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tlin mündcrecatmdan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

Frannı Sefiri Hariciye V ekilimizle 
Rumen Sefirinin Biivaresinde 

Başvekilimiz Rus Sefiri Terentiyef ile 
Rumen Sefirinin .rlltıaresinae 

Rumen Sejirinin .rllvaresinde 
8. Gaf cnko B. Sararoğlu ile 

1ngiliz S-firi Ba11an Gaf enko Ue 
Rumen Sefirinin aüıxmıstnde 

Nafıa Vekilinin tetkikleri 
latanbul 13 (Hwuıi) -Nafıa Vekili B. 

Ali Fuat Cebekoy öğleden aonra mühendis 
mektebini ziyaret ederek tetkiklerde bu
lundu •.• 

--------' Yeni A.. Mathu.aında ~. 

Rumen Sefirin.in ıii'vareai?ıdc 
Gafcnko Fransız Sefirinin RBfikc,silc 

Rumen Sflfirinin Bilvaresincüı 
Alman Sefiri Papcn Bayanlarla •• 

Gafenku Türk milletine 
Rumen Ha. nazırı güzel bir hitabede bulundu 
Bugün Y alovada Milli Jef imiz lnönü. 

tarafından kabul edilecektir ... 
An karadan 
etmektedir ..• 

ayrılan Gafenko ya 
Gafenko Perşembe 

Hariciye Vekilimiz refakat 
günü Atinada bulunacaktır 

Ankara, J3 (Hususi) _ Rumen hari-ı müzakerelerine bugün de dcvnm ebniş· bnknti mevcuttur. nu nkşnm ıniiznkcre
ciye nazırı n. Gnfenko hariciye vckfl~e- tir. İki dos~ dc~leti nliikn~r ~~.n biitün Icr hakkında resmi tebliğin neşn:dilme-
tinde hariciye \·ckilinıiz D. Snrncoğlu ılc meseleler uz rınde tnm hır goruş muta- - SONU 6 JNCl SAHİFl.1lE -

Stra 
Bu haft 

mühim 

Milletler 
---12---

Dış politikalarına 
vuzuh vermek · 
ınevkündedirler.-

· ç at'i eticey ğ 
adımlar atılmış olacak 

-*HAKKIOCAKOCLU 

Romanya hariciye nazırı Gafenko
nun Ankarayı ziyareti muhtelif 
memleketler tarafından muhtelif şe· 
killerde tefsir edilmektedir. 

Tefsir şekilleri ne olursa olsun mu
hakkak olan bir cihet vardır ki, o da 
bu ziyaretin, Balkanlarda kurulma
ı zaruri olan yeni siyasi ve askeri 

mesai iştirakine bir başlangıç teşkil 
eylediğidir. Kızıl ordu maneımılarından 

Alsancakta 
Bii' yat kulüp 
in ediliyor 
.AZnlrin devlet deıniryolları ntclyc 

ve sen-islerinde ~n1ışan memur ve 
müstnhdcmlcrdcn mürekkep olan 
Demirspor lrulübüni.in tcşebblisU ile 
Alsancakln bir ynt kuliiıl inşa edile

cektir. 
Dcmi~por kulübü gen !erinin de

niz spenı ile ı:cniş ölçildc nltıknlnn· 
mnlarını temin cdccclc olan bu tc· 
şcbbüs lrnvveılcn file çıkrnnk üzere
dir. E lti nTnlıtclbahirn gazinosunun 
bulunduğu yerde inşnntn başlnnmış-
hr. BC1§vc1dlimizin :ziyafetinde bulunnn zevat bir arada 

KARŞIYAKADA 

Dcnizyolları i~lctnıe idnrcsi de Kar
- SONU 2 lNCl SAYFADA-

BUkreş, 13 (A.A) - Türkiye harici- muhnbirine aşağıdaki beyanatta bulun
ye vekili B. Şükrü Snracoğlu1 Rador muştur : 
ajansının Anknrayn gönderdiği hususi - SONU G INCI S.ıUltFEDE -

Türkkuşu filosu 
Yeş· köyde çok parlak 

ava gösterileri yaptı 
İstnnbul, 13 (A.A) - Bugün öğleden ı İSTANBUL, 13 (Hususi) - Şehriıniz

sonrn snat 14 tc başlıyacak olan Türk- de bulunan Türkkuşu filosu bugiln Ye- . 

kuşunun uçuşlarını görmek Uzcre İstnn· I şilköyde hava gö terllcri, nkrobnsi uçuş. 
bul halkı sabahın çok erken vakitlerin- lan yaptı. Uçuşlnra baş öğretmen Sahi
de bnşlıyarak Ye§ilköye akın etmeğe ha Gökçen de iştirak etti. IInlk Tilrkku
başlrunış1nrdır. Sa::ıt 12 de Yeşilköy bir şunun muvaffakıyetli gösterilerini heya-

1 n h ı· . lm t cnnln tıkıp ederek gençlerimizi çok al-ma ış .. r n ını a ış ı. 
li kışlndı. Uçuı; mcydanlıınnın son ynğ-

Fna yete başhımış olan İnönil yüksek murlardnn çok ıslak olması ytizün-
yclken uçuşu knmpındnn Yeşilköye bu den Türkkuşu filosu Edirneye gitmck
snhah tnyyar ler yedeğinde nlaob<ıSi yn- ten §imdilik vaz geçmiştir. Ynnn snb h 
pacak plfmörlcr getirilmiştir. Bursaya hareket edilec k, orada ela ha-

Filo yarın sabah Bursaya uçacaktır. vn gösterileri ynpılncnktır. 
Bn. Sabiha Gökçen UÇU§a 

hazırlanırken (tayyare ile) 
Çekoslovakyanın inhilalini intaç Lo dr 13 (A A) _ Maiski, dün B. Halifnks ile buluşmuştur. 

l
eden hbaadiselebare .. tıekab ddüm eden yıl- Strnn~a ~erilen ~limntın rikislcri hnk- Londrnnın Sovyct ı_nahfcllerinde hfisll mımu11uınnıunn11JJJJJIHJJJIJJI 
arda, rışa g ı ulunan devletler k d .. .. k .. ere bu sabah Lord - SO.!'IJU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Şehirden Çehreler: 35 
· · k il k ·f · . . nn a goruşme uz ıçın, o e tı emnıyet sıstemıne kuv- __ .:.__:_ _____ -----:-------------

vet vermek bir gaye idi. 1 •ı• ·h ••k •• d ı 
. Mi~~etler cem~yetini. itimad edilir ngı iZ u um ar arı 

hır muessese halıne getırmek, kollek-

~!r~:.~i~etin mesnedini teşkil edi- K dadan ayrılı orlar 
Bu ıstıkametlerde inkişaf eden a 0 a y 

Arsıulusal politika faaliyetinde Bal
kan Antantı Üzerine düşen vazifeyi 
ifa edebiliyordu. 

Her şeyden evvel kabul etmeliyiz 
ki Balkan Antantı Balkan milletleri 
arasında bir tesanüd vücuda getir
mek yolunda çok faydalı olmuştur. 
Balkanlılar arasında hudutların mu
hafazasını emniyet altına almıştır. 

Balkanlılara beynelmilel hadiseler
de aralarndaki kuvvetli tesanüd sa· 
yesinde barış lehine olan rollerini ifa
da asla müşkülat çekmemişlerdir. 

Balkan Antantının bugüne kndnr 
olan mana ve kuvvetini kısaca ifade 
etmek luzım gelirse Balkanlılar ara
sında. sevgi bağlarını arttırmak ve 
Ye il masalar etrafında barış lehine 
müessir olmaktır. 

Çekoslovakyanın inhilalinden son
ra Avrupanın çehresi değişmistir. 
Artık yalnız Balkanlılar arasındaki 
sembolik sevgi bağlan barışı kurtar- Jııgiliz Krol ve KTıiliçesi Kanada yerlileri arasında 

Bu 

·YAKUP 
VE 

EVLATLARI 
YAKUBUN FİRARI -·-YAKUHUN AŞKI 

- :.-
YAKUBUN ZEVCELERİ --
YUSUF VE zınjuA -·-Bft..'Ni isnAIL .. 

illi--
Bugün lla ladığımız 

bu büyüJı tarihi tefrl· 

lıayı mulıalılıalı ofıu· 

.yunuz .. 
mağa kafi gelmemektedir. d 13 (ÖR) _ Kral ve kraliçe ve Temöv adasını ziyaretten sonrn Ter-

Ne~~iı:1~ ~t~~tr;A~rt~~~ yıllar K~~a:~ baM cynlctleri adını taşı~ növde Sen Jandnn hareketle Kanada IHlllllllllllHllllHHHIHIUllUUllH 
KKI OCAKOGLU yruı J'Cnİ Bronsvik, Prens Edvnrd adası - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Matbuata 
Çruıçarlı hnınnm 
Kubbe.ı tamam 

katı B. Cemal Çançar 
Ş~cıcleri dibinden 
Yalanın aman .• 



Spor Hadiseleri 

A1tınordu ve Altay 
tekrar ihya ediliyor 

İıklarını teşkil eden Altmordu ve Altay Evvelki gece iki kulübe mensup genç-
Izmirin en eski ve kudretli spor var-ı dır. 

kulllpleri. evvelce alınan bir kararla ad- ler Uçok kulübüne ait basketbol ~ 
lannı tepdil etmişlerdi. Bu ad değiştir- da güzel bir müsabaka yapmışlard1r. Bu 
sne vesilesiyle her iki lrulUbUn maddi ve müsabaka da, iki tarafın da hfil kıy
manevt varlıklan epiyce sarsılarak bazı mettar elemanlara malik bulundukları 
idarecileri bu kwüplerle alikalrını görülm\Şür. Bundan sonra basketbol 
kesmişlerdi temasları daha sık yapılacaktır. Alsan-

Bu iki kulübün idarecileri, şehrimizin cak kulübü de, Alsancak mevkiinde bir 
muvazeneli bir spor hayalının tesisi için basketbol sahası yaptıracaktır. 
biribiriyle müşavere halinde bulunarak ADIL GELDI 
çalışmalarını daha ciddi surette yürüt-
meğe karar vermiştir. Alsancak ve Uç- Uçok kultibünün kıymettar santer ha
ok .kulüpleri idare heyetleri pek yakında fı Adil tekrar Izmire gelmiştir. Adil eski 
toplanarak adlarının tepdiline karar ve
receklerdir. Üçok kulübü, eski adı olan 
(Altınordu) olacak, Alsancak da tekrar 
(Altay) ismini alacaktır. 

Idare heyetlerinin kararları. kulüp 
heyeti umwniyelerinin tasvibine arzolu
nacaktır. 

BASKETBOL ZEVK! 

Alsancak ve Uçok kulüpleri, Izmirde 
uzun seneler evvel Altay idman yurdu 
ve Altınordu spor kulübli mensupları 
ıtarafından tatbik edilen basketbol oyu
nunu ihyaya karar vermişlerdir. Türki
)'enin en namdar basketbolcuhrını ye
~tiren bu iki kulüp, son zamanlarda 
sık sık basketbol temasları yaparak bu 
iipOru, bir rekabet vesilesinden ziyade 
gençlik tarafından benimsenir bir spor 
pbesl olarak kullanmıya başlamışlar-

kulübündeki santer haf mevki.ini muha
faza edecektir. Bu suretle 'Oçok takımı 
tekrar eski kuvvetini iktisap etmiş olu-
yor. 

YEN! OYUNCULAR 

Bir taraftan -O-çok takınıı kuvvetlenir
ken, diğer taraf tan da Alsancaklılar boş 

durmamışlar ve takımlarını tensike b~ 
lamışlardır. Alsancak takımına üç yeni 
oyuncu iltihak etmiştir. Bunların lisans 
muameleleri en kısa zamanda ikmal olu
nacaktır. 

Galatasarayda oynıyan Cemil ile An
kara Gücünde oynıyan Vahap Izmire 
dönmek arzusundadırlar. Alsancak ku-

lübü, bu iki eski oyuncusunu tekrar 
kendi haflannda oynatmak imkAnını el
de etmek üzeredir. 

Alman piyasalarında 
ihracat maddelerimizin 3 Hazi

hakkında rana kadar vaziyeti 
neşredilen bir rapor 

$.Et-liff_~~HABERLERi Milletler 
---·'tr---

Dış poUtikalarına 
vuzuh vermek 
mevkündedirler--•-HAKKI OCAKOG.LU 

B. Haşmet 1 
~~-* ~·--~-

Pamuk Breslav 
---·-&-----

. Bugün· şehrimiz- Arsıulusal panayırma -eAşTABAFI ı tNct SAHİFEDE-

' 
b iştirakimiz 

Vam 1 ir surette d 1 --.tr-- Avrupa işlerine karısmaktan uzak 

yükselmektedir en ayrı tyOr Berlinticaretodua 10/14Maya.1939 bir politika takip etmek ·için hayli 

--*-- da açalmıı olan Bresli.v arsıulusal panayı- gayretler sarf eyledi~ ~lde bun~ 
Pamuk fiatlan son haftalar içinde Al- rma Türkiye adına bu yıl dahi iftirak ey- muvaffak ola~amı§, ıstila emC!lerı 

man piyualarında küçüle temevvüçlerle, lemiftir. Almanyada Türk ticaret odası karşısında vazıycte vuzuh ve katıyet 
hemen devamlı bir surette yükaelmiıtir. bu suretle Brealav panayınna Türkiye vermek mecburiyetini duymuştur. 
Bu yiikaelme libre baıma 1 cent den faz- adına dördüncü defa olarak iştirak ebnİf lngiltere Avrupada statükoyu ihlal 
la bulunmamaktadır. filhakika 24 Ni- bulunuyor. Ilk bir iıtirak da 1931 yılında edici bütün hareketlere karp harbe 
san da 10,49 ile açılan borsa 3 Haziran vaki olduğuna göre oda memleketimizi girmek teahhüdünü üzerine alını§ 
da 1 1 ,56 ile kapannllltır. Brealivda bqinci defa temsil eylemiıtir. bulun~yor. . • • 

Pamuk piyasasının bu müsait inkipfı Bu yılki panayıra Polonya. Macaristan, fn~l~~enı.n duyd_u~ bu .mc:cburı-
bilhassa Amerikanın pamuk vaziyetini Yugoslavya. Romanya, ve Bulgaristan yet !'':1fü~.m~tler mçın_van~dır. Ar-
düzeltmek. üzere aldığı tedbirlerin neti- dahi iştirak eylemi§lerdir. tık ışın şoylesı veya böylesı kalma-
cesi sayılmaktadır. Bilindiği üzere Ame- Ecnebi memleketler pavyonlan bu mıAştır. d kacak k- ük' bir 
--''-- dd --'--bil' d uk k d f f b '---dl · dil · ı vrupa a çı en uç 
nJU1 ma e mu.w.a ın e pam verme e a aır u ma&aıı. a mta e mlf o an kı l b" .. d" d ... ·1-

• çal . . vı c.ımın, utün unyayı cgıuıe 
suretiyle pamuk aab§ıru arttırmaga ış- B. Hn ..... ot ve cStaaten • Helle> adı verilen yeru bı'le bu"tun" A~•payı a•••• sur"' u-kle-

ak b ·1di 'ld,, d "'lt"~· d l tl L-'" d L rul l d T"...L:.. • .. ,. ,... ~ m ta ve ı rı igi üzere son zaman a Denizbank . . besi üdilrü ev e er ruuın e &.U mut ar ı. u .... ,.e ,, kaf el ,, . . l k 1 
1 ,000,000 balye Am~rikan ham lastik şehrimiz şu llanm :~1 atandı 20 metre boyunda ve 12 metre mege gibı .gd' ecegını an amıyan a -
k ıl • d I 'l il .. b d 1 d'l bay Haşmet Devlet Denizyo ~et- k d . l'W• d 1 ak .. 240 mamış ı ır. 
arş ıgın an ngı tere e mu a e e e ı · a ar genış ıgm e om uzere B" .. 'il l k lh b'r 

kted
. mesi umum müdür muavinliğine tayin . utun mı et er vu uu me uz ı 

me ır. metre boyunda ve 12 metre kadar genıt- h k d l . · ed 1 
P. k 1 · d d'" b. edilmiştir. 1.,,. d 1 _L •• 240 bb arp arşısın a yer erının ner e o a-
ıyasanın uvvet qmeaın e ıger ır . . . . . . ıgın e o mıur. uzere metre mura a- ,, k . l . b' _ ı. 

• •1 1 _L A ik d 1936 d • t.h Liman ışlerı İnhisarı, Denız bank ıda- k b' aha . 1 k cagını atıyet e tayın ve tes ıt etm~ 
amı o arıur. mer a a e ısı sa- ına ya ın ır s ışga ebne te ve ayn· k" decl' l Çü' k" A fi' 
14 •• h. . b hd' d'I . ld releri zamanında muvaffakıyetli mesai- T·· ı.:.. . . d .. hb b" mev un ır er. n u vrupa t-
atın mu ım nıs ette ta ıt e ı mış o u- İz ca ur.....,.e ıçın e ısb arat uroau ve l "k' I b l 

,, .. ril k ec1· o·" 1 k tl siyle temayüz eden bu arkadaşımızın - .. k h u· 1 k .. 'ki d . en 1 ıye ayrı mıı u unuyor. gu goste me ·t ır. ıger meme e e- . .. .. . b. muza ere ma a ı oma uzere ı aıre Ce h . b" . ba. "lk 1 ele 
. d ,, k .. ml' ahd'd t mirden aynlması teessuru mucıp ır h . d.l . • p erun ırı ya ncı u e er 

nn e yapbgı az ço one ı t ı a ne- ı..tıd' dir ta sıa e ı mqtı. k d'l · h h l k 1 ilK ıse en ı erme ayat sa ası arayan ar, 
ticesinde 19 38 cihan pamuk re o teei · d b Türkiye pavyonunda memleketimizin ı'stı'Ja• emellerı' besliyenler ve bunun 
29 300 000 b 1 H lb k' Temmuzun birinci günün en iti aren 

19
,3 7 'ın akyle t~t3m8uş7tu20r. 000 ab ~ ı faaliyete geçecek olan yeni teşkilatta B. hemen tekmil ihracat mahsulleri teşhir için de harbi bir vasıta sayanlar .. 

c an re o tesı . • ' a ye Haşmetin gayret ve faaliyetinden Deniz edilmişti. Bunlar arasında tütün, üzüm, Diğeri barışı kurtannağa çalıpn· 
yapmıştı, 1936 rekolteşı de 31,600,000 llan . l tm . . k . tif d d ıncır, fındık, ceviz, badem ve ku.ru ka- 1 ·ıı ti · h t • tikl"ll · e bal b r· 1 1935 d .. . yo ış e esının ço ıs a e e e- ar, mı e erın aya ve ıs a enn 

yeye a ıg. o muştu. en once~~ ceği muhakkaktır. yısı gibi meyvelerle pamuk, yün, tiftik, saygı gösterilmesini istiyenler, niha-
rekoltelere nısbetle son yıllar mahsulu B H t b bah Ankar ha keçi kılı kendir ve ipek gibi mensucat • ·1~ har-'- · kar b' "d .. . . . Filh ay aşme u sa aya - • yet ıstua c:Ketınc şı ır mu a-
onemlı hır fazlalak arzetmek.tedır. a- k t d k '-~ıetle temaslarda bulu bam maddeleri bilUınum zahire ve bek- faa h b' · k b 1 ed l rd' . .. . ı-e e e ece , vel.Ui - • ar ını a u en e ır. 
kıka 1935 den evvel en yuksek aevıye ak . 'f · b 1 ak uz" e- )iye numuneleri orman mahsulleri kökler A B Ik l d . . 00 b nac ve yenı vazı esme aş am • vrupa ve a an ar a ya~yan 
ile yanız 192 7 rekoltesı 28,000,0 al- Ank dan İ tanbul g ktir ve daha bir çok Türk mahsulleri göste- '11 ) b ik' h d b' · "it' re ara s a eçece · mı et er u ı cep e en ırınc ı ı-

ya tutmuıtur. . Kendi.sine yeni vazifesinde muvaffa- rilmi~tir. Almanyaya ihracı mevzuubahis haka mecburdurlar. Bitaraf kalabil-
19 39 rekoltesine gelınce bu huawıta kı tl dil . olmamakla beraber alakadarlara bir fikir ek .. •tı · h t h l hu . . • . Am . ye er enz. m umı en aya sa a arının • 

muhtelıf haberler verilmektedır. erı- verebilmek üzere ilk defa olarak bir çok d t. } • · · d · n~ _ • b l ,,,,,,__ u suz ugu ıçın e ıuaa etmış u u-
ka rekoltesinin umumi vaziyeti müsait y 1 k d~ :ürk kumaştan .num~deri gösteril: nuyor. Hakikatin ta kendisi budur. 
gibi gösterilmektedir. Buna mukabil ıne- 3 m 3 0 3 r a m P 1 nuştir. Her yıl oldugu gibı bu defa dahı Binaenaleyh düne kadar Balkan 
seli Arjantin rekoltesinin geçen yıl Pazartesi günü yeni Türk.iyeye ait büyük kıtada büyük Antantı ~günün şartları içinde bir 
84,000 tona kar§t bu sene ancak 65,000 resimlerle Türk halıları pavyonun dıvar• kuvvetti. 

Pamuk f iatleri de- · 

ton olacağı söyleniyor. ~~r::pınm hazırlıkları sona larını tezyin etmekte idi. Yine her yıl ol- Balkan Antantı şimalden gelecek 

Berlin Türk ticaret odası 24. Nisanda No. 8 20 00 15.00 21.50 -*- ermiştir. Kamp 19 haziran tarihine mU- duğu gibi alakadarlara Türk mahsulleri tehlikelere karp ileri karakol vazife-
J Hazirana kadar mühim ihracat madde- No. 9 23:00 16,00 22,00 SICAKLAR AR!'rl sadü pazartesi günü açılacaktır. hakkında binlerce b~~§Ürle~le !ürk ihı:a- sini gören küçük antanta sahipti 
lerimizin Alman piyasalarında ki vaziyeti No. 10 26,00 18,00 24,00 Havaların birden bire değişerek hara- Veremle mücadele cemiyeti, Yaman- catçılannı~ adreslerını havı bınlerce lıs- Binaenaleyh her vaziyete göre ted-

B 21100 26 00 rctin artması üzerine bir çok kimseler k b 1 teler tevzı olunmuştur. bir almag·ı derpi• eylememi(tti. hakkında bir rapor neşrebniştir. u ra- No. 11 29,50 , ır. •1 fi l . 'tm ~ lar kampının muvaffa ola i mesi için "Y ~ 
pordaki malumatı aıa~ıya yazıyoruz: No. 12 -.- 24,00 -- pınJ ara ve say ye ykeraile.rın1e gı~egc bazı fedakirlıklar yapmış ve çadır sayı- -*- Bugün vaziyet böyle değildir. Bal--

başlamışlardır. Bir ço e <?r e ı_ __ ı la h k edb' 1 · 
Piyasaların genel durum\lllda kayda Hamburgdaki bazı Alman finnalan l" larına, 1 ilk las Bo a ~ smı altmışa çıkarmıştır. Çadırlar yerle- j IUUUI r er vaziyete 8f11 t u en-

değer hemen hiç değişi.klik olmaml§hr. muhtelli memleketler 1938 üzümlerini P aj Gö c' yay ına, z aga rine takılmıştır. B R Yfl.RA.LANMA ni almağa tam ve kat'i bir cephe kur-
frurk n Alman tacirleri arumdaki i~ler 100 kilo başına Loco Hamburg gümrük- çıkmışlardır. Her gün Yamanlar kampına munta- Abbas oğlu Hasan adinda 14 yqında mağa, siyasi ve askeri mesai iştiraki 
mnumiyetle mahdut bulunmU§tur. Son lenmiş ve ardiyede teslim şartiyle aşağı- -- zam otobüs servisleri temin edilmiştir. bir çocuk Kızılçulluda bindiği hayvan- vücuda getirmeğc, yani kelimenin 
baftalann aiyui ııerginliği itler üzerine daki fiatlar üzerinden Haziran başında Ziraatin bir tamlı~ Yamanlar yolu tekrar tamir edilmiştir. dan düşerek başından yaralanmıştır. tam manasile müttefik bulunmağa 
\esirden tabiatile halt kalmamıştır. serbest olarak teklif yapmışlardır. Ziraat müdürlüğünden kazalar Ziraat ,,,,,,_*_ muhtaçtırlar. 

KURU OZOM 

Kuru üzüm üzerine geçen bahalar için
de muamele olduğu ifitilmcmiştir. Esasen 
bir taraftan İzmir ihracatçılarının son fi
atlarmda tenzlllt yapmaları ve diğer ta
raftan ilgili Alınan kontrol dairesinin de 
kendi fiatlarını yükseltmemesi iş yapıl
masını imldnsız ktlmlJ!ır. Eğer kilçük 
bazı partiler muamele görmüpe bunlar 
vaktiyle aerbest limana gelmiş ve elden 
çıkarılmasına zaruret görülmüş mallar
dan ibaret bulunmuştur. Fiatlara gelin
ce balen Izmirden istenen fiatlarla Al-
man kontrol dairesinin bu yıl ve geçen 
yıl bu aylarda ödenmesine müsaade et
tiği fiatları karşılıklı olarak aşağıya ya-
zıyoruz: 

Menşe ve kalite 100 muallimliklerine gönderilen bir tamim- Kozalıta çekirge ---- Bu ittifakı ne kadar ıüratle kura· 
kilosu de işlerin vaktinde yürümediği, sonılan mü .. adelesl tJ'vey oeıan bilir.terse, o k_adar barışa h. iz.m~t ey_· 

Izmir 11 ve 12 No: 
Izmir kUçük taneli iyi kalite 
Izmir > > a~ağı kalite 
Iran Bidona 
Iran koçan 
Yunan Kominth 
Yunan > > Excelent 
Yunan > Auslese golf 
Yunan küçük taneli 

INCffi 

k suallere ve istenilen izahata vaktinde .. 1 I cakl h kl-Il mar Bergama kazasına bağlı Komk nahi- yaptım •••er e.mış o a . ar, ayat ve ıstı a erı-
cevap verilmediği bildirilmiştir. liA A9A d l 1m b I 

Ycsinde ~1r:~ge çıktığı içın' mahallinde Dolaphkuyu mahallesinde oturan ba- nı e emnıyet a tına a lf u una-
Her ay ziraat vekfıletine gönderilmesi ..,<;A.LL, ki d 

58, icap eden maHlmata bazaıı tekitlere rağ- tedbir alınmıştır. Çekirgelerin tohum yan •Z• zabıtaya müracaat ederek on ca ar ır. l tl . d L~--1 
39,75 b rakmasına dan rmeden imhası ü daki , ______ ü ~1 Avrupa deve erın en aazı arının 

men cevap alınamadığı veya verilen ce- ı mey ve ç yaşın .ıuz.uıın vey O&unun te- dd" 1" li 'kal d • d "' 
35, vapların tetkik mahsulü olmadığının an- için gayret sarfedilmesi villyetten ma- cavüzUne uğradığını bildirmiştir. Genç t:,re u~ u to . tı 'Jcba;ını~ oglır ur 
45,75 laşıldığı, vazifenin benimsenerek yapıl- halline bldirilmiştir. kadın, bu tecavüz hAclisesi esnasında ev- ~~r ~;;!b- e~ ıstı ~U aı\ ça tm~.r 
44.25 ması istenmistir. -*- de kızından ve Uvey oğlundan başka Aıçın ka ı 'Ilır l e~s tedş eyi' ~mk el t dr. 
44,65 , ıu--- KVLrVRPAJU[ kimse bulunmadığını ve icap eden mu- rtı .~~.et er~n ış po ıtı a arın a 
46,50 İllı olıuJların Gişesind tik amelenin yapı1masını istemiştir. tereddudun yen kalmamışbr. Vuzuh 
47,50 son günü bil t e m errer ve kat'iyet, tehlikeleri önlemek için 
42, e satıp yapılmış -.·.- en büyük kuvvettir .•. 

İlk okullarda mezuniyet imtihan1an Zabıta, Kültürparkın dokuz eyHU ka- HAKKI OCAKOOLV 
bugün neticelenecektir. İkmal kalan ta- pısında Kültürpark biletleri satışında Elektrik saatlerinden --111'-"-. -._...,; 
Iebenin imtihanları da bir harta sonra suüstiınal yapıldığını tesbit etmiştir. ayap üaetl alınnayaealı AMERİKANllf 

Izmirde mal kahnadığından Türk ve yapılacaktır. Yarından itibaren ilk talı- Dokuz eylul kapısında gişe memurlu- Ölçü ve ayarlar müfettişliği tarafın- rJRAlfDAKİ ELCiSi 
Alman firmaları arasında da iş olmamış.- sil müessese]eri tamamen kapanmış ola- ğu yapan (S) ile et takip •memuru •İ• dan elektrik şirketine yapılan bir tebliğ- Vaşington, 12 (A.A) - Hariciye na-
tır. Hamburglu bazı evler Hambu.rgda caktır. nin mükerreren bilet sattıklan tesbit de elektrik sayaşlarmın ayarında müş- zın Tırandaki Amerika elçisiyle elçilik 
mevcut küçük partileri yine 100 kilo ba- -*- edilerek gişe mevcudu sayılmış ve 71 li- terilerden ayrıca bir ücret alınmaması memurlarının geri alındığım tebliğ ct.-

FrATLAR 100 KILO BAŞINA TüRK şına loco Hamburg gümrüklenmiş ve ar- Tirede bir hadise ra 75 kuruş bulunduğu görülmüştür. Bi- lazım geldiği bildirilmiştir. mlştir. 
LiRASI diyede teslim şartiyle aşağıdaki fiatlar !etlerin seri numaralan da tesbit edile-

Ürünler 

No. 7 

Uzerinden teklif etmişlerdir. Bir adana, eşini rek bilet ve gişe mevcutları arasında 16 
Nevi mark tabanca Ue yaraladı lira "e 35 kuru, fazlalık bulunduğu an-Haz. 1939 Kontrol Haz.i

başında İz- dairesin- ran 
mirden ce müsaa- 1938 Izmir Seluf an paket Layer 5 
istenen de edilen de kronen 

haziran 939 Izmir > > Lokum 7 

,00 21.00 > 

Evvelki akşam Tire kazasının Kemer !aşılmıştır. 
dere köyü yolunda bir hadise olmuştur. Aynj bileti iki defa satan iki memur 

73,75 Mustafa oğlu Mustafa adında bir adam, hakkında tahkikat yapılmaktadır. 
öteden beri araları açık bulunan karısı -*--

96• Ayşe Ergünün yolunu kesmiş ve Kara- rlcaret Jıalülıü fllnCISI 
--------------------------- dağ tabancasını çıkararak eski eşine ate~ tahsisatı hazırlandı 

Alsancakta Kont Volbi etmiştir. Çıkan kurıun Bn. Ayşeyi sağ Ticaret odası idare heyeti, bugün ya-
ayağından yaralamıştır. pacağı toplantıda kordonda inşa edile-

Bir yat kulüp Badapeıteden ayrıldı Yaralı hastanededir. Suçlu hakkında cek ticaret kulübü planını tetkik ede-

inşa ediliy~r . Budapeşte, l3 (A.A) _ Devlet nazı- takibata başlanmıştır. cek ve inşa tahsisatını ayıracaktır. 
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHiFEDE - Kont Volpi di Misur ta d"n M . _ .-*- . .MalQm olduğu üzere ticaret kulübü 

şıyaka sahilinde bir yat kulübü inşa n mali R a : u acarıs BiR r AYIN hına.sının parası ha.qrdır. Bu bina, eski 
ttir kt. M C h D -:-L--L ta tan ye nazın cmenyı Schneller ta- a·· "k İnhi 1 .d.. Sporting kul"b" .b. .• 1 b' la e ece ır. e su ClllQlillll& - uınru ve sar ar umum mil ur- u u gı ı guze ır eser o -

rafından evvelce planlan hazırlanan rafından şerefine verilen öğle yemeğin- lüğü müfettişlerinden B. Medeni İnce- caktır. Ticaret odası reisi B. Hakkı Bal
Karşıyaka yat kulübü hem muhitin de hazır bulunmuştur. oğlu gümrük teşkilatının İzmir teftiş cıoğlu cuma günü Avrupa seyahatine 
spor ihtiyacına cevap verecek, lıem Kont Volpi, öğleden sonra Budapeşte- heyetine tayin olunmuş ve gelerek va- çıkacak ve Avrupanın muhtelif şehirle--
de bir toplantı yeri olacaktır. den ayrılmıştır. zifesine başlamıştır. rinde iki ay kalacaktır. 

'\ 
Şehir Gazinosu 

lzmirin en güzel yeri olmuftur 

Çok yakında açılıyor 

_,,,,,,_ -*-Ticaret müdürlüğü Kapoı IJezleıelnln 
IJina.sı... evsafı teslJft olanda 
Mınfuka ticaret müdürlüğü ile ihracat Bundan sonra imal olunacak kapot 

kontro1örlüğü ve ölçüler idaresi, halen bezlerinin tesbit ve evsafı vekiller he
evkafa ait olan Roma bankası binasına yetince tesbit edilmiştir. Kabul edilen 
nakledecektir. Bina tutulmuştur. kararname dUn ticaret odasına tebliğ 
--------- --- --- olunmuştur. Bundan böyle memleket 

•
11 

...................................... dahilinde mevcut fabrikalarda imal olu-

l.Q~.~~!!.~~~~ ... Q~~~.'!.!~!J nacak kapot bezleri, yalnız tesbit olu-
Ankarada Sıhhat Ştlrası toplantıla- nan evsafı haiz olacaktır. 

rında hazır bulunan Dr. Cevdet Fuat Halen ellerinde kapot bezi bulundu
Özyar şehrimize dönm~i-ıtür. İzmir me- ran tüccarlar odaya müracaatle bunları 
busu Nazmi İlker Ankaraya, Denizli damgalatacaklardır. 29 hazirandan son
mebusu KA7.ım Samanlı Denizliye git- ra, damgalanmış kapot bezleri tip ve ev-

DALLARDAlf SESLER : 
••••••••••••••••••• 

Kimin için? 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

< Yeni Gün > ün tA Arabiatana kadar gönderdiği ( 1) muhabirin 
Fileaof Riza Tevfik'lc yaptığı mülakatı üç haftadanbcri mecmuanın 
yazılar arasında okuyor; kah yamyam: kah vah~i kıyafetli resimlerini 
görüyoruz. (Röportaj) modası çıkalıdanberi lstanbuldan Yakacığs 
giden muharriri çok gördük. Fakat Cebeli Lübnana muhabir gönderene 
rast gelmemiştik. 

Bu maııraf ve külfet kimin için ve ne için? .. 
Milli savaşın muzaffer Mehmetçikleri İstanbula akın ederken solu

ğu düşman gemisinde alan bir bedbaht için mi? Yoksa cSevn mua
hedesini imza ederken kullandığı kalemi bir hatırai zafer diye saklıyarı 
duygusuz için mi? .. 

Milli davaya ihanet eden bir şahsın adaletin pençesinden kaçarkerı 
vapurda ne düşündüğünü; lokantada ne yediğini, dolaştığı yerlerde 
hangi kıyafetlere girdiğini öğrenmek merakına düşecek kari bulacağı· 
ru tahmin edenler aldanırlar. Bu tarzda yazılar kariin merakını değil, 
olsa ol~ kin ve nefretini tahrik eder. 

Türk milletinin yüksek uluvvücenabı; derin şefkat ve merhameti 
sayesinde yalnız vatan topraklarında ya~ak ve ölmek saadetine ke· 
vuşmuı bir sabıkalıyı ikide birde { üstad jimnastik yaparken; üsta.! 
günq banyosu alırken, üstad eşile gezerken: üstad zeybek oynar• 
ken ... ) diye ancak bir Aydın efesine layık olacak şekilde onu takdi~ 
etmenin manası zannetmem ki bu hareketi yapanların lehine kayde01" 

lece.k bir not olsun. 
Mecmua ve gazete sahiplerinden milli hisleri kanatacak yazılardafl 

sakınmalarını istemek belli başlı bir hakkımız değil midir? 
{Yeni Gün) me~lUası Riza Tevfikle görüşmek için Lübnana ınıJ' 

harrir göndereceğine (Gandi) ile konuşmak üzere Hindistana adafll 
gönderseydi her halde daha yerinde bir iş yapmış olurdu ... 



..........•.............................. ,. 
: BaD düşünceler: : 
• • . . . . 
~ Hepimizin ~ 

vazifesi 

Çiçelı ue ağaç 
seuglslni llel' lıese 
tqdamalıtır .. 

. 

Başvekilin grupta beyanatı 
Yakında Hatayın kat'i ilhakını tesit 
etmekle bahtiyar olacağını müjdeledi 

Ankara, 13 (Tele.fonla) _ C. H. Par- bırsıilıkla beklediği Hataya ait Tilrk hatırasını hürmetle andıktan sonra bu 
tisi Meclis grubu umumi heyeti bugün Fransız milza.keresinin vardığı neticeyi muvaffakıyetlcrdcn dolayı onun yegane 
reis vekili Hasan Sakanın başkanhğın- umumi heyete arzedeceğini bildirdi. halefi muhterem Milli Şefimiz İnönüye 
da toplandı.. Bu müzakerelerin tam bir anlaşma ile ve bu işte büyük :faaliyet ve gayretleri 

Htıyli zamandtınberi iz.mir 
çehrai.ni değİJtİriyor. Yan
gın yerlerinin korkunç man· 
zaran ortadan kalktı. Onan 
yerine Aurupanın birçok mer· 
kederinde em•iıline ro.tlana
mıyan büyük bir park kaim 
olda. Parkın içindeki ye,;llik • 
göğüJerimiu in,irah ueriyor 

Yeni açılan caddelere diki· 
len oğaçlar l%111irin güulliii· 
ni arttırıyor. 

Başvekil muhterem doktor Refik Say- nihayet bulmuş telakki edileceğini ve görülen cümhuriyet hükümetine ve baş
dam ilk sözü alarak kürsüye geldi. Ha- pek yakın bir Atide Hatayın ana vatana vekilimize ve memleketin daimi koru
riciye vekili Şilkril Saracoğlunun ınisa- kat'l olarak iltihakını tesit etmekle balı- cusu muazzez Türk ordusuna Hatay na
firlmiz Romanya hariciye nazın Gafen- tiyar olacağını müjdeledi. mına minnet ve ~ükranlar ifade eden 
ko ve arkadaşları ile beraber bulundu- Umumi heyetin şiddetli ve sürekli al- ve hararet.le alkışlanan bir nutuk irat 
ğuııdan bugünkü celseye iştirak ederek kışları arasında kürsüden indi, bu mü- etti. 
malOmat arzedemiyeceğiııi. ve ona veka· nasebetle söz alan Kocaeli mebusu İb- Münakalat vekili Çetinkaya da Satya 
leten netayicini muhterem heyetin sa- nıhim Diplan Ebedi Şefimizin yüksek işi hakkında izahat vermiştir. 

B. Gaf enkonun hitabesi 
Balkan Antantı ve umumi sulh eserine 

hizmette cesaretle çalışacağız 

Ağaç ue ~çek •ec.ıgin lıenJi. 
•ini Ai.uttiriyor. F alcat bana 
rağmen bir çok yCIJ'amaslann 
tahrililıir ellnini IRniri gii
ullefliren bu uarlığın üurin
den a-'ı tatmak mümkün ol
mı70r. 

Geçen gün bir genç kültür
:parkta gez.inirken yolların ke
narlarındaki lidanlardan bir 
kaç dal kopardı. Bunları par
makları araında ez.erek par
çalailı. Bef aJun daha attı. 
Elibof lıalınca yeniden lı~lı 
bir Jal daha kırdı. 
Da)l(llllUftadun, kendiaine hi 

tap ettim. Euvelii hüuiyetini 
• aordam. Orta mektep talebe-

•i imif. 
Ankara, 13 (A.A) _ Dost ve mUtte- mamiyle takdir ediyorum- Kendileri- yan hususi bir konser yapılmıı ve emia- Ne için yaprak ue dalları ko-

fi.k. Romanya hariciye nazırı ekselins nin nezdinde bu derece otorite ile de- yonda Eneaku mükafatını kazanmıı olan parJı.ğını ıordam. 
B. Gafenko bugUn Ankara radyosunda vam etmekte olduklan eserin büyüklü- Rumen bestekarlarından Sabin Orgey- _ Ne olacalı iJıi yapralc lco-
'1irk milletine 8§8ğıdaki hitabede bu- ğü ka.rpsında biltün Rumen milletinin nin bazı milli ve Kllaik Türk tarkılann- parJım. 
!lunınuştur : hürmet ve hayranlık hislerine tercüman ~an bazı bestelerle Tuna musikisi edebi- Ceuabını c.ıerdi. 

Türk dinleyicilerime, olacağım. yatından ıeçilmi~ parçalar çalınRUftır. Mukabele ettim. 
Rumen milletinin samlmt seUınını Rumen milletinin sadık dostu Türk Bayan Gafenko ile Rumen hariciye - Y auram ba bahçeye yü~ 

bildirmekle bahtlyanm. Beni dinliyen milletinin şan, §Cref ve refahı için en nazırının refakat ve maiyetlerinde bulu- binlerce in.an giriyor. Herke• 
her kese de Ankaradaki ikameti ne de- hararetli temennilerimi bildiririm. nan zevat ve Rumen • Türk ve diğer ec- aenin gibi dü,ünae, ilıiıer yap
rece sevdiğimi llÖylemek isterim.. Ben Ankara, 13 (A.A) - Üç günden beri nebi matbuat mümessillerinin hazır bu- ralı lco:parıa bahçeden eaer 
fbndiye bc1ar yalnız bütün kom§u mil· şehrimizde bulunmakta olan Rumen ha- lunduklan bu emisyon ıonunda .B. Ca- kalmaz.. 
Jetlerin sıkı bJr surette merbut bulundu- riciye nazın B. Gafenko ve bayan Ga- fcnko T-ürk milletine hitaben bir beya- f aü /uz.ardı. Bir lıaç aaniye 
iu muhterem bir mazinin parlak hatıra- fenko refakat ve maiyetlerindeki zevat natta bulunmU§tur. düfiindü. Halılı.ını~ c.ıar, alle-
Jannı tqıyan Boğaz.içinin incisi İstan- bu akŞ8l1l saat 19.30 da husust trenle İs- Rumen hariciye nazın ile refikası ve deniıriz. bir daha koparmam 
bulu tanıyordum. Şimdi Anadolu yayla- tanbula hareket etmişlerdir. ıniaafirlerimiz müteakıben radyo merke- dedi 
mıın vakur dekoru içinde cilretk.Ar bir Hariciye vekilimiz B. Saracoğlu Şük- zinin salonlarında hazırlanmıt mükellef Eminim lıi bu delilı.anlı bir • 
pyrettn ate~ bir azmin yeniden doğ- ri1 de misafirlerimize refakat eylemekte- bir büfeden izaz edilmitler ve bu arada daha ağaçlara ile ~çeldere 
mU§ büyük bir kuvvetin yaşıyan sembo- dir. B. Gafenko matbuat mümessillerini di- elini azalmayacaktır. Tahrib-
lü olan yeni hUkUmet merkezini keşfet- Rumen hariciye nazırı . istasyonda ha- ğer hususi bir salonda kabul ederek An· lı&r itiyadın teıiri altında kal
tim. Size Kemal Atatürk gibi bijyük bir riciye vekfileti umumi litibi B. Numan karaya "nki ziyaret ihli9aalaımı ifade ey- ıa kendi.ile yaphğım müna-
tnJnlApcmın batınupna kaqı duyduiu-~ De .A,ıS.ara m9Vkl ~ ...._:... .... ___ , L L • • ı ...,. lwdırlayecalıtır. 

rr- . . ener&l -,-· . ._. ve ıııu 1UCDUe&et nancıye nazır a~ Ş./ırin al.an .,. · itim 
BUZ taabbutklr hUrmeti ne kadar iyi mandaDı B Kemal Gaçe, hariciye aNmıK!a seçen sörüfmelere ait malWııa~ : ı.. _ • • • _.e ad :, tl : 
anlaclalım• ve bu hürmete ne derece iş- vekAleU erkAnı, İngiliz, Polonya ve Al- Yermiftir. ! ,..punmn ,,...,, • •. '!'• ! 
""'-L 1--ııM-ı .x..1 -L .... -~ .... TUr- manya büyük elçileriyle Balkan devlet- Rad is dan : Onları lıorama.lı laeprmısın : 
~ey~._.., emıca. ~~uu· yo ta.yonun ayrılı§lan esna- • oa%Ü "J" • 
kUn milli kurtulU§U modem tarihin en leri elçileri ve elçilikler erkAnı ve An- aında B. Gafenlto ve Bayan Gafenko : F aı..:~--~ t -.!~• -"- ! 

kar e kez kumandam tarafından ena ı .. ,,_.ın eaırue ....,. : 
ziyade ders ve ibret alınacak fasılların- a m r caddede toplanmıı bulunan kesif bir halk rİnİ biıttlara ıaatanlara ilata- : 
dan birisi olarak kalacaktır. Bu kurtu- uğur~lardır. , tarafından Amimt tezahüratla alk.,lan• rafta bulanmalı bir lfNlmlelıet 
N§ yeni nesillere §Uurlu bir vatanper- Trene bınmek üzere istasyona gelişle- m11tır. hizmetidir. 
'Vel'liğin ve milll Şeref asil hlssinin kuv- rind~ gar ~nunda ~· Gafenko başta Bükreı 13 (A.A) - Bütün ıazetelu Bu lena itiyattan lıaç vatan-
'Vetini öğretecektir. Aranızda gördüğüm muzika oldugu halde hır kıuı::er ta· nqrettikleri makalelerde Ankarada ya.. daı Ua% geçirebilirıek ona ka
brdeşçe hilmil kabulden dolayı sizlere rafın~n ~amlanmış vem Rumen pılmakta olan Türk. Rumen görüımele- zanç •aymaml% liiz.ungelir. 
derin surette medyunu şükranım .. Bu ve Tilrk mılll ?1~~ ~ rinin büyük ehemmiyetini ve iki memle- Ge:züp dolaJırken fehrin gü-
hilmil kabul siyast yaklaşmalarımızı B. Ga!enko ihüralm tasınıM h ba As-et- ket menfaatleri arasındaki birliği tebarüz z..elliklerine bekçilik etmek 
üze . 'btina ttirdiğimiz t ll . tikten sonra asker ere, • er a . b .. .. h hril . • /1 • 
d 

rınedı . e ğl ld eğunme erınbanne k diye selamlanuş ve askerler kendi- ettır~ektedir. b!'tun . em,e er ıçın ıere ı 
erece erın ve sa am o u u a er.• . Onıversul baı yazıaında, Balkan antan- ır c.ıaz.ıle •ayılmalıdır. 

ispat etmiştir. Devletlerimizi birbirine sine •Sağol..• mukabelesınde bulunmuş- tının 1ağlamlığını ve bu antantın umumi """ ................................... .. 

bağlıyan rabıtalar ancak milletlerimizi lardır. ki k d .Wha yardım ederek Avrupanın cenubi M e il" ş f 
birbirin bağlı b d __ ,,_ d B Gafonko mev uman anı gene- ._. 

e yan U erece Caıw OSt- ' .. kk" ttikt f&r&I mıntakasında au)hu takviyeye yar• ı ı e 
luğu temhir eylemektedir. (Bir kelime ral Kemal Gokçeye teşe ur elme . ben dım bahsindeki muvaffakıyetlerini bil-

k disi · ğurlamaya g ış u-
okunamadı) asırdan fazla bir zaman bi- sonra en .ru u edalaşmıştı haaaa kaydeylemekte ve Türk • lngiliz s· • . 1 
zi birbirimize yaklaştırmış olan mazi- Junan zevat ıle ayrı a~ ~ " te ~ paktının metnine işaret ederek bunun ır gezıntı yaptı ar 
mizden cesaretimize karşı hürmet ahlA- Bu esnada bayan G e oya ınu a - garp devletleri tarafından balkanlarda 
kunızın diirUstln~ı bahsinde karşılıklı dit buketler verilmiştir. il h . . b. •. kil İstanbul, 13 (Telefonla) - Millt Şef 

uau "'- • ha ek . _ ___ ;ıft g-1:.1erin- ver en e emmıyetın ır burhanım teı bugiln Kaplıca civanndaki ormanlarda 
b' i•=-nt aynı' -ft~ı: ve namus telAk- .ı..ı-erun r etı esnaıuuua ~ tt•W• • - 1 k 
ır "'" ... ve !r"".._ lanmış lan e ıgını soy eme te ve balkanlarda sUI- bir g&inf ~~·rla. nlrr .. _ .. 

kisi almış ve muhafaza etmiş bulunuyo- de olduğu gibi peronda top o hun iıe ancak h d 1 .. k~ ı ya..,..~ ve sonra aapa• ... 
B hisle u.r.Iaşma zihniyeti ile dolu kalabalık bir halle kitlesi misafirlerimi- h d .. mua e .e er ve ~ugu~. ~ doğru millet çiftliğine gitmişlerdir. 

ruz. u , ___ ı,.. tında b u utlara hurmctle temın olunabılecegıru Geç kit iftl'k d'" M 'lli Şef 
fakat her türlü zaftftan da fıri bir tarz. ze içten gelen dostluk ıeuu•ura u- ili . va ç t ten onen ı • 
da sulh siyasetimizi müşterek surette lunmuşlardır. ve etmektcdır. yolda halka iltifatta bwunmuşlardır. 
idam bahs' d b' ardını tın ktedir Rumen hariciye nazırı ile birlikte gel- Indepcndance Roumaine gazetesi, pa- W 

e ın e ıze y e e . ...ln~1..... zar akp Ank d . d·ı k B •• k 
Milletler arasında bir ittihat ve i birli- miş bulunan Romanyalı meslek~·- .mı ara a ~e~tı e 1 en nutu • u rcş 
ği (B. k lim ku dı) 1 Balş k mız da aynı· trenle lstanbwa hareket ey- lan tefsır ederek bu ıkı nutkun Balkan 

ır e e o n~a o an an · ıı ti . . b. ı . Bu·· .n111. elrtWMmlz . . . .. l mişl hrimizd bulunmakta olan mı e erına ır eıtıren ıebcpleri ve bu t7 MA 3' iri 
antantı eserme ve aynı zamanda hilsnu e er ve şe e ili ı · k' . İstanb ] 13 T l { la) B H 
ni et sahibi bütün mill tl ında yerli ve ecnebi matbuat mUmessilleri ta- m et erı~ ta ıp ettikleri hedefi veciz bir u ' ( c e on - . am-

ya
ykl bü "k . e er .aras umi rafından uğurlanmı~1ft...:1..... surette bır kere daha bildirdiğini söyJc... dwlah Suphi Blikreş büyük elçiliğine 

aşma yu eserme yanı um ~~ h · · Jc b h d 11 •• .. • ta ·ı·n 1 t B · Bükr' 
1h 

. biz tl l Ankara 1 3 (A.A) - Rumen arıcı- me te ve u e e er bugunlcu arazı ata· ~ o urunuş ur. u tayın eş ma-
su eserme mete cesare e ça ışaca- • kil' hh.. .. h fT d tl ı.ft-ıl d ğız. ye nazın B. Gafenko, müna~alat ve ı tuıuna t~ . ~~1.ere hurmet eaaıına ve h~r a 1 ın c memnunlye e na&~ an ı .. 

Y Y l d-'·' ik Lıhl d Ali Çetinkaya ile birlikte bugun Aat 16, sahada ışbırlıgı arzusuna dayanan hır K Wh 
BrlD a OVa <!Al ametgi:I arın 8 L • ' ' t Jht d k d' ırşe ı·rde R .. Umh İ tn·· . fı d k 30 da Ankara radyo mer&ezını .zıyare su ur, eme te ır. 

b::ıasıedc ilm ukr ~kseetk onilf'tara ~1 ani a- etmiıtir Bu münasebetle Ankara radyo- Scara, Ankara görüımeleri ile Türk • 
e yu şere ıne naı o aca-ı . nlt f b 1 R .. d 1 k .. b . . b" Yine zelzele oldu 

ğım .. Bu kabwün büyilk kıymetini ta- ıu tarafından B. Gafe o tere ıne aı ı- umen ıyı oıt u munasc etlennın ır Kırschir, 13 (A.A) - Dün gece saat 

·--------------------- ' kere daha veciz bir surette teyid edilmit 41 olduğunu tebarüz ettirerek Ankarada 20.18 de Kırşehir merkezinde orta kuv-
BUGÜNDEN iTİBAREN b 1 .. k 1 . h . , . b. vette ve Tosun burnu Akpınar Sofular 

aı ıyan muza ere erın e emmıyetını ır .. l . ' ' 

K •• ı ff k • daha kaydeyl kt d' koy erınde de şiddetli olmak üzere 3 - 4 

U turpar sınemaaında ~~alul g:::t~ ~r;, Ankara gör~': saniye süren bir zelzele olmuştur. 
Biri heyce.anlı bir mevzu, diğeri de neşeli \'C ZC\'kli bir operet ~elerının entcmaııyonal ehemmiyetını B G fen koya 

iKi BÜYÜK FİLiM bılhassa kaydetmekte ve Bulgariıtanın • a 

1 -- S T O G A 
vaziyetine geçerek bu balkan devletinin • f 

A R A de bugünkü arazi sıatuııu esasına dayanan ZI ya et 
müşterek antanta nihayet girmesinden Anknra, 13 (A.A) _ Hal'.iciye vckAle-

JEAN HAKLOV - CLARK GABLE • LiONEL BARİMORE 
Enfes bir aşk ve beyec:an şaheseri 

2 -- ŞEN DUL 
LA VEUVE JOYEEUSE 

JEANETl'E MAC DONALD - MAURICE CHEVALİER 
Fnuız Lehann besteledifi bu ş8hane operette phane bu m~ 

gUzel şarkılar bulacak kahkahalar ile gillecebiniz.. 
SEANSLAR : Her gün : ŞEN DUL 3.30 - 7.15 SARATOGA 5.30 • 9 DA 

uar 1.30 da SARATOGA İLE BAŞLAR 

elde edeceği kazançları t ebarüz ettir· ti umumi katibi Numan Mencmencioğ-
mektedir. lu bugün saat 13.30 da Marmara köş-

Bu gazete, Balkan antantını hiç bir künde muhterem misafirimiz Romanya 
şeyin sarsamıyacnğını ve bu ıµıtantın hariciye nazırı B. Gafenko ve Bn. Ga
Balkan ve Avrupa sulhuna elzem siya- fenko şe,reflerine bir öğle yemeği ver
si bir organizm olduğunu da ilave eyle- miştir. 
mektcdir. 

Neamul Romaneso gazetesi, Balkan- dirmckte ve Balkan antantı devletleri 
larda sulhun ancak antantla temin edi- mUmessilleri arasında basit bir bwUf
leceğini ve bu antantm Avrupaya bar- manın bu sebepten dolayı her tUrlU bu
bin daima tehdit ettiji bir yeroe mUte- lutlan bertaraf ettiğini ilAve eylemekte

sulh. u:miJet ~ bil- dir. 

SON HABE.R 

Başvekil 8. Metaksas 
Bütün gayretlerine rağmen parlamen· 

tocul~ğıın iflas ettiğini söyledi 
Atina 12 (A.A) - Başvekil Metaksas, Amfissada söylediği bir nu

tukta par1amentocu1uğu kurtarmak için yaphğı bütün gayretlere rağ
men bunun Yunanistanda artık iflas etmİf olduğunu beyan eylemİf ve 
demiştir ki: 

- Enternasyonal buhrandan Yunanistan hem maddeten h,.m de 
manen sapasağlam çıkabildi ise bunun sebebi Yunan milleti:-:in disip
linli olarak milli idea1e bağlı bulunmasıdır. 

İ§te bunun içindir ki bir daha geriye dönmiyeceğiz. Şimdiki rejimin 
tekamül edeceğine şüphe yoktur. Fakat bu tekamül bizzat rejimin to
humunu taşıyacak ve bizzat kendi prensip ve kaidelerinden mülhem 
olacaktır. Çünkü bu rejim dinamiktir ve kuvveti bütün milletin kuv
vetidir. 

Hırvat meselesi için 
Bir mebus ve Senatör grubu hükümetten 

12 madde hakkında sual aordular 
Belgrad 13 (A.A) - Stoyadinoviç grubuna mensup 103 mebus 

ve senatör hükümetin Hırvat meselesi hakkındaki tasavvurlarına dair 
istizahta bulunmuşlardır. İstizah 12 maddeyi ihtiva etmektedir. istizah 
takririni veren mebus ve senatörler, maksadlarının müzakereleri zor
laştırmak değil, yalnız malumat almak olduğunu tasrih etmişlerdir. 

Belgrad 13 (A.A) - Kolonyada faaliyette bulunan daimi Alman
Yugoslav iktısat komtC!İnin mesaisinin neticeleri hakkında neşredilen 
tebliğde bilhassa şöyle denilmektedir. 

c Ticaret, gümrük ve para noktalarından Bohemya ve Moravya 
protektorası yeni bir emre kadar ayrı bir mıntaka addedilecektir. Çek 
kronu 15 marttan evvelki kıymetini muhafaza edecektir. Eşya konten
janları ile seyyah nakliyatında hiç bir değiıiklik yapılmamııbr. Mark 
ise, bundan evvelki gibi bir mark 14,30 dinar hesabile muamele göre
cektir.» 

Lord Halifaka'ın beyanatı 

lngiltere kuvvetlidir 
"Fakat kimseyi tehdit etmiyor 

ve yalnız sulh istiyor" 
Londra 13 (ö.R) - Lord Halifaka dün bir nutuk aöyliyerek Lord

lar kamarasındaki nutkunu teyid ve izah etmiı ve lngiliz harict siya
ıetinin ıu iki hedefini tebarüz ettirmi9tir: 

1 - Taarruza mukavemet, 2 - Kuvvetli olmak. 
Lord demiştir ki: 
c lngiliz hükümeti kimseyi tehdit etmiyor. Yalnız dünyaya earih 

olarak anlatm:ak i.tiyor ki c:dxüfiddet istimali 7..aruri olarak kuvvetle 
mukabeleyi i9tiJzam eder. lqiltere ~ 1914 den daha ·kunetli 
vezindedir. 

Eğer diğ~rlerinin cebrilıiddete müracaat niyetleri yokaa lngiltere 
muallak meselelerin müzakere yolile halli için aörüımeğe hazırdır. 
Cebrüıiddet metodlan yerine müzakere metodunun ikamesinden hasıl 
olacak menfaatler takdir edilirec lngiltere memnun olacaktır.~ 

Hariciye nazın Danzig vaziyetinden fÖyle bahaetmiıtir: 
c Mesele dikkatimizi üzerinde tutmaktadır. Eğer, lngi1terenin iste

diği gibi, mesele dostça müzakere yolile hal edilirse vahim neticelerin 
önüne geçilmit olur. Bilakis kuvvet istimaline tetcbbüs edilirse bu 
harbi intaç edecek ve lngiltere de 28ruri olarak bu harpte yerini ala
caktır.» 

Luvr müzesinde sırkat 
3 Milyon frank kıymetinde meş

hur bir tabloyu aşırdılar 
Paris 13 (A.A) - Leouvre müzesinde, 1913 de Joconde'un çalın

masını hatırlatan aanaaayonel bir eirkat hidiseai olmuştur. Hadise, aa
nat aleminde büyük bir heyecan tevlid etmiftir. 

Cürctli bir hınız dün öğleden 80nra Galeriler kapanmadan biraz ev
vel 18 inci asrin Fransız sanat eserlerinin en kıymetlilerinden birini 
çalmıştır. Çalınan eser cl..ikayd> isminde Antoinc Wattcau'nun mct
hur bir tablosudur. 

Tablonun uzunluğu 25 santimetre, geniıliği 20 santimetredir. Ese
rin kıymeti 3 milyon frank olarak tahmin edilmektedir. 

Bulgar kralı Boris Berline gidecek 
Paris l3, (Ö.R) - Bulgar kralı Borisin bu ay içinde Berlini resmen r.iya

ret edeceği teyit olunuyor. Ziyaret tarihinin 28 haziran olarak teabit edildiii 
söylenmektedir. Krala ba~ vekil Köse lvanof refakat edecektir. Prens Po
hın ziyaretini müteakip vuku bulacak olan bu r.iyarete Alman siyad mah
felleri bUyilk ehemmiyet vermektedirler. 

İstanbul 13 (Hususi) _ Berlinden bildirildiğine g~~e Bu.l.gar kralı ~o
risln ayın yirmi sekizinde Berlinl r.iyareUnde kendisıne buyilk mcrasım 
yapılacaktır. Bulgar kralı terefine büyült ukeri seçid resmi yapılacaktır. 

Londra 12 (A.A) - Bu yaz Bulgar kralının resmen Londr:ıyı 7.İyaret 
edeceği hakkındaki haberler Bulgar makamatınca tekzip ed,ilmektedir. 

Mamafih Bulgar kralının her sene oldu~~ gibi ~u sene de husu~ olarak 
Londraya gelmesi ve bu münasebetle lngılız ricaliyle temas etmesı muhte-
meldir. 

Roma 13 (Ö.R) - Bir Bulgar delegasyonu Romaya gelmiştir. Vazifesi 
ltalya ile başlamış olan ticaret müzakerelerini ncticelendirmektir. 

Macar hükümet partısı kongresi 
kabinenin programını tasvip etti 
Budape§te 13 (A.A) - Macar ajansı bildiriyor: 
Hükümet partisinin ilk kongresinde ba§Vekil Kont T eleki, hükü

metin programını &f8ğıdaki tekilde tavsif eylemiştir: 
1 - Anayasanın muhafazası ve şiddetle müdafaası. 
2 - Macaristan dostluklar aramakta, fakat eski dostlarına sadık 

bulunmakta ve kendi menfaatlerine hürmet eden herkesin menfaatle
rine riayet eylemektedir. Macaristan hür kararının ve hayatının iatik
Wini kurmağa fevkalade ihtimam etmektedir. 

3 - Ordunun inkişafı. 
5 - Sosyal bir program hazırlanması ve herkes için en iyi hayat 

prtlan temini. 
Dı§ politika, tecrübe edilmiş olan bugünkü istikametini muhafaza 

edec:aktir. 



-- . . . - -
- . -

lktısadi sulh için 
----tr---

Amerika Almanya 
ile ltalyayı ticaret 

Strang 
Bu hafta içinde kat'i neticeye doğru 

mühim adımlar atılmış olacak Çeviren : Hatlnt samı itilafları programına 

0-"'manlı Saltanat Tarihinin iltihaka davet ediyor - BAŞTARAFI ı tNct sAHiF'EDE -,strangın Moekovaya seım.ının be~ 
-' --:tT- olan kanaate göre vaziyet mOsait bir dili sında Pravda pzetesi, Baltık dev. 

YAZAN: Dr. G. A. 

LJ l B 'r s I hası Vaşi.ngt.on, 13 (A.A) - Cordel Hull, şekilde inkişaf etmektedir ve bu hafta Jetlerinin kendilerme temln edllat• is- :r .. 
cıeyecan ı l a dün beyanatta bulunarak: AI.manya ile içinde kat'i bir neticeye doğru mUhim tenen garantiyi reddetmelerini demok- ~ ~~-~ eon· 

İtalyayı Amerikanın ticaret itiliflan adımlar atılmış olacaktır. ratik memleketlerde bazı mürteci mah- ra ve en ı_yı.sı, §Upbesız bogurtlendır. Fa-
- 51 - programına iştirak etmeğe açıkça davet Londra, 13 (Ö.R) - Londradan tay- fellerln teşvlltlerine atfetmekte ve bun- kat bunu ınsan her yerde kolay kolQ" bu-

Buraaı büyük bir kabristan ... Selvi le geldi ki bir kaç söz teatisine zemin etmi,ştir. yare ile hareket eden İngiliz mümessili lan, Avrupanın bazı mıntakalarında ta- lla~ Kırladrda bedalcYah ok.1- "dahooa çd• 
Hull, demiştir ki : sir Vilyam Strang İngiliz - Sovyet mü- arruzu durdurmakla beraber, Sovyet y~n~ arasın 8; .ar~m.a er ~·~ . ~~ı e-

ağaÇJaruun te§kil eylediği ormanın ve zaman çok müsaittir... - Gele-" yıllarda her kesin progra- --Le--lerın' e ~....:-ı.. etm-L ~'--- t_-:1!. Rn....,ya ı.: .. bir masuniyet temin etmek gildir. Halbukı tiroıt guddeauıı ıyı 11lete-
bo 1 b .. ··k waçların go··ıgye -Mad"'m ... Pek derin bir surette .....,.. ~ .. ~ ~ ..... - - """"' .... , ~ - 1 - ·~ 

uzun Y u uyu ag - ...a.. rnımıza iltihak etmesi ümidiyle daveti- hüküm' •• etinin' son taııma· tını t...ııı.-:1..;... ,..... ,_.. __ ı:1.ı • ...:-: ---iri-~.-. Gazete, rek güzel olmak kırlara gidip böğüıtlea 
·_.J_ L~- 1 - •• b~-1 -rce mezar ta mütahassıs oldum... Müsaadenizle IMIWAICll 1 --~ ,.-.... _ __. 

etlWO DUUCrce, yuz ~ - • b la ak · · mizde JSral' ediyoruz. En büyük devlet- nn Moskovaya muvasalAt edecektir. Baltık devletJeriııin .filen kendileri jçin aramıya vakitleri olmıyan bayanlann da 
•· .eçiliyor ... Albn yaldızlar ve sarı aıze unu an tm ıstıyorum... . . . . . . . . . . . . . . hakkıdır 
renklerle boyalı... Bazıaı yepyeni, Merak ettiğini gösterir bir tavırla lerden ikisi nüfuz mın~ı ~ et- Sovyet sefiri B. Mai.ski bu sabah harıcı· bir tehdit tefldl eden ıimdild vazıyetle- L. . . al .. ll'k • • 1· 

. . .. .. bak mek gayesiyle fark gözetici sureti tes- ye ne7.al'eti parliment.o milstepımı zi.- rini terkedeceklerinl ümit etmektedir. ten .ıyot Y nız guze ı ıçm ıwın 
yanlan ve yal~ı rcnklerıru v.e yuzume tı... . . .. · viyelcr bulmak yolunu tutac.ak olurlar- yaret ettiğinden sefirin de Moskovaya Bwıunla beraber Sovyet mahfelleri dejild.ir. Ondan uzuvlanmwn bir çoğuD-' 
parlaklıklarını _hen~ m~hafaza edvı- - Evet ... Selımıye ca~ın~. ~v- sa diğer devletler ister istemez tedafüi gideceği rivayeti çıkmıştı. Fakat bu ha- çok iyi takdir ediyorlar ki İngiltere ve da, bilhaasa beyinde ve karaciierde cl9 
yol'... Bazıları ıse, guneşın ve yag- }usunda bana anlatınız... u soz er "kt·-..:ı~ .. _..:ıb· le .. t _..:ı--kJer ber d ~ değil" dir z· t . J.e.. F ta fuıdan birb' . __ ..:ı ___ .... Lıı.ı: vardır· kanunıuD b...,az kürecikleri.oda · ı _ _: . imad l · · b" d ı lllB'll 1.t:U ır re muracaa ~ - ognı • ıyare can mese ransa ra m ill"UUIQI &CA&&& • -ı 
anurlann tesirııcnne .da~anamıyarak ıt o u~, samımı ır osttan dir. Neticede ikmadi bir sulh teessüs lerle alllidardı. edilen müteaddit formülleri ~ek- bile.. Vücudumuı her gün oadaıı bir mi• 
bozulmuf ... Tatlar smıeıyah karar- başkasına soylenmez... -· -L'I-:- ı . . . . . . . . . t__,,,_ }i& bind tum kad böbrek! r• 

Bo 1 ald la 
.
1
. O k d .. d"rn .. k't edecegıne, kalkınma ve te.rıuuu,.e yo Kabınenın harıcı ışler komıtesı bugün te devam ederlerse nihayet~ ve ramın •o aruu e 

Jll~§... ya an ve y iZ n eı ın- a. pm eve o.n ~~uz va ı' açılacağına umwnl bir muvaffakıyetsiz- Dovning Streette top1anmış ve Baltık fransu: hükümetlerinin cesaret.1erini Jar. den ve akciierleı-dcn Ç!k.anr. Bir keme 
m•t·-· naaıl hır muamele ıle sızı karplıya· ilk ı..----da ,__,1 ıa--~- d 1 1 . 1 _ _,_..;ı__ dola t _ _,,,_ ,_caklardır B bep,_ ... ,_..:ı_ bwıu yer.ine koymak !izam. Halbuki bw 

A d k" · d' dile d kla k b" k ·· 1 ·1 · h ....... ~&.">&U .ıuu.ınmış o CBA~· ev et erı meseıeı!lınwm yı .l.UISUU. DU§ Olil • u se Mı:, ne~ 
ynr ~a~ .a ımı ım u~- ca • .nnı, _ı~. ır aç cum e .1 e ıza Büyük bir milletle bu nevi itiltilar Rus müzakerelerinde baş gösteren mUş- garanti meselesi hakkında bir prensip kadarı da yetipnez:. Derin hesaplara 8~ 

yor ... Ve k!m~ ~~ u~ ~e~~ ettinıZ .. : B~ ı~~dınızın ~nı ne ka- iınzalıyan kiiçUk devletler tedricen bu külatı bertaraf etmek için hükümetin ta- mutabakatini ihtiva etmesi şartlyle da- re in.ana günde en apğı 70 miligram 
~prandudıgı hır ih~ıyar !~bı ?eli b~- d~ sevındırd~ını anla~ga ?1~kt: büyük milletlerin iktısadi paltlıniyeti sarladığı formülU tetkik etmiştir. ha elA.stild bir formillü kabul edecekJe- iyot lazımdır. 
kü1müş ..• Yana dogru eğilmlf .•• Bır dir olamıyacagım .. Benı samımı hır -'t . kte . _ _. .. ~bi vaziyetine o ·- cihette ~w • ..:1.. da -ır . ··mit edilm-~-~'- Vakıa banan en büyük kuma tiroit . . d Iakk. . v. • • • bi h .u ına gırme ve sıyö:ü .... ıger n .ı.vıuaAUva -r-an res- rı u ıı:&~. 
~ ~e~lf··· Boylu boyunca, ost te w~ :t~ıgınız ıçın, r _ata gelmekte gecikmemektedi.rler.• mi Sovyet mahlellerinin mütalaalarına Londra, 13 (A.A) - Siyasi İngiliz guddesine gider. Ancak o guddenin in-
)'ere 9el'ilı:nif, yabyor... ya~mı§ degılsın~··· Bun~ tamamıyle tercüman olan aPravdaı gazetesi baş- mahafilinde beyan olunduğuna göre B. sanı g{iz:elteştinnekten batkaca da bir 
Gön!üğüm bu vaziyet.~ mu· emın o~anızı rıca ed7run... Vaşington, 12 (A.A) - Parlimento makalesini Baltık devletleri meselesine Strang, Baltık meselesinin sureti tesvi- çok işleri vardır. Vücudun beslenmeli. 

laanıl:ar.enle vurulan aakerlerı habr- Ne hır sıkılmak eserı, ne de aahte bü+- cümeni harbiye nezaretinin is- .._t..._,_ tmi•i .. ,,..._et v_.._ T .J.-_ esi bakland Ma.ko .,,_,. talimat- tabit 91Cakhi:mı ınabafaza etmeel om111 

la 1c·1-ada ·· l dım k" b" h ek ·· di o- ·· ·· ~ en uw:>11J e r---· ~ e, ~ı.uu:ya, .-..u.u Y a vaya _..ıJ 
.tb. .. O da ıa .':'Ye ean. A • ı, ır. ~ et goster .... uş~nen goz- tediği 292 milyon dolarlık tahsisatı ka- ya ve Finlandiya hudutlarının garanti- la gitmektedir. Bu suretle B. Strang i§1emesine baifıdır. O guddeye !&zumla 

f>İr çok askerler duş~a~ın sıl.~lu:,le lerını başka tarafa çevır?1ıyerck ha- bul etmiştir. Bu tahsisatın 189 milyonu si meselesinin Sovyet Rusya için hayat! Moskova hükümetinin mütalaaları mu- olan iyot bulunmayınca vücudun bütün 
yanJanaıak ~ere .scr~ler oldük- na bakmakta devam edı~o~du... . 2467 yeni tayyare yapılmasına sarf~ bir ehemmiyeti olmadığı bakkmdaki ld- cibince bazı noktaları orada kendiliğin- itleri bozulur. 
ten eonra da hır laf yklını alarak, bu- - Evet ... Bundan emınım ..• Nı- lecekür. dialan reddetmekte ve bu devletlerin den halledebilecektir. Ayni mahafil bu O halde, btsğartt~ yemeyince vücuda 
rada ~Uf ~~du:;·· çin böyle .olduğunu ~il~em:··. . Fransa ve İngilterenin garantisine 1ht1- hafta içinde kat't bir netice ahnacağı lüzumlu o&.n iyodu nerede bulmalı) 

Selricrm golgeame doinı yaklat- Fakat ~ıze ~ar§ı buyuk bır ıtıma- Nevyork, 12 (A.A) -Reisiciimhur B. yaçlari olmadığı mütalAasını hakikate ümidindedir. Taze yem.itlerden )üç b~ en 
Jık.- Mezar tqlaruwı üatündcn atlı- dım ve guvenım ~ar:·· .. _ Ruivelt, yeni mezun olan subaylara yap- mugayir tel.Akki etmektedir. Bu iddia Londra, 1% (A.A) - Öğleden sonra kolayı yiiz crana böiürtlea ,..- yfis 
)'arak geçiyoruz ..• Her yerde otlar, So~r~, çok ~ı~ı, ~er turlu ~lay- tığı hitabede Amerikanın kuvvetll ol- blWına olarak, Uç Balttlt devletinin sul- Avam bmarumda suallere eevap •• cnm taze •olu yemektir. l&ili de •Y9 
adam boyu uzamı§. •• Sazan görün- dan, uatıhzadan arı hır tebessumle mak mecburiyetinde bulunduğunu aöy- bu muhafazaya ~lışan büyfik devletler ren B. Çemberlayn elemiştir ld: -.bette. ~e 0.022 111..,._ O'ot ..
mcyen bir maniaya teaadüfle sende- gülümsi~erck de':am. etti: . A • lerniş ve İngiliz hilkümdarlarmın ziya- tarafından garanti altına ahnmakta ba- •İngiliz • Sooiyet mtlzakente?t hak- rirler. O kadar soğan yemeie teNımmül 
Jediğiiniz, yere dü§mek tehlikesi gc- • - Ailevi vazıyetımde~ı fel~~tı retine temas ederek demiştir ki : yük menfaatleri vardır ve bu, hiçbir su- kında 7 haziranda söylediklerime t1he edemezseniz, onua diintıe biri kadar ta· 

'ircliğimiz zamanlar oluyor... sıze anlatmı§ olmakla bır yenılık - İngiltere lle Amerika arasında dost- retle istikW ve hilktımraniyet\erinin edecek hi4; bir şey yoktur. Yahm Bay ze •nms&k yeniniz. Ondaki iJ'ot 7'1zde 
Şimdi eeki bir mear tafallll önün- yaptığıma ve müatesna bir harekette luk olabilir, çUnkü her lkt büyUk devlet azalmuı demek delildir. btonya, Le- Strangm bugOıı Moskovaya hareket et- 0,09 .. olduiuodaa o kadar ..,.._ be--

deyiz ... Yüz sene evvelki bir zamana bulunduğuna zahip olmamalısınız ... te birbirinden korkmadan yaşıyor .. Fa- tonya ve Finlandiyanın kendi talepleri tiğini 9öyliyebilirim.• deldir. 
ait oldaiu vaziyetinden anlaplan bu Sevgili doetum ... Bu felaketi, en giz- kat bunun için de yalnız silMı kuvvet haricinde verilecek bir garantiyi bir ta- t~ mebua Dalton, Sovyetlerle pakt insan eoiaa.. .......- yemeyince, 
taf yere dü§CCCii sırada bir ağacın li noktaları ve en ince teferruatiyle ve kudreti değil, anlayış ve teşriki me- amız tel4kld edecıekJeri hakkında Eırton- yapdmasmdald teahhihiin memleltet1e me,hv hikiyeclelti mnci tik Lama ... 
köküne Tastlamıt-•• Oraya dayanarak bütün İstanbul biliyor... sat zihniyetinden doğan kuvvet te l!- ya ve Fi.n.1andiya hariciye rum.rlannm huzursuzluk uyandırdığım ve 1ri.iküme- lir. Ancak eopa yemdcten iyot sdeaıii 
kabıuş ... Başındaki sarığı toprağa tc- Her yerde ona dair mütalaalar ve zımdır. beyanatı meselenin kendileri tarafmdan tin acebe hakikaten söyledili gibl ha- fimdaik kitapl.rda yazdı deiildir. Halil 
md edecek derecede cğilmit bulunu- hükümler yürütülüyor ... Ve bir çok =-- iyi anlaşılmadığuıı göıstermekt.edir. Sov- reket etmek mi, yoksa Milnih siyaseti- gözlerden Yat geline. inum ailataa da 
yor... eğlencelere ve istihzalara yol açıyor. K d • • • yet Rusyanın istediği şey, sadece bu dev- ne dönmek -üzere vakit mi kazanmak is- moit guddeei olduğundan. .,... ,.eme&. 

l..edi F alkland sandal,. eye oturur fşte, siz buraya yeni geldiğiniz hal- re 1 1Ç10 Jetlere kaqı bir taarruz halinde, bun- tediği sualinin varit olduğunu söyleme- ten iyodan geleceğine deiil. ü.ine. p.. 
gibi hemen oraya ycrleıerck beni de de sergüzqtim bütün acılığı ve ta- --'1:?- 1arın yardıma mubar olmalandır.. Bu si Uzerine Çemberlayn demiF ki~ deceğine hükmedilebilir. 
yam.na oturmağa çağırdı... şıdığı derin elemlerile battan başa f.ondltaya gelecefı olan ite bütiln sulhu seven mem1eketlerin ve - Daltonun telmihleri hakareti ta- Demek ki, hiklyedeki üçüncü talt b-

- Bizim Türk mezarltklanru gör- malCimunuz değil midir) Bunu in- ..... Lela lleyed bu meyanda üç Baltak devJetinin menfa- zammun eder. Mevzuubahis teahhürU in-: Keseyi açıp - hem de Yemitkria 
meniz için, sizi bunya ~im ... kar edebilir misiniz)... Lo d 
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1 
atlerine tam•miy~~ mutabıktir. BtiyUk Britan:ra hUkibnetine atfettnek pahamıa gönı bolca~ - '-ika y_. 

Bmada. bir çoklan tarafından inkar Ufak bir iıaretle inlCar ettiğimi an· n ra, Lehi( ) enf ır. ihr e e- Moskova, 13 (0.R) - B. Vilyam :için ortada hiç bir se~ göremiyorum.. m~er yemek .. 
ed'I b" hakika • · la ak · } y B" L-- . gasyonu stan m aatine acat ,._ '-"') .._ __ ,, b'l" . --

1 en ır tı sıze an tm ıs- attım... e sustum .. ır &.G"s saruye kredil • istihsalin' .. k için Lo Çileıı;ten na l uu a ı nwenız onun ır-

tiyorum ..• Öyle iddia olunmaktadır süren bir sükunetten eonra elimi dr en ı---~'- ~ ~~-ereİngilteredn- Alma 
0 

polı·sı· 
01

• megv er gramında o.ooe milignm nisbetinde İyclt 
ki Tü::ı:_.ed ~·--1.I-. -1. •• aya geot:\.~t.ır . .l..A:lllaı.all eJl d s-"'··rtt d-'-" • '----- L-~-

\,Ua.1,1 e .-..ı,-ucu ~ muete- tuttu: harp lz . b'" ük" bombar-'2·--- var ır: ogu en aunm oenıea neD1CU 

b. • p be . L!a..L_ ha A adaL! fa k s· L--kalar . ma emesı, uy UllIUW •• b" . ı_ _ _. 
ıttir... eygarm rın 1UUKJ1, yabn - r ıu r ... ız ..-, ı gı- ta leri harp m.alzem.es" imalinde dortte ırı IUlaar. 

en ince, en buit meaelelerine müda- hi hareket ebniyonunuz... Bu fda- C:c&k makinel O.~ için k d •• J d •• •• Kirazda çilektekinin dörtte biri 0.0020 
hale ederek Türkleri eerbcet ve hür- ket hakkııida fikir yürütmekten. onu kendi ihra tında e~ m yaamest la af a aşı O ur m UŞ fakat kayısmm iyodu hiç "°1anmadtim-·--a1--=-- __ ı_. 1 __ ,._ L.LL-nda ! __ L f. '- bilh ve ca cıro sermay o - ..ıı L t....r-
rıyÇuıw&uR> sanıp o~ ruuuu n ~ ve te ıır e~eden ve assa rak kullanılmak üzere bu kredileri arzu dan onun yanmaa ~irua gene JiiUir et-

mahrum bırakmıftır... ıatihzadan çckiruyorsunuz ..• Bunun tın ktedir Buna ragv men Almanlar şimdiye melidir: Can eriğini ee"f'enenİz: onda da 
8u iddialara hrplık olarak ben de için size tcşellür ederim ... Kalbim- e e · kirazdaki kadar bulabilininiz. Hopftık 

derim ki, bilakie, Türkiye dünyanın .le duyduğum bu fiiban duygusu -- kadar 1500 Çek teV kif etmişler kuru erik daha iyi: Yüz grammda 0,010 
en serbest, en hür toprağıdır... çok kuvvetlidir... B A 1.1' J 1' miligram. 

itte Türk ölülerinin vaziyeti bile makaleler yazılabilir. Yazınız, size icap lfendefıederlne ,,,,,. Prag 13 (ö.R) - Kladnodan bildiriliyor: Alman polis memuru Hıyan yemiı niyetine yeneniz: ond. 
bize banu anlabyor ... Bakuuz. .. Bu- Ayağa kalktı... Mezarbkta bir cefı Alman fleJlePall Şmidin ölümile neticelenen arbede esnasında yaralanmıı olan .ikinci lüzumlu mldenlerin hepsini, hem de }'ÜZ· 

rada ölüler hıristiyanlarda olduğu kaç adım ilerledik ... Ve bir nokta da Berlln. 13 (A.A) _Ordu erkAnı bar- polia memuru da bugün vefat etmiftir. Polia Şmid.in ölümü Çek ahali- de 0,0013 miligram niabetinde iyot ba-
gibi mahpus ve sıkıntılı bi rvaziyette tekrar durduk bana bir mezarı işaret biye Teisi topçu generali Halder F.ston- ye karp çok fiddetli tazyı1t tedbirlerini tahrik etmiıti. Halbuki reami lursunuz:. Fakat hıyar suyunun cildi ya-

değildirler... etti... Bir kadın mezarı... Çünkü ta- ya erkAnıharbiye reisi general Reck ve tahkikattan Ç11can neticeye göre polis Şmid.in ıimdi ölen .kendi arkada- mutabr diye ıöhret alması bundan dola· 
Mezarlıklann etrafında ne dıvar- şının üzerinde sarık bulunmuyordu. Fenlandiya ordusu kumandam general pmn bir kurfunile öldüğü anlaşılmakta, fakat bu netice çok gizli tu- yı değildir, çünkü suyunda ondan hiç 

lar, ne de kalın demir parmaklıklar Takriben yirmi aenelik bir mezar .. österman tarafından geçenlerde Alman· tulmaktadır. bulunmaz. 
var... Mermerlerin üzerinde boyalar, mah· yaya yapılan ziyaretleri iade etmek Buna rağmen, Kladnoda Protektora hükümeti tarafından fimdiye Kavunda 0.002 miliaram bulunursa 

Burada, natnl ieterlene, itte öyle kt\k yazıların altın yaldızlan battan maksadiyle bu ayın sonunda &tonya ve kadar 1 500 kiti tevkif cdilmiştiT. Alman makamatı. ahaliei tarafından da karpuzda hiç bulamazsınız. Bu cihet-
serbe.t, rahat bir tanda uyuyorlar ... bap silinmif... l'lnlancliyaya gidecektir. bilhuea husumetklr temayüller izhar edilen bu mıohtkada diğer mev- tco karpuzla batkabaiı biribirme benzer. 
Bu zavallı, yorgun kemiklerin üstü- - BakıruzL. Türk yazılannı -- kilerden daha ıiddetli bir rejim teaia için bu bidi.derden istifade et- Armutta yüzde 0,001 e mi1itıram, el· 
ne, binaların, mermerlerin ağır sik- okuyabilir mieiniz) .• Ben de okuya- •., .. A.,..AD' • meğe çalıııyorlar. mada daha ziyade 0,002 zaten ikiainin 
leti yu"1detilmiı ve oturtulmuı değil- marn... Yalnız rakamlardan anla- ....,... "~ ~ Berlin 13 (A.A) _Almanya ve Brezilya hükümetleri. mütebbi- de bütüıı midenleri tamamdır. 
dir... nm ... Bu bilginin bazan faidesi d~ Balta De ldaın edlJenJef' len Berlin ve Rioya yeniden büyük elçiler tayin etmiflerdir. Bu husus, Ozümüo tazesi.nde 0,002 luuuaunda 

Selimiye camii avlusundan ayrıla- kunuyor ... Bu sayede yazının manası Berlin, 12 (A.A) - Bu sabah biri ka- iki memleket arasında husule gelmiş ve 1938 birinciteşrininde aefirle- 0,012 incirin taze.inde de, kurusunda da 
lıdanberi aramızda ciddi hiç bir mu- bir az anlaşılıyor. dm olmak Uzere idama mahkfun üç ca- rin geri çağınlmaeı üzerine eon haddine vaaı1 olmut olan diplomatik hiç. MUflllula da incir eibi. Ayva da gene 
bahasa cereyan etmemifti .• Bana öy- _ Bft'llEDJ - ninin başlan ba1ta ile kesilmiştir. gerginliğin hitama ennis olduğunu RÖ9termektedir. öyle. 

Katane ajacı da Bursa ovasında bir 

E H R A Z A D lının hem kızı öldü.rdüiüne hem de aon- ve alı~ ve~ime bakıyordum. Bir gün tü.rdfun ve kendi elimle nehire attım. peri k.mnın vücudundan çıktıjı için ola• 
radan meydana çıkıp kızı ben öldürdüm dükkWunım önUnden geçen kapkara bir Bu i~ btttfkten sonra tekrar evime cak, yemifi yüzde O,O l ııiabetinde i,yot 
beni öldürünüz deyişine ta§mlf. Buru•· ı' erkek ko1esinin elinde bir elma gördll:m. dön.dfun. Evimin kapısı önUnde ortanca . f-L-t . d- t _,_,. · . ..ı . 

b b d Zen · d v v venr. .... cevız onun or DUMlDI ıaıı-
rın se e ini genç a amdan sorınu§. Genç ciyi urdurdınn ve: oglumu aglar gördtım. Evvell annesi için . 0n..ı __ d l b __ , taze _. ..... 

H A L d d '- "- ı cA , • • nr. gao o ayı ayaaıar CCYl<M 

K Hı• ka .. yel eri• a anı a n&iyesini ıöylece anlatnuf. - yoı dedim, ben bir aydan beri ağlıyor zannettim. Sebebini .sordwn. Oi- • 
ı.:.w.1 bi 1 dum da bula lan h '-- hı ,___ ..L.-'b lım gir- çok severler.. Bademde ıyot ııraraaDlZ 

·nç ELMA ~~ •YEStNtN MABADI 1 uv;y e r e ma anyor mıyo- ıç:l'Ufll Ç:ıur• ~ua acı eve Büyük 
_ 31 _ u ™ rum. Bu elmayı bana satar mısın?> meğe cesaret edemiyorum. Ç~ anne- um;:!"::.~~-ç~~~·. F~~bulda öyle.fa 

1 Köl .. ld .. güldü min beıni diSveceğtnden korkuyorum. An- - ına- .11DW'• • 
_Sen ne biçim Tezinin! dem.it. ma-ıaon dakikada lmrtulduiuu aeYİmDİt fa- Padişahım bu kız benim karım ve bu- e gu u ' sonra~ _ __.._ '-• u _ _._,_. Uç .-w...... ___ kat portahllarcla tutıya ıelcmiyecek b· 

rada gördüğilnüz ihtiyarın kızı idi be- - «Bu elmayı veoremem dedi. Bunu A&'<'U. u.7 ....... çU. ~ ......... wuu o:uıuuuıı 
sum imanları öldürüp para parça edi- kat bir ta~ft~n da genç delikanh baıına nim amcamdır. Karımla mesut bir yuva bana bir kadın verdi. Bu elma için ka- bir tan~ yavqçaeık ahnq ve 90kaia clar azdır._ 
yaıdar da. bila biç bir te1'deo haberiniz geleceklen diifünerek müteesm olmut- kurnuqtuk. O beni seviyordu. Ben onu dmın ahmak kocası tl Basraya kadar çıkmıştım sokakta elma t1e o,narlten C'.irüyODllDllZ ki i,roda yahm yeınit
yok. Ba km öldüren adamı üç gün içinde Vezir böyle diifünüp dururken ortaya aeviyordum. Hatti erkek ev] adımda gitmiş, oradan her birini birer altına Uç uzun boylu bir siyah köle tberime y(l.. l«dea *-aek - bedava olmazsa ~
bulup bana getirmezseniz. Seni çarmıha birden ak saçlı ak sakallı bir ilatiyu çık· dünyaya gelmifti Bundan bir ay evvel elma alıp karısma getirmi~. Karısı da rüdil, celınayı bana ven dedi. Ben el- lice pahalıya mal olur. Oıum için bu 
gerdirip öldürtecejim. mıı.cAman vezirim bu sence la,.mayınız karım fena halde hastalandı. Hastalığı 0 üç elmanın birini bana verdi.-. mayı ona vmemlyecelbn1 çlnktl annem me~de dMa __. tau ı..Jy~ T .. 

Vezirin canı pek sıkılmıı, müteeuiren o masumdur. Kızı öldüren o deiil be- esnasında benden bir elma istedi. Bir Bunu duyunca dfuıya gözlerime zm- için biltün dtln.yayı aradıtJnız halde an- mektir. ~oma ..... .._..., made· 
evine dönmÜf, batını iki .. cuna alarak, nim> demiJ. cBen öldürdüm batkası öl- elma bulmak için diinyayı altüst ettim, dan kesildi, bqnn döndü. 1Ilddetlmden cak üç elma balduimmzu, ve bunJanıı leriııia çoju iuyımda kala. Türlil içimi• 
km öldüren adamı nasıl bulacağını dü- dürmedi> diyen bu iki davacının kar11- aramadığım yer kalmadı. Bir elma için ne yapacağımı bilemiyordum. Btr bı.- her birisi için birer altın vererek d BM- ohana 712 gramı 0,032 miligram i,Fot 
ıünmeie koyulmUf. Vezir dütünüp tafm· anda Cafer ptlfll\lf. Hem genci hem ilı- bin gümüş bile verecek oldum, fakat çak aldım, alelAcele dUkktnı kapattmı, radaıı satın aldıjmm 116yledlın. Fakat yerir. Türliiain patlıcanında 0.0017 mi
mıı, arayıp taramış, her önüne gelene tiyan alıp Harunul Reşidin huzu~na -~ö- ilaç için olsun bir elma bile bulamaaım. evime döndüm. Karun yatıyordu. Elma- köle e1ma11 zorla ellinden alarak .18Vllj- ligram, kınmzı domatesinde 0,007 iPİ· 
d&Dlfıp sormuı, fekat bir türlü cinayeti tünnüı. Bunlann ikisini de ben öldurdum. BöYlece elma arayıp dururken bir gün om birlslnin ne olduğunu .ardum. tu, gitti.> Oğlumun bu sğzlerlnl duyun- Iİgram olcluiundan türlii iyi 1-ir iyotlu 
iıliyen adamı bulmağa munffak olama- ba§kası öldürmedi> demekte •rar ~- ihtiyar bir bahçıvana TUt geL:lim .Bah- _Bir 8% evvel uyuyuvttmt§hn, dedi, ca karımı habız olarak ataordüiümü yemek ohu. Ancak l.~da ondan 
mıı. nihayet üç günlük mühlet de bitmif. mitler. Pacfitah evveli ihtiyara nasıl ol- çıvan istediği.mi yalnız Basra ,ehrinde uyandığım zaman elmanın bir tanesinin anladım ve çok mütee-Wr oldum. Ev:bne var mtdır, bilinmez. 
Bir gün sabah ıehrin en büyük meydan.. dürüp sonra ne yapbğmı aormuı. ihtiyar, padiphın bahçesinde bulabileceğimi söy- eksik olduğunu gördüm ve ben de merak girip ağlamağa başladım. Tmn o sırada E.d.- a.._da, iyot yalnız aığmn ve 
na bir haç dilunişleT. Bu haçın üzerine kadını nud öldürdüğünü. sonra suya na- ledi, ben de Buraya gittim ve pedipbm ettim. amcam, yarıl karımın babası da geld1. darmmı lop taraflarında buluaur da l&r· 
kimin çalalacağmı soran tehrin halkına aıl attığını anlatımt ve sandığa koymadı- bahçesinden her biri birer altına iiç el- Hemen bıçaiunı çektim calçak yalan Olup blteftleri ona da anlatttm. O da be- lüye ekmez. Bizim daha çok yediğ~~ 
Caferin çakılacağı cevabı ven1miş. Niha- ğını söylemit- Halbuki genç kadmı naal ma satın aldım. Elmalan karıma verdim, eöyliiyorsum diye be~ bıc;atı tl nim ile beraber ağlama başladı. İfte pa. koyma ve kuzu etlerinde, tavuk, hadi 
yet veziri eli kolu bağlı olarak haçın öldürdüğünü tarif etmek.le kalmıyarak fakat artık kanmda elma için ~ kal- sapına kadar bir kaç kerre göllttne ap- dişahım sana Jano 187'i olduiu »bi mla~ ederini bile 1aiç bir tarafmda iyot yokbır· 
önüne getirmiııler. Cellatlar çivilerle, çe- kızı öldürdükte9 aonra naaıl ipeğe. sonra mamqtı. Ebnaları aldı. Yanı bqma ba- Jadım. Bapnı, kollarmı ·ke.ttbn hepsini tun. Artık cezamı ıeciktir.me, beni .İlter Ederde aüz.ellik __...um biftek W 
kiçlerle kanlı itlerine bq)ıyacaklan m- kilimlere urarak ancbia koyduğunu ve rô:tı. O günden sonra bnmuı b-tıhğı oracıkta elime~ bir ipeilıı lçl- as, ister kes, istez puçalat ben JaepliDe Diz:~ laep.i tamam. hem d• 
rada kalabalığın içinden hem güzel hem sandığı nasıl nehire atbimı anlatımı. Pa- fenalattı, fakat aradllll on gilıı gıeçince ne, ipeii de 1U- kilime sardım. Kilimi de müst.aMk m OID,7a da~· ,mele 0,00J; milisıma iyodu vardır. 

_____ ..._..-...~bir adam co bdau öl· dipah kızı öldürenin bu 1re11ç delikanlı yeniden iviTeie baflada. !ll!lvhp ko,dıun. SezWlı da I* llf8le O--. de pilaw y9llliDiz. O da yiilıde 
00.2 • 4ro& ~ • G. 



Y akup ve Evlatları ınav 

BİZANS SARAYJNIN İÇ YÜZÜ Zehir ve panzehir 
--tr-

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
T alimatnamesin
de değişiklikler ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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nav talimatnamesinin 12 inci, Lise sınaY 
talimatnamesinin 21 nci ve öğretmen 
okunan talimatnamesinin 20 nci mad. 
delerinin birinci fıkralarının aşağıdaki 
şekilde değiştirildiği Maarif vekilliğinden 
tebliğ olunmuştur. 

r ebrik ederim ustasınız! 
Y4Z4n: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş 

Gece yarısı olunca ... 
Yaman bir papaz, yaman bir zampara 

olduğunuz kadar yaman ihtilalci imişsiniz 

f..czaa kelimeaini p.yet F ranaızlardan 
almağa k.allcnut ol...ydık, bugün bu meo
leiin oahiplerine zehirci diyecektik. Rum
ca farmakus zehir demelani,, F ransızla-

Yakup, kardeşi 
doğruca 

diye Bir ders yılı içinde talebenin devam
sızlığı devam müddetinin üçte birinden 
fazla olursa O talebe sınıfta bıralı:ılır. 

Ancak yatakta tedaviyi veya ameliyat.. 
icabettirmiş bulunan bir hastalıktan d<>
layı devam milddetini doldurmıyan ta
lebe: 

Sarayı aaran kuvvetlerin h&§ında aa
aya giren Eftimyos ilk it olarak saray 
lahilinde her tarafı sıkı bir kordon altına 

** 
Yengeç, odarun köteoiııdeki bodrwn 

yoluna kendini ancalı: atacak kadar va
kit bulabilmiıti. 

Ostünde söylenen .özlerden vaziyeti 
derhal anladL 

- Eyvah .. Dedi, bizimkiler hapı yut

tular... Şimdi uıl muele benim burada 
kapana tutulmU§ fare gibi olan vaziyetten 
kurtulınaklıiımda... Acaba odaya geti
rilen kim} Çuvala lcim konarak balıklara 
yem olacalc. .• 

Yengeç .....Jca deliğin üzerindeki ha
lıyı k.aldmlı. Ve balı:b. 

Bq papazın yerde boylu boyuna uzan
ll\11 bir inaan ceoedinin üzerini lr.arqbrdı
ğuıı, tdi§la bir ,eyler aradığını ııördü. 

Fakat yerde yatanın yüzünü göremi
yordu. 

Bu •ırada Eftimyoo din adamlanna 
yakışmıyacak hiddetli bir küfür savurdu: 

- Yok... Yok... Benim imzaladığun 
kağıt yok. .. Fakat her halde onu oöylete
ceğim... Nereye lcoyduiunu muhakkak 
öğrenmeliyim ... 

Eftimya.. odaya getirilen iple Sebas· 
tiyanoyu sımsıkı bağladı. Onun kendine 
çabuk gdmeıindcn ve üzerine hücum et~ 
mcsindcn korkuyordu ... 

Bu iti bitirdikten sonra 

Büyük tarih ve 

- Görüyorum ... Tebrik ederim ... Çolc 
uetacaaına hareket ettiniz... Doğrusu ya
man bir papaz. yaman bir zampara ol· 
duğunuz kadar yaman bir ihtiliilci imiş-

siniz de ..... 

•• sirMEDi-

macera 

A - Hal ve hakaret notu kırtlmam14 
olmak, 

B - Ders yılı içinde aldığı notlar kati 
sınıf geçebileceği kanaatını vermiş bu
lunmak, 

C - Ha.talığın tasdiki doktor raporu 
ile ta.dik edilmiş olmak, 

D - Hastalığına ve bir yukarı sınıfı 
takip edebileceğine olQıl direktörlilğilnce 
kanaat getirilm4 bulunmak şartile okul 
direktörlüğünün teklifi üzerine Maarif 
vekilliğirıin müsaadesile devam mildde
tini dolduran talebe gibi muamele görilr. 

Biltün mesleği tahsil milesseselerin
de de bu karar hükilmlerine göre hare
ket olunur. 

--~-tr·---

Rumen 

Eyıtıı sonunda 
Romaya geliyor 
Roma. 13 (Ö.R) - Stefani ajansının 

Burgostan i:.tihbarına göre general 
Franko önümüzdeki eylOJ sonlarına doğ
ru Romaya gelecektir. 

HOLLANDADA 
Ordunun talıvlyesı için 
Amsterdaın, 13 (A.A) - Hollanda 

ordusunun takviyesi programının tatbi
ki cilınlesindcn olarak, fırkalar kolordu
ya ve alaylar da fırka haline konulacak-

İNGİLTERE • FRANSA 
TENİS MAÇI 

nasıl tanzim etmemi istersu:;-;;? ----ıanlamağa geld~iz .. Stbhn-;;d;~- d-;;-;;y~::- ,tl-..,-e~diğini,;" bu adamın -;~iytc1 öld~- Londra, 13 (A.A) - Evening Nevs 
Monsenyör Lui isyankar bir sesle retinize merhamet, şefkat gibi insanca riildiller .. Bana ne istedi~imi ooruyorsu- gazetesine göre, 28 temmuz illi 30 tem-

h kırdı 
1 
h . 1 i pc d · · ak k ku muzda Dcauvillc'dc İngiliz ve Fransız ay : ıs er r . e. ettmız.. B or yorsu- nuz .. Ben sizden biltiln bu alçaklıkların 

- Demek bana merlıamet ediyorsu- nuz .. Ben sızın merhametinize değil kor- hesabım soruyorum .. Sizin kininize kur- mebusl:ırından müteşekkil ekipler ara-
.,. kk" ed · k lan 1 ku uza ' sında bir tenis maçı yapılacaktır. nuz .. ~'!' '."" erun ont cenap ... n 1n_anıyorum .. Ve aramızda artık ban giden bütiln bu masum insanların 

Öyl.e değil mı ya .. Tacı, tahtı, hakkı, her 

1 

merhametin de yeri olınıyacaktır.. hayalleri şimdi burada ve intikam isti- p O L O N y A D A 
şeyı elinden alınmış olan bu zavallı da - Ne demek istiyorsunuz? yorlar .. Ah Mösyö Lö Kont Marli .. De-
bir insandır .. O da ıztırap çeker .. Fakat Mon....,nyör Lui öyle kuvvetle ve ncı mek krallık unvanı .. On dördilncü Lui İtalya.\1 gazetelerine 
geç ... Çok geç kaldınız.. bir kahkaha savurdu ki kont sarardı.. adı vicdanınıza 0 kadar ağır geliyor ki boylıota#-

-179-
romanı 1 

- Rica ederim, silkfuıet bulunuz.. - Bu adam muhakkak çıldırdı.. benim karşımda bu unvan ve bu i..<nni Varşova, 13 (Ö.R) - Varşova kahve 
- SilkOnet mi bulayun .. Hayır .. Ha- Diye mırıldandı.. kullanmağa """aret edemiyorsunuz .. Bir ve lokanta sahipleri İtalyan gazetelerine 

- Ala.. Bu haberi nasıl karşiladı? 
- .Lakaydlıkla monsenyör. Esasen 

bir milddetlenberi üzerinde tuhaf bir 
hal var.. Herşeye l&kayd görünüyor .. 
Jşte geldik.. Adamlarımın yakında bu
lunmalarını emreder misiniz? .. 

- Hayır .. Ben onunla yalnız ve şa

hitsiz konuşacağım.. Emrim kat'idir. Ne 
siz ve ne de kimse bu adamla olacak 
görüşmemi duyuuyacak kadar uzakta 
bulunacaksınız. Hatırlayınız ki böyle 
şartlar içinde bana itaatsızlık neye mal 

olur •. 
Sen Mars korkudan titriyerek eğildi .. 
- Derhal uzaklaşınız ... 
Bu emre de hemen itaat etti. Mevku

fun kapısını açıp ta ziyaretçiyi : 
- Kont Dö Marli! .. 
Diye haber verdikten sonra aletacele 

kadar giderek 

Kont içeri girdi ve derhal rakibi ile yır .. Siz buraya niçin geldiniz? .. Beni Demir maske devam etti : mezara atar gibi attığınız bu zındanda bonelerini kcsmeğe karar ver~lerdir. 
karşı karşıya geldl.. dinlemeğe değil mi?.. Ben söyliyeceğim - Şüphesiz size benim bitkin, ezgin beni gönneğe gelmekle hata ettiniz .. Bu hareket İtalyan gazetelerinin Lehis-

Fakat birden kendisini büyük bir la.. ve siz de dinliyeceksiniz .. Size vakıA yü- bir halde, en ufak bir isyan hareketi Ümitsizliğin en derinlerine attığınız ada- tan aleyhindeki JWjriyatına bir cevnp-
essilr sarılı.. zilmiln hatlarını gösteremiyorum, fakat yapınağa bile kadir olamıyacağım vazı- mın karşısına çıkmakla büyük ihtiyat- lır. Gcçeolerde Alınan gazetelerine kar-

Onun yüzünü örten kendi icadı De- sesir.ıdeki bütün kin ve nefretimi işitti- yetıe olduğumu söylediler .. İhtimal ki sızlıkta bulundunuz .. Zira evvelce si.lalı- şı da buna benzer bir tedbir alınmıstı. 
mir maske .. Vicdanında bir azap kıvıl. receğ:im.. maziyi bile hatırlrunıyacak kadar şuuru- sız bıraktığınız ve bağlattığıruz bu eller 
cınu yaratmıştı.. - Kendinize hMtim olunuz, yoksa mu kaybettiğimden bahsettiler.. Eğer şimdi sizi boğarak öldilrecektir ey Fran- İT ALY ADAKİ 

Monsenyör Lui bir adım attı.. muhafızı çağırırun.. böyle söylemişlerse sizi çok aldatmışlar. sanın sahte kralı!... İSPANYOLLA.Jl 
Müstehzi bir lisanla : Monseny.ör Lui bir sıçrayışta ziyaret- Çünkil bana yapılanların ve yaptıkları- Ve monsenyör Lui, yumruklarını sık- Roma, 13 (Ö.R) - ErkArulııırbiye re-
- Safa geldıııiz kont cenapları .. De- çi ile kapının arasında yer aldı : nızın en ufak bir noktasını bile unutma- ~. hücuma hazır bir vaziyet almıştı. isi mare~al Badoglıyo B. Mussolini ta-

di, mevlruflan ziyaret insanlar için bir - Çağıramazsmız.. Dedi.. Ağzınızı dım .. Pinyerol kalesinde nazırınız Lu- Kral, deminden beri söylenen sözle- rafından kabul edilm4 ve Trablus hu-
şcfkat vazifesit:ir.. çağırmalı: için açtığınız takdirde ya siz vuv:ının 1iyareti günü öldilriilmiiş olan rin her bir kelime>ini bir kırbaç gibi dutlanndaki teftiş seyahatinin neticele-

Kont cevap verdi : ölilrsünilz ya ben .. Siz beni insanların kont Dö Brevanın kanlı hayali bfila gö- yiizilnde hissetmiş ve hiddetten kudura- ri hakkında izahat vermiştir. 
- Devlet siyasetinin bazı böyle ınilt- tabammiil edemiyecekleri işkencelere zümiln önünde.. Sorıra burada .. Bana calı: hale gelerek kendini güç zaptede- Roına, 13 (Ö.R) _ t,-paayol askerl 

hiş zaruretleri ,,Juyor.. koydunuz.. Böyle olduğu halde haya- yaklaşan .. Bana acıyan herkesi ayni de- bilmişti.. heyeti Torinoya vasıl olmuş ve mülkl, 
- Bunu bana bir kerre daha sciyle- lım, size beııziyen hayalim daima sizi naet ve alçaklıkla kovaladınız.. Biçare Gözlerinden ateş saçarak, dişlerini gı- askeri memurlar tarafından karş~ 

m41erdi .. Sizden evvel gelen bir ziya- gasbettiğiniz saltanatın ııedirinde rahat- kontun bedbaht kızı Suzan Dö Brevan cırdaUırak cevap verdi : tır. İspanyol mümessilleri Alpinizm 
retçi.. Mösyö Dö Luvuva.. sız etti. Nihayet acab, hakikaten size burada asılclı .. Şövalye Dö Labar burada - Melun .. Hak.km var .. Sen Marsın mektebinde dağa tırmanma talimlerinde 

- Bana kendinizden bahsediniz. Bu- benzemekte hala devanı ediyor muyum? idam edildi .. İvon burada kayboldu.. yaptığı işlerden haberdar degildim .. Fa- hazır bulunmuş, sonra bir çok endüstri 
ıada hayatınızı daha hoşunuza gidecek İşkenceleriniz, verdiğiniz ıztıraplar be- Onlar ve daha bir çokları hep Sen kat görüyorum ki o vazifesini bilıakkin ve ruıkcri müesseselerini ziyaret ctıniş-
ve bu hayatın acılıgını azaltacak !ôlde ni değiştirdi mi, değiştirmedi mi, bunu Maron .. Eline ltanatıruzın sal&hiyeti- •• BİTMEDİ _ Iertlir. 

, 
.. 

• 



SAHIFE'5 

Ankara Radyosn 
-----&·---

DALGA UZUN'LUCU 
BUGVN 
---&-

1639 nı. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 nı. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

B. Gafenkoyu Ankara gannda istikbal edenler (A.A) B. Gafenko Ankara ga,.ında kendisini istikbal edenleT a.Ta&ı.nda (A.A) 

12, 3 O Program J 2, 3 5 Türk müziği 
PL 13 memleket haberleri saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberleri 13, 15 mü
zik (kanıık program Pi.) 19 program 
19,05 müzik (soli - Pi.} 19, 15 Türk mü
ziği (fasıl heyeti) 20 memleket saat aya
n, ajans ve meteoroloji haberleri 20, 15 
neıeli plaklar - R. 20,20 Türk müziği 
(müşterek ve solo teganni) 1 - hicaz 
peşrevi 2 - Sadullah Ağanın hicaz yü

rük semaisi - Nideyim sahm çemen 3 -
Şevki beyin - hicaz §arkı - Bilmiyorum 
b ana neolclu. 4 - Leminin - hicaz şarkı 
Sorulmasın bana yesim 5 - Tek sazla 
halk türküsü - Ay doğdu batmadı mı 
6 - T ek sazla halk türküsü - Yıldız tür
kU.ü 7 - Keman tak.imi 8 - uıak pr

b Yad ile geçti zamanım 9 - Biınen 
ten upk aarkı - Bahar erdi 1 O - ReBk 
F eraan - utak oarb - Kız hüriin de fa

lına l 1 konuıma 21, 15 müzilr: (operet
ler• R) 21,45 haftalık poata kutusu 22 
müzik (küçük orkeetra - ıef Necip Aılun)' 
23 son ajans haberleri. ziraat, esham taJl. 
vilat, kambiyo • nukut boraas1 (fiat) 
23,20 müzik (cazbant • Pl.) 23,55 ya
mıki program. 

Gafenku Türk milletine Rumen Ha. nazırı 

güzel bir hitabede bulundu Bugün Yalovada Milli Ş~fimiz ~nönü 
tarafından kabul edılecektır •.• 

' 
fi~ 

Rırnıen Hariciye Nazırı ve Rumen Sefiri Hariı!liye ve1cilimizle Rumen Hariciye Nazırı Rumen Sefiri Ba§vekilimizle 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ki teşriki mesa.imizin devamı için mesut lar tahsis etmektedir. 

Cümhuriyet hükümetinn ve Türk mil
letinin, dost ve müttefik Romanyarun 

·muhterem hariciye nazırı tarafından 
yapılan ziyaretten duyduğu derin mem-

neticelerle velllt olacağına kani bulunu- Gazeteler, bu ziyaret hakkında uzun 
yorum.. tafsilılt vermekte ve pazar akŞamı An-

Ank 1? (AA) R bil ük" karada verilen ziyafette Saracoğlu ile ara, ~ . - omanya y 
ı · · b St ika b k Ank Gafenko arasında teati edilen nutku tam c çısı ve ayan o u a şam a-

. . metin olarak neşretmektedir. 
· tini' R mili · "bl~. i . rapalasta Romanya harıcıye nazın ve . numye umen etme ı ag çın . .. .. . . Gerek Istanbulda gerek Ankarada B. 

Rad . b • V · bayan Gafenko şerefine buyük bır zı- ' 
or aJansının ana verdigı bu fırsat- . . Gafenkoya yapılan heyecanlı kabulün 
d 1 bah . yafet vermışlerdır. • 

tan o ayı tıyarım. Balkan antantı bozulmaz Türk - Rumen dostlugunun 
ruhu dahilin. de fikir" "şt· _,_,_ .. b' k Ziyafeti parlak bir kabul resmi takip . b' d lili' . kil 1 div .. 

ı Irö.JUiuızı ır er- . . yeru ır e nı teş ey e gını yazan 
dah t 'd iki" m1 k t' ük" etmıştır. • 1 dik re a eyı e ve me e e ın y - gazeteleı: hususı muhabir erinin ver · -

sek menfaatinin ayni olduğunu bir ker- Bükreş, 12 (A.A) - Bütün Romanya leri haberlerde Türkiyenin hüki.imet 
:re daha müşahede ve tesbite imkan ver- matbuatı, hariciye nazırı B. Gafenkonun merkezinde cereyan eden müzakerelc
ıniş olan bu ziyaretin, barış hizmetinde- Ankara ziyaretinin ehemmiyetine sütun- rin ehemmiyetini tebarüz ettiriyorlar. 
,ı--~~-~~~--~~--~~~--~~-----------~---~~---'--~~~~-~~-~~..;__--~ 

tlngiliz hükümdar-
ları Kanadadan 

ayrılıyorlar 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Ha.rp çıkacak olursa 
Mesul olan şimdiden malumdur 

B. Daladierin nutku bir kuvvet İntibaı kullanacağız. Siz proleter milletler oldu-

rınız tarafından asi~ unutamıyacağımız 

dostluk hissiyatının tezahürüne vesile 
olmuştur. Size ve binlerce vatandaşla
rınıza samimi teşekkürlerimizi ve en iyi 
temennilerimizi bildiririz.• 

eylemiştir. 

Bir isueç ticaret 
heyeti Londraya 
geliyor ... 

- BAŞTAKAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - yemeğini Milli şefim.izle birlikte yeme-
leri muhtemeldir. 

si bekleniyor. Misafirlerimiz akşam İs- Atina, 12 (A.A) - Romanya harici
tanbul ekspresine bağlanan huslıst va- ye nazın B. Gafenk:o perşembe günü 

gonla Ankaradan ayrılmışlar, merasim- Atinaya gelecek ve dört gün Yunan hil-
le uğurlanmışlardır. kümefuıin misafui olarak kalacaktır. 

Hariciye vekilimiz de B. Gafenko ile 
birlikte Ankaradan aynlnııştır. Yarın Bükreş, 13 (A.A) - Rador ajansı bil
sabah saat yedide Pendikte trenden ine- diriyor : 
cekler ve kendilerine muntazır bulunan Hariciye nazırı B. Gafenkonun yaban
Akay vapuru ile Yalovaya gidecekler- cı memleketlerdeki seyahati müddetin
dir. Rumen hariciye nazırı burada cüm- ce, hariciye işleri vekfil.eten ba§vekil B. 
hurreisimiz tarabndan kabul edilecektir. Armand Kalinesko tarafından görüle
B. Gafenko ve hariciye vekilimizin öğle. cektir. 

Akşam Sanat 

OPERALAR VE OPERETLER 
20,35 Budapeşte: Figaronun izdivacı 

(birinci perde) 
22,00 Monte Ceneri: Manon Lescaut, 
22,05 Floransa: Cavalleria Rusticana. 

BOYOK KONSERLER 
21,35 Londra (Regional) Bachın eser

leri. 
22, 15 Prag: Çek bestekarlarının eser

leri. 
22,20 Saarbrücken: Schubert ve Mo

zartın eserleri. 
23,25 LuxembuTg: Çek musikisi. 

Okulu 
Yeni Türk ailesinin temel taşlarını 
hazırlıyan müessesede ~üzel bir tetkik 
ooooooo:•••2·5o••ooooOOOH 

Akşam Sanat okulu direktörü Bn. Muzaffer Aklar ve talebeler .• 
cut kültür müesseselerinin en önünde j benin eserlerini geniş bir vitrin içinde 
bulunan bu sanat yuvasının Bn. Muzaf- ve muhtelif salonlarda teşhir için yapı· 
fer Aklar adında değerli bir direktörü lan hazırlıklar sona ermiştir. Akşam oku
var. Kültür bakanlığı ertik okulları lunun yıllık talebe eserleri sergisi önü

umum müdürlüğünün kıskanç bir seç
meden sonra akşam okulunun başına 
getirdiği bu idare elemanı bu müessese
nin muhitimizde tutunmasında ve siv
rilmesinde amil olmuştur. 

üçte biri evli, kalan kısmı genç kız 

Akşam Sanat ok ultt talebeleri.. 
onun fevkinde olan mana ve ehemmiyeti- olmak üzere 800 talebesi bulunan akşam 
ni muhafaza etmektedir. Akşam okulu, okulu bu sene 250 ye yakın mezun vere
yeni Türk cemiyetinin arzuladığı iş bi- cektir. Büyük bir hararet içinde geçen 
lir, evini idare eder, erkeğine bar olmak~ imtihanlar bitmiştir. Bu 250 taleben.in 

müzdeki Cumartesi günü saat on beşte 
açılacaktır. 
Yarınki 250 evin sağlam yapısını te

min edecek olan bu genç kızların iki se
nelik bir tahsil devresi içinde bu mü
esseseden elde ettikleri istifadenin dere
cesini ölçmek, cidden meraklı bir şey 
olacaktır. Değerli mtitahassısların los
kanç ihtimamları altında yetişen genç 
kızlarımızın hazırladık.lan sergide, on
ların yarın yuvalarında neler yapmıya 
liyakat kesbeylediklerini görecek, nasıl 
çalıştıklarını anlıyacağız. 

Akşam okulunun çok nazik direktörü 
Bn. Akların verdiği izahattan anlıyoruz 
ki, akşanı okuluna devam eden evli ka
dınların çalışmaları tetkik edilecek ka
dar büyük değerler taşımaktadır. Evle
rinde erkeklerini veya yuvalarını bıra
karak okula devam eden genç kadınlar, 
çalışmalarında genç kızlar kadar sebatlı 
bazı vaziyetlerde de onlardan daha fe
ragatlidir. Çünkü onlar kurdukları yu
vanın içinde hayatın ve aile nizamının 
manasını daha büyük bir isabetle kav
ramışlardır. 
Kadının bir metod takip ederek evin 

geçim vaziyetini tanzim eylemesi, artık 
muasır Türk evi için zaruri bir şey ol
muştur. Bütçeyi tanzim eylemek, evin 
geçim imkanlarını kolay !aştırmak, işten 
anlar bir kadının harcıdır. Ve evli bir 
kadın bu müessese içinde her türlü er
tik bilgiyi temin edince aile yuvasının 
rasaneti bir kat daha artmaktadır. 

,_ ,...._,._..._ __ :rı....ı-"~-..._.__rı.n · rıin utuınl bü ·· bir kısmı diki , di erleri çiçek, Bu müessesede yetişen kadın evinin 
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Tetisten kortu an za 1 

BiR BAŞ BELASI •• ..ı 
Müthiş faciayı nasıl anlatıyor? 

Bir lı:a ·· denberi methur tenor Me- çaresini bulabilir. an ... Ölüm 
cit pek :.=un .... bi ve meıııul ııörü- - Eğer Fitnat gibi bir kadına düt-

nürcwdu. Şimdi. ııirdiii salonlarda bir mezae .• 

Bir aaır kadar uzun 
dolaşıyordu ..• Fakat 

görünen bir 
kurtulmak ümidimi 

yanıbafımda 
kaybetmemiftim 

kötcye çekiliyor, dalgın uzaltlara bakı- - Demek bu bir istisna? Tbetio denizalb gemisinden kurtulan 
yordu. Bu ııüzel aesli adama hayran olan Bu konuşmadan sonra, iki arkadaı, F. Ş.v, Pari • Soir muhabirine ba§lndan 
Jı:adonlN endifeye düıtüler. Acaba, dai- biraz soğukça ayrıldılar. Lcbip genç le- ııeçen hadiseyi bütün tafoilltiyle anlatt-
ın• netefi, daima mütebessim, dalına eoı- norun bu itiraflannı biraz adi ve neza- yor: • 
Jcun bulunan Maeidin batına neler gel- ketsiz bulmuıtu. Kendisinin batına böy- c - Kurtarma odasından dı~ıya çık
pıifd> le bir vaka gelıeydi ıüpheıiz hiç kimaeye mıyarak. ıuyun sathına eritemiyeceğimi 

Tenor bunu bir türlü söylemiyor, ha ... anJatmıyacakb. Bunun üzerine, mecmu- zannediyordum. Yaşadığım müz'iç ve fe-
ta Yeya qık olduğuna dair aorulan oual- allllla yazacaiiı makaleyi dütündü. Bunun ci dakikalann bir baıkasının batından 
Jere qok canım I> cevabını veriyordu. aerlevhaaı hazırdı: a-eçmesine imkin veremiyorum. ölüm 
J>laamafih, İnsan ferahını aaklasa bile cBaş bcliisıl> bu satırlarda bütün ıa· yanı baıımda sıntıyordu. Onu yakından 
~ederini aa.ldıyamaz. mim.iyetini göstermek, Macidin vahşi aördüm. Ne müthiı ve feci dakikalardı, 

Derdini birisine dökmek büyük bir ih- bodbinliğini hırpalamak i•tedi. o. Diğer tarafta arkndaşlanm nakabili 
1'!yaçbr. Bir kaç gün sonra Macit de bu Makale bir kaç aün sonra mecmuada tahammül eza içindeydiler, onları hayatı-
lıtiyacı bütün §iddetiyle hissetti. Ve ha· çıkb. Son cümlesi §UYdu: mın sonuna kadar unutamıyacağım. 
'ına ııelenleri anlatmak için arkada§ları cMadam ki erkek zalim, nankör ve Denizaltında yaşadığım 21 azaplı saa-
-.re.aanda Lebibi seçti. Lebip, c••> mec- alçaktır, ey B.tık olan zavallı kadınlar, tin hikiyesini size anlatayım. 
fRUaaı muharrirlerindendi. Bir ruh mü- içinde kraliçe gibi hüküm aürmeğe nam- 1 Haziran Per;ıembe sabahı idi. Liver
tahaa&111 olması, kendisine dert dökülm~k zetken esarete düştüğünüz yataklarınızı polün, Birkenhaed sahillerinde Cammel 
kin kifl bir sebepti. erkeklere kapayınız l> Loird tezgahlarında yo:ıpılan son sistem 

Macit söze ıöyle batladıı Aradan iki gün geçince Lebip bir Thetis deniz altı gemisiyle tecrÜh6ler ya-
- Lebip, bir bat belisının bir yapış-. mektup aldı. Zarfın Üstündeki muntazam parak engine açılacaktık. 

Jamn no demek olduğunu ~üphesiz bilir- ve güzel yazı nazarı dikkatini çekti. Hava liitif ve berrak, deniz bir göl gi-

~iniz değil mi' Fakat bat belalarının da içindeki kokusuz, sade kôğıtta "1 bir kaç bi sakindi .. 

türlüü. var. Bundan üç sene evvel geç- sabr yazıla idi: Güzel gemimizle tecrübe bu güzel gü-

kin. fakat henüz ihtiyar değil, bir kadının cEfendim, plecek Perıembe akıamı nünde hava latif ve b~rrak. Deniz bir göl 
Jceyfilli yerine ııetirmek felaketine uğra- ( ) Son boılom veriliyor. Çirkin, .,... gibi sakin idi. Güzel gemimRle · tecrübe 
~ım. Acaba onu oevdim mi? Bunu kati· dala ve bayağı olmıyao bir kadınla 8'Ö- seyahatine çıkmağa haZlrdık. Bu seyahat 

yetle oöyliyemem. Fakat muhakkak bil- riifmek istiyonaım saat ikiyi çeJrek se- hem tecrübe, hem de manevra mahiyetin
j!ip bir teY varsa 0 da, bana kart1 ııöo- çe 22 numaralı locanm kapısmı çalınız.» de idi. 
tercfiii pddetten, aiilamalanndan, billıas- Lebip her hafta böyle imzasız bir kaç Liverpoldan bu ayrılı,ımız gemimizin 
!"' hario aıkmdan pek çabuk budala.ca mektup alırdı, hatta bunlardan bir lın- son tecrübesi olacakmıı. Bir önseziş he
afktan kurtulmak, kaçmak istedim. Fa· mı hakaret ederdi. Fakat şu mektup pek pimizde tarihi bir gün ya,ayacaiiımız %80· 

Jmt bir rezalet kork.uau buna mani olu- sarih ve kat'i bir lisanla yazılmı~tı: ser- nını veriyordu. Mürettebatta endişeden 
yordu. Nihayet geçenlerde, pek kızgın giizefte atılmağa değerdi, f&Yet yazan eser yoktu. Bundan evvel yaptığımız tec
)>ldniium ve yeni bir matukanın mubah- kadın çirkin, budala ve bayağı ise kaç- rübelerde, gemi muvaffakıyetli dalma 

bethü daha tatlı bulduğum bir ııün eski maktan daha kolay ne vardı? ameliyeleri yapmıştı. Perşembe günü öğ
jnetresimle kavi'• ederken bu kadın ken· Pertcmbe geceoi oaat bire doğru ha- leye doğru, amirallık tarahndan dalmak 
~ialni h.emen pençereden atacağım aöylo-- lonun verileceği salona girerken, Lebibin için emir verildi. 

l;li. Hiddet aruında bairrdımı büyük merdivende ilk tesadüf ettiği Ben. bu esnada geminin kontrol dai-
' _ Oh, dedim, bütün kaduılar böyle adam Macitti. resinde vazife almııbm. 
toıı,4er. Fakat maalesef böyle hareket et- Tenor: Süvari, kapiten Boluo, kaptan kulesin-
,..e!fer, - Kimi beklediğimi kabil değil bile- de konutma borularının önünde duru-

Skümii henüz tamamlamamııtım ki, mezainiz. Bayan Fitnatı bekliyoruın 1 de- yor, )a_21m gelen emirleri veriyordu. 

)Jqan Fitnat •okakta, pençeremin a1tın- di.. Verilen emir üzerine dalı~ımızdan on, 
daydı. iki bacağı da kınlmıtb. Ne hale - Fitnatı mı? Bacakları kırık değil on beş saniye geçınifti ki, denizalbnın 
~Uftlliiimll bittabi tasavvur edemezsi· mi?.. gayri tabii bir barekttle diklenmiş olduğu 
ıJz. - Galiba kırık dcğilmit- Biraz yara- zehabına kapıldım. Bu intibaımda aldan-

- Muhakkak ki çok müteessir ve PİJ- lanmakla geçirmiş, ne yapayım, geçen madığımı sonradan öğreniyordum. Gemi-

Gemi deniz dibinde amud olarak 45 de
recelik bir zaviye ile durmuftu. Arka ta

rafta duran ve yerlerine teshit edilmiyen 
ne varsa geminin baı tarafına doğru sü

rüklenmiıti. Süvari Bolus kumanda ku
leıınden cgeminin hazine delikleri ile 
böl,melerini kapayınız.> diye bağırdı. 

Benimle on kadar zabit vardı. Sade

menin verdiği ani 1a:ıkınlık ile biri
biri üzerine istif olmuşlar hatta kendi
lerini tutabilmek için bir çok akrobatik 
hareketler yapmak mecburiyetinde kal

mıılardı. Hatti. makinelerin üzerinden at
lıyanlar bile olmuştu. Kumandanın emir

leri biribirini takip ediyordu. 
_ Mevcut makineleri durdurun, ato-

per. 
Bu anda geminin içini bir ölü aükUtu 

kaplamııtı. Yalnız, ayakta durabilmek 
için uiraşan mürettebatın ayak ıesleri 
işitilmeğe başlamıştı. 

kulannı gizlemiyerek 
nüyorlardı. 

Onlara oeılendim: 

akıbetlerini düıü-

- Kırılmıı eoyanız var mı arkadaılar? 
Aralanndan biri cevap verdi ı 

- Her ıey yolundadır, efendim. Di
ecdeki arkadaşlar ne vo.z;, t 

tel er acaba? Eğer yardıma ihtiyaçları 

varsa onlara yardım edeliml. 
Mülilz.im Şapman ile mühendis Clem 

halat ııetirtıiler .Maksadları bölmedeki 
efradı tetkik etmekti. Halatlara ıardarak 
diğer kompartimanlaıa gittiler. Efradın 

vaziyetini yakından tetkik etliler. 

Avdetlerinde gemide herkes mevkiini 
muhafaza ediyor ve emir bekliyordu. 

OMIT öLMEZ 

Efradın kuvvei mancviyeleri yerindey
di. Aramızda bir toplantı yapıp vaziyeti 
tetkik etmeğe karar verdik. Şimdi, kaza 

olalı bir hayli zaman geçmişti. Gerginle

şen sinirler çözü}mÜ§, mümkün mertebe 

tabii olmağa gayret edilmişti. Herkeste 

geminin kendini kurtaracağı iimidi vardı. 

karar verdiler. Su yilzüno çduoıya m,... 

vaffak oldukları takdirde destroyerleri 
bulacak ve dalaıçlar vasıtasiyle arkadat
lannın kultarı1ma çarelerini araıtıracak
lardL 

Bu karar üzerine kumandan ile rnii
lıizim Voodı cankurtaran bölmeııina gir
diler ve meydandan kayboldular. Şu an
da geçirdiğimi• azabı tahmin ederoiniz, 
samnm. 

Her aa.ııiye han biraz daha ağırlllflyor· 
du. Kurtarılmamız için kumandan Ora
mın vereceii İ.p.reti eabırsızlıkla bekli
yorduk. Fakat zann•tmeyiniz ki bu esna· 
da gemide panik hatlamıttır. Bilikls ef
rat ve zabitan biribirleriyle luubihal edi
yor, mümkün mertebe bulunduk.lan ..,. 
ziyeti unutabilmek için şak.alaııyor T• 

aktam verilecek oüvareden bahoediyor
du. Aynı zamanda yerimizde de durmu
yorduk. Bu vücut hareketi ile kendimize 
kuvvet teminine gayret ediyorduk. 

Fakat yavaı yavaı aoiuk kendini sa.. 
termeğe baıladı. Bu suretle hayatımda 
çok acı bir hatıra bırakan bir çok saatler 
~eçti. Vak.ta ki uzun ve üzücü bir bek
lemeden sonra dalgıçların sesleri tahtel· 
bahirin bölmelerinden aada akisleri yap
mağa başlamıştı. Dalgıçlar ellerindeki çe• 
kiçlerle geminin cidarlarına vuruyor, aea, 

bulunduğumuz bölmeye kadar geliyordu. 
Müliizim Bolu• dalgıçların suallerine a1Jlı 
tekilde cevap veriyor, hepimizin yaşa• 
makta olduğumuzu ve aüratle kurtan\ .. 
maklıiiımızı bildiriyordu. 

Torpidoların imdada geldiklerini ve 
efrattan kalanların gemiyi terkedebile

ceklerini cevap olarak aldım. Bu cevap 
hepimizin yüreğine ferahlık vermioti. 

Cankurtaran bölmesi, diier bir çiftin 111 

sathına çıkması için hazırlanm1şh. 
Aramızdan adam seçmek İçin kaybe

decek vaktimiz yoktu. iki sivil, bahriye· 
]ilerin yardımları ile Davia cankurtaran 
maskelerini taktdar ve kumandanın ver
diği izahab da dinlediler. Bunlar Davio 
aletini kullanmuıru biliyordular. 

Kumandan Clem son manevrayı ken
di eli ile tatbik etmiıti. 

Bulunduğumuz komparbman efratla 
dolmu,tu. Dar olan bölmede kımıldana

cak yer kalmarnlftı. Geminin ön tarafın

da diiier bir cankurtaran odası olmakla 
beraber burasını IU basmııtı. 

tnan oldunuz! gün tesadüf ettim. öldüğünü zannettiğim miz daldıktan sonra ufki vaziyette yol 
- Anlamadınız. Oüı\ya<la me.,eut er- eski muhabbet ~.cık ate,len<li. Bir mek- alacağı yerde f&kuli olarak baı tarafın

~klerin en fent1ı değilim. Fakat o kadar tup yazdımdı: cevap vermedi. Bu ak.tam dan aüratle derinliklere süzülüyordu. 

Bu beklenmedik vaka karıısında he· 

pimiz biribirimizin yüzüne hüzünle, şaı
lun bakı.oıyorduk. Ağızlarımızdan keli

me çıkmıyordu. Geminin müthiş bir ba

dişe ile kar ılaştıiiına kanaat getirmiştik. 
Şimdi akıbetimizi bir an için dütünüyor, 
ileride geçecek fô.cialar gözlCTimizin 
önünde birer birer canlanıyordu. 

Herkes geminin bir an evvel suyun 
yüzüne çı.kmaaını "Ve tecrtibelere yeniden 
baılanılmasını bekliyordu. 

Yüzbaoı Dramdan sonra çıkacak si· 

viller cankurtaran bölmesine girmişlerdi. 
Fakat bu zavallılar boğulmuşlardı. J...a. 
zım gelen harekatı yapacakları yerde he

yecana kapıldıklanndan tafırml§lar ve 

harici kapaiiı açamamışlar, bölmeye k.en· 
di ağulıklan nisbetinde ouyun ııirmeoin-

den korkmu lar, kapağı açarak suyun 
lıiddetlendim ki zerre kadar teessür ve da burada barıpcağız. Zavallı kadın ... 
lıeırecan duymadım. Iıin heyecandan zi.. Ne kadar seviniyor bilııeniz~ 

yada oıkıntısı çoktu. Polise adresimi ver· - Siz de ne kadar sıkılıyorsunuz, de· 

ınek, sonra, erteai gün gazetelerde bir JCY ğil mi~ 
,ıkmasın diye bütün matbaalan dolat· - Hayır ... Eskiai kadar değil .. 
ııwılt lizımdı. Bilhassa yeni metresime, Bir müddtt aonra Lebip 22 numaralı 
evime iki ııenedenberi biç bir kawnm locanın kapısıru çalıyordu. Kapıyı mas

ayak basmadığını yeııllnle •Öylemiştim. keli bir kadın açtı ... Tozlu koridordan 
~örüyorllWluz ya, yaptıiı münasebetsiz· ııeçmiş olan genç muharrir, locadaki la
fikten dolayı Bayan Fitnab affedemez· tif esans kokusuDdan derin bir ferahlık 
'dinı. Binaenaleyh ahı haftadanberi oem· duydu. 
~ne uğramamağa karar verdim. Kadm - Tam vaktinde ııddiniz, te-

- Ya aiz ondan haber alıyor musu- oekkür ederim. 
t Lebip - Tam vaktinde geldim, çünkü 

p~ Evet. Arkadqlanmdan bir kadaı merak içindeyim. (~ck'.ubu göstererek) 
Juıber setiriyOJ, Fakat ben uvap vermi- bana hı. mektuba oız mı yazdınız? Yok

porum. Artık bu eefer her fCYİD biımit. •• abbaplannızdan biri mi? 
pmamen bitmit olduiuau anlamaslDI ;.. Kadın _ Muhaheratım~.tevdi. edecek 

tiyonım. Son günlerde kendisine biraz kadar itimat göoterebilecegım hı.r ahba
acıyordum. Fakat bu vakadan aonra.. bım yoktur. Mektubu ben kendım yaz-

- Bu derecesi zulüm. .. 
- Ne yapayım? .. O kadar usandım 

kil .• 

- Güzel miydi? 
- Hayır ... Ama. insanı cezbedebile-

cek bir kadın. Maamafih bütün o ağla
malar, kavııalar, kıskançlıklar oııu adeta 
ihtiyar bir kadın şekline sokuyor. 

- Bazı kadınların aıka, ihtirasa bu 
derece baildık ııöstermeleri, valtbn geç
mlı olm1U1na rağmen, ihtiyarlamayı bil· 
mek. anlamak iıtemezler. Bu mevzua 
dair neler yazda bilir? 

- Şunu da oöyliyeyim ki benim hah· 
oettiğim kadın yirmi aenc, belki daha 
fazla, mütemadiyen oevilmiftir. Arbk 
kafi değil mi? Hem utcn harareti de 
yok .. 

- Ya?? 
- Evet.. Çok aoiiuk bir kadın. 
- Öyleyse? 
Öyleyse .. Bilmem. Kadın kibri. Terke

dilmiı olmaktan dolayı teessUr. HuliUa 
böyle bir takını karlflk bioler albnda kc&

disini pençereden attL 

- Bunda baıka bir tcYin de tesiri var. 
Scvilmiycn kadının çirkin bir kadın ol· 
mak. korkusu .. 

- Evet .. Bunlar adeta kudurmuı ka· 
dınlardır. Bu meseleye dair pek güzel 
makaleler yazdabilir. Yalnız aize icap 
ttttiği kadar izahat veririm. Maahaza bu 
hususta elbette kendi tccrUbeleriniz de 

'Vardır. 

- Kendi tecrübem yok. Bilmem nasd 
oldu. Benim bütün eski metreelerimle 
ahbaplıiım bakidir. Ben zannederim ki 
• belki aldanıyorum • kadınlan idare et
menin yolunu bilen bir adam, usandıiiı 

dım. 

- Pek tedbirlisiniz. 
- icabına göre, mesela bu ak~m 

tedbirsiz olmağa müstaidirn ( 
- Dikkat ediniz. Burada her türlü 

adam var .. 
_ Oh. bilirim. fakat sizin düşündüğü-

nüz gibi değil.. Korkmayınız .. 
Ben sizi _ Siz beni tanıyorsunuz .. 

tanımadığım halde bile korkmuyoru~. 
Sesiniz çok latif. Güzel bir ses de bıçe 
nisbetle ııene bir fCydir. 

_ Güzel ....ler hOfUDuza ııider mi? 
_ Çok. hele prkı eöylerseDiz 1 
_ Şarla eöylemem. Yahut artık olly: 

1 . 1-··-·- hazan ö7le hallerı enuyorurn. __....... ... . . 
olur ki ağzını açmak iotemez. deiiiJ mı~ 

_ Bilmem.. Öyle olaa ııerek. oöyleyi

niz rica ederim. aaçlaruuz ııiyab mı? 
- Ha)'U' .. 
_ Garip.. Ben muhayyilemde ııize 

siyah saçlar, mat bir renk, ince, _fa~at 
oert dudaldar, düz bir burun vermiflım. 

O halde sarı mı? 

-Hayır ... 
_ Rica ederim, biç olmazsa dlerinizi 

gösteriniz.. . . . 
(Kadın, eldivenlerini çıkanr; ıkı mını 

mini, beyaz, menektc renk tırnakla el 

meydana çıkar.) 
Lebip - Bunlar genç eli, gÜzel, ince, 

zeki eller .. Ya kokulan!. (Ellerden birini 
dudaklanna yaklaştınr: yavaf ya va' dir· 
seğe kadar çıkarak öper.) lotirham ede
rim söyleyiniz. aaç)annız san m11 

- Ruh mütahauısı beyefend., anla

yınız bakayım.. Yüzüm de aeai~n r~

gindedirl. 
- O halde atefin 1 (Kadının yüzünde· 

ı.ter.} 

BiR ASJR KADAR UZUN GO.. 
RONENBIRAN 

Bu an, bana bir asırdan uzun gözük
müıtü. Şimdi birdenbire tiddetli bir sar
sıntı oldu, bunu müthiı bjr sademe ta
kip etti. 

Olduğum yerde muvazenemi kaybet· 
mit ve yere yuYBrlantmfbm. Fakat düt
tüiüm yer wemırun yan bölmesi idi. 
Ayakta duramıyordum. Muvazenemi bu
labilmek için ellerimle araıtınyor, ve 
elime ne ııeçeroe onun yardımiyle ayak· 
ta durmağa çabalıyordum. 

lıte bu dakikadan itibaren felaketin 
ilk dakikalannı yaıamağa baılamııtım. 

Bulunduğum bölmedeki kapak kapa• 
uhyordu. Onlara yardJmda bulunuyor
dum. Kaptanın emri mucibince bütün 
mürettebat onar ki§ilik kafileler halinde 
bölmelere taksim edilmi§tİ. Bu euretle 
kumandan Oram telefonla beni buluyor, 
şu haberi veriyordu: 

- Bat taraf bölmesi su ile doldu, be
reket veroin müreıtebat kaçmağa ve arka 
kapıyı kapamo.ğa muvaffak oldu 1. 

Gemimizin kaburgası bu ıiddetli sa· 

demeye mukavemet etmiıti. Altındaki 

bölmede bulunan efradın vaziyetlerini 
tetkik İçin kompartiman kapısıtıJ açbCD. 

Burası geminin nöbet kamarası idi. El
rat kazanın verdiği heyecan içinde kor· 

Kadın - Hayır.. Sizi buraya bunun ı rim, innini söyle, dü.tün. sen •Öylemesen 
için çağınnadım. Beni bir aaniye rahatça 1 bile öğreneceğim. Arkanı bırakmıyaca-
dinleyemez misiniz? ğım. Söyle söyle. 

- Söyliyeceğiniz teYe göre.. Kadın - Beni gece yanaındanberi 
- Size zekinızdan, iktidannızdan bekliyen ve bir Mattenberi locanın önün-

bahsedeceiiim. de dolatan o.rkada§lnız Macide sorunuz. 
- Memnuniyetle dinleyebatt.eİiim b'r Lebip - Bayan Fitnat ha? 1. Siz, ııiz 

mevzu.. demek .• 
- Siz ıevdiğim yegine muharrırsiniz. 

Şimdi ııize en çok hangi eserinizi >evdiiCi· 
nizi soracağım. Benim sevdiğim kitabı· 
nızı siz de aeviyonanız o kadar memnu, 
olacağım ki! .. 

Lebip - (Safiyetle) bilmem. •Aı· 
kun ve ıstırabım> yübckçe bir eserim
dir. 

- Ya cgönül ferman dinlemeıl• l 
-O da iyi.. 

- lıte ben bu kitabınıza perest~ edi 
yorum. Ruhları arkanızdan büyük hir 
kuvvetle çekip götürüyorıunuz .. 

- (Memnun): imanla, atkla yazıl· 

mış bir kitap. Takdirleriniz benim için 

pek kıymetlidir, hanım efendi. 

Kadın (kalkarak) - lıte oize bunu 
söylemek istiyorum. Artık eerheatıiniz. 

- Beni böyle kapı dııan etmeğe m; 
liyik göriiyonunuz) 

- Öyle lll.zım. 

- Elinizi bir daha Öpeyim i emrin'.ze 
itaat edeceğim. 

- Evet, vakanm kahramanı olan ka
dın. Şimdi beni her veçhile, kelimenin 
tam manasiy)e tanıdıktan sonra, gidiniz. 

- Bil&kis ıizi tanıdığım için gitmiye
ceğim. (Kadını locanın ön tarafına ve 
aydınlığa doğru çeker) ihtiyar, güzel ol
mıyan kadın oiz hal I 

- Evet, cBaı belası> olan kadın. Bu 
sıfatımı niçin söylemiyor aunuz) .. Son 
makalenizi size ben ilham ettim. Hatın
nıza ııeliyor mu? cZavallı kaduılar, için
de kraliçe gibi hüküm oünneğe namzet
ken esarete diiftüğilnüz yataklarınızı er
keklere kapayınız I> 

- Kafi. kifi.. 
- Şimdi benim Macide eair olduğu-

mu zannediyor musunuz). 

- Siz bütün aşk, bütün letafetsiniz. 
Macit, söylediğini bilmiyen bir budala. 
Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz). 
Siz yiizünüz açık ve benim kolumda ol
duğunuz halde dıoarı çıkacağız .. 

- Elimden daha güzel bir yerimi öpü~ - Bunu istiyor musunuz) 
.. · t - istirham ediyorum. (Fitnata ııüzcl nuz, 1f e ... 

(Maskesini yüzünden kaldırarak mu· ve zarif mantosunu giydirir.) 
barrire taze ve ııüzel bir yanak uzatır.) Fitnat - Eski bir 7eyi yıkmaiia hakkı-

- Ah Yarabbi bu ne ııüzellikl (Ka- nız var .. Siz yenisini o kadar muvaffakı
dının yalnız elini, yanağını deii1, beyaz yetle yapıyorsunuz itil. 

dişli güzel ağzını da hararetle öper.) Lebip - Bundan baıka Macidin tal· 
Kadın - Na yapıyorsunuz?, , kın ıurabnı ııörmek te pek hoı olacak. 

, , (Lebip kapıyı açar ve çıkarlar. Macit, 

Lebip - 1-inid oöyleylnlz, rica ede- onlann uzaldallflna hayretle bakar.) 

MüJi.zim Şapman ile mühendi• Clem 
biribirleriyle §akalaşıyor, latife ediyor~ 

lardı. Glem, Şapmana, bu ak,am için 
Birkenhaeddeki eüvareye gidip gitmiye
ceiini soruyor, Şapman da: 

- Neden gitmiyecekmiş,im ... Elbette 
gideceğim, djyordu. 

- Şu halde bu akşam gayet ıık olma
lısın. boynundaki yaka ve kravatını ge
mide yıkayıp kolalamalısın ki ııklığını 

muhafaza elmiı olasın l 
Geminin aüvarisi Bolus kumanda mev~ 

kiinde emirler veriyor ve Thetisi tekrar 

yüzdürmek için bir çok çarelere baıvu-
ruyordu. 

Geminin aiklctini bafifletmelı; üzere 
mahrukattan bir kısmını denize atmağa 
karar vermiştik. Pompa efradı makineleri 
çalııtınyordu. 

Gemide mutlak bir oükGt etrafı kapla
mıı, yalnız pompaların çıkardığı ıesler

den baıka bir fCY duyulmuyordu. Bu gü
rültüler deniz ıathında do1a§Bn muhrip
ler tarafından duyulmuıtu. 

Mürettebat vaktin ilerlemesinden acık
mıılardı. Mevcut yedelc: komanyadan, 
biıküvi, peynir ve soğuk piliç, dağıtılma

sını muvafık gördük. Yiyecekleri dağıt
mak pek te kolay olmadı. 

Gemide bulunan garsonlar bir kom~ 
partimandan diğerine kolaylıkla geçe

miyorlardı. Tevziatı yapabilmek müıkül
dü. 

Yiyeceklerimizi tedarik için halatlara 
sarılarak hnnanmak mecburiyetinde kal
dık. Hioaerne bir but düpnüıtü. Şimdi 
karnımızı doyunıyorduk. Fakat aaatler 
bir hayli ilerliyordu. Yavaı yavaı gemi
nin havası bozulmağa başlıyordu. Hava 
teneffü, edilmez bir hele gelmiıti. Vücut
lanmızda uyuıukluk duymağa baılamıı· 
tık. Bu hal nefes kabiliyetimizi bir kat 
daha ııüçlcttiriyordu, aynı zamanda kol 
ve bacaldanmızı gevıetİyordu. 

fıtc bu sırada aramızdan bir kaçını Da

viı cankurtaran cihazını kullanarak to.h
telbahirden çıkarmağı kararlaştırdık. 

- Bu cihazı kullanalım, çok iyi, fa-

muvazenesini temin edecekleri yeTde te.. 
Jiı göstermiş ve boğulmuılardı. 

Kumandan Clem kendi bölm~inden 
bir kartpostal kadar camla kapalı bir de

likten zavallı ııivillerin boğulmalarına ta· 
hit olmuştu. Her iki adamın harekô.bnı 
takip ediyordu. 

Su musluklan açdmışlı. Deniz ouyu 
bölmeye dolmuş, b':llerine kadar ııelmit. 
göğüsleri hizasını bulmuş, boyunlarına 

değmitti. Su yüzlerinin hizaıııını bulduğu 
sırada ilet işlemiyor muydu acaba? ... 
Glem iki sivilin elleriyle huruç kapaiitnı 
açmak için vurduklannı görüyordu. Fa
kat bu kapak açılmadı. 

Tahtelbahirin kurtarma bölmesinden 

çıkmak için lazım olan vakit çoktan ııeç

mişti. Bu zavallı biçareler halô. orada 
çırpınıyorlardı. Nihayet hareketsiz kaldı
lar. Onları feda etmek mecburiyeti kar· 
ıısında idik, kurtarma çareei yoktu. 

Bolua, kurtarma odasındaki ıulan bo
oaltmalc için pompalan çalışbnna emrini 
verdi, yavaı yava, bölmedeki !!iular çı

karıldı. iki cesed kaldınldı. Her ikisi de 
boyunlarına takılan cankurtaran maskesi
ni çıkartmı§lardı. Son dakikalarında kuv· 

vei maneviyeleri bozulmuş olduğundan 

paniğe uğramışlardı. 

Aramızdaki bahriyelilerdon iki kifi 
gönüllü olarak kurtarma oda1'ına girdiler. 
Boşaltma odası bunlardan birini daha bo
ğulmuş olarak geri bıraku .. içlerinden biri 
hayatta, yan baygın bir haldeydi. Tahtel
bahirden çıkmak için kapağın açılmadığı
nı ıöylüyordu. 

Bulunduğumuz hücred~ki hava taham
mül edilmez bir hnle gelmi7 ve gittı1ı:çe 
ağırlaşmııtı .. 

Bir sivil, bir de bahriyeli iki kişi ile 
ııon bir tecrübe yapmağa karar verdik. 
içimizden gedikli çavu~u Ornold seçildi. 

Gemide herkes onu Mak diye çağırır
dı. Efrattan biri beni itti. haydi yürüsene 
dedi. Bu esnada tesadüfen cankurtaran 
odasının kapısı dibinde duruyordum. Bu 
sebepten dolayı kapıya en yakın durdu
ğumdan beni seçtiler. 

kat acaba deniz sathında bu biçareleri 
kurtaracak bir vasıta var mıdır) diye 
mülB.zim Şapman aöz açh. 

lçerdeki havayı teneffüs edemez bir 
hale geldim. Az daha kalsaydım, hava 
beni zehirliyecekti. 

Suyun altında radyo kullanmak imk&n 

haricindedir. Thctisin hususi işaret ile
tini de bu ıerait altında kullanmağa im

krın görülmüyordu. Çünkü sademenin 

7iddelindcn bu Alet gayri kabili iıtimal 
bir bal almıştı. Bu vaziyeti gözönünde 

bulunduran kumandan Glem teessürünü 
gizlemiyordu. 

Gemi kumandanı Oram ile mülizim 

Mak, Davis aletini takmak için bana 

yardım ediyordu. Beraber "urta.rma oda
ıuna kapanıyoruz. 

Musluklar açılıyor. Su oda içinde yük
seliyor. Bu anda çektiğim korkuyu tarif 
etmeme imkan yok. Dehtcıli bir elem 
içindeydim. Daracık bir oda içinde suyun 

tazyikiyle deniz tazyikinin müsavi dere-

- LOTFEN ÇEVlRtNlZ -



Akşam Sanat 
Okulu 

IZMIR SiCiLLi TiCARET ME
MURLUC.UNDAN: 

Tescil edilmif olan (lzmir 

namına Türkiye cümhuriyeti hü
kümetini temsilen buzurlariyle 
umumi heyet toplantısını tereflen
dirdiler. 

_ BAŞTARAFI 6 iNCi SAHİFEDE _ tramvay ve elektrik Türk anonim 
tirketi) nin 31/5/939 tarihinde 
fevkalade toplanan umumi heyeti 
zabıtnamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicillin 2926 nu
marasına kayıt ve tescil edildiği 
ilin olunur. 

idare meclisi reisi Bay Robert 
Bette lzmirde bulunmaması dola
yısiy]e umumi heyet toplantısına 
gelemediği için mazeretinin kabu
lunu temenni etmit olduğundan 
toplantıya idare mecliıi tarafın
dan intihap edilen Bay Musta(a 
Nuri Devreı riyaset etti. 

cak, modistrelere para vermiyecek, ba

şına geçireceği şapka (Made İn Home) 
Alameti farikasını taşıyacaktır. 

Yine Bn. direktörün verdiği izahattan 
anlıyoruz ki, ak§am okulundan mezun 
olanlardan bir çokları, hayata karışmış 
dahi olsalar evlerinin refahını artırmak 
için çalışmağı bir zevk telakki ediyorlar. 
Anadolunun bir çok yerlerinde son se
neler içinde açılan biçki dikiş atelyeleri
nin ve yurtlarının, bu müesseseden ye
tişenler tarafından kurulduğunu işitmek 
büyük bir zevk teşkil ediyor. 
Akşam okulunun cidden bilyük bir 

değer taşıyan çalışmalarmın yarınki 
cemiyete kazandıracağı sağlam harçlı 
yuvalar, Avrupada buhran geçiren aile 
müesseselerinin memleketimizdeki sağ
lam mesnetlerini teşkil eylemektedir. Bu 
nıUessescden derin bir zevk ve gurur du
yarak ayrıldım. 

Neriman Gü:rsa 

Acele kiralık han 
Gazi buh·annda Ziraat bankası ya
nında 18 numaralı han kiralıktır. 

Resmi ve hususi daire, yazıhane ol
mağa fovkaladc clvcl'işlidir. İı;tiycn- I 
ter Gazi buhrannda doktor Httllısi 

1 
bey caddesinde 42 numarada diş 
doktoruna baş vursunlar .. 

TELEFON : 3287 (1134) 

A f MW 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
İZMİR MEMLEKET 

HASTANESİ DAHİLİYE 
MClrAHASSJSI 

Muayenehane : İkinci BeyJcr sokak 
No. Z5 TELEFON : 3956 

Doktor 

Hami~ Atam an 

lzmir sicilli ticaret memurluğu 
mühür ve imzası 

F. Tenik 
1 - Zabıtname: 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
anoni tirketi. 

31 J\layıs 1939 Çarfamba gÜnÜ 
f evkalitde olarak toplanan hisse
darlar umumi heyeti. 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
anonim tirketi. 

31 Mayıs 1939 Çartamba günü 
lzmirde Bahribabadaki idare mer
kezinde fevkalade olarak topla
nan hissedarlar umumi heyetinin 
müzakerat ve mukarreratına dair 
tutulan zabıtnamedir. 

Müzakerata ıaat öğleden evveJ 
11 de ha,lanmı1tır. 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
anonim tirketi nezdinde nafıa fir
ket ve mümessilleri batmüf etti ti 
Bay lamail Küçük nafıa vekaleti 

Bay reis, dahili nizamnamenin 
32 ci maddesinde ıözü geçen cet
veli büroya tevdi etti. 

Dahili nizamnamenin 28 inci 
maddesine göre Bay Sal Gormeza
no ile Bay Ali. F. Altay rey topla
mağa memur ve Bay Cbarles Gi
raud katip tayin edildiklerinden 
mumaileyhim mevkii mahsuslarını 
itgal ettiler. 

Bay reiı: 
1 - it bu umumi heyetin, dahili 

nizamnamenin 27 ci maddesine 
göre fevkalade olarak içtimaa da
vet edilmit oldu~unu ve ruznamei 
müzakeratının hesahatı tetkike 
memur mürakibin değittirilmeıin
den ibaret bull:I?duğunu: 

2 - Umumi heyeti fevkalade 
olarak toplantıva davPt eder ve 
ruznamei miizakeratı ihtiva. eden 
ilanın, dahili nizamnamenin mu
addel 26 ıncı maddesine göre: 15 

Sıra 
Numarası HiSSEDARLAR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Traction Et Elektricite Şirketi 

31, SoiencE" Sokağı, Bruxelles. 

Bav Robert Bette 
158, Boulevard Brand Bhitleck, Woluwe Calut Laınbert, 
Bruxelleı. 

Bay Robert Van Cauanberche 
26, Avenue deı Courses, lxelleı - Bruxelles. 

Bav Victor Doomı 
571, Avenue Louise, Bruxelles. 

Bay Georgeı Somarhausan 
79, Chausaee de Vleurgat, lxelles - Bruxelles. 

Bay AJpbonse de Sakcher 
247, Avenue de Broqueville, Waluwe Saint Lambert -
Bruxelles. 

Bav Leon Plumet 
1 o4, Avenue Emile V erhaeren, Sch!lerbeck - Bruxelles. 

' 

Mayıı 1939 tarihli Ulus 
14 Mayıs 1939 tarihli Yeni Asır 

gazeteleriyle yapılmıt olduğunu: 
3 - T emıil edilmekte olan hiı

ıedarların, bu toplantıda hazır 
bulunmak üzere dahili nizamna
menin muaddel 27 inci maddesi 
ahkamına göre hareket et.mit ol
duklarını: 

4 - Mevcut 200,000 hisse sene
dinden bu toplantıda hazır bulu
nanların 57,318 hisse senedini ha
mil bulunduğunu, yani sermaye
nin bir ruhundan ziyadeıinin tem
sil edilmif bulunduğunu beyan ey
lemit ve hususatı anife hükümeti 
cümhuriye murahhuile rey top
lamağa memur olanlar ve katip 
tarafından tetkik edilerek tasdik 
edilmit olduiundan umumi heyet 
ruznamei müzakerata dahil mad
deyi müzakere etmek üzere usul 
ve nizamına muvafık olarak tetek
kül etmif olduğunu taıdik ve ka
bul etmi.,tir. 

Umumi heyet, bu maddeyi mü
zakereden sonra ittifakı ara ile 
atağıdaki kararı almıstır: 

KARAR 

Mürakip Bav Şahap Birgiden 
alınan ve kend'sini Ankarada ala
koyan messnıliyetleri dolavııiylc 
Mayıs ve Haziran aylarında me-

muriyetini ifa edemiyecek vazi- 1ZMIR BELEDiYESiNDEN: 
yette olduğunu bildiren mektup 1 - 19 uncu adanın 196 metre 
üzerine umumi heyet, Bay Şahap murabbaındaki 37 sayılı arsa.si. 
Birgiye timdiye kadar tirketimiz- nın satıtı baş katipliktelri fartna
le vaki teşriki mesaiıinden ıami- meıi veçhile açık arhrmaya ko -
mi olarak tefekkürle ve kendiıin- nulmuftur. Muhammen bedeH 
den ayrılmak mecburiyeti kartı· 2352 lira olup ihaleıi 26-6-939 pe.
ıında müteeasir olmakla beraber zarteıi günü ıaat 16 dadır. lttirak 
mumaileyhin yerine diğer bir mu- edecekler 177 liralık teminatı, öi
rakip nub ve 1939 senesi hesaba- leden ıonra kapalı bulunmasına 
tını tetkik ederek raporunu 1940 binaen öğleden evvel it bankası· 
senesi yıllık umumi heyet içtimaı- na yatırarak makbuzile encüme
na takdim etmek üzere Bay Zeki ne gelirler. 
Canımı murakip olarak tayin et- 2 - 57 inci adanın 514,50 met-
meye müttefikan karar verdi. re murabbaındaki 21 sayılı arsa· 

31 Mart 1939 tarihli alelade sının satıtı bat katiplikteki f&l'l· 
umumi heyet içtimaında eski mu- namesi veçhile açık artırmaya ko
rakip için tesbit ~dilen mürakabe nulmuttur. Muhammen bedeli 
ücreti mumaileyh ile yeni murakip 3087 lira olup ihalesi 26-6-939 pa
Bay Zeki Cansın arasında müdde- zartesi günü ıaat 16 dadır. lttirak 
ti memuriyetleri niıbetinde pay edecekler 231 lira 53 kurutluk te. 
edilecektir. minatı öğleden sonra kapalı bu-

Müzakerata aaat 11,45 de niha- lunmaaına binaen öğleden eTI"el 
yet verildi. it bankasına yatırarak makbmi-

Hükümet murahhası lzmir na- le encümene gelirler. 
fıa tirket ve müeııııe~eleri başmü- 10-14-19-23 (1184) 

fettifi 
Usule muafıkbr. 
imza okunamamıttır. 

Rey toplamağa memur 
imza okunamamıstır. 

Reis . 
imza okunamamıttır. 

Katip 
imza okunamamıttır. 

Hissedaran Vekilleri imzalar 
Hisse Rey 

Adedi Adedi 

Cümhuriyet caddesinin iki ta
raf yaya yollarile orta treplenine 
100 metre boyda yeniden kesme 
kordon çekilmeıi ve bu cadde ile 
Atatürk caddesi arasındaki 1350 
.sayılı ıokak dö$emeıi çukurda 
kaldığından yeni ıeviyeye göre 
kesme ta,larla eıaıh tamiri bat 
mühendislikteki keıif ve tartna
mesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmu,tur muhammen bedeH 
1430 lira olup ihalesi 26-6-939 pa· 
zartesi günü saat 16 dadır i,ti.rak 
edecekler 108 liralık teminahnı 
öğleden sonra kapalı bulunmaıı· 
na binaen öğleden enrel İs banka .. 
ıına yatırarak makbuzu ile encÜ· 
mene gelirler. 

Bay Sol Connezano S. Cormezano 
lzmirde. 

M. N. Devres 
Bay Mustafa N. Devreı 

Jzmirde. 

Bay Charles Ciraud Ch. Ciraud 
lzmirde. 

Bay Ali Fikri Altay F. Altay 
lzmirde. 

Bay Mu: Dever M. Dever 
tzmirde. 

Zeki Cansin 
Bay Zeki Canam 

lzmirde. 

Bay Fahreddin Reemor F. Reemor 
lzmirde. 

48.694 

5.250 

500 

950 

780 

564 

580 

57.318 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

70 

9-14-19-23 1976 (1160) 

- Otobüs ltletme idaresi için 
250 ton mot3rin ıatın alınmui 
bafkatiplikteki ıartnamesl vec;hile 
kapalı zarflı eksiltmeye konul
mustur. Muhammen bedeH 17.000 
lira' olup ihaJ,..si 30/6/939 Cuma 
günü saat l 7 dedir. 2490 aayılı ka
nunun tarifatı dahilinde haiirlan
mit teklif mektuplari ihale sünü 
azami saat l 6 ya kadar encümm
de riyasete verilir. 1275 lirali)[ 
muvakkat feminah öğleden san
ra kapalı olmaıina binaen öğledea 
evvel it bankuina yabnbr. 

14, 19, 23, 28 (1210J 

KULAK, BURUN, BOOAZ ve HAN
ÇERE HASTALIKLARI UZMANI 

Manisa, hmir caddesi No. 132 
Ceman yalnız yetmiş reye hak veren elli yedi bin üç yüz on sekiz hisse ıenedatmı hamil yedi zatin ıifati vekalet ve evraki tetki1' ve &

- 27/S/39 Detir tarilıll H 
2/11028 kararname numard 
mahnıkat kanununun tatbikBia 
dair nizamname belediye ilin tall
tasına uılmiıtır. Her kesçe bilin· 

Şen sineması yanında 
Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 

tedavi eder 

IZMIR SiCiLLi TiCARET ME
MURLUôUNDAN: 

Hamit Kaya fesçi ticaret ünva
nile lzmirde F evzipaşa bulvarında 
eski Selanik bankası üstünde İn· 
taat taahhütleri ve infaat proje 
ve hesaplariyle uğra,an Hamit 
Kaya F esçinin işbu ticaret ünvanı 
ticaret kanunu hükümlerine göre 
ıicillin 2527 numarasına kayıd 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

2039 (1204) 

ceye gelmC!ini bekliyorduk. Ornold, 
muslukları daha çabuk açmıştı. Bu anda 
aklımdan geçenleri tarif edemem. Az ev· 
vel burada iki kişinin can veri' i gözü
mün önüne geliyor. kendimi hiç te emni· 
yette hissetmiyordum. Vaktaki ııu boğa
zımın hizasına geldi ve maskeyi geçti ve 
tepemi aştı, gözlerimle bir şey göremi
yordum. Beynim dönüyordu. Deli gibi 

olmuştum. 

Bütün muhakemem durmuştu. Acaba 

kapak açılmıyacak mı? .. 
Kendi kendime yalnız bu ııuali soru

yor, cehennemi bir azap içinde ya ıyor
dum. Bununla b eraber itidalimi kaybet
memeğe gayret ediyor, soğuk kanlılığımı 

muhafazayı> çalışıyordum. Bu zaman için
de kurtarma odasında suyun tazyiki de
niz tnzyikine müsavi geldi, Mak elimden 
tuttu ve isaret verdi. Kurtarma odasının 
denizle birleştiği kap&ğa doğru elle işa

ret ederek, bu kapağı başımla İterek aç
m mı söylemek irtediğini anlamıştım. 

Ben de başımla anladığımı işaret et
tim. Arkadaşım kapağın rezesini yerin
den oynattı, her ikimiz de bütün kuvve
timizle ittik. Bu kadar kuvvetle bnsmağa 
hacet yoktu. Kapak kendiliğinden sürat
le açıldı. Saniyeler tükenmek bilmiyordu. 
Asırlar gibi uzun geliyord u. 

Denizin •tizüne çıkmak gayet çabuk 
oldu. Bir asansör süratile yukarıya çıkı
yorduk. Fakat odaya kapandığım zaman
danberi gözlerim adamakıllı kararmıştı. 

Dünyaya, ışığa tekrar kavuşmak ne 

saadetmiş !. Denizin yüzüne çıktığım sı

rada özüme ilk çarpan ~ey (Brazel) 

bul edilmit ve i§bu cetvel taSdik kılınmıştır. 

Rey toplamağa memur 
(imzalar okunamadı) 

Katip 
(imza okunamad1) 

31 ~A YlS 1939 
Reis 

Omza drunamadı) 
T. C. Hükümeti murahhui 

lmıir Nafia ,irket ve müeue.elerl 
Ba§mÜfettİ§i 

(imza okunamadı) 

sin. 2044 (1205) 

Otuz kuruşluk damga pulu üzerinde lzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi mührü ve imza (okunamadı) .. 

PAR t S F AKOL TESINDEN 
diplomali 

DJŞ T ABİPLERJ 
ıs 

lzmir ceza • • 
evının ekmek ilanı 

1 - tzmit ceza evinin 27 Haziran 939 gününden Mayıs 940 sonu
na kadar (338) günlük ekmek ihtiyacı olan beheri (960) gram itiba
rile şartnamede yazılı şartlar dahilinde 2 inci nevi olarak (20) gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmı!tır. 

2 - ihale 27 Haziran 939 gününe rastlıyan sah ı?ÜnÜ saat 15 de 
lzmirde ceza evi müdürlüğü odasında toplanan komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - istekliler ( 14000) lira muhammen bedelin yüzde yedi buçuk 
hesabiyle (1050) lira muvakkat teminat verecektir. 

Tahmin edilen (338) günlük ekmek miktnn (175000) kilodur. 
4 - T ek1if mektuplan 27 Haziran 939 sah giinü saat 14 e kadar 

sıra No. lu makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı yerde toplanan 
komisyon reisine vereceklerdir. 

S - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istivenler mesai sa
atlerinde Bahri baba civanndaki ceza evi müdürlüğüne müracaatlari 
ilin olunur. 

9, 14, 17, 21 

lzmir Emrazı sariye 
Başhekimliğinden: 

1968 (1164) 

hastanes; 

Hastanenin 939 mali yılı yevmi ihtiyacindan aşağıda yazılı erzak 
vesairesi açık eksilbneye konmuftur. Şartnameleri hastane baş hekim
liğinde her ~ün görülebilir. Eksiltme 30. 6. 39 cuma günü saat 1 O T e
pecikte emrazı sariye hastanesinde te§ekkül eden komisyon huzurun
da yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak nara veya para mahivetinde 
evrak komisyonca almannyacağından istekliJerin ihale gününden ev
vel teminatlvnnı lzm0 r malsandığına yatınnalan. 

Muvakkat 
Mi~ Tutan Teminatı 

Ciılsi Kilo Kuru! Kuruş 

Birinci ekme'· 12000 120000 9000 
Koyun eti 6500 260000 19500 
Süt 5500 55000 4125 
Yoğurt 3500 49000 3675 
Pirinç 3000 72000 5400 
Sadeyağ 700 63000 4725 
Şeker 1500 39750 2982 
Kok kömüri• 70000 164500 123375 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve ketfi mucibince parlayici ve patlayici maddeler 

naklinde kullanılmak üzere bir adet saç tekne kapali zarf uıulile eksilt
meye konmu,tur. 

2 - Keşif bedeli 16442.64 muvakkat teminati 1233.19 liradir. 
3 - Eksiltme 16. 6. 39 Cuma günü saat 11 de kabatqta levazim 

ve mübayaat ~ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktir. 
4 - Sartname plin ve kesifnameler 82 ktın14 mukabilinde Ankara 

ve lzmi~ bq müdürlüklerinden ve Kabatqta levaziın vemesinden 
almabilir. 

5 - isteklilerin mühürlü teklif mektuplarini IWıun'i Tesaikle birlik
te vüzde 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarin ihale saatinden bir saat evveline kadar 
saat 10 a kedar mezkUr komisyon bqkanlığına makl>m mukabilinde 
vermeleri lizımdır. 

2, 5, 10, 14 

ilin 

1882 (1113) 

Zayi 
1929 ders senesi lıtanbulda Ka

dıköyünde Fransız ıen Jozef lise-

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Ç~tindağ 
Hastalannı her gün sabah saat 9 

dan başbyarak Beyler· Numan sa
de • 21 numarah muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil · 
Oral 

MemJelıeı Jaadaned 
esfd operatörü 

Her gün öğleye kadar Framız luısta
nesinde öiledeD IOlll'8 Birinci Beyler 
sokağında.. 

No. il TELEFON 2310 
Yardım ve kardetlik cemiyeti

nin umumi heyet toplantısı 18/6/ 
39 tarihine müsadif pazar günü 
saat 10,30 lzmirde lnönü cadde
sinde 310 nolu binada yapılaca
ğından azaların i9tirakları rica 
olunur. 

sinden aldığım 309 numara ve .. ••••••••••••• 

RUZNAME: 

1 - idare heyeti faaliyet rapo
runun okunması ve tasdike arzı. 

2 - Hesapların tasdike arzı ve 
idare heyeti azalarının ibrası. 

3 - Bütçenin tasdike arzı. 
4 -Ana nizamnamenin tadili. 
5 - idare heyeti azalarının ve 

bir mali mürakibin intihabı. 
2045 (1206) 

19/7 /1929 tarihli taadiknameyi 
zayi eyledim yenisini çıkaraca
ğundan eakiıinin hükmü yoktur. 

lzmir Büyük Kardiçalı hanı 
71 No: Kemal Aziz Aktel 

2046 (1208) 

iNHiSARLAR ÇAMAL Ti MO
DORLOöONDEN: 

Tuzlamiz cuval anbarinda mev
cut olup 19/6/39 tarihinde müza
yede yoliyle tuzlada taliplerine 
ihale edileceği ilan olunan çuval
lar tuzlanın tehre ve ticaret piya
ıaıına uzak olmasi dolavısiyle 
19/6/39 tarihinde saat 14 de mü-
zayede yolivle lzmir inhisarlar 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat Uçten son
ra Atatürk caddesi ıEski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabUl eder. 

TELEFON : 2987 
~~ 

Doktor Operatör 
Sami Kulakçı 

Satılık ba,müdürlüğünde ıatılacaktır. 
3 rsa Çuvallar her gün baımüdürlük- Kulak, Bolaz, burun 

Çeşme ılıcasının en iyi mevkiinde de- te görülebilir. isteklilerin yevm bastabkları mtitahas 
niz kenarında güzel bir arsa satıhktır. mezkurda inhisarlar lzmir batmü- Muayenehane Birinci beyler No. U 

İzmir Yemi§ çarşasmda 19 numaraya dürlüğünde mütetekkil komiayo- TELEFON : 2310 
atları lüzumu ilin olu- Evi : Göztepe Tramvay Cad. 99% 



T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli1·ier ve Dcutsche Le· l Fratelli Sperco 
UMUMi DENız Şürekası vante Linie V cıpur Acentası 

ve şürekası Mariti mes ACENTALIGI LTD. aıRiNC• KORDON REES G M 8 H HAMBURG ADRIAl'İCA s. A. Dl 
CVHARD LfNE K V M p A N y A S J HELLENIC LINFS L'rı:>. BINASl rEı... 2443 • • • • NAVİ~~l'İONE 

Lİ rpool ve ANGHYRA vapuru 5-8 hnuran ara- LARİSSA vapuru halen limanımızda BARLETrA motoru 14/ 6 da gelerek 
GI~~ OV hattı THEOPHİLE GAUTİER ,·apuru 1 sında beklenilmekte ~lup 

1 
~tt=d~ LOND&A HATTI : olup 10 hazirana kadar Anvers, Rottcr- ayni gün .:ire, Korlu, Saranda, Trleste 

gtA Haz.iran niha temmuz tarihinde gelerek ayni gün İs- Hamburg ve Anvcrsa liman an ç yük 3 H • d Lo dra dam Brcmen ve Hrunburg için yük ve Venedıge hareket eder. 
BOTHN vapuru ye- M ·ı h alacaktır •POLO• vapuru az.ıran a n ' ADRİA f ' ·· 15/ 6 tarihinde gelir 

tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve arsı yaya a- HELLAs vapuru 15/ 17 haziran ara- ve Anverstc.n gelip yük çıkaracak ve alacaktır. .. 
1
mo oru . M .

1
• 

k k · · d d Lo d · U 11 • • ..::k . bekl oyni gun stonbul Pıre Napoli arsı -mal çıkaraca tır. rekct edece tir. sın.!a beklcnılınekte olup Rotter am, aynı zaman a n ra \:e u ıçm ıw P.ELOS vapuru 21 hazıranda e- ' ' ' 
Gerek vapurların muvasalAt tarihleri, Her tUrlii izahat \'e malUınat için Bi- Hamburg ve Anversa limnnları için ytik alacaktır. niyor. 24 hazirana kadar Anvers, ~ı- ~·a ve Cenovny~. ~reket eder. 

isimleri ve navlunlan hakkında acenta d LAU alncaktır ı.ıVERPOOL HAl'l'J terdnm Bremen ve Hnmburg için yük BRİONl motoru 15/ 6 da gelerek ayni 
· i kordonda 156 nuınarn a • · 'h · d ' k 

bir teahhUt altına giremez. Daha fazla rım· tıd BELGİON vapuru ayın nı ayetın e MARDİNİAN vapuru 10 Haziranda alacaktır. gün Pntınos, !..eros, Rodosa hnre et 
tafsil5.t almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve. ŞER~ . vapur acen· beklenilmekte olu~ Rotter.d~m, .. Ham- Li~e ldan gelip• yük çıkaracak ve ay- TAHL1YE ı eder. 
run 2353 telefon nwnara.ruıa müracaat tasma müracaat edılmesi r,ca olunur. burg ve Anversa lımanlan ıçm yuk ala- nı z=anda Llverpol için yük alacak- ARKADİA vapuru 15 haziranda bek- ZARA ır.otörU 21/ 6 dn gelerek ayni 

edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 cakt~.ALKANLAR ARASI HATTI tır. . leniyor. Brcmendcn mal çıkaracaktır. gün Pire Korfu, Saranda Tricste ve Vc-
ZETSKA PLOVIDBA A. KOTOR aOPORTO• vap~nun yükleri Is - ncdiğe hareket eder. 

,~ .................................... ~. 
T. C. Ziraat Bankası 

Karulaf tarihi : 1888 
Sermayesi: ıoo.000.000 Türk lirasa .. 

Şube ve ajan adedi : 2~2 
Zirai ve ticari her nevi Banka muamclderı 

PARA BiRtKTtRENLERE 28.800 LiRA 
iKRAMtt& VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarnıf hesaplannda en ~ (~O) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana gore ik-

ramiye dağıtılacaktır : 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 

' • 250 • 1.000 • 
40 • 100 • 4.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3200 . • 
DİKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~şağı düşmi-

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektır.. . 
Kur'alar senede 4 defa, l Eylfil, ı Birind kAnun, 1 Mart ve 1 Hazıran tarıh-

lerinde çekilecektir. --a-. . -~ 

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Türlü Tuvalet Çeşitleri Her 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Büyük Salepçloğlu bam karşısuıda .. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılannız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şjkAyetlcrlnizi URİNAL ile 
geçirini7M 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, le~ 
zeti ho~, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yanın bardak su içerisinde alınır. 

lNGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

, YUGOSLAV BANDffiALI ~nbulda ~1g:~~ :~::\ıeD:ı12~ DEN NORSKE MIDDEI..• LERO motörU 22/ 6 tarihinde gelir, 
uLOVCENn DUML HAVSLİN.JE, OSLO ayni gUn Patmos, Leros, Rodosa hnreket 

Lüks vapuru 11 haziran 939 pazar t TD BOSPHORUS vnpunı 26 hazirana eder. 
gun .. U Şusak, Vcncdik ve Pireden ınu- GOULANDR S BROTIIERS L ROYALE NEERLAN v PİRE doğru bekleniyor. Le Havrc ve Norveç 
vnsalfıt edip ayni gUn Köstcnce ve ar- için yilk alacaktır. DAİSE KUMPANYASI 
naya hareket edecektir. NJ~A IIELLAS,,.. 

ul.OVCENn l.iik." trnnsatlnntik vapuru ile Pire - AMERİCAN E.."<PORT LtNES, 1Nc TRİTON vapuru 14 6 da gelerek 17/ 6 
· · ·· · y L v~xcHESTER h 1 1. da Anısterdam ve Hamburga yük aln-vapunı 17 hazırnn 939 cumartesı gu- Ncv _ York tınttı Pırc - Nev - or• se- .c.w vapuru a en ımnnı- k 

nil J(östcnccdcn avdet edip 18 haziran yahnt müddeti 12 giin, Nev - York fuarı ınızdadır. Nevyork için yük alacaktır. ra hareket edecektir · . . 
939 pazar giinil saat 12 de: . • • f' tl Pireden hareket ta- JUNO vapuru 18/ 6 tarihine doğru 

Pire • Arnavutluk limanlnn - Kotor- ı~m ~u511Sı 18 
er D. T. R. T. gelerek yükünü tahliyeden sonra İstan-

Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye rihlcn: "" TİSZA motöri.l 8 haziranda bcklenl- bul Burgas Vnma ve Köstenceye hare-
bnrckct cdccekHr. 1 TEMMUZ 12 AliUSTOS, Zl EYLuı.. Tun ı· lar ·çı "k al caktır ket edecektir . ...-..... .. ., .. Ll yor.. a ıman ı ı n yu a . · 

ANGLO • EGxr.ı.uı.N Mıuı.. NE Gerek vapurlnnn muvasalAt tarihleri, BUDAPEST motöri.l 20 haziranda SVENSKA OaiENT LİNİEN 
PİRE MARSİIİ~ YA ve PİREİ BEYRUT gerek vapur lsimleri ve navlunları hak- L-kl . Tun ı· l . . "k BARDALAND motöri.l 20/ 6 tarihln-

HAYFA SKENDER YEYI: hat l • uc enıyor. a ıman an ıçın yu 
- , . . kında accnta bir teahhllt a tına gıreınez. alacaktır de beklenmekte olup Rotterdam, Ham-

11CAIRO CIT\'• LÜKS V,APUBU ıle ( _, tafs'lAt _, __ ,_için Birinci • b Skandina limanlan · · yük' . t Daha nıaa ı ltilllilh .. • urg ve vya ıçın 
tarsilya içın Beyrut-llayfn. sken- d 152 umarada • UMDAL• SZ~ED motöril 26 hnzırana doğru a1nr k lınrck t ed ktir 

hareket tnrihlcri deriye için. har~ket Kordon da iz A n talı:ıı.. Ltd. müracaat bekleniyor.. Bcyrut, İskenderiye ve LEVn ANT c "ril~25 l6• tarih1hd bek-
tarılılcrı umum! en cen 6' Port.snit i in yUk alacaktır. moto ı . c. 

2161939 10/ 6/ 939 edilmesi rica olunur. ç lenmekt.c olup Anvers ve Gdyrua liman· 
16-6-939 24-6-939 Telefon : 4072 MUdUriyet DUNA motörU 8 temmuza doğru bek- lanna yük alarak hareket cdecckür. 
30-6-939 8-7-939 Telefon : 3171 Acenta leniyor. Bcyrut, İskendcriye ve Portsait BORELAND motörU 28/ 6 da beklenl· 

L awııa blEt-..GlıD"B için yük alacaktır. yor. Rotterdam Hamburg Skandinavya. 

SALONDA AT y ARJŞLARI SERViCE MARll'IHE için yilk alarak hareket edecektir. 
ROUMAIH SERVİCE MARf!'IM.B 

Roamaın Kumpanyası 

B • ·ı .,lenCeSt'dı'r DUROSTOR vapuru 9 haziranda bekle- SUCEAVA vapuru 6 temmuz 939 tazr Qf e eg niyor. Köstence, Knlas ve Tuna Uman- l'ihinde gelerek Malta, Cenova, Marsll-
lan için yilk alacaktır. ya, limnnları için yük ve yolcu ruarak 

Vapurların hareket tarihleriyle nav- hareket eder. 
• 

·······························~········~·~·= : l\tnnisa Aydın, Balıkesır, Denhli,: . . . 
: Muğla Antalya, Afyonkarahisar, Kon-: 
• • • 
: ya vililyctleri ve imzalan için acentalar : 
E aranmaktadır. : 
ea111eıa1a11a11eıa11111111111a1aıaa11aa11111a 

İZMİRDE HER TÜTÜNCÜDEN ARAYINIZ .. FİATİ (100) PARADm .... 
UMUM DEPOSU VE l\fÜRACAAT \'ERİ: iZMİR fKtNCt MIHÇILAR 
No. 8 - 10 l\TOSKİRAT SER BAYU HÜSEYiN BAHRİ VE ŞEKİP TİCA-
Rl'.o"THANESİ... 

r 

FLiT daima OLDilRUR 
, 
• > u-ı ,.,... ı ı . ......... lıı ... uı, c:.ıaıa, wn..,. Mu 1 

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

lunlardaki değişikliklerden acenta me- 1Hindnld hareket tarihleriyle navlun· 
suliyet kabul etmez. lnrdaki değişikliklerden dolayı acenta 

Daha fazla tafsilAt için ATATtmK mcsullyet kabul etmez. Daha fazla taf
caddcsf 148 No.da V. F. Henry Van Der silAt için ikinci Kordonda FRATELLI 
Zec ve Şsı. Vapur acentalığına mil.raca- SPERCO vnpur accntasına müracaat 
at edilmesi rica olunur. edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2007 /2008 TY,J,EFON : !004 - 2005 

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 SubaL 1 Mayıs, 26 Afmtos, 1 Eylul, 1 lkincitepin 

t a r i h 1 e r i n d e ç e k i l e c e..k t i r. 

~İkramiyeleri: r727..zr~rzazo.z;' 
ı Adet 2000 liralık -· 2.000 Lira 
S n ıooo liralık - s.ooo Lira 
s u $00 liralık ••• 4.000 Lira 

16 ,, 250 liralık - 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık ••• 6.ooo Lira 
95 n 50 liralık ••• 4-750 Lira 

250 n 2; liralık ••• 6.2SO Lira 
•••••• ••••••• 

435 32-000 
'-.ı! & 1 RMW&W>JRI «Z ~ı 
T. it Bankasına para yatınnakla, yalnız para biriktinnit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiı olurıunuz. 

Devlet Demiryolları 8 nci işletme 
müdürlüğünden: 
Kiraya verilecek istasyon büfesi 

BEYOÖLU - İSTANBUL - = 

Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilen 
Denizli ve Sanyköy İltuyon büfeleri üç sene müddetle kiraya veril-

• • ·-----------------------· mek üzere açık artırmaya çıkanlml§br. Artırma 29. 6. 939 perıembe 
DOY Ç e Or yen tb ank günü aut ıs c1e Abancakta it1etme binasında yapılacak ve biri bitin

ce diğerine bqlanacakbr. Şartnameleri iıletme k.aJeminc:le ve mahalli 

Fenni gözlük için 
Kemal Kamil Aktaş 

Bütün Gözlük ve "f eferriiatı 
Barometrolu, lirometro, AJtimetro, Pedometro, Sferometro 

ile bütün ilmi ölçüler, Optik herıey 

Ege bölgesinin en büyük gözlükçülük 

DEPOSU 
ıill __ _ 

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 

üracaatları. 
1984 (1173) 

iatuyonlarmda görülebilir. 
D E R S D N E R B A N K Ş U B E S 1 Denizli istasyon büfesi için üç senelik muhammen bedel 360, Mu-

İ z M İ R vakkat teminat 21 lira. 
Merkezi : BF..RLIN Sanyköy istasyon büfesi için üç aenelik muhammen bedel 22S, 

besi Muvakkat teminat 16,90 liradır. 
~lmanyada 17S şu mevcuttur.. ııteklilerin tayin olunan valotte muvakkat teminat makbuzlanru 

Sermaye \'e ihtiyat akçesi ve zabttaca tudildi iyi buy vesikalarını hamilen komisyona gelmeleri. 

ı7ı,soo,ooo Rayhsrnarıı 10, 14 t987 (1 tSJ) 

Devlet Demiryollar1nda yeni Türkiycde şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda tiubelcri : K.AIDRE VE ISKENDERIYE 
Her tilrlil banka muamelıibnı ifa ve kabul eder. .............. ... 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapına kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıaiyle yeni çıkardığı kumaflar 

SAGLAM ZARiF 
V E lJ C U Z J) U R 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

llJSATIŞ YERLERifll 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

TARiFELER 
Devlet demiryollan febekeainde ve bu meyanda 8 inci ifletme mın

takuında mer'i bilumum yolcu ve banliyö trenlerinin vakti hareketle
ri 15. 6. 939 tarihinden itibaren değiıecektir. Trenlerin hareket ve mu
vualit aaatlerini göaterir ilanlar istasyonlara talik edilmiftir. Fazla 
izahat için istasyonlara müracaat edilmesi muhterem halka ilan olu-
nur. 13, 14 2032 (1191) 

[-lalı alınacak 
15. 8. 939 tarihi11dc t~lim edilmek fartile 60X60 ebadında 400 adet 

halı yastık pazarlık ıuretile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2800, 
kat'i teminat 420 liradır. 

Şartname ve nümuneler Alsancakta 8 inci iıletme kaleminde göril
lebilir. Eksiltme 19 haziran 939 pazartesi günü ıaat 11 de Alsancakta 
iıletme komisyonunda ) apılacağından isteklilerin muvakkat teminat 
makbuz.lan ile muayyen vakitte komisyona müracaatları. 

14, 18 2040 (1203) 



Danzig'de vaziyet çok ciddidir 
Lehistan Almanyanın istediği tavizlere mukavemet etmek ve haklarını . 

müdafaa etmek azmindedir. Mamaf i sulhu koruma ümidi henüz mevcuttur 
HBAY BU'J'LERİN BEYANA'J'INDAN :n 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman iddiaslna •• go • 
eıse 

1Y eni bir tibir: Beyaz Harp! 

' 

Danzig işinde Garp Devletleri 
Lehistanı kötü yola sürüklüyorlar ... 

Londra, 13 (Ö.R) - Rusya ile cere-
yan eden müzakerelerin yanında Dan- ? 
zigdeki v82.iyet te İngiliz siyasi mahfel- ~ l 
Ierini meşgul etmektedir.,...A.vaın kama
rasında amele mebusu B. Noel Baker 
tarafından sorulan bir suale cevaben 
:Hariciye müsteşarı B. Butler Danzigde-
, ki vaziyet hakkında şu izahatı vermiştir; 

- Danzigde vaziyet çok ciddidir. Bu
nunla beraber, l'Ulhu koruyacak bir tes
viye şekli bulumnası dalına ümit edile
bilir. LehiStan, Almanyanın istediği ta
vizlere mukavemet etmek ve haklarını 
müdafaa etmek azmindedir. Vaziyet va
himdir ve dikkatle takip edilmeği lü
zumlu kılmaktadır. 

Berlin, 13 (Ö.R) - ıDoyçe AJgemay
ne• gazetesi Danzig meselesinde Lelıis
tanın garp dev }etleri tarafından iyi yo
la sevkedilmediğini iddia ediyor.. Eğer 

garp devletleri Avrupanın mukaddera
tını kurtarmak emelinde olsalardı, Le
histaru itidale sevkedecek şekilde bu 
memleket üzerinde nüfuzlarını istimal 
ederlerdi. Maalesef bunun aks.ini yapı
yorlar. 

Londra ve Paris gazeteleri Varşova 
hükümetini u.zla§mazlığa sevk ve tahrik Fransız başkumandanı General Gamlen tngili.z tankları başında ... 

etmekte imişler (!) 48 vsaatten beri, ~ani ı s':11'Ia~ın bilhassa zabitlerin, küç~~ za- ı Ayan meclisi,. harp. ~ali hakkındaki 
Lehistan doğrudan dogruya veya bılva- bıtlerın ve efradın bu mesut ıttihadı, kanunu da tasdik etmıştir. 
aıta bir tehdide maruz kaldığı takdirde başlıca meziyeti keyfiyet bakımından Varşova, 12 (A.A) - Danzigdeki Po
Fransa ve İngilterenin bu memlekete olan bir heyeti mecmua teşkil etmekte- lonya makamatı, Polonya gümrük mü
yardım etmek azim ve kararında olduk- dir. fettişi Lipinskinin tevkif ve casuslUkliı 
larını B. Bonnenin beyan ettiği dakika- Polonyada nazarı dikkati celbeden tecrimi meselesi hakkında tahkikat yap
dan beri Danzigde Lehlerin tahrikleri başka bir şey de her sahada orduya yar- mıştır. 

birbirini takip etmekte imiş (!) .• dım etmekte olan millet ile askerler ara- Tahkikat neticesinde sabit olmuştur 
Varşova, 13 (A.A) - Varşovadan ay- smdaki sıkı birliktir. ki, gümrük müfettişi iki N82.i tarafın-

rılmakta olan Fransız generali Faury, Malt1m olduğu veçhile general Faury, dan otomobille şarki Prüsyaya götürül
Kurjer V arszavski gazetesinin bir mu- bundan evvel on sene müddet Polonya- müş ve orada Bohensack köyü civarın
harririne beyanatta bulunarak şöyle de- da bulunmuş, 1919 dan 1929 a kadar da otomobilden dışarı atılarak ağır su
m4tir : Varşovada asked mektebinde profesör~ rette yaralanmıştır. Müteakiben Danzig 

- Polonya askeri, dünya yüzündeki lük etmiştir. zabıtası tevkif etmiş ve Danzige götür-
aııkerlerin en iyilerinden biridir. Polon- Varşova, 13 (A.A) - Ayan meclisi, müştür. 
J8 hUkUmeti, müsellfilı kuvvetlerini Polonya ile Fransa arasında akdedilmiş Danz.igdeki Polonya komiseri ayan 
dünyanın en mükemmel ordularının es- olan klearing itilafını müzakere etmek- meclisi nezdinde şiddetli bir teşebbüste 
liha ve malzemesine muadil sil~h ve sizin tasdik etmiştir. bulunmak için talimat almıştır. 
malzeme ile teçhiz etmiştir. Bütün Leh Bu itilafname mucibince, Fransanm Berlin, 13 (A.A) - Danzig hüküme-
nıilletinin halihazırda cereyan etmekte Polonyaya yapmak.ta olduğu ihracat, ti, Polonya mümessiline Lipinski mese
olan hadiseler muvacehesindeki mutlak Polonyanın Fransaya olan ihracatının lesi hakkında şiddetli bir nota tevdi et-
birliğini müşahede ettim. Bütün bu un- yüzde seksenini teşkil etmektedir. miştir. 

Sen Lui Vapuru muhacirleri 
Hiç bir yerin kabul etmediği 900 
yahudiyi Hollanda kabul edecek 

Amsterdam, 12 (A.A) - Saint Louis 
vapurundaki 900 yahudi muhacirinden 
200 ünün, yerleşecek bir yer buluncaya 
kadar Hollandaya girmelerine adliye na
zırı müsaade etmiştir. 

Diğer 700 muhacirin iskanı hususun
da Fransa ve Belçika ile mUzakereler 
yapılmaktadır. 

Bükreş, 13 (A.A) - Panama cümhu
rlyeti bayrağını taşıyan Manara vapuru, 
evvelki akşam Almanyalı 500 yahudi 
mülteciyi hfunil olduğu halde Romanya
run Mangalia limanından hareket et
miştir. 

Ayni günde Aghio Nikola vapuru, 552 
yahudi mülteciyi hamil olduğu· halde 
Balcic limanında bulunuyordu ve hare
ket i~in mÜ'0aade talep etmiş idi.. An
cak bu vapura hal'eketi için istediği mü
saade verilmeıniştiı'. Bu yolcular arasın
da 152 mülteci, Dachaudaki tahaşşüt 

kampından gelmiş idi. Bu mülteciler, 
memleketi terketmek için üç aydan be
ri Köstencecle intizar vaziyetinde kal
mışlardır. Memleketi terketmek için va
ki teşebbüslerinin akamete uğraması 

üzerine tekrar Kfü;tenceye dönmüş olan 
bu mültecilerin vaziyeti vahimdir. 

Bundan başka 1.300 mülteci, Tuna 
nehri üzerinde üç nehir vapuru içinde 
yollarına devam etmek imkanını gözle
mektedirler. Bu mülteciler, pasaportla
rını Şanghay için vize ettirmişlerdir. 

.; .. -~{= ;. 

I<'ilistinde beyaz kitap aleyhinde Yahııdi niimayişi 

hali hazırda Cenevı·ede toplanmakta • Yurdn a olan ihtiyaç, bugün olduğu 
olan Mandalar daimi komisyonuna bir kadar hiç bir zaman acil bir iytiyaç ola
mektup göndererek İngiliz «Beyaz kita- rak hissedilmiş değildir. İngiltere hükü
bı 11 nı şiddetle protesto etmiştir. metinin bu hakkı ink§.r etmesi ise tam 

Bu mektupta ezcümle şöyle denil- böyle çetin bir zamana tesadüf etmekte-
mekt~clir : clir. 

•İngiltere hükümetinin yeni siyaseti, 
yahudi milletinin Filistinde bir ccMilU 
Y urd • vücuda getirmek hakkını inkar 

Veigmann, bundan sonra beyaz kita
bın Balfour beyannamesi ile cıMilli ya
hudi yurdu• nun tanınması keyfiyeti in-

ltalyan gazeteleri Fransa aleyhine 
tekrar hücuma geçtiler 

Paris 13 (ö.R) - «Tan~ gazetesinin 
Roma muhabiri yazıyor: lta]yan gazete

leri Fransa aleyhindeki şiddetli hücum
larına yeniden başlamışlardır. B. Hanri 

Bartunun akademideki nutkunda Italya 
hakkındaki ima1an dolayısile Fransaya 
karşı çok tecavüzkar bir lisan kullanan 
c T evere> gazetesinden Fransa hakkında 
«Şaşkınlık> başlığı altında bir makale 
neşreden cCiornale D'lta1ia> ya kadar 
bütün gazetelerde ayni nakarata tesadüf 
edilmektedir. Yarı resmi cBeynelmilel 
münasebetler> gazetesi ise Süveyş kanalı 
meclisi idare reisine bir makalesi müna
sebetile çatarak dünya umumi efkarını 

aldatmakla itham ediyor. 
cCiomale D'lta)ia> daki makale mu

harririnin fikrince F ransanın §aşkınlığı, 
devam eden fikri küsufunun bir neticesi
dir. Fransanın yanlış görüşlerinin ve unut

kanlığmın misallerini bu gazete önce, ltal
yaya karşı takip edildiğini iddia ettiği 

«beyaz harpte> görmektedir. Beyaz harp 
tabiri Düçenin T orino nutkunda icad edil
miş olup ekonomik harbi, bankalar har
bini ve gümrük harbini göstermektedir. 
Gazetenin fikrince bu beyaz harp T o ta
l iter devletleri gittikçe otarşi sistemi içi
ne çekilmeğe mecbur ediyor. Bu harp, 

Fransız ve Anglosakson bankalarının Al
manya ve ltalyanın menfaatleri aleyhinde 
hakiki bir ittifakı imiş. Beyaz harp tabiri 
gittikçe yayılmakta ve mahut hayat sa
hası tabiri gibi nakarat halini almaktadır. 

Fransa ve lngilterenin taarruza karşı kur

dulcları tedafüi sistem de Italyan gazete

since bir taarruz şeklinde gösterilmekte
dir. Çünkü bir çemberleme siyaseti olup 
gayesi yeni şekil bir hegemonya tesis et
mek imiş. Bu yeni hücumların sebebi, 
ltalyanın talep ettiği bazı münakaşalara 

girmeği Fransanın reddetmesidir. 

B. Muısolini Tunus, Korsika ve Niı hayali önünde dal~ düşünüyor 

Paris 13 (AA) - Madridden bildi

riliyor: 
Romada cereyan eden son lta]yan -

lspanyol görüşmeleri esnasında bir ltal

yan - lspanyol - Alman askeri pakbnın 
imzası mevzuu bahsolduğu bildirilmek
tedir. Bununla beraber lspanyol liderleri
nin büyük bir kısmının böyle bir pakta 
taraftar olmadıkları söylenmektedir. 

lspanyol askeri ve bahri heyetinin dün 
ltalyan askeri §eflerile müzakerelerde bu

lunduğu ve Serrano Suner ile Kont Cia
nonun bu toplantıda hazır bulunduğu 

lspanyol telgraf ajansı tarafından bildi
rilmektedir. Bununla beraber İspanyol 

matbuatı henüz bu haberi neşretmediği 

için Madridin asked bir pakt imzasına 
viddetle muhalefet ettiği zannı haaıl ol-

maktadır. 
Madrid 13 (A.A)-Öğrenildiğine gö

re hükümet, askerlik hizmet müddetini 
bir seneden iki seneye çıkarmağa karar 
vermiştir. Ehad, 19 yaşında silah altına 

davet edilecektir. Şimdiye kadar asker

liğe davet yaşı 2 1 idi. 

Halihazırda silfilı altında bulunan bü
tün efrad, 1936, 1937, 1938, 1939, 

1940 sınıfları müstesna olmak üzere, ter

his edilecektir. 
Roma 13 (A.A) - Stefani ajansının 

bir muhabirine beyanatta bulunan lspan· 
ya dahiliye nazırı Serrano Suner, ispan

yanın ltalya. Almanya ve Portekizle olan 
dostluğunu medh ve sena etmiştir. Mu
maileyh, demokrasilerin ve onların çen
ber içine alma teşebbüslerinin aleyhinde 

bulunmuştur. 

B. Serrano Suner, demiştir ki: 
- İtalya, Almanya ve Portekizle olan 

dostluğumuza ıadık kalacağımız aşikar

dır. ispanyanın müşkül zamanlarındaki 

dostlarını inkar edecek ve ispanyanın is
tilası harbini kaybetmesi için bütün gay• 

retlerini sarf etmiş olan ve halihazırda re&
men girişmiş oldukları teahhüdlerin ye• 
rine getirilmesini mütemadiyen tehir eden 
devletleri, o dostlarımıza tercih edeceği• 
mizi tahmin edenler, İspanyanın düşma· 

nı olanlardır. 
Bundan sonra bazı zengin devletlerin 

propagandalarından bahseden B. Ser· 
rano Suner, ııöyle demiştir: 

- Bazı memleketler, sulhun kendileri· 

nin müstefit oldukları bazı hak8lzlıkların 
idamesi ve diğer memleketlerin tezlili 
manasına gelmekte olduğu düıüncesinde 
bulunuyorlaT. 

General F rankonun geçenlerde ıöyle
miş olduğu nutka telmih eden lspanyol 

dahiliye nazırı, ııu sözleri ıöylemiştir: 
- Bazı memleketler, memleketimizin 

inkişafına mani olmak için lspanyanıP 

etrafında bir iktısadi örfi idare vücuda 
getirmek istiyorlar. ispanya, kendisini 
ihata etmeğe uğraşan yahudi çenberini 

kımıağa hazırdır. 

Müstakbel Moskova Paktı 
Eğer yeni Sovyet teklifleri olmazsa 

hangi noktaları ihtiva edecek 
Paris, 13 (A.A) - Gazeteler, Stran- de onunla teşriki mesai f!ylemeği taah

gın Moskovaya hareketi münasebetiyle hüt ederler. 
tefsirlerde bulunuyorlar. 3 - Üç devlet, Avrupada her türlü 

Pubers, Londradan Le J our gazetesi- taarruz hareketini tenkil için istişare-
ne bildiriyor : de bulunmağı taahhüt ederler. 

Sovyetler son dakikada yep yeni id- 4 - Üç devlet, bir kerre harbe girin
dialarda bulunmadıkları takdirde müs- ce, ayrı olarak barış veya mütareke mü
takbel Fransız - İngiliz - Sovyet muahe- zakerelerine girişmemeği taahhüt eder
desi başlıca şu noktaları ihtiva edecek- ler. 
tir : Anlaşmanın mukaddemesinde, mua-

yanın mutat usullerle bundan istifade 
ederek yeni hareketlere geçeceğini gös· 
termektedir. 

Ordre gazetesinden : 
İngiltcrenin Berlindeki büyük elçisi 

Henderson Moskova ile biran önce bit 
anlaşmaya varılmasındaki faydayı bil· 
clirmiş ve Almanyruıın hazırlamakta ol· 
duğu vahim hareketlerin tatbikine an· 
cak bunun mfini olabileceğipi bildirmiŞ· 
tir. 

Oeuvre gazetesinde bayan Tabôuis te 
ayni haberi vermektedir. 

1 - Sovyetler Birliği, Fransa ve İn- hedenin tamamen tedafüi bir mahiyette 
gilterenin bütünlük veya istiklfillerine ve milletler Cemiyeti paktının ülküsüne 
karşı doğrudan doğruya bir tecavüz vu- uygun bulunduğu tasrih edilecektir. 
kuunda bu memleketlere yardım etme- Muahedenin on sene için muteber ol
ği taahhüt eder. Sovyetler birliği, Fran- duğu ve pratik teşriki mesai için ALMAN• İ'J' ALYAN 
sa ve İngiltere ile birlikte olarak, Bel- derhal telmik görüşmelere başlana- KtJ'LTİİR KOMİ'J'ESİ 
çika, Yunanistan, Türkiye ve Romanya- cağı bildirilecektir. BERLİN, 13 (A.A) - Alman - !tal· 
ya da yardım etmeği taahhüt eder. Baltık devletleri tasrihen zikredilrni- yan anlaşması ile derpiş edilen kültilJ: 

2 - Fransa ile İngiltere, Sovyetler yecekse de, askeri mütahassıslar tetkik- komitesi 7 hazirandan 12 hazirana ka• 
Birliğinin topraklarına karşı doğrudan leri sırasında bilvasıta bir taarruzun bü- dar burada ilk toplantısını yapmıştır. 
doğruya bir taarruz halinde bu memle- tün ihtimalleri göz önünde tutulacaktır. Komite karşılıklı olarak yüksek mele· 
kete yardım etmeği ve doğrudan doğru- Bazı gazetelere göre, son günlerde teplerde Almanca ve İtalyancanın inld" 
ya vaki olmamakla beraber Sovyetler İngiliz hariciye nezaretine gelen rapor- şafı hakkında müzakerelerde bulunıntlf 
Birliğinin istiklfil ve bütünlüğünü tehli- lar, İngiltere ile Sovyetler birliği ara- ve buna gelecek btitçe yılından itibaı·efl 
k dü ürebilecek bir taarruz halinde sında b ir görüş ihtilafı halinde Alman- başlanmasına karar vermiştir. 


