
~ • GAZI BULVAHl IZMtR • 44 
imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürll: 

No. ıoı- Kırk Dördüncü Yıl FtArı (5) KURUŞrUR 3 A USTOS Pel'şembe 1939 
.;,;;;;..;;;,ı~71~;;;;,;;;;.~~~~ ........ =~ 1 

HAKKI OCAKOcLU 

ABON~ ŞERAiTi 

DEV AJıl MODDEn Tllrldye için Hariç lçlD 

s................... 141111 2tOO 
Alh ~ ............... 750 llSO 

• ~ünü ııeçmif nüshalar (25) kunqtur. 
'- TELEFON: 2697 

ilin münderecabndan ııazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• lngiliz. Leh mali anlaşması 
Londra 2 {ö.R) - lngiliz - Leh mali 

müzakereleri anla§ma ile neticelenmİ§tir. 
Lehlerin lngiltereden mal alabilmelerini ko
laylafbrmak için 8163300 lngiliz lirahk 
kredi hakkındaki mukavele imza olumnut· 
1111' .... 

·-------' Yeni >... Matbaumda Berı..ıp-. 

• M. S. Malaya dün şehrimize geldi 

Dün şehrimize gelen dost ve müttefik fogilterenin Malaya harp gemisinin süvarisi albay Tovverin resmi ziyaret intibaları 

l>ost lngilterenin dost denizcileri bü- r .............. ISf;;ı;;Jd~ ................ I 
yük sevgi tezahürü içinde karşılandı 
Yavaş yü-

•• •• ruyen go-
rüşmelere 

----1:?---
Sürat vermek dostluğun 

tabii bir icabıdır .. 
--tr-

HAKKI OCAKOOLU 

Dün gece Şehir gazinosunda Malaya 
•• • • 

suvarısı şerefine bir ziyafet verildi 

ı • • 

Jngiliz amiralı ve lngiliz filosu da 
büyük ve samimi şekilde karşılandı 

lıı~iliz amiralı dedi ki: 
~ 

"Dost Türkiyeyi ziyaretimden çok mem
nunum ve gördüğüm dostluk tezahür-

a ferini hic bir zaman unutmıyacağım .. ,, 
'············~· ' •........•.... , 
İstanbul, 2 (Hususi) - Dost ve mUt- Misafir filo Selim.iye açıklarında iken 

tefik İngilterenin amiral gemisi Valspit top atmak suretiyle şehri selamlamış ve 
ve dört torpitodan mürekkep filosu bu Selimiyeden ayni suretle mukabele edil-

" sabah saat dokuzda limanımıza geldi ı:niştir. 
l Barıs idealine canla başla haklı bu- ve Kabataş açıklarında demirledi.. Mi- Filonun limana girişi ve ilci dost müt.. 
llnan devletler, tecavüz hareketle- safir filoyu Çekmece açıklarında Koca- tefik devlet harp gemileri ile denizcile-
t~ni önlemek için aralarında bir pren- tepe ve Tınaztepe torpitolanmız karşı- rinin karşılaşması çok muhteşem bir 
b'·P anlaşması yapmakta en küçük !adı.. manzara teşkil etmiştir. Karşılıklı sahiJ... 

•t zorluğa rastlamamışlardır. Başta Amiral gemisi Valspit ve arka- !ere biriken binler ve binlerce halk bu. 

d Barış idealine bağlılığın bundan da dört İngiliz torpitosu olduğu halde manzarayı heyecanla seyrettiler ve aJ. 
aha canlı bir misali olamaz. Dün Izmire gelen Ingiliz harp gemisi H. M. S. Malaya İngiliz filosu hafif bir seyirle limana gir- kı§ladılar. 

Netekirn bu prensip anlaşmaları, Dünyanın en kudretli donanmasına term4 ve kordon boyu akşama kadar olunca bir mayn gemimiz, kara ve deniz di.. Dolınabahçe önünde demirli bulu- Şehrimizdeki İngiliz konsolosu saa\ 
?un ortalığı korku içinde bırakan, malilc bulunan dost ve müttefik büyük büyük bir kalabalıkla dolup boşannuş- tayyare filolarımız misafir gemiyi se- nan Yavuzla diğer harp gemilerimizin 9.30 da amiral gemisinde sir Cunnighanu 
;•teklerini sulh yolile ele geçiremez- Britanyanın Akdeniz filosuna mensup tır. lfunlamışlardır. pek yakınından geçti. ziyaret etmiş, müteakiben donanmamı• 
.erse harp edeceklerini pervasızca •Malaya• saffı harp gemisi, dünden beri Kordon boyu sabah erkenden büyük Malaya gemisi tam yolla İzmir yolun- İki tarabn gemilerindeki bahriyeliler kumandanı amiral Şükür Okan saat on
~erj süren devletleri susturrnağa, limanımızın misafiri bulunmaktadır. bir kalabalıkla örtülmüştü.. Limanda, da ilerliyordu. Gemi saat onda Büyük güvertelerde se!Am vaziyeti almışJerdı.. da ve İstanbul kumandanı general Hali.s 
atta, tabir caizse, müdafaa vaziyeti- Halkınuz, asil İngiliz milletinin deniz- misafir gemiyi karşılamak için büyük kaleden içeri girerken sel3mlandı.. Yavuz, dost gemileri 21 pare topla Bıyıktay da saat 10.30 da Valspit zırlıJı.. 
~e katlandırmağa kafi gelmiştir. !erde hakimiyetini temin eden donanma- hazırlıklar yapılıyordu. Saat dokuzu yir- Malaya gemisi İnciraltı açıklarını ta- sel~adı.. sına giderek misafir amirali seümlam.1§-

Bugün mihver devletleri cçenber> sından bir parçayı İzmir limanında -se- mi geçe Malaya gemisi Kösten adası kiben yine tam seyirle yoluna devam İngiliz gemileri de direklerine hayra- !ardır. 
h°litikasıru şiddetle tenkid ederken liim!arken büyük bir coşkunluk, gözleri açıklarında görünmüştü.. ederek saat 10.37 de Kışla açıklarına ğımızı çektiler... _ SONU 3 ONcü SAHİl''EDB _ 
er hangi bir tecavüz karsısında ken- okşıyan bir sempati ve samimiyet gös- Misafir gemi Türk kara sularına dahil - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

:ilerini müdafaaya mukt~ir bulun
L 1tklarından bahsediyorlar. Her ne 
l8dar kendilerine karşı taarruz emeli 
"Csliyen kimse yoksa da ... 
k E'.ski meydan okumaların arkası 
eaildi. Fakat ne olursa olsun c Su 

b~llr düşman uyumaz > diye eski 
it atalar sözü vardır. Barış cephesi 

~tı .uzak ihtimalleri dahi derpiş ederek 
~•ına kuvvetli olmağa mecburdur. 
l;ı rışı ancak kuvvet tefevvuku kur-
tacaktır. 

Barış cephesi bu hakikati müdrik 
0
l<1rak anlaşmalarını genişletmek 
~<ılıında mesai sarfından da geri kal
~1Yor. Ancak itiraf eylemei:i;e mec
i! 11rıız ki bu müzakereler çok yavaş 
~pemekte, matlup neticelerin istih-

ı o nisbette geçikmektedir. 
b- Mesela barış cephesinin çok tabii 
,;r uzvu olan Sovyetlerle lngiltere 
~ r ransa arasındaki müzakerelerin 
~· laeti adeta can sıkıcı bir seyir ta· 
l))"f~ylemekten kurtarılamamıştır. 

t" urk matbuatının bu mevzu üze
~tıde. israrla duru•unu haksız bulma-
1'~k ıcap eder. Çünkü Sovyet Rusya 
~k~kiyenin çok yakin komşusu, çok 
ı,. ı Ve bilhassa kıymetli hatıralar 

81Yan kara gün dostudur. 
~Jür~·- lnıı:iliz dostluğunun da çok 
~·· ı bır tarihi, bugünün şartlarına 
)::: cok büyük kıymeti ve ehemmi-

1 Vardır. 

~Binaenaleyh muhtelif bakımlar
~ tı Sovyetlerle lngiltere ve Fransa 
'tÜ:k~da bir anlasmaya varılmasını 

l:ı •ye candan diler. 
~nunla beraber son günlerde bu 

kPrelerin veni bir •ııfha arzetti-
- A-

Fuarımız için 
Devlet Demir ve Deniz yolları 

yeni tarifelerini hazırladılar 

·-.~~ i 1 . - -

' ' 
f 

Geçen sene Fuann açılış töreninden bir intiba 
Ankara 2 (A.A) - Izmir enternas- at 6.30 da, Ankaraya varışı ertesi günü 

yona! fuarını ziyarete gideceklerin se- 8.10 dadır. 
yahatlerini kolaylaştırmak üzere dev- Haydarpaşa - Izmir arasında lüzumu 
Jet demiryollan idaresi bazı tedbirler kadar doğru yolcu arabası verilecek, 
almıştır. Bu meyanda: Eskişehirdrki aktarmalar kaldırılmak 

Şehrimizde 
----tr·---

Dün üç defa 
hareketiarz oldu 

-+-
Dün öğleden sonra saat 15.10 da şeh

rimizde kısa fasılalarla üç defa hareke
tiarz olmuştur. Bilhassa üçüncü sarsıntı 
gayet şiddetli geçmiş ve bir çok kimse
ler bulundukları binalardan korku ile 
dişarı fırlaınışlardır. Zelzele yukarı ma
halliitta daha fazla sarsıntı yapmıştır. 

Zelzelenin civar kazalarda da hissedil
diği gelen haberlerden anlaşılmaktadır. 

Istanbulda da şid
detli zelzele oldu 
İstanbul, 2 (Hususi) - Bugün saat 

üçü on geçe burada oldukça şiddetli bir 
yer sarsıntısı hissedilmiştir. 

Dr. Freud 
----1:!---

A ğ ı r surette hasta ol
duğu haber veriliyor 

15 Ağustostan 25 Eylül tarihine ka- suretiyle lstanbul - lzmir münasebatı Londra, 2 (A.A) - •Daily HeraJd, 
dar Ankara-Izınir arasında her gün kar- ayrı bir trenle temin edilecektir. gazetesinin bildirdiğine göre anşlustan 

şılıklı yemekli ve yataklı vagonlar işle- Bu lzınir treninin Haydarpaşadan kal- sonra İngiltereye iltica eden ve şimdi 
tilecek ve trenlere lüzumu kadar fazla kı§ı saat 14.25 te Izmire varışı ertesi gü- Londra Hampsteaddaki ikametgrunııda 
yolcu arabası verilecektir. nü saat 19,39 da, Haydarpaşa treninin bulunan Dr. Freud, ağır surette hasta-

Izmir treninin Ankaradan Izınirden kalkışı saat 7,50 de Haydarpa- dır. Son günler zarfında vahimleşen 
20 O a var ı ertesi ·· ü saat 14,15 tedir. sıhhl vazi etrafın 

Manevradan sonra 
Dün kahraman ordumuz lskende
runda büyük bir geçit resmi yaptı 
Jskenderun 2 (A.A) - Askeri ına-

nevranın sona ermesi dolayısiyle dün 

sabah burada büyük bir geçid resmi ya-

pılmıştır. Ordu evinin önünde hazırla-

nan tribünde korgeneral Muzaffer Er-

güder, vali Sökmensüer, askeri erkan 

Parti müfettişi Hasan Reşit Tankut, me-

buslardan Rahmi Apak yer alınış bulu-

nuyorlardı. Halayın bütün şehirlerinden 
gelen binlerce halk merasimin yapıla
cağı caddeleri doldurmuştu. 

Geçid resmi saat 8 de başlamış ilk Hn
ce manevralara denizden iştirak eden 
Hamidiye subay ve erleri geçmiş, bahri. 
yelileri piyade ve dağ alayları, topla 
ve motörlü vesait takip eylemiştir. Baş.o 
larında alay bayrakları olduğu halde 

kahraman alayımızın geçişi coşkun t&o 
zahüratla karşılanmıştır. Kahraman 89o 

kerlerimizin geçişlerindeki intizam bü
tün Hataylıların göğüslerini kabartın~ 
ve halk bir bayram günü daha yaşamış
tır. 
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ıR HABERLERi 
Malaya lzmİ'!' Armutlu -müra-Bağcılarının 

caatleri nazarı 
itibara alınacak 

Maç bu.gün ·saat 17 de Alsancak 
Keınal~ın Armutlu köyü bağcıla-

n Ziraat vekAleüne milr.ıcaalle son ya-
1 

rı 

stadında yapılacak 

ı Yavaş yü-
.,, H 

ruyen go-
rüşmelere 

---tr'---
Sttrat vermek dost111IGI' 

tabii bir icabıdır .. 
-~-Sadrazam: .. Ba ihtiyarı ve arkadaşını dişa· 

rıya çıkarın.. Fal akacı bunları biraz 
okfaBın·.. Diye emir verdi .•. ğan toludan büyük 7.anll'a uğradıkları- Misafir İngiliz denizcileriyle muhtelit kip nıilsabakaya Altınordudan Musta· 

nı, borçlannı ödeyemiyecek bir hale gel- takımuruzın yapacağı ilk Amikal mil- ' fa Balöziln idaresinde başlanacaktır. - BAŞTAB.AFI 1 İNCİ sA.BtFEDf! -

Halbuki işte sadrazam alaka ve devlet hiç bir veçhile razı olmaz ... ~-ı~::::~kl~~~!:ı:-:ıln.n icrnt taki- sad baka bugucaktır··n Alsancak stadında saat 17 Futbol ajanlığı, muhtelit takım kadro- v• • • ••• 

hassasiyet göstereceği yerde ona çı- Bu kadar zulüm, fıkaraya yapılan bu z· t ,_111 tind .,: te 1 bir e oynana · suna aynlan bUtUn futbolculan bugün Citlfll goruvoruz. ,. L-ıraa veKa1e en vıliiye ge en M.. bak İngil" isi Y 1 T F k ı ı,., kışıyor, müracaabrun daha ilk mer- merhametaizce salst'lnlar senden baş- da k yfi f dli kal t" usa aya ız gem mensup- saat 16 da Alsancak sahasına davet et- an,, nvı ız ve ransız as er. i 
halesinde zehirli sözlerile kendisine ka hangi vezirin gününde görülmüş- Y~ ' e . ye ~ 8 ye ve . e. u_ıe ya: lan ile Türk subay ve erleri davetlidir- k dir akım vetleri Moskovaya S?idecckler. S'~ 
h kar t ed

. d B . d" .. z;ldığı, neticenın ayrıca bıldirileceği Misafir takım ile İmıir muhtelili saha- me te . T kadrosunda bulunan rrörüşmelere müvazi olan erkanı hat-
a e ıyor u... u vazıyet ava- tur.... bliğ .ı:ı-:"*:- ı f bolcul · • .• • .• cıyı şaşırtmış ve anlatacağı davanın Devletlu vezir. senin hiç hüdadan te eYU.&~o.u. ya çıktıktan sonra Askeri Bando Türk ! ut ~ davet edilen saatte futbol bıve rmızakerelermı idareye başlıyıt" 

esaslarını köylüye birdenbire unut- korkun yok mu?.. -*- ve İngiliz milli ~larını çalacak ve levazmılariyle sahada bulunacaklardır. calrlardır. • 
turmuştu... Sadrazam_ Be hey adam ... Hiç B. Yusuf Çağlayan bunu mütC:W~ Izmir muhtelit takım ı Malaya takımı ile ikinci maç 5 ağustos Belki ~u ?1üzak;re1;ri~.~-sa bır:: 

Orada durup alık alık sadrazamın korkmadan bana bu suretle hezeyan- Adli d ·· d kaptanı mısafır takım kaptanına bir , cumartesi gUnU saat 17 de yapılacaktır. ""anda ınkışafı sıyası $tOruşmel~ 
yüzüne bakmaktan başka bir hare- da bulunmağa nnsıl dilin vanyor? .. yece un e bayrak verecektir. Bu merasimi mütea- Duhuliye 25 kuruştur. de kısa zaman~a neticelenmeti.Jle 
kette bulunmağa muktedir olama- Şimdi seni katlederim... :nıı::~evam yardım edecektir. 
dı.... Köylü - Beni bundan çekinir mi . F e e En kısa bir zamanda netice1etı' 

Deminki coşkunluğa mukabil köy- kıyas ediyor eun ~ ... Hiç durma... . Evv~lki sa~~ -~irinci -~or~on~a Tay- 4 u arı mı 7 ı ç 1 n ~irilrrıf"si l~zı~ Relen. diğer bir no~ 
lülerin böyle birdenbire susması Ali Hemen celladı çağır .. Şehadet benim )nre sıneınası onunde muessif bır kaza- ~ •). Batkanlar ıle lmzıltere arasındak 
pasayı bir kat daha sinirlendirdi.. canıma minnet... ya uğnyan terzi B. Yusuf Çağlıyanın "l<tısadi münasebetlerin inlc.işafıal' 

Kaşlannı çattı ..• Ve öfkeli bir ta- Ben divanı adaletin yerine ı;tetiril- ağır surette yaralandığını haber vermiş- hizmet eclecek müzakerelerdir. 
vırla: mesini isteme~e geldim ... Meğerse tik. Adliye: ~ad.ise tahkikatına dlln de D ) D • D • JJ Artık anlaşılmıshr ki Balkanları 

- Hadi bakalım ... dedi ..• Söyle .. yanılmışım.. Yarın Allahın diva- devam etmiştir. Doktor raporu alınama- e V et emtr Ve eOJZ yo 3fl .\lmanyanın iktısadi nüfuzundaı1 
Bu sefer de yüzüme alık alık, hayran runda senden hakkımı anyacağım... dığı için tahkikatın tevsiine imkfın görU- • fa rı·felerı· "ll• hazırladılar kurtarmak bir zaruret halindedi~_ı 
hayran ne bakıp durursun? .. Kazık Köylünün asabiyeti arbk en had leme~ştir. Bugün tahkikata devam edi- Ye 0 I ı Alman va uzun yıllardanberi Dil". 

gibi durma karşımda öyle .•. Ne diye- bir dereceye varmış bulunuyordu ... lccektir. - BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Vapurun lstanbuldan kalkışı saat 8.15 kan memleketlerini dünva pivasale"" 
cej;in varsa tez söyle... Böyle bir hal, insanı en çılgınca hare- Dün akşam idarchanemize gel.en ya- de, Bandırmaya varışı saat 12.30 da, "lndan avıracak bir politika takip et· 

Sade seninle uğrasacak değiller .. ketlere sevkcder... ralı B. Yusuf Çnğlıyanın biraden B. Fa- Iskendcrun - Izmir arasında milteka- trenin Bandırmadan kalkışı saat 13,10- "Tli"• görünüşde diinva piyasa1arınıfl 
Bu~ün burada ibadullahın bir çok O b h k I" d ik kaza baklanda izahat vermiş, karde- bilen doğru yolcu arabaları işletilecek da, lzmire varışı saat 22.01 de, trenjn •istüne çıkan fiyatlarla bu memleket" 
maslahatları görüşülüp bitirilecek- ed"İ urayİ d sı~.~~r: e ~~ .. en ga;- şinin hastanede tedavi edildiği sırada Iskenderun, Adana, Mersin yolcuları bul 1zmirden kalk•<:ı saat 7,30 da Bandır- terin toprak mahsullerinin en ktı'f'• 
tir P kı enakmadı~I an 

1
° ~ruf skı tay

5
etde - vefat ettiğini, bu şayianın asıl ve esası balar ı """" vetli nlıcısı mevkiine ttirmistir. ·· · me m sa ı e ı;te mış, a a a ra· 

1 
d w • • w ara dan istifade ederek Afyonda ak- maya varışı saat 16,30 da vapurun Ban- .., 

Bu sözler ihtiyar köylüyıi büsbü- zam ı;tasıplarla ortak oldu~unu anla- 0 ma ıgını, k~deşı teuı B. !~~uf Ç~g- tarma etmeden yollarına devam ettiri- dırmadan kalkışı saat 17,30 da Istanbu]a Balkan devletleri hu politiknn~rı 
tün şaşırttı .•. Bütün kuvvetini, cesa- br bir tarzda kendisine çok fena mu- lı~:ru" ahvali sıhhlyesindc ıyılik belır- lecektir. varışı saat 22,15 tedir. Halen Alsancak- ..,,ahiyetini anlamamış değillerdıt· 
retini toplamağa çalışarak ağlar gibi amelelerde bulunmuştu... ~ bildirmiştir. Bu noktayı. B . Fal- Izmir treninin Iskenderundan kalkışı Aydın - Nazilli - Karakuyu _Afyon ara- Fakat diinya oivasalanna girmek hd" 
bir sesle: O 'd" h'l" fı .. d" w •• b h k kin ıfadesine atfen kaydediyoruz. saat 2 de Izmire varışı ertesi gllnü saat sında haftada dört giln ış· liycn yolcu 'usundaki bütiin gavretleri semert" 

A ded 1 ded
. mı ı ı a na scor ugu u a sız * · k 1 c·· k"" F J 'I-- man. me su tanım.. ı.. 1 "T' .. h" k d -**- 19.39 da, Iskenderun treninin Izınirden kalarları ile bu katarlara Söke, Deniz- 'UZ ı:ıı mıştır. un u ransa ve n~ 

Yüreğim pürhun ve halim diszer gun- muda~eht~ o u~ulecl ıçc skayadca ere- Tu·· tu·· rı kalkı.,~ saat 7,50 de Iskenderuna varışı li, Çivril, Burdur, Isparta, Eğirdir şube tere Balkanların iktısadi durumu ile 
d M h l d 1 

cc e ı ıyan cı en çı ar ı... ı·' 1 ur. a za su tanımın a a et ve 1 te ta ·ı l k k ertesi günü ıınat 15 tedir. Iskencleıun- hatlarından karşılık vermek üzere yine '.'\ c'<a anmıştır. 
mürüvvetine ilti<..a kasdile buraya h~ 8b!'1 m~s :e e ~~] dan Afyona pazartesi, perşembe günleri haftada dört gün işliyen şube trenleri Fakat bu iktısadi nüfuz siyasi (leh-
geJrni~izdir... ~~ab~~ mu de ır Z:ı~'vf ~ g~ 1~~ - İC.r-Gmiyele,.inin teuzii• ve Afyondan Iskenderuna salıyı çar- 15 Ağustos tarihinden 25 Eylill tarihine resini gösterince tehlikeyi gören ff1-

Sadrazam - Be hey adam .. Lafi cdıeceğ·:·n~yor }";.d hkkın e t° ne dün baslandı.. şambaya ve cumartesiyi pazara bağlıyan kadar her gün işletilecektir. ~ilterc Balkanları iktısaden de .Al-
uzatma ... işimiz oldu;;.unu demin sa- 1 ı e on a an a mm a ı- Mel:tupçu D. A~i Oranın riyasetin- gecelerde kalkan trende yataklı ve ye- Fuara gideceklerin yolculuktaki isti- mnnyanın elinden kurtarmanın bit 

"' nacafönı umduğu icin müracaat et· na anlattık imdi şikayetin ne ise kı- d :ield iliramiye tevzi komisyonu dün sa- mckli vagonlar bulunacak ve Izmir yol- rahatlerini temin etmek maksadiyle ah- zaruret oldui?unu kabulde tereddüt 
tiiii ivanı hümayunda ise şikavetinc saca onu bildir... ]" eh . t .

1 
• b"l"k" bahtan itibaren tiltUn ikramiyelerini cuları bu vagonlardan istifade edebile- nan bu tedbirlerden başka bilet ilcret- ~öcıtermemiı:;tir. 

K 
.. l" D l I" . Be f asa emmıye verı mıyor, 'a ı~ kl dir 1 B k _ı_ • 1 · -•i oy u - ev et u vezır.. n z- kendisi haksız çıkarılarak üstelik te\-zic başlamıştır. ce er · erine de büyük tenzilat yapılmıştır. arı~ı orum<a içın yapı an sıYeo: 

~itin Kandere kas~bası ahalisind:- tehdit ve tahkir olunuyordtt... Dün Tepecik, Basmahane, Keçeciler Halen Salı glinleri Izmir - Bandırma Fuar ziyaretçilerinin Hatayı görmele- anlaşmalara bu mevzu dahilinde bit 
nım ... Bu yanımdakı kanndaı:ıım og- B . k d . d . . ve civarındaki şehit yetimleriyle birinci arasında mütekabilen işliyen ve Istan· rini kolaylaştırmak maksadiyle Izmir rırensip anlaşmaaı ilave olunmuştur· 
ludur ... iki ı-ene mukaddem kasaba- ~lvakıye~ darşısı~ ~ ıra İını ta- \."e ikinci derecedeki maHUlerin ikrami- bulla irtibatı bulunmıyan adt yolcu fuar ki~elerinde tebdilen alacakları yUz.. Fakat nedense banş cephesindeki 
mızda zen~inliğimizden ötürü par- ~alı e ~y k e~ .. 1 .tıyar ulu orte yeteri verilmiştir. trenleri yerine ekspres trenleri işletile- de elli tenziJAtlı halk ticaret biletlerinin -:levletler arasındaki iktısadi münase
makla gösterilmekte idik... boy. enmeŞZ"k tn l ısınbed;an ara ~f' Komisyon her gUn toplanarak hazırla- cek ve denlzyollan idaresi de bu eks- muayyen olan müddetleri zarfında Is- hetlere inkişaf verecek kararlarıfl 

Burin fulusu ahmere muhtaç bir k u ıı:ı~~ orta o an ara ua etmege nan programı mucibince tevzin~ devam pres seferlerine yeni seri vapurlariyle ı kenderunda hamilleri tarafından bizzat -ılınmasında R'eç kalınmaktadır. aı.ı 
halrle bulunuyoruz... oB ~·j"d h' ~decek. ve tevz.iatın arkası ayın sekizin- Istanbul - Bandırma arasında karşılık vize ettirilmek şartiyle 15 glinlUk me. ~eçikme neticeyi asla deği~tirmernİt" 

Sadrazam - Demek buraya sada- • kb t
1 

_en ıçldaşırmı~anıc: so- de alınacaktır. verecektir. riyet müddetleri 17 güne çılcarılmıştır. tir. Fakat neticeye ıüratle varınak 
ka istemek icin geldiniz .. Siz snilmi- gud n ı ırhzı ndı e en l ıdr~ ıyan !llCVcut dostlukların resanetini, bd 
•. .,. K"" 1.. kızd... • . sa razam a emeye ses en ı: -*- B K"' T K ·'-sınızr... oyu ı~ını ve ızzetı • . Gıda maddelerı· so'llC!rlsl • azım an•r 1 astamonu dostlu$nın diolomatlar ağzından ın1ı-
ef · ·n 1 d - · ed "h" - Bu ıhtıyan ve arkadaşını dışa- - ~ ~ l 1 · "k ı· · k 'p n sını vara an ıgmı una en asa ı k F 

1 
k b 

1 
. Ticaret vekfiletinden ~chrimiz T" et et ere ıntı a mı pek olavlıkla teııt• 

b · h k t ·· t d' y "h • 1 rıya çı arın · a a ·acı un arı bır az 7 ır.ar B id b Ti ır are e gos er ı... e ı tıvar ı- k d:·· . odasına gelen bir yazıda 27 e lQl 7 ilk orsa are eyetl caret odaSllllll eder. Milletlerin arzusu da budur. 
ğından hiç umulmıyan dirn dik b' o ~asın... ıye emrettı... . y reisi oldu- 1 bır· m""-acaati- y .. .. b .. k 1 re . ır B" k d k'" l .. l • k k _._ teşrin arasında Birmingamda bir gıda U&" avaş yuruyen u muza ere e 
vazıyet alarak. ır aç a am oy u erı ıs ıvra.K .. · k, h" f o 

H 1
. d " . . • yakaladılar mnddclcri sergisi açılacağı bildirilmiştir. Borsa idare heyeti dün sabah topla- Kastamonu ticaret ve Sanayi odasın- varMan suratı verme ır tara ra1 

- aşa, su tanım, ıye ıtıraz ettı. ··· B "d T"" k ahsulAt d .....ı..ır • dan ,., ... ı.-:-:.. ti t od ı bi dostluk hislerini takviye eylemek e 
Sa Tw · h • b • k · k b 1 Zavallı ihtiyar kendisini kurtar· u sergı e ur m il ı a t"'i" narak vazife taksimi yapmıştır.. Borsa ' ~u............ care asına ge en r •w • Be~ısı,ur~ç a •:ad:.: dilu etke?':" m~a uğra ıvor ve bu arada acı acı edilecektir. Şehrimiz ticaret odası nU- reisliğine ihracatçı B. Kazını Taner, re- mektupta Kastanıonuda yetişen peynir-- ~raber dıger tara~ ba!:1ş .. ce~hd'"' 

I d' y emne ıçın haykırıp beddua etmekte devam edi- muneler hazırlıyarak mahalline gönde- is vekilliğine B. Şerif Remzi intilıap edil-1 lerle Kastamonunun meşhur bamyalan- ~ın sarsı~az kuvvetine bütün cihaı)I 
ge ~e. ~m.... w• • • " yordu recektir. miştir nın standart edilerek taklidinin önUne ınandırmas;?a yardım eder. 

B~rıcık dılesum devletımden adıla· ··: . . . -*- · geçileceği bildirilmiştir .. Bundan sonra HAKKI OCAKOCJ.11 
ne hır muamele şzörrnekten ibarettir. Her ıkısını de dısanya çıkardılar... GE~RAL D.._..._...._,. -*- Kastamonudan .. 

Sadrazam - Sözü beyhude uza- Bunların çıkarılmasını müteakip t."'~ &ft&A&ft bam . ~uvallar ıçınde gelen 

d 1 d. h"" k" · ı·w· · k TELGRAF! • Kara •ularımızda yaların Uzerınde (Kargı bamyası) 
tır urursun ... Ası maksadın nedir?. ıv~nı. uma yun es ı sessız ıgını te - • " ühüril bul caktu-
Bir ha1<sızlı5la mı uğradın?... rar ıktısap etti... Kızılay reisi merhum Dr. Cevdet Fu- Balıfı avJıyan Yunanlı· m una . 

- Beli, devletli'• vezir ... Malımızı Mecliste sükutun yeniden tesis adın ölümü mlinasebetiyle Trakya umu- ıar mahlımn ofdulaıe --
kamilen müsadere edip işte bizi böyle ettiğini gören sadrazam Rumeli mı milfet~i general Knzım Dirikten be- KEMALPAŞA 
muhtaç ve mağdur bir vaziyete koy- kazaskerlerine dönüp dedi ki: lediye reisi Dr. Behçet Uza §U telgraf Seferihisar istikametinde karn sulan- RAdisesi suçluları 
dular.... - Hasis ihtiyar. ne inatçı, neşir- gelmiştir: mızda, kabolaj kanununa muhalif ola- KemaJpaşanın bağ mahallesinde bir 

Sadrazam - Bunu yapan kim- ret adammış but... Bir ayağı çukurda •Seyahatten dönlince Doktor Cevdet rak balık avlamaktan suçlu ve mevkuf vak'a cereyan ettiğini, bağını bekliyen 
dirL hala mal ve akçeden vazgeçmez .. Fuat kardeşimizin bayata göz yumduğu- bulunan altı Yunan balıkçısının ağır ce- Hasan Hüseyinin, meçhul bir şahıs ta-

Kövlü - Kocaeli mültezimi.. Bunlara bir az yüz versen sonra hazi- nu çok acı duygularla öğrendim.. Kıy- zada .devam eden muhakemeleri netice- rafından gece vakti domuz zanniyle ya-
Sadrazam tekrar öfkelenerek _ neve lazım olan akçe nasıl tedarik metli varlığın kaybından dolayı derin lenmış ve kararı verilmiştir. Suçlular· ralandığını bildirmiştik .. Kemalpaşa za-

Mültezim tıenin malını nediye müsa- edilir? ... Ne dersiniz efendi hazret- teessürle baş sağlığı dilerim. dan Panayoti iki ay hapse ve 200 lira bıtasınca yapılan tahkikatta suçluların 
dere etti L. leri... Bunlar falaka ile iyice tımar para cezasına, Jorj ve Jnn Seftiryanos İbrahim oğlu Mürteza Engin, Arap İnsal 

Kövlü - Ben onun fikrini ne bi- edildikten sonra af ve ıtlak ve kuşça ':'c .. r····,·••••••••G ... ~d·••••••ı""0! 25 şer gün hapse ve 83 çer lira 30 7.ar ve Konyalı Ahmet olduklan anlaşılmış-
1 · "' Belk' ·· ·· k b'l ca la t t k '"' y k h : e ~n er' t en er: kuruş para cezasına Ganita Morsa1a ve .tır s ç1 1 akal eyımr.... ı ustune yatma , e - n nnı aza e ae mır... o sa er ......................................... . • • . u u ar y annuştır. 
ki de başka bir yere vermek için L. ikisi hakkında aynca, şer'i başka bir Münakalat vekaleti müfettişliğine ta· Vasıl Kara Yorginin birer ay hapisleri- -•-
Mültczimin alnımın terinle kazandı- muamelede daha bulunmak mı ge- yin edilen B. Ccnuı.l Hidayet, İzmir :ına· 11~ ve yüzer lira para cezasına nuıhk<).. I' O Ç A D A : 
Rım helal malımı müsadere etmesi rektir? ... icabı şerisi ne ise beyan nrif müdUrü B. Ali Riza Özkut Anka- mıyetlerine karar verilmi§tir. Bir orman yangını 
devletin nizamına ve adaletine uy- buvrulsun... radnn gelmişlerdir. Karaburun civarında memnu nunta- Dlin öğleden sonra saat üçte Foçanın 
gun mudur~... Kazasker hemen fetvayı bashrdı: Dün Ege vapuru ile Cümhuriyct müd- kaya ginnekten suçlu Nikola ve Strati Ulupınar köyUniln Koca ova mevkiin-

Sadrazam - Neden senin helal - Bu iki şahsı biiznn, madameki deiumurni muavinlerinden B. Cevat 3dlnnndak:. iki Yunanlı hakkında ağır deki fundalıklı arazide yangın çıkmış ve 
malın oluyor? ... Toprak padişahın devlete verilmesi meşrut olan mu- Özpay, ağır ceza mahkemesi hasından cezada devam eden muhakeme netice- 3000 dönümlük hali arazide tesir icra 
değil miL. Ve sen de şevketlu bün- avyen akçeyi rizalarile vermekte tc- B. Abdurrahman Bir, Denizyolları İz- lenmi~ ve beraetlerine karar verilmiştir. etmi.,.; ... Yangının etrafa sirayetin _ 
ke. b" k l d w 'l ıı··ı ·· · l V d" d h" · :ı-- e mey ı:ınn ır u u e~ı mi sin?... a. u ~osterıyor .ar. . ~ ıvan a ~a ı- mır şube müdürü B. Zekeriya, İzmir -*- dan verilmeden söndürUlmUştür. 

Köylü - Toprak durduğu yerde bı devlete karşı ıtaleı lısarıda dahı bu- liman işleri müdUrü B. Zihni, Emlak -- Bir dövöşın --
ve kuru kuruya mahsul verir miL lundular .. Nizam ve şerefi devletin Bankası erkfuıınc:bı B. Hamdi, İstanbul Karşıyakada Selimiye soka~da Bn. Tire veterineri 
Padisahın kulu isem, kanunun tayin ~ikave~i ~çin bunların seyfi şeriatle H.aseki Nisa hastanesine nakledilen Dr. Şaziye Yurter ve Bn. T"ıre Özakat bir- Tire kazası stajiyer veterineri B. İJha-
etti~i vergiyi muntazaman vaktinde ızalelerı lazımdır. . ~ıruza, Operatör Cemil, Avukat B. Nu- birlerini dövdüklerini iddia ebnişlerdir. mı Anselin asaleti tasdik edilmiş ve key-
veriyorum ... Bu ver~iden fazla hen- Anadolu kazaskerıle Jstanbul ka- rı Esen, Şnrk halı kumpanyası müşavi- İkisl hakkında tahkikat yapılıyor. fiyet vilayete bildirilmiştir. 
den para almağa kimsenin hakkı dısı bu fetvanın tamamile yerinde ri B. Feyzi, İstanbul emniyet birinci şu
yoktur... ve musib olduğunu anlatır bir tarz- be müdür muavini B. Tevfik, İtalyan 

Böyle adetin hilafında salgında da, her ikisi birden başlarını salladı- mimarlanndru;ı B. Edvard, Amerikan 
bulunmak seriata ve adalete uygun lar.. tütün kumpanyası müfettişi B. Korin 
değildir ... Bütün malım elimden alın~ Artık bu gni' .. CSMından hal ve fstruıbuln gitmişlerdir. 
dıktan sonra hu ihtiyarlıkta ben ne tesviye edilmiş demekti ... Şimdi sad- Denizli mebusu B. 
ile teayyüş ederim. razam, bu mP.selede gösterdiği bü- Denizliye gitmiştir. 

Sadrazam - Çah§ır çabalar, tek- yük kiyasetiyle diğer pürüzlü işleri ------ -------
rar kazanırsın.... gözden geçirmeğe hazırlanıyordu. nm oraya geldiğini anlatıyordu. 

Köylü - Onu da yine elimden Fakat buna vakit kalmadı... Başda sadrazam, bütün vezirler 
alsınlar diye mi böyle yapayımL. Kubbe albnda yeniden yeniye bir ve ulema, derhal ayağa kalktılar .... 

Sadrazam - Bak gidinin yediği kaynaşma, umumi bir telas ve hare· lstinad ettikleri göğdeyi iki kat gös-
herzeye!... Devlet akçeye muhtaç.. ket baş gösterdi. . terecek bir Hadde ~elinceye kadar, 
Ahmedin, Mehmedin malını almaz- Bütün gözler padisahın kafesinin bütün başlar hep birn n eğildiler. 
sak bu kadar masarifatı tesviyeye bulunduğu çevrildi... Namaz kılarken bile, yere kapana-, . 

,_ ' 
Şehir Gazinosu 

Her Al<şam 

Caz ve Klasik Müzik 
fzınirin emsalsiz gurubuna modern bir bahçenin yeşillikleri arasında 

seyretmek ve enlea mezelerle buzlu içkiler içmek için yegane yerdir. 

Al 

-·-
Filimlerin 
kontrolü 
-~-

Ankara 2 - Emniyet işleri unıuııt 
mUdürlüğU larafından buırlanan fillı1'

1 

lerin ve filim senaryolarının kontrolilt18 

dair olan njzamname icra Vekilleri he' 
yetince tasvip edilmiştir. Nizamnntııe' 
nin ihtiva ettiği esasları yazıyoruz: 

Filimlerin kontrolil Istanbul valiliğtıı• 
ce Istanbulda daimi olarak seçilecek ?ııJ

1 

susi bir salon veya muayyen bir sırıe
mada teşkı1 olunan bir komisyon tsr'

1 

fından yapılacaktır. Kontrol esnasıııii' 
komisyon azasından ve zabıta menstJt"' 
!arından başka kimse bulunamıyacaktıf'· 
Askerliği alakadar eden fılimelrin koıı~: 
rollinde genel kum1aydan, Iktısat. Z,ı' 
rant ve Sıhhat VekAletlcrinl alakıı_d 

1 
eden {ilimlerde bu Vekfi.letlerdcn bır:r 
delege komisyona iıştirak ed<?Cektir. J1 
hangi bir devletin siyasi propagan~~ 
nı yapan. her hangi bir ırk veya :ınıllrfı' 
tezyif eden. dost devlet ve milletle aS1 
hissini rencide eden, din propaga:'d,st. 
yapan, milli rejime aykırı olan sıY dY 
iktısadi ve içtimat ideoloji propagaııtl l . e rı 
sı yapan, askerlik şe.ref ve haysıY dl . 
kıran, ve askerlik aleyhinde propagarı Ü 
yapan, memleketin inzibat ve en_ıni~, 
bakımından zararlı olan, cürlitfl ışlc il>"' 
ye tahrik eden. içinde Türkiye aleYb t" 

de propaganda bulunan filimleriıı ~1 
dumuzda, gösterilmesine müsaade 
miyeccktir. (lı' 

Ni.uunnamede bundan başka ülinıle ~· 
kontrolü için yapılııcak mUracaatın ~ 
li, yurdumuzda filim çekmek için al \11 

cak izin, çekilen {ilimlerin kontrol~'.~ 
ayycn bir merasimde çekilecek filı 
için polisce yapılacak tahkikat 



Istaııbulda 
---·tr·---

lngiliz kabinesinin tadili 
lngiliz amiralı ve 
lngiliz filosu da 
büyük ve samimi 
şekilde karşılandı 

-><f:r-
Fevkalade 

derhal 
bir anda kabine 
toplanacaktır 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -

İngiliz amirali de bu ziyaretleri iade 
etmiştir. 

Ingiliz heyetinin Perşembe günü Rusya ya Amiral Cunnigham şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Dost Türkiyeyi ziyaretimden çok 
memnun ve mesudum .. Türk donaruna

LLondra, 2 (Ö.R) - İngiliz kabinesi İsveç hariciye nazırı B. Sandlerin son • - Müzakereler mahalli Tiençin me- sının değerli kumandanları ile tanışmak
UQ sabah Dovning Streette cuma günü bir nutkunda şimal devletlerinin bitaraf- selesine münhasırdır.• tan büyük bir sevinç duyuyonım .. Gör
~Yacak olan parlamento tatil devre- lık arzu ve kararı üzerinde ısrar etmesi Çin parasına müzaheretin terkedilip düğüm dostluk tezahürlerini hiç bir za
llnden evvel son haftalık içtimaıru yap- münasebetiyle sorulan bir suale ceva- edilmiyeceği sualine menfi cevap ver- man unutmıyacağım .. 
~. 3 ilk teşri.ne kadar devam ede- ben B. Butler demiştir ki : miştir. B. Noel Beker ısrar ederek İn- Vali Lütfü Kırdar akşam İngiliz ami
"k olan parlamento tatil devresinde ka- • - Meclisin bildiği gibi İngiltere di- giliz hükümetinin Tiençinde Çin ban- rali şeref;ne ~hir namına Perapalas ote
lıinenın alelade içtimaı mutasavver de- ğer devletlerin noktai nazarlarını ve kalanndaki gümüş paralan teslim et- linde mükellef bir zayifet verdi. 

etmesi muhtemeldir 
askeri 

hareket 

lildir. Fakat B. Çemberlayn ve Lord menfaatlerini göz önünde tutar... Bu meği kabul ettiği hakkındaki şayialar- Ankaradan verilen emir üzerine İngi
~aks .~ayfiyeye gitmezden evvel d~- memleketlere zorla bir garanti vermek dan bah~e~inc~ başvekil müdahale ede- liz gemilerinin şehrimizde bulundukları 

hır muddet Londrada kalacakları gı- ve kendilerini siyasi kombinezorıların rek demıştır ki : müddetçe ihtiyaçlarını karşılamak ilzere 
hl kabine azasının ekserisi de kabinenin mevzuu yapmak mevzuubahis değildir.. • - Bu mahiyette şayialar her tarafta Dolmabahçe rıhtımında muvakkat bir 
fıevkaJMe içtimaına lüzum görüldüğü Fakat İngiliz _ Fransız _ Sovyet müza- ve her hususta çıkabilir .. Fakat bun- telefon santralı kuruldu. Böylece kara 
~rde bir kaç saat içinde Londraya kereleri esnasında tezahür etmiştir ki Iann hepsinin doğru olduğuna hükmet- ile gemiler arasında irtibat temin edildi. 
~k vaziyette bulunacaklardır. b 1 k ti . !_..:t_1 J!.1 b' flığ memelidir. Son müzakerede Çin mese- Telefon santralının başında bir İngiliz 

11' _ u mem e e erın .ı.ın.uu•u ve ıtara ı- İ h b" T'" k --!IJ!.L daz f ı '"'--t 
tt~binenin bu sabahki içtimaında Lord na her hangi tarafça yapılacak bir taar- lesi hakkındaki beyanatım ngiliz ükU- ve ır ur . M.1<Uıen ne er nout: 
~aks Sovyet Rusya ve Japonya ile İ giliz' Fransız So t hük' .. t metinin şimdiki vaziyetini tamamen ta- beklemektedır. 
......__ ruz n , ve vye wne - ---e>----
i::~yan eden milzakerelerin vaziyeü leri için hayati ehemmiyeti haiz bir ha- rif etmiştir. Buna illve edilecek hiç bir 
-«Jtında Moskova sefirinin raporunu d' 1 şey yoktur.• 
..ı. ıse o ur.• . 
"ll\lrnuştur. Bu rapordan elde edilen k i Uzak' 

1 1
. B B Londra, 2 (ÖR) - Avam kamara- Prens Pol ~tr~--- .. r· 1 1. .. d . As er m ere ere ge ınce, . ut- d B B 1 İn ·ıt . ç· _ 1~ 

lece
"'tla gore se ıre yen ta ımat gon erı-

1 
İ .

1
. k A h . . p . sın a . ut er gı erenın ıne m<W 

ktir er ngı ız as erı eyetinın arıste te- .. zah . . k v 111 • ı· 1 -*
Londradan 

· . mu eretını esmege ac; a ruye ı o ma-
B tal· • nl h°"H ,. vakkufundan sonra cumartesı veya pa- d v ç· ın· •1. ·ıh lAt rttı u ımat sıyaşı a aşmaya cuö ma- ıgını ve ıne gı ız ı a a ını a r-

lli olan zorluklarla askeri mü7.akereler zar günü Moskovaya hareketinin muh- mak için yapılan müzakerelerde mil
hakıondadır. İngiliz askeri heyetinin bu temel olduğunu söylemiştir. him terakkiler kaydedildiğini söylemiş- Dönüyor ~§embe günü hareket edeceği tahmin Japonya ile müzakerelerin vaziyeti tir. 
'diliyor .. Kabine müzakeresi iki saat hakkında demiştir ki : Londra 2 c*.R) - Avam kamarasının Lodra, 2 (A.A) - Yugoslavya naibi 
ICirnıüştür.. • -- Tiençin müzakerelerinin vaziye- 3 ilkteşrine kadar tatilini talep eden baş- Prens Polun yarın Yugoslavyaya hare-

l.ondra, 2 (Ö.R) - Avam kamarası ti hariciye müsteşannın pazartesi günü vekil, İngilterenin şimdi harp tehlikesi ket edeceği bildirilmektedir, 
6ğıedcn sonra toplnnmıştır. Celse ipti- tarif ettiği merkezdedir. Şimali Çinde halinde her ihtimali karşılamağa hazır Londra, 2 (Ö.R) - Yugoslavya naibi 
~da B. Çcmberlayn bir takrir ve- İngiliz aleyhtan çalkantının devamı se- olduğunu söylemiştir. prens Pol ve prenses Olga üç hafta sü-
~l'ek meclisin 4 ağustostan 3 ille teşri- bebiyle sefirimiz yeni bir protestoya Amele ve Liberal liderleri parlamen- ren ikametlerini bitirerek Londrayı ter-
~ kadar tatilini teklif etmiştir.. Eğer memur edilmiştir.• tonun daha evvel toplanmasını istemiş- ketmişlerdir. Hareket ederken ·Yaşa-
""11 menafi namına meclisin daha ev- B. Hendcrson tarafından İngilterenin !erdir. B. Çurçil de parlamentonun daha sın Yugoslavya• bağırışlariyle selamlan
'e) toplanması lizım gelirse, içtimaa da- Amerika ve Fransa ile uzak şark hak- yakın bir tarihte toplanmasının akılane nuşlardır. Prens ve prenses Yugoslavya
lııet hususunda tereddilt etmiyeceğini kında sıkı teması muhafaza edip etmi- olacağını söylemiş ve demiştir ki : ya dönmeden evvel bir kaç gün de İs-
~en başvekil şunu illve etmiştir : İngiliz kabinesinin tatili 2 •Almanyada fimdi silih altında .iki viçrede kalacaklardır. 

•Fakat hUkUmete gelen haberler bu yeceği hakkındaki sualine başvekil miis- , milyon asker vardır. Ağustos sonundan 
tıeclbiri almağa mecbur kalacağımızı far- bet cevap vermiştir. evvel buna daha yanın milyon asker 
tlettirecek mahiyette değildir.• B. Noel Bek er İngiliz hükümetinin katılacaktır. Alınan askerleri Leh hu
• s~ saatinde, hariciye müsteşarı cinayetle itham edilen dört Çinliyi tes- dudunda bire karşı beş vaziyetindedir .. 
~. Butler Filistin siyasetini tasrih eden lim etme6ti kabul edip etmediğini sor- Çekoslovakyada bir çok umumi binala
~az kitap ha1rlnmia İngiliz hUkiimeti- muş, B. Butler bu huausta henilz karar rm ve mekteplerin yaralılan kabul ede
lin nıilletler cemiyeti konseyine hiç bir verilmediğini söylemiştir. Hariciye mUs- bilmek için tahliye edildi~ söyleniyor.• 
~ yapmadığını bildirmiştir. teşan şu izahatı vermiştir: Müzakereler devam etmektedir. 

Japonya 
Avrupa meseleleri 
hakkında vaziyetini 
tesblt edecek-
Tokyo, 2 (Ö.R) - Başlıca beş nazır

dan mürekkep kabine komitesi yarın 

toplanarak Japonyanın Avrupa mesele
lerine karşı vaziyetini kararlaştıracaktır. 
Harbiye nazırı general İtagaki bu mü-Kremlin sarayında 

lngiliz ve 
tofla 

Fransız sefirleri B. Molo
clün tekrar görüştüler 

Moskova 2 ( ö.R) - lngiliz ve Fransız sefirlerile B. Vilyam Strang 
taat 17 de Kremlin sarayına giderek B. Molotofla bir saat bir çeyrek 
RÖrüşmüşlerdir. Moskovada tahmin edildiğine göre lngiliz ve Fransız 
askeri heyetleri bir haftaya kadar Moskovaya gelecektir. Rus askeri 
heyetine kimin riyaset edeceği henüz malum değildir. 

Alman yada 
ralarının 

yapılan 
mevzuu 

Hava manev
ne imif? 

l.ondra 2 ( ö.R) - Almanyanm şimal §81'kisinde yapılan hava mü
dafaası manevralarının mevzuu bir şark devleti tarbfından şimalde 
ltain bir Baltık devletine hücum edildiği faraziyesi idi. Tecrübelerin 
Alman tayyare dafii silahlannın müessirliğini tamamen ispat ettiği 
Berlinde iddia ediliyor. 

Yüzlerce lngiliz tayyaresi çöl 
edildi mıntakasında tahşit 

Kahire 2 (Ö.R) - Yüzlerce lngiliz tayyaresi yakin şarkın çöl mın
tabaına tahşid edilmiştir. Bunlar Mısır ile Hindistan arasında impa
tatorluk yolu üzerinde lngiliz hava kuvvetlerinin ihtiyatı olacaktır, 

B. Muşanof bir heyetin başında 
hareket etti Sofyadan Moıkovaya 

Sofya 2 (ö.R) - Mebusan reisi Muşanofun riyasetinde 22 me
bustan mürekkep bir Bulgar heyeti Sofyadan Moskovaya hareket et
~İ§tir. Orada 20 gün kalarak Sovyet - Bulgar ekonomik münasebetlc
tı . 
nı sıklaştırmak vasıtalarını arıyacaktır. 

l"'ahtelbahirle 
diğer milletlerde 

mücadele 
malzeme 

• • 
ıçın 

yoktur 

Bul vadinde 
---·../::r him içtimadan evvel ordunun vaziyeti-

MUHTARLAR KURSU ni tayin için harp servisleri reisini bir 
tti NETİCE YERDL içtimaa çağırmıştır. 

• İngiliz - Japon müzakereleri için bu-
Bulvadin, (Hususi) - Çok çalışkan gün ne umumi içtima, ne de talt komite 

valimizin emriyle kazamız.da muhtar ve i~timaı yapılmamıştır. İngiliz sefiri ve 
ihtiyar heyetlerine bir kurs açılmıştır. Japon hariciye nazır vekili yeni görüş-

Bu kursta vazife hakkında beş ders melerin zeminini hazırlamışlardır. Do
ve hava taarruzları ve korunma çarele- mei ajansına göre Sir Robert Kregi hü
ri hakkında iki konferans verilmiş, çok kürnetinden ekonomik meseleler hak
istifadeli olmuştur. Hallcevi köycülük kında talimat beklemektedir. Çin ban
şubesi de son gece köylü misafirler şe- kalarındaki gümüş paraların Pekin mu
refine iki yüz elli kişilik bir çay ziyaf e- vakkat hükümeüne devri işi de bunla-
ti vermiştir. nn arasındadır. 

-*- -------
ZELZELE Glasgou Umanında 

İstanbul, 2 (A.A) - Kandilli rasatha- tecffllfçUerln anuıtulı• 
nesinden bildirilmiştir : ları jeUnitleP 

Bugün saat 15 i 6 dakika 37 saniye Glasgov, 2 (A.A) - Dün akşam Glas-
geçe kuvvetlice bir zelzele kaydedilmiş- govda Dublin vapurlannın yanaştığı nh
tir. Merkez üssünün rasathaneden 1 30 tım civarında bir paket içinde 50 tane 
kilometre mesafede bulunduğu tahmin jelinit bulunmuştur. Bu tehlikeli mad-
edilmektedir. delerin memleketlerine bir An evvel -*- dönınek istiyen Irlandalılar tarafından 

Devlet kininlerini acele ne bırakıldığı zannedilmektedir. 

inhisarlar satacak Al - d 
ANKARA - Devlet kininlerinin bun- m 3 0 Ya 2 

elan böyle inhisarlar idaresince satılma- Temeli atılan bir 
sı kararlaşmıştır. Bu iş için Sıhhat ve amele şehri 
İçtimai muavenet vekaleti Gilmrük ve Berlin, 2 (Ö.R) - İş cephesi reısı 
İnhisarlar Vekaletiyle mUştereken bir doktor Ley bir amele şehrinin ilk temel 
talimatname hazırlamıştır. Talimatna- taşını atma merasimine riyaset etmiştir. 
meye göre devlet kininleri Sıhhat ve İç- Bu şehir 11 bin amele evini ihtiva ede
timai Muavenet vekftleti tarafından ha- cek ve Şarlo Luttenburgun şimalinde 
zırlanan şekilde ve Üzerlerinde yazılı fi- yapılacaktır. 

atiyle satılacaktır. Devlet kininlerini Doktor Ley demiştir ki : Bütün gay
kaplarmdan çıkararak tane ile veya üze- retlerimize rağmen ev meselesinde müs
rinde yazılı fiatten fazla fiatle satmak taccl ihtiyaçları karşılamağa muvaffak 
yasak olacaktır. Devlet kininleri bayi- olduk .. Bütün malzeme harp sanayiinde 
ler ile seyyah bayiler ve muhtar bayiler kullanılmaktadır ve daha bir kaç sene 
tarafından satılacaktır. Kininler bayile- bu böyle devam edecektir. 
re satış fiatinden yüzde on tenzilfıt ile 
ve ~in para ile verilecektir .. Devlet ki- KUDÜSTE YENİDEN 

Milli Şef lnönü Ista 
bulu şereflendirecek 

fstanbul 2 (Telefonla) - Milli Şef lnönünün yakında 1 
ıereflendirecekleri haber alınmıştır. Dahiliye Vekili B. FailC 
Cuma akşamı Ankaradan İstanbula hareket edecektir. 

Maarif Vekili tetki 
seyahatine çıktıla 

Ankara 2 (Telef .'.>nla) - Maarü vekili B. Hasan Ali Yücel bu sa 
8.20 de refakatinde ilk tedrisat umum müdürü ve milfetti§ Osman 
olduğu halde Eskişehire gitmiştir. Vekil saat 13 de Es~ehire varm 
öğretmen okullarını tetkike başlamıştır. Vekil, F.skişelıirden sonra J 
gidecek, orada da iki üç gün kadar kaldıktan sonra Trakya ve 
çecektir. 

Buralarda da köy öğretmen okullarında tetkikler yapacak ve se 
beş gün kadar sürecektir. 

Vekil, Ankaraya avdetinden sonra Kastamonuya gidecek, orada 
öğretmen okulunu tetkik edecektir. 

Türkkuşu motörl ·· 
kampında çalışmal 

Ankara 2 (A.A) - Türkkuşunun İnönü planörcülük, A 
ki motörlü tayyare kamplarında çalışmalara hararetle devam 
tedir . 

Kampların tam mevcutla faaliyete geçtikleri 1 O temmuz ta 
1 Ağustosa kadar 1nönünde planörler üzerinde çalı§8n gençle 
uçuş, Etimesutta motörlü tayya ... elerle 5385 uçuş yapmışlardır. 

31 temmuz akşamına kadar motörlü tayyarelerle yalnız 
muvaffak olanlar 27 dir. Geriye kalanlar da en geç 15 Ağustos~ 
uçmuş olacaklardır. 

Türkkuşu havacılık kamplarında yapılmış olan 21668 uç 
bir kaza olmadığı memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Büyük harbin yıldönümü Almany 
parlak şekılde kutlandı 

Berlin 2 ( ö.R) - Büyük harbin ilanının 25 inci yıl dönü 
manyada parlak şekilde kutlanmaktadır. Bu münasebetle kara 
ve deniz orduları başkumandanlan beyannameler nC§retmişlcr 
ra ordusu başkumandanı general Bravşih beyannamesinde diy 

c 1914 de bizi harbe icbar eden aynı kuvvetler şimdi de Alm 
çembcrlemeğe çalışıyorlar. Biz sulh isteriz, fakat yeni bir har 
bur edilirsek, Alman ordusu Almanyanın 1'ayati menfaatleri iç· 
de olduğu kadar kuvvet, karar ve cesaretle harp edecek ve Alrr 
kerinin üstünlüğünü yeniden ispat edecektir.> 

Hava ordusu başkumandanı rnarepl Göring de büyük h 
hava kahramanlannı hatırlattıktan sonra ıunlan bildiriyor: 

c Versay diktatı Alman hava ordusunu tahrip etti ve Alın 
her hava müdafaa vasıtasına yasak etti. Fakat tahrip edilen 
ve motörlerdi. Ruh değildi. Nasyonal sosyalizm gözükünce l 
yeniden canlanmıştır.> 

Berlin 2 (ö.R) - Salsburgda istirahatte olan hariciye nazıı 
Ribhentrop cari meselelerle biraz mC§gul olmak üzere Berline 
tir. Yann tekrar aayfiyesine hareket edecektir. 

Rumen - !Vlacar hud · 
hadisesi etrafında 

Paris 2 ( ö.R) - Rumen - Macar hudut hadisesi ne Bükreş, 1 
dapeştedc asabiyet uyandırmamıştır. Her iki taraf sükunetini 
faza etmektedir. Macaristan hadise mesuliyetini tayin etmek ve 
nehrinin yukarı kısmında normal vaziyeti iade eylemek üzere 
lit bir askeri komisyonun mahalline gönderilmesini teklif etmiş 

Bükreşcle beyan edildiğine göre hadise bir suitefehhüm netic 
Şimdiye kadar Tisa nehrinde kereste sallarının yüzmesini Rum 
kümeti men~tmiıti. Fakat hasıl olan bir anlatma mucibince 
yüzdürme şirketleri 20 bin ley yüzdürme resmi ödemiılerdi. ş· 
bu sebeple yüzdürmeye baflıyabileceklerini sanarak kereste 
tekrar nehre salmıılardı. Askeri Rumen makamatı burulan h 
olmadıklanndan Karpatlaraltı Rutenyaaından gelen salların Ü 
ateş etmi§lerdir. Hadisenin vehamet kcsbetmiyeceği tahmin e 
Tan gazetesi başmakalesinde diyor ki: 

« Vaziyet hiç §Üphesiz yoluna girecektir. Fakat görülüyor ~ 
patlaraltı Ukranyasının Macarlarca ilhakı Rumen - Macar m 
; etlerinde nazik bir safha açmıştır. Mihver devletleri tarafından 
muş olan ve Almanların cDragnoh Üsten» siyaseti için elze 
Bt·,ı~oeıte - Bükrq mukarcnetinden pek uzak bulunuyoruz. 

Faansız Başvekili general Hu 
kabul ve tebrik etti • 

zıngerı 
Paris 2 (ö.R) - Sqvekil B. Daladiye general Hudzingeri 

ederek Türkiye ile yapılan askeri müzakerelerin mesud netice 
dolayı kendisini tebrik etmiştir. General bugün Londraya hare 
mistir. 

Rusyaya gidecek Fransız askeri heyeti reisi general Dumeg 
Daladiye ile görüşmüş, bundan sonra ordu, hava ve bahriye 
arasında Moskova konuşmaları hakkında yapılan teknik ihzari 
rüşmede hazır bulunmuştur. 

Sovyetler Birliği ka~ 
ramanlar madalya 

londra 2 ( ö.R) - Bahriye nazırı Lord Stanhop Lordlar kamara- nini satanlar •Burada devlet kinini satı- BOMBALAR PATLADI 
~18oda Amirallığın tahtelbahir ve hava hücumlarını karşılamak üzere lır• ibareli bir levhayı dükkanlarına as- Kahire, 2 (A.A) - Kudüsten Mokat- Moskova 2 (A.A) - T ass ajansı bildiriyor: 
be rnaadin gemi yaptırdığını veya satın aldığını söylemiştir. Bu se- mağa mecbur tutulacaklardır. Bayiler tama bildirildiğine göre yahudiler bu « Sovyetler birliği kahramanı> ünvanını haiz olanların tema)'j 
~rle ;vvelki programa 11 milyon lira masraf ilave edilmiştir. T ah- kinirıleri hava tesirlerinden bozulma- sehrin faslılarla meskun mahallesinde mesini temin maksadile, yüksek Sovyet divanı bir altın madalya 
td ~~ırlerle mücadele için diğer hiç bir millette bununla kıyas kabul ması için rütubet ve güneş ziyasına ma- bir bomba atmışlardır. Polis Siyonist etmiştir. 
~ ıl~k malzeme yoktur. ispanya meselesi esnasında, lngiltere ruz kalmıyacak yerlerde muhafaza ede- tedhişçileri teşekkülünün bir kaç beyan- ikinci bir kahramanlık eseri göstermek suretile ikinci bir m 
bcl~nızde tahtelbahir hücumları devam ettiği takdirde derhal muka· ceklerdir. İnhisarlar idaresi lüzumlu namesini ele geçirmiştir. Son zamanlar- alan cSovyetler birliği kahramanı~ nın doğduğu m~mlekette bir 
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Osmanlı 
Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-84-

ec eh· zi os n al 
s··varisi şerefine bir ziyafet veril Çocukları aıcak vurur 

--ı:;.--

y AZAN: Dr. G. A. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - neral Rasim Aktoğu gemiye gitmlş ve Bu akşam da İngiliz kolonisi tarafın- Çocuk olmıyanlarda güneş vurması, 
13 pare topla selfunlanqııştır. dan misafirler şerefine Şehir gazinosun- sıcak :vurması bizim iklimimizde pek 

gelmiş ve demir1emiştir. Belediye rei.si Dr. Behçet Uz saat on da mükellef bir ziyafet verilecektir. Cu- müstesna, başka türlü kazalardan daha 
Gc.mi demir atmazdan evvel 21 pare altıya on kala gemiye gitmiş ve 9 pare martesi giloU akşamı Malaya süvarisi n dirdir. fakat. sıcaklar çoğalınca, hele 

top 6ndahtı suretiyle şehri selrunlnmış- topla selamlanmıştır. gemide bir süvare tertip edecektir, devam ederse, çocuklar üzerinde tesiri 
tır. Buna sahil bataryalanmız ayni atını Yarın akşam da belediye reisi tara- çok görülür. belki. çocuklarda sıcağa 
ile mukabelede bulunmuştur. İNGİLİZ DENİZCİLERİ fından fuarda Ada gazinosunda misafir- karp müdafaa cihazının iyi iılemeğe be-

ki b 
• Sahili dolduran meraklılar arasında Saat 16.30 da iadei ziyaretleri müt~- ler Şer.efine bir ziyafet verilecektir.. nüz alışmamamndandır. Bu ihtimal ger· 

Şu L-'de buraya ne yapmalt i..ın gır· e- çarpıyor , u hal •""ların çok eski, beş, hrimizd ki İn "Uz k ı nisi d ardı k" . . b' fi d 1_:. • 
UUJ ır• ~ . şe e gı o o e v ··· ıp Malaya gemısı za ıtan ve e a ı 1\.4:1- çek olsa bile. çocukları yazın susuz bırak• 

oeğim!., ~ir de girdiğimi farzedelim ... on asır evvelki bir maziye aıd bulun- İngiliz kolonisi, Türk - İngiliz dostluğu- raya çıkm~lar ve şehrin gezilecek yer- MALAYA GEMİSİ manın büyük tesiri oldu~u ..iiphesizclir. 
Y dah la k ' Bu duvardnn duklarını anlatmaktadır... .. r-

a n sonra ne 0 ca · ·· nun bu güzel te7.ahürilnil bUyUk bir se- lerini dolaşmışlardır •.. Kendilerine mih- Limmuınızda bulunan Büyük Britan- He.le memedeki çocuklara yazın su içit• 
aUıyacak olursam bir hilekür bir ya- Mihrap, baştan aşağıya kadar eski ve İn 

• vinçle karşılad.ıklannı, dostlarına gayet mandarlar tayin edilmiştir. Halkımız - ya Akdeniz filosunun Malaya dretnotu, mek akla gelmez. Süt de kıvamı ile suya lan olmuş olacııb'lm. antika Iran çinileriyle kaplı ... Bu nefis 
cı gilzel kelimelerle ifade ediyorlardı. Ko- giliz denizcilerini her geçtikleri yerde bugün İngiliz donanmasında mevcut olup benzer, terkibinde de haylice su vardtr. Evet, biliyorum... Duvann arkasında çiniler, göz kamaştıran parlaklıkları ile h 

nnk vapur iskelesi, deniz gaiinosu, Ü- sevgi te_zahüratı içinde karş•1 ........ ,lard.ır. harp kabiliyetini haiz gemilerin başında Fakat sıcak mevsimde çocuğun - henı bekllyen genç kız, kendisini beyhude güneşin ziyasına maruz kalan bir çiçek ........ U4j 

vere beklettiğim ve yanına gelmediğim gösterişine malik bulunuyor.. Pençe- kümet konağı meydanı, kışla civan bü- gelir. Bu gemi biri 1913, diğeri 937 de de cüssesine göre çocuk olmryan daha 
için mutlaka ağlıyacak. •• Fakat duvar- reler. hazan koyu, hazan da açık ve şef- yilk bir knrşılo.yıcı knlı:ıbalığiyle dolmuş DÜN GECEKİ ilYAFET olmak üzere iki defa büyük tamir geçir- büyük nisbette kaybettiği suyun yerini 
dan at.Iarsnm. onu şimdikinden daha acı faf renkli camlariyle, ortalığa, hem ay- bulunuyordu. Dün gece misafir Malaya gemisi sil- ıniştir. Evvelce çift bacalı iken 937 ta- tutamaz. Küçük çocUk 121 istemesini biW 
ve daha fazla ağlatmış olacağım... dınlık bir günün ziyasını, hem de tatlı Bu sırada İngiliz general konsolosu, varisi şerefine şehir gazinosunda vila- mirinde şekli aslisi tamamen denecek mediği iç.in sıcak onu kolay vurur. 
Duvarın önünden uzaklaştım .• Geriye bir loşluğun gölgelerini yayıyorlar... konsolosluk bayrağını hAmi! bir otomo- yet tarafından 120 kişilik bir ziyafet ke- kadar değişmiş, tekne bölmeleri tebdil Çocuklar mcak vuımasınm en l:t.afif 

döndllm .. Kapıdan girip evime dahil ol- bilte gelerclc kışla önünde Malaya ku- şide edilmiştir. Malaya süvarisi kaptan edilmlş, ateı kabiliyeti iki misline çıka- ,ekli. yllZlll sıcaklar fazla okluğu ve de-

d * mandanına intizara başlamıştır. B. Tover ve gemi zabitanı saat 20 deşe- rılmıştır. nm ettim va..ltit. ,.,.,.uk midesinin bozul .. um... la . İn ... ,,..... 
tp odam~- Sefert vaziyette olnn Ma ya gcmı- hir gazinosuna gelmişlerdir.. Ziyafette 937 tamirinden çıkınca giliz bahriye masıdıc. fikin bir çok aazlar, ondan eonra ~tc u.uyıın... zl • * Dün buradan geçerken Mehmed So- sinde şimdi bUyilk bir hazırlık gö ere vali, İzmir komutanı, belediye reisi, İz- mahfcllc.ri •Malaya• nın (Kuin Eliznbet- kay ~e ishal. Bunlnr da 9üpbesiz., kara· 
- Osman. •• Arif ... ÇObuk kayığı ha- kullu camisini tuhaf bir tesadüf saye- çarpıyor, motorbot ile filikalar denize mir müstahkem mevki komutanlığı er- ten daha mükemmel) tarifini kullan- ciğerin sıcak tesiriyle bozulmasından ile-

zı.rlayın.. derhal hareket edeceğiz... \sinde keşfe muvaffak oldum ... O da ki- indiriliyordu.. kfını, vilayet erkanı, gazeteciler ve pro- mışlardır. Ç ri gefü. Ancak karaciğer bozwunca he-
Kuvvetli klireldere akıntı da yardım kada caminin kapıları açılıyordu.. Bü- Akdeniz filosuna mensup fırkateyin tokola dahil diğer zevat haı.ır bulunmuş- tngilterenin Akdeniz gemisinde ::llb men o alametleri göstermez. Onlordu 

ettiğinden su1ann üstünde kuş gibi u~- 1 yük kapılar yuvaları üzerinde oynatılır- kaptanı Tover bir motörle Malaya ge- lardır. zırhlı mevcuttur. Bunlar, kısmen tamir- önce vücudundaki suyu kaybeder, çocuk 
yoruz... · ken husule gelen gürültü derhal nazarı misinden ayrılarak Dolma mevküne gel- Vali Ethem Aykut bir nutuk söyliye- de olduğu için en büyük kudret, halen zayıflar, lt:üçülür. Buna. o alametler har 

Bosforun sinesinde kayarak Istanbu- dikkatimi celbetti ... Ve bu seslerin gel- miş ve orada İngiliz general konsolosu :tek kadehini İngiliz kralının saadetine Malaya gem.isine aittir. Bu altı gemi ladıktan sonra dikkat ettikleri için çocuk 
la, Beyoğhma doğru mütemadiyen iler- diğf tarafa doğru yUrüdilm.. Avluya da- tarafından karşılanmıştır. ve dost milletin re!ahına kaldırarak ve Varspite, Malaya, Ramilies, Roya1 Oak, o ilametlerdcn çok su kaybetti de küçül• 
}emekteyiz... bil oldum... Fırkateyn kaptanı albay Tover kara- Malaya komutanı da hakiki Türk - İngi- Valianttır.. · dü, derler. Tabii. onlar da hlr çok au 

Solda Kanlıca, son ~ıklariyle hal! ay- Biri sarı, öteki yeşil entarili iki ufak ya ayak basınca, meydanı dolduran bin- 1 liz dostluğu şerefine ve Türkiye reisi- Malaya Kuin Elizabet sınıfı bir zırhlı- kaybettirir, fakat onlar ba§lamadan dik" 
dırilık bir vaziyette ••• Fakat bu ışıkla- kız burada oyun oynamakta idiler- lerce insan tarafından coşkun tezahürat cümhurunun saadetine içmiştir. dır .. Diln fstanbula giden amiral gem.i5i kat ederseniz çocuğun daha. önceden idi"' 
nn s8nmeğe mütemayil oldukları sezi- Her ikisi de çok ufak.. Ufacık boyla- ile alkışlanmıştır. Ziyafeti müteakip misafir İngiliz za- Varspitten 600 ton daha bUyük. 31100 çülmeğe başladığını i:Örürsünüz. Zaten 
llyor ... Zira vakıt gece yarısını geçmiş riyle udeta bir çüt çizmeyi andırıyorlar_ Yine alkışlar arasında, emirlerine talı- bitleri hususi masalarda yer alarak dan- tonluktur. Sürati vasati olarak 25 mil- annelerin bir çoğu o alametler ba.OJadık"' 
bulunuyor... Oynadıkları oyun biri at, biri de elinde- sis edilen otomobile binen Malaya SÜ- scim.işlerdir. dir .. Sekiz adet 380 lik, 12 adet 152 ilk tan sonra da, dokunur diye. çocuğa .U 

Ama:n yarabbi, pavyonun pençerele- ki kamçısiy1e atı idare eden bir sayis va- varisi vilnyete gelmiştir. Zi nfet vakite kadar samimt gö- topu ve 8 adet 102 l.ik bava defi topu, 4 vermek.ten çe'k.inirler ve çocuk. 8USUZ ka· 
-'-.le -

1
1!- ziya var? .. Damek Marinin ziyetini taklid etmekten ibaret... işte Bır· polı· ... mu··rrez''"'' burada --• s-111

- Y geç la '--·•- f-L 8 ]den g"ıtb' derler 'shaldeo nııu ~ ... ..._ ~ t.:ıü rüşmelerle neşe içinde devam etmiştir. adet 47 lik küçilk töpu, 16 taııe de fO mi- ~... ıın • • 1 

uabt buhranlan hi1A yatışmamış?.. Türk çocuklarını en ziyade işgal eden mı ila eylemiştir. :Malaya süvarisi sa.at 16 dan sonra si- Umetrelik hava defi topu vardır .. 4 tane değı1, çocuk susuzlUktan gider. 
Fakat ben orada durmak istemiy<>- ve eğlendiren bir oyun •.• Oyuncular, o Kaptan albay Tovcr villlyet maka- vil gı"yinerek gemiden karaya.~ deniz tayyaresiyle teçhiz olunmak sure- Onun iç.in, yaz mevsiminde çocu'k h&" 

rum... Evet, duramıyacnğım.. Kayıkçı· dakikada pek neşeli bir vaziyette bu- mında 14 dakika kalarak musafılhada ·· h tal d ·· ud a ç k dik"' 
otomobille t~ .. m- konsoloslumesine gı·- tiyle muharebe kabiliyeti azamı derece- nuz ruı anma an, vuc un ° 

lara emrediyorum: lunduklarını gösteren kahkahalarla gü- .:ı__ ynldık .... ~ '- ı· B' ,_ •. "ld_.,._ - f •- el r• 
bulunmuş, orawın a tan sonra derek ziyarette bulunmuştur.. Bilahare ye Ç1karı1mıJtu:. a;.at etme ı . ır az ... uçu ugunu arıroe e 

- Arif .. Osman ... Daha çabuk.. Daha lüşUyoilar .. . Yüksek sesle haykırıyor- yaya olarak Müstahkem mevki komu- k 
1 

. k I. k losluk 1_4 _ İ __ 
1
A_ b Akd-'-...1- seniz ona bemen kaşık bşık au vermek• 

h rh l lar onso os, vıs onso on.sa er- taly .... .LcU, u gemfnJn c:DDOUC k" ,. • • T b ..... 1 ••• ... tanlığına gitmiştir. • "tmişlerdir . ten çc mmemeıısınız. a ıa ıyı su ye 
-29- Yer yer direkler ve :revaklarla süslü Ord ..... d bir ask rl kıta re~ nı gemıye gı • mevcut harp sefaini arasmda en ıax-,. - ne olur ne olmaz. diye - gene kay• 

13 Teşrinisani j bu g~ avlu çocukların oynamalarına ml ,~ ev~fonunlc e. ~eri ınuzik.a Misafir denizcilere yerli mahsulleri- kuncu olduğunu 938 İtalyan milll sal- natildıktan sonra soğumuı su.. Böyle 
ufacık M hm d ~-'--11 k lar ::--sd b" . likt seıumı 1 a ey mış ve ns -:-~ .. .. . . di~ _...._ ... _ ı_ de 1 ... -:.t.-.-.l•-

ljtc benim e e ~l'i.uuU 1 ve onuşma ına m~ ır gcnış c.. JA l ıştı B da ar- numen U%Uin, taze mcır ve ger mey- namt=:ililf,,lC :auıy Y~=· bayağı suyu naıııl hoş1anara1c içtiğine dik" 
hrin k k ·1 ri H ki k ki .ıı_-ı_1 • d se ... m marşını ça m r. u sıra eli ~:1-:~ . •. de-

camiim .•• Şc . en ilçü camı e n- er i . ız es . uın:ıuenn arasın a kası gelmiyen alkışlar hüküınet meyda- valnr he ye ~ ve gemıye gon ** kat ederseniz uvallırun atzya ne kadat 
den biri olan bu mabed (1) Bizans Hi- koşuyor... Birblrlni kovalıyor.. Çapkm nını cınlatmıstır rilmiştir. ihtiyacı olduğunu dnha iyi takdir edersi• 
podromunun, yani At meydanının te§- ufnk keçiler gibi sıçrayıp yekdiğeriyle • k • · rd . d :: ..... -h Bir kambiyo memuru gemiye giderek Aldığımız malfunata göre Türk deniz. niz 

k dad l d Mala.ya aptanı o u ıevın e m~..... - .. . . . . 
idi ettiği bir yo uşun &ı.qağısın ır ... mücadele ediyorlar. Ve av uyu bir e- k ki k t . t tın• para mübadelesınde bulunmalt ıstiyen- erbaşları, Malaya e~başlarına bu okşam Çocuğu sıcak vurması her vakit böyle 
Ve Marmara denizi kıyılarına rnk yakın f.. döndükten, mermerlerini arasından cm mev omu anını zıya.re e ~ ve ı · paralan tebdil 1...:-:,..;- funr gazı· osunda bir zi·~"'~ verecektir i1 

:s- ı ... 16 dakika knlnrnk musnfahada bulun- enn nı ey.K;Uu,ı...... n ''"..., • sadece mide ve bağırsak bozukluğu ı ~ 
bir mevkide... yc§il otlo.r fışkıran bir noktaya geldikten kalmaz. Çocuğun ,nteşi yükselir. nefesı 

Onun önUnden bir çok defalar geçti- sonrn duruyorlnl' . .. Ve bumda biraz ı:nuştur • .Komutnn buradan otomobille 1 · ı J h• d k• h •kı daralır ve sı'lı:lıışrr, çarpıntıdan şı"kiyet 
M ... halde burada bir cami buJunduğu- 11 din1enip sonra ikisi birden koşmağa baş- bc}cdiY,CYO giderek makamında reis Dr. ngı tere a ey ın e 1 ta rı er 
ıs .. .a B h U · tt bul t edemezse de, elipizi yüreğinin üzerine 
nu ruıın farkedememiştim. Zira cami bi- lıyorlar... e çet ~ zıya.re e unmuş ur. k • ı · k d •• •• b• ı • 
ıuısmın etrafı. sık yapraklı ağaçlardan Avluya birdenbire girdiğimi gören Malayn süvarisi belediyede 15 dakika ffi Üza ereyJ te ) eye UŞUre J Jr koyarsanız onun pek hızlı vurduğunu hi9 .. 

kal sedemniz. ÇocUk sık sık BlÇTBT, ispamıa" 
müteşekkil ufak bir orm.anla muhat bu- kızlar hemen. oyunu bıraktılar... ı:nışµ,-. · · ya tutulur. Cğzleri çu\mra giaeT, 00 şa• 
lunuyordu .. Ve burada küçük bir me- •• Bl,..MED1 - İngiliz bahriye birinci Jordluğunun Tokyo 2 (o".R) - Ög-renildıg"-ine göre lngiliz d-1--eleri Çin han~ 

6. uf b · tanın L•- 1__ ~ kaldan çöker, yüzü birdenbire buruşur. 
ıarlıktan başka bir şey seçilmiyordu... mar ir sunac;ı ve mış uu- ·ıwmu- kalanndakt" ıaı"imu .. ıı paraları Pekin hükümetine teslim etmek ve bu hü-

lnn Mala ·· · · alba T e- ır tekmil vücudu küçülür. Hep uzluktan-
Hiç kesilmedikleri ve koparılmadık- K ki tanı 0 ya suvarısı Y over kümetin parasım üntiyaZlı mıntakada tedavül ettirmek talebini kabul 

lan i ... , ... alabildiğine büyüyen sarmaşık a iÇ çok sempatik bir şahsiyettir. Gayet ne- k l k bük Çocuk bu halden kurtanlsa bile, sonra• 

dalla::;:ın, asma yapraklarının altında -li ve vakur bir siı'Q.şdır.. Hallomı.zm etmemiştir . Zira bu talebin abu Ü fiilen Pekin muva kat .. ümeti- dan pek güçlükle büyür. kendisini bit 
r nin tasdiki olur. k k uk d · k" ·· ··'-N>k eski bir çok mezar t~c:Iarı görün- J"'t gösterdigıw• yüksek teveccühe, clıüma mil- erre sıca vurmuş çoc auna uçuc~ 

w- ~ -r Londra 2 (ö.R) - Royter ajansının tahminine göre §İmali çinclc kal · 
mektc idi .•• Bütiln bu mAnialarla karşı- ova Sin da yangın tcbcssiın çchresiy1e mukabelede bulun- lngiltere aleyhinde yapılan tahrik1er Tokyo müzakerelerini tehlikeye ır. 
laştıX.ım için bundan önceki gelişlerim- muc+.,... Sıcaktan vurulan çoculdarın bazılart 

6 ~·- düşürebilir. lngiliz sefiri ı'apon hükümeti nezdinde bu hususta israr el b d b ı ı · k "k de burada bir cami olduğunu o.sla seze- --1'·-- Kendilerini İunirde sevgiden örülmüş a ir en irc sararırıar, nteş en pe yu • 
dlm Dün akşam hmir ve Karşıyakayı te- bir halka ;..ı ... de bulan İngiliz komu- etmiştir. Muhakemesi şudur: Japonya Çinde kendi kontrolü altındaki seür: 40, batta 42. çocuk gözlerini kapat. 

me ··· ~· mıntakalarda nizam ve sükunun tesisini kendi üzerine almıştır. Hal- ·-.L daJ b d h IhUmal, bu cami Sokullunun meza- Inşa veren bir yangın görilnmesi olmuş, tanı halkın teudıilratından pek müte- u,. .. uya ar ve ir a a "Uyanamaz. 
rından (2) daha gUzel... bazıları Karşıyakada Bostanlının yan- bassi.s oldukJaruıı beyan eylemişlerdir.. buki çalkantının devamı nizamın muhafaza edilmediğini açıkça 8ÖS- Bu sıcak vurmnsı. tabii olarak. yat 

iki sıra mermer direklerle muhat makta oldul:runu söylemiştir. Yangın. Albay Tover. refakntinde İngiliz ge- teriyor. Şu halde ya Tokyo hükümeti nizamı teaise lcadır değildir, ya-- mevsiminde sıcaklar çok artınca o1ut• 
bir avluyu gözünilrlln önüne getiriniz .. Izmirden seyredilmiş ve müthiş ateş ncral konsolosu ve mihmandan yarbay hut bunu istememektedir. Her iki halde de onun teahhüdlerini kabul Fakat kışın bile çocu'k pek sıcak bir oda• 

~~1 u n1 ı ltf · Ud etmek beyhude olur. d t L· • • d k '- b o Her tarafta mermerler, ince ~eme- s tu an görü müştlir. aıye m ürü Asım bultmduğu halde öğle üzeri İzmir a tutu unca, ·ıuuuSI e pe eıcn.- anY 

lerle, altın yaldızlarla baştan başa, tıp- de ateşin Bostanlıda olması ihtimaline palasa gitmiş ve öğle yemeğini hususi l ngılız - Fransız donanması mÜ· içindeyken, sıcak vurmasına tutulur. Ka• 
kı bir elmas gibi işlenmiş ve süslenmiş binaen derhal Karşıyaka Bostanlısına surette yemiştir. loriforli çoc:Wt odasında .ucaklık 30 derO' 

bulunuyor. .. gitmiş ise de şehir hududu dahilinde messı'llerı·nı·n Malta müzakerelerı· ceyi geçince. yaz mevsiminde olduğu gi· 
Aynı zamanda buradaki mermer taş- böyle bir ateş görülmemiş ve ateşin f ADEl ZİYARET bi, sıcaklık vurmaın görülmüştür. 

larınm hepsinde (3) kehlibar rengini Kak.lıç ovasında olduğu gelen şoförle- Vali B. Ethem Aykut saat on beşle Yazın çocuğu kapalı odada tutmak sı• 
andıran bir parlaklık, bir sarılık göze rin ifadesinden anlaşılmıştır. viUiyctten nyrılarak bir motörle İngiliz Paris 2 (A.A) - Gazetelerin yazdığına gÖTe aSkeri fıransaz ma'h- cak TDrmaııım şüp1tesiz kolayla~. Bu• 

Aldığımız malUınat.a göre, ovada har- Malaya gemisine gitmiş ve '?lWaya dret- filleri lngiliz ve Fransız donanmalarının mümessilleri arasında son nun aksine olarak odada'ki lıan açık bıJ• 
(1) Sokullu 1.1ehmed. paş: camii, Is- manlar tamamen kaldı~ ve bu mm- notunda gemi süvarisi ve zabitmıı tara- günler zarfmda Maltada yapılan görüşmClere büyük bir ehemmiyet lunUTSa sıcak ;pek çok olduğu vakit bile 

tanbulda KadıTga denilen mevkidedir •. takada bağ da bulunmamış olmakla (mdan hararetle karşilıuımıştır.. Vali, l atfetmektedirler. sıcak 't'llrmaııı daha az görülür. Yrızm ç<Y 

(2J SokuUu lfehmcd pcıştmın. türben ateşin bir urnrı dokunmamıştır. Köy- gemiden atılan 17 pare ropla selamlan-ı Ayni mahfillere göre bu görü~meler olan üssü kumandanı Fransız cuk odasına büyük büyüle boz 1kalrp1atl 
Eyilptcd.ir. lü ateşi söndürmek için geç vakıtlanı mıştır. generali Duval ile lngiliz kontramiralı Vooclehouse arasında bugün koymayı tavsiye ederler. Bu suretle oda' 

(3) Aslı Kti.heroanlır. kadar çalısmnlanna deiram etmiştir. Biraz sonra İzmir komutanı tüınge- Cebelittarikta baı:ılıyacak olan görüı:ımelerle .alakadardır. nm caklığı §Üpheııiz bir bç derece inet· 
2 - - - ~-----::=sı - '- ~ - --- Mesela 40 tan 3 7 dereceye. Ancak b~ 

E H R A Z A D nğnraıı güzel şehiri göstererek cİ§te burası burada oturarak- ~lcnııek.> diye cevap o zaman oraya hanendeler sazendeler kalıpları her yerde bulunamaz. çocuğıı 
Bağdatbr. Kış. can aılac.ı rengi. donduru- vermiş. iki.side aedirlere uzanmışlar. bir toplanırlar, kandillerden etra(a nur tu- d h f d '- d el İ' . cereyan an mu a aza e ereıı;;, o ayı ıı 
cu soğuk ile buraya hiç uğramaz. Burada az dinlendikten sonra kana kana benak fanlan saçılırken, hanendelenn de ses- L I d _L dah k l d 

. .. . .. •. ma nnva an tnnwı;: a o ay ır. 
güllerle, goncalarla, kokulu kokulu çi· sulardan jçmiıler, ellerini :Yüzlerini yı- len goklerı dola}& dolaşa ti gormuı ge- n• f d .. _ •. d ı.J 

_ • • oır tara tan a çocuKUn ustün e 
çeklerle, cıvıldaşan lcu~nrla ebedi bahar kamı !ar, yine sedirlere çıkıp yaslannuş· çirmiı Didenin derin bagnna smcrtruJ. L .:ıı_:... • ___ , -"- • _ __.... I . it' 

1 Se • Ş h lb ah- dl ih . b- ıuat. .. •a.ı;• ıoce.ıtmeıı;, gı;yuıgı şey en aza 
hüküm sürer. Bana 80rduğunuz aualleT* ar. rin bir rüzgar esiyormuş. Suların Bahçenın ey r un a ı byar ır __ ,._ lb ~-•- I dır Od rıe 

• • IJlilK e ette unuuuIDama ı . a 
den sizlerin ilk defa olarak gurbete çık· şırıltısı. kuşların cıvıltuı, arıların vızıltısı, bekçisi varmıı. Bu bekçı hır kaç ay evvel '- d h l h ~ . d 

1 
u" 

.. • • • • • • • • • •• • • '- - L ıroa ar ava ı . atta serın e o sa, çoc 
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tıgınızı anladım. Sızlere ne mutlu ki böy· ıkı sevdalıyı hep uykuya davet edıyor- çarşıdakı bazı işlerını gormck. ıçın, sa01U1 '-al k dak .. d 1_ l '--, ti' 
ıı;. m un açın e 1Uı1pa ı ıuumca, ne 

mi,.s. Ali Nureddin jçeri koıın.rak duyduk-j Bu esnada sultanın gönderdim yu-z at- le cennet gibi bir yerele garip olacaksı• muı. Telüş içinde geçi.rileu bu kadar gece- vakti bahçeden çıkarken bahçe kaptsın• 
• -· ce aynı olur .. 

lannm hepsini lnsilcilise anlatmış. fosil- lı, A1i Nureddinin konağı önüne gelmiş- nızb dedmiş. lerden sonra iki genç biribirine dayana- da bazı kimselerin kadınlarla eğlendik· Bir de güneı vurması vardır. Bu d~ 
ciliR korkudan ve şaşkınlıktan ta• ...,jbj ler. Paldır küldür devirdikleri konak ka- Ali Nureddin gemi üczeti olmak üze· rak derin ve tatlı bir uykuya dalını lar, lerini görmüş. Bu hale çok kızmış. Ko- b bl 

-s "' güneşin ncaklığından gelirse de, se e 
dona kalmış. mışlnr. konağın altını üstüne getirmişler, re kapta na beş altın verdikten sonra in· ve o uykuda dünyada. kederlerini de, 1 up padişah Haıunül Refide şikayet et· .. _ b 1_ • ice 

. . . ~ _ . çocuga guneı anyosu yaptınr.-en, ıy 
Allah bu iki biçare kulunu tehlikeler- Ali Nureddin ile Insilcilisi bulmak için silcilis ile beraber karaya çıkmış. iki sev• padışahı da, vezir Elmayını velhasıl her mi.ş. O zaman Harunul RePf: _,1 _ .ı L d ___ .:ı 

. • w sbnnaaan, ne5&p81Z ereceae ,. 
den muhafaza etmiş. Ali Nureddin ve in· konakta uğramadıkları oda, arnmadıklnn dalı yürüye yürüye hirin bahçelerinin §Cyİ unutmuşlar. - Bir daha öyle edepsız ınsanları ora- '"dd _ '- ,_ c-.. r.J 

mu et gtıncşe "-•IF tutma.-tır. u .. 
silcilis -gizli gizli konaktan çılcmı lar. Ko- delik kalmamış. Aradıklarını hiç bir yer- bulundufiu yere varmışlar. Bu bahçeler Bu bahçenin adı «F erahhk bahçesi> da eğlenirlerken yakalıyacak olursan on- b b"lh kl • • b ı>' 

anyosu, ı ~ssa çocu ar ıçın, u 
şa ko~a bir nehrin kenarına varmışlar. de bulamayınca konağı yıkmışlar ve tu· Dicle nehrinin kenarında bulunuyormuş. imiş. Bahçenin ortasında bir saray var- lara münasip gördüğür.. cezayı verirsin. manın en iyi tedavi usullerinden biricliC· 
Nehir kenarında hı.rekete müheyya bir tuştunnu.,lar. Konağı yer ile bir yaphk· Ali Nureddin ile fosilcitis bahçeler ile nuş, ona da cSaadet aarayı:t denirmiş. Sana işte bol bol iziı: veriyorum, demiş. d 'lı:' ,.. Ancak pek hesaplı ve ince prtlarına ı 
yelkenli dunıyonnu1- Ali Nureddin gemi tan sonra atlarını yine dört nala sürerek 1 Dicle arasındaki dar sahil üzerinde epi- Gerek saray, gerek bahçe padişah Haru· Ali Nureddin ile lnsilcilis bahçe bpısı kat etmek şartiyle. çocuklara güneş bııl1' 
kaptanına yaklaşarck: saraya dönmü~ler, Ali Nureddini hula· ' ce yürüdükten sonra nihayet büyüklüğü nul Reşide ait imiş. Padişah canı .sıkıldı- altında uyuya kaldıkları gün de Şehy Ih- d k c1a' yosu yaptırırken bu ~artlara i kat e 

- Nereye gidiyorsunuz~ d iye sor· madıklarını, lakin evini yıktıklarını sul* ve giizelliği ile, diğ~rlerindcn temayüz ğı zaman buraya geür. bahçede. veyahut rahimin Ç8l'fıda göriı1ecek bir işi çıkmış. 
meyince güne§ banyosu çocuğu vunıT· 

muş. Geminin kaptnru : tana haber vermişler. Sultan kızmış. şch· eden bir bahçeye varmışlar. Bu bahçe sarayında dinlenir, ve dünya gamını unu- Şeyh lbrahim bahçe kapısından çıkarken, G. )ı.. 
- Her türlü saadet ve selametin makri rin her tarafına dellul göndermiş. O gün dairenmadar dıvar ile çevrilmi.. imiş. turmuş. Sarayın seksen pençereai varmış. aynı örtü altında yatan bu genç erkekle 

... ---:----
venn iş. Bağdada gidileceğini duyunca «kim Ali Nureddini görür ve gelip sulta· Yalnız dıvann Dicleyc bakan tarafının Sarayın içinde seksen tane de renkli kan· bu genç kadını görünce aldı ba§ından · S · l"RE 
Ali Nureddin ile lnsilcüis gemiye binmiş- na haber verirse sultan ona bin kese altın t am ortn!llndn toparlak bir selsebil, selse- dil varmış. en büyük dairenin ortasında· gitmiş, bütün kanı tepesine sıçramış. 1 I~ 
ler. Emir verilmiş. Bir çok gürültü ve bir bnhşiş vereceğini, Ali Nureddini saklı· bilin etrafında da mermer sedirler vor- ki som altın şamdan o kadar güzelmiş ki Kendi kendine: cVny Kidi utanmazlar illi bayramı ~ 
çok patırtı ile geminin d emiri kaldırılmış. yanlar veyahut nerede saklandığını bi· mış. Knh kah fevareler nazlı ve telli bir eşi daha dünyanın hiç bir tarafında vay 1 Burada bu halde yakalıyacağın bir Bern, 2 (Ö.R) - 1 ağustos İs\ri cV 
Kürekler mavi suların üzerine atılmış. lipte haber vermiyenlerin ise saray kn- gelinler gibi mavi göklere fışkınyor, bulunmamı~ Harunül Reşid bu saraya kimseye dilediğim cezayı verebileC'eğirni milli bayramı İ.sviçrenin her tarafı~ 
Hava pofur pofur meltem esiyormuş. pısı önünde asılacağını> ilan etmişler. sonra çnğlwarak, şırıldıyarak, köpürerek gelince halayıklar koşuşurlar ve sek.sen bu iki utanmaz bilmiyorlar galiba 1 Ne ise parlak şekilde tesit edilmiştir .. Fcd. re' 

yelkenler açılmı§. bağrında Ali Nureddin Ali Nureddin ile lnsilcilis sağ salim düşüyor ve akıyor imiş. Nureddin Insilci· pençereyi açarlar imi§. Akşam da oldu- ben bunlnra temiz bir dayak atayım dıı kons~: ~isi Z~~e ~ir nutuk s~YU:,ıJI 
ve lnsilcilisi taşıyan gemi sulann üzerinde Bağdadn varmışlar. Şehire yaklaşırken lise caman burası ne güzel yeri> demiş. mu idi, sarayın seksen renkli kandili geceyi buradn geçirmenin insana knça rek butun 1svıçrelilenn baba ~. 
beyaz bir kuıı gibi süzüle süzüle ka} ıp git- , kaptan iki sevdalıyı yanına çağırarak, lnsilcilis de ellerini sevinçten biribinne gökte yumulup açılan gözler gibi titreşen mal olduğunu bir anlasmlar.> demiş. müdafa~·a hazır olduklarını söykrı'ı 
mlş. pnrmnğile uzakt bir Milyn diyan gibi çarparak, hakikaten öyle, ne olur bir az yıldızlarla rekabete kalkışırlarmış. işte •• Bİ'I'MEDİ •• tir .. 



~ KARiLi iMP~ l\BAS!RA 1wusanın Hay~fı 1 
Acıklı bir 
yıldönümü 
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TAR/HiNDEN 
Günü gününe tam yirmi beş sene e~· 

ve,I Avrupa sulbu can çekişiyordu. O tTa• 
jik anlar her yerde anılmalı, ihtiva ettik• 
len dersler düşünülmelidir Bunların bat
lacalarmı göstermiye çalışalım: 

• 
279 - memeleri 

-~-

PEYGA MBERLER 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ecyo'nun hayal sukutu Ya.zan: ECZACI KEMtS~ K.AKTAŞ -19 -

Ben sana nasıl kıyarım .. 
1 - Arşidükün katli 28 Haziranda 

olmuttur. Bu tarihle 2 3 Temmuz aruan• 
da. cbuhran> zahiren tabii bir seyir ta• 
kip etmektedir. Gerçi, bazı siyasi mil
mesaillerimiz Saray Bosna cinayetinin 
Avusturya Macaristanda yaparağı reakai
yonlarla mqgul olmaktadırlar. fakat yal
nız çetine elçimiz derhal en kötü ihtimali 
tahmin etmiştir. Diğer yerlerde, bugüa 
bize ehemmiyetsiz görünen meseleler he
men aynı şekilde mühılia edilmiştir. 

lierif, elinde kahvealtı tepsisi güzel kızı 
•ayıklarken birden karşısında Sebastiya

noyu bulunca afallamış kalmıştı·· 

Süt çocuklarının ağlamalarım sustu
ran, yavruya meme emiyorum zehabı 

veren yalancı lastik memelerden bahae
diyorum. Ben kendi alemimde bu yalan
cı memeleri hiç sevmem, vakıa eczanede 
bulundurur ve satanz, amma adı üzerin
de yalancılığı vardır hoşlanmam, ne za
man bir yavruyu bu meme ağzında gör
sem içim sızlar, çünkü o yavru ağzında
kile bir iğfal ve yalancılık sahnesidir, va
ziyet masum yavruyu en yakınlarının al
dattığını r'!Smeden bir levhadır. Henüz 
hayata bulanık gözlerle bakan mini mi
ninin ağzına bir yalıın uzahlmış sanki 
ömrü oldukça hayattn bin türlü katakul-

Vakıa sen bana secde etmedin·· Fak at işte 
ben.. herkesin allahı olan ben senin 

d.~. Sebastiyanoyu odada bırakıp 
"Mtı çıktı. 

~~da imparator ve imparatoriçenin 
d.ı \'tltılaruu hazırlarkenSebastiyanoyu 

lıı:ı.utnıadı a . 
ııu ~alık kilArın yanında bulunduğu
~ ~r verdiğimiz medhaldcn şarap 
be~ enıne indi ve orada daima nöbet 'n Recyoı...ın adamına muhafız 
ltdi·· ~ muavinini derhal görmek is-

gılti SÖl·ledi. 

~o daha uyuyordu. 
~ haber verdikleri zaman hoıııur

ak kalktı. 
'°\'' bi ıne kim bilir ne var ... Ne oldu .. 

İt Yerek gitti ve hareme geçti. 
~cagöbeyin meyhanesinden geleli 

'ilki saat bile olmamıştı. 
'o/( Orgunluğun ilzerine inzimam eden 
~ llstıııuk böyle çetin işlere alışmış 
IQ..~İtecyoyu Ust üste geldiği için biraz 

'"'lllŞtı. 

~ l\Uah vere de yine ağır bir iş ol-
!)· ..• 

~~ düşünüyordu .. 
~ l'iııayı kilarda buldu .. 

rıç kız: 

~ llecyo.. dedi. Şu kahvaltı tepsisini 
.e doğruca benim yattığım odaya gö-

~o §aşırdı_ . 

~~ genç kız doğru mu söyliyordu. 
disine yorucu bir vazife verileceğini 
ederken böyle ve çok tatlı bir ih
~ hayalini de taşıyan emir karşısın-

' ddUde düşer gibi oldu. 
!)

1 
Şey, , , Matmazel.. . Hani .. sahi mi ... 
~e mırıldandı. Marina, Recyonun 

, e~ \re sevincini anladı. Gülerek: 
~abij sahi ya ... dedi Daha duru-

.. liaydi.. Al tepsiyi ve hemen 

~ 
~ % bu defa bu emrl tekrarlatmndı. 
~lyi kaptığı gibi odanın yolunu 'da bin türlü bayll canlanmış
~ uykusundan uyandınldığına 
il ~Ordu 'iQ •• 
P~esiz Marina, ifa ettiği hizmete 
n kendisine en bUyUk ve en tatlı 

~tı verecekti ve onun için oda
~ "et etmişti-
~lb..Jde kahvaltısı ile birlikte ... 
'leb11 hUyUk ne nimet olurdu? 

b lt hareket başka ne suretle tefsir 
s~ llirdi ... 
~ destisı ile mandra ve çüUik hül
. . dalan kız gibi elinde kahvaltı 

~{! ~ odanın önüne geldL 
Ps.ivl bırakmadan kapının tokma-

'• I''• lttAiiii .. ».öcaü··yo:E f ~ö.Sr.ER.EN BİLGİ·: 
~\tı.•ı· 
{)~'"1 1 çocuklar •• 

tlıaya hevesli, fakat kitap ala-
~ kardeşleriniz için okudu-

ınektcp kitaplarını çocuk 
b teıne kurumuna \'crirseniz Ril
:tkadaşlannızı çoğaltmış olur-

'••'-••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

ğını çevirdi ve içeri girdi.. 
Girer girmez de az kalsın tepsiyi elin-

den düşürecekti. 
Boğazı tıkandı .. 
Ağzından hiç bir ses çıkaramadı ... 
Gözleri hayret ve korku içinde oda-

nın ortasında ve ayakta duran adama .. 
Scbastiyanoya dikilir lmhnıştL .. 

Evet.. Yanılmıyordu .. Bu adam bizzat lisine göğüs vermesi i rop edilmiştir. Bü-
S :?bastiyano idi. yük ruim profesör cF royt» çocuklar cin-

Faknt o buraya nSSll gelmişti? 
siyet duygulariyle do~ar ve onu ilk f\na 

Seb:ıstiyano, eski haydudun yüzünde memesini emmek ile dudaklarında tr1•,lar 
beliren hayreti görünce kendini tuta-

diyor, yalancı meme belki bu dudak key
madan kahkahayı baslı. 

fini tatmin eder, çocuğu a~lamaktan ke· 
- Gel dostum Recyo .. dedi Gel... Ge-

ser, fakat memenin sah;n ile daima ıslak 
tirdiğin kahvaltıyı seninle beraber ve .. .. w 

ka k . 1. D" .. d'" durma11, şurayn buraya duşup tekrar agı-
rşı arşıya yıye ım.. un gece gor u- . . . . 

w .. hl "dd b.. ..ktUr V k za konması gıbı mıdcyı bozacıık ve ço-gun zmet cı en uyu ... e gere _ d . . 
1 

• 
· '-- M • kA d ı cugu huta e eeek hiitün kab•lıyet en 

senın gere~e armanın ze u ve sa a- . . _ w 
k t. • · d ·· "d ttiğ' · d l vardır. Cocuk hekımlerı çocugun agla-a ınız sayesm e umı e ımız a ıa · 
az zamanda tekrar eski ınevkümizi ele masını, halini ifade edişi. bir şeyi i teyi~i 

geçireceğiz .. V c o zaman •. o zaman sen .. 
Yine bugUn bulunduğun mevkide ... Ya
ni muhafız kumandan muavini olacak-
sın. 

Recyo teşekküre benzer bir kaç keli
me mırtldandı. Ve.. Marina ile karşı 
karşıya kahvaltı edeceğini sanan eski 
haydud sukutu hay:ılin verdiği durgun
lukla Sebastiyanonun karşısında yer al-
dı ..• 

Lokmalar boğazına Adeta diziliyordu. 
Bu sırada ise Marina kahvaltıyı ha

zırlamış, yukarı kata çıkmış, impara
torun yatak odasında, geceki içki masa
sının üstünü tanzim etmiş, haşmetlu 

efendilerinin uynnmalarını bekliyordu. 
Çok beklemedi.. 
Daima yüksek konuşan impara torun 

kalın sesini duydu: 
- Karnım zil çalıyor .. 
Imparator boğazına çok düşkünd,U. 

Bunu pek eyi bilen Marina onun en 
sevdiği şeylerden (x\1 ve çeşitli bir kah
valtı hazırlamıştı. 

Oda kapısı açılınca ve masanın iizeri
ni dolgun görUnce: 

- .Rab .. _ diye bağırdı.. Işte tam be
nim istediğim ve claima alışık olduğum 
ve sevdiğim kahvaltı .. • 

Marina, kapının yanında ve nynkta 
duruyordu .. Imparatorun arkasından ge
len imparatoriçe, genç kıza takdirkar 
bir nazarla baktı .. 

•• Bl'J'MEDI -
----·----

Bir Alman amirali 
- *Danzige gidecek ve 

orad a bir natuk 

duyuşu dive hayatın icaplanndan sayar-
lar. Hastalıktan ıstıraptan ağlıyan çocuk
la meramını ifade etmt-k için ağlıyan yav
runun ağlaması arasındaki fark belli olur, 
yalancı memenin maddi ve manevi ku
surlarından yavruyu kurtarmak İçin ana 
ve babanın bu yalancılıktan uzaklıışma

lan gerektir, yirmi yaşında genç bir kı7 
tanırım pek küçükden yalancı memeyr 
alıımış dört yaşına kadar bu memeyi si
gara gibi ağzında dolaştırmıştı, nihavet 
idrak etti memcvi attı, sekiz yaşını buldu
ğu halde ağzında yalancı meme var gib; 
dilini emiyor bu dudak zevkine devam 
ediyordu. On iki yaşına hastı nrasıra di
lini emiyor kendisine geldiği vakıt utnmp 
bırakıyordu, kızca~ızı on yedi yaşında bir 
defa daha gördüm, annesine sordum, 
dedi ki: 

Pek meıııtul ve dal~n iken, bir şey 
dinlerken dilini emdiği oluyor, hayret 
kızcağız yirmi yasında ana oldu, çocu
ğunu uyuturken dilini emdiği oluyormu~. 
ana babanın bu yalancı meme ile yav
rulannı aldatmalarını hiç doğru bulmu
yorum, vakıa Tevfik F:ikret"in oğlu Ha
luğa söylediği gibi ezeli bir şifadır aldan
mak amma '..>öyle bile bi~e olmamak oar
tiyle ... 

logilterede _, ..... _ 
Hava müdafaası her 
memleketten daha 
mükemmeldir-
Londra, 2 (Ö.R) - Sivil müdafaa na-

zın Avam kamarasında İngilterede hava 
müdaCnasının diğer her memleketten 
oaha ileri olduğunu söylemiştir. 

söyliyecek... Pasif hava müdafaası için 70 milyon 
Berfin, 2 (Ö.R) - Alman donanması İngiliz lirası ması·af kabul edilmi~tir. Bu 

kumandanlarından vis amiral Fon Tro- da sarfedilcn gayretin vüsatini ispat 
pa bu nkşam Danz.igde olııcak ve bir nü- eder. Sivil ha,·a müdafaası için iki mil
mayiş esnasında nutuk söyliyecektir. yon gönüllü istenmiştir. Şimdiye kadar 
Daıızig gazeteleri şarki Prüsya - Dan- 1 milyon !>00 bin gönüllü yazılmıştır ve 

zig hududundaki Leh gümrük knrakol- her lınfta yenileri yazılmaktadır .. Tayya
larının ilgası hususunda şiddetli neşri- re hücumlarına knrşı iki milyon söküle
yat yapıyol'laı·. Danz.igin askerileştiril- bilir sığınak sipariş yetiştirilmektedir .. 
mesi bir hayli terakki ettiğinden ckono- Bu sı[,'lllaklardan bir milyonu müstacc
mik anşlus (btihak) ilk takip edilen ga- len teslim edilmiştir .. Altı milyon kişi 

önünde ve sana secde ediyorum 

Haris ellerle bu müstesna vücudun makta beraber verdiği emirleri itirazsız 
mahrumiyetini .aklıyan İpek libaslan par- tatbik ediyordu. Hamanla da anlaşmıı- 2 - Fransız, Rus, lngiliz diplomasi· 

leri S ve 6 temmuzda Berlinde bir Avut-
çaladı. lardı. 

A siye.. Kımıldanamıyordu. l Büyük ihtişam içinde ve koskoca ül- ~urya - Alman müzakereleri cereyan etti• 

b-~'-.. .. k · ·d · . H U gıib"ı gini ve Almany11nın Sırbistana 1-arşı şid· Bu hareketsizlik Firavunu U"'Dutün enın ı aresını aman ve mrnn . . . . .. • , 
A dık il b k V ı .d k d ' k fi detlı hır harekete gmşmek musaadesma köpürttü ve bir anda güzel siye .. Körpe sa e ere ıra ·an e ı • en ı ey • •V• • 

A • d"l d·-· "b" · d b·1· d' B h t Avusturyaya ,.•rdıgını haber alamamlf" 
Si.ye yere yuvarlandı nı ı e ıcn gı ı ıcra e e ı ır ı. u aya 

· il ~· . lardır. 7 Temmuzda Avusturya • Macar 
Firavun. dıvarda asılı fil kuyruğunu yı arca aevam etti. ... 

B · 1 il ıll M k ·ı · . nazırlar meclısının auplara karşı ctedip kaptı. enı sra , y arca ısır ıptı erının •V• • .._ 
ı_ b 1 1 d . l d"I seferi> ne karar verdıgını de ogTeneme-V nhşi bir hayvan gibi burun delikle- ım aç arı a tın a ın e ı er. 

1
. v· . .. k 

A 1-'- f 1 1 · · · d • l . d mişlerdir. cBer ın - ıyana> ıç muza e-
rind en soluyordu. '"k ç ur;; ve se aalet erı ıçıln de ve ıç erın en releri sırn sıkı bir surette muhafr.za et .. 

Müthiş işkence vasıtası havaya kalktı. go tanrıya y varıyor ar ı: • . 
ı k b d f Y bb• .. h ff L mışlerdır. nece .. Bu toz pem e vücu un can es - ara ı guna ımız varsa a e •• T k A 

• 3 - 2 3 emmuz a şamı vusturya 
sathını yaracak .. Fışkıracak kanlarla gü- Sana tapmaktan başka hır suçu olmıyan .•.... 

b k . . k Macaristanın Sırbistana verdıgı ultıma· zd Asiyeye ıstırap verecekti. u avmını urtar. 
As k · B · 1 ·1 k"h. l • · ••t d" tomun Almanyanın kendisine müzaharet İye, başı üzerinde yü selen bu ıt- em sraı a ın en ıse mu ema ıyen 

b k d ki ld l d B . l ·ı· k ettiğinin neşredilmesi umumi telaşı mu-kence tehdidi karşısında da yine sakin- a ın ı arı yı ız ar a em snu ı ur-
k d 1 • . kl • cip olmuştur. 

di. taraca a amın ge mesının ya · aştıgını 
4 

B l b b b k d. h 
. • - unun a era er. en en ı e-E.n ufak bir hareket yapmıyordu. haber vermek suretıle bu mazlum halka, • . , 

k • F ı · · d b l d ki d • b b h 1 k d snbıma hatta o tannte bile, Berlın ve Vı· BircJ.en, fil uyrugu. iravunun e in- ıçın e u un u an enn et n t ı er-
. . . yananın, ne olursa olsun, umumi harbi 

den düştü. yasında bır katre teaella vermıye çalıııı· k ,_ ,_ d ld ._
1 1 d 

çı arma~ ~ararın a o uı. arını aanm1yo-
Düşmesile beraber kendi de dizüstü yor ar ı. 

yere... A!iyenin yanına çöktü. 
Hayvani bir ihtirss ile yanan gözleri, 

bu güzel vücudun .• Güzel kadın vücudu
nun her tarafını yalıyordu. 

- Asiye.. Asiye.. diye bağırdı, ben 
sana na!'lıl kıyarım. Seu hana ıecde et
medin .. Fakat ben sana ıecde ediyorum. 
Ben kendimi kainahn tıınrm ilan ettim. 
fakat benim de tanrım sensin. Bana sec
de etmiyen yalnız sen kal.. Ve ben yal
nız .. Yalnız sana secde edeceğim .. 

Asiye, bu ani tahavvülün hikmetini, 
yine Allahın kudretinde görerek mcm· 
nun oldu: 

- Hayır Velid .. dedi. Secde yalnız 
tanrıya karşı olur. Ben sana secde etme
diğim gibi senin de bana secde etmeni 
istemem. Senin iııine karı mıyorum. Yal
nız tuttuğun yolun fena ve sakat bir yol 
olduğunu sana söy)iyorum. Senin karı
nım. vücuduma İstediğin gibi sahipsin Fa
kat vicdanıma .. R uhuma. ancak ve an
cak ben, kendim hakimim. Korku ve 
dehşet temelleri üzerinde kurduğun bu 
saltanatın bir gün yıkılmasının daha kor
kunç olacağını düşün Velid 1. 

Firavun bu sözlerin manasını anlıya· 
cak vaziyette değildi. Sarhoşluğu başma 
vurmuş, güul Asiyenin timdi bir lcat da
ha artan güzelliği karŞlsında bu insan 
tanrı birdenbire hayvanlaşmışh. 

Asiye, kavminin hakikaten gözbebeği 
olduğunu bu gece ispat etmişti. 

* 

* 
rum. 

Ben eanıyorum ki: 
Firavun bir gece, her gece olduğu gibi A) Avusturya • Macaristan Sırbistanı 

cümbüş ıofraunda zevk ve eafada iken ezmek için bir kuvvet hareketine girit
birden üzerine bir ağırlık geldi. Etra- meği eskidenheri istiyor ve bu sefer, Al· 
fınr aaran sazende ve rakkaselere yorgun manyadan müsaade almış olduğu için 
bakışlarla baktı. tam zamanı olduğunu düşünüyordu. 

Gözleri önüne adeta dumandan bir B) Avusturya • Macaristan bu harbia 
perde c;ekiliyorm\11 gibi oldu. mahalline münhasır kalacağına kanidi. 

- Asiye.. Asiye... C) Almanya da bundan emindi. Etıa-
Diye seslendi .. Zevcesi, başucuna gel- sen Ruayanın ciddi bir müdahalede bu· 

di. Firavunu bu halde görünce onu. iki tunmıyacağı. Fransanın dahili güçlükler 
cariyenin yardımile cümbüş sedirinden dolayısiyle vahdetsiz ve bitkin bir halde 
kaldırttı, yatak odaaına götürdü. olduğu anlaşılıyordu lngiltereye gelin· 

- Asiye... Asiye.. dedi. bana kendi ce, bir Balkan döğüşmcsinin onu bitaraf. 
elinden bir ıarap ver •• Ben öleceğim gali- lıktan çıkaracağı tasavvur edilmiyordu. 

ha.. iki imparatorluk tehlikesizce Sırbi .. 
Asiye, altın ta. içinde Firavuna şarap tanın hakkından gelebileceklerini ve bu 

ıundu. suretle Balkanlarda. 1912 hadiselerinl 
Velid, prabı içtikten sonra derin bir tamir edecek ve nüfuzlarını takviye ede· 

uykuya daldı... ce1c parlak bir muvaffakıyet kazanabile-
i\3iye de, kendi de farkında olmadığı cekJerini sanıyorlardı Cerçj bir umumi 

garip bir hal içinde idi. faraziyesini kabul etmiıler ve hatti bu· 
Gözüne tuhaf tuhaf hayaletler görü- nun neticelerini hcaaplamıılardır. Fuat 

nüyordu. buna inanmamışlardır. 
Korkmağa bqladı . Bu 0 kadar doğrudur ki 28 Temmuı:-
Sanki etrafında ayak sesleri ve adeta da, Sırbistanın cevabından ııonra, birden· 

konuşmalar oluyor gibiydi. bire buhranın alabileceği şumülden endi.-
Beni Israilin bu dini bütün kızı bütün şeye düşen ve (ngilterede görülen ban 

metanetini toplamağa çalı~tığı halde üze- alametlerden tel&§lanan Almanya b« 
rine çöken ağırlıltan bir türlü kurtulamı- adım geri atmııtır. Alman devlet adana

yordu. lan ihtil&fın ıümulünü tahdit etmiye c.a· 
Kocasının yattığı yatağa, Onun yanına lıım"lardır. 

her akşam gibi yatmak istedi. Çok geçti. Avusturya . Macar ve Al· 
• Firavun sarhoşluğun verdiği beyhuşi man aakeri makamlan artık diplomatlan 

Beni laraile yapı1an zulüm, bütün fid- içinde ... Horluyordu. takip etmiyor, onlann üzerine ağır basa· 
detile devam ediyordu. Sanki görünmez bir d . · Görünmez bir yorlardL 29 Temmuzdan itibaren. Bel'• 

Mısıt halkını teşkil eden kıptiler ken- kuvvet bu gece Asiyeyi V ~]idin yanına tinde. Viyanada harp partisi> vaziyete 
dilerine verilen ııalihiyetle. bir kaç sene• yatmaktan menediyor gibiydi. hakimdi. Kimseyi dinlemiyordu. 
dir dizgine vurduklan düşmanlık hisle- Ayakta duramıyacağını hissetti. Conrad von Hoetundorf ve Moltke 
rine daha vahşi, ve daha korkunç bir in- Yüksele ve sedir gibi yerde olan yata- biribirini teşvik ve tehyiç ediyorlardL 

kifaf verdiler. ğa çıkamadı. Grey teklifinin, çarın tııvauutunun Ted• 
Bu itisaf salgınından yalnız iki kişi.. Ve.. dedilmesi bu yüzden oldu. 

Beni lsrailden iki kişi kurtulmuştu. Bu iki Odada bulunan bir sedirin üzerine 25 Temmuzda Rusyanın 1 3 flrka,.. 
kifiden birisi Asiye ötekisi d e UmrandL düştü. seferber etmiş olduğu söylcnc.c-k. Fakat 

Asiyeye kar~ Firavunun hem muhab- içmemişti. bu bir ihtiyat tedbiriydi Geni~liği ve ya• 
beti, hem de zafı vard ı. Böyle olduğu halde bir sarhoş gibi ol- vaşlığı itibariyle, kısmi de olsa bir sefere 

Umran ise V elidin Hamandnn sonra muştu... berliğin sürati her memlekette başka ~rt· 
gelen en emin ve sadık odamı idi. )ar içinde cereyan edecekti. fakat birinin 

yedir.. bunlnr.a sığınabilecektir. 

rt~~)~O"Jll::;;E-=*C-D_M_'L::;:";;;::7--İ-~:.::R-=Q('-j;Q-:l"J.G-~;;;.M~-z~7.X~/.-A;;;;/.Z--7r.7SKE: 
Daha sonra, Umran, Beni Israilden ol· • • Bl'J'MEDİ •• aldığı tedbirler diğerinin mukabil ted• 

... ,. ~ - - - L .............. _,,..;:,~...;;;:;:.;:: ~ .. • - -.....;;;..~ ... 

muştu ... Emirlerime harfiyen itaat-;fo_ -Kalabalık at sesle~ni duyan (Döfine - Hayır .. Hayır .. Onlıırdnn hiç bir birler almasını intaç .:diyordu. 
ğinizi görerek memnun oldum. Fakat Silahı) otelinin sahil:i kapısının önüne şey ö~emeyiz .. Farkolkiycde elimize Avuaturya - Alman devlet adamlan
çok ta yorgunum .. Bir an evvel yol gös- çıktığı zaman kralı atından inerken gör- geçen genç kadın pek çok şeyler bil- nın mesuliyetleri, harp istemit olmalann· 
terin de dinlenmeğc gidelim. dil. mektedir. Ondan öğrenebiliriz. O ara- dan ziyade kör gururlaıında. hiffetlerin· 

Vali yerlere kadar kapandı: - Nasıl monsenyör .. diye bağırdL. badadır değil mi? de ve tahminlerindeki hatada mündemiç.. 
' · - Mh - Sir, dedi. Benim aciz evime şeref Demek vaz geçtiniz ve tekrar avdet bu- - Evet Sir .• hem de muhafaza altın- tir. 

~ •• k h vermek ve orada istirahat buyurmak te- yurdunuz.. Ben ise sizi iki saattenberi da ... u .Y Ü ta ri Ve m a Cer a r 0 m a 0) nezzülilnU göstermezseniz, hiç değilse Llyon yolu üzerinde gidiyor zannediyor- - O halde o genç kadını alınız ve 
Wlidimir d'Ormesto. 

Le Fipro 
ikamet buyurmak~a olduğunuz cDöfine dum... derhal şimdi buraya.. Yanıma getiriniz. 

( j K J N C İ K / S / M) Sil.ahı> oteline kadar majestenize refa- On dördüncü Lui sarardı.. isticvabı bizzat ben yapmak istiyorum. DIGR.TEREDE 
kat şerefinden kullarını mahrum etme- Rozarj bir küfür savurdu... Demir maske lerH Harp halinde m aden 

- J J -- yiniz. Kendileri de adamları da yorgunluk- Rozarj derhal on aördüncü Luinin ya- k öl!lftrü ktthğı 
'1.... - Zahmet etmeyiniz, ben mütenek- tan ve açlıktan bitkiiı bir halde idiler. nından ayrıldı. im k... 
~.vakitte sabahın beşi olmuş-' - Doğru mu? klren seyahatte devam etmek niyetinde- Ve avları bir kerre daha ellerinden Ivonun içinde bulunduğu kapalı ara- O ıyaca 

E S . B' h ' ka l Londra, 2 (Ö.R) - Mndenler naun - vet ır... ıze §e ır pı arının yiın. Kim olduğumu yalnız siz bileceksi- kaçmış bulunuyordu... Bu vaziyette tek- ba otelin nrka avlusuna çekilmiş, alları 
llılat~ ise Demir maske, rahip Rey- knpatılması hakkında en katı emri ma- niz. rar Demir nınskenln peşine düşemezler- çıkarılarak ruııra götUrülmilştil. harp halinde maden kömilril kıtlığı ol-
~:~boadamıan, kendilerine iltihak jesteniz vermiştiniz ve yine şehre gir~- Vali, farkında olmadan krala Demir di. Arabanın yanında hiç bir muhafız md ı~acakağınd ı ve kFransad yak~~ ~~ün : 
b;' 1, Mistuflc ve Frer Krizos- cekler hakkında mutlaka aramamız la- maskenin indiği oteli haber vermiş bu- Otelci, kralı monsenyör Lul zannede- görmiyen Rozarj hayrete dUştU. ugu nr ço ma en omu verm 

~- . tahe .. r Marki Danjo ve Marki ı z. ım. gelen parolayı da yine majesteniz lunuyordu.. rek öne düşmüş ve Demir maskenin bir Alelacele kapıyı açtı. için icap eden tertibatın alındığını söy-
""'ltL 1 ih b tun Arabada klınse yoktu... le"';.,.~ ... Is . ~Yonun daha evvel gittiği Li- ınt ap uyurmuş uz.. Yalnız kaldıkları zaman on dördlincil müddet evvel terkettiği odasına götür- "'""':l....... m 
tıli,~etinde yol alıyorlardı. - Ben mi söyledim bunlan? Lui Rozarja bunu bildirdi.. müştil: lvon şüphesiz yolda ve çarpışma es- Mısır pamuk-la_rı_ için 
e~dan çıknn kapı dışında bek- - Evet Sir .. Ve hatt! onları yazılı, Senmarsın melun muavini intikam sc- _ Monsenyör .. dedi, eyi ki odanızı nasında muhafızların gnflctinden U.tl- • il ı1 __ .,. 

lı Yllntna lir 1 d h 1 üh"" r· bir e . h l' de ve Marki l · tim B J irah f .. de etmcgwi bilmış' ve kaçmıştı... in~ tereye yap a~ latı dı ge ge mez er a m uru mır a ın vinci içinde: düze tmış . .• uyurunuz... st at o eklil 
cı·· 

1 
• Danjo vasıtasiyle bana göndermiştiniz. _ o halde, dedi, onu yakaladık de- ediniz.. Rozarj sendeledi. .. t - Ö 

~t :rdUncu Lui ise onu bilyük bir işte bu emir... mek. Artık bu sefer elimizden kurtula- - Pekala .. Bizi yalnız bırak .. Ihtiya- Az kalsın yüreğine inip ölecekti.. Kahire, 2 ( .R) - Maliye nazın ~ 
~i: asabiyetle karşıladı. On dördüncü Lui bu planın kard~i • maz.. cımız olursa sana haber veririz... Yer e düşmemek için arabanın teker- busnn meclisinde Mısır hükümetinin 

<ll!.ı· ayet ele geçebildiniz vali efen- tarafından yapıldığını derhal anladı.. On dördüncü Lui de aynı sureUe dü- Otelci çekildikten sonra kral Rozarja: leğine dayanmağa ancak zaman bula- Amerika ile İngiltere arasındaki pamuk 
"'

1
• llUkU D d k1ar d d kard ld B" b -~ a· d a· Ola b"te bildi. kauçuk ·mübadelesine benzer bir müba-tla., mdarınızı siz böyle mi u a mı ısır ı. şünüyor u ve eşini ote c, yatağın- - ın aşı \!!CD ı.. e ı. n ı n 

'1ı lı: \re böyle mi kabul edersiniz? Soğuk.kanlı görünıneğe çalışarak: da gafil avlıyarak yakalıyacnğı sevinci işler ve Mdiseler hakkında muhakkak işleri başlangıçtanbcri aksi gidiyordu .. dele için İngiltercye teklifte bulunaca-
~a:keledi: _ Hakkınız var .. dedi. Şimdi hatırlı- içinde atını sürdü. malômat almalıyım. .. Bu firar hadisesi krala haber verildi- ğını söylemiştir. 
~· Jes~nizden af istirham ediyo- yorum .. Protestanlarh bu gece çok çe- Rozarj, maiyeti ve süvari asker lata- - Kolayı var Sir .. Yarın sabah erken- , ği ~~nan on dördüncü Lul umnetliği Mısır prunuklannın satılması için :t.. 
~ .sadece iradelerinizi harfiyen tin bir çarpışma yaptık. Bu çarpışma sından sağ kalmış olanlar da arkasından den clilT'izde esir bulunan hilgnoları taz- panya ile de müzakere cereyan etmek· 

tirrnek vaz.üemizi üa ettik. bana size verdiğim bu emri unuttur- takip ettiler yik, işkence ile isticvap ederiz - BtTMEDı - tedir 



Polon.ya 
Tayyareleri 

l~panyada bir 
hadise 
-*-ispanyadan hayret verici bir haber gel-

di. Frank.onun bir emirle genernl Oneipo 
de Uanoyu, kendisine harp esnasında 

pek kıymetli yardımlarda bulunmuş olan 
o maceracı generali vazifesinden azletmiş 
olduğu söyleniyor. General, 18 Temmuz
da, iki senedenberi radyoda söylemiş ol
duğu nutuklarından birini irad etmiştir. 

Evvela iktıdan askerlerin İşgal etmesi ve 
yeni politikacıları kovması icap ettiğini, 
sonra lspanyanın adaletsiz bir rejim al
bnda yaşadığını söylemiştir. 

Almanya için çok ciddi 
bir tehlikedir ! 

Harp vukuunda Leh tayyareleri, 
Almanyaya harp kudretini veren 

sanayi mıntakalarındaki fabri
kaları felce uğratabilir 

Şahsen en büyük askeri nişanı olan 
San - Fernando nişanına istihkak kespet· 
tiği halde, bunun kendisine verilmemi' 
olduğunu, bunu almıyn gayret etmiyece· 
ğini, fakat ispanya bugün ekmek bulu
yorsa, Andaluzya tarlalarında buğday 

ektirmeyi düşünmüş olan kendisinin sa
yesinde bulunduğunu, başkalarının kendi 
kumanda ettikleri mmtakalardn bu hu· 
susu tamamen ihmal etmiş olduklarını 

ileri sürmüştür. 

Polcnıya tayyareleri 

Franko lüzumundan fazla konuşmuş 
olan arl·adaşına ağır bir darbe indirmiş, 
bu suretle kendisinin şef olduğunu gös• 
termişti::. Faknt <:.caba söylenmiş olan 
sözler yalnız onu söyliyenin fikirlerine mi 
tercüman olmuştur? Uzun ve müthiş bir 
sivil harbin ertesinde. zihinler derhal sÜ· 

kCıta kavuşmaz ve vahdet bir sihirbaz 
değneğiyle dokunulmuş gibi kendiliğin

Eğer totaliter devletlerin hücumlariy
Je Avrupada harp patlarsa Lehistan tay
yareleri, bu memleketin coğrafi mevkii 
yüzünden, gayet ehemmiyetli bir rol oy
nıyacakbr: Almanyaya harp kudretini 
veren sanayi mıntaka1arına (Saksonya, 
Bohemya, Silezya) çok yakın olan Leh 
tayyare üslerinden havalanacak tayyare
ler, sık sık büyük harp fabrikalarını bom
bardıman edebilecek ve bu fabrikaların 
çalı masını ciddi bir gekilde felce uğra
tabilecektir. Bu tayyare filoları, Baltık 

denizindeki büyün Alman limanlannı da 
bombardıman edebilirler. Hatta Baltık 

denizi açıklarına kadar uçmaları ve ls
kandinavya memleketlerinden ihtiyacı 

olan her §eyi, bilhassa demiri taşıyan Al
man vapurlarını bombalıyarak Alman or
'clusunun eksiklerini tamamlamasına mani 
olmalan da muhtemeldir. Nihayet Lehis
tan tayyareleri üslerinden kırk beş dakika 
sonra bombalarını Almanyanın idare 
merkezi üzerine dökebilirler. 

Avrupanın aimal kısmındaki bu ovalar 
üzerinde tayyare harekatı yapmak çok 
koloydır. Zira buralarda, irtifa ve hava 
tahavvülabnda tayyareleri uçurabilmek 
için yapılan bütün terakkilere rağmen 
tayyare hücumlarına uzun ve devamlı 

manialar teşkil edebilen Alp, Jüra ve Voj 
dağlan gibi yüksek arızalar yoktur. Ka· 
rakovi, Kaliç ve Pozenden lcalkan Leh 
ta.YYareleri Breslav, Drest ve Berlin üze. 
rİnc varabilmek İçin irtifaı ancak üç yüz 
metreyi bulabilen küçük tepeler üzerin· 
"de uçacaldardır. 1,200 kilometre uzun· 
Juğunda olan Leh - Alman hududu 
üzerinde Leh tayyarelerinin geçmesine 
mani olacak müdafaa tegkilitı yapmak 
ise muhaldir. 

Leh tayyareleri harbe doğrudan doğ
ruya iştirak etmeseler bile müsait fırsat
Jarda gayet ehemmiyetli işler görebilir· 
ler. Coğrafi vaziyetten istifade ederek 
düşmanı taarruz veya müdafaa merkez· 
!erinden vurmak. 

Leh ordusunun elinde bu vaz.if el eri 
ba§llrncak kadar tayyare ve tayyareci var 
mıdır) Tayyarelerinin ve tayyarecilerinin 
adedi, maddi ve manevi değeri nedir) 
Arazinin kolay uçmağa müsait olmasın· 
dan düşman da istifade edebilir. O vakit 
Leh tayyareleri ve tayyare karargahları 
Alman tayyarelerinin bombalarına güzel 
birer nişangah olmaz mı) 

Bu tayyareler hakkında bir fikir edi
nebilmek için 19 38 Paris tayyare sergi
sinde te§hir edilen Leh tayyarelerine bak
mak kafidir. Orada gördüğümüz avcı, 

lr:eşif ve bombardıman tayyareleri evsaf 
itibariyle en son sistem Fransız Alman, 
lngiliz tayyarelerinden bir parça aşağı 
idiler. Fakat harp halinde Leh ordusuna 
mütecanis ve muntazam bir hava kuvve· 
ti teminine kifayet edecek kadar da mü
kemmeldirler. P. Z. L. 38 sistemi avcı 
tayyareleri bomba taşırken bile,, azami 
siiratleri saatte 4 30 kilometreyi bulabi
liyor. Çift mc.ıtörlü P. Z. L. 38 sistemi 
avcı tayyareleri 4000 metre irtifada 460 
kilometre sürat temin ediyorlar. P. Z. L. 
"46 sistemi keşif tayyareleri ise 1 1 00 ki
lometre mesafeyi saatte 350 kilometre
lik vasati bir süratle katedebiliyorlar. 

Leh ordusu, bu evsaftaki tayyarelere 
kafi miktarda malik olduğu takdirde 
kendisine tahsis edilen hava sahası dahi· 
)inde bir çok taarruz hareketleri yapabi· 
lir. Şu halde Leh ordusu için en mühim 
mesele tayyarelerin sayısı meselesidir. 

Son İstatistiklere göre Lehistanın 19 38 
yılı başında 800 den foz1n saffı harp tay
yaresi vardı. Harp ihtimalinin tahakku
ku halinde Leh ordusunun önünde açılan 
.ahnya nazarım bu miktar çok azdır. Leh 
yüksek kumanda heyeti o zamandanbcri 
geçen müddet İçerisinde icap eden ted-

birleri almış ve bi1hllS5a bugünkü harp- den teessüs etmez. Esasen unutmıyalırn 
lerde çok mühim olan müdafaa tayyare- lc.i lberya yarımadasından bahsederken 
lerini de hazırlamış olsa gerektir. Lehis· ispanyadan ziyade ispanyalı demek la
tan kendi vasıtalariyle bu eksiklerinin bir . zımdır. Andaluzlar, Katalonlar, Navar· 
kıamını tamam)ıyabilir. Bu memleketin lılar, Kastilliler tamamiylc biribirine ek
taknik işleri yolundadır. Galiçyada kuru- lenmiş değildirler. Knrlistler, Reketler, 
lan fabrikaların te§kilab muntazamdır. Falanjistlerde müşterek bir kumandaya 
Fakat bu tesisatın, b u fabrikaların mühim İtaat etmelerine rağmen müşterek bir 
bir noksanı vardır. Alman hududuna çok ideal uğrunda çarpı?mıyorlardı F ranko
yakındır. Lehi.standa harp sanayiini bcs- nun vahdeti tesis için oldukça müşkülat 
liyecek iptidai madde bilhassa demir ve çekeceği tasavvur olunabilir. 
kömür de boldur. Fakat bütün bu maz- Ceneral Oueipo de Lalnonun nutkun
hariyetlere ve Lehistanın yeniden diril- da göutmi~ olduğu yeni politikacılar 

mek için sarf ettiği cehde rağmen bu kimlerdir} Bugünkü karışıklık içinde 
memlekette büyük bir eksik vardır. Mü- bunları tefrik etmek müşküldür. Şimdi
tahassıs ve para. den kaydedilebilecek olan ~udur ki Kont 

Onun için Lehistnnın kendi eksiklerini Cianonun ispanyayı ziyaretinin ertccıinde 
tamamiyle ikmal edebilmesi çok güçtür. vahim bir hadise cereyan etmiştir. Kom
Lehistanın hariçten yardıma ihtiyacı var- ııularımız henüz harici siyaeetlerini tecıpit 
dır. Ona ya müttefikleri yahut da Ame- edecek vaziyete gelmiş değildirler. Bek
rika bu hususta yardım etmelidir. liyelim ve bırakalım Roma bildicini oku-

Lehistan hükümeti, hava kuvvetlerini sun. Hadiseler basit deV,ildir. Ne B·ır::;os· 
harbin devamı takdirinde bu kuvvetler- ta, ne c!e bn .. ka yerlerde. 

de açılacak rahneleri de düşünerek ıim
diden takviyeye çalışmakla beraber, bir 

harp vukuu halinde bu eksikleri RtUya
dnn da tamamlıyabileceğini hesaba kat
mış olsa gerektir. Lehistan bir harp vu· 
kuu takdirinde müttefiklerinden her tür
lü yardımı görecektir. Çünkü Lehistana 
yardım etmek müttefiklerinin hayati 
menfaatleri icabıdır. 

Gali us 
lntransi,...eant 

-"'---
Malatya 

Bez ve iplik fabrika
ları çalı~ma.va başladı 

Malatya - Be§ yıllık sanayileşme pla-

Hava kuvvetleri bakımından Lehista- nının tatbikatından olarnk Sümerbank, 

na en müessir ve en kolay yardımı yapa• 
bilecek devlet, ıark komşusu Rusya ola· 
caktır. Rusya bir defa Lehistan filolarının 
bütün tayyareci ihtiyaçlarını bol bol kar· 
§ılıyacak kadar mütahassıs tayyareciye 
maliktir. Diğer taraftan Rusya toprakla
rında, bol insan menbalarından istifade 
ederek denizden, karadan ve havadan 
taarruz etmek imki.m olmayan mıntaka
larda istediği kadar fabrika kurabilir. 

Umumi menfaat Leh ordusunun tay
yare kuvvetlerinin çok mükemmel olma
sını icap ettirecektir. Çünkü Leh ordusu 
ancak tayyare kuvveti sayesinde bulun
duğu Stratejik mevkiin kıymetinden isti· 
fade edebilir. Vistül vadilerinde teşkil 

edilecek her yeni tayyare filosu aulh is
tiyenlere sulhun muhafazası yolunda yeni 
ir ümit verir: 

---=- --
Evdeki hesap 
çarşıya uymadı 

-*-Ingillere, siyaset sahasında hisle hare-
ket etmez, hadiseleri görür, sonra on
lar üzerinde uzun uzun düşünür ve tar
tar. 

Ingilterenin Japonlarln kararlaştırdı
ğı prensip anlaşması, bu ruh dahilinde 
geniş bir manevradır. 

Ingiltere, Avrupada serbest hareket 
etmek istiyor. Almanya ile Italyayı ima
na getirecek ve imparatorluğu daha eyi 
müdafaa edecektir. Bunun için de uzak 
şark bu yüzden İngiliz müzakereleri ile 
Japon müzakerecileri bu ittifakı kararlaş 
tırdı. Mikado da, bunu alelacele tasdik 
etmiştir. 

Almanya, Ingiltere aleyhinde Uzak 
şarkta bir buhran çıkarmak istiyordu. 
Londra tehlikeyi derhal bertaraf etti. 

Ingiliz - Japon ittifakını tenkid ede
cek olan1ara Londra şu cevabı verecek
tir: 

Alman matbuatının tahrikine bakın, 
ve artık kararınızı siz verin!> 

Almanya, Tokyo müzakerelerinin mu
vaffak olamıyacağıru, vahamet kesbede
ceğini ve neticenin sarpa saracağını he
saplıyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya 
uymadı. 

Pam - Soir 

Türkiye ziraat ve Türkiye iş bankalarının 
iştirakiyle kurulan büyük Malatya bez 
ve iplik fabrikalarının inşa ve montaj İş· 

]eri tamamiyle bitirilmiş ve fabrikalar bir 
temmuzdan itibaren faaliyete geçmişler· 
dir, 

Doğu vilayetlerimizin ihtiyacını karşı
lamak maksndiyle kurulmuş olan bu 
fabrika Bakırköy, Kayseri, Ereğli ve Na· 
zilli fabrikalarından sonra plan mucibin· 
ce tesisi ikmal edilen beşinci pamuklu 
kombina ını teşkil etmektedir. 

Tamamen modern bir tarzda inşa edil· 
mİ§ ve en mütekamil makinelerle techiz 
olunmuş olan bu yeni fabrikanın 260000 
iği ve 430 tezgahı vardır. Senede bir 
milyon kilodan fazla pamuk istihlak ede
cek, dokuma ve iplik imalatında buluna
caktır. 

Bu yeni fabrikanın faaliyete geçmesile 
Sümerhank eliyle işletilmekte olan dev
let fabrikalarının mecmu iğ adedi 1 1 4 
bin 652 yi bulmuştur. Memleketimizin 
19 38 istatistiklerine nazaran umum iğ 

mevcudu 229. 920 olduğuna göre devlet 
fabrikalan Türkiye pamuklu endüstrisin· 
de çalışan iğ miktarının yarısına malik 
bulunmaktadır. Yapılmakta olan t~vsi İş· 
lerinin ikmalinden sonra devlet fabrika
larının iğ mevcudu 132.632 yi bulmak 
suretile memleketteki iğ mevcudunun 
yüzde 58 ine çıkacaktır. 

Yeni pamuklu fabriknsı şehrimize ye
ni bir hayat ve canlılık getirmiştir. Yiiz
lerce Malatyalı burada iş bulmuş ve 
modern çalışma sistemini yakından gör
mek ve tanımak suretiyle maddi, ma
nevi istifadelere kavuşmuııtur. 
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Kabahatlı olan kim? 
Amerikan ayan azaları Tokyoda ya

pılan Ingiliz - japon ittifakını tenkit edi-

yorlar. Bu kafi derecede enerjik değil, 
diyorlar. 

Bu ittifak onları aldattı. 
Amerikan senatorlan onu tenkid et· 

mezden önce vicdanlarını yoklasınlar, ve 
gafletin sebebini kendilerinde arasınlar. 

Zira bunu bizzat Amerika tahrik etti. 
Bir kaç hafta evvel lngiltere Amcri

kaya Tiençin işinde enerjik bir vaziyet 
almak teklifinde bulunduğu zaman Ame
rika kabul etmemişti 

Paris - Soir 

Çinin cenup sahillerinde 
Bu sahillerde yaşayanlar eski zaman 

korsanları ve sahillerin ticareti 

Folkiser Beobahter'den 
~ 

Japonların gösterdikleri faaliyet üze-ı Bia - Bay, zamanımıza kadar, uzun yıl
rine son günlerde sık sık adı geçen ce· lar Çin korsanlarına makar olmuştur ... 
nubi Çin sahilleri, :imalden Kvantung Burada konaklıyan Çin korsanlan, hü
vilayetini çevirmekte, tekmil Fukiyen kı- viyetlerini belli etmeden sahil boyunda 
yılarını ve Şekiyang vilayetinin cenub ivliyen küçük ve hazan da büyük yolcu 
kısmını çerçevesi içine almaktadır. vapurlarına biniyor ve yolcular arasına 

Bu sahil. F ormoza Boğazının karşı ya- karışıyorlardı. 

kasını teşkil etmekte olup, cenubda Sva- Vapur sahilden açılınca, tayfa ve 
tavdan başlıyarak, Amoy ve Fukiyenin yolcuları kıskıvrak bağlıyor, kaptanı 
merkezi olan Fuçav üzerinden ta gimalde hapsettikten sonra, dümenin başına ge• 
Vençav limanına kadar varmaktadır. çerek Bias - Bayın kuytu körfezini boy· 

Bu sahiller, yüzlerce hatta binlerce yıl luyorlardı. Bias - Baya geldikten sonra 
kendi halinde yaşamış. Çinin tarihinde vapurun ambarlarındaki eşya ve mal ka
biribirini takip etmiş olan bir çok deği- raya çıkarılıyor, yolcuların bütün dün
ı:ıiklikler, buralardaki sulh ve s'ükiinu ih· yalıkları alınıyor ve içlerinde gözlerine 
lal edememiştir. kestirdiklerhini de istedikleri canı kur-

Dünyanın en sakin bir parçasını teşkil tarma parasını koparıncaya kadar yan· 
eden yerlere dair ilk haberi garbe geti- larında alıkoyorlardı. Bu arada, direğin
ren, 1280 tarihlerinde Şeuanşav şehri- den dibine kadar soyulan vapur yoluna 
nin civarını ve dolayısiyle Amoy havali- devam etmesi için serbest bırakılıyordu. 
sini dolnşmış olan Marko Polodur. Bunları tedip için gönderilen sefer he-

Sonradan, 1405 den 1425 yılına kadar yetleri. onların karşısında en ufak bir 
Mn Pin ile Şeng Ho adında iki Çin amira· muvaffakıyet göstermiyorlardı. Tedip 
lı ilk defa olarak Hind Okyanusuna se· heyeti karaya çıkınca, binlerce kor<1an, 
ferler yapmışlardır. Bu iki amiral bugün• hinterlanda veya adalara çekilip gizleni· 
kü Fuçavı ziyaret etmişler ve Formoza yor, bütün arama ve taramalar boşuna 
boğazını geçmek için hin bir macera dolu gidiyordu. Bias - Bay sahillerinin baskın 
bir seyahat yapmışlardır. halinde bombardımanı da para etmiyor-

Bu sahillere Avrupalıların ilk müdaha. du. Çünkü, korsanlar kendilerine mü
lesini yapanlar ve dolayısiyle ezeli süku· kemmel işliyen haber alma ve işaret ver
nu bozanlar. Portekizliler olmuştur. Por· me sistemi sayesinde, her hangi bir harp 
tekizliler Amoyda karaya çıkmışlar ve gemisinin yaklaştığını vaktinde haber al
şimdiki Şangşav şehrinin etrafını ve bu dıkları İçin, bombardıman baskın mahi· 
suretle Amoyun hinterlandından ufak bir yetini kaybediyordu. 
parçayı işgal etmişlerdir. Portekizliler Çinin cenup sahillerindeki ticaret çok 
buralara 15 4 7 den 15 49 yılına kadar ya. canlı ve bir taraflıdır. Buralara ithal edi· 
ni topu topu iki yıl hakim olabilmişler· len mal ve eşyaya mukabil yapılan ihra· 
dir. cat hiç mesabesindedir. Bu büyük liman-

F ormoza boğazının diğer karşı yaka· lar, yalnız birer istihlak merkezleri değil, 
sındaki tarihi hadiseler de muvazeneyi ayni zamanda tekmil hinterlandın pazar· 
bozmamı,tır. Pormoza ile Fukiyen sahili larıdır. Maamafih bu hinterlandın fakir 
orasındaki Peskadores adaları, 1622 dc.
Holandalılar tarafından İşgal edilmi,, 
fakat onlar da iki yıldan fazla bu adalar· 
da tutunamadan geri çekilmişlerdir. 

F romoznnın, eski devirlerde Çinlilerin 
Liu - Şiu adını verdikleri bugünkü Tai· 
vandaki hadiseler de Çinin topraklarına 
tesiri olamamıştır. F ormozada 1662 den 
1683 yılına kadar geçici bir surette bir 
krallık idatesi kurulmuştur; 1895 den· 
beri bu ada Çinin elinden tamamiyle 
çıkmıştır. Bu ada, Peskadores adalariy
le birlikte o tarihtenberi japonların ma
lıdır. 

F ormozanın garp sahillerinde, F uki· 
yenden gdmiş olan Çinliler yaşamakta• 
dır; adanın İçerilerinde ve şark tarafın
da, Malaya adalarından göç etmiş olan 
ve gayet iptidai şartlar içinde yaşıyan ka
bileler vardır. 

Afyon harplerinden sonra, bu sahiller· 
de serbest limanlar tesis edilmiştir. Svan
tnv 1860 da, Fuçav 1861 de, Amoy 
1862 de serbest liman olmuş ve dış &lem
le sıkı bir ticaret münasebetine girmiştir. 

Cenubi Çin sahilleri tarihi bakımından 
ehemmiyeti haiz bir hiidicıe kaydetme· 
mekte olduğu gibi, enteresan olan taraf
ları da pek azdır. Bugün sahil boyu he· 
men baştan aşağı dağlıktır, nüfusu gayet 
seyrektir. Yol, yok denecek kadar azdır. 
Buna mukabil önlerinde birer de küçük 
ndaları olan hadsiz hesapsız körfezleriy· 
le doludur... Hang - Kongun şimalin· 
de bulunan Bias - Bayda kötü söhretini 
işte hu coğrafi vaziyete borçludur. 

olduğuna delalet edemez. Buralnnn dağ
lık ve kayalık ve dolayısile volkanik bir 
karakterde oluşu, bu yerlerde bir çok 
maden cevherlerinin bulunduğunu gÖs· 
termektedir. Bütün sahil boyunca, bir 
sürü köylerde deniz !!Uyundan tuz kaza
nilıtıaktadır. Tuz inhisarı, çin hükümeti· 
nin en büyük gelir kaynaklarından biri
dir. 

Cenup Çin sahillerinin diğer bir husu
siyeti de, göç edenlerin oralardan mem
leket dışına çıkmakta olmalan keyfiye• 
tidir. Bundan on yıl evvel göç edenlerin 
sayısı, tasavvur edilemiyecek bir ölçüyü 
bulmuştu; hinterlandda tamamiyle ter· 
kedilmiş köylere rastlanıyordu. Bu yer 
!erin halkı, toplu olarak Malalı:a yanma

dasına, Rangona ve aair memleketlere 
göç, ediyorlardı. Bu göçe en ziyade, 
Amoy ile Svatov sahne olmu,tur. 

Hemen hemen her memleketin vapur 
kumpanyaları bu sahil boyunda munta
zam seferler tertip etmi,lerdir. Buna mu• 
kabil şimendüfer münakalesi gayet ipti
dai bir §ekilde kalmıştır. Zaten biri A
moydan diğeri de Svatovdan olmak üze· 
re, topu topu iki demiryolu memleket 
içine işlemekte olup, Bunların da uzun
luğu 5 O kilometreyi geçmemektedir. 

iklime gelince, yazın bile rutubetli ve 
çok sıcaktır. Gölgede 40 derece hararet 
ender şeylerden değildir. Kışın, mütema
diyen soğuk bir ıimali garbi rüzgarı es
mektedir. Kara, dağlarda bile nadiren 
tesadüf edilmektedir. 

Fölkifer Beobahter 

Hudson - V ohtet 
görüşmeleri 

Mektup harbı 
devam ediyor 

---'{;:{ , 

B. King - Hallin Alman vaıandıışı;; 
na göndermiş olduğu pek makul, ıwlı 
mutedil mektuplar tabii üçüncil 
devlet adamlarını çileden çıkannıştıf; 
Bu basit, fakat korkulu olan hakikat "!

lahına karşı kendilerini aciz ıusseııııı: 
tı' 

lerdir. Bununla beraber muka~l~ 
mek fatemişler ve Hamburg cıv . , 
Lockestedtde oturan Kessemeier ~ 
de birini İngiliz vatandaşlarına .}i~ 
mektup• lar göndermeğe memur e 

lerdir. lJ. 
Komik fikir, manasız fikir. ç~ii rtr 

King - Hail Alınanlara İngiltereııi11 bil' 
hl hali hakkında her türlü ifşalarda bilr 
lunabilecek vaziyette olmasına ın~8 sır 
B. Kessemeierin ifşa edecek biç ~it cel'' 
n yoktur ve İngilizlere söyliyebilC 

l . . h . . n1 b'1 .... ~ 
ennın epsını o ar esasen J.UV Jille 

dirler. Bu gülünç şahsiyet kalemi e ..ı 
·ı.w· almadan çok evvel, Londra ve vı }ıiÇ 

gazeteleri üçüncü Rayh hayatınd~ 
bir şeyi meçhul bırakmıyan ve r~· 
fahri Hitler propagandası yapan ı!l 
tuplar ve h:ıberler neşretmişlerdi· I 

ıııit e' 
Buna rağmen propagandanın . e. vr· 

rine itaat ederek (Çünkü kcndis• ciel 
Göbbelsin adamıdır) Her KeSSCJ11 sıJlİ' 
bir çok İngiliz şahsiyetlerine dört 

felik bir sirküler - mektup gönde~ 
•Sulhçu ve masum• Almanya ha sarıt' 
Nazi nakaratını tekrarladıktan t 
İngilizlerden Almanya ile bir bar~ dil" 
rişmeyi nasıl tasavvur ettiklerini \,il 
melerini rica ediyordu. . ctl' 

Bu mektuplardan biri işçi partisi .;ı, 
lerinden ve Avam Kamarası ıneb J!.s1 
rından R. C. Morrisona geldi .. ~ 
Kamarasına gönderilmiş olmasın& . 

men geldi .. Bu da Nazi istihbarat~ 
!erinin fişleri pek yolunda olın eteff 
gösterir. B. Morrison; B. K~ tJ 
nezaketini iadeye müsaraat e~ .,-e ' 
mektubu kendisine göndermiştir=. ~ 

•Parlamentonun her iki mecllsiJl ciJ3' 
tün azalan ve bütiln İngiliz vntan ?' 
rı bir yabancı memlekete karşı ~ ili 
cak müstakbel tecavüzün İngilU:rc ~ 
bütün müttefiklerinin Almanya ile P 
be girmelerini intaç edeceğini ~ 
müdriktirler. ;; 

Biz harpten nefret ederiz. Fakat ;r 
idare eden adamın siyaseti bizi btı_._J 
rarı vermeğe mecbur etmiştir .. Fcıv.~ 
önlemek için tek ümit IIitlerin şidd~;ıl' 
yasetini bir mantık ve enternasyonııl r1' 
kuk siyasetiyle değiştirmesidir. :Btı~ 
matlığı takdirde, İngilterede biz, e /.~ 
ki aramızda harp mukadderdir. \Te~ 
manya geçen defa olduğu gibi b e" 
bütün dünyaya karşı harp etmek~ 
buriyetinde kalacaktır. Fakat !tal {J1 
müzaheretine mazhar olacağındaP :, .. ~ 
heliyiz, çünkü Mussolini, :mernlekeıv" 
mağlO.plar tarafında harbe sürükl~ 
sine müsaade etmiyecek kadar ze~ tı1" 

B. Morrisonun cevabı Hitlerci Jllllt 
atta neşredilecek midir? bakalıJJı .. ... d 

ANDRE rw· 
Oe~ 

K k . ret 
üçü sanat ve tıca ı; 

erbabına ucuz kre" 
temini! 
-~- . j! 

İstanbul - Bir kaç günden befJ ,? 
tanbu1da bulunan Halle bankası~ 
müdürü B. Ata Evcim, halk san JI 
nın faaliyeti ve küçük sanat etl>I' ~, 
daha kolaylıkla kredi temini için te ıe" 
!er yapmaktadır. B. Ata Evciın, b&l 
kikleri hakkında demiştir ki: / 

- İstanbulda ihzari mahiyette ti 
k.ikler yapmaktayım.. Bu arada ~ 
küçük sanat k ooperatifleri olın~ . / 

İn küçük sanat ve ticaret teşekkUllcfJı ,,./ 
giliz ikt.ısat nazırı B. Hudson B. dır.• naf cemiyetleri mümessilleriyle t&"~ 

Vohtatla yapmış olduğu konuşmanın Bu sözlere ne denir? B unlar Londra larda bulunacağız.. Bu tetklkler~_.4 
heyecanı an1amadığımı itiraf ederim. ve Pariste hükümet reisleri tarafından ,__trt JJY. caret Vekaletinin bu husus~ ..t 
Manşın iki tarafında sebebiyet verdiği yapılmış olan beyanatlara uygundur. Ne '{e'' 

• 1 lık1anna yardım mahiyetindedir·· .L 
Denil ceekki : •Ingiliz iktısat nazın İngiltere, ne de Fransa, rahat durduğu Jet küçük sanat ve ticaret erbabı.ııB ~· 

bu işe kendiliğinden girişmiş olamaz .... ı takdirde Almanyaya tecavüz etmek ni- dl temini meselesiyle uğraşına1'tD· __ 
Her halde, B. Çembcrlayn, ne derse de- yetinde değildirler. Fakat yeni fetihlere ıı:"' 
sın. ' bu mu"l~'-attan. haberdardı ve perde k , Küçük sanat ve ticaret erbabıJl8 -Al'f 

<LK girişmeyi menetmeğe at iyyen azmet- ~ .... 
ardından onu bizzat kendisi idare edi- mişlerdir. Her zaman ilan etmiş olduk- sandıklarının kolaylıkla kredi rref"' 

. . rini temin için yeni bir kanun P 
yordu .. ı Hiç bir şeyden haberdar olma- lnrı gibı vazıyetleri bir mukavemet va- h 

1 
ak .. di 

ınamıza ve B. Çembcrlaynın kat'i tek- ziyetidir. Pancermanizme yolu kapa- azır anın, uzere r.• 

zibine rağmen bunu kabul edelim. Peki mak istiyorlar ve Almanyanın tahakkü
sonra, Mesele ancak rivayet çerçi vesi münü A vrupaya teşmil etmesine razi 
içinde kalan bu m~lfikat.ın safhalarını 1ı olmıyacaklardır. Her şey bunda münde
bilmekte değildir.. Işin esasını bilmek miçtir, gerisi laf ve güzaftır .. 
lazımdır .. Ve işin esası şudur : B. Hud- Bugün, Alman gazeteleri hiddetle ce--
son Alman muhatabına demiştir ki : vap veriyorlar ; •Paranız sizde kalsın, 

•Bu hızlı silfilılanmanız sizi hangi aki- bizim ona ihtiyacımız yok!• Nasıl yok!. 
bete götürecektir? Aradığınız harp mı- Almanların paraya ihtiyaçları var .. Fa
dır? Öyle ise aradığınızı bulacaksınız ve kat ileri sürülen şartı kabul etmiyorlar. 
biz. dövüşeceğiz .. Fakat harbi istemiyor-: Silahları bırakmağa ve Çekoslovakyayı 
sanız, sizi iflfısa sürükliyen sil5.hlanma- tahliyeye razi olmıyorlar. B.Hudson söz
yı bırakın, burada ve başka yerlerde 

1 
ferinin Almanlar tarafından işitileceğini 

1 ~ 
yardımcılar bulacaksınız, ve on1ar harp ve anlaşılacagını sanıyor muydu? Asır-
sanayiiniz.i sulh sanayiine çevirmek hu-

1 
lık tecrübeler neticesi biz Fransızlar bu 

susunda size yardımda bulunacaklardır. neviden hayaUere kapılmayız .. Fakat B. 
Fakat evvela silahları tahdit etmeniz ve H u dson, B. King - Hallin açtığı yolda 
Çekoslovakyayı tahliye etmeniz lRzım· muvaffakıyetle ilerlemiştir. Onun saye-

·/il 
lstanbulda bir Inl1 f 

tütün şirketi kurulaY
0 

-- ... _ -_ ·Jiı ,o~ 
lstanul - lstanulda bir Jııgı ,,gilf( 

§'irketi kurulmu§tur. Bu şirket 1 '!':' 
için memleketimizden tütün rnübıı .,~ 
na derhal başlıyacaktır. Bu haber sff 
sada büyük memnuniyet uyandırtıl 

sinde Almanya fngilterenin ne ~ 
de hattA çenberlemc sevdasınd.a ." {' 
ğını anlamıştır. İngiltere, b~e; 
müvazene, hürriyet ve sulh iste 
dir .. 
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Italyan ar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? 
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1631 -*-m. 183 Kcs./lZO Ww ORMANDA 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği 1 -
~da parlak ve kilst bir toprakla mes- ya) limanı ve lodosunda büytik liman 
ıı.... Ur; fakat meyva, ot ve mahs1ll ye- •ardır; adanın etrafı kayalık ise de teh-
~ete salilı değildir. Hatta yerliler likesi yoktur; iki buçuk mil keşişleme- Osman beyin.~ Hüzzam peşre~ 2 - Bi- - Ya erkeğim} 
-.-ı.ı ri men Şen Hüzzam şarkı Sükfuıla ge- Van Brunt omuz silkti: dotıı e • suyu bile ki§ yağmurlarının sinde (Anti Tilos) adacığı mevcuddur - -

2-
diği vakit çok genç bir kızdım. Cönlüm 
erkekte değil kızların oyunlannda idi. 
Sen beni çağırdın ve beni bu yabancının 
kollarına bastırdın. Naııl ki sen beni bu 

(BORSA) 

Para 
Londra 
Nev - York 
Paris 
MilAıın 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 

1 

Borsası 
Kapanış F. 

Sterlin 5.93 
Dolar 126.675 

F. frangı 3.355 

Liret 6.66 
İsviçre F. 28.575 
Fıorin 67 .2625 
Rayşmark 50.835 
Belga 21.52 

lıt lU'dugu sarnıçlardan ve sevahili ki bir buçuk mil uzınıluğunda olan bu çen ömrüm 3 - Salfilıettin Pınar - Hüz- - O benim erkeğim, Ben bııtk.a erkek 
til:liteca...u-ede mevcud kuyulardan teda- adacık sarp ve büyük bir kayadan iba- zam §8ri<ı - A§kınla sürünsem 4 - San- tanımadım, tanımak da istemiyorum. O 
..._ederler; ticaretleri yoktur, gerçi Yu- rettir. Piri Bey lige adasını şöyle tasvir tur taksimi 5 .-:- Sala!ıettin Pınar - Hüz- benden gidemez. 
h iııkı!~bından evvel Hidra, ve Speç- ediyor: zam şarla - Umidini kirpiklerine 6 - - Onu gidecek diye kim söyledi} 
ı.... lldaları ile ufak mikyasta bir gemi cMezldl.r cezireye ligi derler. Ve i1lA Faiz Kapancı - Hüzzam şarkı - Büklüm Van Brunt bu suali hiddetle sormuştu. 
~lesi ticareti ediyorlarmış ise de bil- Rum dilince Tılo ve efrence dilince Pes- büklüm sırına saçın 13.00 Memleket sa- Kız, boğazında düğümlenen bir hıçkırığı 
;:• ?u da Türk hükümeti tarafından kopye derler. 1ki büyük ylilı:sek dağdır at ayan ajans ve meteoroloji haberleri.. yutarak tatlı, Falı:at zayıf bir ıoesle: 

adama verdi İsen, onu da bana vermit Atina 
oldun. O artık benim erkeğimdir. Benim Sofya 
kollanmda uyumuş- ve kollanmdan alı- Prag 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

Drahmi 1.0825 
Leva 1.56 
Çekoslovak 4.3275 

namaz. Madrit 100 
100 
100 

Peçeta 14.035 

lllt edi!ıniştır ... Yarın zirvesinde ve de- (her biri sarp kayalı dağlardır) ol dağ- 13.15 - 14 Müzik (Karışık program - pi.) - Onun benden gidip gitmemea.i ıe-
..... ~thından yüzlerce kadem iriliada ların orta yeri ifratla alçak yerdir. öy- 19.00 Program, 19.05 Müzik (Oda mil- nin elinde, dedi. 

Tautlacıa gözleri bütün yüzlerde ıöyle Varşova 
bir dolaştı. Sanki herbirinin gizlediği his- Budapeşte 

!eri gözlerinden çekip almağa, öğrenme- Bükreş 

Zloti 23.8425 
Pengü 24.4525 

100 Ley 0.905 
'"'llyJe Cenevizliler tarafından bina le olsa, denizden mezbur yerin alameti ziği - pi.) 19.30 Türk müziği (Fasıl he- Van Brunt atefin küllerini hırsla tek-
~ bir kale harabesi vardır; eski iki çatal göründüğüdür. Lfil<in gün batı- yeti) 20.15 KonU§ma, (Ziraat saati) 20. meledi ve oturdu. 

ğe çalıJıyor gibi idi. Sonra başını kaldır· Belgrad 
dı, iptidai bir hükümdar edaaile heyecan- Yokohama 

100 
100 
100 

100 

Dinar 
Yen 
İsveçK. 

2.8925 
34.62 
30.5575 
23.90 

~ıne ile yapılmış olan bu kalenin s1 tarafında olan dağ yüksektir. Dairesi 30 Memleket saat ayan, ajans ve meteo- - Babam beş köyün reisidir. Sana 
~ ve tahkimi gayri kabildir. Aşağı- otuz he§ mildir. Dört yerde kalesi var- roloji haberleri 20.50 Türk mliziği 1 - oralardan istediğin en güzel kızları getir-

sız bir ıesle kararını bildirdi: Stokholın 

~ bıırnun karşı tarafında kain kü- dır. Mezkilr kalelerin ikisi evvelden ha- İsfahan peşrevi 2 _ Arif bey _ İsfahan tiriz. Burada kardetinle beraber rahat ra
:::. bir tabya Kastelorizo bataryasını raptır ve iki kalesi Rodos kAfir!ik iken şarkı - Canda haysiyet mi var 3 - Malı- hat yaşarsın. 

- Yabancı kalıyor. Avcılar bir araya Moskova 
toplanaın. Yandaki köye bir kQfUCU yol

Ruble 

layın muhariplerini buraya göndersinler. 
ıı.... 1 eder; !ikin 1770 senesinde mevkii mamur idi. Rodos fethi malilm olıcak mut CelAlettin Pa§a _ fsfııban şarkı-Dl- - Bir cuyku• dan sonra gidecejiim. Yeni geleni görmek istemem. Çugungat 

3 Ağustos 1939 tarihindeki klearing 
kurlan 

i':;:"e İatihklmatı bu harabiye ilka eden kimisi Rodosa kimisi Istanbula sürüldil. li biçare senin için 4-Rahmi bey_ İsfa- -Ya erkeğim} 
"t ların her iki kale duvarlarında aç- Şimdiki halde bir kaç kafir va.muşlar. han şarkı _ Etme beyhude figan 5--Ke- - Erkeğin geliyor, bak 1 

onunla aen konuş ve hemen buradan git- Sterllngten gayrisi bir Türk lirasının 
mesini söyle. Eğer kavga çıkarırlarsa ao· mukabilidir" 

oldukları rahneler Mili kapatılma- Ol adanın bağlarından sebeplenirler. mençe taksimi 6 _Sadettin Kaynak 1s- * 
:;:ıır:• Sir (K.Fellov) un 1838 de bu (Cezirei mezburenin poyraz tarafında !ahan şarkı _ Uludağ 7 _ İsfahan şarkı Koyu çamların arasından Feyrfak.aın 

içuı csahilde fevkalllde haizi ehem- bir körfez vardır. Nihayeti bağlardır ve Fesleğen ektim gül bitti. 8 _ İsfahan saz hafif sesi iıitilmeğe başlanuştı. Kocasının 
~t bir noktadır> demiş olduğunu ge- arasında bir akar su denize karışır.) semaisi 9 _ Dede _ Gülizar türkü _ Bi aeaini igitince Somun yÜzÜ büsbütün mah-
1... (Aleksandır Findley) söyliyor. Yu- Yıldız tarafında bir körfez var. AJame- vefa bi çeşml bidad 10 _Dede _ Güli- zunlaşmı~tı: 
;:'danberi verdiğim izahatı tamamlı- ti işbudur kim mezbur cezirenin kara- zar türkü _ Nazlı nazlı sekip gider. 2L - Kendi dilile prkı ıöy)üyor, diye 
ile bu cUmle ltalyanların Meisl bize yel tarafından bir adacık vardır. Ol ada• 30 Konuşma (İktısat saati) 21.45 Neşeli mınldandL Sonra, genç bir gazal çevik-

lebepten terke razı olmadıklan husu- ciğa doğru varırlar ... Kenara yakın va- liğile dönerek ormana daldı. '1 plAklar - R. 21.50 Müzik (Bir operet se-
"'1e.ı,teııvlr edebilir. iki buçuk mil ke- rırlar. leksiyonu _pi.) 22.00 Müzik (Küçük or- Feyrfaks geldijii vakit ."'aylı alaylı: 
'esinde (Ladron) adacığı bulun- Demir korlar. Karayeli karadan düşer. kestra _ Şef : Necip ~kın} 23_00 Son -.- Her şey hazır, dedı: hatmetpenah 

~dır. Karayel tarafına kenara palamar bağlar- . L-berl . . t, ham •• ı...~ı•t, ıeru yarın kahvealtıdan ıonra huzuruna 
sahlld ki B]ans ua. erı, zıraa es , uuı:v.ı.w 

nuncu adamlarına kadar öldürün. Yalnız 
herkese haber aalın ki bizim adunımıza, 
yani kızımın erkeğine zarar gclmeain, 
i§te bu kadar. 

* 
F eyıfakaıan öğrendikleri harp hileleri

ne baş vuran köylüler ileriye atılarak yer 
de bekliyorlar, gayet tedbirli hareket 
ediyorlar, ağaçlan, taşları ıiper alarak 
yerde aü.riine aürüne ilerliyorlardı. 

Fe:vrfake: 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frankı 

Peseta 
Florin 
İsviçre Frangı 
İsveç kronu 
Norveç kronu 
Çek kronu 
Dinar 

Satış Alı§ 

593. 590. 
79.34 78.94 

4.6705 4.6470 
29.95 29.80 

7.1610 7.1250 
1.4924 1.4848 

3.5174 3.4996 
3.2896 3.2730 
3.3735 3.3564 

23.20 2309 

- Hay Allah 1 diye mırıldandı, timdi- Leva 
--- ı e (Tuğuburunu), ada- lar, yaturlar. Büyük gemiler girer çıkar; kambiyo nukut borsası (Fiat) 23_20 Mü- kabul edecek! 
l/4 cenup ucuna nazaran üç mil K. V iyi yıLtaktır. Ve içıneğe .. murad olw:ak zik (Cazbant-Pi.) 23_55.24 Yarınki prog- - Bizimle geleceiini ona söyledin 
*4_ 'le. cihetinde kalır. Büyük bir garp ol körfezin içeru nihayetinde bağlar ö- mi~ 

35.40 35.22 
64.U 64.08 

~ baı TuğburtlJlunda ikiye ayrılarak nünde akar •u vardır. Andan ıulanırlar. ~ERALAR ve OPERETLER - Yok carum. Onu son dakika.da aöy-

ye kadar barut dumanına karşı durmamıı Ley 
olmalanna raimen tdılikeyi tlldir edi- Avusturya fili. 
yorlar. Onlara öyle ilerlemeği de ben Martı: 

83. 82. 

1. kanata doğru gider ve diğeri kör- Badehu ikinci yatağı mezbur cezirenin 
20

.
05 

musiki' liyeceğim. 
4.5390 4.5160 
1.93 1.91 ""'ııahill rint yalı--'- d ·ı1ı y· Viyana : Salzburgdaki .,_, . " ,.~- ag r. ıyece- gün doğusuna karıı bir körfez vardır. Van Brunt uyuyan adamlanna baka-

""'1, •~ ·""-' kar dan ted 'k mal şenliklerinden naklen: Freischütz 

~-.~-e,;= a arı ve - MezkGr körfez hup demir yeridir. Ve rak: 
rvetlnl Ş ,_. Akd · d kıla 2L05 Strassburg : Bir operet temsili 

öğı.ettim.• üret 
Van Brunt güldü, piposunun külünü Drahmi 

ıs.ıo 15.03 
94. 93.50 

silkerek tütün keacsile birlikte dikkatle "'-· "' arıu enız e - kenarları bağlardır Te incirlilderdir ve - Şuradan hayırlısı ile bir ayrılsak, 
."<J. .. t....._ t-•- ed M · ahalisi' y 2120 Leipzig : Clivia. 
~~um """" en eıs ' u- düz yııllca ."1lu demir yerleridir .. > diye düıündü. 
ı. · l!yanlanna karşı bitaraf bulunduk- 22.05 Boma : Kısa ömür. * 

cebine yerlettirdi. Sonra ka.lçaomdalti ay 
bıçağım hafıf yukarı çekerek kınının için

de gevşetti. Bu 11rada ırörii uzak bir ağa
cın arkasından çıkan bir bqa ilişmişti. 
Birdenbire tüfengine sarılarak atq etti. 
iri bir vücut ağacın arkaamdan fırlıyarak 
yÜzÜ koyun yere kapandL ihtilaçlar için
de bir iki defa çırpındıktan sonra hare
ketsiz olduğu yerde kaldı. Bunu bir tü
fenk ıeai daha takip etti. Bir yerli daha 
vurulmuştu. Ondan sonra Feyrfıılca da 
dahil olmak üzere Van Brunt partisi her 
kımıldıyan çalıya ve kendini göstermek 
tcdbira:iz..liğinde bulunan her kafaya atcı 
etmeğe başladılar. 

'<l\ için Türk hükümetince her g(lna . ikincisi Hereke Piskopinin kqitfeme-
~ ..., tekSliften affedilmlşlerdlr. ıınde ve P'ıskofi ile Rodosun ortaıımda B'ÜYÜK KONSERLER 
lıı:ııhdderatı dalına (Rodos) un mu- Taki olup taknbeıı diğeri cesametinde; 14.20 Londra (Regional) Mozart, 

~ratiyle tevem olan (Ilge) ve (He- yani bizim eski gemici mili ile yirmi mil- Haydn, Çaykovskinin eserleri. 
ll!Jte) adalarından birincisi kadim (Te- lik vardır. Bir kale ile müdafaa edilen 1620 Droitvich : Vagner, Bizet, Sibe-
loııı) olup bu isim (Tilos) şeklinde hllla kaaab ... ı yıldrz cihetindedir. Rodos fet· liusun eserleri 
~el ise de garplılarca daha ziya- binde gerek Herekenin ve geerk keşişle- 17.05 Prag : Muhtelif bestegarlarm 
~ (Pisltopl) ismi kullanılır. Türk gemi- mesindeki adacıkların - bahri tara.,.udat eserleri. 
~ ise adaya eski zamanlardanberi itibarile - çok yararlıkları görülmü,_ 19.40 Londra (Regional) : Liszt vesair 
~ge) adını vermişlerdir. Tulil karayel- tür. (3) bestegarlarm eserleri 
:!- keşlşlemeye doğru sekiz, arzı iki ila 20.05 Berlin : Smetanarun eserleri 
~buçuk, Rodosa olan mesafesi takri- (3) Piri Bey Kitabülbalıriye. 21.20 Druızjg : Beethoven, Çaykovski, 
ııı. oıı yedi mildir. Yıldız cihetinden ve Dvonık veııair bestegllrların eser-
~;l.lgy-o) koyu.nun haddinde ıu; nüfuslu (Yeni Sabahtan) leri. 

·o03 kasabası, keşişlemesincle (Livad- •• Bİ'l'MEDI •• 22.05 Beromünster : Beethoven, De-

Cüceler kongresi 
Birinci Teşrinde toplanacak kongreden 

cüceler ne bekliyor? 

Cüc:elePle eğlenenlerin fiddetıe cezalandırıl· 
maları btenec:elı-

22.05 

bussy, Brahms, V agnerin eser
leri .. 
Brüksel II : Beethoven, Massenet 
Vagner, Charpentier vesair bes
tegArların eserleri.. 

22.05 MilAno : Fighera, Aliano vesair 
bestegarların eserleri. 

SOLİSTLERİN KONSEBLERİ 
12.50 Londra (Regional) : Piyano kon

lleri.. 
16.30 
18.35 

Hamburg : Viyolonsel konseri 
Stokholm : Vi:rolomel konseri 

20.20 Ber !in ; Piyano ile şan konseri 

llu.ıapqtedeıı yazılıyor : Dünyada hannın mecbur! olduğunu bildirmiştir: (Bariton) 
~t bütlln cüceler öıriimüzdeki bi.- ı _ Cücelerle normal boydaki insan- 21.05 Oslo : Piyano kanseri 
~ ayı içinde Nevyorkta bir lar arasındaki izdivaca mAni olmak.. KORO KONSEır.t 
'"'&re aktedecelderdir. 2 _ Evlenmezden evvel mecburi sıh- 16.05 Saarbrücken : Çocuk korosu 

~ha';- ~tün cO.celer ~de _çok hl muayeneye Ubi tutulmak. Yeni eserler : 
~ bir tesir yapmıştır. Çünkü niha- 3 - Tren, vapur, tramvay gibi nakli-
·~ d"• ttcıeJ .. bir 1...... • •••• • • ••• • • 
~ unya c... erını araya top...,,a- ye vasıtalarında cücelerin teıızil.atlı ta-
lı.... lhtiyaçlarmı_ . tesbit ve istikbali. _erinı. _ ·. ı rifelere Ubi tutıılmalan" ENDOSTJU 
.~"lrt Türk endiistri ı...ı.;n;n mesleki bilgı'-liı....~ mese14:5""'1 halli yoluna gıdildiği 4 - K•lahalılrta cücelerin hayatlan .....---
·~lllınektedir. tehlikede olacağından cücelerin Posta sine çalışan bu değerli fen ve sanat mec-
lıİl- ka ned '--' .. el . bü telgraf 'darehan 1 rl !is daireleri . mnasının yirmi dördilncü yılının tem-~ ç se en uÇ.,L"" cuc enn en - ı e e , po gı- .. . .. . C" eınelleri olan bu kongreden tekrar lıi resmi dairelerde ~ tatbikinden mene- muz nushası çıkıruşbr .. İçınde : •Tilrki-
~lmektedir. Fakat bugüne kadar dilmeleri.. yede teknik ve endüstriyel öğretim, 
l,...l>rojelerin hepsi muvaffakıyet.sizlikle 5 - Sinemalarda, tiyatrolarda ve di- Memlekette yeni açılacak sanat okulla
ti"""1enmişU. Beş sene evvel gayet şık ğer eğlence yerlerinde cilcelerin de ço- n, Cam mensucatı, bugünkü do1rumcü
~~ ağzında daima bir sigara bu- cuklara yapılan tenzilatlardan istifade lük, Kullarulmı§ makine yağlarmın te
~llııın kibar bir zat Budapeşteniıı etmeleri. mizlenmesi, radyo dersleri, Alternatif 

,"11lıı. büyi.ik yevmi gazetelerini dolaş- 6 - Merkezi Budapeştede olmak üze- cereyanlı makinelerin bobinajlan, Dizel 
~ ~u ziYarctleri büyük bir sürprizle re bir cüceler birliği teşkili. motörleri, tornacılık, şotorün teknik kö-

Som, babasının büyiik çadırının deri 
kapısını kaldırdı. Reisin yanında iki kişi 
daha vardı. Hepsinin gözleri ona dikil
mişti. O sessiz adımlarla ilerledi, babaaı
r·., yanı başında diz çöktü. 

Tautlaçın sağında oturan kendi gibi 
ihtiyar birisi idi. Karşılarında oturanın 

adı ise Kine idi. Kine gençti, çevikti, kö
yün en kahraman delikanlıaı idi. Siyah 
oözleri çadırdakilerin yüzlerinde dolaşı
yor, on1arda sezindiği yari tabiiliklcri 
ölçmeie, anlamağa çalışıyordu. Tautlaç. 

kızma acır bir gözle bakarak sordu: 

- Erir.eğinle aran nasın 
ince, titrek bir ses cevap verdi: 

- O, yabancı şarkılar söylüyor. Yü
zünde yeni bir bakış var. 

- Sana bir şey dedi mi} 
- Demedi ama yÜzÜ deği~ik. Cözle-

•inde başka bir ateş yanıyor. Yeni gelen
le ateş baoında oturuyorlar, durmadan 
'<onuşuyorlar. Onun kulağına uzaklardan 
veni bir ses gelmiş olmalı Oh Tautlaç bi-
1irsin ki yaban kazı, küçük halkalı ördek 
ve yaban geyiği burada doğarlar fııkııt 
don ıtelmeden bilinmedik yerlere kaçar
lar. Bilinin ki onlar günq parlaJ'lp su 

Ağaçlann seyrek olduğu bir yerde beş 
yerli yüzü koyun yattıklan yerden iler
lemeğe çalışıyorlardı. Sollarından Te az 

ileride on iki arkadaşları vurulmuş, muh
telif vaziyetlerde yerde serili duruyordu. 
Onlar, cezalannı sessiz. şile.Ayet.siz çeken 
insanlardı. ihtiyatla, Falı:at bilerek ölüme 
doğru ilerliyodardı. Hallerinde telaştan, 
korkudan eser yoktu. Ceride kalmak bi
rinin bile alr.hna gelmiyordu. 

On dak.ik.a sonra h .... mlanna adam 
akıllı yakla,ınıtlardı. Şimdi bütün hare· 
ket dunnuştn. Onu tehditklr bir izlik 
tak.ip etınİf!İ. 

* 
<ıeçitleri buzdan kurtulunca yine buraya - Hazıroll 
dönerler. Hep gittikleri yabancı yerler, Bu kumandayı Van Brunt veımitti. Se-
döndükleri ise doğduklan yerdir. ıinde yeni. medeni bir ton vardı aonra: 

Doğduklan yer onları çeker ve onlar - Ateşi diye bağırdı: 
da gelirler. Şimdi bize yabancı olan bir Herkeı aakland~ yerden çıbnıştı. 

yer var ki erkeğimi çağırıyoT, oram onun Orman birdenbire canlaruvenaişti. Yer
doğduğu yer. lilerin yük.elen avıızlarma tüfenk oealeri 

Onun aklından geçen oraya dönmek- kantıYordu. Kabile erkekleri yere diifen 
tir. Tautalç o benim erkeğimdir, töyle gi- arlcadaflannın üzerinden atlıyorlar, yıkı-
debilir mi} lan aaflan yeni .. nar takip ediyor, önüne 

Oradan Kine atıldı: gelen bir maniayı yıkan bir eel gib~ karıı 
- Elbette gideri Topraklar kendi durulması güç bir insan dalga. ilerliyor

çocuklanru çağırır, Nasıl yaban kazı, kü- du. 
~ük halkalı ördek, yaban geyi~ doğduk- Bu çılgın akının eo önünde. dağmık 
lan yere çağrılıyoraa bizimle bu kadar saçları aiyah bir iz gibi arkasında uçarak 
zaman kalan yabancı da doğduğu yerin Som ilerliyordu. F eyrfaka tüfeııgini ona 
sesini duydu. O, artık gitmelidir. çeTirerek nİf11n aldL Tam tetiği çekeceği 

Tautlacın yüzü bir mumya kadar hare- SU"ada onu lan1ID1fb: 

ketsizdi. Bütün bu söylenenleri ıanki o - önden gelen kadın 1 Sakın onu vur-
biç işitmemişti. mayın bakın ailiJuız 1 diye haykırdı: 

Kine göğsüne azametle vurarak devam Ne Van Brunt ne de adamlan bu ıesi ı.,.~ltlanmıştı.. Çünkü bu çok §ık ve ki- 7 - Bütün cücelerin yardımiyle, has- feSi. kaynakçı köşesi, pratik işçiye kü-
'lt ük' fe bilgileri, Dra kı 1 ufak etti· i•;tmemiılerdi bile. Hele Van Bruntun 

ı.ttın boyu ancak seksen santimdi.. ta, ihtiyar veya sakat cüceler için bir ç ~ . . ~ımaş ar, . . · r 

~ Jül Gu olan meşhur cüce 
0 

z:a- hastane açılması... atelye işlerı, Edison hizmet masası• gıbı - Buralarda kim benim kadar iyi av- tüfengi tıpkı makineli tüfenk gı°bi itli-
' Itır bililmıım · · usta teknisyenler · · culır} Ben kendi avımı kendim vuruyo- yordu. 
L · k yaşında bulunuyordu. Fevkal- 8 - Cücelerle eğlenenlerin şı'ddetle . ışçı, ve ıçın_ OL b" le ,_. b.. .. k Yag"an ı.,.~ .. -yag"m .. -·na ragm" en Som .,.,, tik fa dalı azı] dır T nmı. ,.umu oy çe•ap utun uvve- "'-~ - " 1ı.. Zengindi. Mö.syö Jül Gu bir sene cezalandınlmaları.. pra . ve Y Y ar var .. avsıye 
·~ı ed timle 11.Vlmın yüreğine u.playmca sevini- dosdoğru onlara koşuyoTdu. 

öJm;;. oldugundan bu proı· e de 9 - Bir cilceye fena muamele eden erız. ti 
ltl '"" yorum. O ölünce ben yapdığmıı anlıyo- Oouıı önüne deri ceketli bir aveı a a-
~ lllnıuştıı. veya onu müşkül vaziyetlere sokanların Pİ!i~--~~-~-~iiiiliiii;mir.z;jlrum. mıştı. Feyrfaka tüfengini kızın sağ ve ııo-
~at bugün bu fikir yeniden ortaya da şiddetle cezalara çarpterılmaları.. Kira h k d aire ve o yabancı bizimle kalıp bizim hayvan- ıundalr.ilere boşalttıktan aonra kızın önün-
~ı,,,. ş bulunuyor .. Dünya cüceleri bey- 10 - Cilceler bu meselelerin halli için larnnızı bize tuzakla tuttukça biz YllJlyor de koııan iri avcıya çevirdi Adam onu ta-
l. lı·ile. 1 sergi münasebetiyle önümüzde- beynelmilel bir ı'ürinin mevcudiyetini "' 
'I m 3 gaza sayılamayız. Şişmanlıyoruz. Kadınlar gi- nunıt olaeaktı ki birdenbire yana aıçrallUJ 
'·irinci teşrin ayında Nevyorkta top- de istemektedirler. ı ' bi işten korkuyoruz. Kendi kendimiz için ve zıpkınını Van Bruntun adamlarından 
~ar Son madde ile arzularının gayet kat'! Resmi, hususi daire veya ~ir- ı "_ · K k b. · ı 
"<l.QJ ••• T ça ışmaınnı unutuyoı;uz. ocn, ine. er e· ınne sap amıştı. '.! e~,J3udapeştede ve bütün Macaris- olduğunu ifade eden B. Gerenser sözil- ketler, doktor, avukat, tüccar, ğim ve kendi avımı kendim vururum, Bu anda Som da Fcyrfakınn yıLnına ye-

, ak; eücelerin reisi vaziyetinde bu- ne şöyle devam ediyor : ı , komisyoncu yazıhanesi olabi
~lt B. Gerenser bu kongre için Nev- - Görüyorsunuz ya biz cücelerin ib- lecek Gazi bulvannda ziraat 
"hıt sergisi tertip heyetiyle muhaberat- tiyaçlan hem ciddl, hem de hayatidir ... 1

' bankası ittisalinde 18 sayılı 
il lunm~tur. Yoyksa bir zamruılar bütün dünyada,, Demirelli hanının üst katı eh-

'ılııU,. Ger.enser sergi idare heyetinden mevzuubahsolduğu gibi bizlere küçül< vtir.en• fiyatla kiraya verilecek-
~ dunya cilceleri için davetiye al- evler, tramvaylar, arabalar yapmak bo-
\ ~~duğunu, hatta bir !osun biletlerin yumııza göre yapılan hususi mağazalar- lstiyenlerin: 
\ ~cnderilıruş bulunduğunu bildirmiş, dan alı§ veriş etmek biraz fantazidir. l: Doktor Hulusi caddesinde 
lııııu 0~grcnin cüceler için elzem oldu- Biz cüceler hayatımızı oldukça güç i ~ 42 numarada dit doktoruna 

'c·~vedcn sonra, fikrini müdafaa knzanan in•anlanz, yannı da dUşünmeklliiımımrzıiırı:ı'ııı;aı:cllal!aıı:tıııl:a~r•L••m:aıızımı 
Uccler hakkında şu kararlaren itti- mecburiyetindeyiz.. -., 

yabancı varsın gitsin 1 

* 
Reis ona sanki ebediyet kadar derin 

bir boşluğa benziyen gözlerini çevirdiği 
sırada Kine ümitle karan bekledi; lakin 
ihtiyarın dudakları kımıldamadı. O kızı
na döndü: 

Som hemen atıldı: 
- Bir defa verilen bir dalıa geri alın

maz. Ben bu yabancı erkek aramıza gel-

tişmişti. Bir kolunu onun boynuna dola· 
mıı bir taraftan onu ııürü1c.lemeğe çalışı .. 
yor, diğer taraftan avazı çıktığı kadar ba
ğırıyor, elile çdgınca işaretler yaparak 
yerlilerin hücum hattım yarmağa çalışı
yordu. F eyrfa.kı kısa biran için Somun 
bronz güzellijiine baka kal mı§. içinde tah· 
lil etmediği yeni, tatlı hi..Jer uyandığını 
duymuş, hor bir hayale kapılmıştı. San
ki rüya görüyor gibiydi. 

iki gözünün ortasına yediği bS kur-

Zloti 4.2153 4.193!J 
Pengu 3.6984 3.6807 

Bu Fiatler bımlr:amn için hiç bir ta
ahhüt ve ınesuliyeti mubı7WJ!mın değil
dir. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 Türk borcu 1 
1933 Türk borcu Il 
1933 Türk borcu Tll 
1933 % 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 
Sivas - Erzurum hattı istikran I. 

• • • • • n. 

19.35 

19.35 

• • • • • m. 19.98 
• • • • • rv. 

1932 Hazine bonosu % 5 falzli 
1932 Hazine bonosu 70 2 faizli 
Cümhuriyet Merkez Ban.kast 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 

Anadolu demiryolları l ve il 
Anadolu Demiryollan % 60 hisse senedi 
Milmessil 
Arslan çimento 
Şark Değirmenleri 

fUllla avcının biTİ yere kapaklandı ve vü
cudunun ha.ile bir müddet nemli otlarııı 
üzttinde yÜzÜ koyun kaydL 

F eyrfıılı:a kendine gelmitıi. Arkadaıı
lanndan hayatta kalaıılar ti geride, ağaç
ların arasına iltica etmiılerdi. Yerli av• 
cılarm harp nidan olan Hia Hla h&a or
talığı çınlatıyordu. 

Vurulanların feryatlan kulaldanru tır
malıyor, tüylerini ayııklandınyordu. Ar
tık bu mücadelenin sona erittiğini, kay
bettiklerini pekala biliyordu. Buna rağ
men onun rrk karu kaynamııtı. Kalkıp 

gitmek, ölse bile kendi ırkda,Iarile birlik · 
te ölmek İstiyordu. 

- Erkeğim, erkeiiim kurtuldun 1 diye 
bağırdL Gözünde inci taneleri gibi iri 
yaşlar parlıyordu. 

F eyrfakt yürümek istedi i. e de kızın 
bütün ağırlığı onun üstünde idi. 

Som onun boynuna aarılmıf. bütün 
vücudunu genç bir asma gibi ona dola
rını. onu bırakmıyordu. F eyrfa.ks kurtul
mak için çabalıyor, sendeliye aendeliye 
yürürken ayağı dolaşıyordu. Bu sırada bir 
kütüğe çarparak srrtüstü yuvarlandı. Ba
p bir köke çarpmıştı. Bu onu yan yarıya 

eersemlettiği için artık mücadelesi can
uzlaşmışb. 

Düştükleri sırada Som bir okun baı
ları üzerinden vızlıyarak geçtiğini duy
muştu. F eyrfak.sın vücudunu kendi vü
cudile iyice örttü. Yüıiinü ve dudaklarını 
aımslk.ı kocasının ensesine baatınnıştı. 

Kine on, on beş adım ilerdeki bir çalı 
yığınının içinden doğruldu. Etrafına dik
katle baktı. Mücadele uzaklaşmış, sesler 
kaybolmağa başlamıştı. Cörecek kimıe 
kalmamıştı. Yayına bir ok yerleştirdi ve 
yerde yatan kadınla erkeğe baktı. 

Kızın göğsüle kolu arasından adamın 
beyaz eti görünüyoycJu. Kine yayı ti 
sonuna kadar çekti. Sonra yavaş yavaf 
gevşetti ve yine çekti. Gayet sakindi. 
Emin olmak istiyordu. Sonra oku bronz 
renkli göjiüale kolun arasında büsbütün 
beyaz duran ete sapladı. 

-SON-
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Eczacı 

Gön iil 

ın 
~ 

Kolonyası 
Bütün Türkiyede lzmiri, lzmirin Hilal Eczanesini kolonyasile meşh~ır eden (Bahar çiçeği) 

nin losiyonu gönüller fetheden, zevk ve bedialar yaratan bir san' at harikası 

Hilil Eczanesinin Tabii Çiçekler Meşheri 
Altın rüya 

Gönül 
Bahar Çiçeği 
Yasemin 

( Sarıtın atk rüyaları kokar) 

( Füaun, sevda, gönül kokuau) 

(Rekabete ıığmıyan (kolonyalar) 
kolonyası 

(Kokusunda Y aaemin çiçeğinin 
beyaz yaprakları görünür.) 

Son Hatıra 

Leylak 
Zümrüt Damlası 

(dişi koka) 

(Atkın bütün tılısımmı hatırası
nın sonunda toplıyan dütündürü
cü bir koku) 

(Çiçeğinin tabii ve ilahi kokuıu) 

(Tabiatin erkek ruhunda yarattı· 
ğı, kadın kokuıu) 

• 

• • • • . . &:. Menekşe Bahçelerin dütünceli mor kokuıu • . 
• • . 
• • 

Zümrüt Damlası 
( erkek koku ) 

(Kadın duygusunun arandığı ide
al erkek kokusu) Fulya Çiçeğinin, iffet ve iımet kokan 

tabii kokusu 

( AMBER ) Sarı Başlı Oigun Yaşlı Çapk!n Koku 
••••••••••••••••••ıııaııııııııaaıııııııııııııııaııaııııııaııııııııııaııı••••••••••••••••••••••••aıııaııııııııaııaııaııııaıııııııııııııııııaıııııaıııaııııııaıııııııııııııaıaıııı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııaıııııııııaaııııııııı• 

t',' • , . . . -&l• • .; • : •• • ,. 
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DOKTOR 

Behçet Uz 
C:ocuJı hastalıfıları 

Mütahassuı 

Hastalanın her gün saat 11.30 dan 
1 e kadnr Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin
de kabul eder .. 

1 

.... .:1 ................ ~ 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
İZMİR MEMLEKET 

HASTANESi DAHİLİYE 
MCIT AJIASSISJ 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

'PARIS FAKOLTESlNDEN l 
diplomalı 

DIŞ TABİPLERi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler • Numan za
de • 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

~·6-21[:> 
• ••••• ••• 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEAB!LlZE OLDU· 
GUNDAN SERTL1G1N1 MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DIŞ FffiÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

a as_ 
OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadnr Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 

~ sokai!ında .• 
, No. 42 TELEFO~ 2310 

u• , .. W3C 

. 

Satılık sağlanı 
bina 

' 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
c. 

Eaaa No. Yeri 

189/2 Gazi bulvan 
?5/2 Birinci ve ikinci kordon 

251 Salihattin oğlu Mah. Müezzin zade ıo. 
55/5 lkinci kordon Saman iskelesi 
56/7 Mimar Kemalettin C. « « 
56/6 « « « « 

202 « « « « 
37 Aydında hükümet bulvarında 

56/10 İkinci kordon 
208 Basmahane caddesi Müveddet salonu 
310 Ahmet ağa M. Gön hanı 

88/1 Gazi Bulvarı 
273 Kar§ıyaka Alaybey Yıldız sokak 
154 Kaymakam Nihatbey caddesi 
225 Tepecik Sürmeli sokak 

A.Eaaa 

583 
1175 

709 
11151 
11127 

Karatq Dokuz Eyliil aokak 
Darağaç Şehitler caddesi 
Kasap bızır mah. Arayıcı ıokak 
Kartıyaka Donanmacı M. Çakıroğlu S. 
Kaymakam Nihatbey C. Bahribaba 
parkı kar§ı&ında 

Depozitosu 
No . su Nev'i Kirası T.L. 

22 Mağaza 275.00 41.25 
64 « 625.00 93.75 
50 Ev 32.00 4.80 

55/3 Me.~aza 250.00 37.50 
9/1 Dükkin 150.00 22.50 

9 « 332.00 49.80 
15 

(( 250.00 37.50 
16 Ev 204.00 30.60 
53 Dükkan 275.00 41.25 

271 Kahvehane 475.00 71.25 
52 Mağaza 500.00 75.00 
20 (( 136.00 20.40 
19 Ev 150.00 22.50 
27 Depo 4.120.00 618.00 
10 Ev 30C.OO 45.00 

111 « 45.00 6.75 
101 Deoonun bir kıanu 50.00 7.50 

3 Dükkan 27.00 4.05 
12 Ev 180.00 27.00 

84 -86 iki dükkin 100.00 15.-

923 Karatq Şetaret aokak 9 Evin alt kah 108.00 16.20 
701/1-B. Karatq Dokuz Eylul sokak , 3/A. Ev 38.00 5.70 

izahatı yukanda yazılı gayri menkullerin kiralan 5 Ağusta Cumartesi günü saat ONDA ihaleleri yapılmak 
üzere artırmaya konulmuştur. 

istekli olanlann hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yabrarak artırmaya girmeleri .. 
(1602) 

Anbar Insaatı 
' 

Toprak mahsulleri of isinden: 
1 - Sandıklı istasyonunda yapılacak anbar, idare binası ile buna 

müteferri itler kötürü olarak kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmu§
tur. İ§ bu İn§aatm keıif bedeli 54579.20 liradır. 

2 - Ekailhne evrakı 3 lira mukabilinde ofis umum müdürlüğün· 
den, lstanbul ve lzmir ıubelerinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 16. 8. 39 tarihinde saat 15 de Ankarada ofis binasında 
yapılacaktır. Teklif mektuplannı havi zarflar makbuz mukabilinde 
ofisin muhaberat aervisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4093.44 liradır. 
S - istekliler teklif evrakı meyanına timdiye kadar yapbklan bu 

gibi itlere ait vesikalan ve eksiltmeye girebilmek için ofisten alacak· 

ilin 
1-lalkapınarda kain 
Pamuk Mensucatı 
Fabrikamızın iplikhane daire

sinde çalıtmak üzere 16-20 ya• 
arasında kız İfçilere ihtiyacımız 
vardır. 

istekli olanların nüfus cüzdan
ları ve iki kıta fotograflariyle fah· 
rikaya müracaatları. 

lzmir pamuk mensucatı T.A.Ş. 

tiMtR BtRINCLJcRA MEMUR- ı 
LUöUNDAN: Teşekkür 

Uzun senelerdenberi efim Me~: 
pare Güralp sağ böbreğinde11>1 

büyükçe bir Oksalat tatının ,,.rı· 
cısile kıvranmakta iken lzmir ·~· 
keri merkez hastanesi bevliye ıııd 
tehaasısı operatör binbafı fuıa 
Soyer bir ıaat devam eden ~ 
22 günde tedavisi ikmal ve bi~ 
yıltmaksızın yapılan ameliyat 1 

1 
laf alınarak sıhhat ve hayatı~ 
kazandırmıtbr. Ordunun bu ge i 
ve kudretli operatörü ile me•• 

R. '1 
arkada,Iarı ser tabip Albay ıı • 
operatör binbatı Arif ve opet• 
tör yüzbatı Cevada ve hemşirele
rine etim ve oğullarımla birlikte 

Dudu varislerinin emlak ve ey
tam bankasından ödünç aldığı 
paraya mukabil bankaya İpotek 
eylediği lzmirde karantinada in
önü sokağında 8 vergi ve 8 numa
ra tajlı ve sair lüzumlu izahatı ve 
evsafı dosyada mevcut vaziyet 
raporunda muharrer 300 lira kıy
metindeki gayri menkulünün 
mülkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu mucibince bir de
f aya mahsus olmak tartile artır
ması 5-9-939 Salı günü saat 11 de 
icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satılığa 
konuldu. • 1 " ııı•· . sonsuz saygı ve mınnettar ıgı 

Bu artırma neticesinde ıatıf zm iblağına kıymetli tavassutl•• 
bedeli her ne olursa olsun borcun rınızı yalvarırız. 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı Piyade yüzbafı 
kanunun meriyete girdiği tarihten Ali Riza Gür•tp 
sonraya müaadif olması hasebile S. 4 
kıymetine bakılmıyarak en çok 
artıranın üzerine ihalesi yapıla- IZMIR BiRiNCi iCRA ftt~ 
caktır. Satı, 844 numaralı emlak MURLUôUNDAN: 
ve eytam bankası kanunu hüküm- Hüsamettinin emlak ve e~ 
lerine göre yapılacağından ikinci bankasından ödünç aldığı par•1~ 
~rtırma yo~tur .. Satıt petin !?ara mukabil bankaya ipotek eyledi~ 
~l~ olup mu~t~rı.den yalnız yuzde Izmirde karataş tramvay ca~d e 
ıkı buçuk dellalıye masrafı alınır. sinde 527 adanın 12 parsehrıd 
., lpo~ek sahibi alac~kl.ılarla di- kayıtlı kapı 82, 82-15 ve 128, 1~ 
ger alakadarların ve ırtıfak hak- numara tajlı evsafı ve sair lüzıııt' 
k.ı sahi.plerinin gayri me~kul üz~- lu izahatı dosyasındaki tapu Jc•f 
rındekı hakları.nı hus1;1sı'.Y'.le f aız dı ve vaziyet raporunda mub-': 
":e m~!rafa ~a_ır ola~ !ddıaları!1ı rer 3500 lira kıymetindeki g•'f" 
ış~u .~la~ .tarıhınden ıtı~ar~n yı~- menkulün mülkiyeti açık artır!"' 
mı gun ıçınde evrakı musbıtelerı- suretile ve 844 numaralı eınl~ 
le bir~i~te memuriyetimize bildir- ve eytam bankaıı kanunu nı11t~ 
melerı. ıcap eder. . . . hince bir defaya mahsus oltı'~., 
Aksı halde hakları tapu aıcılın- ~artile a!'tırması 5-9-939 Sah giJ 

ce malum olmadıkça paylatma- .;,,Ü saat 10 da icra dairemiz ;dl'' 
dan ~ariç kal_ırlar. Talip. olanla- de yapılmak i'zere bir ay müddet· 
rın yuzde ye~ı Abu~uk temın~t. ak- le satılığa kcınuldu. 
çası veya mıllı hır banka ıtıbar Bu artırme neticesinde satı' bl' 
mektubu ve 939-5539 dosya nu- deli her ne oluraa olsun borc:1'11 

marasile iz. Birinci icra memur- ödenmesi tr ··ihi 2280 nuı:nar•11 

}uğuna müracaatları ilin olunur. kanunun mcriyete J?İrdiği tşrib' 
2784 (1604) ten sonraya müsadif olması hştt' 

KULA SULH HUKUK MAH- bivle kıymc tin~ bıt:kılrr~ıyara~ ;: 
KEMESINDEN. çok artırar~"l uzerıne ıhalesı eıfı' lan ehliyet vesikasım koyacaklardır. 

3, 5, 8 GIY AP· KARARI p;lacaktır . .. atış 844 numaralı it~' 
D kt O t •• ... . ,. lak ve eyt:ı.!I bankası kanunu 

O Or pera or Kulada çankal oglu ıkametgahı k"" 1 · .. l .. 1 .. d•" 
1 • b nk ak ak h I H 1.1 ... 1 M h O um erme ~ore yapı acag •· .11 

2782 (1603) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
913 sayılı sokakta 44 ıayılı kü

çük Kuzuoğlu hanının yıkılarak 
enkazının satılması i'i hat katip
likteki şartnamesi veçhile açık ar
tırmaya konulmu~tur. Muhammen 
bedeli 2000 lira olup ihalesi 4-8-
939 Cuma günü saat 16 dadır. ı,. 
tirak edecekler 150 liralık temi
natını öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel 
iş bankasına yatırarak encümene 
gelir ler. 

20-24-28-3 (1506) 

1 - Temizlik hayvanlarının 
senelik iaşeleri için (90.000) ki
lo arpa satın alınması hat katip
likteki tartnamesi veçhile 11-8-

evve ıt a asına yatırar m • S K ) k meç u ~ a ı og u e met •- ikinci artr --na yoktur. Satış pefı 
buziyle encümene gelirler. a mi u a Çl rnan oglu mehmet tarafından ·ı .. t • d yıı1J11ı 

2-Temizlik hayvanlarının ıe· N aleyb;ne ikame olunan alacak da- p~rad ı.ek. ', up kmdu{llle"rlı. en asr•fı 
lik · · ( ) k"t KULAK, BOGAZ, BU· .. . d . k . yuz e ı ı ~ uçu e a ıye m ne · iatesi ıçın 70,000 ı o vası ı~ze:-ıne avetı anumyeve alınır , 

saman satın alınması hat katiplik- RUH HAS'J' ALIKLARI :-\ icabet etmediğinden hakkını7da lpo.tek .,h"b" I ki I rlo d1• 

k . . h"I 11 8-939 .. Ü!'AHASSISI ı ·1 • •. . ~a ı ı a aca l a •·111 te ı tartnamesı veç 1 e - "11 gıy8n cararı verr mıa ve uzerıne l k h ~r· · 'k 14 0 39 · "h" .. ğet' a 3. adarların ve irtif k ıı ... Cuma günü saat 16 ya uzatılmıf- Muayenehane Birinci beyler No.42 ~ me., eme -o-. tarı ıne mu- ah" 1 · · · k 1 ··7.erJP 
M h b d 1• (8 5) ı· d"f • .. .. ıı ıp ermm gavrı men u ı e 

tır. u ammen e e ı 7 ıra- TELEFON : 2310 ".P. ' pazartesı gu~u saat 9 za ~a: deki hal· rını ' hususivle faiı f
0 dır. lttirak eder.ekler (65) lira Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 lık ~;hnm~ş. o!dugund~~ tarıhı masrafa deir olım iddi'al rını i•~J1 

teminatı öğleden sonra kapalı hu- TELEFON : 3668 teh!ı~den ıtıh&~:_~ ~eş gun zarfın- 1lan tarih~nden itibaren yirıni ~, 
lunmasına binaen öğleden evvel _v.:_z_z_z_z;_7..z_~_'.l<!_~ __ G!:_!!.7-:_7._~_:z._7...r._-:z._/z._~_z_rz_~ __ da ıtıraz etmedıgınız ıurette ~ah- "cinde evrakı müıbitelerile bith1'j 
iş bankasına yatırarak makbuziy- ke~~ye kabul olunmıyacaP,ınız ~ memuriyetimize bildirınelef 
le encümene gelirler. Zayı· teblıg olunur. 2780 (1609) ·can ed r . 

3 T · l k h ı e · • •cı· - emız i ayvanlarının se· Ak · h Jd h ki t •1 ............................. ·-. •• • • • • • • • • Si a e a arı apu r 
nelik iaseleri için (56,000) kilo lzmir belediyesinden aldığım YARDIM, EN BiJYtJK lince malum olmadıkça paYl~, . 
kepek satın alınması baş katiplik- 1601 numaralı toför ehliyetna· VİCDAN ZEVKİDİR.. madan haric kalırlar. 24-8-939 et" 
teki tartnamesi vechile 11-8-939 memle beraber nüfus cüzdanı rihinden itibaren tartname b, . .,, 
Cuma günü saat 16 ya uzatılmış- içinde askerlik terhis vesikamı YURD YAVRULARI kese açıktır. Talip olanların ~~ 

.Kfızım paşa caddesi üzerinde ve Gazi 939 Cuma günü saat 16 ya uzatıl
bulvnrına yüz metre mesafede eski Se- mıttır. Muhammen bedeli ( 4050) 
15nik bankası binası satılıktır. Kemeral- liradır. lttirak edecekler (304) 

tır. Muhammen bedeli (1680) li- gı:.ip ettim. Yenisini alacağımdan Okuduğunuz mektep kitaplanru de yedi buçuk teminat akçası b" 
radır. lttirak edecekler (126) li- eskilerinin hükmü olmadığını ilin Çocuk Esirgeme kurumuna verirse- ya milli bir banka itibar nıektıı.11 
ralık teminatı öğleden sonra ka- ederim. niz yeni yılda kitap alamayacak ar· ve 939-10779 dosya numara•'a· 
palı bulunmasına binaen öğleden ödemitte toför Aktehirli Mev- • kadaşlannıza yardım etmiş ve kü- iz. Birinci icra memurluğuna .,, 

tında Yavuz kitap evine müracaat.. liralık teminatı öğleden sonra ka-
s. 8 (1601) palı bulunmasına binaen öğleden 

evvel iş bankasına yatırarak en- lüt Peköz ~ilklükte bu zevki tatmış olursunuz. racaatlan ilin olunur. 
cümene gelirler. 2789 (1606) 2778 (1608) .......................................... 2783 (1605) 



~Cus-ros Perpınbe ıtıt 6AJllP'Et 

1'. Bovven Rees Messageries Un al ve Deutsche Le ratelli Sperco 
Maritimes UMUMi DEKtz ürekası vante Linie V ıtpur Acentası 

ACENTALICI LTD. ve şürekası 
CUNARDLfNE HELLENtc LlNES LTD. BfRfNCI KO DON REES G. M. 8. R. HAMBVRQ ADR!ATiCA S. A. Ot 

K UM P A N YA S 1 t ATHEN vapuru 3 ağustosta bel<leıü- NAVIGA'J'IOHE 
LhrERPOOL VE GLASGOV BATTI SPHİNX vapuru 23 ağustos tarihinde GERMANİA .vapuru 26/27 temmuz B NASJ ı -ı.. 244J yor .. Anvers, Rotterdam, Bremeu ve' CİTI'A Dİ BARİ motörü 27/7 de •at 
loSNlA A b"da . d gelc.rek a~'Iıl gün Marsilyaya hareket arasında beklenılmekte olup Rotterdam Hambw-g limanları ,,...,. yük alacaktır. 8 d .. gelerek ayni ...:, .. ..... t 17 de •-·-~. "il vapuru ğustos ı yetın e Hamburg ve Aiıversa llmanlan için yUk LONDRA. • IIULL BAT'l'I ~ "' r;..... ...... 1SUU1 

L. •. P 'Liverı>ooı ve Glasgovdan mal çı· edecektlr. alacaktır. BELGRA VİAN vapuru 5 teımnmda TABLiYE : bul, Pire, Napoli, Marsilya ve Cenovaya 
~cak ve ayni zamanda Selanik ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 ATHİNAİ vapuru 3/5 ağustos ara- gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda LA R İ S S A vapuru 6 ağustostan hareket edecektir. 
~nce için mal alacakb.r. Ağustos tarihinde gelerek ayni gün b. sında beklenilmekte olup Rotterdam, Hull l~n 

1
Jük alacaktır. bekleniyor. Hamburg, Brcmcn ve An· LERO motörü 27 n d,. saat 12 de ge. 

tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha· Hamburg ve Anversa limanları için yUk U ADJU'l.AN! npuru lO temmuzda ce- versten mal çıkaracaktir. 1erek ayni gUn saat 19 da Patmo, Leros, 
Gerek vapurlann muvasaı&t tarihJerl, reket edecektir. alacakb.r. P Londra lçm yük alaeakbr. ARMEMENT iL SCBULDT Kalimnos, İstanköy ve Rodosa hareket 

~ve aavlunlan hakkında acenta Her türlil izahat ve malümat için m. ANGHYRA vapuru 12/15 ağustos 1.IVERPOOL RA2'rl İRLAND vapuru 28 temmuzda bek- edecektir. 
, leahhut altına girem& o.ha fazla rincl Kordonda 151 mnnarada LAU· arasında beklenilmelete olup Rotterdı.un leniyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve LERO motörU 31/7 tarihinde saat 8 
afıUat almak için T. Boftft Reel ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen· Hamburg ve Anversa limanları için ALGERİAN _yapµru 20 temmuzda U. Hamburg için yük alacaktır. de gelerek tl8 saat 17 de Pire. Korfu, 

''n 2353 telefon numara.sına mtl.racaat tasma müracaat edilmesi rint olunur. y(lk alncaktır. verpooldan gelip yQk çık:t!'llcak .,. ay- ARMEMEN'l' DEPPE Saranda, 9..:-~1~ Val D o~......_ 
" ı ni zamanda Liverpool için yük alacak· ESPAGNE t y ·~ ona, raç, A"""6V'" 

mest rica olunur. TELEFON : Z 3 7 5 tır. vapuru emmuz son an- za, Spalato, Zara, Fiywne, Triyeste ve 
.... BALKANJ.Aq ARASI na doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) Venediğe hareket eder. 

KATTI H. Whitta)l ve için yük alacaktır. ROi" ALE NEERLAJl ~~ . ._ .................. .,. .... a•n• ............. , 

T. C. Ziraat Bankası 
Karala~ taPifıl : 1888 

Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası .. 
$ube ve ajan adedi : 262 

Zir'1'i \'e ticari her nevi Baııka mı1amclelcri 

PARA BlBntTiRENLERE 28.SOO LİRA 
iKRAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en a:ı (50) 
1ltası lulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik-
1\rniye Jağıtılacakb.r : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
• • 500 • 2.000 • 
• • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
l2Q ı 40 • 4.MO • 
lftO • 20 • 3.200 1 

l>fkKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 80 liradan aşağı dilşml· 
)tnıere ikramiye çıktı~ takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
ltur•a1ar senede 4 defa, ı EylOJ, 1 Birind kinun, 1 Mart ve ı Haziran tarih-

~ çekllecektlr. - ";il 

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

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

Bu ber iki ote\in müsteciri Türkiyenin en eaki otelci&i 
•• 

8. Omer Lütfi Ben~ü 
dir 44 Sene~ik • t~beli idaresile bütün mü,terilerine kendisini 

aevdınnııtır •••• 
l..."?~tellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulwlar •• fstanbuk?a 
~ Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar •.• 

liuıusiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul c.tmİ· 
)etek derecede ucmdur .. -

SAÇ EKSIRI 

~Qçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
t ' nn dökiilmcsinl' \'l' kcpeklcnmcsine mani olut. Komojen saçlıınn kok· 

' kunetlcndirir ve besler. Komojen Eaçlann gıdasıdır. Tabii renklerim 
• litü bir rayihası \'ardır. Komojen Kanzuk l8Ç eksiri maruf eczau. 

ZETSKA PLOvtoBA _ '"' DEN HORSKE MJDDEL- DAISE KUMPANYASI 
~ D. :KnTO~ şurPkası ffAVSLIH.JE, OSLO TiTüs vapuru elyevm limanımızda olup 

<LOVCEN> TELEFON : 3120 BOSPHORUS vapuru 30 ağustostan ~msterdrun, Rotterd:ırn ve Hamburg 
. Va~~ 12 Ağusto.s 939 cumnrtesi gU· ,..BE _.0 ..,. ..... ~11'•'J'~ffta.tOu 1 e lQle kadar Di e Dünkerk ve Nor- ürnnnlan için yük alarnk hareket ede-

nil Kostenceden gelıp 13 ağustos 1939 & c-ıı ali~ ~.~ " · l"Y ~ '" Y. • . Y. P cektir. 
pa1ar günü saat 12 de : LJNE LİMİ'l'ED veç lımanlan 1?ın yilk nhıcaktır. (Bu va- PYGMALİON motörü 3/8 tannind 

pur Norveç içın ancak 31 ağustosa ka· . e 
Pire - Arnavutluk limanlnn - Kotor- LİVEBPOOL • GLASGOV VE dar tahmil d __ ,_.,_ gelerek yükünü tahlıye ettikten sonra 

Dubrovnik - Split Venedik ve Tricsteye BRİSTOL hattı e CC\!11.ur. K ı 
hareket edecektir. BALKİS vapuru 25 eylCllden 28 eytQ. Burcaz, Vama ve östencc ~manian 

ESNEH vapuru 28 temmuzda gelip le kad o· Dünk' k N i . için yük alarak hareket edecektir. ar ıycp er ve orveç çm • 
ANGLO EGYPTİAN Liverpul ve Glasgovdan yük çıkaracak yük alacakb.r. HERCULES vapuru 7/8 tarıhinde 

MAİL LİME ~~a~ ~=· Liverpul ve Glasgov BOSPHORUS vapuru 25 birinci teş. bekle~mekte olup. Rotterdam, A~te~ 
PİRE MARSİLY A ve PİRE BEYRU'l' rinden 28 ilk teşrine kadar Diyep DUn· dam ve Hamburg Jımanlan için yük ala 

HA VF A • İSKENDERİYEYE hat İsbrandtsen • Moller kerk ve Norveç için yük alacaktır. rak hareke~ edecekti~ ... riT.o.1 

•CAiRO ClTY• Lt)"KS VAPURU ile • • • f'fı D. T. R. T. SVENSKA OR~NT L .rur.~ • 
Marsilya için lleyrot-Hayfa-lskeo- Lifte. Nevyo TİSZA motörü 28 temmuzda beklenl- VASALAND motoru 2817 tarıhınde 
lıarcket tarihleri deriye için hareket llAİFA, iSKENDERİYE • NEV-YORK yor Tuna 11. a 1 i . ..k 1 __ ,_. __ gelerek Rottcrdam, Hamburg ve Skan-. · " .. .... t · m nan çın yu a aCC1Aur. 

tarıhlerı PHıı..auELPH A BATl'I KASSA f'rU 29 te da 1 diııavya limanlan için yük alarak hare-
28171939 5/81939 GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- kt' Be mot,oİsk d . mmupz rtgSaie ı:t ket edecektir. 
11 8 3 İsk ce ır. yru en enye ve o 

I 19 9 18/8/939 de gelerek, Hayfa,. enderiye, Ncvyork limanlan için yük aJacakb.r. SERViCE HAR.frlME 
24/81939 1/9/939 ve Philadelphia içın mal alacakb.r. KASSA t"' •. 12 ~· .... -sta beki nı R in K 
Gerek vapurlıınn muvasalat tarihleri. GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 : oru . ~6'-">::' e • ouma tımpanyası 

gerek vapur io;im\eri ve navlunları hak- eylQlde gelerek Hayfa. İskenderiye Nev- yor. Tuna anlan ıçın yük alacaktır. "'ın1:BdA JULbeklİA vapkunı 3 8

1 
~M 939

1 k d la b. f tı'-il 1 · k tar ın e enme te o up a ta. 
.ın a acen 1r "~ ta tına gıremtt yor ve Philadelphia için mal alacaktır. ._.ERVIC~ a.ARfTf&aEI c Marsil ı · ı · · lcu 

Daha f • •-f ·u , le 1 . 8 . . . ~ _r., ,_.,., ıq.:, enova ve ya ıman an ıçın yo 
azra "" sıwt ~ma çın ırıncı Gerek vapurlann muvasalAt tarihleri ··k t k h k -..'I k · 

ı: ' ROVMAf u ve yu a ara are et euece ür. 
Kordonda ı.,2 numarada •UMDAL• isimleri ve navlunları hakkında ncenta " 
umum! deniz Act"ntalığı Ltd. müracaat bir taahhüt altına giremez. Daha fazla OİTUZ vapuru 28 temmuza doğru Hollanda Aousfaralya 
edilmesi rica olunm. tafsilAt almak için H. VHİ'ITAL ve Şsı. bekleniyor. Köstence, Galas ve Tuna ll- BGttl 

Telefon : 4072 MUdilriyet 3120 No.lu telefona milracaat edilmesi manlan için yUk alacaktır. SPRİNGFONTEİN vapuru 30/9193t 
Telefon : 3171 Acenta rica olunur. DUROSTOR vapuru '4 a~stosa tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelan-

doğnı bekleniyor. Kösten~ Kalas ve da limanlan için yük alarak hareket 
-------------·------------- Tuna limanJan için yük alacaktır. edecektir. 

Devlet Hava yolları umum mü
di;rlüğünden: 

....... 

Hatlanmıza ilaveten 7 Ağustos 1939 pazarteıi gilnünden itibaren 
lıtanbul - tzmir arasında (doğru) seferler bqlıyacaktır. 

Hava hatlan 

Ankara - f:r.m;r (htanbu1 Ü7erİnden) 
lstanbul - lmıir (D~ hat) 

Bilet fiyattan 
Gidiı GidiJ-Dönüt 

Lira K. Lira K. 

40 00 
20 00 

57 00 
28 50 

7 Ağustoadan itibaren hareket 5aatleri 

Ankaradan hareket bunbub muvasalat 
Saat Dakika ~t Daltlka 

14 00 

lst"nbuldan bllT'eket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 15 

Adanadan hareket 
Saat Dal:ika 

7 10 

latanbuldan hareket 
Saat Dakika 

16 20 

lzmirden hareket 
Saat Dakika 

7 10 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 00 

lzmirden hareket 
Saat Dakika 

9 00 

16 00 

A,.,•taray;ı l"UVtızalit 
Sant Dakika 

11 00 

A..;anayn l!'nvas"11it 
Saat Dakika 

17 25 

A.-,kı:ııaya ınun,aIS.t 
&.at Dakika 

9 20 

17111i.~ ouvase lat 
Sact Dakika 

18 10 

lsta.d:mb m!lvHalit 
Saat Daki~a 

9 00 

fmıire o.ıv s.le.t 
~t P...Jma 

17 45 

Ankar::.y:ı r::::;c.ınlat 
Soıa• D:.kika 

11 45 

Fazla tafsil~t icin: MeyC:an müdürlüklerile acentelere müracaat 
edilmesi. ( 3326) 

28, 31, 3, 6 2682 (1557) 

incir kutu ve skeletonları çakma işi 
lzmir incir ve üzüm tarım satış 
·kooperatifleri birliğinden: 
Birliğimiz incir hanında incir kutu ve ıkeletonlarmın çakma iti pa· 

zarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin muhtelif tipler hakkında fiat liste
lerini en geç 5. 8. 939 cumartesi günü saat 11 e kadar incir İ§letme 
teflijine tevdi etmeleri. 

Vapurlann hareket t.arihleriyle nav- N O T : 
lunlardakl değişikliklerden acenta me- fıandakl hareket tarihleri ile navlUD-
suliret kabul etmez. lardald değişikliklerden dolayı acenta-

Daha fozla taCsiH\t lçfn ATATURK mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 
caddesi 148 Noda V. F. Henry Van Der ltc.fsilat için İKİNCi KORDONDA FRA· 
Zee ve Şsı. V ııpur acentalığına mUraca- · TELLi SPERCO vapur acentasına mO-
&t edilmesi rica olunur. Jracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: %007/2008 TELEFON: ZOM/ZOIS 

Her kemt lndlandıp ve betendllJ traş llıçapdı• 

\; 

Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
111 BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu bam karpsmda .. 

'8~ . . ... 
• • 1 • • • .. •• • • 

~- ıuı. ""
1

• DOKTOR Dr .Alı Rıza 1. 
Ünlen 1.Ha~tıAtarçay 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
haatalıklan Operatörü 

Her giln hastalanru saat üçten ~n· 
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 

DahUi ue ZühreVi 
llastalılılar mitahassısı 

Senelerden beri Çivici hamamı karşı
sında bulunan muayenehanesini ikinci 

kordon• 222 numarah muayeoeba· kordon Hayat sokağı dirseğindeki Zil 
nesinde kabul eder. sayılı eve nakletmiştir. 

'l't;U~F-·Olıtlı.•N•:ıa~iSGl7DI- Her gün öğleden sonra saat l den ltl-
••19•3 l!:&W~~ Bal bareu hasta1anm kabul eder. 
~~~-------------------------------

Doktor 

Ali Aga~ Dinel 
ÇOCUK HASrALIKLARJ 

MürAHASSJSJ 
Yaz mevsiminin sonuna kadar cnm:ır· 

tcsi ve pazardan maada her gün hasta
larını eskisi gibi İKİNCi BEYLER so
kağında 84 numaralı muayenehanesin· 
de kabul eder. 

TG LEF ON : 3458 

f'rtcf:trn; -
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler ıokak fınn 
kartısı No. 25. Her gün öğle
den sonra aaat üçten itiba· 
ren basta kabul eder. 

Telefon No. 3125 



SAHiFE ıe rsNI ASI.it 

alyan ordusu 1 
Gece yarısı başlanan ve istisnai bir ehemmiyeti haiz olduğu ilan edilen 

bu (Büyük) manevralara 150,000 kişi iştirak ediyormuş ... 

Bu manevraların mevzuu 
Alplardan istilaya gelecek düşmana 
karşı koymak ·gayesini takip ediyor 

Roma 2 (A.A) - Gece yarısı başlı
.yan ve istisnai bir ehemmiyeti haiz olan 
büyük Itnlyan manevralarına 150,000 
kişi iştirak etmektedir. 

Manevralann mevzuu, Fransadan ya
pılan bir istila hareketine karşı Po va
disinin müdafaasıdır. 

ispanya harbına iştirnk etmiş olan 
It.alyan ordusunun genç şeflerinden ge
neral Ettore Bastico, bu manevraları 
idare edecektir. 

Umumi kontrol ve harekatın tenkidi 
general Alberto Parinni ve Giuscppe 
Valle tnrafmdan yapılacak, Pietro Ba
doglio ile Balbo bir çok askeri erkan, 
nıütekabilen Alınan ve Macar ordulnrı 
erMnıharbiye reisleri general Halder 
ve Werth ile Alman, Macar ve lspanyol 
askeri heyetleri manevralarda hazır bu
lunacaklardır. 

iki gündenberi Italyanın bütün şimal Ttalyan ordtısu kumanda heyeti 
kolordu, 1 czırhlı> kolordu, 1 <hafif ve 
seri> kolordu, 1 ekendi vesaitine bindi
rilmiş> kolordu ve muhtelii piyade cü
zütamlarından mürekkeptir. Bunların 
arasında 30 csiyah gömlekliler) alayı 

bulunmatkadır. 

Roma 2 (A.A) - Askeri mehafilde 
söylendiğine göre bu seneki manevralar, 
ltalyan erkfuııhnrbiyesine çok miktarda 
motörlü kıtaların kullanılması neticesin
de elde edilecek randıman hakkında bir 
fikir vermeğe matuftur. Tahşidatın ne 
fekilde yapılacağı, bu kıtaların muha
rebe mıntakasına ne suretle sevkcdile
rck muharebeye iştirak ettirileceği hak
kında Italyan erkfinıharbiyesi bir fikir 
edinmek istemektedir. 

Italyan tankları bir geçid resminde Bu hususta Italyanlar tamamiyle mo
törleştirilmiş kıtalarla ilk tecrübeyi is
panya harbı esnasında yapmışlar ise de 
bu tecrübe pek kısa ölçüde yapılmıştır. 
Bu sefer, Italyan gazetelerine göre cse
kiz giln zarfında 12.000 motör işliyecek
ür.> 

mıntakalarmda ve bilhassa Po vadisinde 
muhtelif cüziltamlar tahassün etmekte
dir. Hayat, buralarda askeri bir mahiyet 
almıştır. Yollardan mütemadiyen tren
ler, kamyonlar, toplar, piyade ve süva
ri kolları geçerek Po vadisinde muvak
katen yerleşecekleri noktalara doğru 

gitmektedirler. 

Sekiz gün devam edecek olan manev
raların mevzuu ıudur: 

Alp geçitlerinden inen duŞman Tori
noya doğru ilerliyerek Lotaret ve Gra
nero geçitlerinden Piemontea girmiş ve 
Cenevre ve Cenis dağlarında ltalyan is-

tihkfunlıırını tahrip etmiştir. 
Po ordusunun kısmı küllisi o zaman 

mildahale ederek Alplara doğru hareke
te geçecek ve kat'i neticeyi Asti-Casale 
hattında 70 kilometrelik bir cephede 
istihsal etmeğe çalışacaktır. Bir taraftan 
da bu orduyu icap ederse takviye et
mek üzere Po mıntakasından muhtelif 
cüziltamlar Alplara doğru ilerliyecektir. 
Manevraların Uçüncti safhası, söylen

diğine göre, zaferden istifade harekatı
dır. Yani kıtalar tekrar Alplara çıkarak 
garbe doğru ilerliyeceklerdir. 

Yeni tipte olan Po ordusu 3 motörlü 

Tabii hava kuvvetleri hareMtın biltün 
safhalarında başlıca rolü oynıyacaklar
dır. 

Italyan erkIDııharbiyesinin doktrinine 
göre bombardıman tayyarelerinin cephe 
yanldığı zaman bir çok ahvalde orta de
recedeki topçu kuvvetlerinin yerine 
muvaffakıyetle ve büyük farklarla kaiın 
olmaları lhundır. 

Tas Ajansının bir tebliği 
Bıı Butler'in son beyanatı Sovyet hattı 
hareketini tahrif şeklinde görülüyor 

lngiliz nazırları parlamentodan çıkarlarken 

Moskova, 2 (A.A) - Tass ajansı bil- zarar verip verıniyeceğimiz meselesi de ketlerinin istiklaline zarar verilip veril-
diriyor : mevcuttur. ı miyeeeği meselesinde değil - zira iki 
Matbuatın bildirdiğine göre, dış işle- Butlcr : aBu istiklnle zarar verme- taraf ta bu istiklalin garanti edilmesi 

ri parlamento müsteşarı Butlcr 31 tem-ı mekliğimiz l!ızundır ve görüşmelerdeki lehindedirler - •Doğrudan doğruya ol
muzda Avam kamarasında ynptığı be-1 gecikmenin başlıca sebebi de bu ihtilaf- mıyan• taarruz hakkındaki formülde 
yanatta, İngiltere hükümetinin Sovyet-1 tın demiştir. Baltık memleketlerinin istiklaline znrar 
ler birliği ile İngiltere arasında mevcut Tass ajansı bu münasebetle şu tebliğ- verecek mütearrız için hiç bir kaçamak 
ihtilafları biran evvel ortadan kaldır- de bulunmaktadır : Eğer Butler haki- yeri bırakılmamac;ı meselesindedir. Mü
mak için bütün tedbirleri almakta ol- katen böyle söylemiş.se, Sovyet hükü- zakerelerin gecikmesi sebeplerinden bi
duğunu bildirmiştir. Bu meseleler ara- metinin hnttı hareketini tahrif eylemiş- ri, İngiliz formülünün mütearrıza böyle 

Yeni bir Alman plinı 
Slovakya toprakları Macarista-na 
verilecek, Romanyanın Polonyaya 

yardımına mini olaacak 
Paris 2 {A.A) - Boutelleau, Londra

dan Figaro gazetesine bildiriyor: 
Ingiliz hariciye işleri komitesinde ya

pılan müzakere esnasında yalnız Mos
kova veya Tokyodaki Ingiliz büyilk el
çilerine gönderilecek talimatın görilşül-

mUş olmadığını kuvvetle zannettirecek 
sebepler mevcuttur. Lord Halifaks bey
nelmilel vaziyet hakkında umumi iza
hatta bulunmağa memur edilmi~tir. Na

zır, dl§arıdaki Ingiliz mümessilleri tara
fından kendisin~ gönderilen mühim ra
porları göz önlinde tutarak geçen sene
nin aynı devresindeki intibadan daha 
nikbin bir intiba verememiştir. 

Umumi dikkat bilhassa Danzig Uze
rinde toplandığı halde, hakikatte Alman
yanın fiilen kontrolü altında olan Slo
vakyaya mühim miktarda Alman ajan-

ları girmektedir. Alınan planı, Alman
ya tarafından mutlak kontrola tekabül 
eden bir anlaşma mukabilinde, Slovak
ya topraklarını Mac:ıristana vermektir. 
Bu rullaşma mucibince, Alman kıtaatı 
Romanya hududuna kadar Macaristan
d:ı serbestçe dolaşabileceklerdir. 

Böyle bir hareketin stratejik ehemmi
yeti kolnyca anlaşılabilir. Bunun hedefi 
Romanyadan Po1onyaya her türlü mU
zahercte, Macaristanda her türlü isyan 
hareketine mani olmaktır. Bu vaziyet 
bilhassa Alman kıtaalına bUyük bir ha
reket kabiliyeti temin edecektir. 

Journal gazetesinden: 
Danzigde her türlü Alman harp mal

zemesinin depo edilmesi ve askeri hazır
lıklar, hiç şüphesiz ne Varşova, ne de 
Paris ve Londranın gözden kaçırmadık
ları bir vaziyet hfü:al etmektedir. Danzig 

\'·' 

Leh askerleri vaz zif el eri baıla rma gidiyOTlar • 
statüsünde dikenli tel şebekesi himaye- posten gazetesi, «Polonya, Danzigli ~ 
sinde yapılacak her türlü değişikliğin Danzig ekonomik camiasının eilnd~. 
bütün mesu1iyeti Almanyaya ait bir ta- rnak mı istiyor?> başlığı altında n :. ~ 
arruz mahiyetinde telakki edileceğinin tiği bir yazıda, Polonyarun Amada fa 
Berlinc evvelden haber verileceği tah- rikası gümrük kontrolilnU knldırn1~ 
min edilebilir. nın Danzigin ekonomik icabatına -~ 
Varşova 2 (A.A) - Leh makamları, gayir olduğunu, zira fabrikanın 1'01~ 

son zamanlarda B.N.B. tedhiş teşkilfitı yaya milyonlarca golden yiyecek ıo3 
azasından bir çok Ukranyalıyı Polonya desi ihraç etmekte olduğunu bUclirl1°' 
aleyhinde ve Hitlcr lehinde tahrikat yap- ve diyor ki: 
mak suçundan tevkif eylemiştir. Buna binaen, Polonyanın istediği ~ 

Verilen malfunata göre, suçluların kilde Danz.ig malına boykotaj ynpıbJ.1" 
tizerlerinde ve evlerinde bulunan vesi- sı yeni bir ekonomik istikamet nJ"iJ.Ô' 
kalar bunların Alman ajanlariyle mü- maksızın ve Almanya - Danzig gUj 
nasebette bulunduğunu kat'i surette is- rük hududunun kaldırılması :muvaf 
pat eylemiştir. olup olamıyacağının tetkikini inta~ edl' 
Varşova 2 (A.A) - Danziger Vor- bilecektir. 

Çin kendinden emindir 
Çin başkumandanı, Japon planının 

iflasa mahkiim bulunduğunu söylüyot 
Chung • King 2 (A.A) - Chek.iai 

ajansından: 

Başkumandan Çang-Kay-Çek, dün in· 
giliz - Japon ibtidai anlaıması hakkında 
irad ettiği mühim bir nutukta, japonya
nın büyük devletlerle anlaşmak veya Çin 
ekonomisini devirmek. için hainleri ileri 
sürmek suretile Çini boyun eğmeğe mec• 
bur edeceğini ümit ettiği takdirde iflasa 
mahlc:um olduğunu söylemiştir. 

Beynelmilel vaziyetten bahseden ma• 
reşal, uzak ıarkta bir Münih hadisesi ol• 
masına imkan olmadığını ve Asyanın bu 
günkü vaziyet ile A vrupanın mühim ha· 
disesinden evvelki vaziyeti arasında hiç 
bir müşabehet bulunmadığını ve Çin mc· 
tin ve kendinden emin oldukça, dostla· Mare§al Çankay şek ve 

rından hiç birinin kendisini terketmiye· ıh' b. h t h' b" ·· k'·J b" · · ·11· ç· ·· "'kl · · ıç ır uaume ve ıç ır muş u , ızı, aıansı mı ı ın gumru ennın 

ceği:e .. kani bulunduğun~ söyl~miştir. 1 tam istiklalimiz için yapmakta olduğu- muvakkat hükümetine ait paralan ~.11 
Sozu bundan sonra Çındekı para me• muz mücadele ~eklindeki mukaddea va- ettiklerini tekzip ediyor. Bu güınr 

selesine nakleden mareşal. son günlerde zifemizi terketmeğe icbar edemiyecek· japon parasını bile kabul etmemekt• 
Çin kambiyosundaki düşüklüğe rağmen tir. ancak milli Çin parasını kabul e 
milli ekonomi esaslarının askeri sahadaki Şanghay 2 ( ö.R) _ Santral Niyuz tedirler. 
kadar kuvvetli olduğunu kaydederek çin 
hükümctinin para kıymetini muhafaza 
edeceğini ve meşru muameleler için muk
tezi ecnebi parası vereceğini temin et• 
miştir. 

Çin başkumandanı, müteakıben askeri 
harekattan ve dahili siyasetten bahsede· 
rek Vang • Ching • Vei'nın müfareka
tindenberi vaziyetin daha ziyade istikrar 
bulduğunu ve Çin mukavemet harbinin 

milli mevcudiyet için bir mücadele oldu· 
ğunu harici hiç bir hadisenin Çin milleti· 
nin tuttuğu yol üzerinde müessir olmıya· 

cağını bu itibarla japonyanın hainleri 
kullanmak ve dost milletleri Çinden 
uzaklaştırmak için yapbğı teşebbüslerden 
Çinin katiyen telaş etmediğini bıldirmiı 
ve sözlerini §Öyle bitirmiştir: 

- Dünya, maksadlarımızdan haber-
1 J "'' ., 

iki tayyareci kardeş 
Havada ikiyüz ondokuz buçuk saat 

kalmak suretile rekor kırdılar 

Springfield - tılinois 2 (A.A) - Moody ismindeki tayyareci }car" 
deşler iaşe edilmek şartile hafif tayyareler için tesis edilen dünya rn°" 
kavemet rekorunu havada 219 saat 34 dakika kalmak suretile kırrnıŞ" 
lardır. Tayyareciler havada dolaşmağa devam etmeğe karar verınişle1"' 
dir. . lı 

Bundan evvelki rekor, havada 218.saat, 43 dakika kalan Amerık3 

Schleiper ve Long tarafından tesis edilmişti. . do 
Moodya'lerin tayyaresi madeni tek satıhlı ve .5.5 beygir kuvvetın 

' • •• ' .. ' ' 'I• 


