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ilin ıniinderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

• ihtiyat deniz kuvvetleri 

Londra 8 (A.A) - Amirallik dairesi 
deniz kuvvetlerinde iki hususi ihtiyat kıta 
daha vücuda getirmeği kararlqhnn1fhr. 

·-------' 

Milli elimiz memnun döndüler 
Cümhurreisimiz en çok or
man işile alikadar oldular 
lnönü bu tetkik gezilerinde köylünün 
giyiminden, yaşama şartlarından en 

küçük çocuğun okuma derdine 
kadar alaka gösterdiler 

Milli Şef Boluda onnan tetkikinde 

Avrupa 
---i::r·---

leruden korkunç 
timaller altına 

düşmüştür •• 
-<:r-

HAKKI OCAICOC.LU 

Ankara (Hususi) - Cumartesi gllnü sabahı Ankaradan ayrılan ve Ankara 
ve Bolu vilayetleri dahilinde bir yurt seyahati yapan Milli Şefimiz dün ak
şam saat 19 da Ankaraya avdet buyurdular. Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, 
vekillerimiz ve genel Kutmay başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak Milli Şefi 
Akköprü başında istikbal ettiler. 

Milli Şef otomobillerinden indi, kendilerini karşılamıya gelenlerin ellerini 
teker teker sıktılar, iltifatta bulundular; ve üç gün, iki gece devam eden 
yurt seyahatlerinden memnun olarak avdet ettiklerini söylediler. 

-=:-Güzel yerler gezdim, dediler, Bolude. ve Geredede tetkikler yaptım. Gü
zel mesireler haline gelebilecek bir çok yerler gördüm. Bazıları için valiye 
söyledim. 

Cümhurreisimiz Başvekilimizden ve Hariciye vekilimizden, Ankaradan 
uzakta bulundukları günler zarfında cereyan eden vekayi hakkında izahat 
istediler. 

- Çok iyidir paşam, cevabını aldılar. 
Bundan sonra da Milli Şef, otomobillerine binerek Çankayaya çıktılar. 
Ankara 8 (Milli Şefi seyahatlerinde taip eden arkadaşımızdan) -

** BOLUDAN HAREKET 
Saat ona yaklaoıyor. Vali konağının 

. Son aylar içinde Avrupada derin önü geçilmez bir hal almıştı. lnönü, yan· 
bır sükunet hüküm sürüyordt lannda aayın •efikalan bayan lnönü ve 

maiyyetlerindeki diğer zevat olduğu hal
de konağın bahçesine çıktılar. Alkış tu
fanı başlamıştı ve bir türlü sonu gelmi
yordu. -SONU 4 cü SAYFADA- Inônü tetkik seyahatinde 

~ liarp hazırlıkları bütün §İ· 'etile -----

8
---T------T-u-.. -r_k_o_gw_}_u ___ ı·l-e--b-1.-r---.. -.-.-------

\'am ederken bu sessizliğin mana- • urgut goruşme 
11lıı anlamak hayli güçleımiıti. 
~Bir kısım aalahiyetli muharrirler 
~ aükt'itu korkunç bir infilakin bat· 
~ ~cı, diğer bir kısmı da barış cep· 
ttınin enerjik kararları önünde T o
~iterlerin gerilemesi şeklinde tefsi· 
1
' uğraşıyorlardı. 
d C.eçen cumartesi gününe kadar 
d ~am eden bu vaziyet birdenbire 
'ııişiverdi. 

Ticaret ve Sanayi odaları beşinci 
kongresinde neler konuşulacak? 

~ Almanyadan endişe verici haber
r geldi. 

Odaları Ticaret ve Sanayi diye 
bölüme ayırmanın faydaları var 

iki ayrı 
mıdır? 

d Almanyada askeri harekatın bir-
'tıbire şiddetlendiği, Münih anlaş- Yakında Ankarada toplanacak Ticaret Ticaret ve Sanayi odalarının Beşinci 
;~ına tekaddüm eden günler faali- ve Sanayi odaları kongresi için bundan kongresini, yüksek Ticaret vekaleti bi-
~'lınin göze çarptığı, halkın büyük evvel İzmir Ticaret ve Sanayi odası rinci teşrin sonlarında içtimaa davet et-
~ı\.endişe içinde bulunduğu bildi- umumi kA!ibi Turgut Türkoğlunun An- mek tasavvurundadır .. Bu maksatladır 

"11. karaya davetini ve geçen hafta şehrimi- ki şimdiden bazı hazırlıklara başlamış 

_t:"ilhakika bugün Almanyada iki ze avdet ettiğini yazlill§tık. bulunuyor .. 
llıılyon asker •ilah altındadır. Dün gazetemizin bir muhabiri Turgut Bir kaç ticaret odası umumi ktıtipleri 
~Ağustos sonlarına doğru bu mik· Türkoğlunu makamında görerek Ticaret arasında benim de Ankaraya çağırıl-
~{•n beş yüz bin daha artacağı temin odaları kongresi, kurulması mutasavver maklığım bu hazırlıklar içindi .. 
ltııuyor. Sanayi odaları ve birinci kordonda inşa- Kongrede ne konuşulacağını, yani 

, Cerçi bu askeri harekatın Alman- sı kararlaştırılan tüccarlar kulübü hak- ruznamenin neler ihtiva edeceğini bil-
:~'!a yapılacak büyük manevralarla kında kendisine muhtelli sualler sor- miyorum .. Fakat şunu söylemeliyim ki 
~alı olduğu da söyleniyor9a da muştur.. Ticaret vekaleti, Ticaret ve Sanayi oda-
i teminata İnanmak biraz güç olu- Turgut Türkoğlunun verdiği cevap- !arından memleketin ekonomik menfa-
10t. Çünkü Almanya şimdiye kadar Bay Turgut Türkoğlu !arı aşağıya geçiriyoruz.. - SONU 7 nci SAYFADA -
,.kllhğı bütün tecavüzlerde sistema- --------------------- ----------------------

~'.le;i~~j:~~et::,:~:~~IY~r~::'r~:~i Fuar hazırlıg""" 1 bı·tmek u·· zere 
ı:~~az;~~tf: ~:::~'.lmıyacağıni hiç 

~ ~erede kaldı ki ortada bir de Hit
·tııı kat'i sözü var. 

~ı° da şudur: cDanzig Almandır. 
tııanyanın olacaktır.> 

~· Danzigi behemehal ele geçirmek 
~~ Hitler Alman milletine kat'i va-

Vekillerimizden bir kısmı, 7 Devlet sefiri ve birçok 
mebuslarımız Fuar açılışında bulunacaklarını bildirdiler 

trde bulunmustur. Dokuzuncu İzmir 
it Buna mukabil barış cephesinin de enternasyonal fuarı 
ttddüt göstermiyen kat'i kararları hazırlıklarına bü

~:t~ır. Bu da Almanyanın her hangi yük bir faaliyetle 
1 lıı bir tecavüz hareketinin silah devam olunmakta
lııııretile mukı.bele göreceğidir. dır. Fuar sahasında 
ı~u kararı teyid eden yepyeni bir inşaat işlerinde iki 
\r<J ıse de geçen pazar günü Polonya bin beş yüzden faz
~ltı~ları baş kumandanı Mareşal in işçi geceli gün
lıı 1ııli Ridz' in yarım milyon insan düzlü çalışmaktadır. 
~kurunda irad eylediği ate~li nu- Bu seneki fuarda 
~ur. Atraksiyon işlerine 

lııd 0lonyanın en salahiyetli ve en fevkalade eheınmi
~İt r:ılı şahsiyeti olan Mare•al hiç yet verilmektedir. 
~~-jUPheye mahal bırakmıyacak bir Bir çok pavyonlar-

ı de dem istir ki: da dekorasyon işlc-
~i;- Zorbalığa kar.çı verilecek tek rine başlanmıştır. 

cevap Vardır: Kuvvet ve sid- Bir hafta sonra 
--SONU 2 iNCi SAYFADA-· Kültürparka halkın 

HAKKI OCAKOGLV - so~u 2 İNCİ s.'\J.iFEDE - Geçen seneki )tıardan bir gece görünuşii 

1\filli Şef halkın dileklerini dinliyor 

Italyanlar 
Bulgaristandaki tahri
katlarını arttırıyorlar 

Arnavutlukta ise fena vaziyetteler 

Arnavutlar bütün kuyuları zehirlediler. 
Bir Arnavut kadını tecevüz eden iki ltal
yan askerinin kafasını balta ile kopardı 

Is tan bul 8 (Hususi) - Sofyadan ae· ltalyanlar bilhassa Arnavutluğun daği ak 
len haberlerde ltalyanların BuJ&aristan- arazi.inde fena vaziyette bulunmaktadır
daki tahrilcatlarını arttırdıkları bildiri!- lar. Memleketin dağl>k arazisinde çete 
mektedir. Bulgar faşistlerinin Yunan Ma.. harbi devamdadır. Kuyulara halk tar .. 
kedonyıuını paylaımak için ltalya ile fından zehir dökülmesi üzerine ltalyanlar 
gizli muhaberede bulundukları aöyleni- İçme suyunu memleketlerinden getirıne
yor. Bu tahrikat karşısında Bulgu halkı· ğe mecbur kalmııludır. Tiran civannd• 
nuı ekserisi endişe izhar etmektedir. tecavüze maruz kalan bir Arnavut k .. 

lotanbul 8 (Hususi) - ArnaTUtluktan dını ilci ltalyan askerinin kafasını halt• 
gelen yolcuların ifadelerine ıöre de ile parçalaımııtır. 

Ankarada bir facia 

Kıskanç bir koca 
Karısını ve ev sahibini 

küçük çocuğunu da 
öldürdü. iki 
yaraladı 
• 

Kendisi de yetmiş metreden atlayıp öldü 
Ankara 8 (Hususi) - Dün burada, 

son senelerde eşine az rastlanan bir fa
cia olmuştur. Facianın kurbanları iki 
erkek bir kadın 3 ölü, biri ağır diğeri 
hafif yaralı iki çocuktur. 

HADtSE NASIL OLDU? 
HAdlse kısaca şudur. Koyunpazarın

da terzilik yapan Agop isminde bir er
meni terzi, kiracı olarak oturduğu evin 
sahibi eski hBklınlerden mütekait B. Ri-

falı, kendi karısı Hayganoşu bıçakla öl· 
dürmüş, iki çocuğunu yaralamış ve ken• 
disi de 70 metre kadar yüksekte olan 
kale duvarından atlıyarak ölmüştür. 

* Iç hisar, eski Ankaranın en tipik ma-
hallelerinden birisidir. Buralar ayakta 
durabilmek için birbirine bel vermiş es
ki, harap, kafesli evler ve ancak bir ara-

- SONU 7 İNCİ SAHİF'EDE -

Yurdsuz kalan Çek yahudileri 

Parita vapuru ile dün 
limanımıza geldiler 

Vapurda ne kömür, ne s~~ ve ne de yiyecek var· 
dır .. Hastahk ihtimaline binaen $ehire çıkarıl· 

mıyan yolcuların vaziyetıe~i çok elimdir .. 
Panama bandıralı Parita vapuru İz. museviler, Çekya Alman idaresine geç

mir limanına gelmiş ve 500 - 600 Çek- tikten sonra Romanyaya gelmiş, bun.
yalı musevi getirmiştir. Sahil sıhhiye dan bir müddet evvel Köstenceden Pa· 
müdürlüğü gemide musevi dolu olduğu- rita vapuruna binmiş ve Rodos adasına 
nu ve bunların arasında hastalık olma- etmişlerdir. 
sı ihtimali bulunduğunu nazarı dikkate Fakat Rodostaltl İtalya idaresi bu mu. 
alarak pratika vermemiş, gemi limana sevilerin adaya çıkmalarına müsaade 
girememiştir. Parita mendirek dışında etmemiştir. 
demirlemiştir. Bunun üzerine Parita ve içindeki Mu-
Yaptığımız tahkikata göre, Çekyalı - So~:U 4 üz.;cü S.ınİFEDE -



---·- ------

Mustafayı öldürmek isti yen 

Yetmiş beşi· Meh e n 
muhakemesine başlandı 

Adliye binnsı dahilinde katli sandalye- dim. Müthiı bir teessüre kapıldım. Izmi
ci Mustafayı öldürmek kaadile tabanca re geldim. Adliye binasının merdiven 
kuııunile yaralıyen Rizeli 75 Yaflannda başında bckleyordum. Jandarmalar to

T 

Hi 
Zeytin 

Mahsulii bu yıl 
bereketlidir 

H ERLE 
yo proğramı 

Avi-upa 
·----1:.r·---

Yen· en korkunç 
ihtimal er altın 
d ·şmüştür-

--tr-
HAKKI OCAKOt.LU 

- BAŞTARAFl 1 İNCİ SAHİFEDE 

Mehmet ile kendisine yarc:lım etmekle runumun katilini malılceme salonuna gö- Izmir bölgesi zeytincilik mütahassısı 
ıauçlu oğlu Ali haklarında müddei umu• tünnck için merdivenden çıkarlarken bü- B. Nazım Kılıç Manisa, Kasaba, Kemnl
milikçe y pılmakta olan tahkikat sona yült bir heyecana kapıldım. Zaten bir paşa, ~me, Foça ve Menemen hnvali
ermiştir. gün evvel çok fena vaziyette kalmıştım. sinde :r.eyün mahsullerinin vaziyetini 

Suçlular cürmümeşhut kanununa göre Ekmek yimek bile aklıma gelmemioti. tetkik ederek dönmUştUr. 

Mükellef amelelerin yol-
1 lara sevkine başlandı 
Vılayet yollarında yol inşaatı için caktır. Bu suretle valiniıı yol progranu· 

amelei mUkellcfeyi davet ile yollara nm tahakkuku için bir hamle gösterile-

det .. Sulhu diğer bütün milletlef 
gibi biz de takdir ederiz. F akaf 
hakkın bazıları için vermek, Jı· 
ierleri için de almak olduğuna 
hiç bir kuvvet bizi ikna ve icbar 
edemiyecektir. Danzig aıırlarıll 
bağlariyle Polonyaya bağlı bıılıt
nayOT. Danzig Polonyanın ikttJIJ
di ciğeridir. Polonya noktai t1d• 

zarını hiç bir şüpheye mahal ~t· 
rakmıyacah mrette apaçık taırth 
eylemi tir.» 

dün öğleden evvel mevkufen ağır ceza Yalnız sigara ve su içiyordum. Torunu· Manisanm Muradiye, Çobanisa hava
mahltcmcainde muhakeme edilmi§)crdir. mun katilini 1ıörünce kendimi kaybettim. lisi ile Kasnba, Kemalpaşa, Foça ve Me-

Müddei umumiliğin esu talepnnmesin- Ve tabancamı çekerek ateş ettim. nemen havalisinde zeytin mahsulü be-

sev kinc başlanmıştır. ccktlr. 
Vaii B. Ethem Aykutun riyasetinde Inşa edilecek yollar, motörlU, motör-

toplanan vilayet daimi encümeni amelei süz her türlü nakil vasıtalarının geçme
mUkelle!enin iş programını tetkik ve sine ynrar bir şekilde yapılacaktır. 
tasvip etm;..+; .. , 

Je maznun Mdunedin ~ürk ceza kanu· Başka bir şey bilmiyorum. reketlldir. Urla kazası ile Çeşme kaza-
nunun 450 inci maddesinin dördüncü .. . A sının bir kısmında mahsul az ve kUçilk ~- Bu sene vilayetimizdeki köy yolların-
b d

. .. hak dil , . Muteakıbcn oğlu Ali dinlenmış ve ha· tanelidir. 
en ıne gore mu eme e ı mesı ısten- . A v .. • 

k 'd' B dd .d duıede alakalsı olmadıgını soylıyerek 
mc te ı ı. u mn e ı am cezasını müs- l •. 1 • • 

'-!-d. r::o k • I ıun arı aoy emııtir. te1ZUI1 ır. ra at yıne ta epnamede müd-
dei umumilik, suçlu hakkında Türk ceza - Ben mıı.sunıum. Boşuboıuna tevkif 

kanununun 62 S 1 56 ddel 
edildim, hapisanede yatıyorum. Ailem 

• , ve ıncı ma e• • . k A • 

· • d d"-L I efradı penşan vazıyettc almıştır. Hadı-
nnm e nazan uuı;;ate a ınmasmı iste- v 

~-.. 

Kır gazinolar ~ 
Jan armaca 

Vilayet Nafıa müdürlüğü tarafından dan bir çoğu tamamlanmış olacaktır. 
hazırlanan bu programa göre bu sene Amelei mükellefe başında çalışacak fen 
mükellef amele usuliyle vilAyctin bir memurları ile çavuşlara talimat verll
çok köyleri yollarla şoselere bağlana- miştir. 

Ankara kız meslek • ti' sede alakam olmndıgına göre serbest bı-
m~ r. -'--1 • d , 

6 
. . rıuu mamı nca e erım. 

2 met madde suçun mahiyetine na· 

teftiş eırli~c:-'-
viIUyet jandarma komutaniığı, lncir-

okuluna 

Bu beyanatı büyük bir geçid res~ 
takip eylemiş, hatta Polonya harics~ 
ye nazırı Miralay Bek topçu kıtaatı• 
nm başında yer almıştır. Çok heru 
canlı vatan severlik tezahürü ek 
alan bu toplantıda 1863 Polonya İS" 
tik.lal mücahitleri, ve Polonyanın s<!n 
kurtancısı müteveffa Pilsudski'rıiJI 
karısı da istiklal mücadelesinin biı 
sembolü olarak yer almıştır. 

zararı S 1 inci madde hadisede tahrik Daha sonm ş&hitler dinlenmiş ve vı:ıka.. 
bwunduğundan 56 ıncı madde de auçlu· yı gördükleri gıôi anlatmışlardır. Şahit
nun yaşının 65 den fazla olduğundan ler, Mustafanın jandarma muhafazasında 
bah~tmcktedir. merdivenlerden çıkanlırken bir silah sesi 

altı plAjı ile gazinolan, ve civardaki kır 
gazinolarını bir teftişten geçirmiştir. 

1 aca t 1 
şa t]a 

ede ara
elerdir? Bu maddeler, uçlunun cezasının ten· duyduklannı. ko§Up baktıklannı, Meh

zilini icap ettiren noktalan göstermek- medin dinde tabanca gördüklerini, Mus
tedir. tafanın bu tabancayı Mehmedin elinden 

ihtiyar Mehmet ve oğlu Alinin ağır kaptığını, jandarmaların da Mustafıtnın 
cezn mahkemesinde öğleden evvel mu- elinden tabancayı aldıklannı, Alinin o 
hnkemelerine başlanmış, evvela hakların- sırada ihtiyar Mehmedi geri doğru çek
daki müddei umumilik talepnamesi tiğini. ba kaca hadiseye karışmadığını 

okunmuş ve sonra istfoveplarmn bqlan· söylemi lerdir. 

mıştır. Mahkeme heyeti, Mustafanın hopisane 
Mehmet Rizeli, 75 yaşında olduğunu, önün"de öldürdüğü Ahmedin hakikaten 

sabıkası olmadığını, ııöylediktcn sonrn torunu olup olmadığını tahkike ve meh· 
valı:ayı §Öyle anlatmıft:ır. medin bık.ası olup olmadığının Rize-

- Mustafanın öldürdüğü Ahmet KUJ den aorulmıwmı., Alinin hadisede alakası 
benim torunumdur. Onu elimde büyüt· bulunmadığına göre serbest bırakılmasına 
tüm. öldürüldüğünü Mani.sanın Saruhanlı knrnr vcrmi~ muhakemeyi önümüzdeki 
köyünde bağ bekçiliği yaparken öğren· cuma gününe bırakmıştır. 

şıklar köyünde bir • 
cınayet 

• 

Gece yansından sonra yapılan bu tef
tişte bazı erkeklerle beraber baz.ı genç 
kadınlar mUnasebet halinde tutulmuş
lardır. 

Bir otomobil içinde bir kndın ve dört 
erkek bulunmuştur. Şüpheli kadınlar 
muayeneye sevkolunmuş, dördünün cild 
hastalıklarına müptela olduktan anln,,cill
mıştır. 

Şehir dışındaki gazinoların teftiş ve 
kontrolüne ehemmiyet verilmektedir. 

-*-Buca suyunun 
dahili şebekesi 

yapılıyor 
Bucaya geUrilen içme suyunun dahili 

şebekesi için inşant hazırlıklarına baş
lanmışbr. 

Buca belediyesi tarafından belediye
ler bankasından istikraz olunan para ile 
dahili şebeke ikmal olunacaktır. Geçen Nur ddi as ı y 

ne arkadaşını öldü d ·· 
• sene içme suyu harici şebekesi ikmal 

edilınişU. Bu sene dahili şebeke de ta-
mamlnnacak ve hallc temiz ve sıhht su
ya kavuşacaktır. 

Bornova nahiyesinin Işıklar köyünde! Nurettin. arkadaşı Mustafaıun yanma E ll~llRI 
bir cinayet olmuştur. koşmuş, onun öldüğünü görmüştür. Arasın a terfiler 
Aldığımız malQmata göre hadise şu Kahve balkı, .hAdiseyi haber alın te- Vilfıyet Nafuı müdüı'Jüğil başkatibi 

§eldlde olmuştur. lefonla Bornova jandarma komu~ B. Tahir Akbulut yeni teşkilat kanuna 
HilsnU oğlu Nurettin ile arkadaşı vak'adan haberdar edilmiştir. göre iki derece birden terfi ettirilerek 

Mustafa akşam üzeri köy kahvesine gi- Vak'a mnhnlline gelen jnndnrmnlar, muamel t şefliğine tayin olunmuştur. 
derek otunnuşlıırclır. Bu sırada ayni Nurettlnle Aliyi yakalamışlardır. Diğer nafıa kiitipleri de bir derece 

kahvede Abdullnh oğlu Ali de otumıak- Htidise tahkikatına müddeiumumi mu- terfi ettirilmişlerdir. 
ta idi. avinlerinden B. Sabri Atamaner tara· --

Ali ile ~ustaf ve Nurettinin araları fmdan el konmuş, gece geç vakite ka- Sıh a emuPIGPının 
öteden bcrı açık bulunduğundan Musta- dar şahitler isticvap olunmuştur. Cina- erf İİ-
fa ve Nurettin kahve içinde Alinin :Uze- yet için kullanılan tnbanca bulunama- Sıhhat ve içtimai muavenet "\0cktılet1-
rine atılarak onu fena halde dövmUşler mıştır. Bu vaziyet karşısında tabancanın nin lzmir vilayeti teşltllnbna aid barem 
ve Aliye bıçak çekmişlerdir.. kim tarafından atıldığı anhışılamamıştır. cedvelinin vileycte geldiğini ~· 

Tecavilze uğrıyan Ali: Dün yapılan esaslı tahkikatta taban- t~{eni Bareme göre Sıhhat memurlan 
- Beni öldilrmek istiyorlar.. canın Nurettine ait olduğu ve Nurettin nrasınd bir çoı;u terfi ettirilmiştir. 
Diye bağırarak kahvenin arka kapı- tarafından atılmı kurşunun Mustafuyı -*-

sından çıkmış ve tarlalar arasında kaç- )•aralıyarak öldürdilğü anlaşılın~. emtnuzda limanınuza 
mağa başlamıştır. Nw-ettinin ~r~ukla attığı kurşun- gelen Va lll'Jar 

Nurettin ve Mustafa, sarhoş bir ha}. dnn Mustafanın yaralandığı ve öldüğü Izmir ticaret ve sanayi odasınca ha-
de Alinin peşine düşmüşler ve onu so- tahmin olunmaktadır. zırlanan bir istatistiğe göre Temmuz ayı 
kaklarda kovalamağa başlamışlardır. Mustafanın cesedi memleket hnstanc- zarfında lzmir limanına 161 Ti.irkJ 4 AJ. 

Bu sırada bir tabanca sesi duyulmuş sine naklolunmuş ve orada otopsi yapıl- man, 2 Amerikan, 1 Belçika, 5 Fclc-
ve Mustafa : mıştır. menk, 1 Danimarka, 2 Fransız, 7 lngiliz, 

- Of yandım, yetişin!.. Tabnnca mermisinin .Mustafanın bo- 4 Isvcç, 14 Italyan, 2 Polonya, 3 Macar, 
Diye bnrıınırnk yere düşmüştür. Mus- gazına saplandığı ve içeride kemiğe rast.- 1 Norveç, 2 Romanya, 1 Yugoslavya, 

tafn yere dil.,.c:tükten biraz sonra da o1- lıyarnk kaldığı anlaşılmıştır. 17 Yunan ve 2 Panama bandıralı olıru:ık 
mn..u:- T hkika üzere 229 vapur gın' 'p çıkmıc:tar. 

~nu.. a · ta devam edilmektedir. s 
Bu gemilerin gayri safi tonilatosu tu· 

tarı 128640 dır. 
Fuar hazırlığı Ti ede -*-
bl.tmek 0··zere BsrGl'engiz bil' csnayet ~ 9iı~.1ıonsoıosa 

a Polonyada tıpkı Almanyada old~· 
~ gibi büyük bir askeri faaliyet bıJ• 
küm sürmekte trenler hududa a.sket 

Bu yıl Ankara kız meslek öğretmen ve sağlam olmak, uzvt, ruhi hiç bir nok- yıiZmaktadır. 
okuluna yapılacak bir müsabaka imti- sanlığı veya gayri tabiiliği olmamnk, Polonyarun enerjik vaziyeti, Mıırt 
hanı neticesinde biçki-dikiş, moda, pi- okuldan mezun olurken geçirdiği imti- ~ın heyanabru Londra ve Pnris h8' 

şirme-rcsim ihtisas şubeleri için kız ens- hana ihtisas şubesinden aldığı not dere- raretle tasvip eylemektedir. 
titüsü ınezunlarındnn paralı yatılı, para- cesi pek iyi olriıakla beraber şehadetna- Yugoslavya kısmt seferber hafde
sız yatılı ve yatısız talebe alınacağı Ma· mesinin umuıril derecesi de pek iy ol- dir. ltnlyada, Macaristanda, Rontaıı· 
arif vekfileUnden şehrimizdeki alllka- mak. özel sınıflardan mezUJl ise son .sı- yada hatta Türkiyede manevra hıJ" 
darlara blldirilırılitir. Paralı ve parasız nıf sınavmdıı ihtisas şubesinden alclığı zırhklan çok gen~tir. 
yatalı ve nehari olarak alınacaklar, mü- notların derecesi pek iyi, diğer mesleki Dünyanın umumi manzarası be" 
sabaka sınavlan neUoesine göre veka- ve amell derslerden aldığı notlara göre şeriyetin büyük bir felakete do~ 
letçe tesbit edilecek:t.1r. Müsabaka imti- şehadetname derecesi iyi ve orta okul- sürüklenmekte bulunduğuna şüphe 
hanlarına ancak kız enstitülerinin öğret.- dan aldığı şehadetnamenin ~~a Lise btrakmıyacak kadar korkunçtur. 
men kurullnnnca namzed gösteirlenlcr smıflanndan gelmiş ise geUrdiğı tasdik- Avrupanın ufuklarını yine k,ıırD 
kabul edilecektir Namzedl . 'im namedeki notların vasatisi iyi olmak, bulutlar kaplamıştır 

· erın seçı e- ysı~ 22 den fazla bul k h' V · k · d'lst sinde, isteklilerde aranacak vasıflar şun- ....,... unmama ve ıç azıyetten ne adar endişe e ı 

l d 
. evlenmemiş olmak. yine azdır. 

ar ır. o· t nl k il b · '' Tilrk 1ın k b'll ahüı.k k k gre me er uru arı, u milracaat- Polonya. Mareşal Smisdi Ridı i1l 
0 a • 1 ınssa ara teri. leri tetl~k ederek nnmzedlerl tesbit ede- ağzile son sözünü söylemiatir. 

öğretmen olabilecek derecede kuvvetli cekl dir " er · $imdi karar almak Hitlere kalı1ot· 

•• Alman diktatörü cDanzig için hatP 

Oğretmen okullarına 1 b olamaz» şeklindeki kanaatini de~if' 
parasız ta e e tirmez ve bir hamle yapmağa kalk1• 

-------------------- şırsa korkulan büyük facianın ko'P1'' 

Şehi ço uğu olmak ter
cih sebepleri arasındadır 

cağından as1a süphe edilmemelidir. 
H lUU OC OtJLrl 

--·----B. Nadir Ener 
Müddeiumumt muaWıl B. Cahit özbtı· 

dak nylık mezuniyetini geçirmek ~ 
lstruıbula gittiğinden müddeiumumi ıntı• 

Geçen yJlarda olduğu gibi bu yıl da ları meslek kısmı beş, vilayet merkezinde avinleıinden B. Nadir Ener mUddeiıl" 
öğretmen okullarına parasız yatılı talebe lise bulunan orta okullar iki, diğer orta muınl ba~uavinlik vazifesini ifayn bat 
alın cağı Maarif Vekaletinden şehrimiz okullu dört namzed se ek 'bunların lnmıştır. 
Kültür direktörlüğüne bildirilmiştir çer 

B k 11 1 k I b 1 . ·T·· k ,adlannı derecelerine göre sıralayacak, : ..................................... ••'! 
u o u ara e maca ta e e erın ur fı l • • d ld imza1 ·--•-1..I ::ı"'-- -

ı mill• d __ , vı ~ enna o urup a,...._...arwr. : M , I I -
o ması, l uy5ı.uannın aag aın. karak- • e t r : 
terlerinin düzgün. ehliyet derecesi iyi ol- VckAlet tarafındaıı yapılacak eeçimdc S U 0 SU 0 3 ; 
ması ptttır. bütçeler göz önünde tutulacaktır. Tercih BıışınUlınrrirhniz llalda Ocakoğ11t·~ 

öğretmen okullarına girmek istiyenler sebepleri ,dıit çocuğu olmaktır. nun kızı Türkan Ocakoğlu ile tznıır: 
mezun olduklan veya kayıtlı bulunduk- Öğrebnen okUllaruıa kabul edilen ta· ihrncat kontrolörlerinden l\lelih Ba·: 
lım okullara müracaat edecektir. Öğret- lebe bir teılhhüt senedi imza ettirip ka- )'Ülkenin düğünleri dün gece inci·: 
menler kurulu bir eylwde toplanarak bul edildiği okula cötürecektir. öğret· • nıltı püı) gazinosunda ki ailenin ak·: 
mümcaat eden talebenin vaziyetini tel· men okullanna alınacak talebe velcliletçe i rılha ve yalruı dostlarmdım mUtcşe1'·: 
kik edecek ve liaeler üç, öğretmen okul· • gdecek listeler üzerinden _ ııeçilecektir. S kil knlnbnlık bir aile cemiyeti içinde: 

: ,ok samimi \'e cnııdan kutlulıuın1*: 
: sevimli genç edilerin saadetine bil·: Bir yavru 

Otomo il altında 
Bir gazinoda 

Ana ızın 

lıal '! ğ• GP ı plıtıl'dılılan cingar 
Evvelki gün Urladaıı İmıire gelmek- Sahil park gazinosunda Aydınlı Ya-

te olnn şoför Neşet İtilin idaresindeki ko kızı Müşerref Şengür \"e anası Boho
~? Urla numarnlı otomobil, Güzelynlıdn rn gazinoda şarkı söylendiği sırada gU
Uç kuyular mevkiinde yol kenarında rültü yapmışlardır. 
oynıynn Hüseyin oğlu 4 yaşında iMithat Kendilerini nezakete davet eden Ömer 
adında bir çocuğu çiğnemi,.<mr .. Hüseyin oğlu Aliyi dövdükleri iddia edildiğinden 
başından ağır surette yaralanmıştır. loziyle anası yakalanmışlardır. 

• • : tUn dnvctlilcr tam bir neşe ve sc·: • • 
: vinç lıavnsı içinde işürnk ehnişlcrdit•: 
: Bugün balayı seyahatine ~c~ a 

olan gelin ' 'C güvey sabah \aı..;tıcrı·: 
ne kadar tesit edilmişler ve mesut: ., . 
nile hayatlnruın bu samimi mub1 : • 
i~indc nezih ,.e kibar bir başlnogJÇ E 
ynpnu lardır. : 

Tire kazasının Büyük Değlımendere Şeh~ lngiliz ccneral konsolosu 

- BAŞTARAFI 1 fNd SAHll''EDE - civarı.oda harman yerine bir . t ol· diln vıHi~t makam~n~ ''ali B. Ethem 
emaye Aykutu zıyaret ctmu:tır. 

Kazadan sonra şoför tutulmuş, adliye- • ıır, __ _ 
:re verilmi§tir. Yaralı çocuk memleket ZeytinJıği 
hastanesine kaldırıimı, ise de Mlthat Jıasden mi yalıtıJGP? 

Gnzctcıniz ailesi genç evlilerin yeni: 
ytn-nlannın daima ayni ne,..c;e ve sDJl•: 
d tle muluıt olmasını temenni ecıcr·: 
kcn onlarla birlikte muhterem ııile-: 
lerini tebrik "\'e ı:;cvinçlcrine biltnıı: 
mevcudiyetiyle iştirak eyler. ,,i muştur. ~ 

girmesi yasak edilecektir. Ali oğlu 33 yaşında Hüseyin Bedel, -•-
Buna sebep, fuar komiteslnin funr sa- harmanında kalbi üzerine bir bıçak m- BAY AZMİ 

hasında hazırladığı sürprizi teşkil eden kulmak suretzyle öldilrülmüştür. Cinn- İthaUit gümrüğil müdür muavini bay 
Atraksiyon tesislerinin şimdiden halk yet esrarengi% bir mahiyet taşımaktadır. Auni terfian baş Jllildür muavinliğine, 
tarafından görülmesi arzu edUmemekte- Katilin kim olduğu belli değildir. Ad- onun yerine de İstanbul gümrük mua· 
dir. Bunlar, fuann sürprizleri halinde liye ve zabıtaca katilin meydana çıkan!- yene baş memuru bay Aziz tayin edil-
fuar gilnleri için saklanacaktır. ması için t.Bhkikııta ehemmiyetle d:?Vam tn4tir' .. Tebrik ederiz.. 

Sergi sarayında Etanol ve Vitrin kiro- olunmaktadır. -*-
lrunış olanlar, şimdiden dekorasyon işle- -*-- APaya girndş 
rine b.lşlamışlardır.. alı wımus ue yaraJaınq_ 
Fuarın açılış törenine davet olunnn Şamlı sokağında Mehmet Ali oğlu . Gazi bulvnnııda Hasan Hüseyiııiıı ga-

vekillerlmizden bir kısnu ile yedi ecne- küçük Hüseyinin üzerinde bir bıçak bu- mıosunda, Ahmet oğlu Sıtkı ile metresi 
hl devlet sefiri, mebuslarımız, İzmir fu- lunarnk alınmıştJr. Leman mfmabş;ı ederlerken araya gi-

nnnın yirmi nğustos pazar günü saat 18 Kadın döulilür mü?.. n:n Osman oğlu Ni~ 1İçyıldız kilçük 
de yapılacak açılma merasiminde bulu- İlyas oğlu amele Arif Tirensel. Halil bır çnkı ~~ Sı~ gogsünden ve sağ 
nacaklnrını fuar koınites reisliğine bil- kızı Hawnnın C'ırine girerek hakaret ve kolunun iki yerınden yaralamıştır. Suç-
dirmişlerdir. dövdilğU iddia edildiğinden yakalanmış. lu çakı ile birlikte yakalanmıştır. 

Fuar münasebetiyle İz.mirin bayramı tır.. -•-
31 gün ve gece devam edecektir. iUılıGnında 

•Dünkü. bugünkü ve yannki İzmir ve loymeti hakkında tam malOmat elde eSPtlJ' llarmq._ 
pavyonu• çok güzel bir şekilde hnzır- edeceklerdir. Alipaşa meydanında demirci Şevket. 
lnnmaktadır. Bu paVj·on, fuar mevsimi Ticaret ve Sanayi odaları, sergi sara- diikknnmda· esrar bulundurduğu haber 
hnıicinde sinema olarak kullanılan bil- yından bir çok standlar kiralamışlardır. alınarak yapılan kontru'de 120 gram es-
yUk binada hazırlanmaktadır. Bu seneki fuarda yerli mamulat, rar bulunmuştur. 

Bu pavyonu ziynret edecek olruılar masnuat \'C mahsullerimiz zengin bir Suçlu yakalanmış \'C takiknta bnc:.lan-
fzm·rın· h- h 11 ~ r ı v ti. •üze ikleri ı ilde te hir dıle ttk. mıştır. 

hastanede ldığı yaraların tesiriyle öl· Evvelki giln Buca nahiyesinin Sahne 
müştUr. pınar mevkünde Giritli B. Tevfik Kalp-

Kazaya şoförün dillatsizliği sebebi- sızın zeytinliğinde yangın çlkmıştır. 
yet verdiği anJaşılmaktadır. Yinni beş zeytin ağacı, iki yüz çam 

---· \'C üç incir ağacı yanmıştır. Yangının 
Karşı gelmiş kasden yapıldığı hakkında ha'lJ deliller 

Urlada Pınar mahnlle.Sinde Abdullah görülm{lş ve tahkikata başlanmıştır. 
oğlu Hmnit Gömlekçi. saıhoş olarak Kır bekçilerl yangın esnasında bu 
devriye gezen jandarmalara laırşı gcldi- mevkide kaçmakta olan bir adamı yaka
ğinden ynlaılnnmı~ adliyeye verilmŞi:r. lamışlnrdır. 

·,~-~~ .. :,..-.. ·.~~., '.,-. ' . ·. - -

'Şehir Gazinosu 
Her Akşam 

Caz ve Klasik Müzik 
lzııııiıiin eımsals"iz gurubunu modem bir :ıhçenin yeşillikleri anısında 

eler.le uilu i~kiler i ek için yegane yerdir. 

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

Alman yadaki 
Türk talebeleri 
geri çağırıldı 6' 

Haber aldığunwı göre, A}ınaJlf~ e 
tahsilde bulwıan bir çok talebe geri! 
sağırtlml§tır. /'J' 

Bunlar arasında bir müddet evvel~· 
manyaya rasat stajı görmek i.izCI'C ~· 
derilen meteoroloji memurları ııt' 
ların çıkardıkları mUşkülatiaD So ııİ' 
memleketimize dönmek ilzcre eınit 
mı~lardır. •tıJY 

Bundan başka Ingiltere ile itilaf :ı il• 
mazdan evvel Alınan hava neza~. 
yapılan bir ru:ıaşma neticesinde Jl1B1' 
ya hava meydanlarında staj yaP grıı· 
üzere Almanyaya gönderilen talebe dııt> 
bunun lngiliz • Türk anlaşınnsıtl ıı.B' 
sonra kendilerine gösterilen fena J1l tııb' 
mele ve bir çok güçlüklerden sonrn rl' 

- dan ı;c rillerindcld gaye kayboldugun 
y çağrılmı lnrdır 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bazı düşünceler: 

• • • • • • • • • • • • • • 

Ingiliz -J~pon müzakeresi· 
Deuizin 
ııimetlerinden 

ızmlrtn istifade 
etmemesi mulıadder 

iki taraf arasında anlaşma hisıl 
olacağı tahmin ediliyor 

~udra 8 (ö.R) - Royter ajansı bil
-cıyor: Tokyo lngiliz sefirine henüz ye
li talimat gönderilmemiştir. Bu talimat 
~ tetkikte olup münasip görülecek 
t.anıanda gönderilecektir. 

'l'okyo 8 (ö.R) - Sekiz gündenberi 
~ edilmiş olan Ingiliz - Japon kon
"""lllsının bu akşam veya yarın toplan
ıı.a.ı muhtemeldir. Japon askeri mü
llaesili ile Ingiliz ataşemiliteri bu sabah 
bıııuşarak bu içtimaı hazırlamışlardır. 

l>omei ajansına göre salahiyetli mü
llhitier önümilzdeki celsenin konferan
laıı trıukadderatını tayin edeceğini talı
~ etmekte müttehittirler. Japon malı-

fillerinde bazı nikbinlik işareleri görü
lüyor. Ingiliz sefirine gelen talimatın Ti
yençin zabıta işleri hakkında hasıl olan 
anlaşmayı teyid edeceği ve Çin·dolarının 

imtiyazlı mıntakada fiilen tedavülden 
men'ine muadil teklifleri ihtiva edece
ği zannedilmektedir. Çin bankalarında 
duran gümüş paraların devri meselesi 
hakkında da bir anlaşma hasıl olacağı 
tahmin ediliyor. 

Kabine içtimaında konferans mesele
leri görüşülmüştür. Hariciye nazırı Ari
ta müzakereJcrin yavaşlığı hakkında iza
hat vermiş ve Ingiliz sefirine talimat 
gönderilmesindeki teehhürü Tiyenç.in 

mahalll otoriteleriyle istişare zaruretine 
atfetmiştir. 
Şanghaydan Domei ajansına gelen bir 

telgrafa göre Çin doları tekrar düşerek 
4 pensten 3 pens 11-16 ya inmiştir. Bu 
sukutun işgal altındaki Çinde ihdas et
tiği vaziyet te kabine içtimanı meşgul 
eden mevzulardan biri olmuştur. 

Tokyo 8 (Ö.R) - lngiliz sefiri bu ak
şam Tiyençin müzakerelerinin yeniden 
başlaması için henüz bir mütabakat 
mevcut olmadığını ve hükilmetinden 
beklediği talimatı daha almadığını söy
lemiştir. 

Duçe manevradan döndü 
Bu dönüş beynelmilel vaziyette ve 
Danzig gerginliğinden addediliyor 

Roma 8 (Ö.R) - B. Mussolini şarki 
'Urika hava kuvvetleri kumandanını 
l:abul ederek oradaki hava kuvvetleri
ldn vaziyeti hakkında verdiği izahatı 

dinıem.fştir. Hava müsteşarı general Va
la nıüllkatta hazır bulunmuştur. 
~~~ mahfillerde söylendiğine göre 
"Ultümet reisinin Romaya dönüşünde 

tlbit sebepler haricinde hiç bir sebep 
toktur. Bazı ecnebi müşahitler başveki-
'-' Po vadisi manevralarının son dev-

resinde hazır bulunmasını beynelmilel 
gerginlikte birdenbire bir vahamet teh
likesi mevcud olduğuna ve Danzig me
selesinin verdiği ciddi kaygılara bir işa
ret addetmişlerdi. Eyi kaynaktan bildi
rildiğine göre Duçcnin Romada bulwı
ması çok normaldir. 
Diğer taraftan Cuma günü korporas

yonlar meclisinin dahili kanunlar komis
yonuna yukarı Adij vilAyetinde Almanca 
konuşan halkın Italyan vatandaşlığından 
ihracı hakkında bir kanun projesi tevdi 

Çinliler bir .Yıldönümü münase
betile matem günü tertıp ettiler 
Hongkong 8 (A.A) - Chekiai ajansı bildiriyor: Tiyençindeki Çin

liler Tiyençin mmtakaaının düşman eline geçmesinin ikinci yıldönümü 
ınünaaebetile bir matem günü tertip etmişlerdir. 

lngiliz ve Fransız imtiyaz mıntakalarmdaki bütün tiyatrolar ve eğ
lence mahalleri kapanmış ve gündelik gazeteleri hususi nüshalar neş
retmişlerdir. 

Hırvat - Sırp anlasmasının 
olduğu söyleniyor 

yakın 

Belgrad 8 (A.A) - Başvekil B. Svetkoviç, dün Hırvatistanda 
Vukova-Gorska'da B. Maçek ile bir görüşmede bulunmuştur. Umu
miyetle sanıldığına göre kral naibi prens Paul da pek yakında Hırvat 
liderini kabul edecektir. 

Belgradda, bir Sırp - Hırvat anlaşmasının pek yakında yapılabilece
ği hakkında nikbin mahiyette tahminlerde bulunulmaktadır. 

Muhabere Vekili Limanlar 
idaresinde tetkikler yapacak 

olunacaktır. Son Italyan - Alman anlaş
ması mucibince Almanyaya iade edile-

cek olan bu ahali Italyan tabüyetindcn 
feragat edebilir. Bu maksatla ilk önce 

vilayete ltalyan tabiiyetinden ihraç is

tidası vereceklerdir. Bunlar bir daha 
katiyen lta]yan tabiiyetine kabul edil
miyecektir. Tabiiyet değiştirenlerin zev
celeri ve reşid olmıyan çocukları da oto
matik bir Jekilde Italyan milliyetini 
kaybedeceklerdir. 

. Vekiller heyeti 
toplandı 

Ankara, 8 (Telefonla) - Vekiller he
yeti başvekil Doktor Refik Saydamın • 
reisliğinde toplanmış ve Genel Kurmay 
başkanı Fevzi Çakmak ta bulunduğu 
halde görüşmüşlerdir. 

--tr
Sanayl ve maaden 
müesseseleri 
birleşiyor mu? 
Ankara 8 (Telefonla) - Sümer ve 

Etibanka merbut sanayi ve muadin mü· 
esaeaelerinin bir elden idaresi hakkında 
yapJmakta olan tetkikler ilerlemektedir. 
Alakadar makamlardan alınan malfunata 
nazaran bir gzetenin yzdığı gibi bu tel· 
kiklerin Sümer ve Etibnkın refini istih
daf etmeyip bu müesseselerin birleştiri
lerek idaresini istilzam etmektedir. 

Türk - Fransız 
Ticaret anlaşması 

Ankara 8 (Telefonla) - Türkiye ile 

gaJllJa!-
/zmir, bir .ahil ıehridir. iz. 

mir halkı deniz kenarında ya
fQdığı halde denizin nimetle
rinden iatilade edemez. 

Devlet denizyollarının gay
reti, vilayetin himmeti, deniz 
banyoları için halkımıza bir 
az imkan ve lıraat verecek
tir. 

Körlez vapurları Karfıyaka 
banyoları için tenzilatlı bilet- • 
lerle hayli mühim kolaylıklar 
göatermeğe ba,ladı. Vilaye
tin infa ettirdiği lnciraltı plaj
larına vapur iıletilmeai ka
rarl'Jftırıldı. Turiatik yollar 
arcuında lnciraltı aalalt yolu 
birinci aala alındı. 
Bunlara bir diyeceğimiz yok. 

Güzel tefebbüaler.. Bugün 
burada mevzuubaha etmek 
iatediğim meaele bu değildir. 
Deniz kenarında ytıf'Ulığım~ 
halde balık yemek nimetin
den mahrum oluJUmuzdur. 
lzmir halkının lakir ve orta 

•ınılının •enede kaç dela ba
lık alabildiklerini tahmin 
edemem. Bildiğim bir fey 
vardır ki balık liatleri zengin 
ailelerin bile gözünü korku
tacak kadar pahalıdır. Kilo
su 120 kuruıtan iki liraya ka
dar aatılmaktadır. lfin garip 
bir taralı daha var. Semtin 
bir tarafında yüz altmıf ku
ruıa balık satılırken diğer bir 
semtte bir kı11m balıkçıların 
•eksen kuruşa balık sattıkları 
da vakidir. iki balıkçı arasın
daki aynı fehirde, aynı gün
de fU liat larkına bakınız. 
Yüzde yüz •• 

Biz bunun sebebine bir tür
lü akıl erdiremedik. Her feY
den evvel deniz kenarında 
balık buhranının mcinaaını 
anlıyamıyoruz . 

Sonra lahif liat /arklarının 
nereden doğduğunu bir türlü • 
laavaalamıza aiduamıyorus.. i 

Belecliyemis Juı.aplan~ •6- i 
s.cilm, hemen biitin analı 5 
aattıkları malların üzerine : 
etiket koymağa mecbur edi
yor. Balıkçılar bu kayıttan 
iati•na edilmifler midir ki, 
balıkların üzerinde hiç bir 
gün etiket görmiyoraz. 
Balık saltfltll'ında iİatilcôr 

yapıldığı da muhalılı.alı.ta. 
Balıklar eanalın eline balık
haneden müzayede ile geçer. 
Allf ile •atıf araaındaki liat 
larkını her zaman kolaylıkla 
kontrol etmek mümkündür. 

Böyle olduğu halde hiç bir 
kontrola tabi olmıyan da ba
lık aatlflarıdır. 

lıtanbul 8 (Hususi) - Muhabere ve münakalat vekili B. Ali Çe
tinkaya bu eabah tchrimize geldi. Vekili Haydarpaşa istasyonunda 
vc-li Lütfü Kırdar, vekalete bağlı olan müesseselerin müdürleri karşı
}, r. B. Ali Çetinkaya bu seferki lstanbul seyahatinde Deniz yolları 
\re limanlar idarelerinde tetkiklerde bulunacaklardır. 

Biz balık buhranında ve 
balık liatlerinin yükaekliğin
de muayyen bazı kimaelerin 
parmağı olduğundan fiphe 
ediyoruz. Belediyemizin bu 
gıda maddeai iiserine fiddet
li alakamı rica eJeris. Fransa aruında deniz ticaret anlaşmuı ................................... ••••••• 

müzakereleri bitmek üzeredir. Türk.iye- -------------
den F ransaya ihracı mümkün görülen 
bütün maddelerin ihracına mani olan 
engellerin bertaraf edilmesi için tedbirler 
alınnuttır. 

Moskova 
müzakereleri Roman ya sefirinin isteği 

Tahşidat aebebile mali yardımın 
arttırılmasını istedi 

Türk - Fransız. kültürel ve hıni mü- l'lnlancliyayı alAkadar 
nuebatını arttırmak gayesile Franaız hü- etnaedlibd söyleclL 
kümeli bir eergi açmaia karar verrniıtir. . (ÖR) Finlandi bari . 

Londra 8 (ö.R) - Lord Halifaks Romanyanın Londra sefirile gö- Bu sergide Türk • Fransız ananevi ve Berlin, 8 Alın. - ya cı-
tÜGmÜQtür. Rumen hükümeti askeri tahılidat sebebile lngilterenin Ro- ihA d 1 v b ·· . k ti' ye nazın bir an gazetesine beya-

ll' ll' ll' tar 1 oet ugu te aruz ettıren ıyme ı sk ask & 

manyaya mali müzaharetini artırmasını istemi•ti. lngı"liz idaresinin 1 bul '-t nabnda Mo ova erı müzakereleri-::.- eser er unacaa. ır. 
bu Rumen talebini pek teşvik etmediği zannediliyor. Romanya sefiri, __ ..,,,._ nin doğrudan doğruya Finlandiyayı alA-
B. Gafenko ile görüşmek üzere bugün Bükreşe hareket etmiştir. Naaril vekili kadar etmediğini, Finlandiyaya taallök 

Londra 8 (ö.R) - Maliye nazırı Sir Con Saymen muhafazakar- Trakyadan döndü.. eden hususata d~kun~d~~ ~~e 
larm bir nümayiş içtimaında söylediği bir nutukta, Milli menafi na- İstanbul, 8 (Telefonla) _ Trakyada bunun prote~to ed~ecegıru soylemiştir. 
mına lüzum görüldüğü takdirde, avam kamarasını daha evvel içtimaa kiki M arü kili Hasan Ali~ • Nazır İngilterenın Moskova müzake-
d h d l db l d hah M h 

tet er yapan a ve 1 . . . akin. tee üfl" k şıl akla 
avet ususun a a ınan te ir er en setmiş ve üni siyaseti y ·· 1 b .. hr" · d.. d"" K"" 1 re erme iştir ı ss e ar am uce ugun şe ımıze on u.. oy er- . 

aleyhindeki tenkidler münasebetile demiştir ki : de yaptığı tetkiklerin neticesinden mem- beraberin}, tasad;vur edBılen garanti siste-
< Bir seneden beri bir şey olmamıştır. Unutmamak lazımdır ki geri . ti bahsetti mine F" an ıya ve altık devletlerinin 

bırakılan bir harp, önüne geçilmiş bir harp olabilir ... > nunıye e · de ithali talebini İngilterenin kabul et-
.___ -- Naaril vekili miyeceğini ümit ediyor .. 

lng111z mallarına B. R 11zve1 t ızmıre geliyor- Finlandiya hariciye nazırı diğer taraf-
boykot... İstanbul, 8 (Telefonla) - Maarü ve- tan Danzig meselesinin sulh yoliyle bal-
Pekin, 8 (A.A) - Röyter muhabiri Memleketinde kili fuarın açılış töreninde bulunmak linin mümkün olduğu kanaatini izhar 

bildiriyor : seyahate çıkıyor üzere İzmire gelecektir. etmiş ve Baltık denizinde statükonun 
Gazeteler, halk tarafından satın alın- Vaşington, 8 (A.A) _ Roosevelt, - -'tr- muhafazasını temenni etmiştir. 

ın~ı mcI_ledilen İngiliz mallarının bir lis- kongrenin tatil devresine girmeden ev- Yeni ilk tedrisat 
~sı ile Ingiliz rrmllarının yerine kaim vel kabul ettiği yüz kadar kanunu im- muallimlerimiz 
~bilecek Japon, Alman ve İtalyan mal- zalamakla günü geçirdikten sonra husu- Maarif vekaleti ilk tedrisat umum 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Y ARDJM, EH BVYVK 
VİCDAN ZEVKİDİR.. 1~~n bir listesini neşretmektedir. si trenle Hydcparka hareket etmiştir. müdürlüğü 1938 - 1939 ders yılında mu-

bıger taraftan, halk, Tsinan - Tungtao Reisicümhur yazlık malikanesinde bir allim mekteplerinden mezun olan tale- YURD YAVRULARI 
~olu üzer!llde •Asiatic petroliwn• kaç gün daha evrak imzalamağa devam benin vilayetlere verilmesi işi üzerinde Okuduiunuz mektep kitaplanm 
"Ulllı>anyasının binalarına hücwn etmiş ettikten sonra gelecek hafta sonunda hazırlıklarına devam etmektedir... Bu Çocuk Esirgeme kurumuna verirse
~e bir çok hemin tenekesi ahp götür-l •Tusaloosa• kruvazörü ile Nevyorktan ders yılında mekteplerin daha evvel ted- .nlz yeni yılda kitap alamıyacak ar· 
lbU§tür_ hareket ederek Amerikanın şimall gar- risata başlıyacakları göz önüne alınarak i kadaşlanmza yardım etmiş ve kil
~ibayet bir Amerikalı misyoner, Huh- bi ~erinde on gün kadar sUrecek yeni muallimlerimizin tayinleri en kısa 5çüklükte bu sevki tatmış olursun~ 

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

SON HABER .. ~.' . 

lngitterede muazzam hava manevraları 

Bu manevıalara 1300 
tayyare iştirak edecek 

Londra 8 ( ö.R) - 1 300 den fcb'.la tayyare, 1 O sabit balon filotillası, 
200 bin pasif müdafaa ajanı yann akşam 26 vilayette yapılacak hava 
manevralarına iştirak edecektir. Londrada dahil olduğu halde bütün 
bu vilayetlerde işıklar söndürülecektir. Tehlike saati 20 ol:nakla be
raber hücumun hangi saatte yapılacağı belli değildir. lngiliz bombar
dıman tayyareleri ilk önce Fransa üzerinde bir gece uçuşu yapacak 
ve dönüşte lngiltereye hücum taklidinde bulunacaklardır. · 

Londranın etrafında uçurulacak yüzlerce aabit balon düşmanı, çok 
yüksekten uçmağa mecbur etmek içindir. Çünkü aksi takdirde düş
man tayyareleri bu balonlar yüzünden büyük tehlikeye maruz kala
bilirler. Halbuki yüksek uçuş halinde de atılacak bombalarda isabet 
temini pek güçtür. 

Londra 8 ( ö.R) - Havanın çok bozuk olmasına rağmen hava ma
nevraları program dahilinde yapılacaktır. Bununla beraber harp halin
de düşmanın bir hava hücumu için böyle bir havayı intihap etmemesi 
muhtemeldir. 

Türk -Fransız 
Erkanıharbiye görüşmelerinde Selanik 

meaelesi de mevzubahsedilmis • 
Brüksel 6 ( ö.R) - Ankarada Türk erkanı harbiyesile temas eden 

Fransız generalı Hudzinger geçen hafta lngiliz erkanı harbiyesile mü
zakerelerinin bilhassa Selanik'in müdafaası meselesine taalluk ettiği 
söylenmektedir. ltalyanın Arnavutluğu İşgal etmesi ve hududa doğru 
yollar yaptırması Selanik'in müdafaası meselesini birinci plana ge
tirmektedir. 

Polonya - Sovyet münasebetleri 
çok iyileşmiştir 

Varşova 8 (Ö.R) - Polonyanın Sovyet Rusya ile münasebetleri 
çok iyileşmiş olmakla beraber, Moskova askeri müzakerelerinde hazır 
bulunmak üzere bu şehre bir askeri heyet göndereceği haberi doğru 
değildir. Bununla beraber Sovyet lngiliz - Fransız erkanı harbiye gö-. 
rüşmelerinde Moskovadaki Polonya ataşemiliterinin müşahid sıfatile 
yer alması mümkündür. 

ltalyan tabiiyetini terk· 
etmek istiyen ecnebiler 

Roma 8 (A.A) - Almanya ile ltalya arasında geçenlerde akte
dilmit olan itilAfname ahkfımını tatbikan yapıbnıt olan ve yukarı 
Adigc ahalisine müteallik bulunan kanun cuma günü facyolar ve kor
porasyonlar meclisinin teırü enciimeninin tasvibine arzedilecektir. Bu 
kanun ltalyan tabiiyyetini terketmek istiyen ecnebilerle Almanları 
iatihdaf etmektedir. ltalyayı kat'i surette terkedecek olan kimselerin 
evvela profektörlüğe müracaatla tabiiyet terki talebinde bulunmalan 
lamn gelmektedir. Bu gibi eşhasın tekrar ltalyan tabiiyyetini iktisap 
etmeleri kabul edilmiyecektir. ltalyan tabiiyyetini terkeden kimselerin 

. karılarile rqid olmıyan çocukları da kendileriyle bu tabiiyyeti zayi 
ederler. 

Donzig Üzerinde uçan 
tayyare kayboldu 

Danzig 8 (A.A) - Danzigin üzerinde uçmakta olan bir Polonya 
askeri tayyaresi denize düşmüş ve kaybolmuştur. Danzig limanına 
mensup bir vapur iki Polonyalı tayyareciyi kurtarmağa muvaffak ol-
mu~tur. 

Lakaenburg prensi 
Amerikayı zi,yaret 

ile veliahtı 
edecekler 

Vaşington 8 (A.A) - Hariciye nezaretinin bildirdiğine göre Lük
senburg prensi ile veliaht, Ağustos sonlarında Amerikaya geldikleri 
zaman beyaz sarayda veya Hydeparkta kendilerine misafir olmalarını 
teklif eden Ruzvelt ile refik.asının bu davetini kabul etmişlerdir. 

Bulgar parlamento heyeti Mos-
kovada karşılandı 

Moskova 6 (A.A) - Bulgar parlamentosu azasından bir grup, 
reis vekili Markofun riyasetinde, Sovyetler birliği sergisini ziyaret et
mek üzere buraya gelmiş ve istasyonda, yüksek Sovyet riyaset divanı 
,~kreteri Gorkin, protokol şefi Bar kov, Vob cemiyeti reis vekili He
ifetz ve başta elçi Antonof olduğu halde Bulgar elçiliği memurları 
tarafından karşılanmıştır. 

Danzig • • re ısı 
•• • • 

goruşmege 

Hitlerle 
gitti 

Paris 8 ( ö.R) - Danzig senato reisi Förster ile cDanziger Beo
bahter» gazetesi baş muharririnin Führerle görüşmek üzere tayyare 
ile Berştesgadene hareket ettikleri Danzig kaynağından teyid edil
mektedir. Yarın Danzige dönmeleri beklenmektedir. 

Varıova 8 (Ö.R) - Polonya hükümeti dünkü Danzig notasına 
cevabını hazırlamaktadır. Salahiyetli mahfeller önümüzdeki günlerde 
Danzig Margarin fabrikalarındaki Polonya gümrük müfettişinin iadesi 
için müzakere açılabileceğini tahmin ediyorlar. Şarkı Prusya Danzig 
hududunda Polonya gümrük müfettişlerine çıkanlan müşkülat sebe
bile Polonya hükümeti fabrikadaki müfettişlerini de geri almağa k~
rar vermiştir. 

Londra 8 (ö.R) - Danzig meselesinin yakında bir konferans 
masası etrafında münakaşa edilebileceği hakkında bazı ümidler baş 

aQI~ 



!l)OKT~t~~j 
\i •••• ~tı$ 

lçtiğımiz su 
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YAZANt Dr. G. "'-

Cümhurreisimiz en çok or- Yurdsuz kalan Çek yahudileri 

man işile alikadar oldular Parita vapuru ile düo 
limanımıza geldiler in önü bu tetkik gezilerinde köylünün -BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE- ğini, makinenin tamirinden sonra İz- En çok sevdiğimiz dostlarla ~~rli~~ 

seviler Rodos adasından hareketle İz.. mirden ayrılacağını, söylemiştir. bile olsa içtiğimiz suyun ayn gitdt! r:. • • • d ti d mir körfezi önlınden geçerken rotasını Fakat gemide su, kömür ve kumanya hesiz. Fakat bu sıcaklarda, bar 

gıyımın en, yaşama şar arın an en İzmir istikametine çevinnlş ve limanı- yoktur .. Para da mevcut değildir .. Ge- dak üstüne. BU İçerken suyun vücudu· 
mıza gelmiştir. . mide bulunan musevilerin de para ve m~da ne .i§e y~rad~ğını, yaln~ 8

:::; 

ku .. çu·· k çocug"" un okuma derdı· ne Çek yahudilerinin Izmire çıkmalan- kumanyaları, sulan bulunmadığı nala- d~gıld. en şıddetdlı sohgukkla~da l~ıl:ınlu ol· 
na müsaade edilmemiştir. şılmıştır .. Kaptan geminin İstanbuldaki vucu umuza ne en u a ar uz .. 

d v b·ı h" d" .. d'" "z rnu' Kaptan, geminin Rodos adasına gitti- acentasına telsi7Je geminin vaziyetini bil- ugunu, ı mem, ıç uşı.n unu 

kadar alaA ka go•• sterdı•ler ğini gizlemiş, Köstenceden hareketle İs- dirdiğini de söylemiştir. Eski z~a_nlard1a hibçulsu diçmgu~ e::n ri:! 
tnnbuldan geçtikten sonra Rodos adası- Zabıta gemiden her hangi bir suretle yan acayıp ınsan ar un u iliı. 

na giderken İzmir körfezi ağzında va- çlkılmnsma mfuıi olacak tedbirleri al- yet ederler. Bu rivayet doğru ol•!'., d. 
- BAŞTARAFI 1 tNct SAHiFEDE - A k . d l • dJPe purun makinesine sakatlık arız olduğu- mıştır .. Kaptana limanı terketmesi de nca 0 acayıp a am arın ıçrne da 

Konağın bahçesinde, Bolu vilayet, nu, mecburen İzmir limanına iltica etti- tebliğ edilmiştir. suyu, pek çok yedikleri sulu gıdala;,__ 
parti ve belediyesi ileri gelenleri toplan- r --. bulmuş olmalnn §artiyle. Yoksa susuz akJ 
ınıv bulunuyorlardL lnönü kendilerine Halk: Milli Şefin etrafına geniş bir lığı çınlatan bir alkış koptu.. yat .. lc~bil . d~!dir. In.s~n. vücudu~d cJ-
tekrar tekrar ellerini 11kmak suretiyle ve- halk:a çevirmişti. Bu sırada belediye rei- Ankara vali vekili B . Dilaverle Nafıa albumınlerın yuzde ellısını kaybe~ıp yir 
d&. etti. si, İnönüye bir iki kumaş nümuncsi gös- müdürü B. Aziz de Boludan daha evvel yerini doldurmasa gene yaşıyabilır. 

Oiln hükümet konağında halk mlimes- terdi : hareket etmiş, Kızılcahamamda karşıla- cuttaki yağların ve tekerlerin de heıtt: 
aillerini dinlerken orman mevzuu üzerin- - Bu kumaşları köylü bizzat kendisi yıcılara iltihak etmişlerdi... hepsi kaybolsa hayat gene kabildir. 1-1 ok 
de "bir çok sualler aormut kendileri için dokur ve giyer, dedi, Silmerbankın el- Cümhurreisimiz halılarla döşeli bir bulci vücutta ötekilere nisbetle pek ç .• 
çok enteresan cevaplar almışlardı. Bir b iselerindcn çok snğlamdır .. Onlar altı yoldan '\'e çok kesif halk kitlesi ar.asın- bulunan - bütün ağırlığımızın üçte ~ 
hnlk mümessili ıu sözleri söylemişti: ay içinde yırtılırsa bu berikiler iki sene dan yürüyerek hükümet konağını teşrif nisbetinde - sudan yüzde on kadar k•r 

- Orman bizi en çok alakadar eden giyilebilir.. buyurdular. Halle hfılA alkışlıyor, hilla bolunca insan yaşıynmaz. Mesela alt:: 
meV%udur. Halbuki orman konunu layı- İnönü : •Hoş geldin bi.iyük misafir, vnrol Bil- kilo ağırlığında bir adam vücudu~d 
kiyle tatbik olunmuyor. Halk zarar gö- _ B u kumaş piynsada sablır mı diye yük İnönü! • diye bağırıyordu. suyun dört buçuk kilosunu kaybedı~ce-: 
rü,yor. bir çam süpürgesi eskiden yüz pa- sordular. Belediye reisi : İnönü kaymakamlık dairesinin balko- {Suyu kilo ile ölçmek yasaksa da itl,. 
raya, beş kuru~ satılırdı. Şimdi otuz ku- _ Hayır, dedi, çünkü köylü bu ku- nundan halkın bu candan sevgi tezahür- nm kendisi su sayılmadığı için terkibiııde"" 
ruta çıkmıştır. Bu. orman kanununun maşı ancak kendi ihtiyacına yetecc.'lc: ka- lerino şapkalarını sallıyarak ye tebes- ki suyu da kilo hesap ederler.) 
yanlıı tatbiki yüzündendir. Biz her ıey- dar yapar .. Fazlası için iplik bulamaz ... süm ederek mukabele buyurdular. Bun- Zaten böyle bir tehlikeli tecrübet• 
den evvel bu itin temiz ellere tevdi edil- Ciimh~ırreisimiz Aııkaraya avdctınde... Eğer pamuk ipliği olduğu gibi yün ipli- dan sonra da bir odaya çekilerek vali lüzum olmadan su içerhn duyduğurnu' 
meeıiıı.i istiyoruz. Orman kanunu doğra - Eskiden vardı, dedi, ıimdi yoktur. f - Masraf ne oluyor burada? t'i de satılacak olursa köylü bundan çok vekili B Dilaverden vilayet nafıa mü- keyif onun bize ne kadar lüzumlu oldll" 

1 ' ahs . , v • ti•· tatbik ~ u~un. .. .. . lnönü, (eskiden) diye kastettiği za· Diye b~yurdular .. ~asan '! in : .. istifade edecektir. düründen ve kaymakam B. Hamdiden gunu anlatır. Her keyıf veren ııeY mu • 
lnönu dun bunları, buyuk dıkkat ve mana hatırlıyacak kadar (eski) olan B. - Ev kırac; ı da dahil oldugu halde uç İnönü bu seyahatinde her uğradıklan bazı hususlarda izahat aldılar. ka lüzumlu demek değilse de, tabiat ~ 

alaka ile ~inlemİ§tİr. Cümhurreisl~ği uAmu- Mehmede: nüfuslu bir aile burada 50 lira ile çok yerde köylünün giyeceği ile de çok aIA- l\fil.lt Şefin bilhassa yol meselesine yatımıza lüzumlu itleri görürken b~ bit 
ınt kitı'bı Kemal Gedeleç ve hır yaver - Senin çocukluğunda orman mıydı güzel geçinir.. kadar olmuşlardı. Çalışkan Geredelile- ehemmiyet veriyorlardı.. keyif duygusu ~ermi~tir. Yemek 'fe t' 
not alıyordu. Halkan en 'bUyülderi karşı- buralar~ Buna yol parası da ilave edilince, alt- rln bu sağlam elbiseleri üzerinde {azla Kızılca kaymakamı, burada yeni ya- İçmek hayata lüzumlu oldukları için k4"' 
aanda serbestçe ifade ettikleri bu dertleri - Safi ormanlıktı, şu görülen dağlar mış, .altını§ beş lirayı bu~~~~r dedi.. durdular.. pılan ceza evi binası ve Edirneden bu- yif verirl~r. içkilerden gelen keyi~ •0

.:; 

elbette ki Ankaradan cevaplandınlacak- hep ağaçlıktı. Mılli Şef ve bayan İnonu burayı çok _ Kadı.nlannız bu elbiseyi kaç günde raya getirilen 11 _ 17 yaşları arasındaki radan gelır, ondan dolayı buradakı ta 

ta. Fakat lnönü. halkı şikayete aevkeden - Peki ıimdi orman nerede bnılar, beğendiler .. Belediye reisine : dokurlar, diye sordu.. çocuk mahk:Wnlar hakkında zahat ver- keyifler arasında sayılmaz. 
mevxular nzerinde çok büyük hassasiyet size kaç saat mesafededir} - Senede buraya Ankaradan kaç aile - 'O~, ~ö~. günde... eli .. İnönü bu çocuklardan yüzde 65 inin S~~n vücuduı:°uzda .!ör~ü~ :.ı~ 
gCSateriyordu. - Dört beı saat. gelir, diye sordular.. - İyı gıyıruyorsunuz, beğendim. katil suç ile ıslAlıhaneye düşmüş olduk- hepsını esasen bılemedıgımız e-ıba. 

Bu aabah, vali konağı bahçesinde Bo- ihtiyar Mehmedin bu kısa cevaplan- - Beş altı aile .. buradaki tesisat an- Bir köylü de kendisine sorulan sual- ları hakkındaki izahatla yakından ala- diklerimizin hepsini de burada ~ 
luda hallan &lllidar bulunduğu orman nın içine gömülü olan hakikat çok acıdır. cak bu kadar misafir alabiliyor. Fakat lere karşı, Sümerbankın köylü elbisele- kadar oldular.. imkan yoktur. Şimdiki halde. au~ ~ 
lflerinl tedvire memur olan zevatı gör- Bundan elli altmı~ sene evvel, §İrin cRe- yer bulanuyonlar da şehirde oturuyor- rini görmediğini söyledi. Bir başkası : Vil~yetin yolları hakkında kendileri- mühim iti maden yahut uzvi deduı~ 
diller, Bu zat Milli Şefin kar§ısına jki şadiye> gölünün kıyılarına dayanan çam lar.. , - Ben gö.ı:düm .. Dedi.. Fakat o elbi- ne malfunat arzedildi. Ankara - Kızılca- cisimlerin hepsini halledip, halled~ 
g{lndenberi c:laha yeni çıkıyordu. Cüm- ormanları, bugün, gölün çevresinden ~adan gid:nler~ı . ~ğı, Esen~e- senin biz ancak caketini kullanabiliriz.. hamam yolunun henüz ikmal edileme- dikler~ni de. dağıtıp iyon halinde, Y eııl 
hur:reiaimiz kendisini görür görmez hal- dört be§ saat uzaklardan başlıyor. Acı pcnın layık oldugu gıbı bilinmeınesın- Pantalonu çabucak patlayıverir, o pan- miş olan 17 kilometrelik kısmının da e~~tnklen.~ış olarak tutma~tır. En~ 
kın ıikilyetlerini hatırladı. Ve ondan bu hakikat •udur: Eli baltalı olanlar ormanı den ve yolun biraz uzaklığından ileri ta1onlarla at üstünde gezemeyiz, pek iş ihale edilmiş bulunduğunu ve bu kış fıkırlere gore de hayat elCktnkten ib . 

... . · B fk · d w 1 w h -· · b t edıle-
tikAyetler hakkında izahat almak istedi. tfı ötelere kaçırını tır. Eğer devlet baltayı gelıyordu.. göremeyiz.. mevsimine kndaı· şosenin mükemmel bir tır. u 1 nn ogru ugu cnuz ıs 8 uıılf 
Verilen cevaplar Milli Şefi tatmin etme- zaptetmekte daha acw davranmasaydı. Belediye r e isiyle, kaymakam B. Ra- - Kışlık palto giyer mlsiniz? surette tamamlanmış olacağı hakkında memişse de, nsırlardanberi devam e. ,.,. 
m1şti. orman, daha çok kaçacaktı. lnsfsızca miz Satuk temin ettiler ki : Güzel ve temiz giyimli Geredeliler ı verilen izah.at Milli Şefi memnun etti. olan bir ihti18.fı ortadan kaldırmak iyı~ı~ 

Otomobillerine bineceklerdi. Bu sıra- doğranan çamlann yc:ri, §İmdi yabandır. - Tren yolu yapıldıktan sonra Anka- - Hayır, dediler, bzim kumaşlarımız Saat 16.30 da gene halkın içten teza- vardır. O ihtilaf hayata hakim olan kırtı 1 
da bir müddet tevakkuf ettiler ve kendi- bozkırdır. insan 0 dnğlann f{İrin ve yem- ralılar Esentepeye günü birlik gelebile-: bizi çok sıcak tutar .. Palto giymeyiz. hürleri arasında Kızılcahamamdan An- ya kanunları mı, yoksa fizik kanunları ıtı 
!erini takip eden zevata dönerek, biraz yeşil günlerini hatırlıyanları dinledikten ccklerdir. O zaman, Escntepe, yalnız Cümhurreisimiz burada köylünün zi- kara istikametinde yola devam olundu. olduğu davası idi. Başka tabirle, h~~t 
evvel duydukları teessürü ıu sözlerle ifa- sonra beyabana bir daha bnkıyor, ve Ankaranın değil, bütün bu havalinin en rant vaziyetiyle yakından alakadar ol- Akdoğan ve Pazar nahiyeleri halkı yo- maddede midir, yoksa kuvvette ınıdı~· 
de buyurdular. - Bir yer ki orman içinde bir yerin sızladığını hissediyor. gjizel ve en ucuz mesire yeri olacaktır. dular.. la çlkmı§lardı. Mil1t Şef yol üzerinde diye ihtilaf vardı. Hayntm elektriklenıtı~ 
içindedir, balkı ormanla alakadardır. Fa- Gölün üstüne uzanan iskelede, Milli Belediye, şimdi bir kaç aile için yaptır- Bu sırada kalabalığın arasında küçük kendilerinden köyleri ve yolları hakkın- yani İyon haline gelmiı maddede bulun 
kat o yerin orman i-lcrinden mesul olan Şefe ve bayan lnönüne aogv uk ayrnnlnr clığı yerleri ve açtığı gazinoyu çoğalta- bir yavru verildi, İnönünün yanına git- da bazı izahat aldı.. duğu fikri, ondan dolayı, pek hoıa gidet• 

" ç .. k" · h r d · · h dde. biri, bu i§ler hakkında bana istediğim ikram edildi. cak ve büyültecekür. ti, elini öptü .. Bir şeyler söylemek isti~ Kazan nahiyesi önünde eski Anknra un u ıyon 11 ın e cısım em mil • 
malUınatı veremiyor. Bu hal idraksizlik- Y eniçağlılar Milli Şefi coıkun teza- Milll Şefimiz vnll B. Nnci Kıcımana yordu. Fakat ağlıyor, meramını anlata- mebusu Bn. Hatının da dahil bulundu- hem de kuvvet demektir. Vücuduınuzd•. 

• .. • • w - k. " d k ·ı dd 1 · elekt ten başka bir ıey değildir. Çok üzüldüm. hürlerle uğurladılar. dönduler : mıyordu. Gozlerini kuruladıktan sonra, gu bir heyet ellerinde bayraklar oldugu ı su, vucu un te mı ma e ennı 
'kl d·~· · · b. h · olatı 

Sonra, vilayet ileri gelenlerine ve halka Kazanın methalinde Milli Şefi. aami- - Burayı, dediler, orta halli aileler titrek ve ince bir sesle ı halde otomobilleri karşlladı ve Milli Şe- rı e ıgı ıçın ıze ayatta en azız 
dönerek: mi tezahürlerle istikbal eden Geredeli- için ucuz bir mesire mahalli yapmalı. - Bnbam yok, dedi, okumak istiyo- !e tazimlerini arzettilcr. şeydir. . ... . • ~k• 

- Allahaısmarladık arkadaşlar. dedi- ler, şimdi, bu aırtt brmanıyor ve l!!met Buraya eskiden Ramazandede derler- nım .. Annem fakir okutamıyor. Benl bir Yol, henüz ikmal edilmemiş olan kıs- Bundan dolayı, ıçtıgımız suyun, ~a.' . 
ler, otomohillerine bindiler ve Gerede lnönüyÜ yukarıda da görmek için nefes eli .. 934 yılmda Atatürk, Bolu seyaha- mektebe verdiremez misin paşam?.. ma gelince bir müddet ihtiyat toprak türlü gıdalar gibi, kana karışabilmes~ ıçııı 
istikametinde, Boludan aynldılar. nefese kalmış, ko~uyorlardı. Eııentepe za- tinden dönerken bu yoldan geçmiş, Ra- Küçük Suadın hali orada bulunanla- yolu takip ediyor ve EUmesut karşısın- hazmedilmek gibi bir külfete hiç i,htıY;~ 

Buradan Y eniçağ nahiyesine varıldı. ten çok kalabalıktı. mazandedeye de uğramışlardı. O za- rın rikkatini celbetmiştl. Küçük yavru da asfalta iltihak ediyordu.. yoktur. Bağırsaklarımız sudan başka ; 
b k '--ğ · d d W• • .. d aka .,~1 d . . . türlil gıdayı içeriye almak için o ka Reşadiye gölü diye tanılan, geniş bir gö- Otomobilden indiklerini gören halk man urayı ço uc enmı.ş, a ını egıştir- go:l:lerin en n y~an urduramıyor, Yol dardı.. Bır yerde, otomobillerın . • ki-

lün kenarında kurulmuş olan bu şirin na- coşkun ve heyecanlı bir sesle, hep bir- miş ve Esentepe koymuşlardı. İnöniiye mütemadiyen ı karşısına Susuzköylil Fatınanın sap nazlı, mesela şeker maddelerının ter • 
hiye, çoluğu çocuğu, genci ve ihtiyarile den: Bu temiz, güzel ve serin hava içinde - Beni bir mektebe verdiremez misin yüklü arabası çıktı. İnönü otomobilin- bine göre yarım molekül suyu a:t ,,e'/ 
Milli Şeflerini karııladılar. - Hoı geldin diye bağırdılar. lnönü neşeli bir yemek yenildi. Yemekten son- p~c;aın - diye sızlanıyordu.. den indiler; yardımla araba yoldan sır- çok olanını ayırt e~~~~ ~adar ~-:: 

Gölün kenarında güzel bir iskeleleri kendilerine selam verdi, tebessüm etti. ra Milli Şef ve bayan İnönü kendilerine İnönü bu güzel yüzlü çocuğu okşadı- ta doğru çekildi ve ancak geçilebildi.. bulundukları halde, ıçtıgımız au ınıd ·çio 
vardı. Milli Şefi oraya davet ettiler. Ve belediye reisi B. ihsanın Esentepe takdim olunan hatıra defterine §U cüm- lar ... Ve istirhamiyle alakadar oldular.. Milli Şefimiz bu sırada nafıa müdürü ve ince bağırsaklarda hazmedilme~ ~•' 

lnönü, bu seyahatinde en çok orman hakkında verdiği izahatı dinlemeğe baş- leyi kayıt buyurdular ı Cümhurreisimiz Gerede elektrik fab- Azize tekrar Ankara yolları hakkında beklemeden büyük bağırsaklara 3 ıa· 
ve ormancılık mevzularile alakadardır. lada. Orada gördüklerimizden bir çokla- •Esentepede çok güzel vakit geçirdik; rikasını da dolaştıktan ve izahat aldık- direktifler verdiler. Ankara - Kızılca- gelince hemen kapılar açılır, içaen .::ud• 
Y eniçağlılara da (nahiyenin eski adiyle nnın siması bize yabancı gelmiyordu. Geredeyi çok sevdik..• tan sonra Kızılcahamam istikametinde hamam yolunun kışa kadar bitirileceği zumundan fazla da olsa derhal vu f • 
Rqadiyelilere) bunu sordu: Nihayet anlaşıldı ki bunlar bir müddet Buranın inkişaf ettirilmesi hakkında yollarına devam buyurdular.. hakkında kendilerine maruzatta bulu- girer. Su kadar aziz olan ıeyin bile ~-

- Sizin köyünüzde orman yok mu- oturmak üzere çoluk çocuklarını da ala- kendisine direktif verilmlş olan Bolu Kızılcahamam, Milli Şefin ziyareti şe- nuldu .. Milli Şefimiz de : l~aı dzararlı ~lduğund~~uı~1"?1 .?~ ::tf 
dur? Dedi. rak Ankaradan buraya gelmiı aileler· valisi B . Naci Kıcıman da deftere şunu refine bayraklarla, zafer taklariyle do- - Kışın bu yoldan gene geçeceğim, 5~ e suya arşı aç g~ .. ~. umuz rnaııı•· 

,..'varda orman göru"nm·ıyordu. Gu"zel d' uazdı . nnnmıc: hUku"ınet k ğ .... d ki b d 1 bagıraaklarda olsun hır olçu bulun ~ ır. ,, • •u~·-s• ona ının onun c uyur u ar.. k k b' l ki b bet• 
göl, çıplak dağlar arasında kalmıştı. Be· Milli Şef. Ankaralı aile reislerinden •Esen tepenin imarı birinci vazifeleri- caddede ve meydanda, binlerce halk bi- Ve yollarına devam ederek saat 19 91 c~n .~1 .. ac.~ ır şey ~ ma ~ ke;riııİll 

k il b. 'h · .. ld d b b li"""' T .... hs· · d d ' "k · ti İ .. il b ld . 1 k f dil bu olçusuzluk tıuyun vucuttakı a yaz çevre sa a ı ır ı tıyar one atı ı: en er e r ...,..n .. ıne: mız en ır .. • rı muş . non otomo i en inince orta- c a An araya şere ver er. .k rd• 
..... ~-~~---~ __ w ___ yu"ksekligvini gösterir. Su ne mı tll - E H R- A z A D nınca. Benim bu kadar zahmetle ;~ka- tündeki lskenderiye ve Balbek ip~in· yubrdan ekimdir oh diy;;;;~ ha- olursa olsun kapıda beklemeden içeri>'" 

ladığım balığı. tabak içinde pigmiı ve den örülü pi, aank, cüpbesini çıkanp Ke· life: alınır. I 
ha:zır bulur. rime vermiı. Halife balıkçı Kerimin, ba- - Şeyh lbrahim yahu yabancı değil. Bereket versin ki karaciğer bağırsak •• 

f.r.L)f)'.J ............................ D'A ..... 
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- Vallahi ben ilk defa bu kadar gü-
zel bir ses duyuyorum. Jnsanlara kin 
ve buğz bırakmıyacak bir ses ... diye ce-
vap vermiş. 

Halife de: 
- Çok doğru söylüyorsun f diye onu 

tasdik etmiş. 

Onun üzerine halife ile vezir Cafer 
ağaçtan inmi ler. Hnrunül Reşid : 

- Haydi Cafer yukarı çıkalım da biL
de onlarla beraber oturup eğlenlerine 

iştirak edelim, demi,. Cafer: 
- Amnn efendim nnsıl olur? Evvel 

emirde kız sizin hnlife olduğunuzu tanı· 

yınc.a sıkılır ve tanburu şimdi çaldığı ka
dar iyi çalnmaz, sonra da Şeyh lbrahim 
bu halde göründüğü için hem utanmak
tan hem d e korkusundan bnyılıp ölür, 

diye cevap vermi§. 
Caferin itirnzını H arunül Reşid haklı 

bulmuş: 

- Pekala doğru söylüyorsun. ama, 
ben hem onun yanına giderek beraber 
eğlenmek. hem nasıl olupta bunlann bu-

rada toplandıklarını öğrenmek, aynı za
manda kendimin kim olduğunu onlara 
hissettirmek istiyorum. Bunu nasıl yapa
bilirim? 

Cafe~ bir taraftan halifenin arzularını 
yerine getirmek için bir çare dü~ünüyor, 
bir taraftan da Dide kenarında yavaş 
yavaş yürüyen halifenin arkasından gidi
yormuş. Onlar öyle gidip dururken bir 
nz ilerde Dicleye ağ atmakla meşgul bir 
balıkçıya rasgelmişler. Hıılbuki halife 
takriben bir ay evvel hiç kimsenin bah-
çe önünde Dicleye ağ atmamasını emret
miş. Orada ağ a tmakta olan balıkçının 
adı Kerim imiş, halife onu pek iyi tanı· 

yormuş. Kerim ağı nehire attıktan sonra 
kendi kendine şöyle söyleniyormuş. 

- Ey Allaahım, bir şu benim halime, 
bir de benim gibi bir kulun olan ~ sa
raylann sahibinin hnline bak. Ben gece 
ortaları uykumu feda ederek buralarda 
ekmek paraBl çıkarmak için akla knrayı 
seçerim. Halbu ki aaraylann sahibi sa· 
bahleyin kuştüyü yataklann içinde uya-

Balıkçı böyle söylenirken baıını bir lıkçı halifenin çıkardıklannı giymiş. Ha- balıkçı Kerim. Senin yukarda eğlendiğini rın o ihtiyatsızlığına karşı bu iıte de gen: 
yana ;evirerek yanı başında halife ile ve· life yÜZÜnÜn görülmemesi için sanğın bir gördümde belki balık hoşuna gider diye pek ihtiyatla ve derin bir ,uurla hllreke 
zir Cafer Elbarmekiyi görünce ıa~ırmış. kenarını çözerek alnından apğı sarkıt- sana ir sepet dolusu balık getirdim, di- eder. Su suya benzer, onun temizi 010

'' 

Halife: mış, cüppenin de yakasını kaldırmı~. Bu ye seslenmiş. mikroplulusu, zehirlisi bulunur. Bllklllı'° 
- Kerim burada ne yapıyorsun) diye halile halifeyi tanımak ihtimali yokmuş. Gerek Nureddin, gerek lnsilcilis kı- bu sefer gelen hangisinden) Karacİğe~ 

sormuı Kerim de: Halife balıkçı Kerime bir kaç parça da zarmış balığı severlermiş. Onun için ba- vücudun işlerini bizim en mükeroıııe 
- Vallahi padiıahJm, demiı. Balık- altın verdikten sonra chaydi artık gitl> lık sözünü i~itince ikisi de sevinçle kulak sandığımız beynimizin §UUruna hırakf11ıf 

çıların buralara gelmesini men ettiğinizi demiş. Bahkçı dualar ede ede uzaklaşır- kabartmışlar ve Şeyh lbrahime: olsaydı halimiz yaman olurdu. Belki.~ 
biliyordum. Lakinburaya emirlerineze ke halife kızgın kızgın onu geri çağırmış. - Aman balıkçıya çabuk kapıyı açı- yerine, şimdi sudan daha ucuzladı dı~ıa 
itaat etmemek için değil, lakin açlıktan Ona: nızda buraya gelsin, diye yalvarmışlar. sade bira içerdik ve onun alkolü zayıf 
ölmek üzere bulunan çoluk çocuğuma - Yahu bu nasıl cüppe) Her tarafım Şeyh lbrahim aşağıya inerek kapıyı olsa gene az çok zehirlenirdik. ' le 
bir az yiyecek götürmek için geldim. Ha- bit içinde kaldı. Sen bu kadar bite nasıl açmış. Halife de balıkçı Kerim kıyafetin• Onun için karaciğer içtiğimiz suyu ~~ıı 
life: dayanırsın) diye bağır mı§. Balıkçı da: de içeriye girmif. Halife balıkları yukarı kontrol eder. Bağırsaklardan içeri gıt li' 

- Ağı denizden çıkarda bir defa da - Efendim onların ısırdığını şimdi kata çıkararak lnsilcilis ile Nureddine suyun pek azı - zaten karnciğerin 111 
_. 

benim talihimi denemek için suya at, de- duyarsınız, lukin aradan bir kaç saat ge· göstermi11. Balıklar hala catılı imişler, dafaa işlerinde munvinleri demek oları • 
miş. çince alışır ve onlarla arkadaş olursunuz. ağızlarını aça kapata şıpır şıpır oynuyor- lenfn damarlnrına, en çoğu, hemen he~. 

1-lall.fenı'n kızmam ld v .. B' . 'b' b 1 k 1 ljl 'k 1 .. 1 I ·ı ·ı· . 1 11 . . • d v k •V 'd Orada kofl ıı o ugunu goren ızım gı ı a ı çı ara ayı o an cuppe· armış. naı cı ıs sevınç e e erını çırpmış. sı ogruca nrncıgere gı er. ş• 

balıkçı sevine sevine sudan ağı çekmiş nin öylesidir. Bizleri çalışmağa teşvik - Aman bunlar ne güzel balıklar, rola tabi olarak, faydalı olan kısın•; 0 
ve onu halifenin talihine yine denize at- ederler, diye cevap vermiş. Halife bu kuzum bunları alalunda kızartmn yapa- rarlı olnn kısımdan ııynldıktnn sonr~ .. ;., 
mış. Balıkçı ağı bir kaç dakika suda hı- cevaba çok gülmüş. lım 1 demiş. Şeyh lbrahim balıkları almııı. damarları suyu oradan alırlar ve u 
raktıktan sonra çekince, ağın içinde kır- Balıkçı Kerim uzaklaııup gecenin ka- Sonra balıkçı Kerim sandıgıv halifeye dö· vücuda dağıtırlar. ..,_ k . fi roııı. 
mızı. mavi, gümüş bir çok güzel güzel ranlıklannda kaybolduktan sonra halife nerekı Ondan dolayı bu sıcaklarda ·a e~ 

b 1 k d 1 · b 1 k 1 · k ·~ ynnllr• P balıkların şıpır şıpıri:ladığını görmüş. a ı o u eepetı a ı çı ar gibi başına - Keşge bu balıklara bize kızartılmış tarda su içmezsenız aracıger "şilt· 

Halife o gün kısmetinin açık olmasına kaldırmı~. O halile o kac:lar Kerime ben- getireydin! haydi git bunlan güzelce bir soğuk su İçerseniz gene karaciğer ~ h• 
çok sevinmiş: ziyormu~ ki Cafer bile bir an için balık· kızartta öyle getiri demiş. Karaciğer vücut işlerinde beyinden ~rlii 

d b · her t\I 
- Kerim, demiş, şu üzerindeki elbl- çı zannetmiş. Halife içinden timdi ne halt etmeli· ~uurlu ve daha akıllı ır. eynın ta-

selerini çıkar. Kerim soyunmuı. Başın- Halife Caferle Mesrure oracıkta bekle- yimf diye dü§ijnerek merdivenden atağı deliliklerine karşı kor ama onun da 
dan sarığını çıkarını§. Kerim cüpbesile melerini emrettikten sonra gidip Saadet inerken Şeyh lbrahim de arkaaındanı hammülüne bir sınır vardır. 
sarığını çıkardıktan sonra halife de üs- sarayının ka lBlnl 1 lbrahim 

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

-24 

tGkat imparatoriçenin doğuracağı çocuk 
hirndendi ve çocuğun öz babası 

Ycuan: ECZACI KEMflL K.AKTA.Ş 

Hayatı, can ve ruh mefhumu etrafın· 
da topluyor ve ruhu çıkmıı vücuda ölü 
diyoruz. Canlı her mahlukun cismani bir 
vücut ile ruhi bir varlıktan ibaret oldu-

Bir feryat yükseldi 

imparator miydı ? 
' ğunu kabul ediyoruz, bir zamanlar ha 

1\1..._~P&Zuı hayatına karşı yapı- fl.t!on, babasınıu tahtına kurulduğu za- yatta bulunan insan vücudunu, gece gün
""4111 bu suikastı başvekil yalnız mnn nasıl karısıru ihmal etmiş ve sara- düz durmadan çalışan. çarpan bir kalp 

"Eyvah ... F elô:ket!. Beni lsrailden doğacak 
ve baf ımıza bela ke•ilecek çocuk·· 

Doğmak üzere imif. •n 

detu · l ile bütün duygulan kendisinde toplayan - Cenabıhak nihavet Beni Israil kul-' ınıparntoriçıc ile beraber yın arka Jawısından metresini giz ice sa- " 
Zira Totaras, başvekil ol- reya alınıs ise şimdi de kar.ısı onn iha- beyin etrafında buluyor, bundan çok ev- !arına ncıdı.. Müjdeler olsun sana ey 

~ ~ı>aratorun başpapaz Eftim- n~t ediyoı:du.. vel kalp ile beyin müstakil ve hakim ola- Umran ki, kavmimiz.in lınüıskfı.rını se-
.._ ""'lllıdeki diişUncclerine vakıf ol- Dindar Teodorruıın "kıskançlık içinde rak ya§ıyor telakki edilir ve kuvvetlerini nin sulbünden getirecek.. Karmı bu-
~ kendi kendilerine buldukları, vücudun rşyn ben çağırınadını. Onu snray kapısı-
~ nıavi gözlü dilberi Efüm- kendini yediği ~ve :ızlırop çekliği odada başka kısımlannclnn yardım gönneksizin na Cenabıhak sev ketti.. Kapıyı da ona 
~-...... sc\' "'tmiş ve sözde izdiva- şimdi imparatoriçenin bu ihaneti onwı .. . . • 
,~osun takdis etmiyeccğini bil- iııtikanunı alıyordu.. vııcudumuza kum nda ettıklerı zannedı açan hen değilinı.. Fakal Allahın bana 

Çok diw· T d t"-· liuli, halbuki bugün vücudumuzda cAn- ihtarıdır. Muhakkak ki, bu gece hatunun 
~- sev gı co oranın m uı.anunın b .. ilk h-1~ :t..• b k l 
~ olarak · . Ef . b ti k d" rd il nlınm dokrin> bezleri dediğimiz bezlerin can uy u.ıaSKanmıza ge e a mıştır. 
~ dn • ..ı ı.mğuparakintobun~ di~- hnu suredane vMe en ı!n unı ed ış verici tesirleri alunda bütün h Y tımızın Ynlnız bu işi gizli tutmak ve kimsçye 

-.1u.U , uuuen •• o asın arına aa ntemnwı u.. s"q"ul k ı· dı 
A--• ~ rihlerin" ** • döndüğü meydana çık rılmıştır, bu bez ,, ememe aum r. 
·~rcuı oldugunu ta As" b'" 1 · 1 d'k ka 

adı ~dok Baian 1nn f Marinanın imparatoriçcvı bu odaua !erin kanımıza verdiği maddelere chor- ıye oy eoo soy e ı teı;ı .soıırn -'-i ya e o ve a- " " . .. A • dını kapıdan çıknrdı 
lÖZlii dilber şöhreti adından ve sevketmesinden süphem başka sebeple- mon> dıyoruz, kasap dukkanlan bızc bu . · . . 
ıfy ... L • • • • d vardı bezler hakkında fili ve ameli mnlumat Uıuran k1ı.pıyı bizUıt kendi cl1yle ka-'1 L oaue Bızans tarihinde mey- rı e .. ek d" 1 K •v •• d pattı. kol demirini :vurdu \'C tekrar eski 
uu kad s:ınki ihf · · dogw _ Bu ~ebeplerin en ba lıcası Evdokya verm tc ır er. ııracıger vucu umuzun . . . . . .. 

m ıras ıçın b"" .. k b" b "d f d 1 yerme gıtl.i. O'zerını. başını duzcltıiktcn 

~ ile Totarasın buruda ı....;.ı..ftsa kaldr•ı :z.a- en uyu ır e.zı ir, a rn ynpnr. a agı .b .:. 
~......_. bil · '- .. .. . b sonra aşını kapı eŞlgıne koyarak yat-

' . ihtirasın her şekli... ınanlarda imparatorun yalnızlığından is- mıyen yo.-tur. bobrek de oylcdır. un- tı. 
~.-1' ·-· ı..---~ un" paraton·-t:ır tifadc etmek, onunla tcmasn gelmek, lardan baskn boyn. umuz~a. kafam.ızın en· 

l!h.:_--=.unı ~ ~ _ A$iye de odasına sckilıniş, Gcnabıhak-
.:_;-cıneğe vermiş olan bu hakika- Sebastiyano ve Uıclstidinin nasıl uğraş- Be} e yakın yerlennde. ııgzımızda. çocuk- im bu hayırlı işte kendisini vasıta k'ı1dı-
~ ..__.. So~' anncnm· .. tıklarım haber vermel<ti.. lıırda göğüs kemiği üstünde bir takım _ .. s.._ -aın, .u gı ıçın tehar secdesine yatmıştı. 
,~ iın ... --t • ıa--,___ı İlk ualmz kaldıkları zaman imparator bezler vardır, mide ve bağırsak suyu ya- A da h b 

-·'"t"'U-a orıçc o ~... " • • ra n enüz ir saat geçmişti. 
üzerine bUsbütiln ihtirasını arinal'la şüpheli şüpheli hibp etınL~ pan bezlerle kadınlarda ıidet kanı yapan ' Şehir dışında, meutrlık sarayı civann-

Muhafızlardan mahrum kalan Firavun, 
Beni lsraü kadınlannın elinde mi can 
verecekti? 

Bu korku ile yatağından fırlayan Fira
vun hemen odadan dışarı çıktı. 

Kapının önünde, kılıcı ve kalkanı baş
ucunda uyuyan Umranı gördü. 

Hemen seslendi: 
- Umran .. Umran .. 
Umran uyumuyordu Fakat Firavunu 

ıüphelcndirmemek için uyur havasına 

gelmişti. 

Sanki derin bir uykudan yeni uyanmı 
gibi gözlerini ovuşturamlc kalkb. 

- Umran .. Bu gürültü.. Bu ses uğul
tusuna hak .. Ne var. Ne oluyor) 

Firavunun bu endişeli suali iizerine ku
lak kabartan Umran da aynı uğultulu 

sesleri duydu: 
Velid: 
- Saray kapw açık mı? 
Diye sordu Umran: 
- Hayır ... Beraber kapamaddt mı? 

lngiliz 
-tr

İh ti yat ~ilosu kral 
tarafmdan 
teftiş edilecek-. 
Londra 8 (Ö.R) - ihtiyat filosuna 

mensup 133 harp gemisi yarın Veynıe 
koyundn kral tarafından teftiş edilecek
tir. Kral bu tefti§ için tatilini keserek 
Balrnoral şatosunu terketmiştir. Yarır 

sabah Portlandn beklenmektedir. Knı 
2 saat ihtiyat filosu etrafında dolaşacak 
hr. Filonun mürettebatı münhasıra• 

binlerce ihtiyat bahriyeliden mürekkep 
tir. Teftişten sonra ihtiyat filosu sık• 

bir tal.im ve mühbn manevralar yapmak 
üzere dağılacaktır. 

'Londra 8 (Ö.R) - Bır Fransız tahtel
bahir avcı gemisi Manş denizinde ka
yaya carparak batmıştır. Seki~ kişilik 
m.1.ircttebalındnn 6 sı kurtulmuştur. Ge
nli o kadar süratle batnııstır ki müret
tebat güverteye çıkmağa -ve bir sandal 
indirmeğe ancak vnkıt bulmuşlardır. 

Sandal saatlerce dalgalar arasında çır
pındıktan sonra bir Şilc.p tarafından gö
rillmüş, gemiciler kurtarfuırak Diyep li
manına çıkarılmışlardır. -·-

Macaristanda 
--1:.r-

Alman ekalliyeti 
aleyhin e Macar 
erkamnı nutukları 

~e işte bu emeline mU\~ ve : .. yumurtalıldar, erkeklerde husyder birer da halka olmuş Kıpti kflhinlerl, gözleri-
~ - Sen ki, demişti, benim en sadık cinsiyet bezl~idir. ni gök yüzline dilanişler, yıldızlnrı tet-
' lJtincı ihtirası erkek ihtirası idi. dostlarım olan Sebastiyano ve Hıristidi- Meşhuru i.lem cBron Sekar> bundan kik ediyorlardı. 

Londra 8 (ö.R) -Taymis gazetesi
nin BudapeŞte muhabiri Macar hükümc
tile Alman Nazi partisi aruında müna
sebetleri ıgergiziliğindcn bfthsediyor. Pa
zar günkü nutkıunda Aminli Hotti ordu· 
nun birlik Ye disiplini bozm~ğa matuf 

Dedi. Firavun, daha ziyade emin ol- her teşebbüse lcalJI ihtarda bulunmut-
mak için bizzat bpıya koştu. tur. Ba,vekil Tdclı:i dinleyicilerine, ihti-

~ledir ki imparator Leonla, nin itimatlarıw senelerce kazanım.§ bir ~S-'40 sene evvel bu bezle~n insand~~ Birden, içlerinden biri haykırdı: 
meşru ze\•ce yapmış \•e salta- kimse idin, nasıl oldu da onlann mevki- ~nsan:' . aşılanmasını, ~rkekllk kudr~tın• - Felaket.. felaket, korktuğumuz ba-

' etmiş olan genç ve dinç im- lerini gasbedeıı ve beni esrarengiz. bir ıhya u;ın erkek h~yeaın~en aşı ~retıyle şımıza geldi. Beni Israilin bekeldiği yıl
iktüa etmiyor daha kom 1o entrika zinciri ile çeviren bu adamlarla alınarak başka bır erkege erkeklik kud- dız doğdu ... 

~ beri temas haunde bul!n- :uyuşabildin?.. reti aşılamanın imkanlarından bahsetmiş- Bütün kahinler de gök yilzilnde o za-
0larasln da mUnn betini idame Marina, imparatorun bu ihtarına do- ti büyük alim cVornof> bu hususta mana kadar mevcut yıldızlardan daha 

~ u.. lambaçlı yoldan değil, doğrudan doıtru- büyük adımlar atmı tır. oarlak bir yıldızın doğduğunu görmUş-
~t bu ınUnasebet gizli idi.. ya giderek şu cevabı vermişti : Hayati kimya insana yakın yaradılmı0 lerdi. 

Kapı. akşam kapadllcları gibi arkasın- yaç halinde Macarietanın tekrar silaha 

dan sürmeli idi. aanlacağını hatırlatm~tır. Ordu hat ku-
Umranı da uykudan kendi uyandn- mandam da Macaritıtanın yabancı ülke-

mı tı. Hiç bir §Üphesi kalmadı. lerden gelme siyasi felsefeleri asla kabul 
Fakat sesler .• Şehir içinden ve dışın- etmem~k azmini bildirmiştir. 

dan gelen sesler hllla devam caiyordu. --
Umran da ŞBJU'mış ve aynı zamanda 

korkmuştu. 

Velid: 
Kayseride 

\,~ hnparatoriçenin bu çok husu- - Çünkü gerek dostlannıza ve gerek ola~ m.aymunların b~erinden alınarak Onjpr da: 
~~ de farkdtmiş ve bu cihetten lmşmetpenahınıza karşı olan sadakat va- ster~ bır hlde .kom~rı~e~ hap ve ampul - Eyvah .. eyvah .. 
.~ lliınadını ~. mahremi- 7jfem böyle icap ettiriyordu.. şeklıode copotercıpık> ılaçlar meydana :Diyerek saçlarıru, sakallarını yolmaya 

- Ne var .. Ne oluyor .. Git bak .. An- Atletizm müsabakala· 
la.. rı yapıldı .. 

l~ olmuştu.. Marina bundan sonra imparatora es- ç~karmış: bu~ün bu ilaçlar eczauelerimi- ba.~adılar. Bu feryat we fignnlan duyan 
~ hiç bir ~yden haberi yoktu. .ki dostlarının tekrar sarayda eski mev- zın muhım ~ır ~u;mını. dolduımu~ bulun- Hanuın uykusundıın uyandı: 

Dedi. Umrnn çıkmaya hazırlanırken 
Fjravun birden gördüğü rüyayı hatırla- Kayser.i, S (A.A) - Dün Sümer ıMı-

hasında Erclyaş demir ve Sümer ku
dı. I~ Ve 'imparatoriçe hemen her kilerini ele geçirmek için çalıştıklarını maktadır. Ilım ılcrleC:lıkçe «hormon:. .et· - Ne var .. ne oluyor? 

'cek kndar sık sarayda, sa'bık liildirmiş, fakat SCbastiyanonwt saray- rafında bir ı ık parlayacak belki hayatı Dlye sordu. Maiyeti hnlkı gidip baş D 1 d d. Ber.ı.b 'd 1• lüpleri arasında atletiz.ın müsabakaları - ur .. e ı.. 11 er gı e ırn. 

On k k 1 it 1 k .. yapılmış ve valiınit.le kolordu kumanda-
!'içe Tcodoranın odasındn bulu- da bulwıduğunu söylememişti.. uzatmak çareleri meydana çıkncnktır. kahiıı Hacebe sordular. 
.. Leon, bu haberden çok m~nun ol- Maruf bir :11öz v.ardır, ya~ıyan görür der- Haceb, dol,Tuca Hamanm yanına gel-

u, er e o ara ya nızca so aga da ,___ bul d··1-·ıan b . '--· k . • • nının uaz.ır un UK. u müsaw-
ça mU&na müaaade etmemıtti. kalar k lak 1m 

Otta ... •---n k h 1 ..+.. ler, evet ·"'a!'Jynn görecektir. ,,. l\.CU'
0 erimiz ço iyi atır ar- mu:i...... ., • 

di: Beraber çaktılar. Şehri dolqtdar. Ka· ~-1~....J-~ uştur. 
bü d 1 ed ha L. '-l Müsa~ sonra valimiz kaza-

~ G.erek başpapaz Nikolanın, ge~ baş- - Ya Haman.. dedi. Yapılan .. tün ın aran en y.ıurqb& annı sordular. nanlar hedi el . . . kısa bir 
tedbirler takdire mnni olmadı. 13u gece Aldıktan cevap fU oldu: a Y erını vemuş ve 

-------
S<lrayında sKanh oda• diye vekil Totarasın alınış oldukları küstah

~~ bu oda bir zamanlar impara- ça salahiyet ve vaziyetlerden ~k dilgir ispanya kralı 
kim olacak? 

hükümdarunrıın saltanatını elinden a1a- Bilmiyoruz. Şehir dışından gelen avaz- bi~bede bulunarak gl~çleneml· tebrikk. et-
cak ve Beni laraüi kurtaracak olan çocuk lar bizi korkuttu. m.ış ve sporun genç iği m e et mO-

Sn._ ~Un. veliaht iken oturouğu oda oluyordu .. 
~ inwaratorf&e bedbaht Teodo- Onun yegane tesellisi... Mnvi gözlü 

ana rahmine düştü. Yıldızı da gökyüzün· Firavun, yanında Umran olduğu hal- dafaasına ve hayat mücadelesine hazır.. 
de parladı. de --Lir kapınna d-X-.ldu. lamak bakımından önemini tebarüz et-

f çıkmamış ye hayatın.ı bildl- impa:atoriçenin gebe ~l~ ve doğac~ 
~ect Şekilde buradn son vermişti.. çoc~~u.n .saltanatına bır veliaht vermesı 

~· ~·.... +1~ı .. 1erdir. 
Bu sözle. Hamanı da biıiyük bir telaşa Kapıyı açtıklan zaman batta Haman ...... ~ 

• 
--:.&-

Sotu-a Karbonopsinnya da yatak Umıdi .ıdı .. 
~ gören bu oda nihayet im- Fakat acaba imparatoriçenin doğura
tııı.....Zoi~ de zehirlenerek QIU- onğı çocuğun .ıöz babası ..Leon muydu? ... 
:'""llt olmuştu.. 

•• BlrMEDI •• -------

fspanyol muamması meydana çıkalı- düşürdü. K&hinlerin feryatlari yükseldik- olmalt üzere kahinlerle karplaıtılar. 
danberi ltıralcıJık taraftarlan, bilhassa c;ıe çadırlar içinden de uyuyan Mısır hal- - Nedir bu gGrültü) 
laviçrede snbık ispanya kralı on üçüncü la, kıptiler ve hl\tta Beni lsrail ederi d:: Diye soran Firavuna Haman cevap 
Alfonsun etnHında faaliyette bulunuyor- neye- uğradıklannı bilmedikleri iQin kor· ~rdi: 
lar. lcularından feryadı bastırdılar. - Ya Velid .. Korktuğumuz bqunıza 

Daha errano Suner Romaya gider- Öyle oldu lci, ô'lcyüzü bu feryatlardan geldi. Eğer bu kahinlerin sözlerine inan-
ise beŞvckU Ye imparatoriçenin 
~ sevdalannııı sahne oluyordu. 

ete imparator layıkti.. 
ken, maiyetindeki zabitlerin bir çok1an adeta sarsddı. Şehir dı11ında yükselen bu mak 18..zımgelirae felaket kendini gös· 

.. Sinema artistlerinin da eski hükümdarı selamlamak için Is- sesler, şehir içine de aksetmi§ti. termiş ve Beni Israilden doğacak çocuk 

-·~D·••E••••00•••••ı:s.;R ... V •••• y .. 'ft.!: hakiki isimleri viçreye gitmi !erdi. Erleri ellerinden alınmış kadınlar bu bugün ana rahmine düşmüqür. 
"'I V .,... Fakat ortada iki mesele var: Evvela feryatlan duyunca, sebebini bilmedikle· Bu haber, Velidi az daha çıldırtacak· 

COS!'EREN BILGİ•E --·-- krahn kim olacağı? Bazıları on üçüncü ri için büyük bir fellk.et korkusu içinde tı. 
l'- ~ ad~i;~:l~a~alırdlaıi)r aFrıaruamzawnn~ıyhenyıl:tmevülsetneaer )Alfyona olsuknldiyor: bak~l~ı daTonhun oğ- onlarbdaladVa%11 arı :çıktığı kadar haykınş- NBaaıkl olurdu>_,~l h 
r~ • · .. - u uanı ra yapma ıstıyor. a ta ta· ınıya aşa ı ar. u adar em~ er oşa mı gitmişti? 
\llıa tGcuklar.. : bilen Barbara Stanwyck ve Robert Tay- lip olanlar az değil.. ispanya kral istiyor, Mrsırın içinden ve dlJlndan yükselen ŞChirde erkek kalmadiğına emindi. 

Yn hevesli, fakat kitaı> aıa.; lor, asıl isimlerini kullanmışlardır: Biri- bal olmak istiyenler Be var. bu sesler Firavun Velidi tatlı uykusundan Kendisinden emindi. 
kardeşleriniz için okudu-: nin ismi Ruby Stevens, ötekininki de Fakat. kral olan ne yapacak? ikinci sıçratarak uyandırdı. Hamandan emindi. 

Qlekıep kitaplaruıı çocuk; Spangler Arlington Brughdir. mesele de burada .. Kral idare mi ede• Yatağı içinde yarım doğrularak kulak Yarubaşından ayırmadığı Umrandan 
~-•kurumuna veri iz Bil-·.· Y · lil k' · ·· d ı. ~ cnı ev er un eye gorunme en sn cek? yoksa, iktidarı Frankoya bırakarak kabarttı. Bu sesler ne olabilirdi) emindi. 
,, lan.om iı&Jtmı 'Dlur-E vuşmak istemişler, bu yüzden de izdivaç Jtalyan kralı gibi sadece fahri bir şahsi· Y oba bir isynıı nu çıkmıştı?.. Şu halde kahinler yalan aöylüyodar· 

'•• .............................. : merasiminden sonra gazeteciler ancak yet olarak mı kalacak? Yoksa şehir kadınlan sarayı mı bas- dı. 
~iifiiiii;;j;iifi;iii~i;;;j~~30;0~(;l;)iat~a~n~e resim çekehilmiılerClir. ---- P~~oir mışlardı? HayaUna nu kaaıedeccklerdi> ... BİTMEDİ•• 

l)EMIR
~sı;nM;~~AZl'.!IWSD9.Jju.;K™EZ7"~:ı Bu sabah babamdan yeni ve çok mfillim mazsan bu zarfı yine bana geti~~ JV G7T • 

bir mektup nldım. Bu mektubun muhak- i!a! .. Topladığın, angaje ettiğin adam- FARtBOL VE M1STUFLE HAYOUT
kak surette majesteye verilıncsi lwm • .lar hakkında seni tebrik ederim. 'Doğru- fLAR ÇETESİNE NASIL tLT1HAK 
Hem de çok seri olarak... .Sen, yarın su hepsi de yaman kiınsClerc ~emiyor- E'lTILER 
sabah saat beşte yola çıkacaksın. Benim lar. Zamanı gelince onlan hangi işte ve Monsenyör Lui bUyük bir sabırsızlık 

Ustüste Ud yıl 
sınılta IEalanlar .. 
'Ostüste iki yıl aynı sınıfta kaldıktan 

sonra orta mektep imtihan talimatname
sine tevfikan kendilerine birer vesika 
verilerek bulundukları mekteplerden 
çıkarılan talebelerden kaldıkları sınıf

larında bir yıl daha okumak üzere .hu
sust bir mektebe gir.enlerin üçüncll yıl 
sonunda resmi mekteplerin birinde geçı.. 
oocekleri imtihanlar sonunda bütürlle
me ve engel imtihanlarına kiılabllccek
lerl Maarif vckalclince knrarla,tırılmış
tır. -·-İL MEKTEP 
Muallimlerinin 
tahvWeri 
Maarif vekaleti hastalık, evlenmeir. gibi 

ıneşru sebepler dolayJSile bir :vilayetten 

diğer bir 'Vilayete verilmelerini istiyen illı.: 

mektep muallimlerinin mÜtacaatlannı tet 
kike haşlamıştır. He.r en e olduğu gibi 
bu yıl da meşru bir sebep olmadan hiQ 
bir ilk mektep muallimi bir vilayetten 
alınarak diğer bir vilayet emrine verile-

tarih ve 
(ıKıNC/ 

macera romanı 1 
atlarımdan en iyisini alabilirsin. Yol nasıl kullanacağımı habCT vereceğim. içinde Ivonun gelmesini beklerken Ron 

-L ı k 'st Ü ·· lt miyecektir. ma::sru.u o ara sana ı'lı c ç yuz a ın ve- Fakat yeni emre kadar oıilar bizim iSim- otelinde Ekzilinin vermiş olduğu rapor-

KISIM) 1 
-16--

~· · Diye mırıldandı.... Eğ~ı Oturan adam hürmetle yağa kalktı. 
\ araa ... Eğer bu adam kral de- O da postacı Purondu. 

~ • r ınaalce iae o zaman ey güzel Margi: 

:t a&hte ıövalyc... Bak senden - Aferin Puron... o~di, aözünü tut-
~ naad alacağım göreceksin.. tun ... Eaucn gösterdiğin sadakat n zc-

~ t\iıı * ki eserlerinden çok memnunum. 
~~ '°ııra. · ·· - Ben sizi memnun etmek ve laalnna 
~~h Sa.on nehri sahilinde bir ba- b.izmet etmek için elimden geleni yap.
bit 'neaine kalın bir mantoya sa- yorum Monsenyör .... 
h~'•ıl:ıade giriyordu. - Peki peki .. Şimdi beni dinle, belki 
· ,. .. e iki katlı idi. Ost katı otel va- de işitmişsindir. Majeste kral kısa bir 

.. or'" 
~ıt lıYordu. gezintiye çıkml§lardır. 

~~ katta. odalardnn birinde bir Ruso ve bütün maiyet adamları De-
l:ıi ~ haıında ve oanı.p ııitesi kar- ınir maskeyi pek tabit olaı·ak kral zan-

~ tııın . . 1 
l'~a e ıntızar vaziyeti almıştı. nediyor ardı. 

" neye . b ~it gıren ası1zade doğruca Bar ezyo devam etti: 
aran)ık M G bl ' ı "c h merdivenden yukarı ka· - ajcstc reııo yo.unu takip edi-

~tin· \ı odaya ciıdi. yor, yanında fazla maiyet halkı yok ... 
1 8.tınca bunun M rgi dö Bar- Fakat zannedersem Liyon valisi kralın 

1 ıldı emrine kUçük bir müfreze vermiştir. 

riyorum. Buradan Grcnobla kadar olan Jerimizi -ve kim olduklarımızı katiyen ların okunmasını da bitirmişti. Bu su

yolu katederek kralla karşılaşnıağa gay- lillrnemelidirler .. Bol para alıyorlar .. Ra- a:etle on dördüncü Luinin bütün kanık
ret edeceksin. Fakat şayed Grenobla kn- hat rahat oturuyorlar .. Başka Allahtan ter ve şahsiyetine vakıf olmuş bulunu
dar olan yo1dn majesteye rnstlamazsan helfilarını mı isterler .• !şte Ruson bütiln yordu • 
daha ileri gitmezsin. Eğer kral ha~ka söyliyeceklerim bundan ibaret. Artık kral, rolünü dalıa açık ve da
yoldan hareket etmiş ise bu yolu öğren- Ruson, Barbezyodan bu talimatı aldı- ha em.in olarak ifa edebilirdi. Ve bu iş
meğe çalışır ve krala yetişmeğe gayret ğı sırada civardaki kilisenin çanı gece te o kadar muvaffak olmuştu ki. bida-
ederSin. Bunun için ne kadar nt çatlat- ynrLc;ını vuruyordu. y.ette şüphelenen Barbezyo bile eğer ha-
mak lhımgelirse çatlatırsın . basından o mahut mektubu almamış ol-

Ve yine bu sırada otelin me.rdivenle-
r~te sana harbiye na71rının bir de sa idi biltün şüphelerinin yersiz oldu-
.Lj ıı'inile ayak seSleri duyuldu. Bu ayak se.cı-

emimamesi.. Bu emirname ile kral ve ğuna iman edecekti. 
ledne bir takım mahınuz şakırtıları da 

devlet namına nerede, her kimin altında Her ne kadar Liyonda fazla mUddct 
sağlam bir at bulursan alabilirsin. Unut- kar1*Jyordu. kalmanın tehlikeli olacağını ve nerede 

Barbczyo: ıs· e kralın kendisine ye+.ı.,..,.eğın" ı· bı'Uyor ma ki sana teslim ettiğim bu mektubun -r-" 
mı.ihteviyatı ~k mühimdir. Içinde dev- - Haydi, dedi. Çabuk git. Merdiven idiyse de Demir maskenin buradan ay-
let sırrı vardır. En ufak ihtiyatsızlık karanlıktır .. Bir köşeye büzül ki gcle.n- nlmamasında daha başka bir sebep var
hayatına mal olur. Eğer başına bir fela- ler seni görmesinler... dı. Protestan papası Reymond gerek Li· 
ket gelir veya bir tecavüze uğrarsan bu Ru.son, merdivenin bir köşesinde bli- yonda ve gerek civarında bulabildiği 
mekub başka kimsenin eline geçmeme- züldü ... Yukarı çıkan üç dört süvari onu otuz kadar sadık ve gözü pek hüknoyu 
lidir. Böyle bir hal vuk-uunda bu zarfı görmediler ve avurt dolusu kahkahalar- temin temckü. Nelekim de monsenyör 
yırtar, parçalar, yaknr, velhasıl muhtc- la yukarı katın bir salona girdiler.. Luinin etrafına bunlardan kuvvetli bir 
viyatı malum olmıyaca'k şekilde imha Ruson onlar gittikten sonra hemen muhafız müfrezesi meydana getirmişti. 
edersin. Şyed bu vazife nuvaffak olur merdivenden indi. Arkasından inince, PapM Reymond bunlardan başka hi.ik

Alman talebelerinin 
cıkardığı hadise 
' --&-

Bir kaç gün evvel Bonn ünivcrsitc.i 
talebeleri pasif hava müdafaası ve hasat 
hakkında bir konferansa davet edildi. 

Hatibin gösterdiği formüller talebenin 
hoşuna gitmedi. Talebeler itiraz ettiler, 
o kadar ki konferans yanda kaldı. 

Ceza olarak: Talebeler yeni bir konfe
ransa davet edildi. Orada Cestaponun 
azalan da huır bwundu. 

Talebeler, bu cistemedilcleri adam• 
lu a kar§J ı:;ene itirazda bulundular . 
Konferans yeniden kesildi. 

Söylendiğine göre üniversitenin rek· 
törü Berline gitmi~. ve bu vaziyeti anlat• 
nuştır. Talebeler artık üçüncü bir konfe
ransa çağrllmıyacaklardır. 

Bu hadiseleri ınübala~a · etmiydim 
ama, bunların sebep olduğu fenalıklar 

lsen artık senin için gün doğmu.;ı demek- genç bir gölgenin kendisini takip l'ttiği- nolnrla bulundukların bütün vilayetle- üzerind .. de duralım. 
tir Şayed krala hiç bır suretle ra<rtlıya- nin farkında olmndı. .. •• BİTlıfEDj - Pariı - Soir 



Lord · Halif aks cemiyetleri 

Öyle kolayca atlatılacak ve mağlilp Sinema yıldızlarının kibu-
edilecek bir adam değildir su ve korkunç belisıdır 

Amerika ka ın 

Avrupa demokrasilerile diktatörlük- düşündü ve mahirane hareket etti. Ancak 
,,eri arasında halen cereyan eden (sinir lngiltere ile birle,meği pek o kadar arzu 
harbi) nde en sağlam sinir nümunesi, etmiyen ve patlaması muhtemel umumi 
belki de lngiliz hariciye nazırı (Lord Ha- bir harbe Rusyayı sürüklemek İstemiyor 
lifaks) ın sinirleridir. Filhakika onun (Stalin) in bu meselede pek ihtiyatlı ve 
aağlam sinirlere ihtiyacı vardır. Zira lngi- çekingen davrandığı görüldü. (Lord Ha-

Bu cemiyetler istedikleri yıldızları birbiriyle 
evlendirirler ve istemediklerini söndürürler 

liz harici siyasetinin istinat ettiği temelle- lif aks) için en büyük kabus herkesin ln-
1 

rin bugünkü kadar oynadığı görülmemiş- giltereyi terketrnesi ve Rusyanın son da-

icat edilmiştir. Bu güzel artist, bir az cka
ranlıkça> bir hayat sürüyordu. Kadın 

ti. kikadn beraber yürümek istemesi ihtima-
Son günlerde (lord Halifaks) ın liydi. 

önünde sinirleri sarsan üç mesele vardı. (Lord Halikafs) kolayca mağlup edi-
Bunlardan biri japon meselesi idi ki in- lecek bir adam değildir. Bugün 58 yaşın-
giltereyi harbe sürüklemesine ramak kal- dadır. Soğukkanlılıkla konuşur. Tavırları 
mı tı. ikincisi umumi harbi kazanmış gi- hoıı, siması vukur ve ciddi, asabiyet gös-
bi hareket eden ( Adolf Hitler) meselesi termez, hfılis bir lngiliz cent;lmcnidir. 
idi. Bu meselede (Lord Halifaks) başve- Büyük babası imparatoriçe Yiktiryo 
kil (Çemberlayn) i ikna eder Danzig zamanında Hindistan sekreteriydi. Ba-
serbet şehrinin statiikosunu ihlale kalkı- bası lngiliz kilisesinin en büyük simala-
tacak kuvvete karşı Lehistı:ına teminat rındandı. Büyük babası 84, babası 94 
verdi. Bunun da sebebi Danzig nnzileri- yaşında ölmüşlerdir. Halifak!!, hayatında 
nin Almanynya iltihakı ilfın etmek niye- iki buhrnnlı devre geçirmi;ıtir. Biri Hin-
tinde, oldukları, Alman ordularının şark distnn valisi iken, diğeri de halihazırda .. 
l>rusyndnn {Danzig) e girmeğe hazırlan- Kendisi hariciye nezaretinde istihlaf ettiği 
dıkları, (Dnnzig} deki Lel garnizonunun (Eden) İn amcazadelerinden biridir. 
ıilahan tecrit edileceği şayialaruıın mu- 193 7 de (Çemberlayn) kendisini 
eırren dolaşmasıydı. ( Hitler) le görüşmek üzere Almanynya 

lngiliz Avam knmnrası bu ahvali na- göndermişti. (Halifaks) o zamana kadar 
zarı dikkate alarak lngilterenin mütte- (Hitler) in (Mücadelem) adındaki nn-
fikleri Lehistan, Romanya Mısır ve Tür- lngiliz hariciye nazın Lord llalifaks !aşamadılar. O zamandanberi Halifob 

lı:iyeye teslihat için üç yüz milyon liralık politikasından vazgeçti, o, Alman mille
bir kredi açtı. Fakat lngiltereyi asil dü- teklif ederken {Lord Halifaks), Bolşe- tini sever ve ona acır, fakat nazi rejimile 
§Ündüren şey coğrafi vaziyet itibarile Le- viklere aleyhtar bulunan Lehistan, Ro- müzakereye girişilemiyeceğine kanaat 
hi tandan pek uzakta bulunmasıdt-.'• manya, Finlandiya, Estonya, Lltvanya, getirmictir. 

işte Lord Halifnks için en mühim mt:- Letonya lsveç, Yunanistan, Portekiz ve (Halifoks) demokrasilerin (Hitler)i 
ıele Sovyet Rusya ile bir ittifak akdi me- lspanyanın lngiltereden yüz çevirmeleri kendi milleti vasıtasiyle iktidar mevkiin
eelesiydi. Rusyaya açıktan açığa ittifak lve Almanya ile uzlaşmaları ihtimallerini den düşürebileceklerini ümit etmektedir. 

Sır -Hırvat 
Uzun zamandanberi 

mühim ayrılık meselesi 
süren bu 

niha.yet 
üzeredir .. hallolunmak 

Diplomatlar ve . 
sınema 

Diplomatlık insanı bütün mesleklere 
eriştirebiliyor: 

lngiliz hariciye nezaretinin en yüksek 
şahsiyetlerinden biri olan Sir Robert 
Vansittart, Ludwig Bergerin Denhamda 
çevirmekte olduğu Bağdat hırsızı adlı 

filmin muhnverelerini yazmakla meşgul
dür. 

V kı:ylc bir çok şiirler ve piyesler 
yazmış olan Sir Robert Vansittart, şark 
işlerinde müahassıstır, çünkü vaktiyle 
Iran elçiliğinde ataşelik yapmıştır. 

lngiliz diplomatlarının en mühimlerin
den birinin, bir filmin muhaverelerini 
yazması, hayli şa§ılacak bir şey olsa ge
rek.. Fakat, siyasi vaziyetin gergin ol
duğu bugünlerde, İnsana bir ferahlık his
si de vermiyor değil... Demek ki Sir Ro
bert Vansittart vaziyeti o kadar vahim 
görmüyormuş. 

Acaba öteki devletlerin, bilhassa tota
liter devletlerin hariciye nazırları ve dip-

Olemp Bradner 

/\merikada bir çok birlikler, cemiyet
ler ve kulüpler vardır ve bunların, mil
yonlarca kadın azası olan bir çoğu da, 
fazileti ve ahlakı korumıya uğra;ıırlar. 

Bu cibi birliklerin memleket umumi ef
karı üzerindeki tesiri çok büyüktür. Bun
lar, adeta, memleketin bir nevi vicdanı
dır. Bazan yaptıkları i~lerde çok ileri gi
derler, foknt nüfuzları o kadar büyüktür 
ki, sinema endü trisi gibi, ilk bakışta ser
best gibi göriincn bir endüstıi şubesi bile 
onların tesirlerinden kurtulamaz. işte 
size, bu gibi cemiyetlerin kudretlerini 
gösteren bir kaç misal. Resmi hiç bir 
müeyyidesi olmamakla beraber bu nü
füz ve kudretin hoş laftan ibaret olma
dığını da bu misııller gösterecektir. 

cemiyetleri onun meslek hayatını bozmı
ya karar verdiler. Bugün Clara Bow mü-
tevazı bir otele sahiptir. 

* Simone Simon hakkında bir çok hika
yeler, bu aradn da gizli bir kapı ile altın 
bir anahtar hikayesi anlatılıyordu. Bir 
ara etrafında öyle tehditler yükselmeğe 
bn~ladı ki, zavallı artist, tecrit cezası ve
rilmeden önc:;e Amerikayı terkedip 
lame ti F ransaya kaçmakta buldu. 

* Kadın sinema artistleri muayyen bir 
yaştan önce filmlerde öpüşemezler. Jean 
Parker bu chnhı henüz elde edebilmiş
tir. Fakat 16 yaşında olan Deanna Dur
binle 18 yaşında olan OJympe Bradnnnın 
ilk öpüşmeleri, aki!!leri hala bitmemiş 

olan gürültiilere sebep olmuştur. 

* Bu cemiyetler hazan biribirlerini 

Simon Simon ve annesi 

Darıiyel DaTyÖ son bir 

cekler. 

* d 
biİ' 

k • 
Onların nazuında boşanma dııııı il"' 

yük bir cürümdür. Karınızı bo§a d•~' 
ona bir nafaka, daha büyük, dajııı•bıJI"'' 
büyük bir nafaka bağlamağa J1l~eııterİ" 
nuz. Laurel de, bu yüzden iflas e 
ilki değildir. 

* ,ıe
ıs e 

Loretta Y oung sevdiği adaı1l d•ll '' 
nemiyor. Çünkü vaktiyle kocas~deıı '"' 

1 • 1 yerıı bi' n mıştır ve cemıyet er onun ull 
1 . . . . 1 auıı bi' 
enmesıne ızın vermıyor ar. • , de 
b L· d L ·· ·· bırifl 01• se cuı e orettanın gunun I~ 

. k d. . . f b·ır kato 
gazetecıye, en ısının so u 
duğunu söylemiş bulunmasıdır. 

* '4Jtf' 
Bütün bunlara mukabil. ~a~il. ,r 

Şişman komik Fatty en meşhur yıldız
lar arasında idi. Başına gelen rezaletli 
ve hususi mahiyette bir İş yüzünden, ka
dın cemiyetleri ona boykot yapmıya ka
rar verdiler. 1 5 gün sonra işsiz kaldı . Al

lomatları da böyle bir işe ne zaman baş- tı ay sonra, serseri oldu. Jk: sene sonra da 
lıyacaklar? O vakit, siyasi ufuktaki ger- öldü. 

ven insanların evlenmelerini talep eder
ler. Vaktiyle Carole Lombardla Clark 
Gablei evlendirdikleri gibi, şimdi de 
Annabella ile Tyrone Poweri evlendir
mişlerdir. Belki de yakında Barbara 

ne yapsa ses çıkarmıyorlar. Ç~ , Jı~· 
miyetlere göre o ctabii bir ka ;~ 
seyircileri baştan çıkarm\>'or. US'~ 
öteki artistler onun gibi haerket e ~ 
leri için, kendilerini bu fazilet "~ 
bekçilerinin yıldınmlanndan )to 

BB. Zvetl:ovıç ve Maçek 

Sofya (Hususi) - Yugoslavya Skop
çinasından meşhur Hırvat lideri Spc-
pan Radiçin öldürülmesi 
sonra Hırvatlarla Sırplar 

bir şekle giren gerginliğe 

mek üzeredir. 

hadisesinden 
arasında had 

nihayet veril-

Hırvatları müthiş düşman yaptı. Jifkoviç 
idaresi, Hırvatlara karşı takip ve tazyik 
siyasetine girişti; bunun neticesinde de, 
daha beş sene evvel vukuu beklenen ve 
kral Aleksandrın tahakkuk ettirmeği 

o zaman gaye edindiği sırp hırvat anlaş-

ginliğin tamamen geçtiğine hükmedebi
liriz. 

Hırvat meselesi müzmin bir hastalık ma~ı gecikti. 

O derecede, ki Anşlustan sonra Hır
vatlara komşu ve hudut olan Al'!lanların 
propaganda saye11inde Hırvatları kandı
rarak Yugoslavların hudutlarından ayır
mak istiyeceğini bile iddia edenler bulun-

muştur. 
gibi Yugoslavyayı yıllardanberi dahilen Jifkoviç - hükümeti- Filhakika Alman Gestapo teşkilatı 
kemirip duruyordu. Bu hastalık, zaman, nı, o zaman maliye nazırı olan Doktor bu uğurda hayli emek ve para sarfettiği 
zaman bir çok safhalar geçirmiş ve dik- Stoyadinoviçin başvekalet ve hariciye halde, Hırvatlar Sırp kardeşlerinden ay
tatör General Jifkoviçin Yugoslavyada nazırlığını deruhte ettiği radikaller kabi- rılarak yabancı ve mağrur bir milletin 
tesis ettiği şiddet rejimi senelerinde en nesi İstihlaf ettikten sonra rejim yumuşa- tahakküm ve nüfuzu alhna girmenin is

müfrit bir raddeye gelmiştir. dı ve Hırvatlarla Sırplar yeniden anlaş- tikbalde doğuracağı mahzurlan anladılar 
Yugoslavya devletinin banisi olan mak yoluna girdiler. ve Alman propagandasına kapı1madılar. 

merhum Kral Alek9anderin öldürülme- Fakat, Hırvatlar lideri Doktor Maçc- Büyük bir vatanperver olan doktor 
sinden önce Hırvatlar daha mutedil ve kin ileri sürdügvü kanunu esasinin tadili 

Maçek Yugoslav bütünlüğüne zarar ve-

Zagreptrm 

daha müsalemetkfı.rane bir hattı hareket 
t::ıkip ediyor ve krala karşı sempati bes-

liyorlardı. r~k:ıt, Hırvat ekseriyetinin 
içine girdiği çiftçi partisinin dışında kalan 
müfrit ve ihtilalci bir gurup vardı, ki bun· 
lar ele, avuca sığmak istemedikleri için 
Makedonya komitesinin müfrit grubu ile 
anlaştılar ve kral Aleksandn Marsilya 
sokaklarında öldlirduler. 

recek her hangi bir tctebbüse meydan 
vermek istemiyeceğini ve taraftarlannın 
böyle bir gaye peşinde koşmayıp Hırva
tistanın, Yugoslav devleti hudutları da
hilinde bir muhtariyete nailiyeti ile ikti
fa edileeeğini ilan etmişti. 

Doktor Maçetin hüsnüniyetle ortaya 
çıkarak Belgrada el uzatması neticesidir, 
ki Doktor Stoyadinoviçten sonra bugün· 
külsvetkoviç kabinesini iktidar mevkiine 
getirdi. 

Nisan ayında Doktor Maçekle başve
kil lsvetkoviç arasında ilk anlaşma im
zalandı. Fak2t, nihayet meclisi o zaman 

bu anlaşmayı tasvip etmemişti. Müzake
relere devam olundu ve nihayet kat'i 
ikinci bir anlaşma yapıldı. 

l lenüz resmen tebliğ edilmemekle be· 
raber geçen hafta içinde Doktor Maçekle 

bir manzara Isvetkoviç arasında kafi şekil kaleme 
teklifini Stoyadinov!ç kabul etmedi, kral alınan anlaşma ile, Yugoslavyanın ezeli 
Peter sinni rü;ıte varıncaya kadar devle- ve edebi bir hastalığına deva bulmuş 
tin temel yasasında değişiklik yapılması oluyor. 

muvafık görülmüyordu. Maamafih, Yu- Yeni anlaşmıya göre, Hırvatlar, Yu
goslavya devleti çerçevesi İçinde bulun• goslav devleti hudutları içinde merkezi 
duğu halde Belgrad11 kar;ıı daima çekin- Zağrep olduğu halde ve Dubrovnik sa
gen ve soğuk davranan Zağrebin bu hat- hillerini de içine alan muhtar bir idareye 
tı hareketi Yugoslavyanın dahili nizamı sahip olacaklardır. Bosna müslümanlnrı· 
ve harici pr~stiş ve nüfuzuna engel olu- na muhtar idare verilmiyccektir. Kanunu 

* cSex Appeab kelimesi Clara Bow için 1 Stanwyckle Robert Tayloru evlendire-

Tam Amerikalı işi . 
Bir kaç haftaya kadar ölmeğe mah
kum olduğunu bilen garip bir adam 

yorlar. ,-4 
. tit )tı .t• 

bii ve ten bir tarzda aöylernlf •• ; fY 
·· Jerı•.. ,-· pek çok sevenler bile teessur )tef 

lamağa mecbur olmu~lar :e h~el ,f 
vaJlı ölüm mahkumu ile guzel 

rılmıştır. ·"'i lı,lı'~ 
Amerikan gazetelerinin verd;ef• ~ 

le re göre 5 3 yaşında olan. Sr• ıde ol~ 
di artık yürüyemiyeeek hır h• . .'~ 
ğundan, bütün işlerini teleforıl~ ~:1' ~ 

Son günlerini neş' e ic, inde geçı·rı· vor ve büyük bir gayrette eıindek• • 
- T lan satmağa çalı§maktadır. ··tiil> ~ 

Anlatacağımız vaka çok garip olması- yaşamak İstediğimi, ameliyat masasında Çünkü o ölmeden evvel b~ , 
na rağmen aynile hakikattir. Çok garip ölmeği tercih etmediğimi bildirdim, larını ödemek ve her işini tanPJ1l 
diyince İşin Amerikaya ait olduğunu da- Şimdi doktorlar, ancak iki veya üç emelindedir. . 

01 
~'.J 

ha peşinen anlamı,sınızdır, elbette. ,hafta ya~ıyabileceğimi ümit ediyorlar. Bu havadisi veren gazete d~~~· 
Nevyorkta Bradley isminde bir çi- Onun için sevgili dostlarım bu neıeli c - ölümü soğukkanlı k ~of 

mento tüccarı vardır. gecede vedalaşalım 1.. l ıampiyonasında bu da yeni bir r 

Son zamanlarda amansız bir hastalığa Bradley bunları o kadar metin ve ta- aa gerektir!..> ~ 
tutulan bu adam ölümüne ancak bir iki 

12'11fZ"nt".n-~rr..r~LifcD"7...z.zr/277"/.77"/7ZZ2laJ ı ıs V& 
hafta kaldığını görünce geçenlerde Nev-
yorkun en lüks otellerinden birinde 200 
ldşilik muazzam ve parlak bir ziyafet ver
miş ve bütün dostlarını bu ziyafete ça-
ğırmıştır. 

Süvare ba§tan sonuna kadar sonsuz 
bir neşe içinde geçmiş, Bradley bizzat pi
yanonun başına geçerek neşeli, komik 
havaları çalıp söylemiş ve nihayet sabaha 
karşı eline bir gül alarak bütün dostla
rına: 

- Ben demiş, doktorların bütün söy
lediğine göre pek yakında öbür dünyaya 

gideceğim. Bu güller mezarımı kaplıya
cak .. Bunun ne ehemmiyeti var. Her da
kika binlerce adam ölüyor. Herkes geç 
veya erken nihayet ölecek değil mi). 

Geçenlerde tedavi olduğum hastane
de Reisicümhur Ruzveltin, oğlunu ameli
yat eden doktor bir sabah odama geldi. 
Ye amudi f ıkarimde amansız bir kanser 
başladığını bunun için yapılacak ameliye. 
tın hemen hemen ümitsiz olacağını açık
ça söyledi. 

"Alsancak Sıhhat Evi,, 
Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVi » adındaki ot~ .1~ 

hususi hastahanesi Birinci Kordonda Alsancak vapur iskele•• !"~at9 
ıındadır. Gece gündüz hasta, dc8um, ameliyat kabul eder. tJOi-:, 
mütahassıı doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneIE, ftıl~!,. 
salonu, Rontken - Diyatermi - ( Undala ) - Oltraviyole - ~e p-7 

Elektrik ve ıu tedavileri Bakteriyoloji laboratuan vardır. Den 
çok güzel manzaralı havadar sakin bir hastahanedir. 

Fiyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve hususi odalar dört r 
bqlar. 
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Günün politikacılarında iman fikri 

Mussolini Allahı 
tanıyor mu? 

Tarihçi Emil Ludvige verdiği beyanattan 
çıkan entereSan mana 

I..~ Andre Salnt • Deni.in ~· çı
~olan aa'b.k Papa On birinci Pi hak· 
~ bir eeerinde ltalyan diktatörü 
.. lllinin metalizik akideleri haklan-

cok entere9An hakikatlerden bah.et----.ir. 
~ur muUrıirlerden Alman ya-

. Ernil Ludvig 1932 senesinde ltal
P'- tefi ile yapmıı olduğu mülakattan 
~erken Hitlerin henüz mevkii ik· t:: ıelmemiı bulunduğu bu tarihlerde 
u da en sonra akla gelen ıeyin ırkçı• ..__i oldaiana bildiriyor. Emil 
~kitabının ilk ltalyanca tabmda 
~ar açdtça izah olunduğu gibi o 

f.tizmin de buiati7an)ak fik
M.e llbruz bulunduiu açıkça tebarüz 

~idi. 
~ Ludvigin tehlikeli görülen kita• 

J>azı parçalan çıkarılm19 ve yeniden 
~U!Unuı idi. 
~ ~ene M. Andre Denia hazırlaclıiı 
;~e ı.ı,.aa ,.&nin elini akideleri 

Ankara ~Rad'ıosu B. Turgut Türkoğlu ile 8. Strang Mosko-
DAı.aA vzu11ı. :ıov b vadan ayrıldı 

BllGUN ı·r go·· ru··şme Londra, 8 (A.A) - Stokholmclan biJ., -*- dirildiğine göre, Strang tayyare ile bu-
1639 m. 183 K• ~O Ww raya gelmi§tir. 

T. A. P. 31.10 m. Mi5 K3./ ZO Ww. - BAŞTARAFI t iNCI SAHiFEDE - yi zümresinin ;şlerlni de ticaret odalan Hava yoliyle Londraya doğru se: 
T. A. Q. 19.74 m.15195 J' es./ 20 Ww. gönnekte ve bunun için de Ticaret ve tine devam edecektir. 

12,30 Program 12,3S Türk müziii atleri bakımından azami istifadeler te- Sanayi odaları namını taşımaktadır. Londra, 8 (A.A) - Villiaın Str 
Pi. 13,00 memleket saat ayarı, ajana min eylemek azmindedir. Daha ba§ka memleketlerde de bu şe- öğleden sonra saat 16.45 te buraya mu
ve meteoroloji haberleri l 3, 15, 14 müzik Binaenaleyh memleketimizdeki oda kilde toplu odalara rast gelinmektedir .• vasa18t etmesi beklenilmektedir. Mer
(karışık program - Pi.) 19,00 program ve borsaları da ona göre ıslAh edecektir. HattA bazı memleketlerde san,ayi daha kezt Avrupa departmanı şefi olan mu-
19,05 müzik (hafif mü:-ik • Pi.) 19,30 Yani fazla odaları ve borsaların llğTI, fazla ilerleyince yine aınaı olmak üzere maileyh yann hariciye nezaretindeki va
Türk müziği (fasıl heyeti) 2 O, 1 S konuş- yahut ihtiyaç görülecek yerlerde yenile- müstakil iki heyet kun.Uuymo, böylelik- zifesine tekrar başlıyacaktır. Kendisi İn
ma 20, 30 memleket saat ayarı, ajans ve rinin ~ılması, Ticaret ve Sanayi oda- )e ayni çatı altında ve fazla masraflara giliz • Fransız - Sovyet müzakereleri se
meteoroloji haberleri. 20.50 Türk müzi- lan ve borsalan kanun ve nizamnamele- boğulmadan aranılan gayeye varılmış bebiyle iki attan fazla bir müddetteıibe-
ği 1 -Tatyosun - Suzinak peşrevi 2 - rinde esaslı tadiller yapılması melhuz- bulunuyor.. ri va~nden ayrıhııq bulunuyordu. 
Arif bey - suzinak şarkı - Beni bizar eder- dur.. Benim tahminime ve kanaatime göre DR. GOBELS 
ken 3.-.~~! bey - hicazk~~ §arkı: Bir . Ticaret ve Sanayi odalarının umumi bizde de böyle hareket edilmesi daha Veaediğe gitnıiş.. 
h~let ile suzd~ ~ene 4 - Hinsto • hıcaz- hır ahenk dahilinde çalışmalarının da muvafık olur .. Çünkü : Müstakil olarak Berlin, 8 (A.A) - Doktor Göbels, iki 
kar ıarkı - Gorunce gerdanında, 5 - ut aranılan gayelerden biri olsa gerek.. kurulacak bir odanın masrafını temin yılda bir kurulan sinema sergisinde ha
takıimi 6- hicazkar türkü - Akşam olur Yüksek vekalet hazırlıklarını tamam- eylemek hem zor, hem de sanayicilere zır bulunmak üzere Salzburgdan Ven~ 
güneş gider 7 - hicazkar saz eemaisi )ayınca hnzırlıyncağı mevzuları odalara, ytlwnlık olur.. Şüphe etmemelidir ki diğe hareket etmiştir. 
8 -Os~~n ~ihat ·kürdili .~ic~~ir şark~ borsalara göndererek mütalaalarını is- alakadarlar bu hususlan iyice tetkik Venedik, 8 (A.A) - B. Göbels bera
Akşam guneşı 9 - halk turk.usu Meşelı tiyecek, ondan sonra da ruzrunesini, ederek ona göre en hayırlı bir neticeye berinde bir çok Alman ricali ve başlıca 
meşeli 21.30 haftalık posta kutusu 21 •45 Ankarada toplanma gününü tesbit eyli- varacaklardır.. Alman gazetelerinin husust muhabirleri 
neşeli plaklar - R. 2 l , 5 O müzik (tangolar yecektir.. Odamızın birinci kordonda eski s r- olduğu halde beynelmilel büyük sinema 
Pi.). 2 2 · 00 müzik (küçük . orkestra- Şe~ Sanayi odalarına gelince, takdir eder- tink kulüp yerinde şehri.miıin ve ~- sanatı sergisinin küşat resminde hazır 
~ecıp Aşkın) 23.~0. son BJaı_'' haberlerı siniz ki bu mevzu müstakilen yüksek miz ticaret aleminin şerefi ve mevkii ile bulunmak üzere buraya gelmiştir. 
zıraat esham. tahvılat, kambıyo • nukut iktısat vekaletini alakadar eder. mütenasip bir (Tüccar kulübü) inşa Mumaileyh istasyonda halle kültürü 
borsası (f.iat) 23,20 müzik (cazbant Pi.) B Alfi • ·1 hali" üksek . Bu vekalet, lüzum göreceği yerlerde ettirmesi eski bir emeli bir gayesidir. nazın · erı 1 e ma 1 Y me-
23 55 24 yannkı program. ' · taraf d istikbal ed'lmiştir 

OPERALAR VE OPERETLER Sanayi odaları kuracaktır. O takdirde Kulüp yerini satın a1nuf bulunuyor .. ~ur:ıik h~n BanGö'belse '----~tli .. 

20,2 ~ yani Sanayi odasının kurulacağı şehir İli§& edilecek kulilbün projeleri yaptırıl- en. zah le · naran: sem-
.J Leipzig: Don Giovanni. ti t ilr ri ve mevkide Ticaret odası ayn sanayi --- YüL-ı.. ,_~,........._~- tisa d · pa e yapmıştır. 

&"lllmliO..de durmakta .e Eal LudTisin ki-
20 2S Sofya: Sevil berberi. ' • ..._.... ~ve~ m a esı y k .adlJ .a•-anl 
20•35 H I . k"· D . odası ayrı olarak çalışacaktır. de ahnmıştır. U arı • n.un arı 

M l , e sın ı. on ıuan. İtal adan .a •---
usso illi 20,3S Stokholm: Don juan (2 nci per~ Bana Sanayi odalarının lüzumu olup Binanın münakasa ilim da gazetelere Y .-uuauyaya 

il.. . . : · . . . ,. devletin ne yaptığını aoruyor. Muaaolini- de) olmadığını soruyorsunuz .• Pek tabiidir verilınqtir. nakleclHlyor-
L -•olın•nın dini ıtikatlan ve hatta nin vermiş olduğu cevap ıudur: ki lüzumu var ise tesis edilecektir. Lli- Yakında ~-ta baılanacaktır. İ1kha- Roma 8 (ö.R) - Bolaanoda çakan 
~da 11 d 'L· · p1· 21,0S Belgrad: Verther. ~ 

aiyui mese e er e a&ıncı an- c- Biz de, Avrupa devletlerı'n'ın her zumu yok ise tesis fazla bir killfet olur. hara kadar in-•tm bi•.....J.:...ı. tahmin cAte.ya Üguata> L-.:.-.. mecmuası. --Lan 
l d 1 1932 

21,20 Saarbrücken: Uçan Holandalı. -,-- ,._...,auu •....- ~-
~o oyn~ya~ ~ıün:!,~ı"L d . ~.: hangieinde tatbik edilen usulden gayri 21, 35 Remea: MöaJö Beaucaire. Memleketimiuie şimdiye kadar sana- edebiliriz.. Adie ahalialniıı Almaa,.aya Dllkli müna-
~:.r~il~~ • idi. u vıgm bir ıey yapmıyor .. Bizce anne, ister ço· 22,05 Floransa: La Travi.ta. aebetile yazdıiı bir makalede diyor ki: 

.._ ~p iDii v b L__ L_ • • A k d b• f A e c Yukan Aditı bir lta1yan vili.yetidir. ~ ahudi muharriri bizzat dl- cugun a1HU1mm ıumsı, 11terse mteresı BOYOK KONSERLER 
"-ederek. ~arca giirjlpolf ve bu o&...n. bu bizi hiç bir tekilde alikadar 20,0S Berlin: Muhtelif parçalar. n ara a ır a cıa Hitler, Brenerin Almanya ve ltalya ara-
~ fikirlerini aksettirecek olan kitap etmez. Ba noktada biz kiliaeden aynb- 21 ,05 Struaburır: Saint. Saenain eser- aında tabÜ hudut olduiunnu aö7ledikten 
a....._ ~- ... ld" M" dd l 

0
.. yoruz. Kilisenin felsefesi, doktrini içinde leri aonra ahali hakkındaki Alman • itaba 

-...ıaıun11 ı. usve e er uçeye bul d .. · K k b anl•pnMnU bbal etmiyenler nifak umu ~ edilnıit ve bu fdilde pek ufak un uau ilem kendine :mahsustur.> 21,20 Londra (Regional): Haydn. ıs anç ı·r koca -"L tıı..19 .. _ Emil Lud •V• L!..___b da ..__.,,. ui rL L· - aaı"r beateklrlann ru .-i hareket edi)ıorlar.> 
~ uır...adıktan 90nra .,,..rek alman- vıgm &na m wauata • '-"arDıer ..... V Ö R •• .. - iyana 8 ( . ) - Petrol A.1Jına111 
'-. lerekte ltalyanca tabılan derhl net· ramıı olan kısımların en mühimmi Alla- eserleri. köyleri arumda ... lardaa beri 
tMft_. -·. hm kudretine inanmak me.elesidir. 21 ,40 O.lo: Mozart. Beetboven ve sair ---nqu Adiadc sakin Alman ahalinin yard-

i 
Fakat Emil Ludvimn 23 KlnununYel Ludvis Muao1:-=-·e u:...:-velin her hesteklrların e9erleri. 

9 -- auu7 "'UV- K h b• • ld d Ik dan çıkanlmaa en fena bir tair J'AP'4 18tarihliZakunfgazeteeincleçıkanbir hangibirmüridinininanıpinanmıyacağı- 21.so Str ... barg:Beethovenineaerleri arısını ve ev sa i iDi ö Ür ü. 'İ 
~leane ~re. MunoJini bu eeeri-'-:. m aormut. Mua90lini: 22,0S Bohemya: Beethoven ve Schu-- mlftu'. 
L- .. - ır- Macar H. llazlft A••a• 
~ arltadqına göstermiş ve bunlar da - Meeel& kendi kendine inanmak ela bertin eserleri. k u•• Çll•• k ÇOC U gv U 0 U d 8 va ralad 1 -a-H ..JUıı 11ı • 
.._. It18ımlan beX.enmemMer ve ltalyan bir ıeydir. 22,05 Kolonya: Serenadlar (muhtelif ,7. rft7"~8 ••zıecea .. 

• " Buda___. .. 8 (A.A) - l'\):,.._:uion-lefi..e aücenmitlenli. Diye &iilerek cevap vermek aurctile bestekirlann eserleri) ..-,,- '-'S•---
L 1-fatta Saint _ SÜ(ıe der~ Mmaoliniye sözüne §Öyle devam etmifti: 22,20 Kopenhag: Vagner, Mussorgski- - BAŞTARAFI 1 INci SAIÜJl'EDE - c- Hiç bir şey yoktu, hiç bir ŞeJ yok- göre MacariKan baıiciye aazm koat 
""'ralıip s6ndererek bu lr:ttaplann meın- _Size kendimin nasıl tekamül etmiş nin e.erleri. tu ... Bu adam muhakkak deli olmuştu!> Etienne Caalr.y, ecnebi memleketlere y~ 
Lı d .. I l b 2 3 ı O L"'k b B th • banın geçebileceği kadar inişli çıkışlı dedi • yacağı huııusi seyabat esnuuıda S.lz-

lettni
"'l:ltet.e agı masiy e ütün mili.etin .reis- ol.duğu. nu anlatayım.. Gençligvimde ben , u sem urg: ee overun caer-

Aı 1 . bakımsız yollariyle insana garip bir hü- RESMİ TAHKİK..\T burgda Von Ribbentrop ve daha baza 
n laha ve onun kudretine ınan- bıç bn: feY~ Jllan~ırn. Allah olsaydı en. zün verivor. ~" .. v ---L' . • b . • 2J.4S l+mhuıır: Moartm uederi. -., Halbuki resml tahkikat ve yaralıla- Almaa zimamdaduile söriifecektir. 
ıgıru open~ennı ve u vazıyetin b .... :m a-mı La_. __ _._ .ıı .. _d·ı- Mis..,'- iç L!---- hemen hemen sonu olan _ _ı • ._~ ~.1..1___. .o.L....S-'l:... .,. __ _ 

tolt v.him · l el v rab"I ... ·bil ...._ ... " ·-.. - ...,.. ~ ~ 24.0S Prag: Çek mualriai. .ıwnu na - :ııwz age ~ -r- ~ c..ıo.- tatili.i lllıbaıda ~ 
&....._. _ neuce er ogu 1 cceg1nı • olaa her te)' bana bir kaç .ene içinde ya- ODA MUStKtLERt: Kale kapı aokajında 14 numaralı bir elen istidlll tarikiyle ~dpa IÖl"e receii .c>yleamektedir. 
-.-Fllllft • i. . . . gaml§ olduğum manastırın kokularını ha· ev vardır. Burası, eski hakimlerden mil- bldiseye kıakançlık sebep olmuştur. 111---

akat ı ı t b d b 16 20 Doyçlandzender: f.v musikisi. Rif k Eski harm iti ta yanca a m an yıruu m tırlatırdı. Fakat bu kadar milyonlarca ' tckait B. . atin evidir. Bir ısmında Agopla karısı Hayganoş bah\.-ede ve ft US 
~ '---' biJ M ı· · b 1 17 25 Var•ova: Beethoven, Schumann b ~a.-.1--1--UUUmlf e. u880 ını un arın sene zarlmda tahiatin üstünde bir badiae ' " kendisi oturuyor, ir kısmını da terzi bir cibinliğin içinde yatmaktadırlar. Ge- C11Urucuucu-a-
~ ve temizlenmeaini de ihmal etme- husule. gdmemit olduiunu da iddia ede- Çaykovski ve sair bestekarlann Agoba kiraya ver~tir. Karşı karşıya cenin ilerlemiş saatinde ve bire doğru, Maliye vekaleti istimal mevkiinden 
..._ eeerleri. k k ld lan ki üfus danla mezdim. Fakat ben bunu görmemiştim. te katlı iki odadan ibaret olan evin B. Rifat Y•va§ yavaş yerinden kalkmış. a ın es harfli n cilz • 
)~ nıünaaebetle .. bahae m.evzu kısım Bundan sonra bazan böyle fevkalade 22,40 Prag: Piyano konseri. bahçesi müşterektir. 60 yaşlarında olan aes çıkannaınağa çalışarak diğer kan nndan hiç bir suretle istifade milmkün 
~e A, ltalyanca nuahalann ilk tabında hadiselerin cereyan eclehileceiini batta 2

2
3
3
•
2
15
5 

Roma: Boıtoninin C8«1eri. Agobun kırk yaşlarında kadar bir karısı kocanın yatlığma ya~, cibinliği olmadığını göz önüne alarak bu nilfus 
~maDCa nüshalarda bulunmaktadır. b bi• .1,_1 da . ehil • Frankfurt: Tourner, Sdnımann vardır. Komşular Hayganoşun Agoba --1~- ve Hayoa..,.,..un ,,..n,,.a sokul- cüzdanlarmm mahalli malmüdüriükle-
h!.. _ l dil d"I • unun ta ı ıwn er aruına gır ece· ve sair besteklrlann eserleri. -~ _..-:ı- J-
""•er bütün tercume er ta e ı mış - . __ ,. !L! • • öl' •• -"-· göre genç ve taze kalmuı olduğunu söy- m11..+ur •. Bu sırada Agop '--tL: dik'--~ft:- rinde bir heyet huzuriyle imha edilmesi 
~ sun ve meıııcıa, taz:yau nesmu, um g .... ı 24 OS O _ı nchend Sch be -s ""'li'~ ı.H:UU -wı.w. 

ardan alUU'Dlftırlar. tab·- b' hal 1 b=ı--~-: LL_ı • • oy,...a erı u rt, liyorlar. bir hareketin tesirivle uyanmıştır. ~-
ı.__lininin. • ı~ · • -_.. u ır 0 a ~uu "lllMll ettim Ye Smetana ..-e sair bestekarlann " .. .._, eVTe ili netrmı emre<Up bu ,ekild ilAhA b' k . 1 B. Rifat ta evlidir ve kendisi de 60 a Ficia o .zaman bir inda vuku bulmut- ........ resbn 
~ da kitapları tadil ettirerek çıkart- bil ... =ı_~ bı ll'de '!_vvetinetlenmvd~ut 0 

a· eaerlet'i. yakındır. Refifuı bayan IcW 45 yaş- tur. Deliye dönen ihtiyar koca. eline ge-"iı rçalann bqbca - l 1 • nla ecegı nııuı en HVV L.> SOLiSTLERiN KONSERLERi l da k k ken llacldl lndlrlldL cl.tı Pa cum e en şu r- - Bir hıristivanlık kuvveti, laanm arın adar kibar, evine düş ün, - çirdiği bıçakla evveli karısını yedi ye- Icra vekilleri heyeti 16 Ağustostan iti-
k . d "'il :') 18,SO Berlin: Şimal mıaikiai (Siading eli halinde bir kadmcağınlır. rinden bıçaklıyarak hemen orada öldür- baren ueuzlıyaeak olan biradan ~ 

«Pler bir nevi propagandac1dan batka uvvetı eg mı n Griesin eMlderi) Evvelki gece kiracılarla. ev sahiblerl milş, sonra B. Rifat hücum etmiş, kısa makta olan resim haddini litre bqınıt 
~ ley değildi. Fakat Romaya gelmit - Hayır, ilahi bir kuvvet.. fikrini 19,0S Stuttsart: Ş.n komeri. beraber C>turuyor1ar. Gramofon çalıyor- bir mücadele ohnUJ ve onun da bağır- 4-19 kum~ olarak tesbit ettirmiştir. 
111.n Saınt - Pole selince hıristiyanhim Ve bundan sonra Mmeolinl = lar. B. Rifat keman çalıyor, eğleniyor- saklannı deşmiştir. Sonra çocuklarına 
'-ıtiltt haniai, hıriatiyan kilisesinin hakiki ıöyle izah ediyor: Amerika Çlnden lar ve saat on bire doinı yatıyorlar. saldırmış, öldüklerine kani olduktan Blldm st.flyerlerln 
letkili.tçaaı odur. - imanlar Allaha bir eok tekilde ta- llÜftlÖI abyor.. IDdiaenin bundan aonrumı, vakanm 10nra bahçenin bir ucunda aşağıdaki tayinle~ için 

Bu ne garabettir!.. Fevkalade mek.- pabilirler .. Fakat her kesin tercihini ken- Vaşington. 8 (A.A) -Amerika birJe- kahnmanlannın aon nefes1erinde söy- uçurumlara bakan köşeye gelmiş, ora- kara çekilecek 
~1.. Hidiae evvelce Museviden bq- dine brraknıalı... §ik devletleri hazinesi, altı milyon om- 1edikleri llÖder' ve hWi8eye phit ohmq dan 70 metre kadar aşağıya atlan;uştır. Adliye vekaleti muhtelif senelerde hu-
~ Lir teY olm1yan hallerin pyanı dikkat . ~aen. fatiat rejim luristiyanhğa pren· luk Çin gilmti§U almaiı taahhüt eb:nif- olanlar muhtelif ~kilde anlatmaktadır- B. Rifat hastanede verdiği ifadede bık fakültetıinden mezun olup da hlkim 
"'it tab...Wiidür. sıp ıtıbarile uymamaktadır. tir. Bu muamele, bir ons gümüş 35 sent lar. ~eeell B. Rifalin. brm bQan I~ kendisini Agobun öldürdüğünü söylemiş. ıtajiyerliklerinde bulunmakta olanlann 

69 ve 70 senelerinde Şamda Iskende- Mersel PreTo bir makaleaindeı üzerinden, milU Çin hükümetine · ild W diyor ki: Hayganoşun yanında bulunmasını ora- bakim muavinliklerine tayinleri için ha-
lltecıe, Seli.nikte hep yahudilik vardı, F &§İzm, hıriatiyanlığm mecburi bir ra- milyon Amerikan dolan temin eyliye- c- Evde tahta kurum vardı. Hepi- dan geçerken ayağının kayması şeJVinde zırlıklara başlamışbr. Hakim atajiyerlerin '°"'• aynhk baw&terdi. Yahudiler tak- kihi vaziyettedir. lncil totaliter devletlere cektir. miz dışarıda yatıyoruz. Kocam şişman tefsir etmiştir. hakim muavinliklerine tayinleri kura çek 
~ oldular. Ve yeni din Romalılar ve taksim ve tahrip vazifesini g3ren hir ma· = bir adamdır. Soyunarak yatar. &atin Yaralılardan 11 yaşındaki kız çocuk mc.k suretiyle yapJacaktır. Kuranın b-
~. aplanmaia ~ a.. Y•4 Netekim ilüd kudreti inkir eden Çocuklara T arzanlık kaç oldujunu bilmiyorum, dalmııım. ağırdır. 19 yaşlarında ok• erkek çocu- hafta aonlarına doğru çekilmesi multar· 
"'-a -.ı bmule aelmil olduiana ıam.. bu zihniyet eaki umanlann 80nunda me- Birdenbire acı bir feryatla uyandım. ~ ğun yarası hafiftir. Agop ve Hayganoş, rerdir. 

ee..p veremiyor, çünkü bir müddet za- ıum bir ikilik yaratuak Roma impan- dersi vermek için fat bana ninem derdi. Acı acı bağınyoıı- lld küçük yetim bırakbldanndan dün ~ Hüseyfnde 
' geçtikten 80R Mueviler lsayı tam· torluğunun taksimine sebebiyet vermif- ı:r du: adliye marlfetiyJe tereke teSbit edilm.. e ............... 
~- ti.. Johnny .. eİamuller c-YeU, ninem. yetiş! Beni öldüril- tir. Kemeraltı caddesinde Şamh sokağuı-

8u auali ben bir rahibe sordum. Bana Eier yeni imparatorluk da ili.hi kuv· muallı·mıı·/ı edı·yor yor1ar!.> ŞOFOR lHSANIN ANLATl'IKLARl da abıkah Mehmet Ali oilu küçük H' 
~ • dd • '-- d L.__ Deli gibi fırladım. Kocam barsaklan hıc" ld ~. · ka ...... ...ı.. tu-ap veremedi. Tuhaf değil midir, bir veti re etınlf oıaay ı, ömrü ıu-. olur ıanm 0 

U15 .. eYm. ·~ 0 seyinin esrar sattlil z.ıbataca haber alın-
..._ • b" ~-L • v rd -*- delik deşik yerlerde kan H-inde yatıyor- nın )158 mımıaralı taksi ~ ·· B. thaD ~~,nasıl oluyor da evTdi efsane, sonra ve yenı ır ~sıme ugra ı..> . "'s ~vru IDlf ve üzerinde 36 gram esrarla satışa 
4-~İtizal oluyor! Eğer hıristiyanlık Roma Totaliter devlet reisi Masaolininin ili- n-~~ood7 daW~b~er. s~de du. Ve balıraral polfsi çaimimı. Gel- akayı §ÖYie anlatıyor: ait yirmi bet lira bulunmuştur. 

h A L • L L LL hal --L1ind -™WOtw JeDI .. e"Ye tapnmıfbr. diifmizde Haygan~ kanlar içinde c Eve veni --1-~- Heıam yai-> tc-rluiuna selmemiı o1sa,.c1ı bir 1 ııı;uvveti ancam; tauit uır ....... e Ara.t • ik ~...:.L.-- • - " ~·-- Suçlu yakalanmqtır. 
-ı.udi m"::hebi olarak kalacaktı. taaaVYUr ve kabul ecfiti acaba Manel yenı am~- 1~ ölüsünft bulduk. Agop, biri on bir ~ lll.lfbm ki acl ~ feryatla 11~~~ He- z..., laMlplePi 

8.a aatnlar Muuolininin 1929 Mneaİn· PreYonun diifüncelerini ta)"İa eder mi) eonra da mahalle uumda muthit larında, diğeri 9 yaıında olan kız ve eıı- mm :koftum- Rifat ıu g6rdüğünüz Y~ ___ _..._ ·~•-
de IÖ l . ld v it "daf Hıriatiyan bir mili t it qemnd hniati- bir cialol&p> olmu'" cİ'YUID bütün ço- kek iki çoculunu da bıcaldamqtı. Biri- dıı!, h8ğınakları dlprıda can çe'ki§irkeu .............. a ... ..-,Ncr 
illi ı!_~le1! 0 ugudırnutu ta mu aa et· 

1 
v ,_L., ed b~ dea __. t ~. ~-L~ addan, cTuzaahb ~ 'bawla- si ağır, diğeri hafif yaralı idi. Kendisini Duldum. Çocukların vaziyeti iç acısı idi. İunir ikinci ceza mahkeraesi zahit 

•llUf nn aynı . yan 181 llUillr en ır ne rem ..uu dıl Bir de tiplerinden R. Kimil Gi...ia B. Hilm . 
f>iı b. k d Emil L d • f . ki b akid ı · · aaklamaia ecbmdm 11111lardır. ara ar. baktık lti uçurumdan at- Hemen hepsini otomobile koyarak has- ----

hfine er ır ~o ta • 1 u Y1K. a~ . a ~ ~ m · Bunlardan bir tanesi. )'ilbek. bir aia- lamıJ ... Po1isler yanma indiler. Kendisi taneye getirdim. Yolda B. RWıt kendisi- Uğur ve B. İbrabiın G~ yeni 
~ devletin kız annefere, yanı gayrı ~~ Lucl~n kıtabmdan da bazı kllllD- cm dallannm çatal tqkil ettikleri nokta- de, kocam da ölmemişlerdi. Sonra i1dsi ei Agobu.n vurdujuml söyli,yordu.> rem teşlWitma göre =aapwı yirmi 
~ydahlıyan kızlara kartı ar unun ıçan çabrılmlfbr. da kendisine bir de giizel kulübe yaplDlf- de hastanede öldnler.> ölUlere hutaııede otopa yapılmıştır. raya, B. Hüısaii Olgaam maaşı on 

~ T.A yy ARE tngillz donanmasuun br. Fakat çocukların en ziyade hotlancblc- ~ kadın durmadım a!lıyorcfu. Flcia, ciTarda ve §ehirde :"°yük b~ te- liraya iblii edilmiştir. 
'l'epeı manevraları lan feY· ağaçtan ağaca eeyahattir. Bu Kendisine Agopla aralarmda bir hAdise essUr uyandırm~ştır. Adlıye tahkıkata BAYINDl.RDA 
, .... !!lı:reclıçarptı PARis 8 (A.A) - N lta torpido yüzden Johnny Weissmuller geçen gün olup olmadığını sordum: devam etmektedir. r AlfAlf HARMANLAR 
c\n ~an . muhribi Fransız fil ~~a1r. ...... _,ı __ • garip bir müracaat kal'flSında lı:almlfbr. Bayındırda Kuraca köyünde K 

1_ vers, 8 (A.A) - Vsıden gelmekte o.su '-r'" ... ,_... A · · d k b" k d~• Dön•a lstllabarat B ı R G B N İ 1...--Jc ---..ı.:·nde b. -"-·-
a"'ll bir ticaret tayyaresi sise yakalana- Amiral Dar lanı bamil olduiu balde 1n- L_-~tiet evın ; d çr ı~, ır a ıınııa ti IAli &sva ~- Mıehınetr yangm ;,,_~~. 
l'llJt An . . giltereye hareket-...,;.,+; .. Amiral t _ _. IUlayuaşmııhr. a ıncagız ona: Ajanslara koapesi Baz ara çarplllll çavıq vgıu. KaUUIDB 
';ı ... ~~rs yakınında~~ tepelerıne liz filosunun A~~=----da "4'"' - Çok riza ederim, demi§tir, oğluma _..A.._ __.ı _ hannan yerini temizlemek :mabadiyi9 
11_ ~~ur .. Tayyarenin ıçınde bulunan . ...., __ .....,. yapa- .., v 1 ti v b" k u • '------ · _._ -L--M~ 
-. L.:_i "lın•· .. cag~ı manevralarda hazır bul··----'-tır agaçtan agaca nası a anacagmı rr erre mıınıuuı yerme __ j' y~ 
..,;:: 0 uştur. Bunların arasında Me- ·~ · öğretiverin. Çünkü acemilik yüzünden Roma, 8 (A.A) - Dtinya istihbarat Londra, 8 (A.A) - Bir İngiliz ıeD- oğlu 12 y~ Mustafa Kalhan ~ 
~ Maritlm kumpanyası mukavelit AMERiK.A düıüp bir yerini kmnanndan korlaıyo- ajansları kongresi, bu sene 14 eylQlde sinin Atlantik deniz;inde bir hm kitıe. rm tesiriyle etrafa yayılan yangını .. 
~dare meclisi reisi Paul Andre VÇlll rekol'tlllelll rum. Romada toplanacaktır. Bu kongreye, bil- ne çarpbğı. bildiriın.elrtedir. dürememif, Mehmedin buld-Ylan 

r bulunmaktadır. Nevyork, 8 (A.A) - Stratosferik Johony bu talebi yerine ketimüıtir. O tün Avrupa memleketleri ile Amerika Vapurun vaziyeti şimdilik tehlikeli etrafta bulunan daha bir kaç harman 

't.._ kBAL ZOGO uçuşlar mütahasmsı ve yübek uçma re- sün bugün, Eddie adlı bu çocuk, cTarza- Birlepk devletleri, Japonya ve hımın delildir. mamen ~· 
:Y, 8 (A.A) - Kral Zogo, ailesi lrortmeni ameribb binbap Stevens ha- nm talebesi> aalatiyle. arbdqlarmdan delegeleri f§t1rak edecektir. Papa. dele- Au.<IOllia ve •Montclar• fsmfndeki Yangm Dnı.t Demiryollan i;m"-"• 



( a O _R SA!] 
ZAHİRE 

Kırmızı Gül ... 
16947 kilo Yapak 52 58 

835 kilo Balmumu 19 82 

Para Borsası 
- Demek, salonun köşesinde ev sa

hibi madamla konuşan şu güzel kadının 
niçin, daima yakası dik ve kapah roplar 
giydiğini merak ediyorsunuz öyle mi) 
Bunun sırrını garip bir tesadüf bana öğ· 

lıyordu.Rundesinta daha fazla tereddüt Kapanı§ F. 
d d. E d" d 1 b" .. 1 Londra 1 Sterlin 5.93 e emez ı. n ışe en so gun ır yuz e 

Ç k k k b. I Nev - York 100 Dolar 126.675 sahneye çıktı. oş un, ıvra ır span- . 
Parıs 100 F. frangı 3.355 yol dansına ba•ladı. Fakat, onun bir tek 

· Milllııo 100 Liret 6.6612 
düşüncesi vardı. Tehlikede bulundukla 

2
8.605 

lZMİR BELEDiYESiNDEN: 
57 nci adanın 44775 metre mu

rabbaındaki 13 sayılı arsasının 
satıfı haf ki.tiplikteki fartnamesi 
veçhile açık artırmaya konmuf
tur. Muhammen bedeli 1791 lira 
olup ihalesi 25-8-39 Cuma günü 
saat 16 dadır. İftirak edecekler 
135 liralık teminatlarını öğleden 
ıonra kapalı bulunmasına binaen 
öğleden evvel if bankasına yatı
rarak makbuzu ile encümene ge
lirler. 

9-14-16-19 2877 (1634) 
fr · "hb b" . 1 b Cenevre 100 İsviçre F. 

nnı, ansız ıstı arat za ıtıne nası ha er d 
verecekti? Birden kafasında bir ıimşek Amster am lOO Florin 67 ·54 Belediye fen heyeti deposuna tes-

k B Berlin 100 Rayşmark 50.835 lim 2000 b ' t t im 

retti. Arzu ederseniz anlatayım. 

Birkaç kisi birden atıldı: 
- Bizi minnettar ederl'liniz mösyö. 
Orta yaşlı, şık erkek bir dakika sustu. 

ça tı. ulmuştu: Dans arasında başında- tor a çımen O sa ın a -
ki beyaz gülü çıkardı. Yakasından çek- !~ksel lOO Belga 21·5175 ması bq katiplikteki §8.rtnamesi veç-
tiği kalın, sivri bir toplu iğneyi parmakla- s:fyn: lOO Drahmi ~·~~5 hile açık eksiltmeye konulmu§tur. 

k d B. f d lOO Leva · Muhammen bedeli 2100 lira olun, etti: nnın arasına ıstır ı. ır tara tan ans Pr lOO Ç k l k 4 3375 
Koltuğuna daha iyi yerleşerek devam 

d ag e os ova · ih l • 11 8 39 .. .. t 16 _ Bu kadın, meşhur dansöz Rude- e iyor, diğer taraftan beyaz gülü, pembe Madrit lOO p 
14 035 

a esı • • cuma gunu saa 
ıintodur. 1916 eenesinde, huduttaki kü- gerdanının üstüne bastırıyordu. Eli dur- V lOO z;ç~ta 

23
:8425 dadır. İştirak edecekler 57 lira 50 

çük şehirlerden birinin sahneeinde da~• madan hareket ,°di~or .. sivri iğne, güz~l B::::e~te lOO Pe:~ 24.4525 kurll§luk teminatı öğleden sonra ka-
ediyordu. O zamanlar, ancak on oekız gerdanında derın çızgıler açıyordu. Bır Bükre lOO Ley 0.905 palı bulunmasından dolayı öğleden 
ya•larında kadardı. kaç dakika içinde, beyaz gül, kaniyle kır- B 1 ~ lOO Dinar 2.8925 evvel İ§ bankasına yatırarak mak-

Bir kaç oyundan sonra tiyatrodan çı- rnızıya boyandı. O za'.:"an. ıol ~tiyle ya y:ı:~ama lOO Yen 34.62 buzu ile encümene gelirler. 
karken, kapının önünde kendisini bekli- rasını kapatırken, sag elındekı kırmızı Stokholm lOO İsveç K. 30.555 26, 30, 4, 9 2675 (1549) 
yen, bir erkekle karşılaştı. Yabancı erkek, gülü havaya kaldırarak seyircileri selam- Moskova 100 Ruble 23.90 
genç kıza yaklaştı. Yavaşça söyledi: ladı. Sahneden uzaklaştı. 9 Ağustos 1939 tarihindeki klearing Garaj S~ntrala yaptırılacak depo 

- Vatana, memlekete büyük bir hiz- Yarım saat sonra, merdiven başında, kurları bat mühendislikteki ke,if ve ~artna-
mette bulunmak ister misiniz matmazel} tanıdık bir ses kulağına çarptı: k ı· mesi veçhile açık eksiltmeye konul-Sterlingten gayrisi bir Tfü ırasının 

Genç kız, kendisine bu tehlifi yapan - O tarafa gitmeyiniz. Arkamdan ge- mukabilidir.. m~tur. Muhammen bedeli 2500 li-
erkeğin yüzüne hararetle baktı. Onun liniz. Satış Alış ra 10 kuruş olup ihalesi 11. 8. 39 
perişan kıyafetinden, yüzünün solgunlu- Genç kız, vazife arkadaşını takip etti. Sterlin 593. 590. cuma günü gaat 16 dadır. İttirak 
ğundan ve yürürken aksıyan ayağından Aksak ayaklı F"ransız zabiti onu, ııizli bir Dolar 79.34 78.94 edecekler 188 liralık teminatı öğle-
bir harp malulü olduğunu anladı. Başını merdivenden sokağa çıkardı. Uzaktan Bel a 4.6710 4.6470 den sonra kapalı bulunmasına bina-
hafifçe ba•ını eğerek buna hazır olduğunu tiyatro kapısına baktılar. Gizli polis ol- Fra~sız fran!o 29.95 29.80 en öğleden evvel iş bankasına yatı-
işaret etti. Yürüdüler. llerdeki parkın duklarını söyliyen ve mukabil caeusluk Peseta 7.1610 7.1250 rarak makbuzu ile encümene gelir-
içine daldılar. Bir tahta kanepeye otur- teşkilatına mensup bulunduklarından Florin 1.4881 1.4806 ler. 
dular. şüphe olmıyan iki adam ellerinde taban İsveç Frangı 3.5136 3.4958 27, 2, 6, 9 2687 (1555) 

Yabancı erkek söze başladı. calariyle orada bekliyorlardı. Şayet, ora- İsveç kronu 3.2890 3.2723 ----------------
- Siz Pariste Etbleesses cadde.inde dan çıkmış olsalardı, vurulacaklardı. Ha Norveç kronu 3.3737 3 3567 ~..L.7"./ZY.7777/'r/'? //;/Tn "7'"./7) 

18 numaralı evde oturuyorsunuz. B"ba- zır duran otomobile atladılar, yirmi da- Çek kronu 23.20 23:09 ~ OPERATÖR 
nız, harpte sehit düşmüştür. Çalışmak ve kika içinde Fransız toprağına ııeçtiler. Dinar 35.40 35.22 D o K T o R 
hayatınızı kazanmak gayesiyle k1"a bir Hemen doktora koştular.. Leva f,4.41 64.08 S 
zaman için buraya geldiniz. Aylığınızın l•te Rundesintanın, daima yakası dik Ley 83. 82. Cevdt>t Mııstafa 
yarısını her ay Parise annenize gönderi· ve kapah roplar1a gezmesinin sırrı budur. Avusturya ~Hı. 4.5390 4.5160 
yorsunuz. Dedeniz Marsel. 18 70 harbin- Güzel gerdanına, vatanı uğruna açtığı Mark l.98 1.97 
de kahramanca ölmüş bir askerdir. Hak- yaraların izlerini gizlemek içindir. Bakın, Liret 15.10 15.03 
kınızda yaptığım tahkikat, bütün aile- şimdi bize doğru geliyor... Drahmi 94. 93.50 
nizin vatan uğruna icabında seve, seve Orta yaşlı, şık erkek ayağa kalktı. Bir Zloti 4.2153 4.1939 

canlarını veren insanlar olduğunu bana kaç adım attı. Yürürken hafif topalladı- Pengu 3.6984 3.6807 
öğretti. Size, bir az evvelki teklifi yapar- dıii:ının hayretle farkına vardık. Bu Fiatler bankamız için hiç bir ta
ken, bunu tereddüt~üz kabul edece~iniz- Ba~ını çevirdi gülümsiyerek yüzümüze ahhüt ve mesuliyeti mutazammın değil-
den emindim. Netekim dü•Üncemde ya- baktı: dir. 
nılmadım. Sizin karsıya, Fransız hudu- - Müsaade ederseniz, dedi. Karım ESHAM VE TAHViLAT 
duna serbestçe geçebilmeniz için ve~ika- Rundesintayı, sizlere takdim edeyim. 

ili 
nız vardır. işte bundan istifade edeceğiz. Samimi anlaşma 1933 Türk borcu II. 
Size arasıra vereceğim mektupları, Fran- - 1933 Türk borcu JII. 

oız toprağındaki adrese ulaştıracakeı- filmi /nl!ilterede 11938 % 5 F. ve ikramiyeli 
ntz. Ben. burada Fransız hükümetinin k J •[J • 1933 ikramiyeli Ergani 
tevdi ettiği mühim bir vazife ile bulunu- yasa e l l Sivas • Erzurum hattı istikrazı l. 

1933 Türk borcu I. 
Peşin 19.42 

19.10 

yorum. Bu mektupları kendim götürmeğe Fransız sahne vazii Marcel L'Herbier- • • • • • il. 
kalksam. ıüphelenecekler ve beni yaka- nin yaptığı ve Fransız - lngiliz dostluğun- • • • • • m. 20.-
Jıyacaklar. işte ıııizden beklediğim hizmet dan bahseden csamimi anla~ma) adlı 11 • • • • iV. 
budur. film, lngiliz sansörü tarafından yasak 1932 Hazine bonosu % 5 falıli 

Genç kız, dudaklarını büktü. edilmiştir. 1932 Hazine bonosu % 2 faizli 

B k d h . t d""· . . Bu, hakikaten hayret verici bir haber- Cümhuriyet Merkez Bankası - u a ar e emmıye ver ıgınız ış, 

karşı tarafa bir mektup götürmekten mi dir: Çünkü filmde, bir asırlık lngiliz Türkiye İŞ BANKASI 
"b t? Fransız münasebetleri gayet ölçülü ve Osmanlı Bankası 
ı are 

bitaraf bir şekilde nakledilmiş ve baş Anadolu demiryollan I. ve II. 
Erk~k. gözlerini kızın gözlerine dikti: 

roller, istidatlı aktörlere verilmiş bulunu- Anadolu Demiryollan o;, 60 hisse senedi - Size teklif ettiğim vazife, tahmin ı< 

ettiğinizden çok mühim ve tehlikelidir. yordu. Bu kararın verilmesine sebep, Mümessil 35.10 
Fransada bilinmiyen, fakat lngilterede Arslan eimento Ortaya hayatınızı koyduğunuzu unutma· Y 

bir kanun kadar sıkı tatbik olunan bir Şark Değirmenleri 
yınız. Daima uyanık ve ihtiyath bulun· 

adettir. Filhakika lngilterede, kral hane· Sivas - Erzurum V. 20.-mak lazımdır. Eğer, takip olunduğunuzu d .. 
1
. h . 

. anının ııon uç nes ıne mensup şa "ıyet· ---------------
ve bizden şüphelendiklerini hıssederse- l . il . h · d "'!11111!1!111••~~-lllll••n•ır.z;~ . ere aıt ro er. tıyatro sa nesın e veya .= 
nız derhal beni haberdar ediniz. Benim, b d d ·ı d"l B'" .. 1 K •. ra l ık da •. re ve . . . .., eyaz per e e temsı e ı mez. utun n .. 
tehlıke ıçınde bulundugumuzu anlamaklı- ·ı· f"I 1 . d k l" c· . k d 

gı ız ı m erı e ıra ıçe ıctorıaya a ar 
ğım için her zaman sahneye çıkarken ba
şıntza takınağı 8.det edindiğiniz beyaz 
gülün yerine bir kırmızı gül takmanız ka
fidir. 

Kalktı. Kıza bir zarf uzattı. 
- Haydi. allah muvaffakıyet ver!İn, 

diyerek uzaklaştı. 
Bir kaç gün sonra Rudesinta, sözünü 

yerine getirdi. Mektubu verilen adrese 
götürdü. Akşam, parkta Fransız istihba
rat zabitiyle buluştular. Tahta kanepenin 
üstünde uzun, uzun konuştular. Erkek, 

gelir, fakat daha ileriye geçemezler. 
işte lngilteredeki sansör komisyonu, 

kararını verirken bu ananeye istinat et
miştir. Film esasen Bukingham sarayında 
valide kraliçe Mariye gösterilmiş bulu-
nuyordu ve o, bazı sahneler için bir ta

kım ihtiraz! kayıtlar dermeyan etmişti. 

Her halde bu husustaki kat'i karar, hü-
kümdarlar tarafından verilecektir. 

Nis !Jİnemalarıncln 
fıstık yemek yasak 

kızın sanatındalu n,aharetini, güzelliğini 
Nia belediyesi, sinema aalonlarında hararetle methetti. Runde8İnta, onu bü- L_ 

nshk yenmesini yasak etmiştir. Filmin en yük bir memnuniyetle dinledi. Çekingen 
• . d heyecanlı yerinde kırı]an kabuğun gürül· 

ve hususi hayatında yalnızlıgı tercıh e en tü .... d k h 
k d 

h. b. k. sunu uyara ra atsız olan, yahut, per~ 

.... magaza 
Resmi, hususi daire veya ,ir

ketler, doktor, avukat, tüccar, 
komisyoncu yazıhanesi olabi
lecek Gazi bulvarında ziraat 
bankası ittisalinde 18 ıayılı 
Demirelli hanının üst katı eh
ven fiyatla kiraya verilecek
tir. 
lstiyenlerin: 
Doktor Hulusi caddesinde 
42 numarada dif doktoruna 

Gönenden 
MeMleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak fırın 
kartısı No. 25. Her gün öğle
den sonra saat üçten itiba
ren hada kabul eder. 

Telefon No. 3125 

Doktor 

Ali Aga~ Dinel 
ÇOCVK HASTALIKLARI 

MiJr AHASSlSl 
Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar

tesi ve pazardan maada her gün hasta

lanın eskisi gibi İKİNCİ BEYLER so
kaj;'IJlda 84 numaralı muayenehanesin· 
de kabul eder. 

Evi BİRİNCİ KORDON No. 272 .. 

DOKTOR 

l.Ha~tı Atarçay 
Dahili 11e Zühre11i 

hastaldılar mütaflassısı 
Senelerden beri Çivici hamamı karşı· 

sında bulunan muayenehanesini İkinci 
kordon Hayat sokağı dirseğindeki 206 
sayılı eve nakletmiştir, 

Der gün öğleden sonra saat 1 den iti
baren bastalannı kabul eder. 

TELEFON : 3458 

IZMIR 2 nci ASUYE MAHKE
MESi HUKUK DAİRESiNDEN: 

Sayı: 939-1571 

, Kan, Kuvvet, iştah Şurubudur. ı 
FOSF ARSOL; Daima Jıanı temizleyip çoğaıtd'ı 1 

1 
tatlı bir iştah temin eder, 11üc:uda gençliJı .,e 
dinçlilı 11erir •• Her eczanede bulunur .. 
Sıhhat vekaletinin 26/11/932 tarih ve 3/26 numaralı ruhsatını Jıalı:dir· t"' .. ....................................... ~ 

iLAN 
lzmir iskan müdürlüğünden: 

1 - Urla kazası merkezinde en fazla 20 ter adetlik parçalar halin· 
de ihale edilmek üzere 100 adet göçmen evinin inıası açık eksiltıneye 
konulmuştur. 

2 - Beher evin muhammen ketif bedeli 476 lira 30 kuruttur. Bıı 
husustaki k"§if ve p.rtname ve saire evrak her gün iskan dairesinde 
görülebilir. • 

3 - Eksiltme 12. 8. 939 cumartesi günü saat 10 da iskan dairesın· 
de müteşekkil komisyon tarafmdan yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin talip olacakları ev adedine göre yüzde 7 ,5 dan tıı• 
tarı olan teminat makbuzu ile 2490 numaralı kanunda musarrah ve· 
saikle beraber müracaatları. 

29. ı. 5. 9 2728 (1574) 

iz mir Ticaret ve Sanayi oda-
sından: 
İzmirde Birinci kordonda yaptınlacak olan 58.549 lira 59 kurut 

keşif bedelli İzmir ticaret kulübünün intası kapalı zarf usulile münaka· 
saya çıkarılmı§tır. 

1 - Taliplerin 2490 sayılı kanun ahkamına göre ihzar edecekleri 
teklif ve 4177 liralık muvakkat teminat mektuplarını 1. 9. 39 tarihine 
kadar lzmir ticaret ve sanayi odası mühasebesine makbuz mukabi!irıde 
tevdi etmit olmalari lazımdır. 

2 - ihale 2 Eylul 39 cumartesi günü saat 10 da lzmir ticaret oda• 
ımda müteşekkil komite tarafından yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanundaki ~: 
!arı haiz olduktan b&§ka Nafıa veya belediye fen heyetinden bu 1§1 

yapabileceğine dair fenni bir ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazmıdır· 
4 - istekliler bu İ§e ait §8.rlname, proje, kqif ve saireye ait evrakı 

be§ lira mukabilinde oda muhasebesinden alabilirler. 
9, 10 2848 (1635) 

Devlet Limanları isletmesi , 
lzmır subesinden: 
Bahren muamele yapmak istiyen tüccarların vapurun vürudundaJl 

evvel mektupla idaremizi malfunattar etmeleri aksi takdirde muaınele 
yapılamıyacağı ilan olunur. 

9, 10, 11 2878 (1637) 

Izmir Vakıflar müdürlüğünden: 
5. 8. 39 tarihinde ihalesi mukarrer olan 364/46 numaralı dükkiı1 

talip çıkmadığından müzayede 10. 8. 39 per,embe günü saat 10 aka· 
dar temdit edildiği ilan olunur. 

28J5 (1643) 

bir kızdı. O zamana a ar ıç ır ım- de arasında v f") b"t .... ·1 
·ık d f eya ı m ı tıgı zamna ezı en 

seyle dost olmamıştı. Hayatında, 1 ~ .. ~ kabukların çahrdısına tahammül edemi-

KEMALPAŞA SULH HUKUK 
HAKIMLİÖİNDEN: 

No. 939-21 

lzmirde iki çefmelikte hasta 
mahallesinin hasta sokağında 86 IZMlR ASLIYE MAHKEMESi 
numaralı evde mukim Hüseyin 2 İNCİ HUKUK DAtRESINDEN: 
kızı Makbule öder tarafından ay- lzmirde Namazgah Yapıcıoğlu yo
m evde mukim ve basdurak kö- kutunda 19 sayılı evde oturan Meh
mürcüler çartısında m~nav nebi- met Tevfik Önyol tarafından lzmir
nin dükkanında seyyar manav de lkiçeşmelik caddesi ikinci Asmalı 
abdurrahman oğlu Mehmet Ali mescit sokağında 21 sayılı aile evin
öder aleyhine açılan boııanma da- d t Ad'! 1 h" ı bo 

Hl an olarak samimiyet ve yakın?ık gösterdıgı yen bir çok seyirciler, ıüphesiz bu karan 
insan, sakat ayaklı i.!tihbarat zabiti idi. memnuniyetle karşılıyacaklardır. 

Aradan, dört beş hafta geçti. Runde- Fakat Nis belediyesini böyle bir karar 
sinta, .. takip edildiğinin, göz hapsi altın.a vermiye sevkeden sebep büsbütün baı
alındıgının farkına vardı. Sokakta, gı- kadır. Yangın çıktığı zaman, bu kabuklar 
derkPn hazan bırdenbire duruyor, arka· . b"" .. · d meydan vermekte 

ateşın uyumesıne e -
sına dönüyor ve peşınden tanımadığı bir d" 

ıd ır. 

adamın ge iğini görüyorrlu. Bir gün, ya- Şimdi her taraftan pasif müdafaa ted· 
ya olarak hududu geçmek Üzere iken, b" 1 • 1 s· d onra fıstık 

ır erı a ınıyor: ıgara an s , 
iki adam onu durdurdu. Kendilerinin giz- d k d"ld" A b k J y ate• alı-a yasa e ı ı. ca a, o a y 

li polis olduklarını söyliyerek çanta.mı I d" f"I 1 d k d"lecek mi yor ar ıye, ı m er e yasa e ı 
aradılar. Mektubu bulamadılar. Runde- d .. , 

ersınız r 
einta, zarfı gür saçlarının arasına sakla- --------------
mıştı. Akpm, Rundesinta, sahnenin per
desindeki küçük delikten ealona baktı. 
Gündüz ke.ıdi,ini çeviren iki gizli polisin 
seyirciler arasında oturduklarını gördü. 
Kalbi heyecanla atmağa ba~ladı. iki gizli 
polis, tıeyircilerden bazılarına anlıyama

dığı bir takım işaretler yapıyorlardı. Mut
laka kendi aleyhinde tertibat alıyorlardı. 
Derhal, başındaki beyaz gülü çıkarıp kır
mızısını takmak üzere odasına koştu. Kır
mızı gül kaybolmuştu 1 Çalmıelardı onu 1 
Bü.,butün ürktü. 

Müzik çalıyor, perde yavaı, yavaı açı· 

malat. 

Zayi 
İzmir mülga ittihat ve terakki 

idadisinden aldığım 332-333 se
nesine ait 151 numf!ralı fahadet
namemi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilan ederim. 

Toprak 
sebe ~efi. 

O.Fehmi Erim 
mahsulleri ofisi muha-

2894 
latanbul 

(1642) 

Kemalpa,anın armutlu köyü 
belediye doktoru bayram tarafın
dan ölü Fuat karısı Hatice aleyhi
ne açılan üzüm davasından dola
yı mezburenin ikametgahı meç
hul bulunduğundan evvelce ili.
nen tebligat icrasına karar veril
mi' ve yevmi muayyende mahke
mede ispatı vücut etmediğinden 
bu kerre de gıyap kararı tebliği
ne karar verilerek durutma 1-9· 
939 cuma günü saat 10 a talik kı
lınmıf olduğundan yevmi mezkur
da bizzat kendisinin veya vekili 
kanunisi bulunmadığı takdirde 
hakkında gıyaben hükmolunaca-
ğı ilan olunur. (1636) 

Satılık sağlam 
bina 

KAzım paşa caddesi üzerinde ve Gazi 
bulvarına yüz metre mesafede eski Se
Janik bankası binası satılıktır. Kemeral
tında Yavuz kitap evine müracaat,, 

.. • h k eouran ıeaeyıneaçıan -
vasına mutedaır, M. aley e çı a- d '"ted · d 

1 d · · uh 1 4llllllta avasına mu aır ava arzu-
rı an avetıye ıle dava arz a h 1 ti! d ti' k "d 

• M ı h' 'k 'h a sure e ave ye vara ası mu -suretı • a ey ın ı ametga ının d • 1 h' 'k t ah h li 
meçhuliyetine binaen mübatir ta- eı. a ey. ın ı anı~ g ının meç u -
rafından bili. tebliğ iade edilmiş Y~~ıne ~~~en muba§ır tarafından 
ve zabıtaca yaptırılan tahkikatla bila teblıg ıade ve zabıtaca da yaptı
da ikametgahı tayin edilmemit rılan tahkikatla da ikametgahı taay
olduğundan ilanen tebligat ifası- yün etmemiş olmasından tebliğatın 
na ve bu baptaki tahkikatın 15- ilanen ifasına ve bu baptaki tahki-
9-939 cuma günü saat 10 a taliki- katın 22. 9. 39 cuma günü saat 15 e 
ne karar verilmif ve arzuhal su- talikine karar verilmiş ve arzuhal 
retiyle davetiye varakası mahke- suretile davetiye varakası mahkeme 
me divanhanesine asılmıf oldu- koridoruna asılmış olduğundan 
ğundan M. aleyhin tayin olunan müddeialeyba Adilenin tayin olunan 
gün ve saatte mahkemede hazır gün ve saatte mahkemede hazır bu
bulunması, veya bir vekil gönder- lunması veya bir vekil göndermesi 
mesi, aksi takdirde hakkında mu- aksi takdirde hakkında muamelei gı
amelei gıyabiye icra kılınacağı yabiye icra kılınacağı tebliğ maka
tebliğ makamına kaim olmak üze- mına kaiın olmak üzere ilan olunur. 
ilin olunur. 2891 (1640) 2879 (1638) 

H ık d ka,..ı·ıı a a·nnar a 
~ 

Pamuk Mensucatı 
• e' 

Fabrikamızın iplikhane d•;11, 

sinde çalıymak üzere 1 ~-20 1111ı 
arasında kız itçilere ihtıyacı 
vardır. .. d 11• 

istekli olanların nüfus .cuz f:b· 
ları ve iki kıta fotograflarıyle 
rikaya müracaatları. ,.,ş. 

lzmir pamuk mensucatı r. 
~~~~~~~~____... 

Zayi J. 

b. d rı al· 
y anya İdadi mekte ın ; tti111• 

dığım tasdiknamemi kay e kiıl• 
Yenisini çıkartacağımdan et 

nin hükmü yoktur. 
5 

No· 
Sinekli caddesinde 1 .. 1 Fethullah Morgu 

2 



1'. Bov\·en Rees Messageries Umdal Olil'ier ve Fratelli Sperco Deutsche Le 
vante Linie ve şürekası Maritimes .~,:~m. Şürekası Vapur Acentası 

ı.ı-. CVNA.RD LiME " u M • A N y A s ı BELLENİC LlNES LTD. aıaıxcı KORDON REES ADIUA.rJCA s. A. Dl G. M ••• B. RAMBVRG 
._ .... PooL VE GLASGOV HATl'I SPHİNX ~ap~ 23 ~ustos tarihinde GERMANİA vapuru 26/27 temmuz BINASJ rEr.. 2443 HAVIGA'J'IONE HERAKLEA vapuru 14 ağustostan 19 
~ HlA vapuru Ağustos bidayetinde gelerek. aynı gun Marsılyaya hareket arasında beklenilmekte olup ~tt_erdam ağustosa kadar Anvers, Rotterdam Bre-
~ l.tverpoo1 ve Glasgovdan mal çı- edecekfu. Hamburg ve Anversa limanlan ıçm yUk LONDBA _ HULL HATTI ADİGE (İhtiyari) vapuru 3 ill 6/ 8 ta- men ve HambW"i lmanlan için mal ala-
~ ve ayni zamanda SelAnlk ve THEOPHİLE GAUTİER vapunı 28 alacaktır. BELGRA VİAN vapuru 5 temmmıda rihlerinde beklenmekte olup Treniyen caktır. 
~için mal alacaktır. Ağustos tarihinde gelerek ayni gün İs- ATHİNAİ vapuru 3/5 ağustos ara- gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda denizi limanları ile Marsilya için yük THFSSALİA vapuru 28 ağustostan 3 
r--. tanbul, Pire, Napoli ve Marsil}'aya ha- .sında beklenilmekte olup Rotterdam, Hull için yük alacaktır. alarak hareket edecektir. eylwe kadar Anvers, Rotterdam, Bre-

lııı....~ V'apur]ann muvasallt tarihleri. reket edecektir. Hamburg ve Aııvena 1ima"n1an için ytık . ADJU'l'~ vapuru 10 temmuzda g• ALBANO (İhtiyari) vapuru 6/ 8 ta· men ve Hamburg limanlan için mal ala-
~ ~ navlunlan hakkında acenta Her türlü izahat ,.e maIUınat i~ln Bi· alacaktır. lip Londra içm yük alacaktır. rihinde saat 8 de gelerek saat 23 te Mi· caktır. 
t.r...~ altına giremez. Daha fazla rinci Kordonda 15' numarada LAU- ANGHYRA vapuru 12/15 ağustos •vERPOO• B •r•J dilli, Sellnik, Dedeağaç, İstanbul, Bur- ARCTURUS vapuru 11 eylwde l'l 
~ alnıak için T. 8o'ftlD Bees ve Şr. RENT REBOUL \'e ŞERİKİ vapur accn- arasında beklenilmekte olup Rotterda~ La a. • .a gaz, Varna, Köstenceye hareket edecek· eylule kadar Anvers, Rotterdam, Bre-
t!L.. ~ tıtlefon nwnaruı.na müracaat tasına müracaat edilmesi rica olunur. Hamburg ve Anvorsa lirnanlan içın ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Ll- tir.. men ve Hamburg Uman1an için mal 
--.... rica olunur. TELEFON : Z 3 7 5 yUk alacaktır. v:rpooldan gelip yU.k çık.vaolk ve ay- ZARA mot.örll 7/ 8 tarihinde saat 8 de alacaktır. 
,. ... ________________ •• ~.zamanda Llverpool için yU.k alacak- gelerek 8/ 8 de saat 17 de Pire, Korfo, BELGRAD vapuru 25 eylUlden 2 ilk ..., c z B k BALKANJ..Atl ARASI Porto Edda, Brindizi, Valona, Draç, te~ kadar Anvers, Rotterdam, Bre-

1 • • ı·raat an ası ZETS ... ?KAPTTLO~BA ~.,,.. • 5 !SOS uca 2 1 Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, Trleste men ve Hamburg limanları için mal ala-
~ Y&U D At• R• ve Venediğe hareket edecektir. caktır .. 

·hı A. D. KOTOR r. ı ıza CİTTA Dl BARI motörU 10/ 8 tarihinde . LEV~ vapuru 9 ilkte~den 15 
Kurula.ı tarı : 1888 nLOVCEN» saat 8 de gelerek ayni gUn saat 17 de İs- ilk teşrıne kadar Am·ers, Rotterdam. 

lermayesi : 100.000.000 Ttirk lirası.. . gü u• • tanbul, Pır" e, N .. poli, Marsilya ''e Ccno- Brcmen ve Hamburg limanlan için yu"'k 
d dl 6 Vapuru 12 Ağustos 939 cwnarlcsı - 1 ... 

Şube Ve ajan a e : 2 2 nü Köstenceden gelip 13 ağustos 1939 n en vaya hareket edecektir. alacaktır. 
p Zirai \"e ticari her nevi Banka muameleleri paiar gUnü saat 12 de : BRİONİ motöril 10/ 8 tarihinde saat 

~ BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- Doğum ve Cerrahi Kadın 13 te gelerek ayni gUn saat 17 de Pat- DEN HORSKE MfDDEf.. 
tKRAMiYE VERECEK Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye haıtalıklan Operatörü mos, Leros, Kaliınnos, İstanköy ve Ro- HAVSLIN.JE, osı.o 

'

tlratt bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) hareket edecektir. dosa hareket edecektir. BOSPHORUS vapuru 30 ağustostan 
'-·• A- ik Her gün hastalannı saat üçten eon-

ta ... L""'unanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile B§ağıdakl pluııa göre - •NGLO EGYPT" a. .._" BRİONİ motörll 14/ 8 tarihinde saat 1 eylO.le kadar Diyep ve Norveç liman--an e &an ra Atatilrk caddesi ıEsld Birinci 
4 dağıtılacaktır : MAİL LİME •kordon• 222 numaralı muayene.ha- 8 de gelerek 15/ 8 de saat 17 de Pire, ları için mal alacaktır .• 
~ Adet LOOO Liralık 4.000 Lira l YR1'ı•,, nesinde kabul eder. Korfo, Porto Edda, Brindizi, Valona, (Bu vapur Norveç limanlan için ancak 
~ • 500 • 2.000 • PİRE MARSİL YA ve P RE BE u ı 
4 HAYFA • İSKENDERİYEYE hat TELEFON : 2987 Draç, Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, 31 ağustosa kadar tahmil edecektir.) 

CO • 250 • !:~~~ • "CAİRO ClT'Y• LÜKS VAPURU ile -.zs!L!!DWda'l >C Trlyeste ve Venediğe hareket edecektir. BALKİS vapuru 25 eyl\ılden 28 eylO.-
lfıQ • lOO • • Marsilya için Beyrut-Hayfa-lsken- le kadar Oieppe, DUnkek ve Norveç li-
lıe • 50 

• S.OOO • hareket tarihleri deriye için hareket DOKTOR ROYALE lfEERLAN manlan için mal alacaktır. 
let • '° • 4.&00 • tarihleri DAİSE KUMPAHYASI BOSPHORUS motörll 25 ilk let-

1)~~ 20 
• 

3
·
200 

• 
28

171
9
39 

5181939 c 11 y ~ HERCULES vapuru 7/8/939 tarihin· rinden 28 ilk te§rlne kadar Diyep Diln-~l\AT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dilşmi· 11/8/939 18/ 8/ 939 e alt. a r 
1 
n de gelerek Rotterdam, Amsterdam ve kerk ve Norveç liınanlan için yUk ala-

l_, ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. 24/8/ 939 1/9/ 939 Hamburg limanları için yUk alarak ha- caktır. 
~ "1a MDede 4 defa, 1 Eyl61. 1 Birinci Unun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· Gerek vapurlnrın muvasal!t tarihleri, reket edecektir. o. T. a. r. 
~ fÜl)ecektfr. •. gerek vapur isimleri ve navlunla~ hak- PYGMALİ0!'-1 vapuru 21/8/ 939 tart- KASSA motöril 15 ağustosa doğru 

.......... __________ !mi.,_. __ .. , __ a wli kında acenla bir tr ..,lıı.üt altına gır~":'ez İZ.,.IR .,.EMrE•Er hinde gelerek Rotterdam, Amsterdam ve bekleniyor. Tuna limanlan için mal ala-

8 R l S T O L Daha faz:a lafsilAt ~mak için Bırıncl IPJl ~ IJ .n Hamburg limanlan için yük alarak ha· I caktır. 

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

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

Ba ber iki otetin müsteciri Türkiyenin en eski oldcH 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Senelik tecrübeli idaresile bütün müşterilerine kendisini 

I\&_.. • aeydirmittir •••• 
ıı....~e nıiaafır kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• latanbulda J:" Esre ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar ••. 
~~etleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul dlJlİ. 
'-.....:_derecede ucuzdur .• -

' .. -- .... 

1939 Yaz Modası 
4.~ baştan b• kaplıyan güneşin ültra - viyole ziyasım süzen 

PANORA 
GllHBŞ GOZLCIKJ.Eld YALNIZ 

Hilal Eczanesınde 

IOUft'il DO ROŞ C.DfLAR 

llODED C:ERÇIYELER.. 
2'0P2'ANCILARA AYRICA t'ENZILAT .. 

l' aze T emlz Ucuz Iliç 
Her Türlü: Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BA~TURAK Bilyük Salepçioilu huu karpsaoda.. 

Kordonda 152 numarada ıUMDAL• HA.SrANESf DAHİUYE reket edecektir. SZEGED motöril Ağustos sonlanna 
umum! deniz Act'ntalığı Ltd. müracaat MV'J' AJlASSJSI doğru bekleniyor. Tuta llmanlan 1çlD 
edilmesi rica olunur. SVENSKA ORİENT 1JNtEN mal alacaktır. 

Telefon : 4072 Müdüriyet Muayenehane : tkincl Beyler sokak DUNA motöril 7 eylo.Ie doiru bekle-
Telefon : 3171 Acenta No. 25 TELEFON : 3956 BRAGELAND motöril 1518 tarihinde niyor. Tuna llmanlan için mal alacaktır • 

Juvantin saç boyaları 
INGO..IZ KANZUK ecuıncsi lihoratuvarlannda hazırlanan Juvantin saç 

boyalan munr ve zehirU maddelerden tamamen iri olup aaçlara tabU renk· 
lerini bahşeder. 

JVV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak Od tabU renk üzerine ter• 
tip ed.ibniştir. Gayet tabü ve sabit olarak temin edilen renk ywkanmak, ter
lemek hatta denize girmek suretiyle de çıkmu.. Ecaanelerde ve ıtriyat mala· 
zalannda arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

D. D. Yolları 8 ci işlatmc k o
misyonundan : 
1 - Muhammen bedeli (20,000) lira olan Söke kemerile KLM. 

11 O. arumda idarenin göstereceji ocaklardan her hangi bir suretle 
çıkarılacak, lonlarak vagonlara kolaylıkla tahmil edilecek tekilde bat 
kenarmda ihzar olunacak ( 10000) M3. Balut iti kapalı zarf uaulile 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme: 31. 8. 939 tarihinde ...ı 16 da Alaancakta itletme 
llnumda toplanacak komisyonumuzda yapdacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1500) liradır. 
4 - Muvakkat ve daimi teminat mektubu ömejile mukavele pro

jesi, Bayındırlık genel ve eksiltme prtnameainden ibaret münakasa 
evrakı Ankarada 2 inci, lıtanbulda 1 inci ve lzmirde ifletmemiz kalem
lerinden bedelsiz alınır. 

·5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vesib 
ile muvakkat teminat makbuzu ve teklif mektubunu kanunun tarifab 
vechile tayin olunan günde ıaat 15, e kadar komiıyona vermeleri li
zmıdır. 

6 - ~ eahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektuplann gecilane-
sinden idare meauliyyet kabul etmez. 

9, 12, 16, 22 2892 (1639) 

gelerek Rotterdam. Hamburg ve Skan- SZEGED ınotörü 13 ağustosa doğru 
dinavya limanlan için yUk alarak hare- bekleniyor. İskenderiye, Port Sait 11-
ket edecektir. manlan için mal alacaktır. 
VİNGLAND motöril 21/ 8/ 939 tari-

hinde gelerek Rotterdam, IU!mburg ve SERViCE MARh'IHE 
Skandinavya liman1an için yUk alarak ROVHA!N 
hnreket edecektir. DUROSTOR vapuru 2 eyl\ılde bekle-

niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman
ZEGLUGA pou;KA KUMPANYASI tarı için mal alacaktır. 

LEV ANT motörU 25/ 8/939 tarihleri 
ne do~ beklenmekte olup Anvers, 
Danzlg ve Gdynta llmanlan için yi1k ANGLE MABRO vapuru 9 ağustosta 
alarak hareket edecektir. bekleniyor. Köstence ve Kalas için mal 

HoDanda APlldaralya alacaktır .. 
Hattı Vapurlann hareket tarihleriyle nav· 

SPRİNGFONTEİN vapuru 30/9/ 939 lunlardaki d~klerden acenta m• 
tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelan- auli}·et kabul etmez. 
da limanları için yük alarak hareket Daha fazla tafsilAt lçln ATATURK 
edecektir. caddesi 148 No.da W. F. Hemy Van Der 

SERViCE MARlrlHE Zee ve ş..ı. Vapur aceotalıtma münca
Roamaln Karnpanyan at edilmesi rica oluour. 
PELEŞ vapunı 1 Eyldl 939 tarthhıde TELEFON: !007~ 

gelerelt Malta, Cenova ve Marsllya 11- -----------
manian için yUk ve yolcu alarak hare- mız mesullyet kabul etmez. Daha~ 
ket edecektir. tafalllt lçln fKtNct KORDONDA F&A· 

N O T : TELLİ SPERCO vapur acentuına mfl. 
İlAndaki hareket tarihleri ile navlun-

1
racaat edilmesi rica olunur. 

lardaki dcği~iklilderden dolayı acenta- TELEFON : ZOM/21H5 

Her kesba kallancbP ve beğendiği traı bıçagıcbr 

T. iŞ BANKASl'n1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 SubaL 1 Ma,.., 26 Aiuatoa, 1 Eylul, 1 lkİncİtefl'İn 
t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

#uz. İkramiyeleri: CA27~~ E\laD' 
ı .&det zooo llrabk ••• 2.000 Lira 
S ,, ıooo liralık ••• s.ooo Ura 
8 H 500 liralık - 4-000 Lira 

16 J) 250 İiralık - 4-000 Lira 
60 ,, ıoo lirahk - 6.000 Lira 
95 n 50 liralık ••• 4-7SO Lira 

~ 250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 

;;·· ~-;; 1 
\ırı>J sa ~'" 110.-llfil!l"".!'.:Y.n 
T. lf Bankuma para yatırmakla, yalnız para biriktinnit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemit olursunuz. 
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Almanlar Leh hududunda toplanıy r 
-Polonya 

olduğu 

Danzig ihtilal ı 
gibi kalacağı 

gümrük kontrolünün şimdiye kadar 
• 

temın 

Ma~eşal Smiglinin nutku 
Alman gazeteleri hiddetle karşıladı 
Almanyanın sabrı tükeniyormuş 

. . 
. ~ .· r· 
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Varşova 8 (A.A) - Vieezır Varzavski 
gazetesinin yukan Silezyada Alman kı
talıırının tahşidine dair Katoviçten ver
diği bir habere göre Cuma günü yedinci 

kolorduya mensup bazı müfrezeler oto
mobille hududa bir kaç kilometrelik bir 
mesafede krun Zabrze mıntak.asına gel
mişlerdir. 

Bu milfrezelcr burada bütün umumi 
binalnrla mektepleri işgal etmişlerdir. 

Vnrşova 8 (A.A) - Polonya hükümeti 
ile Danzig arasında teati edilen notalar 
hakkında aşağıdaki resm1 tebliğ neşro

lunmuştur: 

1 - Danzlg ayanının dün hükümete 
tevdi edilmiş olan cevabı, Polonynnın 
Danzig komiseri B. Şodaki ile yapılan 
§lfahi görüşmede alı$Jı hattı hareketi 

teyid etmektedir. Bu hatlı harekete gö
re, Polonya hudut miıl.fettişlerine karşı 
hiç bir emri vaki Jlapıılmıyacaktır. 

2 - Danzig ay'f.ı, bu mektubunda, 
muhtelif Danzig huaud karakolu şefleri 
tarafından Polonya hudud müfettişleri
ne yapılan beyanatın ayanın emri üze
rine yapılmış bulunmadığını bildirmek
tedir. 

3 - Danzig ayanı, gümrük kontrolü
niln şimdiye kadar olduğu tarzda meri
yet mevkiinde kalacağını temin etmek
tedir. 

Ber1in 8 (A.A) - Gazeteler, Polonya 
matbuatının Mareşal Smigli Ridz.in nut
ku etrafındaki neşriyatı karşısında hid
det göstermekte ve bu neşriyatı takbih 
eylemektedir. 

D.N.B. bu neşriyat hakkındaki yazı-
11nda diyor ki: 
Polonyanın büyüklük deliliği, tama

miyle maskesini yilzünden atmıştır. Fa-

Alman motörlii. ağır topları 

kat bu tafrafuruşlar, mütemadi surette 
Almanyayı tahrik edemezler, çünkü Al
manyanın sabrı bir gün tükenecektir. 

Paris 8 (A.A) - Journal gazetesi, 
Danzig meselesi hakkında Berlin husu
si muhabirinden aldığı aşağıdaki telgra
fı neşretmektedir: 

Almanyanın halen yapmakta olduğu 
askeri hazırlıklar, şimdiye kadar bu sa
hada yapılan bütün hazırlıkları geçen 
bir mikyas üzerinde cereyan eylemek
tedir. Berlin, mesela Fransa ve Ingilte
renin bu askeri hareketler ve bu ihtiyat 
asker toplamaları karşısında şaşırıp baş 
eğeceğini samyor. Halbuki, bu hususta 
Almanya, büyük bir hayal inkisarına 

uğrıyacaktır. 

Epok gazetesi diyor ki: 
Bu seneki Alman askeri manevraları, 

geçen sene olduğu gibi, talim görmekte 
olan bir ordunun manevraları değildir. 
Bu seneki manevralar, daha ziyade, ha
rekete hazırlanan bir ordunun manevra
larıdır. Bir harp tehlikesi, her zaman
dan daha ziyade vahimdir. Her halde 
Almanya bugün bir harbı gözüne almı
yacağını kabul ebni~ dahi olsa, şu cihet
ten emin olmalıyız ki, hiç olmazsa şata
fatlı bir blöfü muhakkak yapacaktır. 

Hitler, büyük sergüzeşt karşısında te
reddüd etse bile, muhakkak surette, va
ziyetini tahkim etmek ve yeni hücumlar 
hazırlamak için bir prestij muvvaf ıkey
tini bUtUn kuvvetiyle arayacaktır. Her 
hangi ihtimal üzerinde durulursa durul
sun, netice aynıdır. mukavemet etmek, 
cesur olmak ve her şeye hazır bulun
mak. 

Ordre gazetesi diyor ki: 
Ufukta, geçer. seneki Eylül buhranına 

müşabih bir buhran gözüküyor. Bunun 

karşısında, kuvvetli ve müttehid bulun
malıyız. 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
Polonyanın azimkarlığı, yalnt-ı Dan

zige verilen notadan değil, fakat aynı 7.a
manda Pazar günü Krakovideki büyük 
tezahürlerde Mareşal Smigli Ridzin nut
kundan da gözüküyor. Bu azimkllrlık, 
semerelerini vermeğe başlamıştır. Dan
zig makamlarının Polonya notasına ver
dikleri son kat'i cevap, hiç olmazsa şim
dilik Almanyanın Polonyanın azimkarh
ğı karşısıyda yaptığı bir gerileyişi tesbit 
eylemektedir. 

Berlin 8 (A.A) - Matbuat gümrük 
muayene memurları hakkında Polonya 
ile Danzig arasında çıkan ihtilafı Danzi
gin bir muvaffokıyeti şeklinde göster
meğe çalışmakta ise de gazetelerin baş
lıklarından ve tefsirlerinden Alman 
matbuatının müşkül bir vaziyette bu

lunduğu anJaşılmaktadır. 
Gazeteler, Danzigin Polonya hüküme

ti ile bir noktai nazar teatisine muvafa
kat etmekle beraber serbest şehrin Leh
lilcştirilmesine şiddetle mukavemet et
tiğini yazmaktadırlar. 

Alman istihbarat bürosu, bugün üni
formalı ve silfilılı olan Polonyalı müfet
tişlerin yarın sivil olarak döneceklerini 
kaydeylemektedir. 

Gazetelerin karakteristik olan başlık
ları arasında şöylelerine tesadüf edil
mektedir: 

cPolonya Danzige bir ültimatom ver
di>, Polonyanın tahrikatı ve kısa görü
şü .. 

Müşahitlerin kanaatine göre şimdi 

halledilmiş olan ihtilaf fena intihap edil
miş bir mevzu etrafında ihdas edilmiş
ti. 

Japon yanın vaziyeti 
Dünkü kabine konıitesi toplantısın

da bir karara varılamadı 
Tokyo 8 (Ö.R) - Başvekille harici

ye, maliye, harbiye ve bahriye nazırla
rından mürekkep beş kişilik kabine ko
mitesi, Japonyanın Avrupadaki yeni va
uyet karşısında hnttı hareketini tayin 
için, bugün başvekilin makamında top
lanacaktı. Bu içtima harbiye nazırı ge
neral Itagakinin talebiyle toplanmıştı. 

Domei ajansının bildirdiğine göre sa
lahiyettar müşahitler kabine komitesi
nin bu akşam bir karara varmasını tah
min etmemektedir. Beş nazır meseleyi 
ariz ve amik tetkik edeceklerinden ka
rar vermezden evvel bir çok diğer içti
malara lilzum basıl olacaktır. 

Domei ajansının diğer bir notası şu 
haberi veriyor: Beş saat süren içtimaa 
rağmen kabine komitesi hiç bir karar 
vermemiştir. Knbine genel sekreteri iç
timaın sant 13,40-18.30 za kadar devam 
P-ttiğini söylemiştir. Avrupa vaziyeti göz
den geçirilmiş, foknt hiç bir karar itti
haz edilmemi5tir. Ruznamcdeld mesele
ler yeniden tetkik olunacaktır. 

t-;timadan sonra hnrb.iye nazın gene
ral Itagaki ordu şeflerini toplamış ve ge
lecek içtimalarda ordu tarafından takip 
edilecek hattı hnreketi müzakere eyle
miştir. 

Bu tC'bliğlerden çıkabilen netice ı-u
dur: Müzakerenin taliki gösteriyor ki 

maıarı. 

Tokyodaki lngiliz sefiri Japon lıariciye nazırı ile konuşuyor 
kabine komitesindeki mutedil unsurlar-, lepl~rini hakim kılmıyacak kadar kuv
ca ileri sürülen mülahazalar ordunun ta- vetlı olmuştur. 

Belgrad - Budapeşte hava hattı acıldı , 

Belgrad 8 (A.A) - c:Marlet» Macar şirketi tarafından ihdas edilen 
Belgrad - Budape~te hava hattı, dün merasimle açılmıştır. 

Budap~steden hareket eden ilk tayyareyle Macar hava müsteşarı 
Hubert Algay gelmiş ve burada hükümet mümessilleri tarafından 
hararetle karşılanmıştır. 

, ......... , .. ,......,.... ......... ..,._... -- ---

edilmesi H • halledildi uzerıne 

Polonya -Danzig ihtilifı 
lngiliz gazeteleri sükiitunun deva· 
mından fazla hayale kapılmıyorlar 

Paris 8 (Ö.R) - Polonya - Danzig 
münasebetleri bugün ne daha ziyade 
fenalaşmış, ne de iyileşmiştir. Danzig 
senntosunun Varşova hükümetine ceva
bi notası bu sabah tevdi edilmiştir. Nota 
neşredılmiyec<'ğinden muhteviyatı ma
lüm olmamakla beraber ve gerek Po
!onya, gerekse Alınan tebliğinde muha
faza edilen ihtiyata rağmen bir noh.'ia 
muhakkaktır: Yeni bir emre kadar, ser
best şehirdeki Polonyalı gümrük muha

fızları, profesyonel olsun veya olmasın, 
vazifelerinde muhafaza edileceklerdir. 
Bunlar bir taraftan şarki Prüsya ile ser
best şehir arasındaki münakalata neza
ret edecek diğer taraftan Danzigden Le
histana yapılan ihracatı kontrol edecek
lerdir. Polonyada bir askeri geçid resmi 

Polonya hükümeti Cumartesi gunu mühim müsellfilı kuvvetler diktatörlük- B. Hitler Berştesgadende ve hariclYe,,.. 
verdiği nota ile, gümrük müfettişlerinin lerin ihtiraslarına müzaheret için sefer- zırı Fon Ribbentrop Salzburgta is~~· .. 
vazifelerinden menedilmelerine taham- ber kaldıkça gerginliğini muhafaza et- larını tahdid etmektedirler. B. 
mül edemiyeceğini ihtar etmişti. O va- mesi mukadder olan vaziyetin inkişafı ise iki senede bir yapılan. dilnya ~ 
kıttanberi iki taraf vaziyetlerini muba- silklınetle takip edilebilir. Eğer mnhalli sergisinde hazır bulunmak üzere Vdl" 
faza etmişlerdir: Danzig senatosu, güm- mahiyette meseleler için alakadarlar diğe gitmiştir. 
rük müfettişinin normal salahiyetleri arasında müzakere açılırsa, bu hal ceb- Londra 8 (ö.R) _ Polonyanın biç bil 
haricinde vazife gören bazı müfettişle- rü şiddet temayüllerine karşı aklı seli- taarruz niyeti olmadığı, fakat Jıaklarıo' 
rin geri alınması suretiyle müfettişler min zafe~i ~]ur ve Dan~ig ı:n~selesi böy- müdafaa azminde bulunduğunu 'V~ 
sayısının aznltılmasıni istiyor ve mesele- lece yem bır safhaya gırebılir. vada siyasi bir şahsiyet tarafından teP' 
yi Varşova ile münakaşaya hazır oldu- Bununla beraber Alman gazetelerinin edilmiştir. Bu zat demiştir ki: &L 

ğunu bildiriyor. L h" t k h.. 1 ·ıtik rv e ıs ana arşı ucum arı gı çe ar- cAlman gazetelerinin hücumlarl 1' 
Lehistan ise, 1920 senesinde Danzig tarak bir tahrik mahiyeti almaktadır. manyada bir harp havası yaratmağa ~ 

serbest şehri ile münakid mukavelesine Öğleden sonra çıkan gazeteler sabah ga- Polonyayı muhtemel bir mütearrıZ Y 

müsteniden gümrük müfettişlerinin zetelerinden de daha ileri varmışlardır. göstermeğe matuftur. Bu hücumlar 1~ 
miktar ve salahiyetlerini tayin hakkının Bunlar Varşovayı, Paris ve Londranm nı zamanda Alman hükümetinin Y~ 
kendisine aid olduğunu bildiriyor ve teşvikiyle, tehlikeli bir vaziyet ihdas et- Danzige alaka göstermekle kalın_,., 
Danzig gümrük memurlarınca şarki mcklc itham ediyorlar. daha uzaklara giden maksatlar ~ 
Prüsya ile Danzig arasında bazı nakliya- Alman gazetelerinin mütalaalarına gö- ettiğini göstermektedir. Bunu ispat ~ 
tın kolayla§tınlmış olmasının bu hudut- re Danzigdeki Polonya hareketinde is- nokta, Alman gazetelerinde Polo~~ _1111/J 

ta kontrol tesis etmesini zaruri kılıdığı- tihdaf edilen Almanya imiş. Alman mat- meranyası meselesinin tahrik ~ 
nı bildiriyor. buatı bu suretle Alman askeri hazırlık- Polonya istiklaline karşı tebdideJ 

Londra 8 (ö.R) - lngiliz gazeteleri larınm haklı olduğunu göstermek isti- vurulmasıdır. • ııt' 
Polonya ile Danzig arasında baş göste- yorlar. Fakat diğer taraftan da bu hazır- Mareşal Ridz Smiglinin Krako~ .. !!..t 
ren sükönetin devamı hakkında pek hkJar, yaz manevralarına mahsus nor- ku münasebetiyle hükümet m~ 
fazla hayale kapılmamakla beraber ger- mal hareketler şeklinde gösterilmekte- Polonyanın kimseye karşı taarruz ~ 
ginliğin muvakkaten azalmasını mem- dir. si olmadığını, fakat Polonyanın ~ 
nuniyetle karşılıyor ve bunun azinı ve Gazetelerin bu kalem şiddetlerine line karşı yapılacak her teşebbusU 4f:' 
sebat usulünün tatbikiyle elde edildiği- rağmen, hUkilmet erkanı zahiren büyük etmeğe hazır olduğunu bir daha ~ 
ni kaydediyorlar. BununJa beraber, bir temkin ve sükfuıet gösteriyorlar. diyorlar. 

--------------·---------------------------------------------------------------~-

Amerika harbe girmezse~· 
Uzak Şarkta veya Dünyada sulh 
Üzerinde ciddi bir müeesir olamaı 

Chung - Kiang, 8 (A.A) - Chekiai 
ajansı bildiriyor : Son günlerin mühim 
hadisesi hakkında tefsirlerde bulunan 
Çin hariciye nazırı Dr. Vang - Chung 
Hu, beyanatta bulunarak demiştir ki : 

- Japon - Amerikan ticaret ve seyri
sefain muahedesinin feshi Amerikanın 
büyük okyanosta vaziyeti ve şerefini 
muhafaza etmeğe azmettiğini gösterir ... 
Amerikanın bir adım daha atarak bey
nelmilel anarşiyi izale ve mütekabil sulh 
ve emniyeti yeniden tesis edeceğini kuv
vetle ümit ediyoruz .. 

Dr. Vang - Chung - Hui, Amerikanın 
harbe girmeden uzak şarkta veya dün
yanın her hangi bir kısmında sulh üze
rinde ciddi bir şekilde müessir olamıya
cağını ilftvc etmiştir. 

Çin milletinin Amerikan milletine sar
sılmaz bir emniyeti olduğunu tebarüz et
tirdikten sonra Dr. Vang - Chung - Hui 
Amerikanın, Japon askeri ricali tarafın- Çimle bir harp enstantanesi . Ja~ 
dan uzak şarkta ticaret ve siyaset vadi- Hong - Kong, 8 (A.A) - Chekiai, tesinin satışı 28 temmuzdan berl _,,.,, 

'stir J3U g--: 
sinde husule getirilen keşmekeşi lfiyıki ajansı bildiriyor : Japon - Amerikan Jnr tarafından menedilmı:. . : golldl' 
veçhilc takdir ettikten sonra Japonya ile muahedesinin feshi hakkında haberler tenin imtiyaz mıntakası harıcınc ~ 
ticaret muahedesini feshettiğini kny~ey- veren ve tefsirlerde bulunan •North riJcn bütün nUshal:ırı müsadere 
lemiştir. China Star» ismindeki Amerikan gaze- miştir. ___.-/ 
~~~~~~----~~----~~~~~~--~~----

İspanyol kabinesi 
listesi pek yakında 
neşredilecekmiş.. 

--..f<--
BURGOS, 8 (A.A) - Yeni kabine 

listesinin pek yakında neş:redileceği 

kuvvetle tahmin olunmaktadır .. Gene
ral Franko, bu hususta, İspanyadaki bü
tün devlet ricali ve yüksek zevat ile is
tişarelerde bulunmuştur . 

Fransız Hariciye nazırı 
sefirile görüştü 

Alma 11 

sefiri 
Paris 8 ( ö.R) - Hariciye nazırı 8. Bonne bu sabah Al~ad neş• 

Fon Valseki kabul etmiştir. D. N. B. ajansı tarafından Berlı~. 1~atırı 
redilen bir tebliğ cari meseleler üzerinde görüşüldüğünü ve ırıu 
siyasi bir mahiyeti olmadığını tasrih etmiştir. . b l tıniflİ'• 

B:Bonne F ranaanın Burgoe sefiri mareşal Petenı de ka u e 


