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Bafmuharrlr ve umum! nepiyat müdllrll: 

HAKKI OCAKO(;LU 
A"BONE ŞERAiTi 

oEVAJıl ıronorn TllrkiJ• ~ ~ ~ 
.ıı.................... ıo noo 
Aiti..... ............... 750 JISO 

• ltalyada bahriye günü 
Roma 9 (ö.R) - Yann lt.alyada «Bahriye 

giİnÜ• parlak tezahüratla lrutlanacakhr. Bu me
rasimden maluad milletin yeni bahri ıuunmu 
ıeli.mlamaktır. 20,000 ıemici cGran Viu da 
Kralm önünde bir ıeçid resmi yapacaklardır • 
Öğleden sonra Oüçe, Amiral dük Taon di Revele 
80 hıci yıldönümü münaaebetile bir altm madal-

ye verecektir... -' 1 
Günü ıesmif nüdıalar (25) kuruftur. 

TELEFON: 2697 

ilin mündsecatmdan gazetemiz meauliyet kabul etmez._ 
Cümhuriyetln "" Cümhuriyet eıerinln bekçlıl, ıabahlan çıkar ıl11aıt gazetedir Yeni AMI Matbauında 9.,,b ıı.. 

Milli Şef 1. lnönü Rumen 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-

a. nazırı 
Çanakkale ve Trakyada Bugün Istanbula geliyor 

Bir tedkik gezisi yapacaklardır Gaf'enko Romanyanın harici siya-· 
Moskova B. Elçimiz geldi. lngiliz başvekili Türk· seti Üzerinde beyanatta bulundu 
/ngiliz an/asması hakkında mühim beyanatta bulundu Bükrc. 9 <ö.R> - Hariciye ııazırı B. I ''''"""'"'"''"''''''""''""''"" 

• İstanbul, 9 (Hususi) - Milli Şef lnö- Gafenko yarın ·Dosya• vapuru lle t.- Metris çiftlig" inde . 

Bir sulh 
Davasında 

--- .... ·---
ÇÖZUl.MESİ 
BEKLENEN DVGÜM 

ŞEVKET BiLGiN 

lngiltere ve F ransanın Sovyetlerle 
üzakereleri son günlerin en fazla 
erak ve alaka uyandıran bir mev-

• •uu olmakta devam ediyor. Sovyet
i ler devamlı bir anlaşmaya varmak 
, için bir haddi asgari saydıkları şart
larının neden ibaret olduğunu bil-
dirmişlerdir. Bu suretle anlatmak is
temişlerdir ki zamanla yıpranmıya

' cak olan bir sulh cephesinin kurul-
ıruuı bu şartların mutlak surette te
hakkukuna vabestedir. 

Rusya teşriki mesaide bulun;ı.cağı 
m~mleketlerle hayati menfaatlerinin 
mudafaası bahsinde tam müsavat 
İç.'.~de olmayı istediği zaman yerden 
goge kadar hakkı vardır. 

insanlık ve medeniyet davası uğ
runda kendisinden muazzam feda
karlıklar beklenen büyük bir memle
ketin kendi emniyetini alakadar eden 
mevzular üzerinde hassas davranma
••. kadar tabii bir şey olamaz. Oysa 
kı Sovyet Rusya Antikomintern 
pakbn doğrudan doğruya Rusyanın 
hayatına suikasdlar hazırlamak için 
kurulduğunu unutamaz. Berlin • 
Roma Mihverinin Sovyetler aleyhin
de bir hava yaratmak maksadile her 
vasıtayı mubah saydığını unutamaz. 
İngiltere ile anlaşma mevzuubahs 
olurken kiliseyi tahrik için çevrilen 
entrikaları, ltalya ve Alman matbua
tı~da yapılan oinsi propagandaları 
gozden uzak tutar.1az. Bütün bunlar 
Sovyet Rusyaya çeşidli husumetleri 
birden önliyecek bir anlaşmaya var
mak zaruretini tahmil etmiştir. 

insanlığı müthiş bir harp faciasın
dan korumağa çalışan B. Çember
layn gibi büyük bir devlet adamı hiç 
ıüphesiz Sovyetlerle anlaşmanın ta
cili elzem olduğunu pek iyi bilir. 
Müzakerelerin uzaması muhakkak ki 
sulhun aleyhinedir. Zira Berlin _ 
Roma mihverine havayı bulandır
mak için fırsat vermektedir. 

ltalyan - Alman gazetelerinde «üç
ler anlaşamıyorlan başlığı altında 
gizli bir sevinç ifade eden neşriyat, 
ortaya koydukları faraziyeler ispat 
ediyor ki Mihver bu anlaşmanın te
hakkuk etmemesine bütün ümidleri
ni bağlamıştır. Şu halde anlaşma bir 

- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE -
lN 

' nünün Yalovada bir müddet istirahatten lanbula y;ırarak saat 15.40 ta Cllmhuri-
onra Çanakkale, Biga, Tekirdağı ve yet ôbidesine bir çelenk koyacaktır. Sa- Topçu atı, okulunun . 

b8%l Trakya şehirlerinde bir tetkik se. nt 17 de Rumen kolonWnin bir çay zi- atışları heyecanla 
yahati yapacaklan tahmin olımmakta- yafetinde hazır bulunduktan sonra bay takip edildL. 
dır. Gafenko ~aat 19 da hususi trenle Atıkıı- 1stanbul,9 (Hususi) - Topçu atış 
HARİCİYE VEKİLİMİZİN raya Juırckct edecektir. okulunun 939 sen i biriuci dene 
lllOSKOVA SEYAHATİ İstanbul, 9 (Hususi) - Rumen har!- kara atış kursunun bitme&I mllnase-
İstanbul, 9 (Hususi) - Moskova bü- ciye nazırı B. Gafenko yarın (Bugün) betiyle bugün Metris çiftliğinde atış· 

yük ~içimiz B. Hüseyin Ragıp bugün geliyor. Doğru Ankaraya gidecek ve lar yapılını tır. Atışlar heyecan ve 
geldi .. B. Hüseyin Ragıbın gelişi harici- De'riet merkezimizde ÜÇ. gün kalacaktır. dikkatle takip edil.mlştir ve muvaf. 
ye vekilimizin yakında Moskovaya ya- BOMANYA HARİCİYE NAZffilNIN falayetli neticeler vermiştir. Atış-
pacağı seyahatle alakadar görülmekte- NUTKU lnrda topçu milfettişi tümgeneral 
dir. Büyük elçimiz B. Şilkrü Saracoğlu Bükre~, 9 (Ö.R) - Mebusan ve Ayan Vehbi de hazır bulunmuş ve atışla· 
ile beraber Moskovaya gidecektir. _ SONU 5 İNCİ SAHİFEDE _ Romaıtııcı harici11e nazın B. Gajenk.o nn kısaca tenkidi yapılmıştır. 

İNGİLİZ BAŞVEKİLİNİN TÜRK __ ------- -------------------------

GAZETECİLERiNE BEYANATI 1 · ı · ı · h ee k • d ı 
::~~~l~!~~us~::E:::(~:~: ngı ı ız u üm ar arı .. 

- SONU 3 "ÜNCÜ SAHİFEDE -

Türk -Fransız lngiliz sefarethanesinde lngiliz 
kolonisinin tazimatını kabul ettiler 

anlaşmasının haftaya 
beklenmektedir • 

ımzası 

Anla§'M hakkında beyaMtla buluMn 
B. Bonne 

Faris, 9 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. 
Bonne Jiyan meclisi hariciye komisyo
nuna h!ikümetin harici siyao;cti hakkın
da izahat vermiştir. Bir gün evvel de 
bu hususta komisyon reisi B. Hanri Be
rauje ile görüşmüştü. Hariciye nazırının 
şu noktaları tahlil ve izah ettiği öğrenil
miştir : 

1 - Türk - Fransız müzakereleri : 
ıfariciye nazırı anlaşmanın gelecek haf
ta imza edilebileceğinin tahmin edildiği· 
ni söylemiştir. 

2 - İngiliz - Rus müzakereleri : Bay 
Bonne Fransnnın bu müzakerelerdeki 
rolü haldtında izahat vermiştir 

3 - Fransız - İspanyol münasebetle
rinin şimdiki vaziyeti : Hariciye nazırı 

İspanyada Fransa aleyhindeki tenkit ve 
iddialarla meşgul olmuştur. 

4 - Alman - İtalyan askeri ittifakı : 
B. Bonne bu ittifakın diğer milletler için 
umumt neticelerini gözden geçi.rmlştir. 

- SONU 4 "ÜNCÜ SAllİFEDE -

............................................................................................ 
E Ingl!i.ı hükümda~lan KaMdadan ııynlır ken O&ııada "erilen 1leda :ri11ııfetinc!e · E 
• • • • : Yanda kml ,,. kraliçe da vııtlilerin tazimatını kabul ederken : . . . . 
•11lllP•••11~ll~lllll•Qlll~ll,llllll•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleellllllll 

Vaşington, 9 (Ö.R) - Bir gece be-:----------------------------
ya7. sarayda B. ve bayan Ruzveltin mi- ' 
safiri olduktan sonra İngiliz hükümdar-: 
!arı bu sa hah (Mahalli saatle) ondan az 

Şehirden Çehreler : 34 

- SONU 5 İNCİ SAllİFEDE -

Lord Halif aksın beyanatı 
Ronıada bir sulh teşebbüsü bir 
müzakere daveti telakki ediliyor 

Londrada mühim bir toplantlda başvekil Çemberlayn hazır bulunuyor 

Roma 9 (ö.R) - Ingillz gazeteleri ha
riciye nazırı Lord Halifaksın diln akşam 
Lordlar kamarasındaki beyanatına bü
yük ehemmiyet vermekte ve B. Çem
berlaynın avam kamarasına gönderdiği 
tahriri teblijle bu beyanatı teyid ede -
.rek Almanyayı çenberleme ithamlarına 

bir daha tekzip ettiğini kaydetmektedir. 
Maliye nazırı Sir Con Saymon Yar

nunda aynı mAnada bir nutuk söylemiş
tir. Gazetelerin bütün bu beyanattan çı
kardığı netice şudur: lngiliz hUkümeti 
mihver devletleriyle mukarenet.e müte-

- SONU 4 "ÜNCÜ SAHİFEDE -

Hava birliklerine 
Gedlfllf ihtiyacını 
llarşılamall üzere IJlr 
melltep açıldı .. 
Türk bava lmrummıdan vllılyet 
ınakanuna gelen bir yazıda Ankara· 
da bir (Hava ıredikli hll7.lrlama yu
vası) kuruldui;ıı bildirilmiştir. Ge
len yazıda deniliJOr ki : 
·Bir taraftan hava birliklerinin Ge

dikli ihtiyocını .karşılamak, diğer ta
raftan da memleketin hevesli genç 
Türk kabiliyetlerinin bu yoldaki ar
zularının inkişa!ını temin eylemek 
ınaksadiyle Hava kurumu Ankarnda 
(Hava Gedikli lıazırlama )'UVast) 

adiyle bir mektep açnuştır. 
Hava Gedikli hll7.lriama yuvasına 

16 - 18 yaşındaki orta okul mezun
ları alınacaktır, kayıtlara başlan· 

mıştır. 

Doğum ütaha11ıaı 
K<ınım gelirse burnunla 1'1.ra11ıı 

Gel tevekkiille ,ıfıı bu! Rizıı'lfll. • 

Dr. Ali Rlza Onlen 



Prf. Politisin konferansı: 
Zamanımızdaki hadiselerin tesirile 
Devletlerarası hukukunda değişiklik 

$EHl9 ~HABERLERi Bir sulh 
Davasında 

Yunani&tanın Paris büyük elçisi ve değerli 
hukuk alimi Profesör i'olitis'in 

verdiği konferansın metni 
Yunanistanm Paria büyük elçisi Pro· j tarihten itibaren medeniyet yeni bir in

feeör B. Politiain. Ankara Halkevinde kişaf lı:arşısıııda kalmıştır.. Bu inkişaf 
l:>ir konferans verdiğini. yazmıotık. Bu evveli devletlerin iktısadi yükselmesine 
konferansa ait tafsilitla, konferansın tam medar olmuş ve iktisaden yükselen bu 
metnini bugün karilerimize veriyoruz. iktısadi hik.imiyetlerini siyasi ıahada da 

Evveli. bukuk ilmini yayma kurumu tahakkuk ettirmek hevesine diifmütler
l:ıqkaru Maniaa aaylan Refik ince, hu- dir. işte 30 ocne muharebelerinden son
kuk aleminde beynelmilel ıöhreti haiz Ta aktolunan muahedeler, 1648 Vesti-
'fi unanistan hükümetinin Paris sefiri B. 
Politisin Anlı:araya geleceğini haber alır 
almaz kendisinde o bir konferanı vermesi 

falya muahedeleri bu 15 inci asrın orta
sında başlıyan ve 1 7 inci asrın ortaların
da nihayet bulan buhrana nihayet veren 

Galata saraylılar 
---~.---

Ata türkün heykeline 
çelenk koydular 
Şehrimizde bulunmakta olan Galata-

saraylı futbolcular, dlin öğleden evvel 
toplu bir halde Cümhuriyet meydanına 
giderek Atatürk heykeline bir çelenk 
koymuşlardır. 

GalatasarayWar bugün öğleden sonra 
saat 17 de Alsancak stadyumunda ilk 
maçlannı Ateş takımımızla ve pazar 
günkü ikinci maçlarını da ayni saatte 
şampiyonumuz Doğansporla yapacaklar
dır. 

Bu maçlardan evvel •Beden terbiyesi 
kupası• müsabakalarına devam edile
cektir. 

HAKEl\fLER 
rica olunduğunu ve o ricayı muhterem anlaşmalardır. 1 7 inc:i yüz yılın dahi hu· Cumartesi günü Üçok - Yamaılar 
profesörün daha o zaman kabul etmek kukçusu Grötyüs nazariyat sahasında ye- maçını hakem Ferit Simsaroğlu, Galata
liitfünde bulunduğunu aöyledi. B. Poli- ni bir disiplinin yüksek koruyııcuau ve saray - Ateş maçını da Hasan Yanık ida
tisin bu liitüfltarlığına te§ekkür eden Bay mübeşşiri olmuttur. re edeceklerdir. Pazar günkü maçlarda 
Refik ince, konferan01 tercüme etmek Vestifalya muahedeleri ismini verdi- Alsancak - Demirsponın hakemi Esat 
vazifesini üzerine alan hukuk fakültesi ğimiz anlqmalar 1 648 - 191 4 de kadar Merter, Galatasaray - Doğansporun ha
imme hukuku doçenti genç hukukçumuz milletler arası münascbatını tanzim eden 
Dr. Nihat Erim'i hazır bulunanlara tak- vesikalar olaralı: kalmışlardır. Geçen asır
dim etti. Bay Nihat Erim tarafından ön- lann bu mühim hAdisatmın bugün içinde 
ceden yazılmış bir metin olmadığı halde bulunduğumuz hidi5atı önünde pek 
irticalen çok açık bir surette tercüme ehemmiyetsiz ve küçük kaldığını aöyliye. 

edilen bu mühim konferansın metnini cek olursam tarafınızdan iatibfafla karıı-
eynen veriyoruz: !anmaktan korkuyorum. Fabt ne olursa 

KONFERANS olsun işaret etmeliyim ki, bugün içinde 
c- Elı:sclanslar, Bayanlar. Baylar; y&§adığmuz buhran geçen asırların buh-
Bundan 18 ay kadar evvel bu çok aziz ranından daha derin ve daha esaslıdır. 

memlekete bir aeyahat yapmaklığınun 
muhtemel olduğunu haber ıı.ldıiun zaman 
ayni zam.anda hukuk ilmini yayma kuru• 
munun benden bir konferans istediğini 

Ge öğrendim. Konferansın mevzuunu 
acçmck bana bırakJıyordu. Düşündüm. 
Ne seçebilirdim> Benim burada konfe-
rans olarak verebaecciim mevzular mu-
ayyendi. Bunlardan birisi siyaset. Siyaset 
bugün işgal ettiğim mevki itibariyle be~ 

nim için kapalı olması li.zım gelen bir sa· 

ha idi. O halde burada verebileceğim 

1conferans mevzuu olarak yalnız hukuku 
Clüvel kalıyordu. 

Hukalı:u düvel; bugün bu mefhumun 
aadece otiğinde dunnak kafi değil mi} 

Yirminci asır. makine asn olarak gös-
terilmektedir. Filhakika 18 inci asırla 
başlıyan sanayileşme ve makineleşme 
hareketi 19 ncu asırda ve içinde bulun
duğumuz asır iptidasında son haddini 
bulmuştur. Bu zamana kadar elindeki 
illetin efendisi olan insan o aletin köl..
si olmuştur. Işte buhranın asıl sebebi 
buradan neşet etmektedir. Evvelce ame
le bir •anatkaroı. Halbuki şimdi sadece 
bir otomattır. Eldeki alete ınbi bir oto
mat. Maddl hayatın, iktısadl hayatın bu 
seri tahavvül ve ilerleyişi karşısında 

mAnevi hayatımız çok geri kalmıştır.Iş
te asıl buhran mAnevi hayatımızın bu 
geri kalışından doğmaktadır. 1914 de 
eski bir dünyanın yer yer sarsıntılar ve 

kemi de Mustafa Balözdür. 

Deniz bayramı 
-*-

Temmuzun iUı günü 
törenle lıutlulanaı:alı 
Her sene 1 temmuz tarihinde yapılma. 

sı mutat olan •Deniz bayram" bu sene 
yine ayni günde İzrnirde kutlulanacak
tır. Kabotajın kaldırılmasının yıldönü
müne rastlıyan bir temmuz günü deniz 
şenlikleri yapılacaktır. 

Karşıyaka Halkevi tarafından da de
niz yarış!arı ve eğlenceleri tertip ııdil

mesi mukarrerdir. Liman reisinin -baş
kanlığında bir heyet deniz yarışlarını ve 
yüzme müsabakaları programını hazırlı
yacaktır. Gerek knşular ve yarışlar, ge
rek bayram tezahüratı bu sene pek canlı 
ve alakalı olacaktır. --
Memleket 
Hastanesi 

Filha.lcika r.emanımızda cereyan eden ve-
kayi Ye bidiader, bu cfütünceyi biraz da çatlaklıklar gösteren nizamı yıkılmak Baş dolıtorlağu 

için on ufak bir darbe bekliyordu. Eski- mu··sı-.. u ,,._ ••azife ·-haklı gösteriyor gibi değil miydi} Zaına- - •r ., 
rniş olan bir dünyanın sonuna gelmiş 

~. beynelm~el münıuebctler saha- bulunuyorduk. 1914 kargaşalığı her ta- olaralı 0)1rlldı 
-da çok a"- ve vahim bir buhranla kar- V'" ti' 939 mall -'· b"•--' l İz Kll raftan sarsılan ve z;ımammıza uymıyan =Ye n :1~ U...-=-Y e -
ı·•-aktadır. Bu bubraa hem maddi, muvazeneyi bozmak ve bir daha avdet mir memleket hastanesinde başlı başına 
hem de manevi aalıada tecelli etmekte- etmemek üzere ortadan kaldırmak için bir baş tabiplik ihdas olunmuş ve baş 
~. Si7uctin günden ııüne meydan ver- sadece bir fırsat olmuştur. Bugün içinde tabiplik yalruz idarl işlerle iştigali ta
C!iii ':'°1il .~ara bir .de do.ktrinin yapdığunız devir işte bunun için, yani, karrür etmişti. Memleket hastanesinde 
lr.endi nzifeamı ihmal elmem lı:arqıyordu. yeni bir nizam kurulmadığı için bir kar- yalnız nisaiye şefi olarıılı: çalışmağı mu-
1-fattl hukuku düTClin artık mevcut ol- gaşalık ve altüst olma devridir. Yeni bir vahlı: gören Dr. Hasan Yusuf Başkamın 
m•dığmı aöylemeğe lı:adar Yanlıyordu. nizam kuruluncaya kadar bu kargaşa- baş tabiplikten vaki olan istifası kabul 
Deniliyordu ki. milletler a..... münue- tık böylece devam edip gidecektir. Işte olunmuştur. Ancak yeni bir baş tabip 
bedenle bukulct bir rabıta, balı:ulct bir ni- bütün bu sebeplerden dolayı bu buhran tayin olununcaya kadar Dr. Hasan Yu
ir:am meYCUt dciildir ve kurulmasına da bittikten sonra artık cihana, kat't suret- suf Başkam baş tabiplik vazifesini veld.-
lmlcla yoktur. te lı:almış olan eski hayat avdet edecek !eten görecelı:tir. 

Cere,.an cd- velı:ayi. ihlal edilen mu- değildir. önümilzde yeni bir istikbal, -*-
.ı.edeler, hakeme müracaat için meYcut yeni bir nizam vardır. Bu istikbal ve ha- KVL7'VRPARK 
f.ulıuıan ablı:ima riay~er; heplıİ bu yahn ne yolda inkişaf edeceğini bugün- SİNEMASINDA 
düp--deri teyit eder görünüyordu. Mil- den söylemek kolay değildir. Y alruz ce- Kültürpark sinemasının açık bulunan 
letlcr arasmda çılı:an ihtiliflan aulh yo- reyan eden vakayie bakarak onlardan pençeresinden içeri giren hırsız, bir tah
liJie halletmek için kurulan beynelmilel istikbal yolunun işaret tahtaları imiş gi- ta masanın çekmecesini kırmak suretiy
adalet divanına müracaati önceden ka- ~i'. istif~de e~~ bazı işaretler alabi- le 79 lira ve 70 kuruş para çalmıştır. Si
bul etmif olan devletler bu verdikleri aö- liriz. istikbalin nızamının ne yolda te- nema müdürünün şiklyeti üzerine Seyfi 

• zii unutarak diledikleri gibi hareket edi- celli edeceğini, hangi istikamette ve han- ve Orhan adlarında iki kişi yakalanmış
yorlardı. Bu ..,.hirn buhran önünde zi- gi şekilde ortaya çıkacağını şu üç nok- tır. Tahkikat yapılıyor. 
hinlerde ıöyle bir sual tebarüz ediyor: ta tizerinde toplamak isterim. Bu üç un- -*-
Acaba bu buhran muvallit midir, geçi- sur, istikbal için bize çok ~~metli işa- Konsolosları ziyaret 
ci midir} yani bu buhran geçtikten sonra retler verecek unsurlar olabilir. Vali B. Ethem Aykut dün sabah İngi-

. k' · d Birincisi, bugün artık harp mefhumu )'ille es ı nızama av et olunacak mıdır; 1iz, Fransız, Alman ve İtalyan konsoloS-
yoksa bu buhran yeni bir hukuki nizamın eski mefhum değildir, değişmiştir. Ikin- Juklarına giderek iadei ziyarette bulun
doğmasından, yerleımesindcn evvel vu- cisi, beynelmilel münasebetler toprak muştur. 
lwa gelen rahatsızlıkların, aılcıntılann bir unsurunun rolü azalmıştır. 'Üçüncüsü, -*-
~euhür ıekli midir}. Filvaki bir muka- iktısad ve iktısadl meseleler, beynelmi-

1 1 ha tta .L:.· d ıd gu· dan dalı Beledi"e encümeninde yeoe yapmak lô.zımgelirse bugünkü buh- e ya e ...... ın e o u n a " 
mühim' · ve daha esaslı rol oynamakta - "apılan ihaleler · 

rmı 17 inci asır ortasındaki vekayile kar " 
ıılaftırabiliriz. 1 7 inci asnn ortasından dır. Zikretmiş olduğum bu üç unsuru Dün öğleden sonra saat 16 da içtima 

•-ra kurulan nizam, beynelmilel müna- ayrı, ayn tahlil etmek çok zamana mü - eden belediye enciimeninde bazı mühim 
tevakkıftır. Bunlardan biri üzerinde la- ihaleler çıkarılmıştır. oebctleri 1 9 1 4 büyük harbine kadar idare 
saca duracağım. Dedim ki harp artık Eksiltmeye çıkarılan garaj santralın 

edegelmiştir. 15 inci asrın sonlarına doğ- eski mahiyetinden çok başka bir şekil 75 bin liralık ikinci kısmı ihale edilmiş
ra çok mühim hadiseler cereyan etmittir. almıştır. Filhakika bugünün harbı hem tir. 

Deniz tarikile Hindistana giden bir yolun genişlemiş hem de mudilleşmiştir. Aynca, İzmirde yapılacak parke yol
laı,iedilmesi garp devletleri önünde çok Çünkü, allah esirgesin, eğer beşeri - !ar için yüz bin taş satın alınması bu
geojı ufuklar açmıt. iktıaadiyat için de yet, yeni bir fel.Aket karşısında kalacak susunda açılan eksiltmenin de ihalesi 
vhi sahalar ortaya koymu,ıur. lıte 15 olursa artık bugün harbın tahribatın - yapılmıştır. 
inci asrın bu k~fiyatı Om.itburnu yolunun dan yalnız ülkenin bir kısmı ve yalnız 
bWunmasiyle cihan iktısadiyatı üzerinde ülke sakinlerinin bir cüz'ü zarar görmi-
çok mühim tesirler icra etmif ve bu _ SONU 6 iNCi SAaİFEDE -,, .................................. ,, ... ı;ım~' 

UCUZ YAZ FİATLERİYLE 

Elhamra Sinemasında 
BUGCN MATİNELERDEN iTtBAREN 

FRANSIZCA SÖZLtl' İKİ Bt!Yüıt FİLİM BİRDEN 

1 - OTOMOBİLLİ AŞIKLAR 
8ıq rollerde: CLODETrE DARFEUİL - CLUDE MAY 

2 - KONTES VALEVSKA 
Baş rollerde : GRETA GARBO - CHARLES BOYE& 

AYRICA : Beşinci Büyük K'unıltayın açılış töreni ve Milli Şef, Ebedi Şe
fin manevi huzurlannda ve Ankarada yapılan Büyük At yanşlarında .. 
FIATLER : Salon 20 .. Birinci 25 .. Balkon 30 .. Hususi 40 .. 
Cumartesi talebeler 1 ve 3 seanslarında 10 kuruş. .. 
SEANSLAR: OTOMOBİLU A IKLAR: 5 ve 9 da .. VALEVSKA 3 ve 7 de 

1 

-*-Emrazısariye hastane• 
si yatalı adedi 
Sılıhat ve içtima! muavenet vekaletin

den gelen bir yazıda İzmir emrazısariye 
hastanesinin 939 yılı yatak sayısının 75 
ve masraf tahsisatının 20 bin lira ola
rak tesbtt olunduğu bildirilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S Gelenler, Gidenler S 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İzmir mebusu Mehmet Aldemir, İz

mir mebusu Halil Menteş, Konya me
busu Ali Riza Türel Ankaradan gelmiş
lerdir. Ziraat bankası müfettişlerinden 

Orhan Kubat Ankaradıın gelmiştir. 
Galatasaray takımını teşkil eden yir

mi kişilik bir kafile İstanbuldan gelmiş-

Belediye ve H. Muhasebe --~.:r·---

ÇOZVLMESt 
BEKLENEN DVOVM 

Alacaklı olduklarını iddia ettikleri mebaliğ
den kül halinde birbirlerini ibra ettiler 

_, __ 
Uzun yıllardanberi hususi muhasebe

nin tasarrufunda bulunan gayri menkul
lerin tanzifat ve tenvirat resimleri bele
diyeye tediye edilmemiştir. Belediyenin 
hususi muhasebeden alacağı mühim bir 
yekfuıa baliğ olınllftur. 

Mütekabilen emlak ve arazi vergile
rinden dolayı da belediye de hususl mu
hasebeye borçlu bulunmaktadır. 

Bilhassa yangın yeri arsalarının ver
gilerinden dolayı daima iki mahalli ida
re arasında sık sık alacak ve verecek 
meselesi münakaşa mevzuu olmakta idi. 

Haber aldığımıza göre belediye ile 
hususl muhasebe 1939 yılı bütçe nizam
namelerine koydukları birer madde ile 
bu davayı esasından halleylemişlerdir. 

1938 mail yılı sonuna kadar belediye 

"Ana~ Hişt, 

ve hususi muhasebe birbirlerinden farlı: 

aramaksızın alacaklı oldulı:larını iddia _ BAŞTAKAFI ı İNCİ SAHl:FEDE -
eyledikleri mebaliğin kül halinde tahak-
kukatını iptal edecekler iki mahalll lda- an evvel yapılmalıı:lı.r ki taarruz zih
re karşılıklı birbirlerini ibra eyliyecek- niyetinin •on cüreti de kırılsın ... 
lerdir. 

Bu suretle 1 Haziran 1939 tarihinden 

itibaren karşılıklı alacak iddialan orta
dan kaldırılmıştır. 

Belediyenin arsa satışlan şartnamesin
de mevcud müterakim vergi borçlarlDlD 

müşteri tarafından tediyesi maddesi de 
hükümden iskat edilnıl§ bulunmaktadır. 
Zira 1 Haziran 1939 tarihine kadar be
lediye namına tahakkuk ettirilen arsa 
vergileri tahakkukatının kayıtlan ter -
kin edilmiştir. 

Para ver" 

İngiltere - Fransa ve Rusya esasta 
mutabık oldukları halde paktı tekil• 
lendirmek mevzuubah• olduğu za· 
man neden ihtilafa düşüyorlar? 

Parası için anasını boğan 
katilin muhakemesi 

Çözülemiyen hangi düğümdür? 
Yakın zamanlara kadar en büyük 

zorluk lngilterede, Sovyetlerle bir it· 
tifakı şüphe ve endişe ile karşılayan· 
ların tereddütlerini yenmekten iba· 
retti. Bu netice bugün hasıl olmuş· 
tur. lngiliz umumi efkarı prejüjele
rinden sıyrılmak cesaretini göster· 
miştir. Şu nokta anlaplmışbr kı 
hiç bir tehlike, dünyayı ate§<' ver· 
mek suretile kendi tehakkümleriııi 
yürütmek iatiyenlerin boşanmış ih• 
tiraslarından daha korkunç olamat· 
İngiliz milleti ıiyasi yapısının sağ· 
lamlığına güvenerek ideoloji ayrılı· 
ğınm Sovyetlerle devamlı bir dostlu• 

ğa asla engel olanuyacağı kanaatine 

iddia k S f dd• • •d VBnlll§lır. Bu bahiste muhafazak8r. ma a m J' ey e ın ın 1 a m hberal, i§Çi partileri arasında görÜ~ 

d. J • • } • • ihtilafı yoktur. Şu halde görüşme· e 1 mes1nı ta ep etmıştır lerin inkişafı ne mahiyette olursa 

Dün ağır ceza mahkemesinde, uzun 1 tevaU eden i%'açlarmdan bizar olan za.. olsun üçler paktı behemehal tehak· 
zamandanberl devam eden cKalıraman- allı kadıncağız· kuk edecektir. Bunun ak.aini düşün• 
lan cinayeti davası neticeleruniş ve id- v - Elilman, d~ ... Sana on lira Te- meğe bile imkan yoktur. 

dia makamı iddi•n•mesinl serdeylemiş- rlyorum, bu son olsun... ik . 
tir. Halbuld Seyfeddinin gözU, pe1ı: cm. li- Paktın i~zalar:masını g;c tıre: 

Kahramanlarda bahçeler arasında iş- ra ile doyacak halde değildi. Gözleri sebepler, muteaddit defalar izah ett. 
Jenen bu cinayetin suçlusu Seyfeddin cpara> diye kararan bu kanlı evlAd, ken- ğimiz gibi Cenubi Baltılı: devletleri" 
adında bir delikanlıdır. Seyfeddin, para disini dünyaya getiren anaya hllcum nin gııranti kabul etmemek kararın· 
istediği ve alamadığı için anası Bn. Na- ederek kendisine bir yumrulı: vurmuş ve dan ileri geliyor. Bu devletler bir Al· 
zikeyi boğmak suretiyle öldürmekten kaÇIDJ§ .. , man tehlikesinin mevcut olmadığına 
suçludur. Yukarıdaki vaziyet; Seyfeddinln iddi- İnanıyorlar mı? 

HAdise sabahı evinden çıkan Bn. Na- asıdır. Halbuki o, para vermiyen vaU- Buna ihtimal verilemez. An~ 
zikenin aynı gün ve saatte ölümü çok desinin temiz alnına bir yumruk indir- bir harp halinde ilk memenin kur· 
şayanı dikl<at giirlllmüştü. Ortada hiç dikten sonra kanlı elleriyle anasının bo- hanı olmaktan korktukları için müm• 
bir delil yoktu. Bilahara yapılan tahk:l- ğıızını sıkmaktan ve onu boJ!malctan çe- kün olduğu kadar sıkı bir bitaraflık)a 
katta Seyfeddinin va!ldesinden para Is- klnmemiştir. kapılarındaki tehlikeyi uzaklaı~ 
tediği ve alamadığı için annesini boğdu- Dünkil celsede iddia makamını işgal istiyorlar. Sovyetlerin end.İ§esi, Bal· 
ğu anlaşılmıştır. eden muavin B. RilJtii Us.bnt iddiasını tık devletlerinin hudutlarına hürmet 

Cinayetini gizliyen ve itiraftan çeki- serdetmiş ve suçlunun Türk Cl!'LA kanu- edilmesini temin içindir. 

nen Seyfeddin validesinden para iste- nunun 450 nci madde.sine göre tecziye- lngiltere ve Fransa «İsviçre - Bel
diğini gizlememektedir. Suçlunun söy- ~ ls~emiştir. Bu madde, idam cezamu çilca _ Holandu nın eınniyetlerİJ!i 
lediklerine inanmak lAzımgelirs", hildise imirdir. nasıl kendi emniyetlerinin aynlınaJI 
gilnü Kahramanlarda oturan validesini Gelecek celsed.,, suçlu müdafaasını bir cüz'ü telakki ediyorlarsa Sovyet 
görmeğe gitmiş. Para istemiş .. Oğlunun yapacaktır. • Rusya için de Cenup Baltık devletle

Bir esrarcı şebekesi 

Yedi kilo esrar satar
ken yakalanmıştır 

rinin ayni ehemmiyeti taşıdığı mu· 

baldcalctır. Letonya, Lltvanya ve18 

Eatonyanın Alınan istilasına uğra• 
maaı Sovyet Ruayaya kaqı taarrlJ% 
yoUannı açar. Bu kadar tabii bir em· 
niyet davasında Moskovanın endi~ 

!erine cevap veren bir formül bu• 
lurunası elbette l.azımdır. Balbk de~· 
!etleri hükümraniyet haklarına da· 
yanarak garanti istemiye bilirler. Fa· 
kat Baltık devletlerine böyle bir ga· 
ranti vermeden de üç müttefik de~· 
!etin hayati emniyet sahalarını tay~ 
ederek bunlara el aürülmiyeceğİJI' 
karştlıkh olarak temin etmeleri ka• 
bildir. Anlaşmanın iıte bu eııa• üze
rinde formüle edilmesi bekleniyor ... 

Suçlular yakalanmamak için azgın bir k6peği 
polis memurlarının üzerine musallat ettiler 
Izmir zabıtası, esrar kaçakçılığı yapanı yenlere musallat etmiştir. 

bir şebekeyi meydana çıkarmış ve suç- Memurlar, köpeği fenalık yapamıya -
lularını yakalamıştır. Izmir ceza evinde cak bir hale getinneğe uğraştıldarı sıra
kaçakçılıktan mahldlm olup mahkO.mi- da suçlular, esrarları yok etmek çarele
yet müddetini dolduran ve hapishane - rinl araştırıyorlardı. Fakat suçlu Emin 
den çıkan sabıkalı Mehmed oğlu çakır esrarlariyle birlikte el .. g~, çakır 
Mustafa, tekrar kaçakçılıkta devam et- Mustafa lı:aÇDU§ta. 

ŞEVKET' BİLGİii 

rniştir. -iliiliiiifiiiiB~i!iliiii2iiiini:iiiiiiiiiiiiiiiiiic.iiCZiimiZi2m:iiiiiiiiiiEiiii~iii~iiiiiiiiiii;, 
Zabıta çakır Mustafanın takibinde 

fayda gördüğünden peşini ehemmiyetle 
takip için tertibat almıştı. Tüccar kılı -
ğına giren ve esrar aatın almak bahan..
siyle şüpheli "§hasla temasa çalışan. bir 
zabıta memuru çakır Mustafa ile yakın 
dostluk münasebetleri tesisine muvaf -
fak olmuştur. 

Çakır Mustafa, tüccar kılığına giren 
memurdan zerre kadar şüphe etmeği 

hatırından geçiımiyerek Seydiköy Is -
tasyonu yakınında bir dostunda esrar 
bulundOğunu bildirmiş ve beraberce 
maha11jne gidil.miştir. 

Burada sivil zabıta memurları yer al
mıştL Seydiköyüne gidilince tüccar ve 
çahr Mustafa istasyon civarında bir 
bahçe kulesinde oturan Mustafa oğlu 
Fminin nezdine gitmişlerdir.Pazarlık uy
muş, Emin 7 kilo esran satmağa talip ol
muş, ve sah§ muamlesi nazan dikkaU 
celbetmiyecek bir çekişmeden sonra ya
pılmıştır. 

Sıra, esrarların teslimine gelınişU. 

Emin yedi kilo esrarı bir torba içinde 
ve bir merkebin heğbesinde teslim edi
lecek yere götürdüğü sırada polis me
murlan meydana çılmu~ ve suçlulara 
kıpırdamamaları bildirilmiştir. 

YakalandJklarını anlıyan bu cüretldr 
kaçakçılardan Emin, bu işten kurtulmak 
için bahçede bağlı bulunan bir azgın kö-

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

Vehim ., ............ . 
Mecellede bir kaide vardı: Tevehhüme itibar yoktur. 
Vehim: vesvese ve malihulya ile bağda~ kurarak türlü habaset ve 

rezaleti dilediği gibi İcra edip dururken bu kaide mecelle sahifelerindell 
dı§Brı çıkamadı. Bütün ömrünce tek bir iltifat görmeden hayata gözle
rini yumdu. 

İnsanlar hayatın her safhasında ve devrinde tevehhümün itıbars~~ 
olduğunu değil, bilakis ekser ahvalde kötülük sebebi ve haksızlık amılı 
olduğunu gördüler. . 

Tababette: asabi ve ruhi haııtalıklann bir tezahürü olarak izah edı· 
len vehim; insanların dimağına saygısız misafir gibi sormadan girer; 
mevkiini aldıktan sonra gemiren bir kurt; boğan bir düğüm olur. ~8'. 
naatleri, telakkileri, hükümleri esir ederek haşmetli bir imparator gıbi 
aaltanat kurar. . ıl 

Vasat, zayıf insanların kafasında ruh hastalıklarının envaını ıe8 
ederek dünyayı zından eden vehim; olgun insanlara musallat olun~ 
yalnız hastasına zarar vermekle kalmaz, etrafta yaşayanları da mail 

dur eder. . ·rı 
insanlara habbeyi kubbe yaptıran, sonra da o kubbeyi yıkmak ıçı f 

silaha sardıran vehimin cemiyete, insanlığa verdiii maddi ve nıane~ 
zararları düfünecek olursak en tehlikeli hastalıklar araııında kendisine 
yer vermekte ne kadar haklı olduğumuzu anlanz. il• 

Vehimin men~ei asap bozukluğu olduğuna ve vehhamlarla da~ 
nasebatta bulumnağa mecbur olduğumuza göre bir sıtma, bir fr 'h• 
mücadelesi yanında bir de sinir hastalıkları mücadelesine o kadar 1 

tiyaç var ki ....... 
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Millet Meclisin 

......................................... , 
• Buı dilsünceler: • . . • • • • 

hnhisarlar ida ·esi ~ 
• • • . 
E Vatandaşların ka-. 
• 

zancına göz 
koymamalıdır. 

lnhi.arlar idaruinin kolon- • 
ya imalatına ba,lamaaı hay-
li :uımandanberi dedikoduyu Dünkü içtimada müzakere 

edilen muhtelif meseleler 
:' intaç eden bir me•ele halin-
E dedir. 
: Kolonya •anayi ile uğraıan 
: bir çok vatandCIJlar karp.ları
: na, rakabet imkanı mevcud 

Ankara, 9 (A.A) - B. M. Meclisi bu- Makamı riynsct talairin cncUmcne hayatını kazanan bu hizmetlerin her 
gün Şemsettin Günnltayın başkanlığın- tevdi edileceğini bildirerek ruznamenin şeyden önce tanzimi işinin belediyece 
da yaptığı toplantıda katil suçundan diğer maddelerine geçilmiş ve bunlar- bir direktif ittihaz edilmesini ve elektrik 
idama mahkO.m bazı eşhnsa ait hükUm- dan İstanbul Elektrik, trnmvay ve Tü- fiatlcrinde imkfuı nisbetinde ve halkın 
lerin 'tasdiki hakkındaki mazbataları r.el idareleri teşkilatı ve tesisatının İs- buna ait vnsıtalnrdan daha geniş istifa. 
tasdik etmiştir. tanbul belediyesine devri hakkındaki de edebilmelerini temin eyliyecck su-

Bundan sonra müzakeresine geçilen kanun üzerinde ilk söz alan Zcyacttin rette indirilmesini istemiş ve hüküme
eylfil, İkinci teşrin 938 aylanna ait di- Karamürselli İstanbulun cobrrafi ve ta- tin belediye hesabına yaptığı bu devir • 
vnnı muhasebat raporu üzerinde söz bü ehemmiyet ve güzelliği ile mütena- ve forağdan halk müstefit olmalıdır, de
alan Hilmi Çoruk, raporun dokuzuncu sip bir imar faaliyetine ancak cün1hu- miştir. 
maddesini teşkil eden ve ihtilas ve fi- riyet idaresi altında mazhar olmağa baş- Kanunun heyeti umumiyesi Uzerinde
rar cürmünden dolayı iki seneye malı- lnnuş bulunduğunu kaydederek hudut- ki müzakereyi müteakip maddelere gc
Jı:(hn edilmiş olan askerlik hesap me- !arının çok geniş olması dolayısiyle ken- çilmiş ve kanunun birinci müzakeresi 
murlarından birine tekaüt maaşı tahsis di geliri ile halkın ve şehrin ihtiyaçları- ikmal edilmiştir. 
edilmesi hususunda gerek divanı muha- nı karşılanuyan İstanbul belediyesine TUrkiye - Amerika ticaret anlaştna
sebat heyeti umumiyesinco ve gerek Umıne hizmetlerini gören bu müessese- sı ile Türkiye - Belçika arasında imza 
Millet Meclisi divanı muhasebat encü- leri terk hususunda hükümetçe alınan edilen indei mücrimin muahedesinin 
menincc verilmlş bulunan karara mu- kararın yerinde bulunduğunu söylemiş tasdikine ait kanun luyihnlannın da bi
halif kalmasındnld sebepleri :iuıh ede- ve belediyenin bunlardan temin edece- rincl müzakereleri yapılmıştır. 
rek kanunlara nnzaran bu şahsa tekaüt ği varidat ile şehrin imarına çalışırken Vakıflar kanununun 32 inci maddesi
maaşı tahsis edilmemesi }Uz.un geldiğtiı- bir turist şclui haline getirilmesi çok ne bir fıkra il<lvesine nit kanun lflyiha
den meselenin bir defa da adliye cncü- arzu edilen istanbulda seyyahlar için sı, esas kanun evvelce maliye cncüme
menl tarafından tetkik edilmesini iste- medeni vasıta ve ihtiyaçların da temini ninden geçmiş bulunmnsı dolayısiylc bu • 
miştir. Hilmi Çorukun bu maksatla ver- etrafında temennilerde bulunmuştur. tadilin de mezkCtr encümen tarafından 
ıni§ olduğu bir takrir meclis heyeti Hatip sözlerini bitirirken bu idarele- tetkik edilmesi lazım geleceği hususun
umumiyesince kabul edilerek mevzuu- rin İstanbul belediyesine terk yolunda da maliye encümeni katibi Kemalettin 
bahis dokuzuncu madde adliye encümc- hükümetçe alınan ve mccli~in tasvibine Kiimi (Rize) tarafından yapılan talep 
nlnc verilmiş ve diğer maddeler kabul nrzolunan k~ardan dolayı Istanbul mc- üzerine maliye encümenine tevdi olun-
olunmuştur. busu ve bir Istanbul hemşehrisi sıfatiy- muştur. 

BUtçe encümeni mazbata muharriri le şükranlarını ifade eylemiştir. Ruznamedc mevcut ve Meydanekbcz 
Sım Day kabul edllmi§ bulunan takrir Feridun Fikri (Bingöl) - Elektrik, istasyonunun bir kilometre şimali 
Uzerinde söz alarak divanı muhasebat Tramvny ve tünel idarelerinin İstanbul gnrbisinde bulunan 312 numaralı hu
kararlarırun şümul ve mahiyeti hakkın- belediyesine terkcdilmesi hnkkında hü- dut taşından Payasta denize kadar inen 
da meclisin bir karar vermesi in- küınetçe alınmış olan kararın yerinde sahada hududa mUteallik olarak elycvrn 
aun geldiğini ileri silrmüş ve bu ci- ve şayanı şükran bulunduğunu kaydet- mer'i bilcünile idari mali, iktısadi ah
hetin teşkilAtı esasiye encümeni tarafın- tikten sonra yalnız bu meseleye nit kn- kfun ve muameltltın kaldırılmasını gö
dan tetkikini lstiyen bir de takrir ver- nunun tasvibinden sonra belediyenin bu zeten kanun lfiyihnsının müzakeresine 
ınlştlr. işlerden hallan istifadesini temin cihc- geçilirken söz alan hariciye vekili ŞU.k-

SUleyman Sırn (Yozgat) - Divan tini birinci derecede gözönünde tutma- rü Saracoğlu bu kanun layihasının mü
kararlarının ancak tnallQk ettiği mese- sı ltızıın geldiğini söylemiştir. zakeresinin gelecek cuma günü yapıla
le1ere münhasır olup bir tefsir mahiye- Feridun Fikri, Tramvay ve tünel ser- cak toplantıya tehir olunmasını ,istemiş 
tinde teU.kki edilemlyeceğiöe dair ev- vislerindeki intizaniSıilık ve kifayetsiz- ve bu talep tasvip olunmuştur. • 
ye]ce bir karar alınmış bulunduğunu lik ve denk bilet meselesi Uzerlnde du- Meclis gelecek toplantısıru pazartesi S 
16ylemlştir. rarak bilyük bir ekseriyeti çalı§makla gilnil yapacaktır. S 

• • 

Fransız - Leh dostluğu 
• . . . . . 

olmıyan devlet kuvvetinin di
kilme•inden mütee•ıir ve 
mu•tariptirler. 

lnhi.arlar idare•i buna ne • 
den lüzum görmüıtür? 
Kemali.t rejimi devletçidir. 

Fakat bu devletçilik, vatan
daıların kazanç kapılarını tı
kamak için değildir. 

Delatle i:uıh edilmiıtir ki 
Türkiye Cümhuriyeti iktı•adi 
•ahada ferdi tefebbü•leri 
kuvvetlendirmek arzu•unda -
dır. Ferdi tefebbü.leri takvi
ye mahiyetinde alınmıf bir 
çok tedbirler vardır. Hatta 
deoletin lerdf tefebbüılerle 
ortaklık yaptığı da vakidir. 
Biz.im devletçiliğimiz, lerd
lerin manen ve maddeten 
yapmalarına, baıarabilmcle -
rine imkan bulunmıyan haya
ti mahiyetteki ihtiyaçları kar- • 
fılıyacak müeneseleri kur -
mak içindir. Alkol ve alkollü 
içkiler inhisarının kurulma -
sında yalnız varidat meselesi 
amil olmuı değildir. Memle
ketin umumi •ıhhatini koru
mak iıi de büyük bir rol oy
namııtır. Netekim bugün 
Cllkollii içkiler devlet kontro
lü altında demektir. 

Fakat kolonyacılık için in
hisarlar idarui ne sebep gös
terebilir? 
Kolonya yapmak /erdin ba -

ıaramıyacağı bir İf değildir. 
Memlekette yüzlerce kolonya 
amili vardır. 
Eğer •anatkarı önlemek, na-

zımlık yapmak için ise kolon
ya amilleri arasında.ki mev -
ctid rakabetin piddeti inhi•ar 
idaruiıti böyle bir kül/etten 
Ô%ade kdacak mevkidedir. 
Şrı lıalcle geriye ne kalıyor? S 
inhisarlar idare•ine yeni ka- S 

%anç menbaı temin etmek : 
mi? S 

V atancla,ların i, kapılarına, : 
kazançlarına göz koymalı 
doğru bir hareket olamaz. in
hisarlar idareıi bunan için 
kurulmuf değildir. Kemaliıt 
rejiminin devletçiliği böyle 
bir harekete müıaade etmez 
ve etmeme•İ de Uizımdır. 

"iki milleti birleştiren bu dostluk 
vatanlarının mukadderatına bağlıdır,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parls, 9 (Ö.R) _ Lehistan sefiri şe- rupada her siyasetin esaslı bir temelini/Polonya gıbi, her ne bahasına olursa 
refine verilen bir ziyafette hariciye na- teskil eder. İki memleket arasında tces- olsun sulh istemiyor• başlığı altında 
&ın B. Bonne bir kaç sene evvel Lehis- sfu etmiş bulunan tesanüt, Polonya ve matbuat yeni Rumen parlamentosunun 
tana yaptığı seyahatten bahsetmiş ve İngiltere arasında iş birliğiyle tabii mil- açılışı münasebetiyle kral Karolun söy
Leh hUkUnıet erkAnı ile Paris sefiri B . temmimini bulmuştur. Reisicümhur B. ]ediği nutku neşretmektedir. 
Lukasyeviçi methü sena ettikten sonra Lebrünün Londra seyahati neticesinde Gazeteler tahta çıkısının dokuzuncu 
demiştir ki : İngiltere ve Polonya arasında karşılıklı yıldönümü münasebetiyle kral Karo! 

• - Polonya ve Fransamn münase- garanti akdinden dolayı bahüy~ .. B_u hakkında makaleler yazmaktadırlar. Po
betleri hiç. bir zaman, en müşktil vazi- da, Fransa ve Polonya arasındaki bag- lonya milleti, müttefikan kral Karola 
yetlerde bıle, dostluk yolundan şaşma- lan bir kat daha sıklaştırmıştır. _Polon- uzun saltanat seneleri ve kralın idaresi 
mıştır. İki milleti birleştiren dostluk, ya artık, hayati menfaatlerine dogrud~ altında Romnnynnın daha büyük inki-
vatanlarının mukadderatına bağlıdır. dogrw uva veva dolayısiyle her tecavuz f1 zh ] • 
Hi b' . " " . · · şa ara ına nr o ınasını temcnnı etmek-? ır .mıllet Lchistana Fransa kadar halinde, bunların ihlal edilmem~ ıçın, tedir. 
daımi bır muhabbet beslememiştir. İngiltere ve Fransanın k&yıtsız müzahe- Ekb"J)res Pornnny gazetesi kralın her 

•Leh milletinin mcrdlik hasletlerini retine güvenebilir.• sahada vücuda getirdiği eserlerden bnh-
daima takdir ettik. Kahramanlığını ve Lehistan sefiri B. Lokasiyeviç te Leh 
alicenaplığını sevdik. Felaketlerinden i'ransız dostluğunu kaydettikten sonra 
ıstırap duyduk.. Şanlı •Bu'su bade! şu beyanatta bulunmuştur : 
mevh ile sevindik. En sağlam meziyet- • - Biz, karşımızda bize muhatap 
lerle mücehhez olan büyük Leh milleti olanlarda, sulh niyeti ve sulh yoliyle hal 
bizim kalplerimizi her zaman için ka- ve tesviye arzusu gördilkçe her mescle
~anmıştır. yi sulhu koruyacak şekilde halle hazı-

•Siz memleketinizi imar ve ihya etti- nz. • 
niz. Polonya ve Fransanın ittifakı Av- Varşova, 9 (A.A) - ·Romanya da 

,.r ......................... 9 .......... , 

BUGÜNDEN iTİBAREN 

Kültürpark sinemasında 
Biri lıc3ccanlı bir mC\'ZU, diğeri de neşeli ve zevkli bir operet 

1 --
JCAN H 

2 --

i.Ki BÜYÜK FİLİM 

SARATOGA 
RLOV - CLARK GABLE • LİONEL BARİ1\10Rl~ 

Enfes bir a k ,.e heyecan şahe eri 

ŞEN DUL 
LA VEUVE JOYEEUSE 

JEANETTE MAC DONALD - l\IAURİCE CHEVALİER 
Franz Leharm bestelediği bu şahane operette şahane bir müzik 

güzel arialar bulacak kahkahalar ile giilcceksiniz .. 
SEANSLAR : Her gün : ŞEN DUL 3.30 - 7.15 SARATOGA 5.30 - 9 DA 

·· lcri l .311 da SARATOGA İLE BAŞLAR 

scderek ordunun onun tarafından ten
sik edildiğini ve bu sayede memleketin 
istiklali ve gençliğin terbiyesi tarsin 
edilmiş olduğunu kaydetmektedirler. 

B. Dr. Adnan 
Y alovaya gitti 

--&-
İstanbul, 9 (Telefonla) - Bir kaç gün 

evvel Avrupadan avdet eden Dr. Ad
nan Ynlovnya gitmiştir. 

Son haftada 
-~

Yakalanan kaçakçdar 
ve kaçak eşya 
Ankara, 9 (A.A) - Geçen bir hafta 

içinde gilmrük muhafaza teşkilCitı Su
riye hududunda : 36 kaçakçı, 635 kılo 
gümrük eşynsiylc üç tillenk, beş mermi, 
29 Türk lirası, 127 mecidi~ e, 35 kesim 
hayvanı, 12 kaçakçı hnyvnnı, İran ve 
Irak hududunda : Üç kaçnkçı, 426 kilo 
gümrük knça ı, 32 kesim hayvanı, bir 
kacakçı hay\ anı, Ege denizinde : Knrn 
sularımızda avlanan beş } ab:uıcı ile iki 

Milli Şef J. lnönü 
Çanakkale ve 

Trakyada 
--&-

- IlAŞTARA'FI 1 İNCİ SAHİFEDE -
liz • Tiirk anla masmdan her kes mem
nundur. Türkiye kuv,·etlidir \:C biz.im
le beraber sulha hizmet edttcktir. Tür
kiyenin sullı için icabında bütiin taah
hütlerini miikemmelen yapacağından 
eminiz. Türkiye ile İngiltere birbirleri
ne ne kadar yakınlaşırlarsa sıllhun mu
hafazası o kndar kuvvetlenir) dedi. Ga
zeteciler l..ondradan yarın ayrılıyorlar. 

Ev kooperatillerl 
hakkında bir 
kanun projesi 
An.kara, 9 (Telefonla) - Ev koopcra

tiflcrın ınali müesseselerin cilz'! fn
iile kredi açmnlannı temin için Meclise 
bir knnun teklifi yapılacağı haber ve
rilınektedir. 

Bu teklifte faiz hnkkı yilzdc altı ola
rak tesbit edilmiştir. 

GENE 2 Fılım Birden 
3-6-10 ve 9,30 scanslannda 

KADIN ve ŞEYTAN 
VlC'l'OR Mc. LAGLEN 

1,15-4.40 ve 8 seanslarında 
KADlFE MASKE 
(HA UTE ECOLE) 

RUDOLF FORSTER 
METRO JURNAL No. 20 

Fintler: Localar 150, 100 
Husu i: 30, Balkon 25, sa-
lon 20, Salon tal bt': 10 krş. 

SO .. N HABER 
: .. 

. 
Rumen hariciye nazırı Ankara 

dönüşü Y alovada Cümhurreisimiz 
tarafından kabul edilecek 

fstanbul 9 (Telefonla} - Bükreşden hareket eden Rumen hariciye 
na~r~ B. Gafenko Anknrndaki temaslarından sonra salı günü hariciye 
vekılı Sar~çoğlu ile birlikte lstanbula hareket edecek ve çarşamba sa
bahı !'c~dıkte trenden jnerek vapurla Yalovaya gideceklerdir. 

Mısafır nazır Ynlovada Cümhur reisi lnönü tarafından k ul edile
~ek v~ öğle Y~eğini yedikten sonra lstanbula dönerek Daçya vapuru 
ıle Atmaya gıdecektir. 

Lejyonerler dönünce 
lspanyol gaz.ete/eri ne yazıyorlar? 

• Madrit 9 (ö.R) - ls~anyol ~azeteleri bugünlerde BerJin, Roma ve 
~ızbonda lspany~dan donen leıyonerler münasebetile yapılan mera
sımden memnu~ıyetle bahsediyorlar. Bunlara göre, ecnebi matbuatın 
«yalanlarına> ragmen ispanya dahili harpten sonra mutlak surett _ 
best kalmış, ne ~rı:zisinden bir karış toprak, ne hakimiyetinde~ sb;r 
zerre knybetmemıştır. ispanyanın hürriyetini tehlikeye düşüren ancak 
Marksistlerdi. 

Belçika ve Hollanda 
arasında işbirliği 

Brüksel 9 ( Ö.R) - Be1çika ve Holanda arasında askeri bir ittifak 
elde edilmesi için bir miiddetten beri izhar edilen ar,z;ular münasebeti 
He Belçika başvekili heynnattn bulunmuştur. 

Mumaileyh Holandanın şimdilik böyle bir ittifaka taraftar olmadı
ğıni, Holanda siyasetine hakim olan basiretkar görü ün Belçikanın 
düşüncelerine uygun düstüğünü, Liyej mıntakasında yapılan tahkima
tın münhasıran teknik mahiyette olduğunu, bu hususta hiç bir ecnebi 
hükümetin Belçika ile temasa girmediğini tasrih etmistir. 

lrlanda suikastçileri 
Mahkemede ilk defa olarak bu 
suikastlerin sebebini izah ediyor 

Londra 9 ( ö.R) - lngilterede infilaklere sebep oldukları için mah
kemeye verilen lrlandalılardan biri ilk defa olarak 1. B. A. (lrlanda 
Cümhurjyet ordusu} namına yapılan bu suikasdlarm sebebini izah 
etmiştir. lskoçya mahkemelerinden birine. kömür madenleri depo
sundan patlayıcı maddeler çalmak •uçiJe verilen Mak Şeri isminde bir 
lrlandalı, bir diyeceği olup olmachğı hakkında hakimin sualine ceva
ben demiştir ki: 

« fngilterc ve Iskoçyada cereyan eden hadiseleri izah etmek hakkı
nı haiz olduğumu sanıyorum. Bu sene son kanunda Irlanda Cümhu
riyet ordusu erkanı harbiye konseyi lngiltere hariciye nezaretine bir 
nota göndererek şimali Irlandada bulunan bütün lngiliz askerlerinin 
g~ri .?lın~a~ını istedi. Bu hususta bütün teşebbüsler akim kaldı. lngiliz 
hukumetı hır fCY yapmadı. Bu sebcp]e bütün lngilterede bir sıra lnfi
lakler birbirini takip etmiştir.» 

Fransız Başkumandanı 
lngiliz - Başvekili ve lngiliz deniz 
kuvvetleri başkumandanile görüştü 

Londra 9 (A.A) - Avam kamarası mühimmat nazırının salahiye
tini tarif eden kanuni layıhasmı reye koymadan kabul etmiştir. Bu 
salahiyetin kafi olmadığı hakkında partisine mensup mebuslar tarafın
dan verilen takrir 114 reye karşı 235 rey ile reddedilmiştir. 

Mühimmat nazırı Lealie Burgin projeleri hakkında izahat vermis, 
nezaretin geni§ salahiyetleri olacağını ve ancak mutad ikna vasıtaları 
kafi gelmediği takdirde bu aalahiyetlerden istifade edeceğini tasrih et
miştir. 

Yeni nezaret senede 100 milyon liraya kadar sarfedilecek meblağ
lardan mesuldür. 

BeynelnJilel mesai kongresinde 

Cenevre 9 (ö.R} - Beynelmilel mesai konferansı bugünkü içti
maını programını çizmeğe tahsis etmiştir. Endüstri, ticaret ve maden
lerde iş müddetinin azaltılması projesinin müzakeresinin taliki Fransa, 
Amerika, Belçika, Danimarka ve Norveç delegeleri tarafından istcn
mistir. Halbuki bu hükümetler iş müddetinin azaltılması hakkında 
beynelmi1el bir nizamname yapılmasına daima taraftar görünmüşler
di. Fakat bir çok hükümetler, Mesela lngiltere, bu meselede beynelmi
lel teahhüt altına girmekten sakınıyorlar. Esasen daimi siyasi emni
yetsizlik sebebile bir çok memleketler son derece geniş silahlanma ve 
milli müdafaa proğramlarının tatbikine mecbur kaldıklarından bu hal 
sosyal nizamların tesisi üzerinde müessir olmuştur. Bu sebeple, is 
müddetinin azaltılması i inin konferansın gelecek devresinin ruzna
mesine kaydedilmesi muvafık görülmüştür. 

~~J.Z7..7J... 2'.Dıtıı-•-••--mı--•-•L 
7 HAZi&ANDAN y E . 

İTiBAREN 1 DE 
J BVYVK FİLİltf YENİ KOPY ALARİYLE 

T Ü ·R K Ç E 

T ARZANIN IN.TiKAMI 
TEKSAS FEDAiLERi 

HUDUTTA BiR MACERA 
TÜRKÇE FOX JURNAL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANSLAR : 10 - 12 - 4 - 8 DE 



Osmanlı 

Lord Halifaks'ını w;------~_... ______ '!!!! ..... , 

beyanatı ~lü'LUar !Ar.ihimizdeft: 
-BAŞ TARAFI lnci SAYFADA- ._. _____ - ---- - -- - -'.J 
mayildir. Hariciye ruwrınm nutku bir 
sulh teşebbüsü, Almanyaya yapılmış bir 
teklif, hattı bir mü.ıakere daveti telakki 
edilmektedir. 

cTaymiS> gazetesinin fikrince bu nu-

PffeJıdl' KlçöJı isrnaU efendinin hatıratı.. 
ANLAT ANs Ecna K. K. Aldat 

-24-

Çocuklara fay dalı 
yemiıler 
--!::t-

YAZAN ı Dr. G. J.,, 
Çeviı'en : H41im Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası tuk Almanyada müsaid ak.isler uyandı- P. _ Evin kapısını açtım. Haydi gire- Ne haller olda.. Bilmem ki nasıl slSy- ~ 

r~~ı.. hattA belki de yakın bir vade için- 1 U insanın yalnız etle, Y•ila ve 1 
...-.., lim içeri.. esem.. tanıyorum.. b09lenmiyecejine. yiyecekleri ~ 

de, müzakerelerin açılmasını milmk.ttn H. _Bunun neresine gheyhn be.. P. - Teehhill falan mı ettin? ,,,,. 

-49- kılacaktır. Burası sansar kapanı gibi bir yer.. Z. - Derdimi bildin 1sman efendlcl· - hayatın mayalan P,l - vitamini -
G t 1 Lo d Halifaks ih~:tAn__ di n} d n.~ ~· p d , il be , hi tanı madenlerin de bulunmaması lüzum 

mantıki bir dtlzgUnlükte uzamıyan bir 1 bir, evlerin arasında, yık.ık \:aşlı, eski aze e er, r ın w.uuuı.n P. - Sen hele bir mer ·ve er en ~ gım.. e erım, ısrar e nı ç - . . 1 ek • Burada 

dt vi 1 l k b n1 1 k ıl I uzlaşma yoliyle hal temayülünü izhar Arkamdan gel.. madıgıv m bir adamla evlendirdi.. Kol- kannl aadt getirmıbılk.io' sab'DJZ 1ıder tır. Jll' ....ı.: ufak sokaklar, mütema i caç ara a rista ara arc:: aşıyorsunuz.... şte L--
~ -s ed k ··zı ri :H ..,.,.....;. lm l ak kat..- ba o ar an - e ıraz a l.Hlilınızı ılk: ınlt birbirlerine brşyorlardı ... Bu her yerde, öliilerle dirilerin komşuluk er en §U so e ucave ...... -J" 

0 asını ~ ayağını paL paL Yere vu- tu1rta yanıma kocam o ac ""' sa •W• • • • 

birbirine benzemiyen libirentte yolu yaptığını anlatan manzaralar görUnU • mlnidar buluyorlar! cB. M~olini ta- rarak merdivenden çıkıyorm.Uf gibi ya- bir herifin geldiğini görlince az da.ha tarak -:: ak~ b~~ttijim gibı vi~ 
fu.d T rinoda " 1 tuk b' . . . ~· . ah lerle madenlenn aozunil bqka yerleJU"' bulmak için, büyük bir hüner, ciddt bir yor... ra an o soy enen nu ıze par ve yeni dünyanın içındeki sandalye- ytiregıme ınecekti .. D a o zaman ne 

ihtisas sahibi olmak lhmıgeliyordu... - Istanbulda büyük meydanlar, de~ cesaret verecek mahiyettedir.> Duçe mil- !erden birine çıkar.. Kavuklu da onu kadar talisiz olduğumu anladım.. Fakat de elbette duyuyoraunuz. 
t)'ştnııde 7Urlldüiüm.Uz toprak ta ay- debeli, muhteşem camiler ve tarihi mu- yonlarca kimsenin sulha mı, harbe mi taklit ederek ayni hareketi yapar ve di- pederimin hatırını kırmamak. için her .. Gı~~ b~acaiunız mid_.., 

nı v.azlyette değil. Bazı inişli ve hazan zafferiyetleri ihtar eden görülmeğe de- ereceğimizi sorduklarını kaydederek ğer sandalyeye çıkar.) şeye katlarunağa karar verdim.. ı~de bıraz yenı hır m~• d~ .,.,. 
da yokuştu idi .. Istanbul, tıpkı Roma gi- ğer yerler pek çoktur ... Biraz evvel, size kendi fikrince bir müsellah ihtilafı haklı H. - Vallahi güzele~ be İsmailci- P. - Vah yavrum vah .. Seni yakını§- ~ucudumuzda bulu_nan .~enlerın ~ 
bi yedi tepenlıı o.tünde kurulmuş bir Süleyma.nlyeyi gemirmiştim ... Şimdi de kılacak hiç bir meselenin mevcud olma- ğim .. Bak .. Ne manzara.. Ne manzara.. lar.. aınden - kaybettiklenmızuı Y~ 
ıelıir... size b~ bir cami daha göstereceğim ... dığını ve karşılıklı hüsnü niyet göshallteril- P. _ Evet .. Manzarasına doyum ol- Z. - Ah sorma İsmail efendi.. Her doldurmak için - yemkek ~ ... a. 

Ledi Falkland durdu ... Perişan bir k.ı- Ledi Falkland, bunları söylemekle be- mek p.rtiyle bütün meselelerin e- maz .. Bu taraftan Çamlıca ve Adalar şeye katlandığım halde nihayet ne yap- onlardan ayn ayn yeme yebf'Dlyor. lYJll'" 

yalette .. Örtillü bir kadm... raber, o kuş gibi çabuk yürüyüşünde dilebileceğini söylemişti. ayağının altında .. (Kavuklu ayağının al- sa beğenirsiniz? Evi bırakıp kaçtı.. denlerin ba.z.ılan yalnız hatlarına dld= 
Bir kapının eşiğine çömelip oturan devam etti... Dört köşeli bir bostan hiza- cMilletlerin istiklali kabul e~se, ~ tına bakar .. ) Bu taraftan Boğaziçi .. TA.. P . - Vah yavrucuğum vah.. birer zehirdir. Me.di. neaiçlerimiz • 

btı kadın, dizleri UstUnde küçlik, hasta sında, ilerliyorduk... giltere yalnu Almanyan.ın değil. bütün Kavaklara kadar.. Z. - Onun bu taraflara geldiğini duy- lunan potuyom ile eodyom ve~.,. 
• bir çocuk tutuyordu ... ffiç söz söylemi- Bostanın etrafında ne duvar, ne par- Avrupa milletlerinin iktisadi hayat sa- H. _ (Şirket vapurlan biletçilerinin dum .. Kadınlık hissini yenerek kocamı yom madenlerinden fazlaca ye~ 

yor .•• Sadaka istediğini gösteren ufak maklık, ne de udi bir çit vardı ... - Hal- hasındaki ihtiyaçlarını tetkik~ hem ha- seslerini takliden bağınr) Yeni köyden aramağa çıktım .. Ne kadar fena olsa yi- vücut rahataız olur. Onlarla birlikte k,i..e 

bir harekette bile bulunmıyor ... Sessiz bukl Avrupadaki bahçeler, içeriye gi- :zır, hem de hatıl miltehallktir.> . aktarma ... Kavaklara kadar ulan vapu- ne ilk göz nğnsı.. yeniline rahatsızlık hemen kaybolllfo 
bir vaziyeUe, kalın örtüsünün altında rilmesine mfuıi duvarlar, demir parmak- Ingiliz gazetelerinin Roma ~~hır- ra mı biniyoruz.. P.- Kim imiş o? .. Ben tanır mıyım Demek ki bu madenler bin'biriniıı paJdf' 
.saldı g&leriyle bile bakıyordu.. lıklarla çevrilmiştir - mükemmelen iş- leri Lord Halifaks tarafı~~lenen P. - Bak.. Bak .. Hamdiciğim .. Görü- acaba? hiri olur. Hepaini bir niabet üzerine .,r 

Ledl Falkland çantasmdan para çı- lenmiş ve tesviye edilmi.' topraklarda bir nutkun Italyan siyasi m . . e eyi yor musun .. Bayezit meydanındaki si- Z. - Elbette tanırsınız .. Eyüplü Ham- mek lizmıdar. Et yemeklerini fazla 1111" 
L--..J- o k istedi F kat .. çok tarhlar görünüyor ... Her yerde lah- kaqılandığını müşahede ediyorlar. Bu- bak di di 1 lananaz: rahatsızlık 1ıelir. Bunun ~ ~.. na verme ..• a or- tal 

1 
. sözl mitçiye .. yor ar .. 

tulU kadın, kabul etmek istemediğini an- nalar, havuçlar, soğanlar, kuş konmaz - nunla beraber 1 yan gazete ~w ere R _ (İskemleden inerek) doğrusu P. - Bildim .. Bildim .. Yalnız onun aebzelere çokça tuz koymuynm .-
latan bir variyett. elinl çekti... lar, birbirlerine karışmış bir vaziyette değil. fiillere. eh~miyet verildiği he~- güzel evmiş .. Bunun aylığı kaça? bu hallerini bilmiyordum .. O da bana vücudun muvazeııai bozulur. 

Galiba bizi yabancı gördüğü için, al- göze çarpıyordu... kında Duçenın mutaıaasını tekrar di- P. - Senin için beş beyaz mecidiye ailesinden şiklyete geldi .. Ben vasıta ol- Şimdiye kadar tetkik edilen ınl~ 
ınak istemiyordu... Ledi Falkland, bu Kenarlara dikilen, şeftali, kiraz ve yor~. an a olur ... Amma ... Bir seneliği peşin.. dum ve bir ev tuttum.. muvazeneleri arumda en mühim o ...... 
seler eğilerek parayı, çocugunw mini mi- kay51 gibi ağaçlar, duvar vazifesi gör- Yıne Lordl~ .. kamarasmda, Isp y - H. _Kabul .. Tuttum gitti bu evi.. Al z. _ Bilirim .. O gözü kör olası her kireçle foafor aruıodaki .muvazenedir-

h dud kt dan Italyan gonüllll ve harp malzemele- . ~ . B . · ~-L • __ ..a. 
n1 e!lne sıkıştırdı .•• Faklr valide hın mekte ve bostanın u unu çizme e . . a sorulan paraları (Eliyle para verir gibl yapa- şeyi yapar, eder, sonra da zeytinyag gı- u muvazeneyı temm euoca. en ~ 
~reddild ediyordu. Çocuğun öteki eli- idi... r:; geri alı~~ d rak) bir .. İki .. Üç .. Dört.. Be§.. bi suyun üstüne çıkar.. çocuklar için lüzumludur. Bunların iJdll 
ne de, biraz para ben sıkıştırdım ..• Ar- Bostan, etrafındaki araziye nlsbetle, 5 ere.cevap 0 cıye nazın e- P. _Ulan hani para?- P. _Kızını .. Ne de olsa, madam ki de kemiklerde bulwıduju için çocuı-
Wt kadın, sesini çıkannadı... Kabul et- biiyük ve derin bir çukurdan ibaret bu- ~:r ki~ Ital Frankistl H. _ Ulan hani ev? senin erke~ .. Hazır sen de gelmişken iyi büyiimai gıdalan ara.ıımc:la onladJ 
..ınefe mecbur oldu ... Ve dudalclannda, lunuyordu ... Her tarafı, eski Roma eser- c ğer .ya ve ak ya da ;:. P. _İşte ev- sizleri barıştırayım.. Hem ben onu fena bulunmamuma bailıdar. Ancak ikUin~ 

!erini andıran metin sedle sarılmı~tı.. harp malzemesı satın arzusun ° da be • h 1 tö be ettlrirlm. Be · ~ d niabe · ol k ~ 
bize ~kkUr ettiğini anlatan bir gü- lar, bu suretle hareketten hiç bir şey R - Böyle evin parası nım uy dannaıkmaz..v . nun . e ayn ayn tL• • taiz dara. bye bul.-
lümseme belirdi... LAtif bir sesle, anla- Bu seci, bostanın zemininden başlıyarak dil . ed verdiğim gibi olur.. zUm en ç ıte yaramaz. ııuaı arasın a nıa et -

kak hız. ına kadar yu"1--elmekte ı'di ken erini men eınez.> d S bilirsin' 1- k "k' · d d · tifad -~-tnadığım bir kaç kelime mırıldandı... so as ~ .. P. - Haydi, sen şimdilik bura a otur. Z. - iz u... mayınca çocu ı ısın en e aa e .,_. 
Oradan maklaprken Ledi Falilanda - Burası, Bizaruı devrinden kalma - Sonra uzlaşırız.. (PişekAr ıYenl dünya• nın Uzerlne mez, büyümetıi durur, kemikleri c;arJ'I' 

sordum: bilyük bir sahrınçtı .. Şimdi bunu gez- Türk - F ransiz H. - Eksile olma birader.. şakşağını vurarak çağırır) Hamdi efen- lır, kemik hastalığına tutulur. 
- Kadının sözlerini anladınız mı? meğe vaktimiz yok.·· Bundan daha de- P. _ Hayırlı olsun.. dL Hamdi efendi .. B~ senin ailen gel- Kireçle foafor arasında en iyi ~ 
- Eyet. •• Fakat bunu aynen terceme ğerli eserler göreceğiz ... Bu taraftan ge- Anlafmasının haftaya (Pişek!r yeni dünyadan, kavuklunun di.. Senden bir çok §ikAyet ediyor .. Za- ikisinin biribirine müsavt miktar olınıdl" 

etmek mUşkllldür .. TUrkçe bir teşekkür .. liniz... ı·mzası beklenmektedir yanından. çık.ar ve bir köşede durur .. valh kadıncağıza yapmadığını bırak- dı~. Ç~u~n ~a~an. ~rasmda ~u al 
Aşalı yulcMı ıu mlııayı ifade eder: Hala reçine kokusu nep-eden tahta - Zurna birincı zenne havasını çalar. Zen- mamışsın.. miidenın nısbetı musavılikten apg1 ~ 
cGUle güle gidiniz>... !ardan yapılın!§ evlerin arasından geçe- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ne, arkasında ferace, yüzünde yaşmak, H. - (Çıkarak) haşa İsmailciğim. Emin but yukan ne kadar uzakla§ll'aa iatifadt 

Ne bitmez, tükenmez sokaklar ... işte rek küçük bir meydana vardık... ANKARA GÖRÜŞMELERİ elinde tenteneli şemsiye gelir .• Birinci ol ki kabahat yalnız bende değil.. Am- o kadar azalır. Aksine olarak, müsavi1il-
Üç çınar ağacı burasını şenlendiriyor- Rad ) F Anka k dl h b artık bir dah ak k d fa .__.. bir saatten fazla yUriiyoruz... HAlA bu Paris, 9 ( yo - ransanın • :zennenin zurnasının makamı mUstear- ma .. Ben en esa una a ne kadar y }aşırsa, o a ar Y~ 

karıpk sokaklardan kurtulamadık.. Le- du .. · Meydanın etrafını, yüksek bir du- ra sefiri B. l\.fasigli, kolonel Kole ve se- dır ve şarkısı da şudur ı fena bir şey yapmamağa söz veriyorum. olur ... 
at NkJaDd hiç şaşmnadan. sendeleme- var, çepçevre, .kuşanmıştı .. • Duvarın faret başkitibi B. Ru ile birlikte sabah Ol benim nazlı ylrim BekArlık canıma hl etti. Evlenmeden yemişler en ziyade çocuklann haki' 

arkasında, yükselt bir lrub~ gÖrÜnÜ • kili HL .. .ıi. S ~i fi di .J aen ytırnyor... Mütemadiyen yilrilyor.. h k af d hariciye ve . B. Şi.aAnı aracog u e Severim khnseler bilmez evvel ne tse taYle bayle geçinip gi 'yor- olduguw için, bu iki madenin muvazen~ 
yordu.. l3u kubbenin er i i tar ın a, -- T 

Mi.nt mini adımlarla, Adeta bir kuş gibi kt 1~ , uzun bir muhaverede bulunmuştur. Gö- Bir aşkadır düştü gönlüm duk. Fakat evlendikten sonra alıştık ar- bakımından çocuk.tara hangi yemiıler dr 
birkaç selvi ağaciyle birli e, uzun iıu _u 

gilratle sekiyor .•• rilşmeler saat 11.30 da bitmiştir. SiWI- Yanarım kimseler bilmez... tık. Alışını§ 'kudurmuştan beter derler .. ha faydalı oldugwunu bilmek Iü~ 
minare yükselmekte ldi. .. 

Geçtiğimiz sokaklarda, manzaralar hiyetli Fransu: mahfellerinin teminatına Zenne dolaşırken Pişek!r karşılar. Vallahi İsmail efendi, karım, bUtUn ku- olmaz sanırım. 
- Büyük bir cami olacak .. Acaba is-

ınUtemadiyen değifiyor... Istanbul, bir- d ~ bakılırsa Fransız - Türk müzakereleri P. - Maşaallah hanını kızını, Myle surları ile beraber gözilmde tütüyor.. Bu mevaimde çocukların kiraz yeıof"' 
birine zıd vaı.iyetleri, ainesinde cemeden mi ne ir · ... son derece mükemmel bir yoldadır. takını~ takıştırınq, yapIIllf yakıştırmıf Ne olur, blzl barıJtır.. lerine biç mani olmaym.ı.z. Çocukları' 
bir tehir- Orada, her na lsteraenlz bulu- - BİTMEDİ •• Ban rivayetlere göre, İcra vekilleri nereden gelip nereye gidiyoraunm a P. - Gel tiyle ise.. boynunu kendi çöpüne beozetirmit dr 
yorsunuz ... Hiç bir yerde, usanç verici _ heyetioiıı dün akşamki içtimaı gece geç benim gözümün elifi.. (Plşekh, Kavuklu ile Zenneyi, yani diklerine inanmayınız, bilakis çocukları' 
bir benzerliğe, ayııı tarzda bir görünüşe vakit bihııq ve Fransa ile Türkiye ara- z. - Ah İsmail efendi pederim, bqı- Hamdi ile karısını el ele verir. Her iki- LL 

kemiklerini düzeltir. Çünkü ondaki v-
ı-a.stlaıımıyor .. Sokaklarla beraber, man- BİR MEZV.NİYET sında imza edilecek anlaşmama metni ma gelenleri sormayın.. si de başlarını birbirlerinin aksi istika- reçle fo•forun ikisi de yüz.de 20 miligradl 
zaralar da muttasıl değişiyor... meselesi tetkik edilmiştir. P. - Hayrola evlAdım, bir hal ml ol- meta çevirerek ve kedi miyavlar gibi tamamı tamamına müsavi.. Onun arP' 

işte şurada, akasya ve incir ağaçlan- Rahatsızlığından dolayı Kahramanlar İçtima neticesinde biç bir teblii net· du .. 1 ailamağa başlarlar.) aından yetiferek çocuk.Jann bellerini kii-
nm gölgelendirdiği uzun bir duvarın al- okulu öğretmeni Mehmet Tek.mire Ma- redilmemiştir. Z. - (Utanarak) Ah .. Neler .. Neler.. P. - Haydi bakalım .. Artık barıştı- ....... b k . . .. d t dt 
tında sonsuz bir u:ıanıJla devam eden arif vekAletince üç ay mezuniyet veril- ruz.. Böyle eWemin ortasında birbirini- ftugunde ... eilnzetme ~betın so

1
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bi l N ı.._.J__ .. .. .. 1ft- ena eg ama, naa ,ı,., , -ra a-
r yo · · • e ~ yurunmuş o.....,_, so- miştir. ze A1'ID8I dolq olacağınıza evinize gi- • . --" 

nuna bir türlü gelinmiyor ..• Burada de- • Ak J • • • • . oluna daha ıyı 1 ,03 Aha duduna ç~ 
rin b1r sessizlikle, kat, bir ölüm sUk-0.- ........................................... aenizın ıncııı riniz.. bulursa yeain, ondaki kireçle fosfor ıı1" 
netiyle karşılaşıyorsunuz... Hasta bakıcı ç Pi" ·ı d -BtrllEDİ - beti l,43. Onun turubunu da kayna~ 

Bunu geçtikten sonra ise, ahşap, kU- eşme a1 arın a = içirirainiz. çünkü vitamiııleri yok, •cW 
çük evlerden müteşekkil kalabalık bir Renllfreler olıalana llAl'IADA TA YDILEB ce midenleri vardır. Madenler de kayol" 
ınahalle görünüyor ... örtülü bir çok ka- talelJe JıaydolunuyOI' : ............................................................................ , Ankara, - Nafıave ki1eti flrket ve 

aınlar, sanki gizli bir i~ yapmağa gider IZMIR ASKERLiK ŞUBESINDENE : R . l o l ! müesseseler komiseri Ziya Meriç üçün-
gibl, esrarengiz bir vaziyette evlerinden Ordu hasıabalocı hemşireleri yetiş-: :.:. a Sl mp a a S te 1• I: ctı hukuk müşavirliğine, posta ve telgraf 
çıkıyorlar ... Zahmetle yürüyen pek Y8J- tirmek üzere Aakeri hastaneler ha,ta-: umum müdür vekili NAzım Tunınç ka-
lı adamlara tesadüf ediyorsunuz... biplerinin emrinde açılacak hastaba-5 • • ra nakliyat dairesi reisliğine' , idari mü-~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

Daha ötede, nereden fışkırdığı görün- kıcı hemşireler okullarına ginneğe5 20 H • 939 h d şavir Rüçhan Akıncı tarife ve ticaret 
miyen bir selvi ağacı, yüksek bir duva- istekli orta okul mezunu kızlarımızın: azıra n tari in en dairesi reisliğine, tuğbaylıktan mütekait 
rın UstUnden aşıyor ... Bir minare gök bu şartları okumak ve icap edecek5 Cemal 0ngan münakale teftiş heyeti re-
yüztine doğru uzanıyor ... Bir camiin, muameleyi yaptırmak üzere şubeye: itibaren açılacaktır isliğine, kara nakliyat dairesi reis mu .. 
yahut bir medresenin yuvarlak kubbesi mUracaatlan lüzumu ilfuı olunur. 5 avini ruza Akad başmüfettişliğe tayin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• uzaktan görünüyor .. Ve her yilz adımda edilm.işlerd.ir. 
~~~~~!9!!!!!!!~~!!!!!!9!!!~~!!9!11~~~~~~~~~~~.!!!l!~m!!!~!!!!!!!!ii!!!P.!~~~~!mm!~!99~!!!!!!1!!~~ 

E H R A Z A D ipeklerle döıenmişti. Bir çok minderlerin evlenmeğe razı ~lduğuma memnun ol- rlfb. cBir puaeden ne Çlkar, diyordu. 
iflemelerinde benim yüzüklerimde, bile- dum. kabahatin bu kadar küçüğüne kabahat 
zilderimde bulunan elmaa taılarından ela- Genç yanıma geldi. Elinde bir Kuranı bile elenmez, zavallı gence bir öpücük 
ha iri taılar vardı. Yıldızlar gibi pınl pı- Kerim vardı. Onunla evlendikten .onra ver, bir daha da buraya uğumayız, olur .................................. 

Büyük nl parıldıyorlardı. dünyada baıka bir erkek.le konuımıya· biter.> Bu sözleri dinlemekten o kadar HALK Hikayeleri 
29-

Ben taŞkın taıkın etrafıma bakınıp du· cağıma, ve başka bir erkeğe gönül ver· bıktım ki, yanağımın üzerine ince tülden 
rurken güzel bir kadın sesi iıittim. Sesin miyeceğime dair Kuranı Kerime el ba- cariml örttüm, genç adama da carimin 
geldiği tarafa bakınca, kal"Ftnda aesin· aarak yemin etmemi istedi. Ben de mem- üzerinden yanağımı öpmesine müsaade 

rica etti. Ben de düğüne gideceğime söz den daha güzel bir kadının bana hitap nuniyetle yemin ettim. Odaya kadı ile ettim. Fakat bu genç adam öpeceğine 
verdim. ihtiyar kadın o akoam evime ettiğini gördüm. Genç kadın: dört tahit girdiler. Nikahımız kıyıldı. O yanağımı o kadar ısırdı ki, acısından 
uğnyarak beni alacak, ve beni lozınuı - Kız karde§im, diyordu, seni buraya benim kocam oldu, ben de onun karıaı derhal orada baytlmııım. Ayıldıiım za· 
evine götürecekti. Derhal oturup süslen- getirmek için bir hile yaptık bu hareke· oldum. ikimiz de çok memnun, ve çok man kendimi ihtiyar kadının kucağında 
elim. Geline riayet ve hürmet olaun diye timizden dolayı bizi affet, benden daha mesuttulı:. buldum. Düklcanda da ihtiyar kadından 
en güzel elbi9derimi giydim, en iri taşlı güzel bir erkek kardeıim vardır. Erkek Evlendikten altı ay sonra bir gün çar· ~ka kimae kalmamıtb. ihtiyar kadm 
küpe, bilezik ve gerdanlıklanmı taktım. kardeıim sizi görmüı. ve o kadıu beyen- ııya giderek pazardan bir feY almak ia- merak etmememi, kendisinde pek mües
En güzel mantoma bürüner~k ihtiyar ka- miı o kadar sevmiı ki sizinle evlenmeğe tediğimi söyledim. Kocam ihtiyar kadın· sir bir merhem bulunduğunu, eve vann• 
dınla beraber yola çıktık. karar vermif. Bu ihtiyar kadına müracaat la beraber çıkmama izin verdi. ihtiyar ca kısa bir zamanda iyi olacağımı aöyle-

tKtNCt HANIMIN HIK.l YF.St 

Babam pek zengin bir adam idi, öl
düğü zaman bana büyük bir servet bı· 
rakm11tı, bir az sonra zengin bir adamla 
evlendim. Fakat kocam ömürsüz çıkb. 
Evlendikten bir kaç ay sonra öldü. Ko
camdan aynca bir çok miraa kaldı. Genç 
Y&fUDda hem ökaüz hem dul kalmııtun 
fakat çok zengin olmuttum. Elli kat el
bise yaptırdım, bir çok mücevherat sa· 
tın aldım. Hayatta baıka eğlencem kal
mamıştt. Bütün vaktimi süse, zincte ver
miştim. 

Bir gün evime yırtık ve peripn kıya
fetli. ihtiyar, fakir bir kadın geldi. 
Ağlıyarak çok fakir olduğunu, genç kı
zını evlendirmekte olduğunu, fakat kim
seleri tanımacJ.ğı için düğünde pek az 
kimseler bulunacağını, böyle ıenliksiz 

düğünün kızını pek mahzun ettiğini söy
ledi. Sonra benim ne kadar iyi kalpli ol

ulunduw nu ilave ederek 

Karanlık ve dolambaçlı •ok.aklardan ederek sizi buraya getirtmek için bir hile kadınla beraber kumaşçı dükkanına gir· eli. 
yürüyerek yüksek ve mermer merdiven• düfiinmesini rica ettik. Şimdi aizden kar- dik. Dükkii.n aahibi genç bir adam idi. Eve dönünce haata iml§İm gibi yatağa 
Ü kapmın önüne vardık. Bu kapıyı geçin- ! de§irnle evlenmenizi rica ediyoruz. Onun· bana çok güzel gelen çok pahalı kumaf· yattım. Ak~am kocam eve dönüpte beni 
ce kuleleri ta bulutlara dokunan koca la evlenince bu aarayda aizin olac!:lk. lar gösteriyordu. Ben bu kumqlardan yatakta görünce, ene oldun kancığım? > 
bir sarayın önünde durduk. ihtiyar ka- Meşru olan bir §eyde ayıp olamaz. Onun beyendiklerimi ayırdım. Fakat ben ku- diye sordu. Ben de hasta olduğumu söy
dın sarayın kapısını çaldL Kapı kanatları için ricamızı reddetmeyiniz. maı beyenmekle me§gul iken ihtiyar ka- )edim. Fakat yanıma yaklqınca yanağım
gökler gı'bi gürüldiyerek açıldı, önde o Ben artık burada mapus gibi idinı. Ka- dm mütemadiyen bana dük.kin aahibini daki yarayı gördü. Vak.ayı aordu. 
arkada ben kilimlerle örtülü bir geçide çamazdım. Bağırıp imdat istiyemezdim. methediyordu. O kadar ki ihtiyar kadını - Yanağında bu yara ne arar? 
girdik. Geçid iki tarafında renkli renkli Zaten kadın da bana fena bir §ey teklif bundan mene mecbur oldum. ihtiyar ka- - cBu ıehirin sokakları bilirsiniz ki 
kandiller etrafa kırmızı, mavi, yeşil, tu- etmiyordu. Onun için genç adamla ev- dın sustu. Kumaşları beyenip ayırdıktan dardır dedim, bugün aokakta giderken 
ıuncu, pembe l§ıklar aaçıyorlardı. Bu lenmekliğimi kabul ettim. Kadın aevin- aonra parasını verecek oldum, düklcin çalı çırpı yüklü develer yanımızdan geç
uzun geçidten büyük bir salona girdik, cinden ellerini çırpb, ve yan odalardan aahibi para almak iatemedi. cSiain vere- ti. Çalılardan kendimi koruyamadım. Ya· 
salon, ipeklerle döşenmiıti. İnsanın göz- birinin kapısını açtı. Odadan ayın on c:eiinD bir puae için ıize bu lııum.flan de- nıı.ğım zedel•dL> Kocam kızdı.> Şimdi 
leri kama yordu. iman kendini cennete beti kadar 1ıüzel bir 1ıenç erkek pktı. iiJ, camım bile fedaya ~ diye :ral- veEİre lidec ... Y• ne kadar deveci Yar-

mak.la kaybolmaz. 

Taze erik bile bu bakımdan fena clr 
ğilı Foaforu 18, kireci 1'4 miligram, ıı1' 
beti birden pek uzak olmıyarak O, 78 ..... 
cirin tazai oluna birden pek uzak deiil1 

1 ,32 fakat kuruaunda 3,0S olduğund_. 
çocuğun kemiklerine yaramaz; Çil~ 
de fosfor 2 S, kireç 30, niabeti l, 1 O ki' 
razdan uzak değı1. 

Kavunla ikisi de 18 miligram, ni9b" 
bir, demek ki o da Çok faydalı. Fak" 
karpuzda fosfor ancak 3, kireç 11 rnilil' 
ram, nisbetsiz: 3,66 .. Şeftalide de nisb"' 
siz, fosforu çok 20, kireci az S mili~ 
niııbeti 0,30 

Armutta niabet tamam bir, fakat f' 
forunda, kireci de ancak 9 miligraın. O' 
mada nisbet bozuk, ancak 0,'4S O 

Üzümün tazesinde fosfor 19, kireÇ f 
miligram nisbeti bozuk O, 59. f~ 
üzümün suyunda - şarap değil, ~ 
üzüm auyuncla - foafor da 1 1. kjreÇ dl 
1 1, onun için anne sütüne en yakın ~ 
suyudur. 

Kıta yakın, ayvada ni.bet O, 7 '4, ınt!I' 
mula ondan iyi, fosforu 28, kireci ~ 
miligram, niabeti hemen bir gibi: l.~6 
Daha .onra portakalın kendisinde 1, 
fakat taze portakal suyunda ı , ' 1. M_.. 
dalinayı çocuklar severlerse de ke~ 
lerine faydası yok: Nisbeti 1, 96. Li, 
suyu da iyi 1.20. 

Y enıişlerden aonra, bu bakımdan "!" 
cuklara en faydalı gıda nedir bilir riJi' 
niz? S.nmeakla soğan, bir de bayır. ı:: 
bu. Üçünde de fosforla kireç nisbetı ı#' 
marn bir. Halbuki o kadar uzun zafl1 ._.. 

·rne....danberi çocuktan bıktıran meret f;Jt. 
bu niabet ancak O, 17 Ekmek bile 11

9 

niabet 0,39. -~ 
F onforla kir~ muvazen..ı lçlD ~ • 

lan en faydalı ırada yemlflerdir· 
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Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

Yengeç saraya gelmişti Bazı ilaçlar vardır ki ekmek peynir 
gibi halkımız arasında tanınmıı ve Öy• 
lece kullanılmakta bulunmuıtur. Asitbo· 

lshak'ın Evlenmesi 
Onun burada bütün gece içinde olup 

biten şeylerden hic haberi yoktu 
t 

rik, İngiliz tuzu T endirdiyot ve bu bahis
te bulacağımtz magnezya karbonat. ıul
fato bunlardan biridir. 

Ona bir kız aramağa giden Elyezar bir 
çeşme başında çok güzel bir kız gördü 

içeri giren silahlı adamlardan biri, im
,ara torun yatağının baş ucunda ve gon
ka vurmak için olan tokmağı kapmış ve 
bir topuz gibi kullanarak Sebastiyano -
nun kafası budur.. diye bütün kuvveti 
ile yerleşti.nn.işti. .. 

Sebastiyano, yere yıktlır yıkılmaz di
ğerleri ellerinde kılınç1arla üzerine sal
dırdılar. 

Onun yerde ve ölü gibi hareketsiz ya
tan vücudunu delik deşik edeceklerdi. 

Tam bu sırada kapının eşiğinde bir 
adam belirdi ve haykırdı: 

- Durunuz, ona kimse elini sürme -
sin ... 

Bu adam, arkasındaki siyah cübbesi, 
çene'!Sinden sarkan kara sakalı, göbeğine 
kadar uzanan altın kordelanın ucunda
ki istavrozu ile baş papas Eftimyostu .. 
Sebastiyano, onun en büyük düşmanı 
idi. 

Bu düşmanlığın sebebi saray muhafız 
kumandanının biltiln pl~arını altüst 
etmiş olmasından ziyade kendi husust 
ve şahsi sırrına vakıf olmasındandı .. 

Sebastiyanonun elinde, kendi imzası 
ile imzalanmış ve kendi aleyhinde öyle 
müthiş bir vesika vardı ki.. Bu vesika 
kimin elinde bulunursa bulunsun, mey
dana çıktığı zaman onun biltiln maddi 
ve mfuıevi nüfuzunu bütün Bizansta sı
fıra indirirdi. 

Bu müthiş vesika acaba Sebastiyano
nun üzerinde miydi? .. 
Baş papas, her şeyden evvel bunu an

lamak. istiyordu. 
- Bu adamı derhal aşağıya.. Muha

fız kumandanlık odasına. . . kendi oda
sına indirlniz .. 

Emrini verdi ... 

du. Içeriden hiç bir cevap gelmedi. Bir 
daha ve bu sefer yuınruklıyarak vurdu. 
Yine cevap alamayınca tokmağı çevire
rek girdi. !çeri.si bomboştu. 
Gördüğü dağınık vaziyet ona gece sa

rayda muhakkak fevkalade vaziyetlerin 
geçtiğini ihsas etti. 

Bu vaziyetler ne olabilirdi? 
Yengeç, bunu anlamak için Sebasti

yanonun yatak odasına gitmek istedi. 
Belki onu orada bulabilirdi? 
Kapıdan çıktı. 

Koridorda henüz bir kaç adım atmış
tı ki mukabil taraftan bir takım ayak-
sesleri duydu. 

Bir ses: 

- Doğru kumandanlık odasına götü
rüp bırakınız! .. 

Diyordu. Yengeç bu sesi duyunca 
gayri ihtiyari titredi. 

Çünkü o sesin sahibini yUzünil gör -
meden tanımıştL Bu ses... Baş papas 
Eftimyosun sesi idi.. Yengeç çok kısa 
süren bir tereddüd geçirdi. Ve sonra ge
ri.sin geriye döndü, bir an evvel çıktığı 
kumandanlık odasına tekrar girerek ka
pıyı kapadı ... 

•• BirNEDI •• 

Magnezya eski bir tarihçeye sahipdir. 
Magnezyanın saf madeni olan magnez
yum on yedinci asırda kimyacı Hofman 
tarafından lngiliz tuzu içinde bulunduğu 
söylendi, 1 7 60 da Blak magnezi terki
batını diğer cisimlerden ayırdı. Nihayet 
kimyacı Davi 1808 de elektrik ceryaniyle 
magnezyumu maden halinde meydana 
çıkardı. Taba bette kullanılan magnezi 
çok eskiden bilinir bir eisim idi, magnez
yum madenin oksidi olduğu bilinmiyor
du. Hafif beyaz bir tozdur, hafifliği ağı
za alınmasını zorlaşbrdığa için su buha
nna arzedilerek ağırlaştmlmış kullanılır, 
lezzetsiz oluşu alınmasmı kolaylaştırır, 

arsenik ile zehirlenenlere panzehir gibi 
verilir, ilaç içmekte, bahusus müshil al
makta zorluk çekenlerin daima tercih 
ettiği bir şeydir, yağlı bir lemse sahip 
oluşu hususiyetidir. İngiliz tuzuna yüz 
ekşitenler magncziyi seve seve içerler, 
ilaç değil mi Allah muhtaç etmesin .. 

BE RG A M A 

Elyazar, İshaka kız bulmak için yola 
çıktıktan ve bir hayli yürüdükten sonra 
İbrahiınin akrabalarından olan Bitvilin 
bulunduğu şehre geldi. 

Elyazar, beraberinde yüz deve yükü 
kıymetli eşya da getirmişti. Bunları in
tihap ettiği kıza ve kızın ebeveynine ve
recekti.. 

sıl tefeeül ettiğini ve nihayet Rebekanın 
cevabını anlattı. 

- Demek, dedi, beni buraya Tanrı 
yolladı.. Rebeka ile Tann buluşturdu ... 
Bu işte muhakkak bir keramet ve isa
bet var .. Razi olunuz .. Kızınızı alıp be
raber götü.reyim ve o .. İbrahimin gelini .. 
İshakın da zevcesi olsun .. 

Elyazar, develerini ve devecilerini bu Bütün aile bu haberi sevinçle karşıla-
şehrin haricinde bırakb. Kendi yalntt dı .. Elyazar, beraberinde getirdiği hedi
olarak ve tek bir deveyi çekerek şehre yeleri burada dağıttıktan sonra genç kı
girdi.. zı alıp oradan ayrıldı ve İbrahimin ya

Bir çeşme başında bir çok kızların bi· nma geldi .. 
riktiğini ve su doldurmakta olduğunu Rebeka İshakın da hoşuna gitmişti .. 
gördü.. İşte bu suretle İbrahim oğlu 1<>haka tam 

- Yarabbi.. Dedi, eğer :lshakın ni- istediği gibi bir kız bulduğuna mem
şanlısı bu kızların arasında ise sen bana nun oldu .. 
malum et .. Ben bunlardan birinden su H 
istiycceğim .. Hangisi bana güler yüz İshakın da evlenmesini gördükten 
gösterir ve hem bana, hem de deveme sonra İbrahim arlık ömrünün son yılla
su vermek isterse o İshakın nişanlısı ol- rını yaşadığını anlıyordu. 
sun.. (Tevrat) a göre o yüz yetmiş beş ya-

Elyazar kendi kendine bu kararı ver- şına basmıştı. İsl§m tarihleri ise iki yüz 
dikten ve bu falı koyduktan sonra çeş- yaşında olduğunu söyliyorlar .. 

Beled iye tababeti meye yakın bir yerde beklemeğe başla- Yine tarihler o zamana kadar insan-
Bergama kazası belediye tabibi doktor dı.. ların ne !tadar ihtiyarlarsa ihtiyarlasın-
İhsan Arkan kendi talebi üzerine teka- Kızlar destileri ile beraber bir taraf- lar, saçlarının ağarmadığını ve fakat ilk 
üde çıkarılmıştır. tan geliyorlar, su dolduruyorlar ve gidi- defa İbrahim peygmnberin saçlarına ak 

Rumen Ha. nazırı 
bugün Istanbula ge~iyor 

yorlardı. Elyaz:ırın gözü ise bunlardan düştüğünü ve bunun da, Tanrının tebşi
hiç birini kesmiyordu. ri veçhile (Vakar) dan ileri geldiğini de 

Nihayet çok güzel bir kız geldi... Bu kaydediyorlar .. 
kız o kadar güzeldi ki, diğerlerini gl>l- •• 8f TMEDf •• 
gede bırakıyordu. ID---

Elyazar: /ngiliz 
- Bu, dedi, güzellikte İbrahlınin oğ- LJ k d l 

luna layık ve münasip .. Acaba soy ve cıü Üffl aT arı 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - de muhafaza azinı ve karanndayız. Hat- sopta da ona llyık mi?.. _ BAŞTARAFI ı iNct SAHİFEDE_ 
meclisleri bu sabah saat 10 da toplana- ti silaha müracaat te tazım gelse, mem- Sonra destisini doldurup giden o kıza sonra İngiliz sefarethancsine giderek 
rak riyaset divanlarını intihap etmişler- leketimizin istiklalini ve hudutlannı Yaklaştı : İngiliz kolonisinin tazimatını kabul et-

** dir. Kral müşavirlerinden profesör Yor- müdafaa azmindeyiz.. Vat::mım.ızm bü- - Ben, dedi, garibim ve bu şehrin mişlerdir. 
Yengeçin Recyoyu ve arkadaşlarını ga ayan reisliğine seçilmiştir. tünlüğüne karşı en küçük bir tecavüz l~enüz yeni ~aiiri~m .. Bana biraz des- Beyaz konaktan hareketlerinden iti-

Kocagöbeği.n oğlunun idaresindeki mey- Mebusan meclisinde hariciye nazırı karşlSID.da • bu tecavüz nereden gelirse tinden su verır mism?.. haren sefarethaneye kadar bütUn yol 
hanede ve komplocuların gönderdikleri Gafenko Romanyanın harict siyaseti gelsin - harp edeceğiz. Kız, muhatabını tepeden tırnağa ka- esnasında hükümdarlar hallun şevk ve 
adamları da bu meyhanenin bodrumun- hakkında mufassal izahat vermiş ve son •İngiltere ve Fransa şu takdirde bize dar sUzdükten sonra : sevinç tezahüratına hedef olmuşlardır. 
da bırakarak saraya doğru koşarak gel- Avrupa seyahati esnasında yaptığı te- imdatla kendilerini mükellef tuttuklan- - Hay .. Hay .. Dedi, hem sana hem Dünkü ağır sıcağı, dün gece baş gös-
diklerini söylemiştik.. maslan hatırlatarak demiştir ki : nı beyan etmişlerdir. Kendilerine sami- de devene su vereyim.. teren ve Vaşingtonda maddi hasarata 

Yengeç tabit sa.raydan ayrıldığı za- KUVVET HAK.~ EDEMEZ mi dostluk ve şanlı hatıralarla bağlı ol- Ve, destisinden ona su sundu.. sebep olan fırtınayı müteakip, bugün 
mandanbert geçen müddet zarfında ora· • - Romanya butü.n devletlerle d~~- doğumuz bu memleketlerin bu dekli- Çeşmeye döndü .. Su çekerek yalağı daha tatlı bir hava takip etmiştir. Daha 
da olup bitenlerden haberdar değildi. ça iş birliği .arzusundadır. Rum~~ hu· rasyonunu derin minnettarlıkla karşıla- doldurdu ve devesine de su verdi.. ınüsait olan bu hararet derecesi bugün 

O, sarayı bıraktıgıv gı'bl bula ğı _ kümeli, Belçika kralı Leopold gıbı, orta dık.• Elyazar da ona beraberinde getirdiği kral ve kraliçenin gezintilerini kolaylaş-
ca nı zan · · tikl"l h .. · ... ~ ro VE POLONYA kı tli hed' 1 d b' nediyordu. Vaziyeti bir an evvel Sebas- ve küçük devletlerın ıs a ve um- SO• u: ..... .......,,... yme ıye er en ır çift altın kil- tırmıştır. 

tiyanoya haber verrn k . . d yet)erini muhafaza için tesanüt zaruret- Sovyet Rusya ve Polonya ile Roman- pe ve bir altın bilezik verdi ve : "'---
e arzusu ıçm e sa- c b .. 'dd t .. t 't .. b tI · '--1- 1--da B Ga - Sen kıms· ı'n .. Kimi'n ncs:'sı'n?. A NKARA ı·ay kapısından gır· k 1 d ki iJAı... terine kanidir. e ru şı e e mus em yanın munase c erı ıli.U\.l\..ll• • - ... _., I 

er en av u a s cw- • · · uı · D d ELEKT.uK cı RKErJ 1ı yabancıların fark d V d kuvvet hiç bir hak temnı edemez. fenko Romanyanm kudretli komş an- iye sor u. Kız ~ ., 
ına varma ı.. ar 1 k d' ha ahrik · ti Be · d R b J d V L__ • • .. milyon 100 bin lira ise de bile 0 bunlar . to . . b •Her milletin komşuları en ı yat le birini di~erine karşı t sıyasc - nım a un e e ta ır.. e ucn U y • 

gün yapılacak C"""~ unpara. rı.ç~°:1° ul- sahası dahilindedir. Zira yaşamak için takip etmediğini ve böyle yapmakla ih- Ritvilin k.ızıyun... ya satın alınıyor 
~e merasımı ıçın ge - . . . D d' El w 

miş kimseler zann tt' devletler birbirine muhtaçtır. Bu ıti- tilaf sebeplerinin izalesine yardım etti- e ı.. Yazar tam aradıgını bulmuş Ankara - Ankara Elektrik şirketinin 
e ı. 1m . 

Koridorlardan yine sağına soluna bak- barla milletler arasında ekonomik bağ- ğinden emin olduğunu söylemiştir. o anın sevınci içinde kıza bir şey söy- satın alınması hususunda Nafıa vekAle-
madan geçti ve muhafız kumandanlığı ları çoğaltmak icap ~der.• . BALKAN ANTANTI lemedi.. Maksadı onun ailesine işi aç- tiyle cereyan etmekte olan müzakereler 
odasının önüne geldi. MACAR EKALLiYETLERI Ehemmiyetinin gittikçe arttığını be- maktı.. . tam bir anlaşma ile neticelenmiş ve sa-

Bu odanın kapısında dalına silahlı Macar ekalliyetleri meselesine .. sözü yan ettiği Balkan antantına imanını te- . Re~ka .. ısc e;ine gelince küpeleri ve tış mukavelenamesinin hazırlanmasına 
bir muhafız nöbet beklerdi. Fakat bugiln çeviren hariciye nazın, bu iş~ - mwıha- yit ettikten sonra B. Gafenko demiştir bılezıgı !~~erdı ve şehre bir yabancı- başlanılmıştır. Mukavelename bugün-
kapının önü boştu. sıran dahili bir mesele şeklini muhafaza ki ı nın geldigını haber verdi. lerde burada imza ve teati olunacaktır. 

Yengeçi ilk defa aklını başına getiren ettikçe_ hallinin bir kat daha kolay ola- • - Balkan antantı Balkanfarda ni- Erkek kardeşi Laban hemen dışarı fır- Öğrendiğime göre, satış bedeli 3 mıl-
de işte bu oldu. Sebastiyanonun emri cağı kanaatini izhar etmiştir. Bükreş, zaının muhafazası gayesine müstenittir ladı .. Bu yabancıyı aramağa koyuldu... yon yüz bin lira olarak tesbit edilmiş
bu hususta çok kat'i idi. Burada mu_ Macaristana karşı anlaşma ve uzlaşma ve Balkan milletlerinin sulh ve milsa- Elyazar~ bularak eve getirdi.. tir. Bu mikdar şirketin bidayeten talep 
hakkak bir nöbetçinin bulunması la_ arzusunu ispat etmiştir. Bu meselede lemetc bağlı menfaatlerini korumağa Ona ıkramda bwundular. Fakat El- ettiği bedelden bir buçuk küsur milyon 
z~dı? ~ö!le olduğu halde ve hele bu- Romanya Yugoslavya ile mütesanittir. devam etmektedir. Antanta dahil olan yazar: lira noksandır. 
gunkU gıb1 saraya cenaze merasimi mü- RUMEN IWDUTLARI dört millet Bulgaristanı kendi aralarına - Ben burada, bu evde vazifemi yap- Şirket tesisatı hükilınetçe tesellüm 
~'.15e~eti~.le bir çok yabancıların girece- B. Gaienko Rumen hudutlarına do- kabule daima hazırdırlar.• mazdan evvel sizin yemeklerinize el edildikten sonra Ankara Belediyesine 
~. hır gunde bu odanın kapısı neden kunulamıyacağını kat'i şekilde beyan B. Gaienko Romanyanın Almanya, sürmem ... D edi.. devredilecek ve Elektrik işlerini idare 
boyle boş bırakılmıştı?.. ederek demiştir ki: İngiltere ve Fransa ile iıkdetti&~ ekoncr - Vazifen nedir? .. Diye sordular. etmek üzere belediyeye bağlı hükmt 
. Y~mgeç,v belki nöbetçiyi Sebastiyano • _Biz komşularımızdan Jıiç bir şey mik anlaşmalardan bahis suretiyle be- Meseleyi anlattı. Bw·aya nasıl ve ni- şahsiyeti haiz bir müessese vücuda ge-
ıçerıye çagırnuştı.r, diyerek kapıyı vur- istemiyoruz. Fakat bize ait olan hcrşcyi yanatını bitirtniştir. Çin geldiğini, gelince kendi kendine na- tirilecektir. 
= --- ~-·~~~~~~~~!"!!~~~~~~!!!'i_!~~~~!!!'.!~~!!!!!!!!!!'"~~~~~~~~~!'!!!!!!!!!!:!!!!~!!!!!!!!!"!!!!!'!!~!'!!!!I!'!! .. 

l
~A6'&Mi?7~..Ximr~YJ:7-'7'?.ArJY'Z'/D":7Y/./2'>ır/.~;;'~Z~ şında bir adam gördü;-b~-ada~-kıs-;-işle~hizın-etJ.eri çok~Yi-bilirsutlz v; da, yanırmdaolmayıp taBasWd:-mev-

D E 
~ boylu, :zaif ve ihtiyar bir adamdı .. Saç- yine bunların n eyin mukabili olarak ya- kuf olsa idiın o zaman kendinizi Fran-

EMIR MASK ~ ları tıımamen beyazlaşmıştı. Gözlerini, pıldığı da sizce meçhul değildir. Sözle- sanın hakiki kraliçesi d e sayabilirdiniz. 
~ keskin bir kılınç a{,rzı gibi parlıyarak ya~ rim çok kısa olacaktır. Buraya kadar na- Çünkü b eni ve bütün arkadaşlarunızı 
~. nan gözlerini üzerine dikmişti. sıl olup ta gdebildiğimi anlatmak hem krala haber verenin siz olduğunuzu bi-

._ il 3 N Arkasına saklandığ ı kalın perdenin uzun hem de lüzumsuzdur. Ve zannede- liyoruın. Manastırda bulunmuş diye kra-
bir kanadını daha h!Uıi bir elinde tutu- rim ki aramızda olacak bu görüşmenin la verilen vesikayı, ithaınn:ııneyi de yi-
yordu. ne kadar kabilse o kndar kısa ve kat'İ ne siz kendiniz tanzim ettiniz. 

Sonra hağıramıyan, bir tek harekette olması sizin. menfaatiniz icabıdır. Çün- Madam dö Montenon sarardı: 
Büyük tarih ve macera 

- 176 --
romanı 1 

bile bulunamıyan Markize doğru yürü- kil nerede ıse kral buraya gelecek ve - Hayır ... hayır .. aldanıyorsunuz .. 
dil . uzun seyahati için size veda edecektir.. Diyecek oldu. Ek7lli aynı şiddet ve 

- Tulona nu? 
- Evet.. Cezair kor~-- 'arı .. . . 

• "'<lill uzcrıne gı-

decek olan amıral Dükesnenın· r·ı 
• 1 osunu 

teftiş etmek istiyorum Size geli . · nce, sız 
de derhal Sen Margrit adasına S M , en ar-
sa bir postacı gönderece'·-'-'~ v 

A:mUZ.. e ona 
pek yakın bir zamanda benim ziyareti-
mi haber vereceksiniz.. Bu ziyaretim 
her ke;:ten gi~ kalacaktır ve ben adaya 
konL do Marli ısml altında gideceğim. 

- Fa!ml Sir .. böyle bir hareketin teh
Jiklcrini duşilndiinüz mü'! 

Kral bu suale sert ve kat'i şu cevabı 
verdi: 

- Siz, verdiğim emirleri tatbik edi
niz ve başka şeye kar~mayınız .. 

Luvuva, Markiz ile gizli bir göz teati
sinden ~onra mlisterih göründü ve hür
metle eğilerek odadan çıktı. 

nt ona hitaben: 

niz. Ben bir azdan ve giderken gelir size 

veda ederim ... 
Markiz dö Me'l1tenon itaatle kralın hu

zurundan çekileli. Dairesine gelince, ken
dini dinlemek, kafasında yer bulan pla
nı düşünmek için husust odasına çekil

di. 
Kendisini yumuşak bir şezlonga attı. 
Duda1<larmda memnun ve fakat mu -

zaffer bir tebessüm vardı. 

- Şimdi, diye mırıldaı1dı, artık kim
ı-eden ve hiç bir şeyden korkum kalma
dı. Benim hakkımda ve aleyhimde söz 
söyliyebilecek, şehadette bulunacak 
olanların son kodları da yarın öbür dün
yayı boylamış olacaklar ... 

- Şüphesiz madam cenapları beni ta· Evvelce yapmış olduğunuz yemini el - katiyetle devam etti: 
ruyamadılar .. dedi. Kendilerine ismimi bette hatırlarsınız .. Siz bizim gayemize, - Iııkara lüzum yok ... Münakaşa ile 
hatırlatmama şüphesiz müsaade eder - monsenyör Luiyi kurtarmak gayesine ,·akıt geçirrniyelim. Çünkü zamanımız, 
ler ... Ben bugün, hatta iki saat "Vveline kendinizi bağlamıştınız. Ve ben de bu daha doğrusu zamanrnız çok dardır. Işi 
kadar Sent Antuvan meydanıncla Bas- hususta size daimi yardım vaadetıniş. hülıisa edelim . .. Bütün ihtiyat tedbirle
tilin tam karşısında bir eczanenin sahibi tim .. Siz, işte bu yardım sayesinde önü- rinizeo biz pek lllfi biliyonız ki siz, şöval
idim... ntizdc olan btitUn nıfuıileri birer birer ye dö Rohanın, madam dö Vilyerin, Sat

Yüz hatları büyük bir korkunun tesi- yıktınız. RakiplC'l'inizi birer birer orta_ reomandın, Vander Edenin ölilmlcrinde 
ri altmda buruşan Markiz dehşet için_ dan kaldırdınız. Kralın kalbinde yer alan alakadarsınız ... 
de kekeledi: matmazel Kontanjı öldürdüni.lzl Madam Madmazel Fontımjı, madmazel Öyyeyı 

~- il' Montespanın bugün unutulmuc: bir hal- öldüren zehiri size Lösaj vermiotir. Han-- ı'..KZ 1. .. ~ 

Şövalye dö Rohanın eski ve sadık ar- de bir menfa hayatı yaşamasının sebebi riyet Dangleterin nasıl öldüğü sizce hiç 
kadaşı acı acı gülerek cevap verdi: sizsiniz. Siz h em kendi menfaatinizi hem te mechul değildir. Kraliçe Mari Terezi 

_ Evet.. Ekzili ... Benim ismim şüphe- de bizim gayemizi koruyacak ve mil - üç günde ölüme götüren esrarengiz has
siz size böyle saray etiketi haricinde va- kcmmc-len bize hizmet edecek kabiliyet- talık hakkında Krala en doğru malumah 
ki ve ant ziyaretimin sebebini anlabnış te bir kadındınız. verecek yalnız sizsiniz .. Bütün bu cina
olacaktır. Halbuki si.z bizi ihmal ettiniz ve yal- yetlerde siz Margiz dö Monteııpanı itham Odanın içinde korkunç bir ses aksci

Bu sözler hem alaylı ve hem de çok nız kendinizi düşündünüz. Kendi hesa- ettiniz. Çunkü onun bir gün gelip tekrar 
ve o kadar çabult tehditkar bir ton ile söylenmişti. Ekzili bınıza olan işlerde muvaffak ta oldu - sarayda ve kralın yanında eski mevkii 

ti.. 
- O kadar kofay 

değil! ... aynı ton ile devam etti: nuz ve eğer bugün ben, istediğiniz şe - almasından korkuyordunuz. 
kilde çevirdiğiniz plan mucibince bura- •• BJrMEDI •• 
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···········-····· MODA ..... i 
Plaj için yeni 

modeller 
Yaz geldi. Plaj · İn~i baılamak 

üzere, hatta daha §imdiden girenler var. 
Yaz mevsimi kadınlara modaya u,y· 

mak, yeni yeni güzellikler göstermek için 
mükemmel bir fırsattır. Bilhassa giizel 

vücutlu bayanların mükemmel mayolar 
içinde vücutları bir kat daha güzel gö
rünmektedir. 

Mayo ıekilleri ve renkleri plajlarda 
taşınacak elbiseler bunun için üzerinde 
en ziyade durulacak moda meselesidir. 
Hem zarif, hem güzel görürunek için ne 
yapmalı? Hangi rengi tercih etmeli? İt
te üzerinde durulacak bir mesele. 

Bu senenin mayo modası geçen sene· 
lerden pek farklı değildir. Hemen he
men her sene az çok görülen mavi mayo
lar hu sene arlık tamamen moda olmuf
tur. Mavi gök albnda, mavi sularda yü. 

zerken daha baık.a renk mayo giymekte 
mana var mıdır? Bu renk birliğinden do
ğan güzellik, gerek mayoyu, gerekse ma
yonun mazrufunu bir kat daha cazip ıckle 
sokacaktır. Bilhassa deniz rengi gözlere 
malik olmak saadetini duyan kadınların 
mavi mayoları bir kat daha güzel görü
necektir. Mavi rengin kendisine gitmedi
ğini ileri sürecek olan bayanlar, koyu 
yosun rengini veya açık sarıyı tercih ede
bilirler. Fakat unutmamalı ki en mükem
mel renk daima açık gök maviaidir. Par
lak ve açık mavi mayolar bu sene büyük 
bir rağbet görecektir. 

Bu sene arbk bir parçada müteıekkil 
mayoların modaeı geçmiıtir. Bütün ba
yanlar göğsü tutup boğazdan bağlanan 
parçaların mahzurunu gönnüılerdir. 

Kimbilir bu belki de kadınlann mide 
derilerini göstermekteki zevksizliği gör
müş olmalarından ileri gelmiştir. Bugün 
tek parçadan müteşekkil arkası açık ve 
omuzlardan askılarla tutturulan mayolar 
modadır. 

Hazır mayo almak umumiyetle vücu
dun güzelliğini boğar. Bayanlar gayret 
göstererek kendi mayolarını kendileri ör .. 
melidirler. Bu şekilde hem masraftan 
kurtulmuı ve hem de vücutlarına daha 
uygun bir mayo elde etmiş olurlar. 

Mayoda model intihap etmek meseleai 
de mühimdir. 

Göğsü güzelce saran kalçalan ve beli 
sıkıştırarak vücuda tenasüp veren model
leri intihap etmek doğrudur. 

Mayolar üzerine işleme yapmak doğru 
değildir. Onun bütün güzelliği parçalan
nın birliğinde olmalıdır~ 

Mayoları kendileri yapamıyanlar vü
cutlarına en uygun modelde ve parlak. 
göze çarpan renkte mayolar ıeçmelidir· 
ler. 

Eğlence ve istirahat yeri olan plajlarda 
siyah gibi kapalı renkler giymek dojnı 
değildir, Daiına göze çarpan, hoı görü
nen latlı parlak renkler intihap etmeli
dir. 

Kadın çorapları
nın başdüşmanı 

Ve bulunan çare 
Kadın çorapları hakikaten bir mesele 

teşkil etmektedir. 
Kalın ve sağlam çorap giymeyi zevk

lerine yedireııniyen bayanlar, her gün 
bir ço:.-ap atmayı gözlerine alıyorlar • 

FakRt, kocalan için bir yıkım olan bu 
derde, her şeyin maddi tarafını düşünen 
AmerLlmhlar bir çare buldular. 
Yapılan tetkiklere nazaran, kadın ço

ı-aplarının baş düşmanı jartiyelerdir. 
Eğilip kalktıkça, adıın attıkça gerilen 
jnrtiyeler çorabı çekiyor ve dizden yu
lrarı kısımdan bir iplik kopuyor. Bu, ço
rabın öliimü demektir. O iplik aşajı 

doğru gider ve canım çorap giyilmez bir 
bal alır. 

Bulunan çare şu : 

Çorabın koncuna ayraca ag gibl bir 
seyrek örgil kısım ekliyor ve jartiyer 
buraya takılıyor. Bu suretle, jartiyerin 
tazyik ettiği, çektiği yer bu kısım olu
yor ve bu da sağlam oldui,ru Jçin çorap 
yırtılmaktan kurtuluyor. 

tngiltereye 125 bin 
kilo tiftik satıldı 
İ.stanbul - İngiltere fabrikalarından 

biri tarafından piyasaya tiftik siparişleri 
yapıhnıştır. Bu sipar~lerin mikdarı 125 
bin kllo kadardır. Bundan başka muh· 
telif ecncbt finnalnrı hesabına 30 bin 
kilo kadar tiftik satılmıştır. Satılan mal
lar Eskişehir, Bulvadin, Dgın malların
dandır. 

Satışlar 108 • 112,5 kurüş arasından 
yaılmıştır. 

Ayaş malları da 106, Gerede yağlı 
malları 94 kurustan muamele görmüş
tür. 
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Prf. P olitisin konferansı 
Zamanımızdaki hadiselerin tesirile 
Devletlerarası hukukunda değişiklik 

Yunanistanın Paris büyük elçisi ve değerli 
hukuk alimi Profesör i'olitis'in 

verdiği konferansın metni 

- BAŞTARAFI 2 nci SAYFADA -ı ltıhlı sulhtur. Elde siltılı nöbet l ~kler 
yecektir. Istikbalin harbı, ülkenin her vaziyetteyiz. Bugün beşeriyet tarihinde, 
kısmına ve ülke üzerinde bulunanların yine ilk defa olarak, bizznt kumandan
bepsine zarar ika edecektir. Dünkü harp !arın, askerlerin harp aleyhinde bulun
hukukunda kadınlar ve çocuklar har- duklarını görüyoruz. Büyük bir ku -
bın tahribatından uzak tutulmak isteni- mandan olan Foch son yazılarından bi
yordu. Açık şehirlerde harp sahası hari- rinde charpten i.istiln sulh vardır> de
clnde addediliyordu. Fakat artık bugün miştir. 
harp ne kadın, ne çocuk tanıyacak ne Bu baleti ruhiye ise istik.bal için çok 

1 de açık şehir diye bir tefrik yapacaktır. büyük ümitler vermektedir. Yalnız za
,Yeni bir harp biltün ülkenin üzerine bir manımızın vakayiini de göz önünde tu
libus gibi çökecektir. Diğer taraftan ye- tarak elimizden geldiği kadar hazırlan-
111 harp çok mudildir, dedim mağı ve kendimizi muhtemel bir teca -

Filhakika bugün devletlerin ıilAhlan- vüze kar§ı korumağı da ihmal etmeme
Jna sahasında gösterdikleri terakki ve Üyiz. Eğer dünya üzerinde şerefle yaşa-
7enilikler akıllara hayret ve durgunluk mak istiyorsak silahlanmadan başka ça
l'erecek dereceyi bulm~.Başlıca dev- re yoktur. Bu silahlanmayı, ancak, silah.
Jetlerin sUAblannuık için aarfettikleri larımızı tahrip için değil, fakat insan 
nıebaliği g&teran ve bu yolda sarfedi- hayatının korunması için çoğaltıyoruz. 
len gayretler üz.erinde yapılmış blll tet.. Demek suretiyle meşru gösterebiliriz. 
kikler elime geçti. Bu eeerlerin bir iki Bu elde silah bekleme hali ebediyen de
tanesinin mUtaliasma koyulduğum za - vam edebilir mi? Hayır bu hal ebediyen 
man hayretten dona kaldım. Şimdi size devam edemez. Bugün muvazenesizlik 
o eserlerde zikredilen bazı rakamlan içinde bulunuyoruz. Fakat beşeriyet hiç 
vl!receğim. Bu rakamlar §U veya bu mü- bir zaman muvazenesizlik içinde devam
ellifin hayalinhı mahsulü değildir. Bu lı surette yaşıyamıyacağı için ergeç de
,.akamlar remıt istatiatilclerden alınmt§, vamlı bir muvazene kurulacaktır. De -
devletlerin silAblanmak için ayırdığı tah- min toprak unsurunun oynadığı rolden 
aisatların ifadesidir. işte slu bahsettiğim bahsetmiştim. Batı devletler hMA top
nkamlardan bir kaç nU.rnune: rağını genişletmekle Mkimiyetlerini ve 

8-10 bin kilometrelik müdafaa ede - kudretlerini artıracaklarını zannediyor
cek hududu bulunan bir devletin beher lar. Elis~e Recluse buna kilometrik has
aene için, ipret ediyorum, beher sene talığı ismini vermişti. Topraklarını ge
Sçin, 400-800 bin adet kamyon ihtiyacı nişletmek suretiyle cihana bakim olaca
vardır. Yine aynı devlet hava hücumla- ğını zannedenler yanılıyorla.ıı. Çünkü 
rını defetmek için 40 bin topa 100 bin onların karşısında beşeriyetin o nevi 
mitralyöze malik olmalıdır. Ayrıca 100 kuvvetleri vardır ki ergcç onların bu 
bin hücum tankı, 60 bin avcı tayyaresi emperyalist siyasetlerine, emellerine set 
lA.zımdır. Diğer taraftan cephede döğü- çekecektir. Diğer taraftan nazarlarımızı 
ıen beher asker için geride 9-12 kişi ça- tarihe çevirdiğimiz zaman görilyoruz ki 
lışmalıdır. Bütün bu motörlü çalışmalar ilk devirlerde toprak o kadar mühim bir 
Jçin yine senede 30-40 milyon ton me - rol oynamıyordu. Göçebe kavimler şu
vaddı müştaileı lhımdır. rada burada o günkü maişetlerinin icap 

Size verdiğim bu rakamlar önünde ettirdiği şekilde mütemadiyen yer değiŞ
hayretten, korkudan ve bedbinlikten tiriyorlardı. Bugün toprağını genişlet -
başka bir şey hissedilmez. Fakat bu ka- mek sureti,yle memleketlerini kuvvet
ranlık tabloya :rağmen ufukta hafif kur- lendireceklerini zannedenler işte bu ki
tulU§ ümitleri de belirmektedir. Çünkü lometrik hastalığına müptelA olanlardır. 
bugün bir devletin kuvvet ve kudreti Ben burada beyan etmekle müftehirim 
ne olursa olsun tek başına mali ve iktı- ki bizim memleketlerimiz arasında vaki 
actt bakımdan harbm şu ihtiyacım kar- olan kardeşane dostluk böyle toprak ge
jilıyamaz. ~letme suretiyle kuvvetlenmek zihni-

Ddncisl, bir devlet ne kadar zengin yetine tamamen aykırı olan bamb~ka 
olursa olsun bayle bir harbı tek başına bir zihniyette bir dostluktur. 
~ılamak mecburiyetinde kaldığı za- On senelik bir dostluğunun beynelmi
man mAnen ve maddeten tamamen bit- lel münasebetler sahasında ne kadar ha
'kin bir bale gelecektir. yırlı bir rol oynadığı hepimizin malfrmu-

'O'çüncüsU, bayle bir harp bütün be- dur. Yunanistan ve Türkiye arasında 
ıeriyet için yılocı, yıpratıcı bir şey ola- başlıyan kardeşlik münasebetleri bütün 
eaktır. Balkanlara da sirayet etmiştir. Eğer 

Diğer taraftan bugün çıkacak her han- Avrupa da bu misali tatbik edecek olur
gi bir harbın derhal cihanşilmul bir ma- sa çok hayırlı neticelere varılır. 
hiyet iktisap edeceği de A!ikhdır. Devletlerarası milnasebetlerde mühim 

Size demin saydıklarımdan daha kat'i rol oynıyan unsurlardan biri de kanuna 
bir netice arzedeceğim. Bugün beşeri- riayet unsurudur. Eğer devletler bey
yet tarihinde ilk defa olarak beynelmi- nelmilel hareketlerinde kanunu çiğni -
Jel sahada umuınt bir kanaat olarak §U yecekleri yerde ona riayet etmiş olsalar 
fikrin yerleştiğini görüyoruz: Hiç bir muhakkak ki bu onların istifadeleri ba
devlet ve hükümet harpten galip çık.sa kımından daha faydalı olacaktır. Biz
dahi zaferden madctt bir fayda bekliye- zat kendi müşahede ve tecrübelerimden 
mez. Harbın getireceği.tahribat o kadar çıkardığım bu neticeyi şu suretle ifade 
vahim ve o kadar ağırdır ki galip çıkan etmek isterim. 

Mevzuubahs olan bir meselede bir devletin elde ettiği ganaim ve neticeler 
ne olursa olsun bu tahribatı karşılıya _ devletin salahiyettar mümessillerine şe-

kil bakunından ufak bazı fedak!rlıklar 
ma:ı. işte bu yeni psikoloji istikbal için 
çok ümitlidir. Filhakika geçen 1938 va
kayiini hatırlatırsak bu düşüncemizde 
yanılmadığımız görülür. Eylül 1938 de 
harp, kapıları açıldığı zaman, bütün 
dünyayı baştan başa müşterek bir his 
kapladı. Herkes yakın olan harp kar -
tısında nefret ve dehşetle ayağa kalk -
tı. Dünyanın en büyük kilisesinin reisi 
herkese birden bütün dünyaya sulh tav
siyesinde bulundu. Bütün memleketler 
en basit halk tabakalarına kadar bunu 
muhabbetle karşıladı ve m~betlere ko
şarak allahtan harbın, dehşetlerinden 
beşeriyeti koruması için yalvardı. işte 

bütün dünya halkının umuınt feveran 
ve kalkışması karşısında 1914 Ağusto
sunun nisbi alakasızlığını düşünecek 

olursak, istikbalin pek de o kadar ümit
siz olmndığı görülür. Bu umumi haleti 
ruhiye önünde bugün hiç bir devlet re
io;i yoktur ki harbı hotbehot göze alabil
sin. Fakat harp yapılamıyacağını söyler
ken hiç bir 1.aman tecavüz karşısında 
kendini korumak mevkiinde bulunan 
memleketleri ve devletleri kastetmiyo -
rum. O takdirde barbın getireceği fecayi 
ve netayiç ne olrusa olsun hiç bir millet 
ve devlet haysiyet ve şerefine yapılan 
tecavüzü sonu elem ve ölüm de olsa 
nefret ve şiddetle defetmekten gE!'I'i kala
maz ve kalmamalıdır. 

işte, bugün, yeni bir haleti ruhiye 
rçinde bulunuyoruz dediğimiz zaman 
kati en dünkü devrin sulhunu hatıra 

yaparlarsa esasta büyük istifadeler te
min edeceklerini söyledim. Kendisinden 
aldığım cevap karşısında müteheyyiç 
kaldım. O diyordu ki: 
Artık bu sefer şekil de mühimdir. 

Çünkü bizim için .şekil esastan daha 
ehemmiyetlidir. Şekil hususunda da fe
dakarlık edemeyiz. 

Sulhçu usulleri tavsiye edenlere 
karşı itiraz serdedenle'l' şu fikirde bu -
lunuyorlar: Hukuk statik bir unsur-: 
dur. Hayat ise tamamen dinamiktir. 

Hukuk hayatın aynen bir makesidir. 
akmağa müheyya kum gibidir. Fak.at on
lımn bu iddiasına kar,ı tunu ıöyliyebiliriz. 
Acaba kuvvet hukuktan daha mı sabittir. 
Hangi devlet kuvvetini daima ön safta, 
en ileride tutabileceğini iddia edebilir} 
Konferansımın ba§larında hukukun, ha
yatın bir makesi olduğunu söylemiştim. 
Hukuk ıtatik değildir. 

Huku hayatın aynen bir makesidir .. 
Nasıl ki hayat her an değişmekte, her 
an tekamül etmekte ise hukuk ta onu 
takip etmektedir. Efesli filozof Herak
lesin dediği gibi hayat daima değişir .. 
Yalnız hayat ihtilallerle değil hatve hat
ve vukubulan tekamüllerle yavaş yavaş 
değişir. Hukuk ise onu adım adım bu 
suretle takip eder. O halde hukuk sta
tik olmaktan çok uzaktır. Hukuk hayat 
gibi plastiktir. 

Binaenaleyh içinde yaşadığımız veka
yiin yarattığı vaziyet önünde ümitsizli-

Kadın güzelliği Lord Ha lif aks diyor ki: 
"Üzülecek olan nokta, 

• 

Kadın her yaşta 
cıkarmanın 

güzelliğini meydana 
sırrını bilmeli 

lngilterenıG 

Almanya ile uyuşmak istememesine 
Alman milletinin zahip olmasıdır,, 

' 

Kadınlar nadiren tabii güzelüklerinden 
istifade ederler; kendilerine tabiatın ver
diği güzellikten istifade edecek yerde 
daima yeni ve tabii olmıyan siizeJJjk.ler 
ararlar. Mesela genç bir kız çağına varıT 
varmaz henüz on ıekiz, on dokuz yaıın
da bile olsa, daima ıiyah renkte roplar 
giymeğe bqlarlar. Genç kız, kendisine 
ağır bqlı bir manzara vermek için yaptığı 
bu i§in gençliğinin teravetini kaldırdığının 
farkında bile değildir. 

Diğer taraftan da bir çok yqı olduk
ça ilerlemiş bayanlar küçük kızlar gibi 
giyinmeğe kalkarlar. Meıela saçlarına bir 
mektepli kız gibi kordela bağlar, çok 
açık renkli elbiseler giyer ve saçlarının 
rengini fazla açarlar. 

Bu iki tekil de ıakınılması l&zım gelen 
iki ifrat harekettir. Her yaıın kendisine 
mahsus bir güzelliği var. 

Yirmi yaşında olan bir bayan bu yaş
ta görünmelidir. Şeffaf ve kadife gibi 
bir cilt bu yaşın en güzel alametidir. Yir
mi yaşındaki kadın veya genç kız makyaj 
yapmamalı, hele fazla koyu renkli düz
günlerden muhakkak sakınmalıdır. Saç 
tuvaletleri gayet basit olmalı, saçların 

yumuşak ve parlak kalmasına dikkat et
melidir. 

Cildin taravetini muhafaza tmek: ve 
bu taraveti en korkunç düşmanı olan ıi
vilcelerden, ergenlikten kurtarmak için 
de her ıeyden evvel gıdasına, kan deve
ranına dikkat etmek gerektir. Sabahlan 
beden hareketleri yapmalı, spordan ürk~ 
memeli, açık havada yqamalı yirmi ya
tındaki bayan güzelliğini ancak bu vası
talarla meydana çıkarabilir. Bu yattaki 
bayanlar yatmadan evvel yüzlerini tama
mile temizlemeğe alııacak olurlarsa cilt
lerinin taravetini uzun zaman muhafaza 
imkanlarını elde etmi§ olurlar. Bu yatta 
bir bayan göz k:enarlanna ııayet hafif 
bir tabaka olmak üzere besleyici bir krem 

ıürerae otuzuna geldiği vakit göz kenar
lannda tiılikler huaule gelmez. 

Saçlan ıabah akşam fırçalamak, sık 

sık maaaj yapmak, ıık aık havalandırmak 
ve çok kıvırmamak lazımdır. Bu yaıta 
aabah tuvaleti yapmak için tarak elde, 
ayna önünde dakikalarca durmağa ihti
yaç yoktur. Tabii bir tuvalet en güzel .U. 
olur. 

Yüzün genç ifadesini muhafaza için 
beyaz yakalardan iatifade edilir. Yüze 
beyzi tekil veren ön tarafı çok kalkık 
ppkalar bu yaıtakiler içindir. Bu yqta 
bilezik ta.kılmaz, ağır kürkler giyilmez. 

Bu yaştaki genç kadının dudaklarından 
güzel bir tebesaüm olmamalıdır. istikba
line emniyetle bakabilecek her bayanın 
dudakları böyle bir tebessümle tabiatile 

Londra, 9 (Ö.R) - Dün akşam avam si ise Lord Halifaksın beyanatını ti!# 
kamarasında beynelmilel vaziyeti izah pati ile karşılamış ve aklı selime a~ 
ederken Lord Halifaks demiştir ki : şeklinde tnvsif ederek tekliflerin ~ .. 

• - Hakiki teessürü mucip olan bir olduğunu kaydetmiştir. ~ 

unsur Alman milletinin İngilterenin Londra, 9 (A.A} - Çemberla~_...; 
Almanya ile anlaşmaya varmak husu- Con Saymen ve Halifaksın nutuıo»''. 
sunda her arzuyu tcrkettiğine zahip ol- tahlil eden bu sabahki İngiliz gazet~ 
masıdır. Halbuki milletimiz, elzem olan bu nutuklarda silfilılarınızı bıra}tuııtt 
bu anlaşmayı hararetle istemeğe devam zaman konll§acağız.. FormUlü ile ~~ 
ediyor. Bütün meseleler konferans ma- sa edilen İngiliz politikasının bu~ 
salarında halledilebilir. İngiltere, mil- istihalesini bir kerre daha Alman~ 
ietlerin istiklMi kabul edilmek şartiyle, tine ihsas etmekte nşikllr bir ~ 
Avrupada her milletin ekonomik hayat birleşmiş bulunan gayreti tebarüz ed 
sahası arzusunu tetkike hazırdır. Fakat riyorlar. Bu formUl İngiltere tara~ 
müzakere yoliyle bir hal sureti bulun- uzun müddet tatbik edilmiş olan 
ınası için, verilen sözün tutulacağı hak- göriişıneğe teşvik için silahımw ~ 
kında her iki taraf kanaati besliyebll- yoruz, formülü ile tezat teşkil etınektf' 
melidir. Çekoslovakyanın istiMsı, veri- dir. 
len söze itimat hissini mecburi olarak Financlal Tinıes diyor ki : 
sarsmıştır. Bu da bir çok memleketler Siyasi hava aydınlanmadığı ınuddl 
arasında insiyakı bir mukarenete sebep çe İngiliz - Alman ekonomik gö~ 
olmuştur. Kavilerin zaiflere baskın ha- leri tekrar başlamıyacaktır. 
linde taarruzlarının nihayet bulması 28- Deyli Meyi yazıyor : 
manı artık gelmiştir. Bu şekilde yeni bir Almanya ile İtalyanın demo~ 
tehdit teşebbüsU artık azim ve kararlı müsalemetperver maksatlarını, ~ 
bir mukavemetle karşılaşacaktır.• ayni zamanda onların maddi Jruvv~ 

B. Çemberlayn ve Lord Hali.faksın ni ve hüsnü niyetleri kar§lhk gB;J 
beyanatı Berlinde inansızlıklQ karşılan- ği takdirde nasıl bir azimle hareket eJJ' 
mıştır. aLavoro F~ista· İtalyan gazete- ceklerini bilmeleri çok mühim bir-,,,, 

Fransız harp filosu 
lngiliz sularında lngiliz A na vatan 

filosu ile mülaki oldu 
süslenir. Londra 9 (Ö.R) - Parlak bir güneş muştur. Leyd sahilinde Adimbud Jf 

tihkAmı tarafından da 21 pare top çe~ 
miştir. iki filounun amiralleri aras~ 
nezaket ziyaretleri teati edilmiştir· 

Otuz Yıttında ise, zerafeti bir çok dik· altında, Ingiliz sulannda devir seyahati 
kat ve ihtimamdan muhafaza etmek yapmakta olan Fransız harp gemileri, 
mümkündür. Bu ya§ta, gec;en senelerin Leyd E.5tüerinden yukarı çıkarak Ingi
tecrübesinden istifade ederek tuvalet ya- liz ana vatan filosu gemilerine mülaki 
pılır. olmuşlardır. cDünkerb zırhlısı 21 pare Ingiliz halkının Fransız harp geıniJeıt' 

ni ziyaret edebilmesi için tedbirler s1" Otuz yaşındaki bayan gençliğinde ken- top atmış ve lngiliz cNelson> amiral ge-
misi aynı suretle mukabelede bulundisine dikkat etmiş İse cildi inceldiğini ve mıştır. 

taravetini henüz muhafaza etmektedir. 
Bu takdirde çok mübalağalı bir makya

ja ihtiyacı yoktur. Bu yaşta cildin tara
vetini gösterecek bir krem, oldukça ko
yu renkte bir pudra, çok hafif bir ruj 
ve göze çarpan renkte bir dudak boyası 
kullanırlır. 

Bu yaşta kirpikler uzatılır, göz kapak
lan boyanır, zayıf bayanlar vücuda ya
pışan, ,işman bayanlar geniş roplar giy
meğe başlarlar. Bu yaşta mücevher tak
mağa başlanır. 

Bu suretle olduiundan daha genç ııö
rünmek imkanlan elde edilir. Bu yüz 
gençliğine, ruh gençliğini ilave edecek 
meziyetlere malik olan bir kadın genç
liğini kaybetmekten katiyen korkmaz. 

Leh hududunda tevkif edilen 
Alman kaçakçıları 

Var§ova 9 (ö.R) -Leh hudut zabıtası beş kaçakçıyı tevkif etmir 
tir. Bunlar Polonyada yaşıyan Alman akalliyetine mensup olup Al
man ordusunda askeri hizmetlerini yapmak istiyen delikanlıların » 
manyaya firarını kolaylaşbrmak auç_u_al_t_ın_d_a_d_ı_rl_a_r . _______ / 

lrlanda Milli takımı 

Alman milli takımına en' 
fes bir oyun çıkardı 

Italyan bütçesinde Avusturyalı oyuncular da Alman 
forması altında yer almışlardır 

7o Milyon sterlin açık var ltalya 
mali iflasa doğru gidiyor 

Breınen 5 (A.A) - Hususi muhabiri-,; seriya top kendilerini takip edeD?~ 
miz bildiriyor ı ve bütün bu yarma hareketleri, JrJjP"'" 

Geçenlerde Macaristan milli takımiy- müdafaasının ofsayt tuzağına düşıllor 
le 2 • 2 berabere kalan Irlanda milli ta- tür. 
kıını, burada karşılaştığı ve merkezi Irlandahlara gelince, onların ala~ 

Romadan Taymis gazetesine bildiri- artık tabii bir hal telakki edilmesi la- Avrupanın şimdiki halde en kuvvetli sa- sade oyun tarzları, futbolda yalnız _8_:;. 
}iyor: zım gelen favkalade masrafları da kartı- yılan Alman millt takımiyle 1 . 1 bera- terişe göre hUkUm yürütenleri tauP"" 

dtalyan maliye nazırı acnatoda bütçe- lamak üzere yeni vergiler konulmaaından bere kaldı.. edemez. 
ye dair yeni rakamlar okumuştur. Bura- bahsetmittir. E.5ki AY\LSturya milli takımının da Fakat, oyundaki anlaşmaya hulQl eli 
kamlar 30 Nisana kadar olan varidat ve Yeni konulacak vergilerle vergilerden oyunculariyle mezcedilip meydana geti- bilen bir kimse için, onların korn~ 
masraf farklarını gösteriyor. alınan varidat, 24,561,000,000 liretten rilmiş olan Alman milli takımının, Ir- zonlarındaki vuzuh ve emniyeti g~ 

30 Haziranda bitecek olan ınali yıl 32,000.000,000 lirete çıkacaktır. landa mllll takımına karşı galip gelece- büyük bir zevktir. Irlandalıların bet . ..ı. 
içinde İtalyan bütçesinin 259,000,000 Bir taraftan ekonomik bünyesini ge- ği bura futbol mahfellerinde yüzde yüz ri ayn ayn birer top artisti olduğıı::; 
liret, yani 70,000,000 İngiliz lirası tuta- nişletmiye uğraşan, bir taraftan ziraat nisbetinde muhakkak addedildiği halde de, çalımları teknik kadar ve top ~..ı 
cağı tahmin olunmaktadır. ve endüstrisini canlandırmak istiyen ilk yirmi dakikadan itibaren on kişi ile kümleri sadece bütUn takımın ga~~ 

Maliye nazın bu münasebetle yalnız ltalyay~. bü~ç~e muvazene. temini her oynamak mecburiyetinde kalan Irlanda istihdaf ebne~ f~rdiyet arka p~ 
normal masrafları değil, ayni zamanda halde guç hır 1§ olsa gerektir.> milli takımına karşı, ancak 1 .. 1 gibi bir kalmaktadır: Hiç hır Irlandalı o~ 

netice alınması, Alınan futbol mahfelle- şahsi kaprıse kapılarak, arkad b" 
niyet dünyasının efkan umumiyesi hu-; retini göstermiyecektir. Büyük bir Mim rini inkisara uğratmıştır. kıymetli zamanının kaybolmasına seti) 
kuka ve kanuniyete vaki olacak teca-1 ve hukukçu olan İhering de bu bakika- Çünkü, birinci haftayim.in ilk yanın b!yet vermemekte ve daim~ makul. _.,,j 

vüzler karşısında alakasız değildir. Bu- 1 ti görmüş ve ısrarla üzerinde durmuş- saati zarfında Almanlar mutat usulleri sıstemle hareket etmektedir. ()nl»'f 
nun böyle oldug~WlU geçen ayların ha- ,tur. havalandırmadan g .. nde diklen· ve ıı> hilafına olanca kuvvetlerini sarfederek, 0 r ~ 
disatı bize göstermiştir. Burada ŞU nok-1 İkinci bir netice ; Beynelmilel kanu- lrlandalılan ağır bir tazyik altına aldık- temadiyen yer değiştirip demarke _ -" 
taya bilhassa işaret etmek isterim Bey- nun ihlMi karsısında cihan efkarı umu- masını bilen merkez muhacimleri ~ 
nelmilel münasebatta hakim olan bir miyesinin aksilırunelidir. Bugün cihan ları halde O - l vaziyeti değiştirmeğe mu- shavı bulan paslan, göriilmeğe der" 

t vaffak olamamışlar ve attık.lan bir tek 
prensip vardır; verilen söze riayet e - efkarı umumiyesi, o mertebeye vasıl ol- olan bir kıymettir .ti 

gol de, rakiplerinin en kuvvetli oyun- · ev 
mek prensibi.. Zannolunmasın ki Dev- mll§tur ki hiç bir kanunsuz hareket lrlanda milli takımının en ku~.rı· 
l t1 b "b f .1 ili ld kl cularından biri olan sağ iç Dwme'nin tarafı anı~~mış bır' •-kıın 01,,c:ı, ıcey ... i9' e er u prensı e azı e 0 u arı onun nazarından kaçmıyor. Ve derhal ~ w ~-

dirl d l sakatlanarak sahayı terketmesini müte- dilet 
için riayet etmekte · er. Eğer ev et- bir aksülamel tevlit ediyor. yetidir. Bu takımı görenler, ken ,1 
ler bu prensibe riayet ediyorlarsa men- İşte bu mühim hakikat bizim için çok akip olmuştur. Almanlar hezimete doğ- uzun zamandanberi yanyana oynı'/ V 
faatleri onları bu yola sevkettiği için- tatminkar bir unsurdur. Bundan dola- ru giden buhranı, lrlandalıların yalnız oyunculardan mürekkep bir kulUP e eıJ. 
dir. Egv er bir devlet vermiş olduğu bir beraberlik sayısı ile atlatmış olmakla bi sanır. Buna hiç hayret etınell11 •• 

yı istikbali düşünürken kat'iyyen ümit- " 
sözü tutuyorsa, bu sözünü tutmayınca müteselli olabilirler. Çünkü, ltalyanın ve diğer bazı ınextl t. 

sizliğe kapılmamak lazımdır. Milletler [l Y..,. 
karşısındakinin kendisine mukabelei Alman milli takımı, bütün hızına ve ketlerin milli takımları gibi, özUn l>eı' 
bilmi 1 her zaman için, bugün her zamandan d n ·si de bulunacağından kokrtuğu enerjisine rağmen ilk anlarda, iki açık- lardanberi muhafaza ve yıllar ıı 

fazla, haysiyetlerini ve şereflerini koru-
içindir. Eğer haklarımıza riayet olun- larının aksaması yüzünden kombinezon- teMmül etmektedir. J3ri' 
masını istiyorsak karşımızdakine hak- mak azmindedirler. Her hangi bir teca- lu bir oyun temin edememiştir. Hücum Büyük bir tecrübeye malik olan ıf 
kımız ihlal edildiği takdirde tecavüz vüz önünde cihan efkan umumiyesinin hatları işlemeğe başlayınca da, vaziye- tanya adaları futbolcularının anlaşıtıı.ııı" 
karşısında sakit ve camit kalmıyacağı- tek bir vücut halinde nefret ve istikrah ti büyük bir soğukkanlılıkla muhake- bir takıma verdikleri ehemmiyet şu~ 
mızı hissetmeliyiz. Mütecaviz, karşı - ile ayağa kallonası keyfiyeti, bize bu me eden Irlandalıların ofsayd manevra- la da sabittir ki, uzun bir yolculll 
sındakinin derhal aksülamelde buluna- hususta en büyük ve en tatminkar bir lan önünde kat'iyyen tesirli olamamış- ve Budapeştedeki maçtan sonra, 
cağını bildiği, bundan emin olduğu za- fikir ve ümit vermektedir .. (Sürekli al- tır. Yaydan çıkan bir ok gibi, Alman lara kar§ı çlk.arılan takımda hiç bit 
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• Ankara Radyosu''~~~~~~~~~~-~~~~~ Çek yada Terör •• 
reJımı ----tr'---

DALGA VZVNLVi;U 

Almanlar Çek ordusunun yeraltı 
petrol mahzenlerini bulamadılar 

BVGVN 
-~-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 3L'IO m. 9•65 Kes./ ZO Ww. 

T. A. Q. 19.7' m.15195 Kes./ 20 Ww. 
13.SO Program, 13.35 Türk milziği 

1 - Kemençe taksimi 2 - Neyzen Bur
hanın Suzinak prlcı - Hayli demdir 3-
Ahınet Rasimfn • Suzlnak şarkı - Gel 
seninle ' - Leminin • Suzinak prkı
A§lönla yanmaktadır canü tenim.. 5 -
Suzinak şarkı - bir nigllhınla kapıldım 

Bohemya ve Moravyayı cermanlaştırmak için takip edilen 
metod ... Harp oluraa bir buçuk milyon Çek Alman 

ziraat mıntakalarına tehcir edilecektir 
• 6 - SU7.inak saz semaisi 14.00 Memleket 

Çekyada tiyatrolar, sinemalar, mektepler kapatıldı.. Evlenn aeceleri saat ayan, ajans ve meteoroloji haberle
pençerelerinl açmak blle yasak.Fakat Çekler istiklAI aşkını kaybetmedi ri. u.ıo - ıs.30 Mil7.lk (Karışık hafif 

----------------~---. - mUzik • pl.) 18.30 Program, 18.35 MUzlk 
Parla g (ö.R.) _ Pragdan alınan ha- almışlardır. Ilkönce y~ .ceketliler .v~ bur ed?ecekl.erdir. Çocuklar ve kn~nlar (Neşeli plaklar) 18.45 Müzik (KUçUk 

erlere göre bütün Moravya ve Bohem- Yeminli kardeşler isimlerını ta_ryan gizli alle reıslerini taklp edcmiycceklcrınden orkestra_ şef: Necip A§kın) 19.15 TUrk 
ada blr tethlf idaresi hAldmdir. Klod- Çek cemiyetlerine hücwrilarını tevcih bunlann iqesini hükümet deruhte ede- mUrlği (Fasıl heyeti - CelAl Tokse.I ve 

0 tehrinde blr Alman polisinln öldürUl- etmişlerdir. Bu gizli teşekkUllerin elin- ccktir. Çocuklar Alman mekteplerine Trlhsin Kariku,). 20.00 Memleket saat 
Uzerine Alman protektora idaresi de milhhn miktarda sUalı ve patlayıcı verilecektir. Kadınlar Alman orousu ajans ve meteoroloji haberlcrl.20. 

elsi fevkalAde tedbJrler ittihaz etmı,- maddeler vardır. Maruf bir riyaziyeci için elbise ve çamaşır imalinde istihdam ~~8;~§eli plAklar _ R. 20.15 Türk müziği 
• M.oravya ve Bohemya tehlrlerinde olan General :Mentz Çekyanm kat'I su- edileceklerdir. Harp halinde Çeklerin (~ beste, semnt ve saz eserleri .. ) 

al.km açık yerlerde tecemmutı yasak rette cermanlaştırılm plWıını Göringe iaşe tayınları Alman vatandaşlanrüıı Nüri Halil Poyraz ve küme saz heyeti 
'WilmJF" . Sinemalar, tiyatrolar, umuml vermiştir. iaşe tayınlannm nısfı olacaktır. 20.50 Konuşma (Dış politika hl\diselerl) 

ence yerleri ve öğretmenler tarafın- KATI IMHA PLANI YA HARP GECiKiRSE 21.05 Tc.ınsil (Zor nikllh. Molierden 
an taliriklt yapildığı için biltUn mek- . . . terçilıne) 22.00 Haftalık posta kutusu 

kapatılmıştır. Akşam pek erken- Kat'i bir Jmha plAnı sayılan bu proje- Fakat bu harp . ih~aline karşı yapıl- (Ecncbt dillerde.) 22.30 MUtlk (Dans 
•en sabaha kadar evlerin pençerelerlnl ye göre Çekyıı altı bölgeye ayrılını_ştır. mış muvakkat hır plandır. Şayet harp M'" . pl ) 23 00 So • ha,_ __ , rl 
ıı..ı 'ki bik edil k 1 uuğl • · · n ajans ocrıe ·· 

'

_ ... tutmaları ya.sılktı.r. Alman poll.sl Birinci bölge Prag, Pilsen, Mora.aka ve gecı rse tat ece o an pllln. daha ._ı.. ·rnt knmbi k t 
ır- ·· ·· bö'l- dikkaili b' t''d --'--·lU la k ziraat, esham, Mlüvı , yo, nu u , 

§
çerelere •tef edecektir. Kladno Ostrovayı ihtiva etmektedir. Komur ır e u ~ı~u. o ca tır. Mo.. borsa,g (Fiat) 23.20 MUzik (Cazbant pi) 
relsile Çek polis mUdilrll u- gesl denilen bu mıntaka halkından 750 ravya ve Bohemyada ılk hamlede 600 arıruc" 

erdir. Çek polisfnfn sf]Ahlan bin kişi, .Almanyanın seferberlik il.An Alman mektebi birden açılacaktır. 5000 23·55.24 y ı program . 

. Bu alrpma kadar cinayetin ettiği gUn oturdukları şehirler ve kasa- Alınan öğretmeni Vilhelın Libmnnın ri- 0 ERALAR \'e OPERETLER 
lA.aı....: bul··--...... dı~er ı. ... 'lr.. tedbir- b8lardan tehcir edileceklerdir. Iki ve yasetinde Çek dilini öğrenme~ çah-.. 2 p V' . B gUnU 
;, .......... ~ """._ '6 ~ •• l hl 'k ak d ":# 1.05 ıya.na . an§ . ler daha alınacaktır. Uç numaralı bölgeler cmustace te ı e> m ta ır. M'lAn • 1 Mulinidi (Operet) 

TBRöR REJiMi admı taşımakta olup bunlardan 400 bin 1940 senesine kadar Moravya ve Bo-
22·0ty0~ ;ONSERLER 

Bir Fnnmz gazetea bu terör 'rejimi 
liakkınde fU melOmatı vermektedir: 

lloravyeda vailyet Atman1ann bte
~ gibl saklıı gitmekten çok uzaktır. 
:~rm aldıklan bUtiln tedbirlere 
iJ.'almen Çekoslovakyadakl terör rejimine 
aıt haberler Polonyaya gelmektedir. 

Çekoslovakyan.u cMmlst• baron Vem 
eurath tarlhl Hredçhı ptoaunU terke

"'6"'0avmo tehrln merkedndeld bir otelde 
erleşmiştlr. Söylenenlere bakılırsa Ba
n Neurath ıatoda rahat edememiştir. 
· hayalciler yatak odasına kadar gir
ektc idiler. Hayatına ve ailesinin haya
a suiknsd yapılacağı korkusu baronun 
aneviyatmı o kadar sarsIIll§tır ki bir 

ece yarısı şatoyu terke mecbur olmuş-
ur. Filhakika Gestaponun ptodaki mu
nfızları sık !ık taan'uilara uğranu~lar
ır. Bir gece Anı !'> aSlöıl il ar~an 

"e. S. TeşkJlAtının bir subayı bir fenalık 
çirın11.- Bir doktor dAvet edeceği :rer

Çek polisine telefon e~.- Polisler 
erine kadar milselltıh olarak otomo
ede .§&toYA girince bütün Gestapo 

pmbafızlarmı ellcrlnl havaya kaldlra-

kl§1 seferberliği takip eden on beş gün hemyada ilk meldeplerin nısfıru Alman- B . M zart ir bestcgh-
içlnde tehcir olunacaktır. clhtiyat bölge- Iaştırmak kabil olacaktır. Biltün Çek sa- 16·20 Vıırşova · 1~ vesa 
len adını taşıyan 4, 5, 6, mcı bölgelerde nayil ve ticart mlimessillcri sıkı bir kont- 1~ esleri Fr.. .1_._. 

• ____ , _ __. __ 200 bi t.:rı i ttik ··1 •t!b• lmak dır 21 50 BrUkse : ansı:ı IDUSIK.ı:u 
0~ n ~ cnp e çe ro ~ ıa ı tutu ta . Duseldorf civa- · b B eth ve sair 22 05 Lüks m urg · e ovcn 
Alman %lraat mmtakalarına sevkedile- rmda, Hnno\'Tda, Silezyada Himlerlc · e · 
__ 1_1_-..:ııır B'. ı b' -....L.....:berlilt halin cra1 Li . . 1 bcstegtırlnrm eserleri. 
ceJUCnJ • oy ece ır :seu:r - gen ntzin emır erl Uıerine mua:ı-
de bir buÇ'1k milyona yakın Çek Alman zam barnknlnr inşa olunpınktadır. Bun- 22.05 Ro~~a : Senfonik korıs:r, 
ziraat mmtakalarma tehcir olunarak z.1.- larm üsera karargahları olacağı temin 22.05 Brüksel II: Balet musikbi (Mas
raat l§lerlnde amele gibi çalışmağa mec- ediliyor. senet, Salnt - Sacns, Pierne'nin 

Kilit. mükemmeldir 
Yakın Şark artık ltalyanın önünde 

tamamen kapanmıştır 

eserleri. 
soıJsTLEBIN KONSERU~Rt 

18.50 Kolonya : Piyano konseri 
18.50 Prag : Bahar prJolan 
20.35 Breslav : Eğlenceli şarkıları 
20.35 Kopmıhag : İUruıda ınusikisi 
22.35 Stokholm : Muhtelif havalar 
23.25 Doyçlandzender: Seçme parçalar 

TOKAT iCRA MEMURLU -
Ben ken?-k hesabıma hiç bir zaman filenTür.kiy~ ııvııcu;içinde. bulunduğu <'.itJNDAN: 

İlaç rnevzuunda hepiniz çok haa
eaa hareket edersiniz değil mi} iti
mat ettiğiniz bir doktordan reçete
nizi alır, emniyetiniz olan bir ecza
nede ilacınızı yaptınrsınız .... Çünkü 
vücudunuzun aıhhati mevzuu ba
histir ... 

Tuvalet eşyanıza ayni dikkati 
ibzal etmek en tabit bir vazifenizdir. Bir çok hükü
metler, parfümeri CJYasını ilaç kanunlan çerçevesi 
dahiline elmıılardır. 

S. FERiT Eczacıba§ı Y A<lSIZ KREMi bu esas 
üzerine tertip cdilmi§tİr: Terkibindeki mevaddı kim
yeviyc cildinizi Katiyen Bozmadan onu bealer teni· 
nize §effaf bir tazelik, gergin bir beyazlık verir: 

S. FERiT Eczacıba§ı YAQSIZ KREMt'ni cildiniz 
ve güze1liğiniz için bir ilaç gibi kullanınız 

S. FERJT Eczacıba§ı YA<lSIZ KREMf nin Tür
kiyemizin her yerinde emsalsiz bir rağbet ka7.anma
tnndan bilistifade açık vazolarda taklit ediliyor. Lütfen 
cildinizin sıhhati ve selameti namına, yalnız S. FERIT 
Eczacıbaşı etiketli, kapalı, ve kutulu ambalajlarda 
israr ediniz. 

S. Ferit 

Eczacıbaşı 
'-lıı .................................. .. 

Elengüllü Ilıcası Açıldı 
Aydının Gttmencik Nahiyesi civannda methur tifah Elengüll"' 

calan 1 Haziran 939 tarihinden itibaren itlemeye bqlamıthr. 
lhcamızın Romatizma, Siyatik Te envaile Böbrek, Ciğer, Mide, Me

aarıe ve bilumum kadın hutalıklan için kükürtlü ve çelikli banyolan 
cilt hutalıklanna kartı çok ıifah çamuru ve Mide, Banak Te Buur 
utalıklanua karfı da emaalaiz içme ıuyu mevcuttur. lhcamızm ıifai 

ha.salan bir çok sayın doktorlanmızm taTıiyeleri ve halkımızın sene
lerden beri devam eden tecrübeye müıtenit rağbeti ile sabittir. 

lbcaya gidip gelmek üzere her saat için Germencik latuyonunda 
üteaddit kamyonet ve tenezzüh otomobilleri mevcuttur. Muhterem 
Ü§terilerin istirahati • çin her türlü tertibat alınınıf, yeniden bir takını 

inpat ilave edilmittir. Ayni zamanda gayet temiz ve ucuz bir lokanta 
Çıldıiı gibi aynca üdtolu ve bol eilenceli bir de gazino teaia olun
uıtur-
Sıcak yaz günlerini en ehven ıerait altında aerin çamlann aölgesin-

e tifa ve hayat bahfeden bu cennet köfealnde geçirmeyi ihmal 
Sa. 7 

iıiııiııiıiıiiılıiııııiıiiıiıiıill ..................... 1111 ... 1~ 

lzmir Defterdarlığından : 
ak teslim olduldannı söylemişlerdir. 

rtekler panlk derecesini bulan bu kor
~dan hayrete düşmlişlerdir. 

em BAŞKA HADiSE 

TÜnus ~zerine bir taa.rru~ yapılabilcç_e- unutuluyor. ~~\cariları~ . .IWya tarafın- Sfraıl~ hacı Karaçobanla Zira• 
ğine in.ınmadun. Italyan ı~b~tçılnrının dan ~g:ll ve -~IA. ech1diğini kabul etselc at d~ıreaı araımda münazaalı olup 
petrola buçuğa, pam1*a .ihtiyacı oldu- bile gene Turkiye petrol yolunu katı maJilcemeıinc;e verilen tedbiri ih
ğundm>. ve kauçuk Felemenk Hindista- surette kapamıya kAfidir. tiyati lcararile ıatılarak bedelinin 
nından. pamuk Mısırdan ve Ilindistan- Müfrit bir nikbinliğe kapılmadan, bll- bankada muhaf azaıı mukarrer 
dan, petrol ise Baküyü hesaba katmadan J..assa mihver devletlerinin harp yapamı- bulunan l O parça (25, 76) metre 
Irakla ~ geldiğine göre, :millver yacaklannı haykırmadan - ki bu yan- mikip ceviz kütüjü, bulunduiu 
devletlerinin ve bilhassa Italyanın bir lış bir iddia olur - şu prensibi vazcde- Turhal islaıyonu açık araziıinde 
harbe giriştikleri takdirde partiyi ancak lim: füılya, bir harbe başlıyacak olsa J 6-6-939 cuma günü saat 1 O da 
y.akın şarkı ele geçirmekle kazanıWlle- bile, seri ve napo1yonvarl bir hareketle toptan açık artırma ile ıahtacak.. Satıı D. 
ccltlcrı aşikfırdır. Italya, Almanyanın yakın ;:ırkın geçitlcriru fcthebneden bu hr. Bu artırmada en ıon teklif be- No. 
gerçekten müttefiki olduğu, onun dev- harbi devam ettiremez. imdi, bu geçitler her nıetre mikabına tahmin olu
rcsinl gübniye, onun yarunda harbet- ona bugün ltapatıhnış olduğu 1çin, bir nan l 5 lira kıymetin yüzde 75 tini 
meğe karar verdiği ölçüde, ancak Mısır kaç hafta zarfında, Almanyanm iktısa- bulmadığı takdirde 21-6-939 çar
ve Suriye üt.erine saıdırabllir, Alman- den ve netice itibariyle asker! bakımdan tamba günü aynı aaat ve yerde 
yanın ancak Roman~a, ~ya ve Ba- bir tablt, blr nevi ltalyanca konuşan 2. C:İ açık artırma yapılacakbr. 

Muhammen 
Bedeli 
Lira K. 

Pragda yerleşen Alman allelerlne 
ıneosup bir 90k ge1ı9 kızlar esrarengiz 

aurette ortadan ..kaybolmupardır. 
uırlardan bazılarının cesetleri bulun

tnuştur. Bunların ya Südet Almanlarm
ttan ~e Slovak olmaları Bohemya :ve Mo
ravyada yerleşen Alman ailelerinin ce
saretlerint kırmıştır. 

BIR BAŞKA RIKAYE DAHA 

kil üzerine saldırabileceği gıbi Avusturya haline gelir. Talıp olanların tayin kılınan gün 
Imcli bu neviden her türlü emellere - La .Reyubliqıu Te ,.atinde Turhal iıtaıyon bina-

nihaye~ veren iki h1\dise, vukua gelmiş- Picrre Dominique - ıı açık araziıinde hazır bulunma-
tir: Mısırın müdafaa tertibatı alması, ve AKDENiZ MODAF AASINDA lan ve daha fazla malumat almak 
Ingiliz - Türk anlaşmasL SURIYENtN MEVKU ve~ameyi aörmek iatiyenlerin 

Fr ı.ı şiınall Afrikası F.ransanm as- 939-826 No. ile memuriyetimize 
Alınan polisi Çek ordusu hesabına se-- ans, tl . in beşte birlnl ihtiva müracaat eylemeleri ilin olunur. 

nelerden berl depo edilmiş olan yerılltı kerl kuvve enn dan <ıa Mısırın mildafaa Tcmps gazetesinde Fransız - Türk an- ( 1171) 
petrol mahzenlerinin kapılanru haftalar- ederken bir yan Trablustaki 80 bin laşmnsından bahseden general Catroux 
<ıa beri dığı hald kil ük b haline konulması, diyor ki: 

ld
n ed ara ı....ı.. Yüeb:e ç ir iz Italyan askerinin ehemmiyetini bybet- Böyle bir anln~a Çanakkaleden IZMIR SULH HUKUK HA. 

e e cmem"1ı...... 't rce ton pet- . üve dA kauçuk yolunu w··· KIMLl(itNDEN 
rolu ihtiva eden bu yeta.ltı mahzenleri mesı ve onların~ uınluY~- uguw aramak 'fnıblusa knd.ar gerilmiş olan şarkt Ak- : 

h ıı..-da ki Çek veya Sudanda lüz pam deniz müdafaa barajına hayat ve sela- Ahmet Te Nazmiye Te Nazlının 
81UL.1U e.! ordusuna mensup hr dilmesi demektir. 
b'tl . imkfınından ma um e met verecektir. Bu barajda Fransız man- tayian mutnıarrıf olduklnrı lzmir-

za ı er veya nMerlerden hiç birinin _..:ı ( Fransa )yn d nl d bul d t "k ah 1 bo le 
§imdiye kadar memleketferinin istiklll Türk~~ l~tere vedn-ek Iran, nsı tm a unan topraklar esaslı bir e epecı m al esinin z ut 
diipnanlarına malffinat ve-:..-..ı. olıiıa- şeref sözüyle bağlanmaSl ha'""• k ti ta nskeıi rol oynıyacak mevkidedir. Tilrki- ıokaiında kain 6 No. tajlı dört 

u~us Af nistanm da bu re e - ye ve Mısırın mukavemet mmtnkalarını odalı Ve mahkemece Terilen iza-
lan çok pyanı dikkat bir hAdiae teşkil Irak ve el~ .(l ektir ~ünkü Türkiye t~kil edeceği bir hat üzerinde bulunan lei fUJU kararına iıtinaden ı2-7-
etmektedir. Bu mahzenlerin inşasında kip etm en ~,.,1 dır•. F ansa dolayı- S k 939 "h 
kullanılan Çek amelelerlnden kırk ikisi bu Uç devlete, b<>ti ı • r la si 

1 
Fi urlye, omşusu Filistinle bir.llkte ara- tarı ine müıadif çartamha 

tevkif edilerek her tlirlil tazyikata ma- siyle Sariyenin, Inglltcre do Y; ~ e et- da irtıôatı temin edeceltlerdlr. Suriye ıün6 aaat ıs de lzmir ıulh hukuk 
lisfnin aynı cephede birleşme e P - ve Filistin bu iki kalenin yanlarını ör- malikemeai salonunda aatıtı yapı-

ruz bırakıldıkları halde sükt1t etmişler- ı tal 1 k anması de- "-
di.r. ıol yolunun l yan ara np tecektir. Yollarını ve detnlryollarını lacaKtır. Bu arhrmada tahmin 

ALMAN MEKTEPLER! mekUr. . Anadolu ve Filistin yollarlyle birleştlrcn o~un~ bedelin yüzde yetmit beti 
Buna Akdeniuie Fransız - Inglliz de- Suriye lstanhulla Kahire arasında de- nısbetınde bedel Terildiğl suret-

Moravyanın ve Boheınyarun cfatihle- niz kuvvetini ilAve ediniz. B~ ku~·et vamlıhğı temln edecek ve kuvvetlerin te ta.'ibine ibaleıi yapılacak akıi 
rD balkı almanlqtınnak hülyasiyle bil- _ AkdenWn biziın ticaret gemilcrlmııe sevk ve idaresine açık tutacakta. Sahip takdırde ıaht ıs giin daha uzatı
tiln çocuk.lann Alman mekteplerine gön- kapablsa bile - onu I~ ~t ı:- olduğu deniz ~e hava ilsleriyle Kıb~ıs. larak ikinci artırması 29-7-939 cu
derilnıesiııl mecbıui kıJ.maia çalıjıyor- mUerin .. de kapatır. ?örülil,yor ki kilit Anadolu, 7rusun veMISlrla 11:1i?athalin- ma aıünü ıaat 15 de yine daire-
lar. Brno şehrinde ilk mektebe devam adamakıllı muhkemdır. • de Akdenıı sularının kontrolü ışlnde rol mi:ıde yapılacakbr. 
eden 26,000 çocuk ancak 500 ü Alman Arnavutluk :i§galinin stratejik ehcmmı- oynıyacaktır. Gayri menkul 6zerinde hale ta-
mektcbine gitmektedir. yeti cenuptan kuşatıldığın~, .. Yunan~ Nih~yet ~prağmm ve toprak altının lehinde bulunanlar ellerindeki 

ÇEKLERiN PAROLASI tanın endişede ve Italyanın onunde eğıl- servetiyle, pıpe - linet ile harp ekonoml- resmi vcaaiklerile birlikte 20 gün 
miye !made olduğundan bahscdildLB~- sini besliyccekiir. içinde dairemize müracaatları la-

Bütün iş yerlerinde, bUrolarda Çekler garistanın intikam saati yaklaştığını his- ÇilnkU Suriye buğday ve pamuk is- znlidır. Akıi halde haklarında ta-
arasındaki parola mümkün olduğu ka- sederek Ma'kedonyaya elini uz.atmıya ~ tihsnl eder, Musul pclrolları Şam Trnb- pu ıicilli malum olmadıkça pay
-Oar az çalışmak az iş yapmaktan iba- zır olduğu söylendi. Viktor Emnnuelin lusu limanında akar, yukarı Cezirede Ia,madan hariç kalacaklardır. 
rettir. kmnı almış olan Bulgar kralına göya uyumakta olan kendi petrollerini de çı- Müzayedeye İftirak etmek isti • 

Muhtelif kasabalarında sık sık Alman Vardarın bUtün sol sahili hUtiln Yunan karmıya amadedir. yenler kıymeti muhamminenin 

139 Bayraklı Mizan 1615 No. lu aokak 10/12 taj 
No. lu 172,05 metre murabbaı Ana. 

143 Şehitler 2 inci altın perakendesi aokak 41 /l taj 
No. lu 156,48 metre murabbaı Araa. 

144 Şehitler Savlet 1519 No. lu aokak 17 taj No. lu 
115,,34 metre murabbaı Arsa. 

147 Şehitler Baladur 1505 No. lu aokak 2 taj No. lu 
52,46 M. murabbaı Ana. 

149 Şehitler 2 inci altın çıkmazında 53 taj No. lu 
117,36 mette murabbaı Araa. 

155 Şehitler 2 inci altın çikmazmda 57 taj No. lu 
135,29 metre murabbaı Ana. 

156 Şehitler Demir Mehmetçik 1507 No. lu aokak 
98,15 metre murabbaı Arıa. 

157 Şehitler 2 inci albn çıQnazında 51 taj No. lu 
210,95 metre murabba Ana. 

158 Bumava Havuibqı aokak 18/1 taj No. lu 65,70 
metre murabbaı Arsa. 

l 59 Burna va Havuzbqı sokak 35 taj No. lu 52, 17 
metre murabbaı Ana. 

34 41 

78 24 

46 14 

91 97 

70 42 

67 65 

78 52 

105 48 
16 43 

13 00 

160 Bumava Küçükçay sokak 32/34 taj No. lu 171,08 47,75 
metre murabbaı Ana. 

161 Burnan Havuzbqı aokak 32/1 taj No. lu 42,48 10,65 

metre murabbaı Ana. 
162 BumaTa Ha~ IObk 41 taj No. lu 218,98 54,75 

metre mura!Jheı Ana. 
t 63 Bumava t inci yaka sokak 3-3/ 1 taj No. lu 168, 75 25,32 

metre munhbaı Ana. 
164 Buma•a Sngili aobk 12 taj No. lu 138,05 

metre manw.ı Ana. 
166 Göztepe Nenatbey 96 No. lu aokak 6 No. lu 68 

metre murahbeı Ana. 
166 (}~yular Urla tote1i üzerinde bakkal Saidin 

evinin aıb hududunu te,kil eden 1857 ada 6 

20 71 

47 60 

panel sayıh 1823,02 metre murabbaı Tarla. 273 45 
Yukarıda yazılı emTalin mülkiyetleri 7. 6. 939 tarihinden itibaren 

15 giin müddetle açık arhrma uıulile müzayedeye konulmuıtur. lha· 
leli 22. 6. 939 tarihinde perfClftbe günü aaat 14 de milli emlak mü
dUrlüğilnde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden 
yüzde 7,5 depozito akçeai yahrmaları ve yevmi mezkUrda milli emlak 
müdürlüğünde toplanacak sabf komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 1946 (1169) 

askerleri öldüriililyor. Suçluları bulmak '!°Takyac;ı ve Dobriça vadedilmiş. Her ş? Şarktaki bu muvaffnkıyetiyle Fransa yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey 
bbil olmuyor. Pilsen de 14 Alman za- mümkündür. 1912 de iki hatA işlemış milı:ssir bir harp siyaseti lçln lilzumlu akç.uı veya milli bir banka temi-
hl~n ~vQfu~a n~~re~rl~~~B~~~m~li~~ın~u~rl~clin~~tm~~~ ~h~~dmd~ll~m~~ ----------------------------
rinde linlfonnalan kezzapla yakılmıştır. rnesi de milmkündür. Şartname 20-6-939 tarihinden ihaleyi müteakip müfteri ihale kı biç bir hükme hacet kalmakıı-

Çcklerin bu fanliyetlerine mukabil Fak.lt Türkiyenln Bul aristandnn dört u / k S itibaren herkesin 1törebilmeıi için bedelini vermediği veya vereme- ! zm vecibesini ifa etmiyen mÜ'9 
müstevlileT de Çekyayı tamamen cer- b~ misli ilstün bir askerl kuvvet ln- cıavacı ı Ve por açıkta ve gayri menkulün evsafı diği ıurette .gayri menkul tekrar teriden tahıil olunacaktır. Daha 
manize etmeğe uğraşıyorlar. General gütere ve Fransaya istin.at eden Yuna- Türk Hava Kurumu tarafından n~ da 9artnamede yazılıdır. Gayri 15 gün müddetle artırmaya konu- fazla malumat almak iıtiyenler 
Mentz bu işe memur edilmiştir. nistan ihmal edilir bir kuvvet değildir. redilen •Havacılık ve Spor• mecmuası- menkulün vergi ve ferağ harçları lup bu artırmada en çok bedel ve- dairemizin 939-11 tS ıayılı doı -

mm ekyadaki Bir de OD iki ada1ann. bllbe- InaWz nm 240 mcı sayısı da faydalı mUndere- alıcıya ait olup ihale bedeli defa- renin üzerine ihalesi yapılacak 1 yasına müracaatları lüzumu ili.n 
tahakkuk ed"*' ihale far- olunur. 1998 (t180) 



YENIASIR 

YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ..• 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

insanlara ölüm ve dehşet saçan hu korkunç haşaratı 

Mumyanın 
v 

ayagı 

Esvabına gelince, o hepsinden garipti. Kağıtlnrınızın uçmasına mani olacak 
Zift ile biribirine yapışmııı ve bandları bir şey lazım, değil mi~ 
henüz çözülmemiş bir mumyaya ait ol- Yılan derisi gibi soğuk ve yumuşak 
duğu ilk bakışta anlaşılan, kırmızılı, si- cliyel elimden tuttu, yola çıktık. 

11 Haziran 939 pazar günü sa
bah saat onda birinci kordon 
mustafa bey caddesinde 1388 in
ci sokakta 3 numaralı apartıma
nın birinci katında it bankası tef
lerinden bay suavi kösteme ait 
fevkalade zarif ve nadide mobil
yaları müzayede suretiyle satıla
caktır. 

ynhlı, eski Mısır ynzılariyle işlemeli bol · Bir ok hızıyla, solda ve sağda haya
bir etek.. Jetlerin kıpırdadığı kurşuni bir boşluktan 

Rüyalara mahsus süratli zaman ve me- geçtik. 
kanı ile, birden kendimi tekrar antikacı Bir an sadece denizi ve gökyüzünü 

1 

dükkanında gördüm. İhtiyar antikacı, gördük. 
baykuş gözü gibi biribirine yakın ve te- Bir kaç dakika sonra uzaktan dikili 
kerlek gözlerini hona dikerek: 1 taflar belirmeğe başladı. Esfenkslerin 

- ihtiyar Fravun memnun olmıyacak, bekçilik ettikleri ehramlar ülkesine gel
diyordu, kızını pek severdi zavallıcık, miştik. 

pek düşkündü. Prenses, beni pembe renkli bir granit 
Hadisenin en garip tarafı, yatağımın dağına doğru götürdü, bir şule yakarak 

perdelerinin arasından çıkan genç Mısırlı önüme düştü. 

kızın ayaklarından birinin bileğinden ke- Kayaların içinde, dıvarları binlerce 
sik oluşuydu. eli, binlerce sene uğraştıracak kadar 

Genç kız, topallıyarak, ayağın üzerin- muğlıık resimlerle, Hiyeroğliflerle süsülü 
de kurbağa glbi sıçradığı masııya yak- bitmez tükenmez koridorlardan geçerek, 
laştı ve kenarına tutunarak durdu. Göz- dört köşe büyük odalara girdik. Oda
lerinin inci gibi parlıyan yaşlarla dolduğu- ların ortasındaki boşluklardan daha de
nu gördüm. rinlere iniliyordu. Duvarlarda kartal ve 

Gözlerini yaşarten düşünceli gayet iyi yılan resimleri, ancak ölülerin bütün bir 
anlamıştım: Masamın Üstündeki ayak ebediyetle tetkiki edebilecekleri kadar 
onundu. girift granit efsaneleri vardı. 

Mısırlı kız, ayağına hazin hazin baktı. Nihayet, kendimizi, gözle hudutları 

1ki üç defa, hemen tutacakmış gibi elini tayin cdilemiyecek kadar uzun ve geniş 
uzattı, muvaffak olamadı. O zaman, bir salonda bulduk. iki taraflı muazzam 
prenses ile ayağı arasında pek garip bir sütunların arasından meşalelerin sarı 

muhavere başladı. Otuz asır evvel Mısır- alevleri görünüyordu. 
da konuşulan lisanı, o gece her nedense Gözlerim, yarı karanlığa alıştığı ıçın 

Satılacak etyalar meyanında 
gayet tık ve nadide dört kapılı 
aletli avudire kaplamadan dolap, 
tuvalet, iki komodino, ve bir kar
yola iki kitilik, ve taburesi, kök 
cevizden mamul modern vitrinli 
büfe, yine kök cevizden mamul 
kare yemek masası ve dört adet 
ceviz maroken sandalye, masif 
cevizden mamul modem ipekli 
movare kumat tan kanape, iki kol
tuk, iki sandalye, ceviz orta ma -
sası ile iki sigara masası, dokuz 
parçalı zarif kanepe takımı, gayet 
tık ve nadide tek, dörtlü alektrik 
avizoları, modern tül perde ve 
kurnitleri, yedi parçalı hasır takı
mı, nikel portmanto, ceviz radyp 
masası, mavi fileler, pamuk ve 
yün yataklar, divan muhtelif he
zaran iskemleler, sulu ve yağlı 
boya tablolar, penbe tabak takım
ları, likör kıristal takımı, çay ta
kımları, muhtelif sürahiler, estor 
perdeler, soba ve boruları ısparta 
halı ve seccadeler, ve sair bir çok 
etyalar müzayede suretiyle satıla
caktır. Satış peşindir. 

ben de pek iyi anlıyordum. etrafı iyice seçebiliyordum. Yeraltı mil-
Prenses Hermontis, kıristal çanlar gibi letlerinin kralları tahtalara kurulmuşlardı. 

ihtizazlar, yumuşak bir sesle konuşuyor- Buruşuk yüzlü ihtiyar adamlar, bembeyaz 
du: sakalları, E.sfenkslerin gibi sabit bakışlı 

- Ey benim sevgili küçük ayağım, sen gözleriyle arıılarına giren yabancıyı tet
benden daima kaçarsın ama, benim sana kik ediyorlardı. Her hükümdarın arka
ne iyi baktığımı hiç hatırlamıyor musun? sında tebaası ve muasırları olan timsah· 
Seni su mermerinden yapılmış leğenler· lar, yılanlar, kuıılar, kediler sıralanmışlar

dc kokulu sularla yıkadım. Topuğunu dı. Kimi miyavlıyor, kimi kanatlarını çır• 
hurma ağaçlarının yağına batırılmış sün- pıyor, kimi de korkunç bir gülüşle koca
ger taşiyle yumuşattım. Tırnakların altın man çenelerini biribirinden ayırıyordu. 
makaslarla kesilip aygır dişleriyle parla- Prenses, tanıdığı mumyaları nazikane 
tılırdı. Senin için, bütün Mısırlı kızların aelamlıyarak beni, babcuıı olan Fravunun 
kıskandıkları en süslü, renkli burunları önüne kadar götürdü. Sevinçle ellerini 
yukarı kıvrık papuçlar seçerdim. Baş çırparak: 
parmağında kıymetli yüzükler takılıydı. - Ayağımı buldum, diye haykırdı. 
T emhel bir ayağın bile şikayet etmiyeceği Ayağımı buldum. Bu kibar adam ayağı-
kadar hafif bir vücut taşıyordun. mı bana bağışladı. 

Ayak, şikayetli ve acı bir sesle cevap Fravunun arkasında sıralanmış olan 

verdi: tebaası, siyah, bornz ve bakır renkli ahali 
- Benim artık size ait olmadığımı pek hep bir ağızdan haykırdılar: 

iyi biliyorsunuz. Ben para ile saulchm. - Prenses Hermontis ayağını buldu. 
ihtiyar antikacı, kendisiyle evlenmeğe - Prenses, Hermontis ayağını buldu. 
razı olmadığınız için size garaz olmuştu. Fravun, memnuniyetle gülümsiyerek 

intikamını aldı. Tep mezarlarının dibin- bana baktı: 

de sizin tabutunuzu açan nrabı o gönder- Rüyaların her şey mümkün kılan kud
mişti. Sizi topal bırııkıp, yer altında, dün- retinden cesaret alarak prenses Hermon· 
yadan çoktan kalkmış milletlerin top- tis ile evlenmek istediğimi söyledim. 
lnntısına iştirak etmenize mani olmaktı Fravun, garip arzumu gözlerini hayretle 
maksadı. Ve işte nihayet beni anttı. Ben açarak dinledikten sonra sordu: 
tırtık sizin olamam. Fidyei necat olarak - Nereden geliyorsun} Kaç yaşında-
verebileceğiniz beş altınınız var mı} sın? 

- Fransızım ve yirmi yedi yaşında
yım, muhterem Fravunl. 

- Heyhat, elmaslarım, yüzüklerim, 
altın ve gümüş dolu keselerim hep çalın

dı. Bütün mumyalar bir ağızdan tekrar
Prenses sıçradı. O zaman ben de söze !adılar. 

karıştım: - Yirmi yedi yaşında ve otuz asırlık 

- Prenses, dedim, ben kimsenin ayn- prenses Hermontis ile evlenmek istiyor. 
ğını haksız yere zaptetmek istemem. An
tikacıya verdiğim beş altını ödeyemezse
niz bile, ayağınızı size memnuniyetle he
diye ederim. Sizin gibi zarif bir prense
sin benim yüzümden topal kalmasını ta• 
savvur etmek bile beni müteessir eder. 

* 
Yalnu: prenses Hermontis gülmedi. 

Belki ricamı, mumyaların alay edecekleri 
kadar garip bulmamıştı, belki o da beni 
seviyordu. ihtiyar Fravun. 

- Hiç olmazsa, iki bin senelik olsay• 
Kısa, fakat pek şairane ve kahramanca 

söylediğim nutuk bitince, güzel Mısırlı 
kız, biraz hayret ve derin bir minnettar- dın kızımı sana memnuniyetle verirdim, 
lık ifadesiyle yüzüme baktı .. Gözleri ko- dedi, fakat aranızdaki yaş farkı pek bü-

. ıkl l parladı yük.. Hem de, bizim kızlarımızın koca-yu mavı ış ar a . 
Kurbağalar gibi tnçraması durarak sü- lan da kendileri gibi e.bediyete kadar. d.a: 

kunetle teslim olan yağını aldı, yeni is- yanıklı olmalıdırlar. Sızler arhk kendınızı 

k · · · d b. kadın gı'bı' 'ıt'ına muhafaza etmek usulünü bile bilmiyorsu
arpınını prova e en ır 

·ı w w t kt S topallıgwının nuz. On beş asır evvel ölenler §imdi bir 
ı e sag ayagına a ı. onra 

•w • k d' · · · d k • · d da avuç toz oldular .• Bak benim etlerim ne 
gcçtıgıne en ısını ınan ırma ıçın o a . 
b . k d d l sert, kemıklerim çelik gibi sağlam 1.. Kı-
ır ·aç n ım o aştı. .. .. 

Ah b b 
. k d ' d yamet gunune kadar, hayatımdaki yüzü-

- , a am ne sevınece , ıyor u, .. 

t l ı_ ld w d d l k d " t mü ve vucudumu muhafaza edeceğim. opa Ka ıgım an o ayı o a ar mu e• 
. ·d · k' D wd w .. d . "b Kızım Hermontis de bir bronz heykelden 

essır ı ı ·ı. og ugum gun en ılı aren, 
bütün tebaasını seferber ederek beni ta daha çok dayanacaktır. O zaman sizin 
kıyamet gününe kadar olduğum gibi mu- tozlarınızın son zerresini dahi rüzgar da

ğıtmış olacak. Halbuki, biz hepimiz öyle 
hafaza edecek muazzam ve mühkem bir 
mezar yaptırdığı halde bu felakete uğra
mam onu benden çok betbaht etmişti . 

Gelin benimle beraber, babamı görün .. 
Bana ayağımı iade ettiğinizden dolayı 

sizi pek iyi kar§ılıyacaktır. 
Bu teklifi gayet tabii ve makul adde

derek kabul ettim. Bana şark vari bir 
eda veren iri çiçekli bir ropdöı1embr gi
yerek, prensesi takibe hazır olduğumu 

söyledim. 

* 

kuvvetliyiz ki ... Parmaklarımın kuvvetini 

hissediyor musun?. 
Kolumu o kadar §iddetli sıktılar ki 

uyandım ve arkadaşım Alfredi karşımda 
gördüm: Kolumdan çekerek beni uyan

dınnağa çalışıyordu: 

- Seni ebedi uykucu seni!. Vakit öğ
leyi geçti. Vaadini unuttun mu, sergiye 
gidecektin ya!.. Davetiye nerede?. 

Masamın üstündeki kağıtların arasın
da davetiyeyi ararken, bir gece evvel 
mumyanın ayağını koyduğum yerde 
Prenses Hermontisin boyunundaki küçük 

Yola çıkmadan evvel genç kız boynun- yeşil mabudu görünce ne kadar hayret 
daki küçük yeşil mubudu çıkararak masa- ettiğimi tasavvur edebilirsiniz. 

Türk müzayede salonu 
müdüriyeti 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - 19 uncu adanın 196 metre 

murabbaındaki 37 sayılı arsası -
nın satı'ı baş katiplikteki 11artna. 
mesi veçhile açık artırmaya ko -
nulmu,tur. Muhammen bedeli 
2352 lira olup ihalesi 26-6-939 pa
zartesi günü saat 16 dadır. lftİrak 
edecekler 177 liralık teminatı, öğ
leden sonra kapalı bulunmasına 
binaen öğleden evvel i• bankası
na yatırarak makbuzile encüme-
ne gelirler. u 

2 - 57 inci adanın 514,50 met
re murabbaındaki 21 sayılı arsa
sının satıtı bat katiplikteki ,art
namesi veçhile açık artırmaya ko
nulmustur. Muhammen bedeli 
3087 li,ra olup ihalesi 26-6-939 pa
zartesi günü saat 16 dadır. ittir ak 
edecekler 231 lira 53 kuru,luk te
minatı öğleden sonra kapalı bu· 
lunmasına binaen öğleden evvel 
is bankasına yatırarak makbuzi-
1~ encümene gelirler. 

10-14-19-23 (1184) 

Doktor 

Hami~ Ataman 
KULAK, BURUN, BO<'.;AZ ve HAN

ÇERE HASTALIKJ...ARI UZMA,.""i! 
Manisa, İzmir caddesi No. 132 

Şen sineması yanında 
Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 

tedavi eder 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
İZMİR MEMLEKE'J' 

HAS'J' AHESİ DAHİLİYE 
MÜ'J' AHASSISI 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahrlıet Cemil 
Oral 

MemleJıet hastanesi 
esJıi operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
ne inde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

IZMIR SiCiL TiCARET ME· 
MURLUôUNDAN: 

Mehmet Özdem ticaret unvanİ· 
le izmirde murabıt çartısında 24 
numaralı mağazada yol ve inşaat 
müteahhitliğiyle uğratan mehmet 
Özdemin i•bu ticaret unvanı tica
ret kanunu hükümlerine göre sici· 
lin 2525 numarasına kayt ve tes-. .._. . "' 

ile 

öldürünüz 

Bir çift kara sinek bir yazda 1,500,000 olur 

Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 
zanteri, Kara humma, verem, Şar· 
bon, Kolera gibi bir çok salgın has
talıklar taşıyan sinek, tahta kurusu, 
Pire güve ve b ··tün haşeratı uyan
madan FAYDA ile imha ediniz ... 

FAYDA bütün aşerat öldürü~ü 

mayilerin en iyisi ve müessiridir-.. 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu la· 
til ve sıhhidir ... 

Adi gazı boya ile JıarqtıraraJı ve 

süslü Avrupa ve Amerilıa etiJıeti ve 

marJıası JıoyaraJı F A Y DA yerine 

satmalı istiyenler vardır. Safıınınız 
FAYDA ism ·ne dilılıat ediniz. 

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

• • D 

• • • 

IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
2 nci HUKUK DAiRESiNDEN: 

Hazinei maliye taraf mdan ve
rilen dava arzuhalinde izmırın 
kartıyaka donanmacı mahallesi
nin safa sokağında 18 eski ve 231 
taj nolu evde oturmakta iken se
nelerdenberi tegayyüp eden hüse· ı 
yinin tegayyübünden bahisle ga- · 
iplik kararının itasını istemit ol
masına mebni medeni kanunun 
32 nci maddesi mucibince adı ge
çen büseyin hakkında malumatı 
olanların itbu ilan tarihinden iti
baren bir sene için İzmir asliye 
mahkemesi ikinci hukuk dairesine 
müracaatla malumatlarını bildir
meleri için davet makamına kaim 
olmak üzere gazete ile ilanen teb
liği mahkeme kararı iktizaıından 
olmakla karar veçhile keyfiyet 
ilin olunur. 

10-6-39 10-7-39 10~9 
1992 (1177) 

IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
2 nci HUKUK DAiRESi: 

Hazinei maliye tarafından ve
rilen dava arzuhalinde izmırın 
mecidiye mahallesinin emir ah • 
met sokağında kain 10 tajlı evde 
oturmaktalar iken tegayyüp eden 
ayfe namı diğer hasibe ve kızı 
zihniyenin tegayyüp eylediklerin· 
den bahisle gaiplik kararının ita
sını istemit olmasına mebni me
deni kanunun 32 nci maddesi mu
cibince adı geçen ayfe namı diğer 
hasibe ve kızı zihniye hakkında 
malumatı olanların itbu ilan tari
hinden itibaren bir sene içinde İz
mir asliye mahkemesi 2nci hukuk 
dairesine müracaatla malumatla
rını bildirmeleri için davet maka
mına kaim olmak üzere gazete ile 
ilanen tebliği mahkeme kararı ik· 
tizasından olmakla karar veçhile 
keyfiyet ilin olunur. 

10-6-939 10-7-39 10-8-39 
1991 (1179) 

Zayi 
lzmir emniyet direktörlüğün -

den aldığım 32-3458 sayılı ikamet 
tezkeresiyle itlemek üzere veri • 
len vesikayı ve cemiyetten alın -
mıt iki adet cüzdanımı zayi eyle
dim. 

Yenisini alacağımdan eskisi • 
nin hükmü olmadığını ilin eyle-. 
rım. 

lzmir lkiçetmelik Nalınci çık
mazı 325 numarada Mahmut Rauf 

• 
• 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczaneıııi TL 5023 

lzmir Enternasyonal Fuarı riya
setinden: 
1 - Kültür.parktaki Maarif müzesinin 835 lira 47 kurut bedeli ke

ıifli elektrik tesisatı 14. 6. 939 çar§UDba günü saat 16 da Fuar komite· 
since açık eksiltme ile ihde edilecektir. Muvakkat teminatı 63 liradır. 

2 - Kültürparktaki Maarif müzesinin 339 lira 82 kul'U! bedeli ke
tifli yangın ıöndürme tesisatı 14. 6. 939 çartamba günü saat 16 da 
Fuar komitesince açık eksilbne ile ihale edilecektir. Muvakkat temi
natı 26 liradır. 

3 - Kültürparkta yapılacak 2245 lira 32 kurut bedeli keıifli hali 
inıası 14. 6. 939 çar§8Dlba günü saat 16 da Fuu komitesince açık ek
silbne ile ihale edilecektir. Muvakkat teminatı 170 liradır. 

1983 (1174) 

inhisarlar Umum müdürlüğün
den: 
1 - 12. 6. 939 tarihinde ihale edileceği ili.n olunan 7 adet tahaın

mür kabının eksiltmesi görülen lüzum üzerine 1 O gün müddetle temdit 
edilmiıtir. · 

2 - Muhammen bedeli 23000 muvakkat teminatı 1725 liradır. 
3 - Pazarlık 23. 6. 39 cuma günii saat 13 de Kabatqtw levazim 

ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şarbıaıneler her gün sözü geçen ıube veznesinden ve lzmlr bat 

müdürlüklerinden 57 kunıı mukabilinde alınacağı gibi plinı da göril
lebilir. 

5 - Münakuaya iıtirak ebnek iatiyen firmalar verecekleri malze
menin teferrüat ve evsafını gösterir tekliflerinin münakasa tarihinden 
1 O gÜn evveline kadar inhİlarlar umum müdürlüğü müskirat fabrika
Jan ıubesine vermeleri li.zımdır. 

6 - Eltiiltmeye gireceklerin yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlitt
te mezkUr komisyona gehneleri. 

10, 11 1973 '(1175) 

Turgutlu belediyesinden: 
Belediyemizin 75 lira ücretli fen memurluğu münhaldir. Taliplerin 

Nafıa vekaletince musaddak belediye fen memurluğunda çalııma eh
liyetleri ve bulunduklan hizmetlere ait vesaikle birlikte belediyemize 
müracaatlan. 

10, 14, 18, 22 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalık.lan Operatörü 

Her gün hastalannı saat üçten son
ra Atatürk caddesi cEski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayenehn
neslnde kabul eder. 

TELEFON ı 2987 

1984 (1173) 

IZMIR 2 ncl iCRA MEMUR· 
LUOUNDANı 

lzmirde karataf postacı a1i riza 
sokağında 25 numarada ölü fikri 
veresesinden kızları lütfiye ve 
mukaddes tarafları.ıa. 

ölü fikriyenin Hüsniyeye 600 
lira borcundan dolayı mahcuz 
evinize ehli vukuf marifeti ile 600 
lira kıymet takdir edilmiftir. Bu 
takdiri kıymete kartı bir itirazı· 
nız varsa icra iflas kanununun 
103 maddesi mucibince üç gün 
içinde bildirmeniz ilanen teblii 
nlunı 



T. Bovven Rees Messageries Umdal Olivier ve Fratelli Sperco e· eutsc e 
vante Linie 

G. M. 8. H. HAMBURG 
ve şürekası Maritimes A=~~:.~~o. Şürekası Vapur Acentası 
CUHARD LİNE K U M p A H y A $ 1 HELLENic Ll.NES LTD. BİRİNCİ KORDON REES ADRJATİCA S. A. Dİ 

Liverpool ve ANGHYRA vapuru 5-8 haziran ara- BiHASI TEL. 2443 HAVİGATİOHE 
HİLE UTİER LARİSSA vapuru halen limanımızda Glasgov hattı THEOP GA vapuru 1 sında beklenilmekte olup Rotterdam 

BOTBNiA vapuru Haziran nihaye- temmuz tarihinde gelerek ayni giln 1s.. Hamburg ve Anversa limanları için yük LONDRA HATrJ : ZARA motörti 7 haziranda gelir, ayni olup 10 hazirana kadar Anvers, Rotter-
tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- alacaktır. •POLO• vapuru 3 Haziranda Londra gün Pire, Korfu, Sti. 40. Brmdisl, Valo- dam, Bremen ve Hamburg için yük 
mal çıkaracaktır. k t d ktir HELLAS vapuru 15/ 17 haziran ara- ve Anverstcn gelip yük çıkaracak ve na, Durazzo, Gravosa Spalato, Zara, Fi- alacaktır. 

Gerek vapurlann muvasallt tarihleri, re e e ece · . sınJa beklenilmekte olup Rotterdam, aynı zamanda Londra ve Bull için yük ume, Triesteye hareket eder. DELOS vapuru 21 haziranda belde-
isimleri ve navlunlan hakkında acenta Her türlO i%8lıat ve mal&mat lçm 81- Hamburg ve Anversa limanlan için yük alacaktır. LERO motörü 8 haziran 939 da gelir, niyor. 24 hazirana kadar Anvers, Rot-
. . aft . rinci kordonda 156 numarada LAU- alacaktır. ayni gün Patmo Lero Kalimno İstan- terdam, Bremen ve Hamburg için yük 

hır teahhüt bna gıremez. Daha fazla ..,., BELGİON vapuru ayın nihayetinde ı.JVERPOOL HATTI .. : ' . '. alacaktır. 
tablllt almak için T. Boven 8- ve Şr. RENT REBOUL ve ŞER.•ıu vapur acen- beklenilmekte olup Rotlerdam Ham- koy, Rodoıı, Barı, Venedilc ve Trıesteye TAJILİYE : 
nın 2353 telefon numara.oına müracaat tasma müracaat edilmesi rica olunur. burg ve Anversa limanlan için ;,.;ık ala- .MAROİNİAN • vapuru 10 Haziranda hareket eder. ARKADİA 15 hazlrand bek 
edllmea rica olunur TELEFON : 2 3 7 5 cak:tır. Liverpoldan gelip yük ~cak ve ay- BARLE'ITA motörü 14 haziran 939 . vapuru a -

• B • •., • ~,... • n ARASI HATTI nı zamanda Liverpol lçın yük alacalı: - da elir . .. p· rfu lenıyor. Bremenden mal çıkaracaktır. 
~...,.... g , aynı gun ı.re, Ko , Saranda 

ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR tır. B · disi Val o ' 
_________________ , ____ • 1•• YUGOSLAV BANDffiALI •OPORTO• vapurunun yükleri Is- rın '. ona,. raç, Ragosa, Spalato, DEH HORSKE MİDDEL-

k 
tanbulda aktarma edilerek Denizbank Zara, Fıwne, Trıeste ve Venedike ha-r. C. Zı·raat Ban ası uLOVCENn •DUMLUPINAib vapuru ile gelmlştir. reket eder. HAVSLİNJE, osı.o 

CİTTA Dl BARİ motörll 15 haziran BOSPHORUS vapuru 28 hazirana 
Lüks vapuru ll haziran 939 pazar 

günü Şu.şak, Venedik ve Pireden mu- GoULANDRİS BROTHERS LTD 939 da gelir, ayni gün İstanbul, Pire, doğnı bekleniyor. Le Havre ve Norveç 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BbUKTiRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası. buhınanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p\Ana göre ik
ramiye daiıtılacaktır : 

' Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4, 250, LOOO• 

40 ,. 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT ı Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyie verilecektir. 
Kur'ıılar senede 4 defa, 1 Eylfil, ı Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 

!erinde çekilecektir. • 

·-----------------..... ~~~ 
Taze T emjz Ucuz ilaç 

Türlü Tuvalet Çeşitleri Her 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Bllylik Salepçi.oğlu hanı brşımıda.. 

Fenni gözlük için 
Kemal Kamil Aktaş 

Bütün Gözlük ve Teferrü 
Barornetrolar, lirometro, Altimetro, Pedometro, Sferometro 

ile bütün ilini ölçüler, Optik herf8Y. 

Eıre bölgesinin en büyük gözlükçülük 

DEPOSU 

--------------------------~~ 
Siz de bu kremden şaşmavını7. 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanhğının resmi ruhsatın• 

hiiz bir (en ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir dalına ÜS· 

tin ve eşsiz kalmışbr. 

Krem Balsam in 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vil

cııda getirilmiş yeı:ane sılıhl krem
lerdir. 

Krem Balsam in 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, 

sıhhi ev•aftnı "Lonclra, Paris, Berlin, 
Nevyor:. güzellik enstitülerinden yüz
lerce krenı arasında birincilik mükifa
fını kazannıış olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis acı badcuı ile yapılmış ıfuıdiiıı: ve 

KREMLERi 

gece şekilleri vardır. .. . 
KREM BALSAMİN; öteden beri taıwılDIŞ hususı .a<o ve tup şeklinde satılır. 

i. 'GİLİZ KANZUK ECZANESt. BEYOt'iLU • İSTANBUL 

vasa!St edip ayni gün Köstence ve Var- PİRE Napoli, Marsilya ve Cenovaya hareket için yük alacaktır. 
naya hareket edecektir. NEA BELLAS• eder. Cenovada (5.7) Romolo S/ Avus- AMERİCAN EXPORT Ll.NES, İNC 

uLOVCENn ı.ükıı transatlantik vapuru ile Pire - tralya için aktarma alır. EXCHESTER vapuru halen limanı-
vapuru 17 haziran 939 cumartesi gil- Nev. York hattı Pire - Nev - York se- ROYALE ,...EEn .. Au mızdadır. Nevyork için yük alacaktır. 

nü Köstenceden avdet edip 18 haziran ·'"-t üdd ti 12 gün, Nev • York fuan .n na. .n D. T. R. T. 
939 pazar günü saat 12 de: Yana m e. . DAİ•E K M 

Pire _ Arnavutluk limanları _ Kotor- için husıısl fiatler Pireden hareket ta- • U PAHY ASI TİSZA m?töril 8 ~anda beklenl-
Dubrovnik - Split V enedik ve Triesteye rihleri: DEUCALİON vapuru 8 haziran 939 yor .. Tuna limanları içın yük alacaktır. 
hareket edecektir. 1 TEMMUZ 12 Al;.USTOS, 23 EYLÜL tarihinde gelerek Burgas, Varna, Kös- BUDAPEST motörü 20 haziranda 

ANGLO - EGYPTİAN MAİL LİNE Gerek vapıuların muvasa!At tarihleri, tenceye hareket eder. bekleniyor. Tuna limanları için yUk 
PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT isimleri !unları hak TRİTON vapuru 13 Haziran 939 ta- alacalı:tır. 

HAYFA - İSKENDERİYEYE hat gerek vapur b" 
1 
~~t":ı:U,. glrem - rihinde Amsterdam, Rotterdam ve Bam- SZEGED motörü 26 hazirana doğnı 

•CAİRO CİTY• LfiKs VAPURU ile kında acenta ~ e almak için Bırı: burg limanlanna yük alarak hareket bekleniyor .. Beyrut, İskenderiye ve 
Marsilya için Beyrut-Day{a-İsken- Daha fazla t eder. Portsait için yük alacaktır. 
hareket tarihleri deriye için hareket Kordonda l52 numarada •UMDAL• SVENSKA ORİENT LİNEİN DUNA motöril 8 temmuza doğru bek-

2/ 6/939 
16-6-939 
30-6-939 

tarihl · umumi deniz Acentalığı Lut müracaat 
lO/~ edilmesi rica olunur. BARDALAND motörü 20 haziran 939 !eniyor. Beyrut, İskenderiye ve Portsalt 

2'1-f>.9!9 Telefon : 4072 Müdüriyet tarihinde gelerek Rotterdam, Hamburg, için yük alacaktır. 

..mll!!lll!ml!!~!!'ll! .. -
8-7-93: Telefon : 3171 Acenta :...s:::::• limanlarına yük alarak SERViCE MARlrfME 

S AL ONDA AT YARIŞLARI 

~ Bir aile eğlencesidir 
"Jl •• ... • 

' ··~ ; ~ ........................................... .. 
: Manisa, Aydın, Balıkesir, DenWl, : 

/:r \\ E Mufla, Antalya, Afyonkarahisar, Kon· E 
~ EY• villlyetleri ve kazalan için acentalar ~ 

5aranınaktadır. : 

BORELAND motörü 28 Haziran 939 ROUMAİH 
tarihinde gelerek Rotterdam, Hamburg DUROSTOR va uru 9 hazlranda bekJe. 
ve Skandinavya limanlarına yük alarak niyor. Köstence~ Kalas ve Tuna l!mım-
hareket eder. lan için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTİME 1~1ann~ ~~ ':: 
Roumafn Kumpanyası suliyet kabul etmez. 
SUCEA VA vapuru 6 temmuz 939 ta- Daha fazla tafsillt için ATATbRK 

rihinde gelerek Malta, Cenova, Marsil- caddea 148 No.da V. I!'. R....., Van Der 
ya, limanları için yük ve yolcu alarak Zee ve Şsı. Vapur acentalılın• mllraca· 
hareket eder. at edilmesi rica olunur. 

İZMİRDE HER TÜTÜNCÜDEN ARAYINIZ- FiATl (100) PABADJK.... iTALYA Soc. An. di NAVİGAZİONE TELEFON: %00'1;ıoo8 
UMUM DEPOSU VE ftlÖRACAAT YERİ 1 tzMiR İKİNCİ MIBÇILAR Triyesteden l4/6 S/NEPTUNİA Ce- ------------

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

No. 8 - 10 l\ıtlSKİRAT SER BAYİİ HOSErtN BAHRİ VE ŞEKİP TİCA- nubl Afrika için aktarma alır. !ardaki değişikliklerden dolayı acenta 
RETHANESL Trlesteden haziran 939 da S/ROSAN- mesullyet kabul etmez_ Daha fazla taf. -------11••1-----------------•I DRA cenubl Afrika için aktarma alır. silAt için ikinci Kordonda FRATELLI 

1 h l d 
Cenovada 5 temmuz 939 da S/RO- SPERCO vapur acentasına müracaat 

n İSarlar Umum müdür üğün Cn: MOLOAvustralyaiçinaktarmaalır. edilmesiricaolımur. 
İ!Andaki hareket tarihleriyle navlun- TELEFON ı 200( - Z005 

1 - Şarbıame ve ketfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı nıaddeler 
naklinde kullanılmak üzere bir adet taç tekne kapalı zarf uaulile eluilt
meye konmuJtur. 

2 - Keıif bedeli 16442.64 muvakkat teminab 1233.19 liradır. 
3 - EluiJtme 16. 6. 39 Cuma gtinü aant 11 de kabatqta levazım 

ve mübayaat ıubeaindeki alım komiayonunda yapılac:alrtır. 
4 - Şartname plin ve keıifnameler 82 kurut mukabilinde Ankara 

ve lzmir haf müdiirlülderinden ve Kabatqta levazım vezneıinden 
almabilir. 

5 - isteklilerin mühürlü teklif mektuplannı kanuni vesailde birlik
te yüzde 7 .5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapıı]ı zarfların ihale anatinden bir anat evveline kadar 
saat 10 a kadar mezkUr komiayon bafkanlığuıa makbuz mukabilinde 
vermeleri lizımdır. 

2, 5, 10, 14 1882 (1113) 

D. D. Yolları 
misyonundan: 

8 nci işletme ko-

Satılık Çuvallar 
idaremize ait olup Alaancak ambarında mevcut kullanılmlf 10000 

çuval 21. 6. 939 çarınmba günü aaat 10 da Abancakta itletmemiz bi
nasında toplanacak komuyonda açık artırma ile satılacaktır. 

Muhammen bedeli 1200 lira, muvakkat teminat 90 liradır. 
Şartnamesi i§letme kaleminde görülebilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte komis-

yona gelmeleri. 4, 10 1915 (1120) 

Kiralık incir bahçesi 
Atçe ile Nazilli aruında kilin: 174+400 de idattımize ait 2500 

metre murabbaı incir bahçesi ve içindeki kulübe 3 aene müddetle Ja.. 
raya verilmek üzere nçık artırmaya çıkanlmlftır. ihalesi 19. 6. 939 
pazarteıi günü saat 11 de yapılacaktır. Sartnamesi Alaancakta iıletme 
kalemi ile Atçe ve Nazilli iatasyonlannda her zaman görülebilir. 3 se
nelik muhammen kirası 35 lira, muvakkat teminatı 265 kuruttur. is
teklilerin muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte Alaancak
ta i§letıne komisyonunda h8ZU' bulunmalan. 

3, 10 1902 (1116) 

1 LAN 
ödemiş müstahsilleri itibar koo

peratif bankasından: 
Bankamızın fevkalide umumi heyet toplantısı 28 Haziran 939 çar

pmba günü saat 10 da ödemif incir kooperatifi binasında yapılacağın
dan ortakların hazır bulunması rica olunur. 

RUZNAME 
1 - fdare mec!Ui raporunun okunması, 
2 - Bilinçonun tetkik ve tasvibi, 
3 - Mürakip raporunun okunması ve idare meclisinin ibrasına ka

rar verilmesi, 
4 - Bankanın taıfiyesi hakkında karar ittihazı ve tasfiye heyetinin 

ıeçilmeai, 
5 - Tasfiye mürakıbı seçilmesi. 
6 - Bankanın borçlular ve alacakWan ile reaen ıulh ve anJaım:ı 

ve ibra yapmağa tasfiye heyetine salahiyet verilmesine karar itaıı. 
(1170) 

HR$RRRT 
5ıhhahnizi 
h/Jtfid edi!JOT 

fı.1. ~~ 

ft 
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Devlet Demi:-yolları 8 nci işletme 
müdürlüğünden: 
Kiraya verilecek istasyon büfesi 
Mubammen beddlerile muvakkat teminatları hizalannda g&terilen 

Denizli ve Sarayköy iataayon büfeleri üç sene müddetle kiraya vuil
mek üzere açık artırmaya çıkanlmıttır. Artırma 29. 6. 939 perfembe 
günü saat 15 de Alsancakta iıletme binasında yapılacak ve biri bitin
ce diğerine bqlanncaktır. Şartnameleri itletme lı:aleminde ve mahallt 
utaayonlannda görülebilir. 

Denizli istaayon büfesi için üç senelik muhammen bedel 360, Mu
vakkat teminat 27 lira. 

Sarayköy istasyon büfesi için üç senelik muhammen bedel 225, 
Muvakkat teminat 16,90 liradır. 

hteklilerin tayin olunan vakıtte muvakkat teminat makbuzlanm 
ve zabıtaca tasdikli iyi huy vesikalannı hamilen komisyona gelmeleri. 

10, 14 1987 (1183) 

lzmir - Tire Gezi treni 
11. 6. 939 tarihinde lzmirden Tireye hareketi ilin edilen ııezi treni 

havanın müaaadesizliğinden dolayı 18. 6. 939 taribine tehir edilmif
tir. Muhterem halka ilan olunur. 

2000 (1182) 

"' .. 



çinliler çok Yaman ayanıyor ar 
Son bir ay içinde Japonlarla tam 839 mühim çarpışma yapmışlar ve 
51,851 Japon askeri öldürmüşler, bir çok Japon şilahı ele geçirmiş/ar 

En şiddetli muharebe Sovyetlerle olan müzakere 

Japon tayarecileri ve Japon bahriyelileri 
Londra, 9 (Ö.R) - Çin ajansı, Ja-

1 
fından müzaheret edilen kararı alaka Şanghay, 9 (Ö.R) - İngiliz konsolosu 

pın ordusunun geçen mayıs ayı içinde ile tefsir etmektedirler. Bu mahfeller, bir İngiliz iplik fabrikasında çalışan bir 
Çınde yapılan muharebelerde (51851) bunun Çin - Japon harbinde mühim bir İngiliz vatandaşının tevkifini ve fena 
ıııaktul verdiğini bildiriyor. Bu ajansa devre olduğunu ve aşağıdaki sebepler- muameleye düçar olmasını Japon konso
göre mayıs ayında 836 mUhim çarpışma den dolayı elzem bulunduğu kanaatin- losu nezdinde protesto etmiştir.. Jııwn 

olmuştur. Japonların asıl büyük zayia- dedirler. konsolosu da mütekabilen İngiliz !ı:on
ta uğradıklan mıntaka umumi taarruza İstikrar sermayesi son iki ay zarfın- solosbanesine bir protesto bırakarak İn
ııeçtikleri Hopei vilfıyetidir. da beş milyon Sterlin, yani istikrar için gilizlerin Çindeki mevcut vaziyet ve Ja-

Japon fırkaları burada birbiri ardın- tahsis edilen paramn yarısını kaybet- pon ordusunun sevkülceyş zaruretleri 
ta erimişlerdir. miştir. Söylendiğine göre bu kayıp bil- hakkında anlayışsızlığuu kaydetmiştir. 

Çinliler Japonlardan 1570 silah 173 hassa elinde bir çok Çin dolan bulunan Japon bahriye makamatı tarafından 
~tralyöz, yüz binlerce fişenk iğtinam Japonyanın bunları harp malzemesi sa- matbuata verilen bir deklarasyonda son 
jltmlşler, 486 esir almışlardır. Japonla- tın almak için derhal İngiliz lirasına çe- zamanlarda İngiliz - Japon hadiselerinin 
ıttn 286 zırhlı otomobili tahrip edilmiş- virmesinden ileri gelmiştir. Çin dolan artması kaydedilmekte ve bunun sebe
tlr. spekülA.syona karşı kontrolü olmıyan bi olarak İngilizlerin sevkülceyş zaru-

Şanghay, 9 (A.A) - Malt mahfeller pitasalardır. İstikrar sandığı tarafından retleri ve Japon ordusunca alınan aske
Çin dolarının şimdiki kıyınetini muha- kıymetinin muhafazası lüzumuna karar ri tedbirler hakkında hiç bir anlayış 
fazadan muvakkaten vaz geçmek hak- verilecek güne kadar muvakkaten te- göstermediklerini ve sanki Çinde vazi
londa htikümet tarafından verilen ve mevvüçler kaydedecektir. Bu tarih bel- yet normal imiş gibi haklan üzerinde 
Çin bankalariyle İngiliz bankaları tara- ki de yakın olacaktır. ısrar eylediklerini göstermektedir. 

Romanya hariciye nazırı 

Görüşmeleri ileri götürmek için Sir 
Vilyam Londradan Rusyaya gidiyor 

Londra, 9 (Ö.R) - Diplomatik mah-ı 
!ellerde tahmin edildiğine göre İngiliz ...... ~--~· 

Sovyet müzakerelerini yürütmek üzere 
1 Moskovaya gönderilen B. Vilyam Stran
I :ıın yarın Mosk9vaya hareketi müm
kiindür. 

Bir kaç gün kalmak üzere Londraya 
gelmiş olan Paris İngiliz büyük elçisi Sir 
E:rik Fipps, hareketinden evvel B. Vil
yam Strang ile görüşecektir. 

Londra, 9 (Ö.R) - İngiliz - Rus mü
zakerelerine iştirak için B. Vilyam 
Strang gelecek hafta başında Moskova
ya hareket edecektir. Bu sabah Lord 
Halifaks tarafından kabul edilmiştir. İn
gilterenin Paris sefiri de bu mülAkatta 
hazır bulunmuştur. 

Paris, 9 (A.A) - Berlinden bildirili-

rudan doğruya temasları kadar faydah 
olamaz. 
Ak:ıam Sovyet mah.felleri yakında bir 

. anlaşmanın akdi hakkında nikbin görüo 
nüyorlardı. Bununla beraber Sovyetle~ 
Birliği hükümetinin anlaşmaya zeyl 01"" 
rak yazılacak bir madde ile Sovyetleı 

Birliği Baltık devletleri yüzünden bu 
harbe sürüklendiği takdirde Fransa ile 
İngilterenin kendisine . yardıin edece]<.. 
!erinin tasrihinde ıarar etmesi mubte-
meldir. Sovyetler Baltık memleketler.inr 
deki Alman nüfuzunun korkulacak bir 
şekil aldığı ve buna yalnız böyle bit 
maddenin nihayet verebileceği kanaatin· 
dedirler. 

Populaire gazetesinde Brossolette ya• 
zıyor : 

yor ı Sovyet diplomasisi üç taraflı anlaşma· 
Fransız • İngiliz • Sovyet garantisinin ya Baltık devletlerinin de dahil bulun· 

Baltık devletlerine teşmili hakkında duğu isimli bir listenin i!Avesini iste-
kabul edilmiş gibi görünen hayati men- B. Molotof mekten vaz geçmeğe razi olacak mı? 
faatler formülü siyasi Alman mahfelle- nikbinliğe rağmen bu takviye keyfiyeti Yeni İngiliz tekliiinin bu kadar ileri 
rinde asabiyet uyandırmıştır.. Henüz henüz müphem bir proje mahiyetinde- hatta daha ileri gitmesini kabul edecek 
Almanyanın hayat! sahasına ithal edll- dir. İyi haber alan mahfellerde söylen- mi? Eğer yanılmıyorsak bunu hararetle 
miyen İspanyada harbe Almanların ge- diğine göre Tokyo, Almanya ve'" İtalya temenni edebiliriz. Şu ciheti düşünmek 
niş mikyasta iştirak ettikleri il!ln edil- tarafından uzak şarktaki Japon siyase- lazımdır, Avrupanın emniyeti bir İn
miş olmasına rağmen ayııi mahfeller tine ne gibi yardımlarda bulunulabile- giliz - Fransız • Sovyet anlaşmasının ak· 
garp devletlerinin Baltık memleketleri- ceğinin tasrih edilmesini istemektedir. dine bağlı bul~aktadır. 
ni bilvasıta garanti etmeleri ihtimali Paris, 9 (A.A) - Toutelleau Londra- Halifaksın nutku hakkında Epc.k ga· 
karşısında endişe izhar eylemektedirler. dan Figaro gazetesine bildiriyor : zetesi şunları yazıyor : 

Hamburger Fremdenblatt diyor ki ! Halifaks ile Maiski arasında dün ya- Totaliter devletlerin bir gün Halifak· 
İhatacılar vahim bir mesuliyet altına pılan mülfil<at hakkında elde edebildiği- sın ümit ettiği gibi daha mantıklı ha· 

giriyorlar. miz en emin malilınata göre aşağıdaki reket etmeleri mümkündür. Fakat bu 
Deutsche Allgemeine Zeitung, Bita- tasrlhatı verebilecek vaziyette bulunu- hal ancak kcrdilerinin en kuvvetli ol-

rafların suikaste maruz kaldıklarından yoruz ı madıklarına ve olamıyacaklarına kanaat 
bahsediyor. Ve dün akşam Bedinin si- 1 - Sovyet hUkümeti, Strangın se- getirdikleri gün mümkün olacaktır. 
yasi mahfellerinde Mkim olan intiba yahati haberini memnuniyetle karşıla- Ordre gazetesinde Claude Viviers ya· 
Ant! komintern paktın takviyesi için maktadır. Zira Sovyet hUkümeti bunu zıyor : 
Japonya ile yapılan müzakerelerin he- yeni bir metodun başlangıcı olarak te- Hakikat şudur ki kuvvete müracaat 
nüz esaslı neticeler vermediği merkezin- lAkki etmektedir. Filhakika mesele bil- usullerinden vaz geçilmedikçe müsale
de idi .. Berlinin Japon mahfellerinde hassa bir itimat meselesidir .. Ve hiç bir metperver tarzı tesviye mümkün ola· 
uzun bir zamandan beri izhar edilen şey iki hükümet mümessillerinin doğ- maz. 

lngiliz kral ve kraliçesi 
Kapitolde kongre azaları ile ayrı 

ayrı konuşarak görüştüler 
Londra, 9 (Ö.R) - Dün akşam kral 

ve kraliçe şerefine verdiği ziyafette, B. 
Ruzvelt iki büyük Anglo Sakson de
mokrasisini birleştiren biiyük dostluk-Bul~ar Başvekiline 

beyanata 
atfedilen 

. tan bahsetmiş ve demiştir ki ı 

Paris 9 (ö.R) - Paris Suvar gazetesi 
:e.ı~ar başvekili Köse Ivanofa atfen ce
nubi Dobrica hakkında Bulgaristan ve 
Romanya arasında görüşmeler yapıldı
ğını yazmıştı. Romanya hariciye nazırı 
Gafenko Havas ajasının Bükreş muha
birine bu münasebetle aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

cBence ortada bir yanlışlık vardır. 
Bulgar başvekili Köse Ivanof, Paris Su
varın kendisine atfettiği beyanatta bu· 
lunamaz.. Romanyanın hudutları asla 
müzakere mevzuu olmamıştır ve o!ıruya· 
caktır. Romanya, komşularına karşı ha· 
yırhahane dostluk duygularına rağınen 
bu hususta hiç bir şüpheye mahal hı· 
rakmamıştır.• 

Bükreş 9 (A.A) - Rador ajansı bil
diriyor: 

6 Haziranda başlıyan 9 ncu yıl dönü
mü şenliklerine dün gençlik bayramı da 
katılmıştır. Ve şenlikler kral ve veliah
din önünde milli stadyumda yapılmıştır. 
Bütün gazeteler neşrettikleri fevkalade 
nüshalarda kralın 9 yıldanberi başardı
ğı yapıcı "1leri gözden geçirmektedirler. 
Bu şenlikler milli Rönesansın birinci yıl 
dönümüne tesadüf etmesi •tibariyle da
ha derin bir mana kazanmaktadır. Straja 
Tarri teşkilatının on bin kadar azasının 
tertip edilen gençlik bayramı programı 
milli stadyumda kral ve maiyeti, hükü
met aµsı, kordiplomatik huzuriyle ya
pılmıştır. Kalabalık bir halk sürekli al
kışlarla programı takip etmiş ve yeni 
Romanyayı kuran kralı alkışlamıştır. 

• cevap verıyor •İki memleketimizin medeniyete en 
büyük hizmeti, iki milletimizin inldşa
fıru idare şekilleri olduğuna eminim. Zi
ra iki milletimiz birbirine tam emniyet 
ve itimat içinde yaşamak imkJlnmı bul
muşlardır. Bu sebeple aramızda hiç bir 
müstahkem mıntaka yoktur. Karşılıklı 

bir taarruza uğramaktan endişemi• yok
tur. Bundan dolayı birbirimize k&r11 hiç 
bir silAhİanma yarl§llla lüzum hisset
memekteyiz .. • 

Bu sabah majeeleler Kapitole giderek 
konııre balarının ellerini sıkmışlardır .• 
Sonra ReislcUınhurun nehir yatında öğ-
le yemeğini yemişlerdir. Kral ve kraliçe Kanadadan ayrılırken 

Bayan Ruzvelt ziyaretin sulha en bil- Endişe ve ıstırap anları yaşadık .. Fa- Nevyork, 9 (A.A) - İngiliz kral v• 

Rumen topçuları 
yük bir hizmet olduğunu söylemiştir .• kat bunlar bize bu ziyaret vesilesini ne kraliçesinin Nevyork sergisini ziyareti 
Reisicümhur Ruzvelt kral Corc ile uzun kadar arzu ettiğimizi anlattı. esnasında üniformalı 13.282 polis me
müddet görüştüğünü ve beynelmilel Kral, iki komşu olan Amerika ile Ka- muru kordon teşkil edecektir. Polis hu· 
meseleleri birlikte gözden geçirdiklerini nada arasındaki dostluk bağlarından ve sus! tedbirler almıştır. Diğer taraftan 
bildirmiş ve kral ile kraliçenin çok se- İngiltere ile imparatorluğun Ameriknya kral ve kraliçenin geçeceği yol üzerin· 
v!mli şahsiyetler olduğunu beyan etmiş· karşı olan samimi hüsnü niyetinden deki bazı noktalara durmağa mezun 60 

öğleden sonra spor müsabakaları yapıl
mış ve akşam Straja Tarri teşkilatı ta
rafından yabancı gençlik teşekkülleri. 
nin murahhasları şerefine bir resepsiyon 
verilmiştir. 

Londra 9 (ö.R) - Rumen parlamen
tosundaki beyanatında B. Gafenko Ro
manyamn hiç bir büyük devleti diğeri
ne karşı iltizam etmediğini ve araların

da bir ihtilaf mevzuu olmak istemediği
ni, Macarlarla bir dostluk paktının Tu
na vadisinde sulhun organize edilmesine 
hizmet edeceğini, Yugoslavyanın Rumen 
siyasetine tamamiyle iştirllk ettiğini, 

Rusya ile münasebetlerin eyi olduğıınu 
ve hariciye halk komiser vekili B. Po -
temkinin son Bükreş ziyaretinin de bu
nu göst~diğini söylemiştir. 

Londra 9 (ö.R) - Fransa başkuman
dam general Gamelin Parise dönmUştür. 

General Ingilterede mecburi askerlik -
ten ve silahlanma yolundaki muazzam 
gayretlerden dolayı memnunluğıınu bil
dirmiştir. 

ITALYADAKI AKiSLER tir. cümhur reisini temin eylemiştir. bin davetli mevcuttur. Detektifler boın· 
Roma 9 (ö.R) - Romanya korpora- Vaşington, 9 (A.A) - Dün akşam Kral, Amerikanın terakki ve refahı ba bulunabilecek bütün yerlerde, Jr· 

tif parlamentosunda hariciye nazırı B. cümhur sarayında verilen akşam ziya- ile iki memleket dostluğu hakkındaki landa müfritleri şefinin evinde ve kralın 
Gafenko bir nutuk söyliyerek demiştir fetinde Ruzvelt bir nutuk söyliyerek İn- kanaatini teyit ederek sözlerini bitir- geçeceği bütün sokaklarda araştırmalar 
ki: Hayat sahası formülünün ancak eko- giliz imparatorluğunu Amerikaya bir- miştir. yapmışlardır. Kral ve kraliçe sergideıı 
nomik bir şekli olabilir. Yani ham mad- leştiren bağları hatırlatmış ve iki mem- Vaşington, 9 (A.A) - İngiltere bü- sonra Kolombiya üniversitesini ve son· 
delerden mahrum olan memleketlere, leketin medeniyete ve milletlerin sela- yük elçiliğindeki Resepsiyon pek sami- ra da Ruzvelt ailesinin hususi ikamet• 
ham maddeleri bol memleketler tara - met ve refahına olan hizmetlerini kay- ml olmuştur. Bilhassa kraliçe bahçeyi gahım ziyaret e.deceklerdir. 
fından bunların temini nazarı dikkate deylemiştir. Ruzvelt, !ki memleket ara- tekrar tekrar dolaşarak bütün kadın da-
alınmalıdır. sındaki anlayışın devam ederek gittikçe vetlilerin hatırını sormuş, kral da bil- İki İngili" L d 

Ekalliyetler meselesi hakkında nazır, inkişaf etmesini ve dostluğumuzun iti- hassa J. P. Morgan Ue uzun bir görüşme z Or U 
Romanyanın komşulariyle dostça anlaş- lafını dilerim demiştir. yapmıştır. İstanbula gelcU.. 
malar akdine hazır olduğu ve R=n Bu nutka cevap veren İngiltere kralı, Kral ve kraliçenin saat yirmide veri- İstanbul, 9 (Hususi) - Beyne!rnilel 
bükümetinin fikrince Macar devletiyle gördüğü hararetli kabulden çok müta· len resmi akşam ziyafeti için sefaretten par!Aınentolar birliği Azasından ı.ord 
böyle bir aıılll§manın bilhassa faydalı hassı. ve müteheyyiç olduğunu kaydet. hareketi de muvasalatı gibi parlak teza- Rayner ve Lord Harold bu sahalı şehri• 
olabileceğin! oöylemiştir. tikten ıonra de~ ki : hürata vesile olm~tur. mlze geldiler. 


