güzelliği içinde ve gu

rurla doğruldu: 
- Hayır .. dedi. Ben tanrıdan başka· 

ııına secde etmem ve hiç bir kuvvet .. 
Hatta senin kuvvet ve kudretin bile ba· 
na bunu yaptıramaz. 

Firavun kuduracak aibi oldu. 
Maaır halkının sürü halinde önilnde 

boyun kırdıktan manzara gözünde can· 
landı: 

- Sen. bizim tanrımızaın 1. 
Diye yükselttikleri avaz kulaklarında 

bir daha yaııadL 
Ve bunlara k.ar§l bu kadın .. Tek bir 

kadın baııını dimdik tutuyor, kendisine 
secde etmiyor .. Aynı zamanda okuyor
du ... 

der değiştiremiyecektir. Eğilmiyen bu batı, o eğmesini ve hat-
Velid, bu hiddet ve asabiyetle doğru ta icabında koparmasını de bilirdi. 

haremine.. Çok sevdiği karw güzel Asi- Şimdi üzerine atılacak .. Onun üstünü, 
Bombaydan Avrupaya ı;elen haberlere yenin yanına gitti. başını parçalıyarak yıpratacak ve bu gü-

göre, altı ay kadar evvel Amerikalı bir Asiye, bu gece arkasına en mutena li- zel vücudu krrbaç altında kıvrandırarak 
kızla ~vlenen lndor mihracesi, §ahsi ya- basını giymişti. kendine secde ettirecekti. · 
şayışını tamamen değİ§tirmiş ve büyük Üzerine, en vahşi ihtiraslar kırbaçhyan Asiye, kökleşmiş kanaatinin din kadar 11»ırDöoiiii""io:~ 

CG.srEREN BİLGi.i 

ZONGULDAK 
Valisinin teftişleri bir iktisat yapmağa başlamıştır. Bunun fakat aynı zamanda da karşısında aalta kuvvetli tevekkülü içinde ve sarsılmadan 
Zonguldak, 1 (A.A) - Vali Halit sebebi, mihracenin servetini kaybetmiş durduran çıldırtıcı kokular sürünmüş- bekliyordu. 

Aksoy, Ereğli ve Devrek kazalarını ve olması veya hasisleşmesi değildir. tü. Velid atıldı: 
tilj kJ yol inşaatını tetkik ve teftişten dönmüş- lndor mihracesi şahsi servetinin hemen Velid, karısının Beni lsrailden olduğu- •• B~Dİ -Çocu nr.. .. y ll d •&...a&. 

tur.. o ar a geniş bir çalışına vardır .. en büyük kısmını, tebaalarına, refah te- nu biliyordu. 111---
Ya hevesli, fakat kitap ala- v· ı~ ti . b ' -t !: ORDU MEMBA ı aye mız ır tarı.utan Sa ranbolu min edecek j~Jcre sarf etmektedir. Ve bu kızgınlığı arasında onu .. Asiye-
kardeşleriniz irin okudu- A 1 ·1 K SUYUNA 1U" •vuc.Tu s raç yo u ı e nstamonu vilayetine ve Mihra_ce bu yüzden sıkıntıya boyun yi karşısında l!ecde ettirecek. baş kahin ~ ~ 

bıektep kitaplnnm çocuk diğer taraftan Ereğli - Dilzce yolu ile eğmektedir ama, evlendiği tarihten itiba- Hncebin sözlerinin yalan olduğunu anlı· Ordu, 1 (A.A) - Belediyemizin 15 
..._ kurumuna verirseniz Bil-. Bolu vilr. t' Ad d · kil f d n~ı. tirt · ,q aye ınc ve ap."\Zarı emıryo- ren bir knç tane park, üç tane stadyum yacaktı. · ometre mesa e en ~,re ge mış 

daşlanruzı çoğaltmış olur- E ı b ;-.1~ ı tadır B n ı --·~ be ba · '• • ~a ~5"'~ ~ • • ~ yo nrm bu üç inşa ettirmiş olan mihrace şimdi hayatın· Karısı, bu güz.el Asiye elbette ki ona bulunduğu Ncu.iı. y mem suyu, tesı-
1'1•••11•u••••u••••••••u•11• ... ; vık.yetin mustakbel ınkı~fında büyük dan fevkalade memnun görünmekte itaat ve ııecdeye mecburdu. satı ikmal edilmiş olan şehir şebekesine 

~tl;:S::=~~~~~;;::~~:;;;:;;__;,~eh~e~nunı,;;~·y~e~tı~· ~vardır. imiş... 1 Asiyeye: verilmiştir. 

ÖE~d".;iMTL;O"~IU!Z.RZZiC/J.ZLZ.MÜ.m-f....ot.A7'~?2'°S~~K~:'XZA7AE~ ~i~~::~:~;~~t:.~~~~;:!a~~~~=·~;~;;:~E~'.:~ ~fi~~·::d:~~:::~ 

tarih ve 
(İKıNCi 

macera romanı 
KISIM) 

sakallı, iki büklilm olmuş, elinde bir ni bulabilirdin .. Ne de şu Anda hayatta ve kapıların açılmadığını duyunca bü
~ değneğe dayanarak bin müşkülAtla Her- olurdun... HattA kralını bile dü.,.c;manla- yük bir hayret ve hiddetle sordu: 
~ liyen bir ihtiyar köylil gördiller. rının eline verirdin.. - Neden kapılan açmıyorsunuz? 
~ Ro7.arj hemen ona doğru koştu. Böyle söylendikten sonra iki büklüır. Zabit cevap vereli : 

- Sen bura köylillerinden misin ! vaziyetinde bir cüceye de benziycn bu - ÇUnkü sizden aldığımız emir kat'i-
Diye sert sert sordu.. ihtiyar da ortadaiı kayboldu.. dir .. Parolayı venniyecek olanlara kim 
İhtiyar adam : Maamafih kralı ve maiyetini yeni bir olursa olsun şehir kapılan asin açtlmı-

k. _ J O _ _ - Evet asilzadcın... üzüntü bekliyordk u.. yacaktır .. 1Demiştiniz.. la dil 
'la.u . Diye cevap verdi.. Dofinenin mer ezi olan Greuoblun sur - Nası .. Size paro yı söyleme · er 

\'~t ?., Bu işi yapan sen miydin? sahile çıktığı zaman kral ile maiyeti ve - Nehri geçmek için bu civailarda kapısı önüne geldikleri uunan kapıy1 1 mi? Kont Dö Marli şdıire girmek için 
1)4tuı.~onsenyör .. Heriflerin kala- kalan askerler de köprünün başına gel- başka bir köpril, bir geçit yeri falan var kapalı ve hendek üzerindeki sur köprü- parolayı vermedi mi? 

' ~ ~-ör~~m .. Nasıl o~ siz miş bulwıuy~rlard~.. . . . . mı? sünü kalkık buldular_ - Hayır monsenyör .. Muhakkak pa-
~ ~e u kopruden geçecektiniz.. .Kral çok hiddetlı ve sınırli idi. _ Bir geçit mi?.. Ne gezer .. Geçit Surların muhafaza kwnandaıu kapıyı rolayı unutmuş olacaklardır-
:'~ buraya gelerek bu kUçUk İlle olarak protestanlardan ele geçmiş bulmak için Hl. .• Çok uzaklara gitmek açmaktan imtina etti. ÇUnkil parolayı Vali bu vaziyet içinde ne yapacağını, 
l.eta\r l'ladun.. o~an es1:1'lerin derhal boğazlanması emri- lazun gelecek .. Yalnız bu sahili şu taraf- sormuş ve cevap alamamıştı.. ne suretle hareket edeceğini, zabitine ne 
~~ ~~ :F'rer Krizostom .. Seni tebrik nı verdı:. . tan boylu boyuna takip edecek olursa- Karilerimiz hatırlarlar ki Demir mas- emir vereceğini şaşırdı.. 

)l ·Bu hareketin büyük bir mil- RozarJ ıleri atıldı : nız bir mUddet sonra büyUk bir köprü ke valiye gönderdiği emir ile ~hlre pa- Nihayet bu muammayı bizzat halle 
'~h Bu itibarla sana mUsaa- - Sir .. Dedi, onlardan hiç değilse birlgörürsünüz .. Bu köpri.1 tam Grenobl sur rolayı venniyenlerin girmelerini kat't karar vererek arabasının hazırlanmasını 
~)' gel.. Yedeğime hin .. Ya- iki tanesini sağ bıralwı.... İşkence ile kapısının karşısına rastlar. surette ınenetmişti.. emretti .. 
~.. ~ten kurtul.. ağızlarından istediğimiz malumatı ala- - Bunak lıerif .. Bunu daha evvel ne Rozarj, muhafız askerlerinin onbaşısı- Bütün bunlar olurken on dördilncü 
~ \'~ 0 stom, Faribolun arkasına biliriz... diye söylemedin?.. na bir hayli küfür aavurduktan sonra Lui, şehir kapısı önilnde hiddetten kudu-
ll~ ~dan UZaklaştıJar_ - Pek ala .. Fakat şimdi karşı sahile Ve Rozarj derhal bu iyi haberi krala nihayet kral namına herifi ölümle teh- ruyor ve fakat kendine hAkim olmağa 

'ıtk :;ava edilirken Rozarj in- nasıl, nereden geçeceğiz? .. Onu bulu- ınüjdelemeğe koştu.. dit etti. Bunun Uzerine on başı işi bir çalışıyordu .. 
~~ u ulduğu noktayı geçnıiş ol- nuz.. Biraz sonra bütün grup, ihtiyar köy- kerre zabitine haber vermeğe mecbur Sur kapısı önilnde uzun uzadıya mü-

dı lladece atı ile beraber nehire - Askerlerden bir kaçını civardaki lünün gösterdiği istikamete dolu dizgin kaldı.. zakere, mükAleme, münakaşa, onbaşının 
~· A.rkasından gelenler ise in- köylere göndereceğim.. Köylülere sor- &tıldılar ve göz.den kayı .dulnr.. Zabit ıse bu işin içinden tek başına !zabite gitmesi, zabitin valiye müracaati, 

. ::;.erkezinde bulundukların- sunlar .. Bu civardan nehrin sık tarafı Onlan arkalarından ve bakışları ile Ç!kamıyaca''UU anladı ve valiye haber valinin tereddüdü, karan, arabasını ha
o UflerdL. veya bir pçlt falan var mı öğrensinler .. takip eden ihtiyarın dudaklarında alaylı vermeğe gitti. zırlatması .... BUtiln bunlar epey bir za-
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18 ve 50 yafta naaıl 
makyaj yapmalı? 

16 Yatındaki kız soruyor: Makiyaj 
yapabilir miyim} 

S O yaşındaki kadın da soruyor: Maki· 
yaj yapmakta devam edebilir miyim} 

Asrın cemiyet kavaidi her ikisine de 
ceveb diyor ve ilave ediyor: falat ga

yet hafif olmak :prtiyle. 
• 18 yaşındaki kwn cildi incedir. Faka& 
genç kızlar bu ciltlerini çok çabuk yıp
ratırlar. Çünkü güneşin, ıüzgann. soğu" 
ğun derilerini kuvvetleştirdiğini zann&o 
derler. Halbuki bu zan yanll§tır. 18 ya• 
omdaki kız derisinin inceliğini ve genç.
liğini muhafaza etmek ihtiyacındadır. 
Bunun için başvuracağı tedbirler çok ba· 
aittir. 

Haftada bir defa deriyi fırçalamak. 
yüze masaj yapmak, gülsuyu ve portakal 
suyunu kanşhrarak . ( 4-5 gül suyu 1-S 
portakal suyu) bu mahliıllerle yüzü yıka
mak, alt göz kapakları üzerine birer dam· 
la tatlı badem yağı sürmek. 

Bu tedbirler 18 yaşındaki gene; kızın 
güz.el rengini muhafaza etmek için kafi· 
dir. 

5 O ynşındnki bayan ise sıhhatine çok 
itina etmeğe mecburdur. Gıdasına dik· 
kat etmeli, çok yağlı ve çok etli yemek· 
ler yememeli, içki içmemeli, baharat kul• 
lanmamnlı, ayda bir defa bütün vücut 
adalelerine masaj yaphrmalL Yüzüna 
fırçalamalı. Haftada bir iki hafta yüzü 
meyve sularile yıkamalı, cildi beslemdt 
için hormonlu bir krem kullanmalı. Kre• 
mi yüzde bir saat bırakmalı. Sonra yüzü 
sünger lıtağıdiyle silmeli. Sabun cildi tah· 
riş eder. Onun için yüzü her gün sabun• 
lamamalı, arasıra güzellik maskesi kul· 
lanmalı. 

Asıl makiyaja gelince 18 yaşındaki 

genç kızın, 5 O yaşındaki bayanın maki· 
yajı gayet hafif olmalıdır. Son moda gö
ze çarpıcı renkleri kullanmailar. Yanak• 
lara hafif bir krem, fakat pembe bir 
renk, ince bol pudra. iki dakika sonra 
pudrayı silmeli. Dudaklara sürülen açık 
bir ruj ile bu tuvalet tamamlanır. 

16 yaşındaki genç kızla, elli yaşındaki 
bayanın sakınacakları şeyler ~unlardır: 

Koyu dudak boyası. 
Kirpik.lere rimel sürmek. 
Gündüz göz kapaklarını boyamak. 
Ka17ları boyamak. 

TAVSiYELER 
Çok yıpranmış bakır CJYayı temizle

mek için tuz ve sirkeyi karıştırarak b& 
mahlut yapmalı ve bu mayile bakırlan 
kuvvetle ovuşturrnalıdır. Sonra kaplan 
soğuk au ile yıkamalıdır. Bu suretle yıka• 
nan bakırlar tertemiz ve yepyeni olurlar. 

** Çiçeklerden çıkan tuvalet sulan - her 
gün kultanılabilecek bir tuvalet suyu yaJ>" 
mak için çok basit bir usul vardır. U
vanta gül. yahut her hangi inbhap etti
ğiniz bir çiçeği 90 derecelik ispirto içer· 
sinde on beş gün bırakınız.. On bet gün 
ııonra bu mayii sürünüz.. Ve ağzı kapalı 
bir şişeye koyunuz. Çok güzel kokulu n 

çok aerin1endirici bir tuvalet suyu elde 
etmiş olursunuz. 

Güllerle, çok güzel kokan bir tuvalet 
suyu yapmak da kabildir. Çok mikdarda 
gül toplayınız, tüve)çlerini ayınnız. Ge
niş kannlı bir ~i~e alınız.. Ve şişenin di
bine z.eytinyağına babrılmış pamuklar 
sarınız. Bu pamuk yatak üz.erine bir ta· 
bağa çiçek koyunuz. Ve üzerine ince tuz 

ekiniz.. Şişenin ağzına beş altı parmalı: 
mesafe kalıncaya kadar bu suretle bir ta• 

baka pamuk, bir tabaka çiçek koyunuz. 
Ve her tabakanın üzerini tuz.layınız.. Şi• 

şenin üst tarafını fazla kokulu yedive
ren gülleriyle doldurunuz.. Yalnız bu gül• 
lerin kurak bir havada toplanmış olmuı 
şarttır. Şişenin üzerini ağzına kadar 90 
derecelik ispirtoyla doldurunuz. On bet 
gün bırakınız.. On beş gün sonra ispirto)"I 
sürerseniz çok güzel bir tuvalet suyu elde 
etmiı olursunuz. 

** Hasır şapkaları parlatmak ve temizle-
mek için eski bir diı:ı fırçasını. içerisine 
yüz.de 25 amonyak ilave edilmit ispirto
ya, babrarak sürmek kifayet eder. S. 
mayi eaçların ppkaya temasından hm 
olan lekeleri de çıkanr. Yalnız bir az kuY
vetli ı:ürrnek lllımdır. 

** Pamuk kenarındaki bütün lekelerini 
çıkarmak için parmaklan sık sık taze do
matesle ovmak !ıcadar güzel bir çare hu
lamazaınız. 

·-------
Çekirge 

mücadelesinde 
Çekirge mücadelesinde zehir kulla· 

nılan sahaya, bir kazaya meydan veril· 
memesi için laakal on beş gün hayvan 
sokulmaması ve otlatılmaması hususunda 
halka tebligat yapılması ve tedbir alın• 

vekaletinden alakadarlara 
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ala ya sporcu
ları lzmir takımı 
ile karşılaşıyor 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Dünyada futbolu yaratan bir millet 
olmaları ve bu mevkilerini halen de ayni 
listünlüğile muhafaza eylemeleri itibarile 
·dost ülke sporcularının Izmirde göstere
cekleri güzel oyun, sporcularımız için is
tifade ile karşılanacaktır. 

Şüphe edilemez ki bu kardeşçe ve 
dostça temas yenmek veya yenilmek gibi 
tarifler haricinde kalır. Maksacl, her §e

yin Üzerinde bir spor tezahürü ve müna
sebeti tesis eylemektir. 

Futbol ajanlığı, bunu nnzan itibara 
alarak bir program hazırlamıştır. Misa
firlerle yapılacak iki karşılaşmanın ilki 
yann saat 1 7 de Alsancak stadında, 
ikincisi Cumartesi günü yine saat 1 7 de 
Alsancak stadındadır. 

Her iki maçta Süel müzika ve lngiliz 
Malaya gemisi müzikası hazır bulunarak 
karşılıklı olarak Türk ''e lngiliz milli 
marşlarını çalacaktır. 

Her iki maçı da Oçoktan maruf ha
kem Mustafa Bnlöz idare edecektir. Bu 
maçlara mahsus olmak üzere duhuliye 
25 kuruş olarak tesbit edilmi~tir. 

Dün bir çok kimseler bu maçlar için 
yerlerini almışlardır. Türk askeri erkan, 
sabit ve erlerile lngiliz gemisi mensuplan 
bu maçların misafiri olarak sahaya gire
ceklerdir. 

- =--
Elazıg ile Keban 
arasında yeni 
yapılan köprü 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAIIİFEDE -

aene yaptınlan 11 O metrelik diğer bir 
beton köprü ile Elazığdan Arapkir, Ke
maliye ve Erzincana kadar bütün büyük 
sulardan beton ve demir köprülerden ge
çilerek gitmek. mümkün olmuştur. Son 
Üç yıl içinde cümhuriyet hükümeti tara
fından etrafı Murat ve FJrat nehirleri ile 
çevrili olan Elazığ vilayetinde beş ve 
Tunceli vilayetinde on betonnrme köprü 
yaptmlmış bulunmaktadır. 

Japonyada 
İngiltere Ue yapdan 
mUzalıereler aleyhin· 
de nümayqle• 
Tokyo, 31 (A.A) - Domei ajansın-

dan: 
Bu sabah Tokyonun iki yerinde İngil

tere aleyhtarı yurddaşlar cemiyetinin 
idaresinde muazzam nümayişler yapıl

ınıştır. İttifakla kabul edilen karar su
retle.rinde İngiltere ile müzakerelerin 
kesilmesi istenmekte ve İngilterenin 
müzakerelerde suiniyet beslemekle it
ham edilmesi ve kan bahasına da olsa 
bütün Tokyoluların ayni gayeye vüsul 
için olan azimlerinin teyidi teklif edil
mektedir. 

Bu tezahürlere 50 bin kişi iştirak ey
lemiştir. 

Tokyo, 31 (A.A) - Hariciye ne:uıre
tinin bir tebli{.rinde ekonomik meselele
rin tetkikine memur komitenin bugün 
yapılması icap eden toplanbsının iki ta
raf delegelerine hazırlıklarını daha ek
siksiz bir şekilde yapmak imkanını ver
mek üzere tehir edildiği bildirilmekte
dir. 

lngiliz polisi 
19 yaşında genç bir 
tedhiıçi kızı tevkil etti 
Londra, 1 (A.A) - Polis, tedhiş hak-

kındaki kanun tatbikatına dahil olarak, 
19 yaşında bir genç kızı tevkif etmiştir. 
Diğer taraftan Liverpool yakınında 

Bottle mecralarında zuhur eden yedi in
filak müthiş bir heyecana sebep olmuş
sa da, tahkikat suların taşması üzerine 
bu lağımlarda toplanan gazların bu infi
laklara sebep olduğunu göstermiştir. 

CEBELÜTTA IK 
Hakkında bir İspanyol 
gazetesinin yazısı 
Madrid, 1 (A.A) - Madrid Falanji-

nin organı olan Arriba gazetesi Cebe
lilttarıkın kaybedilmesinin 235 inci yıl
dönümü münasebetiyle bir makale neş
retm~c:tir .. 

Makalede ezcümle deniliyor ki : 

a 
dun 

a - umen du .. 
a vahim bir hidise 

Bükreş 1 (Ö.R) - Macar - Rumen hududunda vahim bir hadise 
olmuştur. iki tarafın silah ateşi bütün gece devam etmiştir. Zayiat 
olup olmadığı malum değildir. Rumen kaynaklarından bildirildiğine 
göre bazı Macar kayıkları, hükümetlerinin teşvikile geçen geceki te
şebbüslerini tekrar ederek huduttaki bir irmaktan geçmeğe teşebbüs 
etmişlerdir. Rumen hudut muhafızları mutad ihtarlardan sonra ateş 
açmışlardır. Bu hadise sebebile Rumen - Macar müzakereleri talik 
edilmiştir. 

Bükreş t ( Ö.R) - Romanya ile Macaristanın yeni Rutenya vila
yeti arasında hududu teşkil eden Tiso nehri üzerindeki hudut hadisesi 
dolayısile Rumen - Macar nehir münakalatı müzakereleri kesilmiştir. 
Macar gemileri, hudut muhafızlarının ihtarına rağmen nehirden geç
mek teşebbüsünde bulunmuşlardır. Macarlar ise Rumenlerin nehrin 
beri tarafına ateş ederek bir Macar hudut muhafızını yaraladıklarını 
iddia ediyorlar. 

lngiliz naz rları 
Mutatları hilafına tat'il devresini 
lngilteden hariçte geçirmiyorlar 
Londra 1 (ö.R) - lngiliz nazırlannin yaz tatillerini ecnebi memle

ketlerde geçirmeleri ekseriyetle mutad iken bu sene nazırlardan hemen 
hiç birisinin lngiltereden ayrılmaması dikkati caliptir. Nazırlar ihtiyaç 
halinde Londraya dönebilmek üzere tatil devresini lngilteredeki mali
kanelerinde geçireceklerdir. Askeri irtibat nazırı Lord Çetfild Lon
drada kalacak ve pasif müdafaa talimlerinde hazır bulunacaktır. Ami
ralhk baş Lordu Lord Stanhop Kent dükalığındaki ker.di malikanesin
de tatilini geçirecek ve Ağustos ayı zarfında Anavatan filosunu teftiş 
edecektir. Hariciye nazın Lord Halifaks Yorkşayerdeki malikanesinde 
istirahat edecektir. B. Çemherlaynın nereye gideceği malum olma
makla beraber onun da Londradan pek fazla uzaklaşmıyacağı mu
hakkaktır. 

Amerikada bir hava 
harbi nümayişi 

Vaşington 1 ( Ö.R) - Reisicümhur Ruzvelt yarın modern 1 S bom
bardıman tayyaresinin Minvilde tayyare karargahından hareketinde 
hazır bulunacaktır. Bu tayyareler 20 kadar şehir üzerinden uçarak 
Amerikan harp tayyareciliğinin 30 uncu yıl dönümü münasebetile 
hazırlanan milli şenlikleri açacaklardır. Diğer 15 avcı tayyaresi Mişi
gan devletinden hareket ederek diğer büyük şehirler üzerinde uçacak
Jardır. Bin kadar endüstri ve tayyarecilik şefi Ohyo devletinde Vilfrid 
tayyare karargahında yeni tip tayyarelerin halka ilk takdiminde hazır 
bulunacaklardır. Tayyarelerde yer alacak olan radyo muhabirleri bu 
uçuşların bütün safahatını radyo ile yayacaklardır. Büyük Okyonos 
sahilinde Kanada hududundan Meksika hududuna kadar büyük hava 
müdafaası tecrübeleri yapılacak, avcı ve bombardıman tayyareleri bu
na iştirak edeceklerdir. Halk da düşman tayyarelerinin tekarrübünü 
müdafaa kuvvetlerine bildirmekle hava müdafaasında vazife ala
caktır. 

Yeni ıspanyol kabinesi 
Liste yakında neşrolunacak 

Hendaye 1 ( A .A) - Emin bir lspanyol menbaından bildirildiğine 
göre yeni kabineyi general F ranko teşkil edecektir. Yeni kabine azası
nın listesi yakında Burgosda neşredilecektir. 

Ayni menbadan bildirildiğine göre general Queipo de Ilano bu haf
ta içinde ltalyaya gidecek olan ispanya askeri heyetine riyase: edecek
tir. 

ltalyaya gidecek olan lspanyol heyeti, ispanyaya general Gambura
nın riyasetinde gelen ltalyan heyetinin ziyaretine bir mukabele ma
hiyetindedir. 

Beynelmilel parlametolar arası 
ticaret konferansı yıldönümü 

Brüksel 1 {A.A) - Beynelmilel parlamentolar arası ticaret konfe
ransı, teessüsünün 25 inci yıl dönümünü tesid için dün öğleden sonra 
t~planmıştır. Senatonun içtima salonunda yapılan bu toplantıya lngi
Jız, Fransız, Hollanda, Mısır, Romanya, Türkiye, Yugoslavya heyetleri 
iştirak etmişlerdir. 

Konferans, bazı delegelerin nutuklarını dinlemiş ve müteakıben reis
lik müddeti hitam bulan Enrico San Martino di Valperganın yerine 
Belçika dahiliye nazırı Deveze·i seçmiştir. 

Bu yıl dönümü toplantısından evvel konferansın umumi konseyi 
toplanarak 1940 mayısında Lizbonda ve 1941 de Kahirede aktedile
cck olan heyeti umumiye toplantılarının hazırlığı ile meşgul ol
muştur. 

Amerika Japonya arasında y eni 
bir müzakere vaziyeti yok 

Vaşington 1 (A.A) - B. Hull, dün akşam japon sefirini kabul et
~iştir. Mülakattan sonra nazır gazetecilere yaptığı beyanatta sefirin 
tıcaret muahedesinin denonse edilmesi üzerine hasıl olan vazi;et hak· 
k~nd~ mal?mat aldığını söylemiş, hiç bir karar verilmediğini ve yeni 
hıç hır şeyın müzakere edilmemiş olduğunu ilave eylemiştir. 

Fransaya iltica eden ve Fransız 
~rdusunda çalışmak iştiyen Çekler 

Parıs 1 (A.A) - Dün akşamki cCe Soir» gazetesi, lsveç bandıralı 
«Kastelholm» vapurunun dün Gdyniadan Calaisye 177 Çek mültecisi 
getirdiğini yazıyor. 

Bugün de 565 mülteci ile Polonya bandıralı Chrobry vapuru Bou
logne'a gelecektir. 

~azetey.e g?re, bunlar Alman işgalinden kaçarak Polonyaya iltic~ 
etmış ve şımdı Fransız ordusuna alınmalarını istiyen Çek subaylarile 
tayyarecilerdir. 

Bu kayıp, iyi idare noksanımızdan do
layı mesul bulunduğumuz daim! bir ha
knrettir. İspanya, bütün İspanyolların 
muuıffer şeflerine itimadı olduğu ve İZVESTİYAN Yeni inşa edile n 
kendilerini bekliyen parlak istikbalden BİR y ZISI A vusturalya 
emin bulundukları şu sırada bu zıyaı ha- Moskova, ı (Ö.R) _ Büyük harbin h mil .. 
tırlamalıdır.. arp ge e 

25 inci yıldönümü münasebetiyle •İz- Lo dr 1 (Ö.R) _ ... . 
onun vestiya• gazetesi de cPravdan nın tezi- .. n a, .Avusturalya mılli 

· •-kı cd k h t b""t" mudafaa nazırı torpıl atıcı 6 vedenin 
nı ~ ar ere arp en u un empcr-

Romn, 1 (A.A) - Stefani bildiriyor : ~alizmlerin mesul olduğunu, fakat Al- tezgaha konulduğunu bildirmiştir .. Bun-
Lloyd Tıiestino scyrüscfain kumpan- man emperyalizmine düşen mcsuliyet lann sürati 42 mil olacak ve her biri 

yası 9.000 tonluk seri bir kargoyu kıza- hissesinin hepsinden daha ağır olduğu- torpil tüplerinden başka hava müdafaa 
ğa koymu tur. Bu kargo yekunu 250000 nu yazıyor ve ilave ediyor : 111914 AI- toplariylc mi.icehhez buluhacakhr. İle-

Lloyd T ies 
yeni emisi 

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

-~ ~ RUY A :::~::::: TAB RI ~ 
: ·=······ Vt!l'«Si~i lıııkkıridCI ······:····································································· : ~ . . 

Vekaletten bir Aydı~: ikbal S. Karantina: Zeki Sanver .. a-
izahname geldi... Birinin kendisine ayağı ile tekme vu- üzerine o kadar dli§tüğünilz ve ~ı 

--·!:?-- rulduğunu görmek fakir düşüp bir baş- nııda bile ~k sevdiğinizi y~e ~ 
Ayni takvim yılı içinde işe başlayıp kasının yardımına muhtaç olması de- söylediğiniz sevgilinizden hiç 

0 

işini terkeden ve işe başladığım ve işi mektir. Bazı muabbirlcr, ayağı ile it- muvakkat bir zaman için ayrılac~ 
bıraktığını haber vermemiş olan mükel- mek ve tekme vurmak düşmanlık ve Zira ciştiyak>, (iftirak) ile tabır 
leflerin kazanç vergilerine yapılacak adavete işarettir . nur. 
zam hakkında şu tamim gelmiştir : Denizli: Z.Y. Tepecik: Arslan Şahin ta· 

- Bir takvim yılı içinde işe başlayıp Rüyasının gizlendiğini ve yüzünü giz- RUyada rehin görmek ihtiyaç ve eli· 
ayni takvim yılı zarfında işini terkeden lediğini gören kimsenin bir kızı doğar maile tabir olunur. Bir kimsenin )te~ o 

ve Jşe başladığını ve işi bıraktığını haber ve yahut birinin korkusundan kaçar. sine birşey rehin bıraktığını görıne 
vermiyen mükelleflerin kıstelyevm ver- Ebusaidülvaize göre rüyada gizlenmek kimseye muhtaç olacağına delildir· 
gilerine yüzde 15 erden yüzde 30 zam hakikatte gizlenmekle tabir olunur. Göztepe: Şekibe Şadan bl' 
yapılmakta olduğu cereyan eden muha- Denizli: lbrahim Selçuk Bir adam yolda karşınıza çıkınJŞı aJll 
berelerden ve teftiş raporları münderc- Rüyada karnının aç olduğunu gören çağı çekmiş ve sizi öldürmüş .. l{irıl':ıdııı-
catından anlaşılmaktadır. bir kimse günah işler. Cafer Sadık de- diyor ki, riiyasında tanımadığı bir ltıl"' 

Kazanç vergisi kanununun 58 inci miştir ki: se tarafından her hangi bir Aletle o il!! 
maddesi mucibince başlamayı haber ver- cAçlık rüyası dört veçhile tabir olu- sa olsun katledildiğini görmek örnril11g&
miyenlerde ilk yılın vergisine ve işi bı- nur: Hayır, hırs, günah ve tama .. Kar- uzun olacağına delildir. Bir rivnyete bit 
rakmayı haber vermiyenlerdc de bırak- nının aç olduğunu ve yiyecek bir şey re de tanımadığı bir kimseden ,.cya 
manın vukubulduğu ticari yıl iptidasın- bulamadığını rüyasında gören bir kim- yerden bir fayda görecektir. 
dan bırakma tarihine kadar geçen za- se hırs ve tamaından istifade edeme7~> lkiçe§melik: Rya S. dıı· 
mana ait vergiye yiizde 15 zam yapılma- Göztepe: Nizameddin K. Epey zamandanberi dargın bulun ,e 
sı lazım gelmektedir. Yalnız işe başla- Rüyada fakirlik zenginliğe delalet ğunuz bir kimse size hücurn etınlŞ ııı;I· 
mayı veya yalnız işi bırakmayı haber eder. Hele hali vakti yerinde olan bir kılınçla vilcudunuzu ortadan i}dye Jll" 
venniyenlerin \'Crgilerine veyahut her kimsenin fakir düştüğünü rüyasında müş .. Bu kimse ile dargınlığını% ya1' 
ikisini de haber vermemekle beraber görmesi mal ve servetinin artacağına da bertaraf olacak ve barışac~ 
yüzde 15 zam yapılması lazım gelen ver- delildir. ı• • ''~ 

:··································· : ginin seneleri ayni olıruyan hadiselerde Alsancak: Reşad Hayri: • ' 
bu hükmi.in tatbiki bakımından izaha Rüyada sefahat görmek eyi bir şey i Rüyalarınızı i 
muhtaç bir cihet yoktur. Ancak bir tak- değildir. Paranızı barlarda kadınlar ve • : 

vim yılı zarfında işe başlayıp ayni tak- içki arasında sarfettiğinizi görmüşsünüz. Bı--ze =.== 

vim yılında işini bırakan ve işe başladı- Dikkat ediniz, bir sıkıntı ve zarurete 
ğını ve bıraktığını haber vermiyen mü- duçar olmanız ihtimali vardır. : 
kelleflerin ayni devreye \'e ayni takvim Turgutlu: M.L.K. s·ıd• • • : 
senesine ait vergilerine yüzde 15 erden Kirmani diyor kl, düşmek eyi değil- ı ırı n 1 z : 
yüzde 30 zatn yapılacağına dair kanun- dir. Damdan, duvardan, ağaçtan veya Bir riiya mütahasSlSI oolatl ~: 
da bir sarahat yoktur. Bilakis kanunun dağ gibi yüksek bir yerden düştüğünü gazetemizin •BtlYA• ıriituııCJJldl~ 
58 inci maddesinde işe başladığını veya gören ya memuriyetten azlolunur, ya : tabir edecektir.. i 
işi bıraktığını haber vermiyenlerin ver- düşmana mağl(ip olur, ya muradına ere- lJ.ususı,,. i 
gisine yüzde 15 zam yapılacağına dair mez. Düştüğünüz zaman bir yerinizin c-ı j : 
hüküm, bu zamların tatbik edileceği acımadığına göre böyle bir hal vukuun- : 
devrelerin ayrı olacağına göre konul- da o kadar müteessir olmıyacaksınız de- Cevap istiyenfer i 
muştur. mektir. Rüyalannı (R0YA) rümtı%11 ~ci 

Ce7.a1 hükUmlerin tatbikinde kıyas ve Birinci Kordon: Fa.ize Mu1ttar posta kutusu (361) adresine biJd~; : 
istidlal yoliyie muamele yapılması caiz Arkadaşlarınızdan birine bir hediye dikleri takdirde kendilerine Posta :iJ'I: 
olmadığından yukanda zikredildiği veç- ve~iniz ve o da bu hediyeyi kabul • mufassal cevap verilir. Bunun~: 
hile bir takvim yılı içinde işe başlayıp etmemiş, reddetmiş. Dikkat ediniz, belki :g;nderilen mektubun içinde rn, p1l·= 
ayni takvim yılı içinde işini tcrkettiği de ehemmiyetsiz bir mesele yüzünden E~ ~ak yalnız Jr~~luk posta : 
halde ne işe basladığını ne de işini bı- bu arkadaşınızla bozuşmanız ihtimali E u onması 1 

•• 111,: 

d ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• raktJğını kanuni müddetleri zarfında var ır. 

haber vermemiş olan mükelleflerin va- ------- -----------------------

ziyctlerinde 145 seri numaralı knıanç G • • 1 · ı 
umumi tebliğincleki iznhata göre mek- ozya ş arı 1 e 
twn sayılmasını istilzam edecek sebep-
ler de mevcut bulunmadığı takdirde bu 
mükelleflerin işbu faaliyet müddetine ait 
vergilerine yalnız yüzde 15 zam yapıl
masiyle iktifn edi1ecektir. 

•• 
Dr. Cevdet Fuat Ozyat1 

Haşarat k l ""' d•k .. d 1 . ara opraga ver ı 
mUC3 e eSJ - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - den bahsetmiş, merhumun TUrk lı~ 

--*-- liği için bir zıya olduğunu, her ~"'~ 
Vekalet hastalıklı ve zararlı böcekler ettiği yüzlerce kişi cenazeyi omuzlarda yüzü mUtecaviz hastayı tedavi e~ 

hakkında ilgililere yeni bir tamiın yap- taşımış ve gözyaşı dökmUştilr. tam manasiyle kfunil bir hekim ve W"ır 
mı.~tır. Bu tamimde, hastalıklı ve zararlı Cenaze buradan bükü.met konağı ya- olduğunu söylemiş ve hayaundatı (, 
~~eklerden korunma kanununun 12 kınına kadar otomobilde getirilmiş, ko- yi§le bahsetmiştir. ~ 
ıncı maddesine göre hareket edilmesi naktan Kemeraltı camilne kadar tekrar Bunu müteakip belediy reisi J)t· ııif 
bildirilmiştir. omutlarda taşınmıştır. Behçet Uz., bir akşam evv:ı şeıurcte t 

Kanunun 1 2 inci maddesini aoağıya Cenaze namazı kılındıktan sonra mer- kara haberin yayıldığını, bu babetl 11 
yazıyoruz: hum, ebedi medfenine terkedilmek tize- rendik.ten sonra onu tanıyanlarıJl ~ ı> 
. Mad~e. 12 - Ziraat veya mücadele re Koklıca kabristanına getirilmiştir ... lerine sinen elemin çok engin oldıJ~ 
ıdarelerının gÖ!lterecekleri lüzum ve has- Bir askeri müfreze, bir polis ve beledi- Dr. Cevdet Fuadın şahsında bUtütl ~ 
talık veya zararlı böcek çıkan yerlerin ye müfrezesi cenazeyi takip etmiş, vali, kiye muhitinin tam hizmet çağındl r1f 
en büyük mülkiye amirlerinin müracaat- komutan, belediye reisi, etibba cemiye- evladını kaybettiğini hazin caıniel' 
lan üzerine bütün mülki ve askeri ma- ti azaları, şehrimizdeki bütün doktorlar, tebarüz ettirmiştir. ~ 
kaml~r ve belediyeler mücadele işinde meslek adamları bu hazin törende hazır Parti viltlyet idare heyeti ~pi' 
kendı vasıtnlarile vakit geçirmeden yar- bulunmuşlardır. Atıf İnan •Mübarek Cevdet FuscJııl tt 
dım da bulunmağa mecburdurlar. Cenazeyi taşıyan arabaya sıhhat ve- arkadaşları• diye başladığı }ıjta~ ~ 

Reı.mi ve hususi bütün kara, deniz ve kilinin, Kızılay umumi merkezinin, Kı- Partinin güzide bir evladını kay1Xl~...ıı; 
hava ta11ıma idareleri mücadele malze- zılay İzmir merkezinin, etibba cemiye- ten mütevellit elemini tebarüz eı~:d 
mes~ni geciktirmeksizin ve başka eşyaya tinin, Veremle mücadele cemiyetinin, ve merhumun meziyetlerini }lıfl~· 
tercıh ederek taşımağa ve hastalıklı yer- hastanelerin çelenkleri konulmuştu. sesiyle anlatmış, ağlamış ve ağltı~,r 
lerden hastalık olmıyan yerlere götürül- Merhum ebedi medfenine konulduk- Haber aldığımıza göre merhUJll~~ 
mcleri yasak edilmiş veya bazı kayıd ve tan sonra Etibba odası namına bir hita- lesine Sıhhat vekilinden ve ~ 
tartlar altında götürülmelerine izin veril- be iradeden Dr. Ali Agah Dinel, mer- bazı tıp profesörlerinden tAziJ6 t 
miı olan nebat ve parça1arını veya ürün- hum Dr. Cevdet Fuadın meziyetlerin- gelmiştir. / 
lerini aıkı bir kontrol altında bulundura- ~ 
rak bunlar için konulmuı hükümlerin ye- H t 
lcftırler. 
rin~ getirilmesini temin etmekle mükel- a ay valisi 

Yeni 
Banknotlar 

-+-
Ankara 1 (A.A) - Türkiye cümhuri-

yet merkez bankasından: 
Bankamızın 937 Ikincitcşrin 15 tari

hinden itibaren tedavüle çıkarmağa 

başladığı yeni harfli banknotlardan 
31-7-939 tarihine kadar: 
Iki buçuk liralıklardan 7.401.190 
Beş > 41.773.625 
On > 28.865.480 
Elli » 30.923.100 
Yüz > 31.353.900 
Beş yüz > 5.200.000 
Bin > 8.650.000 

Lira ki ceman yUz elli dört milyon alt
mış yedi bin iki yiiz doksan beş lirn te
davüle çıkarılmış ve mukabilinde eski 
arflı banknotlardan a. ı miktar tcdır 

Parti binasında Hatay halk münıe5' 
silleri ile cümhuriyet rejimi üzerinde 

faydalı bir konuşniada bulundll " 
Iskenderun 1 (A.A) - Dağ ııl:%J 

bir kaç gündenberi yapmakta 0ııJı t 
manevralar sona ermiştir. Bu sabit f 
rada kahraman alayımız büyUlc b 

- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE -
nimsemiş bulunan Hataylıların bütün 
inkılap safhalarında göstermiş oldukları 

ileri hareketten memnuniyetle bahset
miş ve takdirlerini izhar etmiştir. 

Bu toplantıda bulunan ve her sınıf 
halkı temsil eden mUmessiller, valinin 
takdirlerini teşekkürle karşılamış ve 
Hataylıların Cümhuriyet reıımıne ve 
onun bütün icaplarına karşı beslemekte 
oldukları derin ve sarsılmaz bağlılığa 
tercenuın olarak henilz kanunlarımıza 
uymıyan ve şurada ve burada kalan kı
lık kıyafet noksnnlarının da şu bir iki 
gün içinde zail olacağını ve bilhassa asil 
Türk kadınına yakışmıyan peçenin son 
nefesin! vererek bu kara hacalet ııerde
sinin de yırtılıp atılacağından emin ol-

çid resmi yapacaktır. 1'ı;f, 
Antakya 1 (A.A) - Halkevi o;l 

lük başkanı Ezcrin iştirakiyle J{ 1f 
köylerinde bir tetkik gezisi yaP~ , 
Bu geziye ziraat Vekaleti köycUl J' 
be müdürü Reşid de katılrnışt~'.ı 
Hanyolu, Karbeyaz ve Karsu lt~~~ 
de köylülerle temas etmiş, köylil e tıı 
zin ihtiyaçları tesbit olunmuş 41 

hnstahklan incelenmiştir. sile# 
Köylülerimiz bu üyaret ve ti 

ana vatana kavuşmalarından d~la~ 
L tezahürat v2pmıslar ve her ib ~ 
rının yeı'U1 gdırılec" mden e?11 



.l_ACUSTOS Car$811lba 1939 -sa:: ) ---

Radyosu 
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D1.~LGA UZU LVCV 
BVGVN 

IG39 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

Italyanlar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? 

Aı ı kara 

-13- T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program 12,35 Türk müziği 

~yı harpte Ti.irk nUfusu hemen ve dış limana hakimdir. Adanın, deniz Pl. 13,00 memleket saat ayarı. ajans ve 
biç denecek kadar azalmış olan adanın seviyesinden sekiz yilz kadem yüksek meteoroloji haberleri, 13, 15, l 4 müzik 
~~fında üç küçük ada vardır ki, isim- olan zirvesinde bir mevkii müstahkem {karı;ıık program - Pi.) 19,00 program, 
"'=l'l Çelebi, Orak ve Kara adadır, eski harabesi bulunmaktadır ki, gayri kabili 19,05 müzik (Bir konserto - Pi.) 19,30 
lıahripunumuz hali adalara alelumum teshir gibi görünür ... Polikitlos adacığı- Türk müziği (fasıl heyeti) 20, 15 konuş
(~ ada) namını verirlerdi ki şimdi nın garbından geçen kanal bir kaç bil- ma 20,30 memleket saat ayan, ajans ve 
Dtıtın. yerine (hayırsız ada) diyoruz. yük top ve icabı kadar topçuyu muhte- meteoroloji haberleri 20,50 Türk müzi-
Itaıya işgaline geçen on iki adadan vi bir palanga müdafaa edilir. (2) ği 1 - Nevres - muhayyer şarkı • Gün 

On iki adayı 
Tahkim eden Italya 

Akdenizde içinden çıkamıyacağı çok 
müşkül bir vaziyette bulunuyor 

Türk - lngiliz ve Türk· Fransız anlaı- · •-----------•~.,.,.~~,..,.,.,,._,.,.,.~,.,.,~-,.~'111''1",,.,.,.~ 
malarmı müteakip Şarki Akdenizdeki 
faaliyetini artıran ve bilhassa Anadolu 
ile hemen içiçe bulunan Oniki' adayı tah· 
kim eden ltalya stratejik bakımdan ne 
vaziyettedir? Bütün tesisat ve 1raYJ"etİne 
rağmen ltalya Akdenizde müessir bir rol 
oynıyabilir mi?.. Bu yazıda it.al yanın 
kuvvetli ve :zayıf taraflanru göreceksiniz: 

biıi. de (Kızıl kale) dir. Lutiriler; bu is- Findley şu malO.matı verdikten sonra kovuştu. 2 - tanburi Cemil - hüseyni 
lılhı tercümesi olmak Uzcre (Kastcllo) cşarktan mektuplar 1828, ünvanlı bir şarkı • Görmek ister 3 - Lemi hüseyni 
4'tler ve Türk h~kimiyeti altına gir- eserden tafsilfıt1 fitiycyi naklediyoruz: şarkı • O güzel gözlerle bakmasını bil 
~~n evvelki adı (Merciste. ve mu- cTahminen zevalde dış limanı geçtik, ve 4 _ Sadeddin Kaynak - muhnyyer tür
"'111'if olarak Meis) olup Teke ve Mcnte- medhaldeki burun iç limana doğru do- kü- Batan gün kana ben7Jyor 5 - Suzi
~ &ancakları hududunun denize mün- laşarak bir de demir mahalline geldik. nak p~rcvi 6 _ Arif bey - suzimık şar
t.~ olduğu noktanın karşısındadır. Mu- Kızılkale adacığı, Karaman sahiline he- kı _ Çekme demi derdini 7 - Ahmet 
1111i on beş mile baligy olur. Poyraz isti- men bitişik gibi olup sarp ve dik kireç Rasim _ Suzinak şarkı • Pek revadır sev-
L. Akdenizi muazzam bir dalga kıran gi-"4ltlletindeki limanı eyidir. Yedi bin ka- taşı yarlarından müte~ekkildir bu ınenba digım~· 8 _ udi Ahmet • sunizak şarkı· d 
ıl. d alk bi ortadan ayıran ve Libya ve oniki a • ~ üf d bunl balık ılıkla yarların aralarında aşı boyası cinsin en Bir günah ettimse cana 9 _ Gülizar h 

n USU var ır, ar ç vnsıtasiyle de şarka yayılan Italya Akde-~ler, çUnkil arazi dağlık ve taşlık kırmızı bir. mndde tenebbüt eder. Ve türküsü - Sinemde bir tutu,muş 1 O - hü- niz havzasında stratejik bakımdan birln-
~dıı~. d bul d ğ kokusu daircnmadar bütün kayaları seynı' snz semaisi 2 1,30 haftalık posta ıl._ --gıı gibi akar suyu a uruna ı ın- ci derecede bir ehemmiyeti haizdir. Bu 
~ ziraate imkan yoktur. cDenizden kaplar. Belki bu sebeptendir ki muhte- kutusu, 21.45 neşeli plaklar - R. 21.50 müsait vaziyeti dolayısiyle Italya bu 
~~ken ol adanın alAmeti budur ki mez. lif devrelerde adaya hakim Ceneviz ve mü:z.ik (melodiler Pi.) 22,00 müzikı?o~ havzadaki her tilrlü bahrl milnasebatı 
"11.r adanın karşısında Anadolu kenar- Maltızlar ona (Kastel Russo) adını ver- çük orkestra - Şef Necip Aşkın) • daima tehdit altında tutabilir! 
~ uı 1 dır 1 d vı lt d micler ve asrı hazırda Yunanlılar tara- son aı'ans haberleri, ziraat, esham, tahvi- •W• 
.,. . u dağ ar , o ag arın a ın a ~ lçinde bulunduğu vaziyet icap ettıgı 
~adası iki çatal hem kwla mail dağ- fından mezkur isim (Kastelorizo) şek- lat, kambiyo - nukut borsası (fiat) 2 3,20 takdirde filolarının hareketini §ark veya 
dır, 'TPe ol dft.r..- h .... •--afı yalçın kaya- !inde tahril edilmiştir. (Strabo) tara- müzik {cazbant - Pl.) 23,55,24 yarınki k • d _L 

v "6..u ..... ·kU. garpta en mühim bir no ta üzeran e teıı;-ltrd fından (Sisene), (Pelini) tarafından 
b_ ~it, MezkQr adanın bir kalesi vardı. program. eif ederek Tulon, Cezair, Tunuı, Malta 
"'Odos fetholuncak mezkilı kalenin kMi- (Roce), (Batlamyos) tarafından da Me- OPERALAR VE OPERETLER veya Adalar denizindeki üslerinden isti-
ti ı.--_. ciste) tesmiye edilen adanın bu olması 14,20 Londra (Regional): Dida ve 
~~bns adasına kaçtılar. Şimdiki hal- fnde etmelerine mani olmak ve Fransa-cle ı...__ (Llvi) nin verdiği tafsilata mutabık bu- Aneas. 
~aptır. Velilılsar l>nUnde (Kızıl) nın cenubu prkile, Mısır ve Balkan 
~ var. Ol tuzlanın yanında hUdayi lunuyor ve (Livi) yi telhis eden kaptan 20.50 Sofya: Faustun aforoz edilmesi. memleketlerini bombardıman edebilmek ltalyanlarm tahkim ettikleri 12 adtı 
~ var gayet hup limandır. Büyük (Bofort) da aynı fikirdedir. Her ne ise, 2 t ,05 Lille: Lohengrin. imkanlarını vermektedir. kımdan çok ıyı muhafaza edümif olan dan maada Franıız hava üsleri garpta ve 
~Çalar girer. Zira derindir. Ve Hisara sahile çıktık ve sefil bir kahvehaneye 21 ,35 Paris (P. T. T.): Sevmek sanatı Bwıa mukabil düşman ;tayyareleri de Napoli bile hava tarruzlarına tamamen Cezairde kurulabilir. Sonra icap ettiği 
~ı denizden yaturlarsa her biri ya- gittik: Bize ev sahibi vazifesini yapan 21 ,35 Prag: lvgeni Enigin. ltalyanın hayat merkezlerini hedef ittihaz açıktır. Deniz üzerinde Pa!ermo ile Gag- takdirde fabrikaların bir kısmı Fasa veya 
~lll'. (Diğer nüshada: Bir kafir kadir- meyhanecinin keklik ve pilbdan ibaret 22,05 Bohemya~ Kısa ömür. edeceklerdir. lian arasındaki yüz altmıı mili bahrt fngilterey~ nakledilir. Eğer bu topraklar-
""Yla denizde haramilik edermiş. Ol kl- yemeğimizi hazırladığı müddet zar- 22,05 Floransa: Lohengrin. Bunun için ltalyanın coğrafi vaziyetini uzunluğundaki hattın muhafazaeı oraya da ciddt bir tekilde tehlikeye maruz ka-
~ ?ne%bur adayı frengistanda bir kili- fında kasabayı tetkik eylemek niyetiyle B'OYÜK KONSERLER tetkik etmek faydalı olur .. ltalyada dört bırakılan daimt donanma ile her ne kadar ı Jırlaraa bu takdirde fabrikat~~ B.alka~ 
'ete \'akt l~ benilz ol ada frenglsta- kahvehaneden ayrıldık. Kasaba Alettah- 2 1, 5 O Sottens: Debusay, Gosscc, saint- yüz metre kadar uzunluğa malik olan 1 mümkünse de havada daimi bir muhafa- devletleri veya Yakın Şark muttefiklen
~ \rakfı::.. Şam karşısından ne kadar min beş yüz haneden mürekkepti bun- Saensin eserleri. Po ovasının çok büyük bir ehemmiyeti 1 za hath tesis imkanları olmadığından bu mizin topraklarına taşımak imklnlanna 
~ haramisi gclUrse iikro1an adadan lar meyanında fakru zaruret izleri se:z.il- 20,35 Londra (Regional): lngiliz mu- vardır. Italyan yarım adasının en geniş laaha da daima hava tehlikesine maruz da malikizf. Tuna ovalan, Ruayanın, 
~~ ve zahire alırlar.) Badehu mez- miyen hiç bir ev görmedik, hatta bazıla- ııikisi. yeri de iki yüz elli kilometreyi tecavilz 1 demektir. Türkiye ve Mısırın iç tarafları düımanın 
~ adanın Anadolu tarafında önünde n tamamiyle harap ve gayri meskUn. 20,45 Beromünster: Piyano ile Brahm· etmemektedir. Italyanlar bütUn mahsul- Llbyada ise coğrafi ıerait daha fena- taarruz edemiyeceği mıntaka!ar tesisine 
ı.' Yanm.da olan bllyUk ve ktiçük ada- idi; zira adanın son ahalisi, adanın zu- sın eserleri. . Ierini bu dar, fakat mUnbit 1oprak par- dır. Bütün milhim tesisat sahillerde bu- tamamen elveri§lidir. 
~ hUcilmle çalusu Kara adalardır. lüm ve irtikabından kurtulmak için 21,20 Berlin: Muhtelif parçalar. çasmdruı temin cdeı-ler. 'üstelik Italyan lunmakta ve arazi icabı tesisatı hava ta· Bu ~ekilde. ltalyanın merkezt vaz.iy~ 
'<ettı kenarları gayet diktir. (1)> Antalyaya ve Karaman sahilinin diğer 2 1,20 Bohemya: Brücünerin 7 en sen· yete bir kat dnha vahamet vermektedir. arnızlarından lı:oruyabilecek en ufak bir tine rağmen hava kuvvetleri tesiri bakı-

l>ı_, ı · I · fir t · 1 d' Ge · ka l · · d mından Akdenizdeki sulhperver devlet-ıı. ocı ~ kitabını muhtelif zamanlar- şe ıır erıne ar e mış er ı. rıye - onısı. yanın ndasındnki dağlann ıekli de vazi- irtifa bile görülmemekte ir. 
~.~1§ ve muasır kaptarilar onu muh. lan pek az kimseler de Suriye ve Mısır 21,50 Strassburg: Haendel, Bach, Ara7lnin büyUk bir kısmını kaplıyan ltalyan imparatorluğunun bu vilaye• lerln Italyadan daha ciddt ve mUcssir 
~ ntlshnlarından iktibas etmişlerdir; sahillerinde işliycn gemilere kılavuzluk Haydn ve sair bestekarların eser· Apenin dağlan harp sanayiinJn mühim tindeki başlıca askeri merkezleri Tobruı, avantajlara mnlik olduldarJ meydana 
~ tıUsb.adan aldığını iki metnin tarihçe veya karşı sahiUcrin ormanlarında leri. bir kısmının da Po ovasında kurulması-ı Bingazi ve Trab1ustur ki bunlar da ıeri çıkmaktadır. 
~kusu bundan anlaşılabilir. Yani ada odunculuk etmek, Kiklıid adalarından 22,05 Brüksel il: Brücknerin bir sen- na sebebiyet verınlştir. tahrip hücumlarına tamamen maruzdur~ ltalyanın coğrafi vaziyeti dolayısiyle 
~tolunma.ıdan evve.\ knlesi mamur ve şarap ve Antalyndan zahire getirerek fonisi. Vaziyetin böyle olması p0 ovasını düş- lar. içine dü~tüğü kabili cerh. vaziyet kadar 
iL ılatı Aziz :Yahya kilisesine mevkuf bunları nrasıra limana uğrıyan gemici- 22,20 Kopenhng: Haendel, Haydn, man tayyareleri içirı emaals.iz bir ganimeti Bir_:6"vrupa harb!nde ltalyanın imal tehlikeli olan bir cihet de halyanın de-
~d Rodosun sukutiyle beraber o da lcre satmak suretiyle ancak küafı nefs- Gluck, Mozart, Vcrdinin eserleri haline sokmaktadır. edeceğı merkezt vazıyet ve topraklarının niz yoluyla yaptığı nakliyat menolunduğu 
il • .....,.. ahalisi k d bili r] d 22 35 Droitvich: Franck, Rahmaninof •- 1 [ " kd' d b"yük b" b '- ·t k taı ~~ ... uş, ' · aÇDU§ ve mamuriyeti e c yo ar ı. • Oüşmım tayyarelerinin bir Kaç saatlik 1 dnrlığı, ltalyarun. iman ıır~ tayyare us- ta ır e u ır unran ı e arşı -

~1 b ve sair be:ıteltarlann eserleri. k l d Çü' k" h d '-~ <ll ulmuştur. Lakin Anadolu sahili- faaliyetiyle barp malzemesi imal eden ler. harp fabriknlan, iaşe mer ez. eri. mu- ması ır. n u ma rum ur ve ancas; 
dı.? kndar yakın olduğu için çabuk ken- (2) Aleksandr Findley: Akdeniz -reh- 24,05 Prag: Çek musikisi. blitün fabrikalar tamir kabul etmez bir bnberat gibi başlıca müdafaa unsurlarını Akdeniz yoluyla memleketin ia;ıesi te• 
1ı.:U toplamış ve tekrar şcnlenmcğc baş- beri, s. 493. ODA l\IUSİKfLERİ şekilde tahrip olunabilir. Diğer taraftan kabili cerh bir hale sokmaktadır. min olunabilecek ve harp malz.emesi İma-
~tı. clki eski hisar kasabaya, limana 15 • 35 Droitvich: Arensky, Pootun dağlann vaziyeti yarım 11.danın şimal ve ltalyanın meşum bir hata neticesinde line lazım olan ham maddeler getirile-

~Piri Bey: Kitabülbahrlye. 
{Yeni S:ıbahtan) eserleri cenubiyle, demiryolu vasıtasiyle müna- rakip olarak geçeceği devletlerin vaz.i- bilecektir. fşte bu sebeplerdir ki lta1ya· 

•• BİJ'MEDI - 16,30 Hamburg: Josef, l-laydnin eser• kalab sahillere atmıştır. Bu va'ziyetdc yetleri çok dalıa başkadır. Gerek lngil- nın ancak kısa sürecek bir harbe girehi-

Garip bir sinema davası 
leri. deniz aşın yerlerden gelecek olan taar• tere, gerek Fransa veya Balkan devlet- leecği ve uzun bir harbin ltalya için çok 

23,25 Leipzig: Piyano, keman: Viyo- ruzlara karşı mlidafanyı ' imkansız kıl· leri o!sun, hepsi lta1ynya nispetle kıyas meşum olacağı ileri sürülmektedir. 
lonsel konseri. makta ve düşman tayyarelerinin çabucak 1 kabul etmez derecede avantajlara, bir ltalyan deniz kuvvetleri ne olursa ol-

23, 35 Stuttgart: SChubertten bir ku· münakalatı durdurabilecek gerek askeri 1 çok müdafaa unsurlarına ve bütün dünya sun, metodlu bir tahrip harekatına maruz 

Ayni rol için iki tanınmış artistle 
kontrat yapan şırket 

vartet parçası. ve gerekse memleketin umumi vaziyetini merkezleriyle daima temas kolaylığına kalacak olan ltnlyan ~emileri bu tabit 
23,40 Kopcnhag: Tock ve Haydnin tehlikeye sokması mümkün görülmekte- maliktirler. Bu şekilde de kendi içlerine kaynaldann mahsulünü halyaya nakle-

escrleri. dir. kapanma mecburiyetinde kalmnzlnr. Kal- demiyecektir. 
SOLİSTLERİN KONSERLERİ Buna benzer bir tehlike de limanlan dı ki müdafaa unsurları ve taarruz imkan• Garp devletleri ve Balkan memleket• 

16,35 Saarbrücken: Brahma ve Sebu- tehdit etmektedir. Bütün ltalyan liman· lan da ltalyanınkilere fevka1&.de faiktir. ]eriyle tutuşacnkları harbin bu kadar öl-
mannın eserleri. lan tayyare kuvvetlerinin yardımlarına Bu devletler hücumlarına müşterek düş- dürücü ve meşum olduğu açıkça görül-

Dedikodulu bir 
cok müskül 

mevzua yol açtı 
vaziyette kaldı 

ve f 9,35 Doyçlandzender: Amerikalı pi- ko;ımasına :zaman kalmadan, düşman manian üzerine topladıkları takdirde tah· düğü halde acaba ltnlyan şefleri na91l 
ni~t Erma Weinberger. taarruzuna hedef olabilecek vaziyettedir. rip vaıutalanru daha k°olay ve daha mü- olup da böyle bir uç.uruma sürüklenebili-

, ~ 
20 20 Bohemya: Yaz -rkılan. S b k ld k il 1 ı B 1 1 h 1 ' ,.... Sicilya ve ardonya vasıtasiyle bahri ba- enir ir şe i e u anını§ o ur ar. un- yor ar, ayret ... 
21,05 Paris (P. T. T.): Boellemann __ ------------------------------------------

ve Schuma~n eserleri. l Sinema alemine mensup olan artistler le ikinci bir anlaşma yapılmışbr. M h • • Fransaya kaçan 
;:t_\ln pek garip bir dedikodu ile m~gul- Madelen F1orans, tabiatiyle hemen iti- 22,05 VaJ'fOVa: Şopenin eserleri. eş ur sı· ııem a a rtıstı Çek tayyarecllerı 
~er. Bu dedikodunun ııebebi. bir şir- raz ediyor ve iııler karmakanıdc oluyor. 22,40 ·Münih: Bachın eserleri. Pa.ris, ı (Ö.R) _ Alman işgalinden 
' ayna zamanda iki artistle, aynı fil-,Şirlcet bir az taz.minat vererek ilk kontu- 23,35 Frankfurt: Harpa kon9Cri. sonra kaçan 200 Çek tnyyarecisi Fran-

"' aynı rolü için, iki konturat yapmıı ratm sahibini aradan ıııyJrmak i.tiyorsa Deanna Durbı·nı·n tıpkı bı· r sız ordusunda hizmet almalt üzere Pa-
'ıııdır. da bu ııefer Jan Mora dayanıyor. Sıcaklar devam risc gelmişlerdir. 
Y~yeti anlatalım. - Olamaz diyor, bu ayıptır. ilk kon- b b ı d -*-

~'tanınmış §irketlerden biri genç ve gü- turatıkimizmaladıiserolüooynar.Bun- ederse... enzeri u un u İNGİLTERENİN 
1 •rtistlerden Mi;ıelin Şireli meşhur dan sonra ben de oynamam. _ BAŞTARAFI 4 Net} SAHİFEDE _ BUCDA y STOKU 
!~.-.~·•Ora ile beraber (Davit Gerşum) Şirket bunun üzerine filmi F1oransla ki k h 
-~ le olur. Mesela tekerli hastalar aıca ar- Paris Soir gazetesi fevkalade meraklı nızdır. Rejisör ızı emen stüdyoya gö- Londra, 1 (Ö.R) _Avam kanıarasın-
~, k . lı: çevirmek üzere angaje ediyor çevirmeği dü,iinüyor.. da daha rahat olurlar. Sıcaklarda böb- bir havadis vermektedir. türmü;ı, kısa bir film çevirterek tecrübe da B. Molisou İngilterede mevcut buğ-

1 ır onturat imzalatıyor. Vaziyeti öğrenir öğrenmez ilk kontu- relder daha çok miktarda re.kere ta~am- Amerikanın eon yetiştirdiği en meşhur yapmış, resimler ses, velhasd her şeyin day stokıınwı, ~·eni rekolte ile birlikte, 
~ ~e tam bu •ırada hiç beklenmedik ratın da bir kopyasını eline geçirmek mül ederler.. Bir de gut hastalığı fazla ve genç sinema artisti Deanna Durbinin film üzerinde de Deanna Durbine ben- memleketin altı aylık ekmek ihtiyacıru 
~ &dise oluyor ve meşhur siııemo ar- açıkgözlülüğünü gösteren Mişclin mah- ~caklarda kaybolur. Nitekim lıtanbulun tıpkı bir benzeri bulunmuştur. Fransız zediği anlaşı1mı§tır. Bunun üzerine badi- kar~ılamağa .kfıfi geleceğini bildirnıl§ür. 
~erinden Madelen Floranıı, elinde bir kemeye gidiyorken araya girenler olu· eski devirlerinde nikris denilen bu hasta- gazetesinin yazısı !!Öyledir. ııe Hollivudun güzel bir kontrntile Holli- ----------------
t~~at ortaya çıkıyor. yor ve bu dedikodulu i;ıi ıimdilik bir ha- lak pek meşhur otduğı;. halde şimdi pek Deanna Durbinnin yeni bir filminin vuda davet edilmiştir. 

,),._, akilca (Davit Gcrıum) filmi için keme bırakmak kararı veriliyor. l tt B b b' · h k. 1 d il Orada hak"ık·ı Oeanna "ıle ı'kı" kız kar-.,1 . . . aza mış r. unun ııe e ıru, e ım er en "Ik ecesi ver en müsamerede hazır bu· v tirket evvelce onunla uyuşmuştur. 1 lakcm olarak tayın edilen artistler b ıl s·· k t tddc 1 8 • . . 
Zayi 

, i>· • •W• • • • • • • • az an, uveyı ana ı açı tan eonra lunan scyırcıler aınemanın ı,ıklan yanar ~ Qlt' de konturat imzalamıştır. Fakat bırl~ı. ı:eıauun. bu karışı.le 1§Ul açınden b-t·· Akd ii'!kenarlariyle birlikte lstan-
."~ . . u un en yanmaz: ı-... rnaz bir lak.ayıtlılı: böyle bir kontu- nasıl çıkacağını §lmdı fıerkeı hayretle bul havasının da _ sıcak denizlerden _ I•te 
~ • Deannanın ta kendisi 1 diye ~eveudiyeti unutulmuı n Mitelin- beklemektedir. Ak.denize su gelmesinden dolayı - bir bağırdılar. 

b ç k k h J d az daha, fazla devamlı surette ısındığına Bütün başlar sinemanın en arka sıra-{) i r e as eri Harp a i n e hamlederler. ıarından birinde oturan genç kıza çevra-

~an ordusunu İngilterecle benzin mi;ıti. Filhakika güzel Deanna orada otu-

='ıltkirden mahkum vesika ile verilecek Kiralık daire ve ruyordu. Salonu dolduranlar arasında 
" du_ Londra, ı (Ö.R) _ Harp halinde İn- bulunan binlerce prestişk.an hemen De-

t> .., annanın etrafını aldılar. Kimisi habra ola-
~ lt A G, 31 (Ö.R) - Harp di- gilteredc benzin vesika usulü ile tevz.i m a g 3 Z a rak bir Deyini almış, kimiııi onunla yalnız 
~ı

1

' Alınan ordusuna tahkirden c~ecek:. 7 ~il=n· ~azl~~in Resmi, hususi daire veya şir- bir kaç kelimecik konuşmak istiyordu. 
~ : .. '--?i~ Çek askerini hnpis cezası- vesıka nrncsı ta k ını~r .. d e~ ketler, doktor, avukat, tüccar, Evvela ne olduğunu vaıııran genç kız 
~""urum etmiştir. Geçenlerde Çek tin miimessili avam nmarasın a, petro komisyoncu yazıhanesi olabi-
~ eınesi de Çek milletini tahkirden ihtiyat stoklarının mühim mikynsta art- lecek Gaz"ı bulvarında zı"raat nihayet: D O 
"\ltı Üti v b'ldirmişt' - Benzetiyorsunuz, ben eanna ur-

'<ıl..1 Alınan nskerini ilç ay hapse tıgını ı ır. bankası ittisalinde 18 sayılı bin d-~ıim, diye kekeledi. "'llt(l.ın tm' . il f h q;u 

c ışti. BOHEMYA Demirelli hanının üst katı e • Herkes dona kalmıştı. Buna kimse 
tQl'Jıi Galiç~ada KRALLARININ ven fiyatla kiraya verilecek- inanmak istemiyordu. Fakat bu sarada 

~Oo hifi tevlıif edildi Mezarau ziyGPet tir. tanınmııı film rejisörlerinden biri kızın 
<lr§o l (Ö.R) - Şarki Gali!'yada Pr"cr 31 (A.A) - Dün otuz hın kişi lstiyenlerin: yanına geldi ve: 

~ '"'Ot • Doktor Hulusi caddesinde s· d d" filhak'ka D D b' teşviki altında Ukranyalıla- Bohemya krallannın mezarını alay ha- - ız e ı ı eanna ur ın 
ledh' M · kral 42 numarada dit doktoruna değilsiniz. Fakat ona kendiainden çok ış hnreketlC'ri yeniden başladığı !inde 7.iyaret etmişlerdir. erasun müracaatları. 
e hükümet iddetli tedbirler Venceslasın mar iyle nihayet bulmuş-

deşi temsil ederek bir film çevirecektir. 
Fakat İ§in en garip tarafı yapılan tah

kikat neticesinde halis Macar olduğu an
laşılan bu kızın Deanna ile aynı ya§ta ol
ması üstelik de aynı günde aynı saatte 
doğmuş olmasıdır. 

Fransız -gazetesi işin bu tarafında israr 
ediyor ve katiyen mübalağa olmadığını 
yazıyor. 

Hakiki Dcanna ile benzerinin pozları 
ve vücutları gibi sesleri de eştir. Yani 
Macar kızının da Deanna gibi fevkalade 
güzel tatlı ve şakrak bi. sesi vardır. 

Şimdi Deanna Hollivudda benzerini 
heyecanla bekliyormuıı. 

Izmir belediyesinden almıt o1-
duium 1 782 numaralı ıoför ebti
yetnamemi zayi ettim. Yenisini 
alacaiımdan eıkiıinin hükmü ol
madığ1 ilan olunur. 

Adem Umac 
2768 (1599) 

IZMIR BIRJNCJ lCRA MEMUR
LUöUNDAN: 

Bir borcun temini istifası için tahti 
haa.e alınan 75 adet koyun keçi ve 
kuzunun 7. 8. 39 tarihine müaadif 
pazartesi günü saat 11 de Güzelyah 
pazar mahallinde satılacaktır. Tak-
dir edilen kıymetin yüzde yetmiı be

Makin İs t aranıyor ,ıni bulmadığı takdirde ikinci a~ .. 
Referans verebilir, Makina, Di- maya bırakılarak 8. 8. 39 tarihine 

zel motörii ve moto pomp bakım, müsadif salı güpü ayni yerde ayni 
tamir, itletmeaini eyi bilen bir mahalde satılacaktır. Sab, ;peşin para 
makiniıte lhtiyaç vardır. ile olup taliplerin yüzde 7.5 pey ak-

Gazetede (A.L.) rumuzuna çesile mahallindeki memura müra-
melctupla mütacaat edilmeai. caatlan ilan olunur. 



agonlar 
ŞUBESİ 

(BORSA] 

ORMANDA 
Devlet Hava Demir ve Denizyolla-

n biletleri ile bilfunum Avrupa ve 
Amerika hatlan i~in izahat ve bilet 
nrilir. 
ADRES : Birind Kordon Ticaret 

- Peki neye medeniyete dönmediniz. 
odası altında No. 126 Tel : 3934 

ZAHİRE 

15 ton Buğday 
45 ton Bakla 

196 balya Pamuk 
4317 kilo Yapak 

43 50 

5 50 
3 50 

45 
45 50 Gittikçe seyrekleşen nğaçlnrın en so

nuncusunu aştıktan sonra hasis cşimabin 
arzı reddettiği, toprakla altıkasını kesti· 
ği kıraçların ortalarında insanın karşı· 
sına yüze gü1en topraklar, uçsuz bucak-

- Evvela pek dönmek istemedim. 
Telg : SLEEPİNG 

Sonra da elimde olmıyan bazı sebepler •m••••lli- Para Borsası 
Kapanış F. vardı. Buraya ilk adım attığım gün kn- ---------------

bile reisi. IZMIR BELEDiYESiNDEN: Lonclra 1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 5.93 
sız. Ormanlar çıkar. 

cŞimal>in bu güzel varlığını dünya da
da yeni yeni öğrenmeğe başlıyor. Ara 
tııra oralara giden kaşiflerin bir çoğu onu 
cörmüşler fakat geri dönemedikleri için 
ı:ördüklerini insanlara anlatamamışlar

dır. 
Ya Kıraçlon? adaları üzerinde uç-

Tautloçu yatakta buldum. Bacağı çok Nev _ York 
fena kırılmıştı. Onu tedavi ettim ve ktsn Havagazı fabrikası için (3800) Paris 
bir zamanda yürüttüm. Çok yorgun, çok ton Zonguldak Zerodislave O, 10 Milfuıo 
zayıftım. Bir müddet kendimi toplamak maden kömürü satın alınması bat Cenevre 
için kaldım. Kabilenin gördüğü ilk be· katiplikteki tartnamesi veçhile Amsterdam 
yaz adamdım. Bundan çok istifade etti· kapalı zarfla eksiltmeye konul- Berlin 
lerler. öğrettiğim ~eyler meyanında ba- muştur. Muhammen bedeli 40850 Brüksel 
sit bir harp tabiyesi de vardı ki onları lira olup ihalesi 4-8-939 cuma gü. Atina 

Dolar 
F.frangı 

Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 

Belga 
Drahmi 

126.675 
3.355 
6.66 

28.5775 
67.2725 
50.835 
21.52 
1.0825 

suz, bucaksız kıraçlar. Kutbun çıplak, ni
hayetsiz buz çölleri, karnı biribirine ya
pışık zayıf sahra kurtlannın, kutup ge
yiklerinin ıssız, çorak cevelangahı .. 

kısa bir zamanda diğer dört kabilenin ha- nü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka- Sofya 
kimi mevkiine soktu. nunun tarif atı dahilinde hazırlan- Prag 

Leva 1.56 

• "" • mıf teklif mektuplan ihale günü Madrit 
Çekos1ovak 4.3275 

Van Brunt da, kıraçları işte böyle bul
muştu. Ağaçsız, ot yerine yeryer yosun
ların bittiği, korkunç bir yer. 

Feyrfaks köyde geçen hayatını anla· azami saat 16 ya kadar encümen- Varşova 
tırken gözü uzaklara dikilmişti: de riyasete verilir. Muvakkat le· Budapeşte 

- Köylüler bana çok alışmışlardı. O minatı (3063) lira (75) kurut Bükres 
kadar ki bir gün gitmek için hazırlandı- olup öğleden sonra kapalı hulun- Bclgrn:.d 
ğımı görünce hepsi etrafıma toplandılar, masına binaen ogleden evvel it Yokohama 
beni katiyyen bırakmıyacaklarını söyle· bankasına yatırılır. Stokholm 
diler. Bana karşı pek iyi davranıyorlardı. 19-23-28-2 2565 (1497) Moskova 

100 
100 

Peçe ta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç K. 

Ruble 

14.035 
23.8425 
24.585 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5575 

23.90 

Van Brunt nihayet buraları aşmış, ha· 
ritalann göstermediği zengin çam or
manlarının içine girmişti. Onun emeli 
kutbu karış karış gezmek ve haritalarda 
meçhul müphem kalmış noktaları kat'i 
çizgilere çevirmekti. O, ufak bir heyetin 
başında Thelon nehrinin kollarından bi
rinin boyunca binlerce mil yol yürümüş
tü. Şimdi haritanın bilmediği bir Eskimo 
köyüne doğru ilerliyordu 

Yalnız çadırımın önüne geceli gündüzlü 
iki nöbetçi beklemeğe başlamıştı 

T autloç bir gün yanıma geldi. Beni 
kandırmak, alıkoymak için ne söylemek 
lazımsa söyledi. Söyledikleri meyanında 
bir de garip teklif vardı. Kendimi orada 
kalmnğa bazırlamı , alıştırmıştım. Onun 
için söylediklerine pek aldın~ etmedim. 

Garaj Santrala yaptmlacak depo St 1. gt • · b' k • er ın en gayrısı ır Tür lirasının 
bq mühendislikteki kesıf ve şartna- nıukabilidir •• 

Van Bruntun arkasında sekiz kişi yü
ıüyordu. Bunlardan ikisi Fransız Kana· 
dalı, ötekiler Manitoba yerlileriydi. 

Bu uzak şimal köyüne ilk ayak basa· 
cnk cBeyan o olncaktL Bunu düşündük
çe vücudunda sıcak bir kan dolaşıyordu; 
o zaman bacaklarından bütün yorgunluk 
gidiyor, yürüq:ıesi birdenbire hızlanıyor
du. 

Van Brunt burada onun sözünü kesti: 
- Kardesinizi Freiburgdan tanırım. 

Benim adım Van Brunt. 
F eyrfaks uzanarak Van Bruntun elini 

elinin içine aldı: 
- cBili> nin dostu idiniz ha) Zavallı 

cBilib Bana sizden çok bahsetti. 
cF eyrfaks> ın gözleri geıfe uzaklara 

dalmıştı: 

- Tanışmamız da pek tuhaf oldu, de· 
di. 

Bu sırada Van Brunt da F eyrfaksın 
geçirdiği beş seneyi düşünmüş, yüzünü 
buruşturmuştu: 

mesi veçhile açık eksiltmeye konul-
mustur. Muhammen bedeli 2500 li- Sterlin 
ra 1 O kuru§ olup ihalesi 11. 8. 39 Dolar 
cuma günü saat 16 dadır. l~tirak Belga 
edecekler 188 liralık teminatı öğle- Fransız frankı 
den sonra kapalı bulunmasına bina- Peseta 
en öğleden evvel iş bankasına yatı- Florin 
rarak makbuzu ile encümene gelir- İsviçre Frangı 
ler. İsveç kronu 

27, 2, 6, 9 2687 (1555) Norveç kronu 
Leva 

ltf aiye, is, hasta, cenaze ve tanzi- Dinar 
fat otomobiHerinin genelik ihtiya- Çek kronu 
cı olan 1900 teneke dökme benzi- Liret 

Satış 

593. 
79.35 
4.6705 

29.95 
7.1610 
1.4841 

3.5172 
3.2886 
3.3737 

64.41 
35.40 
23.20 
15.10 
94. nin satın alınması ba~katiolikteld Drahmi 

tartnamesi veçhile açık eksiltme- Le 
ve konulmustur.Muhammen bede- Y . . 8.

1
. 

İi 4940 lira' olup ihalesi 18-8-939 AZlvutisturya sılı. 4·5390 
o 421~ 

cuma c-ünü saat 16 dadır. htirak p 3 6984 
k l 'k engu . 

edece ler 370 lira 50 kuruşu te- Mark 1.98 

Alış 

590. 
78.95 
4.6470 

29.80 
7.125(1 
1.4766 
3.4994 
3.2719 
3.3567 

64.08 
3!i.22 
23.09 
15.03 
93.50 
82. 
4.5160 
4.1939 
3.6807 
1.97 

Kendilerine doğru ufak bir kafilenin 
geldiğini gören köy boşanmış, Van 
Bruntu gözlerinde tecessüs, merak ve te· 
reddüt ifadeleri yanıp sönen bir avuç 
insan karşılamıştı. Ön sırayı teşkil eden
ler, ellerinde tehditkar bir tavırla tuttuk
ları okları ve zıpkınlarile erkeklerdi. On· 
ların arkalarında ürkek kadınlar ve ço• 
cuklar vardı. Ven Brunt sağ dini kaldır
dı. Bu bütün o havalinin bildiği sulh, 
dostluk işareti idi. Köylüler de ona aynı 
tekilde mukabele etm~lerdi. 

- Burada hayat bir azap hayatı ol· 
malı 1 Herhalde beş senelik bir inzivadan 
sonra medeniyet gözünüzde tütüyordur 
değil mi? 

minatı öğleden sonra kapalı bu- . 
lunmasına binaen öğleden evvel ah~·~ı Fıatler b1~nk~mız için hiç bir ta-
i~ bankasına yatırarak makbuzu :ur. u ve mesu ıyetı mutaznmmın değil-

Tam bu sırada Van Brunt hoşlanma• 
dıği bir sürprizle kar~ılaştı. Kalabalığın 

içinden kürklere bürünmüş bir adam ay· 
rılmış, ona el uzatml§ ve onun diliyle hi· 
hap ederek: - Hoş geldin 1 demişti. 

Bu, snkallı bir adamdı. Yanaklarının 

F eyrfaksın yüzü gerilmişti; gözlerinde 
ölçülmesi zor bir ışıltı vardı: 

- Bilmem, dedi. Bunlar pek namus· 
lu insanlar; kendilerine göre telakkileri 
var. Hisleri ve zevkleri iptidai fakat sa· 
mimi.. 
Kısa bir sükUttan sonra sözi.inü ta-

mamladı. 

ve alnının aldığı tunç rengine rağmen - Yok, yok, hayatımdan memnunum. 
Vnn Brunt onun kendi cinsinden olduğu· Burada kalmak, burada ölmek niyetinde· 
nu anlamakta zorluk çekmedi. Uz.anan yim. 

ile encümene gelirler. 
2-6-11-16 2773 (1595) 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 Türk Borcu 1. 

- Reis Tautloçun kızı. Bir nevi pren• 
1933 Tilrk borcu II. 

ses. 
1933 Türk borcu JII. 

Sonra kızararak ilave etti: 
- l§te Tautlaçın beni burada alıkoy· 1933 % 5 F. ve ikramiyeli 

mak için yaptığı teklif, dedi. Ve kıza 1933 iktamiyeli Ergani 
dönerek: Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. 

- Som, dedi, bu benim arkadaoım • • 11 
• • II. 

11 ı ı ı ı III. 
Van Brunt. 

• • • • • IV. eli avucunda kavrayarak sordu: Van Brunt başını eğmi§. düşünmeğe Van Brunt elini uzattı fakat kızdan 
- Kimsiniz) Andre mi~ Adam bu başlamıştı. Yüzünde bellibelirsiz bir gü- mukabele görmedi. Onun halinde mev· 1932 Hazine bonosu % 5 faizli 

suale şaşmışb: lümseme dolaşıyordu. Feyrfaksın bu ha· kiine yaraşan derin bir vekar vardı. 1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
- Andre kim? yattan memnun olmadığını anlamak san· Feyrfaks gülerek: Cümhuriyet Merkez Bankası 
Van Brunt karşısındakine uzun uzun ki zor muydu) Fakat onu bu ıssız yerde - Kusurunabakma bu hayatında iJk Türkiye İŞ BANKASI 

Osmanlı Bankası 
baktı. Yüzünde hayret ifadesi vardı: alıkoyan kuvveti biliyordu, Kadın! Da· takdim edilişi. dedi. 

19.35 

- O halde çok zamandır buradasınız. ha doğrusu sevdiği kadının baakasile ev· • • • Anadolu deıniryolJan 1. ve il. 
-Tamam beş senel lenmiş olması. Van Brunt başını kaldır· Anadolu Demiryolları % 60 hisse senedi 

S ,_ d d Mümessil Van, Brunt başile arkasındaki sekiz dı. om .-;ocasının yanın a iz çökmüş. 
adamı i aret edince yabancı: - Her halde benimle geleceksin, de· bir bronz statü kadar harcket<Jİz duru- Arslan çimento 

- Benim çadırımın yanında konakla- di. yordu. Yalnız gözleri kocasının yüzünden Şark Değirmenleri 
eınlar .. Toutlaçe onlara bakar, dedi. - Hayır gelmiyeceğim. Van Bruntun yüzüne dola,ıyor, onlardan 

••• Feyrfaks sesinde meydan okuyan bir bir mana çıkarmağa çalışıyordu. Van s ı k ı 
ahenk vardı. Brunt bu se!lsİz bakıştan rahatsız olmağa atı ı sağ a Ol 

2 AGUSTOS Carsam 

Dahili Elektrik tesisatı 
münakasası 

lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 

1 - Menemen, Manisa, Turgutlu, Salihli Ozüm Tarım Satıı Koo
peratifleri depolarının dahili elektrik tesisatı açık eksiltmeye konul
mu§lur. Eksiltme 1 O. 8. 939 tarihinde saat 16 da lzmirde birinci kor
donda İ§ hanında birlik eksiltme komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye İ§lirak edeceklerin bundan evvel en az beş yüz lira
lık elektrik tesisatı yaptıklarına dair vesika ibraz etmeleri ve tesisatı 
yapmağa mezun olduklannı gösterir ruhsatname sahibi olmaları 
li.zımdır. 

3 - Bu ifin ayn ayn muhammen ke§if bedelleri ve muval:kat te
minat miktan aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Kooperatifin ismi 

Man~a 
Turgutlu 
Menemen 
Salihli 

Muhammen Muvakkat 
KCJif Bedeli teminat 

520.67 
485.26 
350.30 
319.67 

---39.05 
36.40 
26.28 
23.98 -

Yekiin 1.675.90 125.71 
4 - İ§bu muhammen kıymetler vahidi fiat esası üzerindendir. Bu 

eksiltmede gerek kooperatiflerden her birinin tesisatı için ayn ayrt 
gerekse bu auretle münferit eksi!tme bittikten sonra, heyeti umuıni
yesi için tehtif kabul edilir ve birliğimiz tesisatı her l<ooı>eratif için ayrı 
ayn veya hepsini birden ihalede serbest olduğu gibi hiç ihale etıne· 
mekte de serbesttir. 

5 - Şartname ve fenni evrakı görmek istiyenler Gümrük karımn· 
daki iıletme evimizde birlik İnfaat ıervisine müracaat edebilirler. 

2, 4 2771 (1594) 

incir kutu ve skeletonları çakma işi 
lzmir incir ve üzüm tarım satıs , 
kooperatif /eri birliğinden: 
Birliğimiz incir hanında incir kutu ve ıkeletonlannın çakma i§İ pa· 

zarhkla ihale edilecektir. Taliplerin muhtelif tipler hakkında fiat liste
lerini en geç 5. 8. 939 cumartesi günü saat 11 e kadar incir işletme 
ıefliğine tevd1 etmeleri. 

2, 3, 4 2770 (1593) 

lzmir turistik yolları 
müdürlüğünden: 

mıntaka 

lzmir turistik yollarında iıtihciam edilmek üzere 50 lira ücretle ve 
müsabaka ile sürveyyan alınacağından isteklilerLı el!erindeki vesaiki 
ile ayın 1 O. cu pel'§embe günü saat 1 O da Atatürk 1. ci kordon caddesin
de Akdeniz apartmanında turistik yollar mıntaka müdürlüğü idaresinde 
açılacak müsabaka imtihanına ittirakleri ilin olunur. 

2769 (1596) 

Hali tasl iyede lzmir Rihtım şir
ketinden: 
Tasfiye zamanı yapılacak taksimata medar olmak üzere ibda edilen 

hususi kupon sahifesinden 3 N/lu kuponun ibrazı mukabili 1/8/39 
tarihinden itibaren hisse bqına gayri ıafi olarak 60 Fransız frangı tes
viye edileceği ilan olunur. 

Bu tediye Fransız Frangı olarak l..ozanda Grand Chene Sokağında 
No. 8 Noter bay Bergier, Türk lirası olarak ta günün Fransız frangı 
rayici üzerinden lzmir Osmanlı bankası tarafından icra olunacaktır. 

(1600) 
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DOKTOR 

1. Hat~ı A~arçaJ •• 
Bunu söyliyerek dönmüş ve uzun, 

muttarit adımlarla yürümeğe başlamıştı. 
Onu takip eden Van Brunt toprağın mÜ· 

tıait olduğu yerlerde kurulmuş geyik deri
si çadırlara alışık bir göz atarak hesap
ladı: 

- Feyrfaks sen buda1asın. Bu şekil- başlamıştı. Tam bir bahsin ortasında iken 
de beş senelik bir hayat kimi olsa ezer, gözleri, üzerine dikilmiş bu bir çift iri, bina : 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Dahili ve Züla,.evi 
hastaJılılar mütahassd' 

- Küçükleri saymadan iki yüz kişi 

olmalı. 

harap ederdi. Bitkin bir vaziyettesin. siyah göze takılıyor, Van Brunt gayri ih- ' Kazım paşa caddesi üzerinde v.e Gaz.i ' 
Bundan maada Emilinin kocası Karlton tiyari kekelemeğe başlıyordu. f d bulvanna yüz metre mesafede eski Se-

1 

da öldü. Feyrfaks, elleri dizlerinin etra ın a 1~ 'k b 
V B h 

ldru ankası binası satılıktır. Kemeral-
Van Brunt piposunu doldurarak yaktı: kenetli, piposu sönük, an runtun er d y . . 

Her gün hastalarını saat üçten son· 
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha· Bir taraftan da yan gözle Feyrfaksı sÜ· söylediğini büyük bir dikkatle dinliyor, tın a avuz kitap e~~Se m~~~;nt.. 

1 nesinde kabul eder. 

Senelerden beri Çivici hamamı ~ 
sında bulunan muayenehanesini DPr: 
kordon Hayat sokağı dirseğindeki '/.(il 
sayılı eve nakletmiştir. 

- Tahmin doğru, Köy nüfusu hemen 
hemen, o kadar, işte benim çadırım şu, 
kalabalıktan uzakta. D-.ha sakin. Ben gİ· 
dip sizin adamlara yemek hazırlatayım, 
ııonra gelirim. Beraber yemek yeriz. Ça· 
yın tadını unuttum. Beş sene bu. 

züyordu. Emilinin adını işitince Feyrfak- o yavaşladıkça bir sürü sualle onu tekrar 
sın gözleri birdenbire parlamıştı. Asabi harekete getiriyordu. "/7.Z:.IZZ7!"L7"./77Y.777'7Z"/'T..Z. 

: -- 1 TELEFON : 2987 
Her gün öğleden sonra saat 1· delJ iti

baren hastalarını kabul eder. 

Adamın ağzından bu cbeş sene> bir 
ah gibi çıkmı<ıtı. Karşısındakinin mera· 
kını bir an evvel tatmin etmek istiyormu!J 
gibi anlatmağa başlamıştı: 

- Kutup geyiği peşinde Edmonton
dan yola çıktım. Şans yardım etmedi. 
Evvelii kafilemi, sonra da yolumu kay· 
bettim. Hikayemin bundan sonrasını bil· 
mem anlatmağa lüzum var mı? Açlık, 

yorgunluk. yaşayabilmek için dayanıla· 
bilmesi lfızım bin bir zorluk. 

Çıkan Şubat ayında beş sene tamam· 
landı. Beş uzun sene. 

Van Brunt birdenbire canlanmıştı: 
- Yoksa siz F eyrfaks mısınız~ Du· 

run bakayım. Con Feyrfaks değil mi~ 
Adam basını s .. llndı. Sakin hnvadn gÖ· 

ğe doğru yükselen beyaz ocak dumanla· 
rına dalan gözlerini onlardan ayırmadan 
dalgın, dalgın sordu: 

- Nereden bildıniz} 
- Beş sene <..vvelki gazeteler sizden 

çok bahsetmişlerdi. 
- Nihayet beni öldü sandılar değil 

mi? 
- Gittiniz "'e gelmediniz, arkadaşla

nnızda .. 
- Hemen unutuverdiler değil mi? 

bir buhran ile yerinden fırlamak istedi. Bir saat geçti. Jki saat geçti. En niha· ; OPERATÖR 
Sonra gene gevşedi. Ve derin bir dü· yet Feyrfaks ayağa kalktı: o o KT o R 
§Ünceye daldı. - Gidip T autlaça haber verelim, de- I ~ 

Sükuneti bozan Feyrfaks oldu: di. Onu yarın kahvealtıdan sonra görü· 
1 

- Ya Emili} rüuün değil mi} Van Bruntun cevabını ı 

- Emili üç senedir dul. Daha evlen· beklemeden sık çamların arasında kay· ~ 
medi. boldu. ı, 

• ,,. .y. ~ 

~ Gene susmuşlardı. Bir müddet sonra 
F eyrfaks adeta kendi kendine söylüyor· 
muş gibi mırıldandı: 

Van Brunt birdenbire gözlerinin So· "' 

- Hakkın var Van Bruntl Seninle gi· 
deceğim. 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak fırın 
kar,ısı No. 25. Her gün öğle
den ıonra ıaat üçt• itiba
ren hasta kabul eder. 

Telefon No. 3125 - 7.aten ben de senden bu cevabı 
bekliyordum. 

mun sıcak, yumuşak gözlerinde olduğu· 
nun farkına vardı. Beş sene diye düşün· , 
dü. Bu kız yirmisinde ancak vardı, yÜ· 
züne kadar sevimli, rengi ne kadar tatlı, 
vücudu ne kadar muntazamdı. icw••••••••=•••-

- Sen) 

ı C:L"/iTL7ZL7/7/LZ/'LLZZLZZZZ3~ 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
İZMJR MEMLEKE'J' 

HAS'J'ANESİ DAHİLİYE 
MV'J' AllASSISI 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

TELEFON : 3 t58 

DOKTOR 

Behçet Uz 
ÇocuJ;; hastaJılıları 

Mi italaassısı 
Hastalarııı• her gün saat 11.30 daJI 

1 e kadar Beyler sokalmda Ahc~ 
matbaası Y"-nııulaki hw;usi kıliniğiıl" 
de kabul eder •• 

....... ,JOID Bunu söylerken Van Brunt elini Feyr• 
faksın omzuna koymuştu. 

- Ne zaman yola çıkacaksın~ 
- Adamlarım iyice dinlensinler, he· 

Bunu, Groinland dilinden az farklı 

olan kutup dil ile kız sormuştu: 
- Sen) iz mir Gümrük Başmüdü1lüğünden: 

men hareket ederiz. 
Yemekten sonra Van Bruntun adam· 

ları battaniyelerine bürünüp horlamağa 
başlamış, Feyrfaksln o, ölen ateşin başın· 

da yalnız kalmışlardı. Konuşulacak o kn· 
dar şey vardı ki 1 

Harpler, politika, her ikisinin de tanı· 
dığı arkadaşlar, evlenenler, ölenler, vel· 
hasıl Feyrfaksın beş seneHk gaybubeti 
esnasında dünyada olup bitenler. 

Tam bu sırada gen~ bir kadın sessizce 
içeri girmiş, Feyrfaksın yanıncı gidip dur
muştu; önce onun yüzüne bakmış sonra 
gözleirni Van Brunta dikili kalmıştı 

' Bu esen> le sormak istediği her şey Kabın 
kızın yüzünde canlanmıştı. Som, yüzüne T.No. A. Nevi 
verdiği mana ile Van Brunttan kim oldu- -- -
ğunu, neden geldiğini, kocaeile olan mü· 41 2 Sandık 
nasebetini soruyordu. 

Van Brunt aynı dille cevap verdi: 
- Kardeş. 

Sonra elile cenubn doğru geniş bir 
işaret yaparak iliive etti: 

- Senin erkeğin ve ben oradan gcJiriz 
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Marka 

HAA 

205 
IK 

Hl 

No. A. S. No. 

1 

2 
6134 

565 

66 
371 

Kıymeti 
L K. 

300 00 

300 00 

600 00 

Sıkleti 
Kilo G. E4Yanın cinai 

152 000 Jilet biçağı 

201 000 Buma halinde fasone edilmi§ p&J11ıslı 
352 

- mensucat 
000 

ve karde iz. 
Som §Üpheli, §Üpheli ba§ını salladı: 
- Senin burada olman iyi değil. 

Yukarıda müfredatı yazılı eıyalar 14. 8. 39 pazartesi saat 15 de açık artırma suretile satılacaktır. itine ge· 
lenler ve müzayedesine iştirak etmek istiyenler yüzde 7.5 hesabile pey akçesi vermek ve maliye unvan te;· 
keresini hamil olmak '8rlile bat müdürlüğe bağlı ithalit gümrüğü yanındaki levazım ve satıf servisinde ınıı· 

- Ben bir cuyku:t dan sonra gidiyo- te1Ckkil komisyona muayyen gün ve saatte milracaatları ilin olunur. 
z. titrek bir sesle atıldı: 2 12 
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1'. Bovven Rees Messageries Umdal Olil'ier ve Dcutsche Le· Fratelli Sperco 

ve şürekası 
CVlfARD LINE 

Maritimes A~.J:.~TD. Şürekası vante Linie V epur Acentası 
HELLENtc LlNES LTD. BiRiNCi KORDON REES G. M. B. H. RAMBVRG ADRIAt'fCA S. A. Dl 

KUM PAH YAS 1 BfNASI 2'EL. 2443 ATHEN vapuru 3 ağustosta beldeni- NAVİGATİONE 
~POoL VE GLASGOV HA1TI SPHİNX vap~ 23 a~os tarihinde =~~ni:= ol~~~;;:: yor .. Anvers, Rotterdam, Bremen veJ CİTI'A Dİ BARİ motöril 2717 de saat 
~tA. vapuru Alustos bidayetinde gelerek ayni gün Marsilyaya hareket Hamburg ve Anversa limanlan için yük LONDRA. HULL HA'lTI Harnburg Umanları için yük alacaktır. 8 de gelerek ayni gün saat 17 de İstan-
~ ~\'erpool ve Glasgovdan mal çı- edecektir. alacaktır. BELGRAVİAN vapuru 5 temmuzda TAHLlYE: lbul, Pire, NapoU. Marsilya ve Ceoovap 
~ ve ayni zamanda SelAnik ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 ATiiİNAİ vapuru 3/5 ağustos ara- gelip .Y~ 5ıkaracak ve ayni zamanda LA. R İS S A vapuru 6 ağustostan hareket edecektir. 
~ için mal alacaktır Ağustos tarihinde gelerek ayni gtıD. İs- sında beklenilmekte olup Rotterdam HuU ıçın yuk alacaktır. bekleruyor. Hamburg. Bremen ve An- LERO motöril 2717 de saat 12 de ıııe-

. tanbul. Pire Napoli ve Marsilyaya ha- Hamburg ve Anversa limanlan için yak ADJU'l'~ vapuru lO temmuzda g• versten mal çıkaracaktır. lerek ayni gU.n saat 19 da Patmo, r --Oerek '. lip Londra fçın yük alacaktır. ARMEMENT R SCBULDT -.-a..., 
1ı1.... - vapurların muvas&Iat tarlhlerl. reket edecektir. alacaktır. L!VERPOOL HATl'I Kallmnos, İstank<Sy \"e Rodosa hareket 
~ ._ oavlunlan hakkında acenta Her türlü izahat ve malômat için Bi- ANGHYRA vapuru 12/15 ağustos İRLA!\1D vapuru 28 temmuzda bek- edecektir. 
lat..~t altına giremez. Daha fazla rinci Kordonda 156 numarada LAU- arasında beklenilmekte olup Rotterdam ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Ll- )eniyor. An~ers, .. Rotterdam, Bremen ve LERO motöril 31/7 tarihinde saat 8 
~""'l almak için T. Bonn ae. ve Şr. BENT REBOUL ve ŞERbd vapur aeen- Hamburg ve Anversa limanları lçin ~=~: tllp yU~ ~:;:8~ .tl:C:- Hamburg içm yük alacaktır. de gelerek 1/8 saat 17 de Pire, Korfu, 
Wn.~ telefon numaruma mOracaat fa.qna müracaat edilmesi rica olanar. yük alacaktır. tır. verpoo çJ yük - ABMEMENT DEPPB Saranda, Brindizl, Valona. Draç, Rap-
._-nesf rica olunur. TELF..FON: Z 3 7 5 - ESPAGNE vapuru temmuz mnlan- za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve 

• •• BALKANJ,,41q ARASI [;'ok'or na doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) Venediğe hareket eder. 

T C Z• B k KATTI t için yük alacaktır. ROY ALE HEERLAN 

. . ıraat an ası ZET~~ ~~:sA Al' A A~ o· 1 DEH JlORSKE MIDDEL· ~AISE KUJIPANYASI 
Karula.y tarifti : J888 uLOVCENn BOSPH~RUS va;uru 30 ağustostan ı:msterdam,_ Rotterdam ve Hamburg 

• ' 1 ~a ıne ffAVSI İN.JE OSLO TlTüs vapuru elyevm limanımızda olup 

Sermayesi : 100.000.000 Türk llraSL. Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gU-
1 1J\, kad 

0
. Dünke k N lımanlan içm yük alarak hareket ede-

ey we ar ıyep l" ve or- kt' 'Ube Ve ajan adedi: 262 nU Köstenceden gelip 13 ağustos 1939 l 1 ce ır. 
12 d Çocu.,. ff A ~"'"ALIK~ A Dl! vcç iman arı için yük alacaktır. (Bu va- PYGMALİON .. . . Zir.ti ve ticari her nevi Banka mııameleleri pazar gilnil saat e : ll1'. n-v J!. u•°'su N . . cak 31 w to k motorU 3/8 tarihınde p • ._.. a P~ - Arnavutluk limanlan • Kotor- V pur orveç ıçın an agus sa a- } k k' .. tahli 

~ BİRİKTİRENLERE 28.800 &..ana Dubrovnik • Split Venedik ve Triesteye M 'l' AllA~Sl$i dar tnhmil edecektir. ge ere yU Unu Y.~ ettikten sonra 
İKRAMİYE VERECEK hareket edecektir. yaz mevsiminin sonun.'l kadJ.~ cumar- BALKİS vapuru 25 eylOlden 28 eyl\1- ~urgaz, V arna \'e Kostence l~manlan 

.~at bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en a~ (50) tesi ve paznrdan ma. .. da he:- ıUn bastı- le l:adar Diyep Dilnkerk ve Norveç için ıçin yfik alarak hareket edecektir ... 
li._ l'Ulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'-a ile aşağıdaki plana göre ik- ANGLO F.fıYPTtAll lannı eskisi gibi hdNCl BEYLER so- yük alacaktır. HERCUUS vapuru 718 tarihinde 
~Ye Jağıtılacaktır: MAtl. LİME kağında 84 numarah muayenebanesin- BOSPHORUS va 25 birinci teş- beklenmekte olup Rotterdam, Amster-

4 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira PİRE MARSfL y A ve PİRE BEYRUT de kabul eder. rinden 28 ilk te~:.':dar Diyep Dün- dam ve Hamburg limanlan için yük ala-
4 • 500 • 2.000 • HAYFA • İSKENDERİYEYE hat Evi BİRİNCİ KORDON No. Z'lZ.. kerk ve Norveç için yük alacaktır. rak hareket edecekür. 
4 • 250 • 1.000 • •CAiRO CİTY• LÜKS VAPURU ile D. T. R. T. SVENSKA ORİENT LINtEN 

41 • 100 • 4.000 • Marsilya için Bcyrut-Hayfıı-lc;ken- llaA n TİSZA motöril 28 temmuzda beldeni- VASALAND motöıil 28/7 tarihinde 
ltt • 50 • 5.000 • hareket tarihleri deriye için. har?ket yor. Tuna lhnanlan için yük alacıUttır. gelerek Rotterdam, Hamburg ve Skan-
J<t • 40 • 4.f)OO • tanhlen KASSA törü 29 te uzda 1 dlııavya limanlan için yUk alarak ba.re-let 2817 / 939 5/8/939 mo mm ge e- ket edecektir 

• 20 • 3.200 • ll/8/939 18/8/939 Halkapınarda kain cektir. Beyrut, İskenderiye ve Port Sait . 
l)İkKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 00 liradan aşağı dtlştn1-

24181939 1191939 limanlan için yük alacaktır. SERYfCE MARfTfMB 
~re ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. Pamıık Mensucatı KASSA motöril l2 •tustosıa beklenl- ·--·- .. _..,."" __ it Gerek vapurlııruı muvasalat tarihleri. ~ .. -••..-·.r-• 
ı...."":alar senede 4 defa. 1 Eylfil, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haz1ran tarih- k ı-:-ı ri vlunlan bak- F b • • . • yor. Tuna limanlan için yUk alacaktır. ALBA JULİA vapuru 3 ağustos 931 

.. ~ k"t ktir gere vapur lolHSn e " 08 a rikamızın ıp1ikhane daıre- tarihinde beklenmekte olup Malta. 
iL.._ çe 'ece • ~ kında acenta bir t"r>'.iıilt altına giremez. sinde çalışmak üzere 16-20 yq SERVl~E MARf'9fME Ceoova ve Marsilya lirnanlan için yolea 

B R l S T O
• L ~~~0:;~a ~~illi~u~dal~~~~ :::.•nda kız İtçilere ihtiyacımız ROVMAflf ve yUk alarak hareket edeeektir. 

umum! deniz Acmtalıia Ltd. milracut lst•;kli olanların nüfus cüzdan- otruz vapuru 28 temmuza doğru RoDanda Aoadal'alya 
edilmesi rica olunur. lan ve iki kıta fotograflariyle fab- bekleniyor. Köstence, Gala ve Tuna ll- Hattı 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANIYI:.. 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Ba her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 

44 ~. t~ idaresile bütfin m6'terilerine kendilini 
ae.dınnı.ttr .••• 

~~de misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •. lstanbulda 
~ Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar ..• 
~Qlusiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul tıtmi

derecede ucuzdur.-

r"--------------- ,. ' .... . .... 

1939 Yaz Modası 
4.napayı baş1an h• kapbyan gUnı.~in Ultra - viyole ziyasını süzen 

PANORA 
GONEŞ GOZLOKLER.t Y Al.NIZ 

Hilal Eczanesınde 

BAŞTUJlAK CUyük Salepçloila huu bıpmda.. 

Telefon : 4072 MOdUrlyet rikaya müracaatlan. manian için ytık alacaktır. SPRİNGFONTEİN vapuru 30/9/93t 
Telefon : 3171 Acenta Izmir pamuk mensucatı T.A.Ş. DUROSTO".l va~ 4 •Ptosa tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelan-

Siz de bu kremden şaşmayınır. 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanbğınm resmi ruhsatmı 

haiz bir fen ve bilgi mahsulUdür. 
Biltiln cihanda. elli senedir daima Is

tün ve eşsiz kalımştır. 

'\ Krem Balsamin 
Uzun bir tecrllbe mabsuUI olarak vO.· 

cuda getirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini 1111 .. .-rbıtanhkl• defU, 

sıhhi enafım Londn. Puis, Berlin, 
Nevyork ıfbellik enstitülerinden )'tb

lerce krem arasında birincilik mükifa. 
tına kuanmq olmakla .ispat etmiftir. 

Krem Balsam in . 
Gündüz için yağsız. gece için yağh ve 

halis acı badem ile yapı~ gündüz ve • 
gece şekilleri vardır. 

KRE~j BALSAMİN; öteden beri tanınmış bus-c.ıs• VQl.;.> v~ ttıp -;.eklinde satıl!r. 
tNGtıJz KANZUK ECZAN~l BEYOtLU • tsTANBVL 

Urla tahalluzhanesinden: 
Yerli teshin sömikok kömürü abnacakı 
T abaffuzhane kaloriferi ve sair ihtiyacı için açık eksiltme ile 50 ton 

yerli sömikok kömürü almacaktır. 
Munkbt teminat 102 lir. 1.2,5 kunqtur. 
Açnc eksiltme 1~. 8. ~ pertembe günü ~! 11 de Uı·la alr..ıfiuz

hanesindeki husuıl komisyonda yapılacaktır. Şı.rtnameyi görmek ® 
yenlerin mezkm komisyona müracaat etmeleri ilin olunur. 

25, 29, 2, 6 2642 (1537) 

lzmir bölge san'at okulu direk
törlüğünden: 
Bölge sanal: okullan ve Ankara inpat usta okullanna alınacak pa• 

rasız yatılı ta!ebe müsabaka imtihanına 21 Ağustos 939 tarihine rast• 
lıyan pazartesi günü sabah saat 9 ela okulumuzda başlanacaktır. 

istekliler 1 Ağustos 939 tarihinden itibaren her gün tlbaylık orunu. 
na hitaben yazılmış bir dilekç.-:ye 

1 - Tam devreli ilk okul diploma91 veyahut doh3 yüksek dereceli 
okul tasdikn2mesi 

2 - Nüfus ve aşı kağıdı 
3 - 4 adet vesikalık fotoi?rafiyi iliştirerek ve llbaylık kanalı ile oku· 

lumuza müracaat edeceklerdir. 
Ücretli ve nihari girmek istiyenler müsabaka imtihanina tabi değil

dirler. 
Ücret 3 taksitte 150 lira nihariler ücretsizdir. 
Ya, haddi 13 - 17 dir. 

doğru beklenıyor. Kosten~ Kalas ve da llmarilan için yük alarak hareket 
Tuna Umanlan için yiik alacaktır. edecektir. 

Vapu.rlann hareket tarihleriyle DH• N O T : 
tunlardaki değişi.kliklerden acenta me- handaki hareket tarihleri ile navlun-
suliyet kabt:J etmez. !ardaki değişikliklerden dolayı acenta.-

Daha fazfa tafsilAt için ATATtmK mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 
caddesi 148 No dn V. F. Henry Van Der /tt.fsiJAt lcin İKİNCİ KORDONDA FRA
Zee ~ Şsı. VeJJuı• acentalığına mllraca· ıTELLİ SPERCO vapur acentasına mO-
at edilmesi ricaııolunur. racaat edilmesi rica olunur • 

TELEFON : 2007 /ZOOS TEl..EFON : ztHM/2005 

Her kesin kQIJanmaı ve beiencllli ~81 bıçapdır 

Urla T ahaf fuzhanesinden: 
Tahaffuzhane elektrik tesisab için muhammen b0deii a47 lira olan 

6 ton makine yağı ile 1 ton mobiloyl A ve B. Urla tab.;iuzbanesi sa
bn alma komisyonunca 1 O. 8. 39 pel'fembe günü saıü 11 de açık ek
silbne ile alınacaktır. 

lateklilerin muvakkat teminab olan 63 lira 50 Jwrug• ve 2490 sa
yılı lmnm:un 2 inci, 3 üncü medde1erindeki vesaikf<ı f:dııameyi gör
mt>.k içi_'\ l:er gün Urb tahcl'fuzbanesine müracaatları i!in olunur. 

25, 29, 2, 6 2~1 (1538) 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
1 - Parlayıcı ve patlayıcı maddeler naklinde kullanıbn:ık üzere 

münal:uaya konmut olup 16/Vl/1939 tarihinde ihale oJunamıyan 
el» &det saç tehn~ yeniden kapch ad uauliyle elq.jltmeye koaulmut-
tur. 

2 - Kqif bedeli c16,442,64• muvakkat tmninab c1233,19» lira
cLr. 

3 - Ebiltme 7 /VID/939 Pazartesi ıünl saat 18,30 da Kabatafta 
lnazım ve mübayaat tubesm~ ahm komiayoounda yapılacakbr. 

4 - Şarmame, p!in ve ~ifnuneler c82• kutut mukabilinde An
kara ve lzmir bapnüdür1ülderiyle lstanbulda lnuun ve mübayaat 
tubesi .,.ücfürlüğil vemesinden alınabilir. 

5 - tttoklilerin, 1a15hürla teklif mektuplan bnuı,i '.........ilde o/o 7,5 
güvenme peruı melek~ veya bRnln leıainat mektcl>~..ı ihtiva ede
cek bpıh nrfl..&.--m !hale IUlinden b7 cut evveline, r..ııi dS,30 a 
belan mezktlr komisyon mthnhfu;..ı makbuz mukabilinde verme-
leri lizımdır. c5374• 23,29,2,6 2633 (1531) 

lznıir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Ha/kapına kumaş fabrikası 

Tarafmdan menim dolayısiyle yeni çıkardığı kumqlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamulib tercih edin 

RISATIŞ YERLERilll 
Birinci Kordon da 186 numarada 



YENIASIR 
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ek'in Can Kay -- çinlilere me • 
1 

lngiltere artık Japonyay a Şarki Asy ada bekçilik eden bir köpek nazarı 
• ile bakamaz .Çünkü Japonya herkesi ısıran kuduz köpek haline gelmiştır 

Sona kadar ça pışacağ z v kamarası atil etti 
-

Uzun sürecek bir harbe kifi ··gelecek B .. Eden, bu tatil devresinde zuhur 
kuvvet ve cephanemiz mevcuttur edecek hadiseleri anlatıyor 

Topraklannı 

Çun.king 1 (A.A) - Chekial ajansı 
bildiriyor: 

Çinin yüksek şefi başkumandan Çan
Kay-Şek'in Tokyoda akdedilen lngiliz
J apon konferansı münasebetiyle mille
te hitaben bir mesaj neşretmiştir. 

Mesajda ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

cJaponlar, Çinde uğradıkları askeri 
muvaffakıyetsizlikler dolayısiylc Çin'i 
dost devletlere bağhyan mükemmel mü
nasebetleri sekteye uğratmağa çalışmak
tadırlar. 

Ingilterenin Japonlarla anlaşmak iste
mesi bu memleketin 9 devlet muahedesi
nin esas prensipleri hilafında hareket et
mek Amerikayı müşkül vaziyette bırak
mak ve Ingiltere ile Çin arasındaki ana
nevi dostluğa nibaf« vermek istediği 
manasına alınmamalıdır. 

Muvaffakıyetimlz alınmadan üçüncü 
devletler arasında akdedilen ve bizi ala
kadar eden itilafları ve mukaveleleri hiç. 
bir veçhlle tanımıyacağız. lnglltere,,bun
dan 20 sene evvel olduğu gibi Japonyaya 
prld Asyada bekçilik eden bir köpek 
nazariyle bakamaz. Çünkü Japonya bili 
Utisna herkesi ısıran kuduz bir köpek 
haline gelmiştir. Mukavemet hususun
daki sarsılmaz azmimiz bakidir. Nihai 
zafere kadar çarpışacağız.> 

Maliye meselesine temas eden mare-

kanş karı§ müdafaa eden Çin asker Zeri 
şal, bu hususta btiyük bir itina ile bir kaç kerre mağlup edilen Japon kuvvet
plfuı hazırladığıru, bunun yakında neşr- leri ağır zayiatla geri çekilmişlerdir. 
edileceğini ve işgal altında bulunan bazı Çinliler dün Japonların cephane de
mıntakaların da bundan istifade edebi- posunu bir baskınla ele geçirmişler ve 
lcceğini söyliyerek demiştir ki: mühim miktarda harp malzemesi iğti-

- Biı.im çok miktarda ihtiyat cepha- nam etmişlc.rdir. 
nemiz varclır. Bu cephane, uzun sürecek Londra 1 (Ö.R) - Avam knmarasın
bir harbe kifayet edecektir. Harp mm- daki beyanatında B. Eden gerginlikte 
takaları genişledikçe, düşmanlarımızın hiç bir azalış görülmediğini kaydederek 
aded ve muharebe kudretinin azaldığını demiştir ki: 
unutmıyalım. Beynelmilel münasebet- •- Japonya Çinin fethi teşebbüsünde 
lerde vukua gelecek değişikliklerin muvaffak olamamıştır. Buna rağmen 

ehemmiyeti ne olursa olsun, biz milli Çin harbının sonu hüH\ pek uzaktır. 
siyasetimizin istikametini değiştirmiye- Danzigde ise hedefler geçen senenin ay
ceğiz. nıdır. Bu sebeple sulh cephesini tamam-

J aponların tedricen zaifled1k1eri ve Jamak için hiç bir gayreti esirgememek 
felakete doğru sürüklendikleri hakkın- lazımdır.> 

daki kanaatim her zamankinden daha Londra 1 (ö.R) - Çin cephelerinde 
kuvvetlidir. askeri hareketler istikrar bulmuş gibi-

Chun-king 1 (A.A) - Chekiai ajansı dir. Buna mukabil Çinliler gerilla har-
bildiriyor: hında büyük faaliyet gösteriyorlar. Ja-

Çin kıtalan şiddetli bir muharebeden ponlar Çin çetelerinin Şanghayın 120 
sonra Shan-doao şehrini istirdad etmiş- kilometre şarkında Van-Bli istasyonuna 
!erdir. Japonlar evvelce bu şehirde ka- muvaffakıyetli taarruz ettiklerini kabul 
raya çıkarak bazı noktalarını işgale mu- ediyorlar. Şanghaydan gelen bir telgrafa 
vaffak olmuşlardı. Japonlar ağır zayiata göre üç gün evvel Çin çetelerinin pat
uğramışlardır. lattıkları bir mayn neticesinde Şangha-

Hong-Kong 1 (A.A) - Chekiai ajansı ya gitmekte olan bir trenin lokomotüi 
bildiriyor: ve 3 vagonu tahrip edilmiş ve 400 mü-
Şanghay ile Nankin arasında bulunan sellah Çinli katarı ele geçirmişlerdir. 

Çin kuvvetleri, düşman mevzilerine mu- Demiryolunun bir kısmı tahrip edilmiş
vaffakıyetli hücumlar yapmışlardır. Bir tir. 

Müzakerelere rağmen 
Japonyadaki ln~iliz aleyhtarlığı 

• • 
vazıyetı ~ittikçe kötüleştirecektir 

Tokyo 1 (Ö.R) - Hariciye nezareti 
istihbarat bürosunun bugünkü tebliğine 
göre, lngiliz imtiyazlı mıntakasında Çin 
bankalarında mevcud gümüş para stok

larının teslimi hakkındaki Japon talebi
ni tetkike memur tuli komite bugün saat 
10-12 ile 15,30-18,30 arasında iki içtima 
yapmıştır. Hazırladığı rapor Japon baş 
delegesi Kato ile Ingiliz sefirine tevdi 
olunacaktır. Tiyençinde nizam ve süku
netin muhafazası çarelerini tetkike me
mur tali komitede hfıla muallakta bulu-

Londra 1 (Ö.R) - Çemberlayn avam 
kamarasında Japonya il müzakereler 

'~"'I' 
'$li. ~ 

' 

Japon motôrize kuvvetleri 
cBnzı noktalarda anla§ma yakındır. 

Bunlar polis işlerine aittir. Fakat Çinde 
Japon teşvikiyle Ingiliz menfaatlerine 
karşı bir kaynaşma vardır. iki Ingiliz 
harp gemisi Çing-Tao civarına gönderil
miştir. Japon hükümetinin şunu anlıya-

cağını ümid ediyoruz ki bu çalkantıya 
bir nihayet verilmezse, bütün müzake
ı·elere rağmen Ingiliz - Japon münase
betleri gittikçe kötüleşecektir. 

B Butler lngilterenin dokuz devlet 
muahedesine sadık olduğunu ve Çin do
larının istikrarı için diğer her hükümet
ten fazla yardım ettiğini söylemiştir. 

Brüksel l (Ö.R) - Tiyençin hakkın-

servisinin müşterek idaresine ve Japon
lara muhalif Çinli memurların işten çı
karılmasına matuftur. Bir gazetenin 
Londradan istihbarına göre Ingilizler 
Çen Şi Kanı öldüren dört Çinliyi tesli-

me razı olmuşlardır. Diğer taraftan Pe
kinden bildirildiğine göre lngiliz aleyh
tarları komitesi Ingiliz müesseselerinde 
çalışan Çnlilere bir tamim göndererek 
vazifelerini terketmeğe davet etmiştir. 

Hongkong 1 (Ö.R) Japonların 
Honkongun cenubu şarkisinde ve Ma
kao Portekiz müstemlekesi civarıılıa ce
nubi Çin sahiline ihraç teşebbüsü şim
dilik aklın kalmıştır. Çin kuvvetleri şid-

Londra, 1 (Ö.R) - Kral ve kraliçe- cari alakaları olan İngilterenin ve diğer ı rin hepsini realiteler tekzi!l e~ 
nin eylO.l sonuna kadar kalmak üzere milletlerin menfaatleri namına Çin dö- 1\fillet artık ne vaitlere, nıe teJnİD.Sta polJ 
İskoçyadaki Belmoral şatosuna hare- vizinin istikrarı keyfiyetinin arzuya şa- danmaz .. Ancak vakıalar onu Ul 

ketleri tatil devresinin başladığını gös- ynn olduğu hakkındaki İngiliz kanaatini edebilir. Böyle olunca, ne kadar ~ 
termektedir. Avam kamarasının dağıl- değiştirınemiştir.n k5r davranırsak harp tehlikesi o ıradl' 
masından evvel, hükümet erkfuu bir az olacak ve intizar devresi de o derece 
çok beyanatta bulunmuşlardır. Londra, 1 (Ö.R) - İngilterede yaz kısa kesilecektir .. • 

Liberal mebus Manderin •Harp ha- tatili devresinden istifade ederek totali-
linde parlfunentonun toplanabilmesi için ter devletlerin demokrat milletlerin si- Londra, 1 (Ö.R) - Madenler nıtJ1I' 
tertibat alınıp nlınmadığu hakkındaki nirlerini tecrübe edecekleri tahmin edi- Avam kamarasında hükilmetin, la-' 
sualine başvekil B. Çeınberlayn müsbet liyor .. Eski hariciye nazırı B. Antoni halinde, petrol ihtiyaçlarını kar~ 
cevap vermiştir. Eden bu teşebbüse karşı Limington_inti- üzere geniş bir plan hazırlndıi,'Ull s111' 

Esasen bu son celsedeki bütün mtiza- hap dairesindeki milntehip1crini ikaz et- lemiştir. Bu plan mucibince mühlın bir 
kereler harp ihtimaline aittir. miştir .. Müntehiplerine hitaben neşret- yat organize edilecek ve fiatler kon~ 

M'lli "d f irtib t tin' ti tiği bir mektupta, ayni zamanda bütün st k t . dil k d . 1. 1 naJJl· 
ı mu a aa a nezare ın m - i fk"- hi d k h"k" . o esıs e ece , emz yo ıy e 
ili. harp halind b' . tinin' umum e ııra tap e ere u umetin ta t"b' t t la akt mess e ır ıa§e nezare . . ~ . . . ya i:l ı u u c ır. 

azimkllr harıcı sıynsetini hatırlo.ttıktan tesisini kararlaştıran bir kanunun ilk 
ckunmasını yaptırmıştır. ve •yatı~a• ~dı a~~.~a .. ~?.~rilmiş Londra, 1 (Ö.R) - Beynehnilel 'fi' 

olan eski sıyasetın gomuldugunu kay- . t 1.. .. ... ~ diY' takd' d .-rlf' 
Yine harp halinde mühimmat stokla- . . . . . zıye uzum go,,....,r gı ır e .....-

dettikten sonra eskı harıcıye nazın di- e<Ji)-
nnın nakline memur edilecek müessese- yor ki : mentonun daha evvel içtimaa dave~ . 
lerin masraflarım karşılamak üzere ma- •Önümüzdeki haftalarda nikbin ve mesi kaydiyle yeniden içtima ~ 
U mahiyette muhtelü tedbirler kararlaş- bedbin şayiaların birbirini takip edece- 3 ilk teşrin olarak tesbit edilmesı~ 
tırılmı~~r. . . . ğine eminim.. Bazan, her ne şekilde hab~r ala~. mahfelle:~. göre, beyne ~ 
Dahilıye nazırı harp halınde mılletin olursa olsun, biç bir harp tehlikesi ol- vazıyet musaade ettigı takdirde, uın 

iaşesini temin için hükümetin geniş bir matlığına dair teminat verilecek, hazan intihabatın noelden evvel yapılacağı'>' 
plan hazırladığını söylemiştir .. Bu plan da Avrupada veya uzak şarkta şu veya göstermektedir. 

ihtiyat stoklarının tesisine, deniz nakli- bu noktada boyun eğmediğimiz takdir- Muhafazakar mahfellerde uınuınt ;ıı
yatına, tevziatına ve fiatlerin kontrolü- de neler olabileceği hatırlatılmak sure- tihabatın 16 - 23 son teşrin arasında )~ 
ne aittir. tiyle tehditler savrulacaktır. pılması mümkün görülmektedir. 

Amele mebuslarından biri maliye na- Önümüzdeki aylar zarfında göiülecek 
zırından yeni İngiliz - Japon uzlaşma olan bu temevvüçler ne olursa olsun, 
formülü dolayısiyle hükümetin Çin do- şimdi mevcut olan tehlikeli zorluklara 
larını tutmak kararını muhafaza edip derhal iyi bir sureti hal bulunabilece
etmediğini sormuştur. Maliye nazın sir ğini ümit etmek delilik olur. Bunun 
Con Saymen şu cevabı vermiştir : böyle olabileceğini hiç farzcbniyelim .... 

•Bu formül Çinde mühim mali ve ti- Evvelce yapılmış olan mesut tahminle-

Ö ""el Londra, 1 ( .R) - Tatilden e' 
kabinenin son içtimaı yarın yapıla~ 
tır. Hariciye nazırlar komitesi bu 5! _.w 
toplanarak bu içtimaı bazırlannş, ~ 
liz - Rus, İngiliz - Japon müzakercl 
hakkındaki raporları tetkik etmiştir· 

Harbe hazırlık mı oluyor? 
Almanya Italya bugünlerde geniş 
ölçüde askeri manevra yapacaklar 

Bir harp zuhurunda ilk göreceğimiz feci sahnLCTdcn biri tt1' 
Berlin 1 (A.A) - Müselluh Alman kadar mnnevralar yapacaklardır. 1.300 ihtiyat bahriye efradı dün po 

.. ~ıcr 
kuwetleri uzun scnelerdenberi görü- ihtiyatlar Ağustos bidayetinde kıta- mouth, Chatham ve Devonport u:.> 

!enlerin en mühimmi addedilebilecek larına iltihak etmeğe davet edilmişler- hareket ebnişlerdir. 
5
cr 

manevralara başlamak üzere bulunu- dir. Bir çok mıntakalarda hususi otomo- Bu cfrad Eylül nihayetine kndat 
yor. biller ordu emıine alınmıştır. viste kalacaktır. :ııo9" 

Almanyanın şimali garbi mıntakası Roma ı (A.A) -Almanya<la hava ta- Ana vatan filosu Portsmouthdntl ijtit• 
bugün 48 sant müddetle normal hava limleri yapılırken Italyan kıtaları da yth ve Invcrgordoııa hareket etıll vt'J' 
seferlerine kapanmıştır. Bu mıntakada p 0 vadisinde Alman ordusu crkfuuhar- Filo, Ağustos içinde buralarda manc 
hnrp tayyareleri talimler yapmaktadır. biye reisi general Hcldcr ve Macar or- lar yapacaktır. . 11ııli 

Ecnebi hava ataşeleri bu talimleri dusu erkanıharbiye reisi general Wcrtin Berlin 1 (Ö.R) - Almanyanın ş~ııd' 
selTetmeğe davet edilmişlerdir. Bu ma- huzuriyle manevralar yapacaklardır. şarki araz.isinin mühim bir kıs!ll vtı 
nevraların bütün teferruatı malı'.'tm ol- Fransız hududundan gelen muhayyel hava seferleri Perşembeye kadar )( d 
mamakla beraber 15.000 mil murabbnı bir düşana karşı yapılacak harekata edilmiştir. Bunun sebebi bu ının~:r. 
olan memnu mıntakanın genişliği büyük 50,000 kişi iştirak edecektir. yapılan büyük hava manevraları d 
mikyasta harekata başlanacağını göster- Manevraların yapılacağı sahanın Londra 1 (Ö.R) - lngil~ ha;::d 
mekteclir. uzunluğu 220 mil, genişliği 45 mildir. sunun bu seneki talimlen es si< 

Silezyanın bazı kısımları ile Sudeten- Londra 1 (A.A) - Manevralardan de mühim olacaktır. Binden f.ızla ıı ~t t 
land, Bohemya ve Moravya da dahil ol- evvel kral tarafından teftiş edilecek olan ri tayyare harekata iştirak edece 
mak üzere motörlü kıtalar Almanyanın ihtiyat filosuna mensup 132 harp gemi- Defi tayyare ve rasad tefkilatı da 


