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lngıltere Anavatan ordu

ları umumi müfettişi HAKKI OCAKOt;LU 

ABONE ŞERAiTi 

orv AJıl llODDE'l1 TOrldJ• için Harir i;m 
.s....a............ 1400 2'00 
Alll..... ••••••••••••••• 750 Jao 
Günü ıeçmİt nüshalar ( 25) lruruttur. 1 TELEFON: 2697 

Cam1ı.tırf11effn 1N Cilmhurf11et eıennf" l>ekçiri. tcıbahZ-. rıkar ıi11aat gazetedir 
1 llin münderecatından gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 

Vaıiyetfevkallde vahim 
. . 

Tiençin ablokası bir.harp hareketjdir 
Londranılı düşündüğü tedbir Japonya ile diplo

masi ve · ticari münasebetlerini katetmektir .. 

A. ikanın da 
Bir harp hareketi karşısında Japonya 

ile diplomasi münasebetlerini 
katetmesi zaruri olacak 

Londra, İ7 (Ö.R) - Tiycnçin İngiliz tcdir. Fnkat çnrşılarda gıda maddeleri
ve Fransız imtiyazlı mıntaknlannın ab- nin noksanlığı hissediliyor. Çünkü gön
lokasının dördüncil günü.. İmtiyazlı derilen et ve sebze gibi şeyler Japonlar 
mıntakalarla seyrüsefer Japonlar tarn- tarafından tutuluyor. 

fındnn sıkı tckayyüdata tabi tutuldu- INGİLTEREDE İNFİAi .. 
ğundan içeriye hiç bir mal girememek- UMUMİDiR 
tedir. Yollar tenha, ticaret durgundur.. İngiliz gazeteleri vaziyeti infialle 

Londra 17 (ö.R) - lngiltere ana vatan o.
duları umumi müfettişi tayyare ile Fenlandi
yaya hareket etmiştir. Bu 7.lyaret resmt lılr 
mahiyette değildir. 

·--------' 

1\'IiUi Şej büyük erk4nıharbiye reisi ve bQ§Vekille 

Mısır hariciye nazırı 
Bugün Y alovada Milli. Şefimiz 

tarafından kabul edilecektir~ 

Ankarada resmi görüşmelere pazartesi günü 
başlanacaktır. Yahya Pş. Ankara dönüşü 

Atinayı resmen ziyaret edecek.. 

lngiltcrenin hava müdafaasını hazırlıya n dört:Ingiliz hava nazın Kingsley Vood İngiliz harp gemileri vasıtnsiyle müm- knr§Ilıynrak wnumi efkfuın hükümetc, istanbul, 17 (Hususi) _ Mısır bari- paşa saat on altıda hariciye ,·ekilimiz B . 

• 
l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!v;e~ha;;va~kt;ıv~v~et~lcri~· e~r-kS_n,...ıha~rb""'i .. ve~r-eısı"":· =· il:-c-h"'.""a-va_k"""u"""m":a~nda~nla~n~~~~k-tin!!!"'!!!ol~d~uğ'!!!"u"'!!"":ka~d:nr~erzak~~t~em_in_c..,.di..,.·1..,.m..,.ek..,.-~~::;S:-O~N~U"""""'!!7~İ-N--C~İ;:S~A;H~İ~F'ED~E~~ dyc naı.ın Ahdiilfettah Yahya paşa bu- Şükrü Saracoğhı ile birlikte Yalovadan 

Yabancı devlet hesabına ı:::ı ne-Ilı· rJI ~~::{~~~~~r~~::::~::;:·:~~ :fd~~:~ı~~r~c humsi trenle Ankarnya 

~ ~ fından merasimle karşılandı. Dost mem-
---·~--- .lekctin hariciye nazın yarın saat sekiz- Atina, 16 (A.A) - Ankaraya gitmek-

Ml•d leseks takt mi de Ulev vapuru ile Yalovaya gidecek ' 'e tc olan Mısır hnriciye veziri Abdülfettah: 

Faaliyette bulunan casuslar ağır 
cezada dün mahkiim oldular 

Yanlış 
Bir adım 

---·~------
K111111etlerindzi 
israf etmel: 
yazılı olur .. 

-~
HAKKIOCAKOCLU 

Mevkuflar arasında bulunan 
Elenko ve Maringo namındaki 

kadınlar beraet etti 

saat 11.30 dn CUmhurreisiınU İnönü ta- Yahya paşa Pireden geçerken Yunan 

A k 
. . rafından knbul edilecektir. Milli ŞEF, htlkUmcti adına sclfunlanmıştır. Mısır 

n aradakı JnQÇl bıre muhterem misafirimW öğle yemeğine,nnzırı Ankaradan dönU_şilnde Atinayı da 

kl'rşı 4 sayı i/e kazandı abkoyacaklardır. Abdülfettah Yahya resmen ziyaret edecektir. 

lngiliz takımı kaptanı 
Türlı spora flalılıında izahat uerdl. rürlı • in· 
glllz dostluğundan hararetli lllr lisanla IHda· 
settL Spof'CUJaıeın11za tauslyelerde llulanclu.. 
İngiliz sporcularına Türk sporcularının se ..... ı .. 

ve muhabbetlerini bllcllrclL 

Hava kartaJlarımızın muvaffakıyetlerini gösteren 
çok zengin bir program tatbik edilecek 

Bugün ikinci Sayfaınınla: 

Genç Osman 
Romanını netre bqladık. .... 

TUrk mimarisinin bir ,aheaerl ad 
Yapraklan. .• Yeniçeriler .•• Deniz IDU• 

harebeleri... Lala Mehmet PAfL.. Knl 
Buçby ... Genç Osman ... Kuyucu Murad 

Bu methur phaiyetleri pe11,.ım.. 
dan tanıyacaksınız. 

YAZAN ı ş.laln AKDUMAN 



ıs Haziran P 

ŞEHiR HABERLERi Yanlış 
Bir adım 

TARiHi ROMAN : Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 

1-

Yamanlar kampı 1 
Yamanlar kampı on beş günden beri 

devam eden tamir işleri bitmiş, ve gece
leri elektrik provalarına başlanmıştır. 

Yaz aylanna mahsus olan sıkıntı başla
dığından kampın bu sene 20 haziran 939 
salı günü açılmasına karar veriliniştir .. 

Dünkü yangın 
Ateş alan bir benzin deposu itfaiyenin 

büyük gayretile söndürültü 

Erzak ve her türlü ihüyacat kampta ha- Dün saat 16.15 te İsmet paşa bulva- hem tehlikenin büyüklüğünü arttırııll1 

---'i:r·---
Kuvuetlerimizi 
israf etmeJı 
yazılı olar .. 

--tr
HAKKI OCıutc:Nall 

Bu ne bir hayal, ne de gayri tabii bir mah· 
luktu··· Çok genç bir adam .. Yirmi,yirmi 

bir yaşında kadar gösteriyordu ... 
zırlanmış ve idare edecek memurlar rında Zinet garajı ittisalinde B. Kemal ve hem de ateşin söndürülmesi husu- _ BAŞTAKAFI ı INci S 
kampa çıkanlmıştır. Umumi sağlık ba- Saydamla ortağı B. Tevfile ait 128 sa- sunda itfaiyemizi iki saat alevlerle gö
kımından çok faydalı olan bu işe büyük yılı benzin deposundan çıkan ateş bir ğüs göğüse çarpışmasını icap ettirm.lştir. mi~ 
emekler sarfedildiğinden kampa çıkacak ıl.nda muhitini heyecana düşürecek bir Zarar bir kaç yüz lira içindedir. Kıs- Tahmin değil, katiyetle iddia o 

BiR 

-1-

SEVDALI 1 
· d misafirlerin bol gıda, bol ziya ve bol ha- tarzda ve alev sütunlan halinde geniş- men yanan bu deponun sigortası yok- bilir ki, turist celbetmek ve 

resı sIZinıyor u ... 
Vak· ld k iJ l · · H · va ile mUkemmel bir hava kürü yapa- lcmek ve muhakkak bir facia halini al- tur. Ateşin nereden çıktığı zabıtaca tah- uyandırmak için İstanbul, fu 

Ç 1 F T ıt 0 u ça er emıştı.. azı- caklan muhakkakbr. ak · 'dad .. · · B d kik edilmektedir. . daha çok cazı·p mevzulara--L:-ran ayında gecelerin ömrü pek kısa m ısti ını goste~tir. u sıra a _..., 
Ay, Sü1eyınaniyede, Şcyhülişl.am olur ... Ayın etrafında ve sanki onun -*- ateş yerine anide yetişen fedakar itfai- Yangının 8ni olarak çıktığı sırada de- Yeter ki lstanbulun bu hu8U8 

f.sat efendinin bahçesini, tıpkı gün- ışıklarile rekabet ediyormuş gibi, gök On hazirana lıadar yemizin yerinde ve isabetli aldığı tcd- po sahiplerinden Tevfik sağ elinden, çok zengin olan varlıkları tanzİlll 
düze çevirmişti ... Bahçede en ufak yüzünde pmldayan yıldızların vazi- ihracatımız birler sayesinde yangın söndürülmüş- müstahdemlerden Konyalı küçük Nu- idare edilebilsin. 
fCyler, en gizli köşeler bile, parlak yeti de gecenin artık bitmek ve seher İzmir acentalar birliği listesine göre 

1 
tür. rettin arkasından ve yine müstahdem- İstanbul başlı başına bugünkü 

bir endam aynasına akseden, resim- zamanının başlamak üzere olduwunu mevsim iptidasından ıo haziran akşamı~ Yangının çıktığı yerin benzin ve yağ lerden Nuri de ayağından hafif surette lığı ile bile turistler için cazibeli 
ler gibi baştan başa görünüyordu... anlatıyordu... Tan yerinde git~ikçe na kadar İzmir limanından yapılan gibi parlayıcı maddelerle dolu olması yanarak yaralanmışlardır. ~üe_sseselere v~ tabii güzelliklere 

Haziran ayının ilerlediğini göste- büyüklüğü ve genişliği artan hafif üzüm ihracatı 74048 ton, incir ihracatı hıptı~. Buna ragmen lstanbu~ 
rcnçokağır,çoksıcakbirgece .. Bah- ağartılarbelirrneğebaşlamıştı ... Ner- 41824 ton, pamuk ihracatı :ı7546 balya- Yabancı devlet hesabına g~lm~yo.~sa veya gelenler 
çcde, bir kaç yüz yaşındaki ihtiy8:1' de ise, Süleymaniye minarelerinde dır. yırmı dort saat tevaJ:k~fla 
çınarlar durgun ve dalgın bir vazı- sala verilmeğe başlanacaktı... Son hafta içinde 599 balya pamuk, 14 larsa hunun sebeplennı ~ 
Yette sıcaktan bayılmı• gibi duru- U aktak• b··ıb··ı·· . ·ı · . ton tütün 100 ton tütün kınntısı 304 talarda aramak ve bunların 

• ır z ı u u un ını tısıne ve ' ' F b ) ) .., çal k }'" d 
yorlar, hiçscsçı~ıyorlardı .. : ~a- havuzadökülensularınçıkardıw ha- ton Valeks, 395 ton palamut, 84 balya aaliyette U UOaD CaSUS ar agır ı~ma azım ır. 
vada en cansız hır rüzgar nefesı bıle fif şınlblara bu sefer üçüncü : •s deri, 2134 ton meyan kökü, 11 ton bal- Bu sebepler ortadan 
sezilmi~ordu... . . daha iltihak' etti ... B~ ses, kuruırd:l- mumu, 151 ton akdarı ihraç edilmiştir.. Cezada d Ün m ah k Um 01 d Ular dıkça lstanbu!da fu8:r değil.. ne: 

Ne hır ses, ne de hır nefes ... T ahı- ların yaprakların ç·w . d Küllük limanından Amerikaya 500 ton pılınış olsa yıne turıst celbine 
lı k 

•w. . , ıgnenmesın en . 
at, ayın tat o şamalarına benlıgını hası] olan hısırtılan andı d zımpara madeni ihraç edilmiştir. t l IİF .. •W• • vaffakıyet elvuemcz. 
tamam ile kaptırmıı gibiydi... Onun O 1 - · .. .. rı?'o.r u. .. -*- - BAŞ TARAFI 1 NC SAi EDE - Turk hududunu geçtıgı halde bu fiile ~iacnin içyüzü böyle ikeat 
b d kik dak

. d . . . . rta ıkta hukum suren sessızlık bu • ait muktezi efali ikmal edemiyerek na- • . ..• 1 I • 
u a a ı urumu, sevgıhsının belli belirsiz hafif pıhrtıyı etrafa du- Kınderhayımla~ tefhim olunmuştur. Malfun olduğu üze- 1 t bb.. d . d kaldıv b·t nı hır fuar teşcbbusı e ZID.11' 

•· ·· 1 · b .. t.. uh ı· d ' tıs eşe us erecesın e gı 88 1 bal lam .. kalk o~uş erme u un r unu tes ım e en yuracak derecede sabit ve derindi.. açılıyor.. re ilk grubu teşkil eden dört kişi 3 - 4 ld v dan harek . Tür. k ta aga ı§?Danın ne 
b k ba ecals. .k. . b kil d d'" ki o ugun etine uyan ceza rd 
ır genç wn ygın ve m ız va- E t Le lak f'd ] b l Her ı;cne vilayetçe a"ılması mutat seneye, ı ıncı gru u teş e en ort - k 133 61 in . dd . va ır. . • . d d ve . .. y ı an arının u un- ~ . . . anununun ve cı ma esı mu- . . 

zıyetım an ırıyor u... d w dı k d k ed b olan Kindcrhayımların bu sene Bucada şı de beşer seneye mahkllm edilmişler- .b. 5 •• dd t1 ağır ha . lzmırde beynelmı1el fuann Bah . h fı da . b. ugu var enarın an a s en u . .. .. .. · . cı ınce sene mu e e psme ve . . 

ki 
çehnın 1 erd ~ara n .. ' ınce b.ır hafif hışırtılar bir kaç defa tekerrür San Göllü B. Hasanın bahçesinde açı- dil . Ucasuslaçuncu grup olard~ d~ubakk dınemelmediak- görülen takdiri sebep dolayısiyle 59 un- ad~l~ı~nı, ne şckill~rle mfiıcadelelund 

zev e azır an ıgıru gosteren ın tt• B I k k d k lacağı öğrenilmiştir. Hazırlıklar yapıl- en nn sayısı or u a o 1 dd 'b. ü...+ ... biri ıgını ve ne enerJı sar o .. 1.. .. llikl .1 k .d. E e ı... u ses er, sı sı evam etme - . . .dir . d ulgardır cuma e mucı mce cezanın ~-
tur u guze er seçı me te ı ı. tra- I be b H Ca maktadır iızcre yedi kışı . Hepsı e B . • . diril. k te kili tarihin' d .tibaren " biliyoruz 
fı L-:.. ı_ ___ ....::ı fid l .

1 
.
1
. e ra er, yavaş yavaş asan n- · . . t 1 . '----, klareli ın ere v en ı uç • : • . • 

UGitan ~ Mu.& an an e çevrı ı la d w kl w .. Temmuz ıçınde açılacak olan Buca ç erındcn ucu.uan Kır mıntaka- d··~ ··ad tl x..- ha-'- İzmırın ımannd• lzmırm 
•_ı__ ll l . d . nn sarayına ogru ya astıgı, gu- . . . . sene ve oı~ ay mu e e aırı ~e .., 
aar yo ara, a hn rengın e gayet ınce .. 1tü.. •• b.. .. • d •1 l Kinderhayımına yüz çocuk iştirak ede- sından gizlice hududumuza dahil olarak 173 üncü dd .b. b. maaında büyük rol oynıyan 
b . k d.. . .eli B 1lar ru nun uyumeınn en an aşı ıyor· . faali 1 . 1 d' ve ma e mucı mce ır sene, 
ır um uşenmış ı ... u yo ın d cektir. Burası bir doktorun ve bir öğ- ıcrayı yet ey emış er ır. b. .. ··ddetıe __ ; •• ti milel fuanmız bir tesadüfün 

ik.. t f d d ··1 1·d l u... Bm· ~..-av-TUP ır ay ve on gun mu ~e 
ı ara ın a uran gu ı an an, yer B·· l d hah d b' retmenin nezareti altında bulunacaktır uu:..n • ti altın lınm olarak lzmirde tesis edilmit 

h k 
. ki ·ı oy e gece yarısın a, çe e ı- · . v umumıye nezare a a asına .. 

yer açan er ren te çıçe erı e, ora- . . d l d '\ B Ik. d d _ -*-- Bulgar tebaasından Kostantin oglu 2 _ V diw 1 R 1 . 0 . ·trl- Netekirn Yunanistanın fuanm d ki . ka la .. ka rı mı o aşıyor ur.. e ı e ev e 0 . . . b .. .. .. . . d fazl e ger suçu a enın ırnı 
an.kgeçec~f erbesı .. rşlı ~agad çı n kilerden birisi uykusunu kaçırmış. Elelıtrilı tarif esi ~ıtri, .~ uçuncu grup ıçın e .e~ a ye yardım etmesinden dolayı 133 ve alt- nada yapmayıp Selanikde a 

nazı ' zarı te sum erı an ırıyor- k.t . k . . hah k 939 yılı ikinci altı aylık elektrik ve faalıyet gosteren adamdır. Kendisi Kırk- b. . . dd 1 .b. ta . Almanların La"'ypzı'g .. ı"ne lr••-·n. 
d 

va ı geçırme ıçın çeye çı mış · 1 . mış ırıncı ma e er mucı ınce yın • • 
u... ] ktı ı tramvay tarifesini tesbit için tarife ko- arcli mıntakasından yurdumuza sırf 1 beş v h · alt- Bariye ehemmiyet verişlerinin bit 

Bahçede, boş bırakılmış en küçük o aFca . . . .. .. .. misyonunun 19 haziran ıar'ıninde top- casusluk maksadiyle dahil olmuş ve o un: . . sen~~gır a~:. cezasının . - sadüf eseri olmayı•ı gı·bi... 
b . k'· bil k H h ı·f akat ortada bu suretle dusunul- b kkal N.k 1 · misaf. 1m mış şıncı ma e mucı ınce yansı ın ~ 
ır oşe e yo ··· er yer mu te ı . '. '" lanması takarrür etmiştir. Komisyonda a 1 0 anın evıne ır 0 uş- diril k 28 11 938 ta 'hi d ·rb f • T·· k. · h'0 yük · 

tckillerde ve renklerde vücuda geti- mesıne engel hır takım sebepler de şirket müdürü B Gormezano baş mü tur. Maksadı bakkal Nikolanın yardımı iki. ere ' .. ' .. ddrıtl n ~n ıhaı ~en liınzmır ur ıyb:.nı~kenb. ~k __ .ı 
·ı · · k hl ·ı .. l . . vardı Yerlerdeki kuru dallar çiw · · ' - · ı Bul la dan llim T d sene, on gun mu e e agır psıne anı ve en uyu ır ı tıszw 

rı mıı çıçe tar arı e sus enmıştı... ··· . ı g- fcttiş B. İsmail Küçük ve şehir meclisi 1 e gar casus rın mua 0 0 - 173 .. ·· dd ·b· 8 k ·d· 
Kimi bir ay, kimi bir yıldız biçimin- neyen her kımse, meydana çıkmıyor, tızasından Re t Leblebici o-lu vtırdır riyi bulmak, Bulgaristanda casus teşki- ve .. un.:u ma e ~ucı ınce .ay ve ezı ır. . . .• •• 

d t · dil b hl ı..-~ ba daima agw arların altında ve dıvarı şa g · "ı"-t r· la b" .. b k d' . on gun muddetle emnıyeti umumıye ne- Devletın bu husustaki dut e ertıp e en u tar ar, ~tan - :ı: -*- u ı şe ı o n ır yuz aşının en ısme . • ... 
f8 en kıymetli, en nadide çiçeklerle kendisine siper ittihaz ederek ilerle- teslim eylediği talimat mektubunu mu- zareti altın~vahnrnasına.. ~ıllı Şef iSMET INöNO ~~ 
d 1 .d. yordu ... Bu bir kedi olsaydı, bu ka-, Çocıılı parlılarında allim Todoriye vermekti. 3 - Ve diger suçlu nalbant Nikola ve bu çok defalar fuarımızın ku.-1 

0 u .. ı ı. ı Altmparkta oynıya çocukl d ı.___ 17-1.--'-'- askeri bilerek · l · d · h ed·ım· 1 • Ortada b .. yük b. lal ta hı O- dar gürültü çıkarması mümkün ola- w n ar an Gündüzün hududa dahil olan ve Kırk- IYlrı:sl UiUW .. rnllll eşyayı sını enn e ıza ı ıı, zmır 
cı: dah ~·· .. ~ k.a;•• fl- mazdı... Yahya, pannagını salıncağa sıkıştırarak lareline gelen Kostantin oğlu Dimitri satın almalarından dolayı askerl ceuı nın devletçe ve milletçe he • tun ~n başka ~~ut çe h ~ 1 

Fena bir takım düşüncelerin hatıra y~alannuştır. ~tı yaşında Ali adında lıakkal Nikolanın şehrin en arka kıs- kanununun 131 inci maddesi mucibince melerinin sebepleri vuzuhla • krk lan suı '-- 1 ır ar ..• ty elac~ geleceği bir sırada, birden bire vazi- bır çocuk ta duşerek alnından yaralan- ınındaki evinin kapısıru vuruyor. Esa- vahim hallerden takdir edilerek tevkif edilmiştir. 
o u na, mene~e ere, papa a la ınıştır tarihl · d ·tibar b' ··d U ll I 1_...= 

ra, hercai menekıelere daha bin tür- yet aydın ndı... · sen bu evin bulunduğu yeri, daha Bul- erın en 1 en ırer sene mu - zun yı arın ça ı§mauın la 

lü çiçeklere tahsis ediİen başka baı- Ağaç dallarını, yapraklarını çiğne- -- • • · garistanda iken kendic;ine tarif etmişler- detlcrle ~~ır hapislerine.. . de her yıl fuarımıza bir ka~ 
ka kötcler ... Yüksek bahçe dıvannın yerek ilerleyen hayal, artık kendisini ~IHI Yel'~ ~iişunce.. eli. Kapıyı Nikolanın (Nalbant) kansı 4 - Dıgcr suçlular. ~lenko ve Marın- bayrağı sokmak mümkün olmUfl 

1 w k la d'kilın. 1 daha fazla gı·zlem k .mk.. kal d Sıneklide oturan Ali oglu Nuri, oda- Zaharin açıyor go ve Rale karısı Hirissonun casusluk ann beynelmilel vaziyetini a.talt)llll uzun ugunca, enar ra ı ıı ey- e ı anı ma ı- d .. . · · . . . . . . 
(_,_.__ t aka1 1· t·d gıw nı g·· k b. d b. rt k sın a yattığı sırada IAmbanın duşmesı- - Ne istiyorsunuz? Diyor. fıline I§tiraklen kanaati hasıl olamadı- için büyük ~yretler sarfediJmia.. 
aıuar, urunç, port , ımon ı an- orere , ır en ıre o aya çı - 1 b. bo v • e- .,... 

l H Jtö• __ .J b. b" .d - L tı ... Bu ne bir hayal ne de harik la- e ır ş çuval tutuşmuş ve kolundan Dimitri Bulgarca cevap vererek Ni- gından bcraetlerıne, mevkuf olanın Ra- tekabiliyet esasına dayanan 
an... er ~e ın ır çqı reDI... ' u yaralanmıştır le. karısı Hirisao ile Elenko -u-..:-.. .. .. • 

Bahçenin ılık havaaı gül yasemin de, gayri tabii bir mahluktu ... Ayın · . 
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kolayı aradığını, Nikolanın kendisine ve .-.-..... o- karlıklarla mühım mesafeler 

h ı . bak ' ' ' · h · · · · · ıfi V muallim Tod · · · · öste W• • nun başka sebeple mahktlm veya mev- d.I · t• amme ı, zam kokularına bulan- zıyası, onu, p sıyetmın en ıncc çız- "'F RtJKÇtJLtJK MVZ onnın evıru g recegını . ı mış ır. 
mıı... Hakikat olduğuna inanılamı- gi1erile gösterecek derecede, parlak Bucada Zafer caddesinde oturan Ömer bildiriyor. ~ tak~~ d= se= Şimdi ayni cemilckirlıklan 
yacak, adeta masal sanılacak derece- ve kuvvetli idi... Hikmet adında bir adam etrafındakile- Nikola evde olmadığından misafir bir ~ .. b' liği == erilere: bul için istemek ve bunu temin 
ae bir giizelliği, bir zenginliği ihtiva Çok genç bir adam ... Yirmi, yirmi re : ırBen daha kendimi göstermeğe fır- odada istirahat ediyor. Bir müddet son-= :n.;: y ~ık tarafın= de mütekabilen yeni fed 
ediyordu... bir ya§ında kadar gösteriyordu... sat bulamadun. Öyle bir adamım ki ha- ra ev sahibi gelince Dimitri ve Nikola lilzuml ihtarı:re ıldı göğüs vermeğe kalkışmak elde 

Ay ı§Iğı altında bir kat daha par- Tatlı, baygın bakışlı bir çift siyah vadaki U.yyareleri durdurur ve istedi- bir odaya kapanarak konuşuyorlar. u yap ·• lecek neticelerle mukayeseye ID 

lıyan laleler boynunu bükmüş, dü- gözle süslü yüzü, ayın ziyasındaki ğim zaman da düşürürüm• gibi bazı ga- Sonra bakkal Raleye beraberce gidiyor- -- değildir. 
§Ünccli, dalgın bir vaziyet almış gibi parlaklıkla rekabete girişecek derece- rip sözler sarfctmiştir. Bu adamın üze- lar. Dimitri Todoriye emanet mektubu Sepgfye gldeeelıleıe.e Ortaya çıkan bir mevcudiy 
görünüyorlar... Penbe bir dudakta de güzel ve sevimli idi .•. Gür kara rinde üfürükçülüğe ait bazı yazılar da veriyor. 'l'PanllHfYkıPcla 'ne kendi elimizle yıkmağa 
beliren manalı bir tebessüm derece- kaşları, tıpkı hilali hatırlatıyordu ... çıkmıştır. Hakkında muamele yapılmak- Dimitri yakalandığı zaman casus ol- tenztıaı yapıldı manın ve yeniden emek ve 
sinde canlı ve ince bir güzellik Taşı· T erlemeğe başlıyan bıyıkları, hem- tadır. duğunu açıkça ifade ediyor ve teşkilat- Cümhuriyet Kız Enstitüsünün yıllık sarfının, fedakarlığa göğüs v 
yan kıpkırmızı güller, yeşil yaprak- beyaz cildinin üstünü, akşam karan- la alakasını gizlemiyor. Muallim Todori- ~ergisinin açıldığını yazmıştık. Bu mu- manasını anlayamayız. 
larınm üstünde kurulmuşlar, uzak- lıklarını andıran hafif bir karaltı ile iftira dauası ye tevdi olwıan bu mektup maalesef ele vaffakıyetli eseri ziyaret etmek istiyen- Bizim israf edilecek kuvv 
lardan gelen bir bülbül sesini dinler lekelemişti... Başını örten, katibi Bozyakada Hasan oğlu Hasan adındn ge~ememiş ve muallim Todori ise öl- lere bir kolaylık olmak üzere tramvay- yoktur. Bilakis kuvvetlerimizi 
gibi bir vaziyet almışlar ... Bir alevi (.V.-t') denilen biçimde, hafif bir ka- bir adam. Halinı adında birinin elbise- mü~tür. larda yüzde elli tenzillt yapılması mek- ayyen işler ve noktalar üzerind9 
andıran baygın kokulu karanfiller ... vuğun kenarından lüle lüle siyah kı- sini çaldığı için hakkında muamele ya- ELENKO İLE MARİNGO tep müdüriyeti tarafından elektrik §İr- sife mecburuz. 
Mehtabın. ziyalanndan daha beyaz, ':rcık saçları dökülüyor, kakülleri- panA Bozyaka komiser muavini Nazif Suçlulardan Proda kızı Elenko ile keti nezdinde iltimas edilmişti. Binaenaleyh gelişi gfu:el 
daha tem~ ~ör~nen ay yüzlü zam- n~n a~?ı.~~: yanaklarına doğru sark- A~~a muğber olmuş ve hakkında ba- bayan Maringonun, geçen devrede mah- Memnuniyetle haber aldığmma göre atılımı fikirlerin üzerinde 
baklar ... Butun çıçekler ... Bütün yap- tıgı goruluyordu.. zı iftiralarda bulunmuştur. Suçlu hak- kthn olan papas Martiri ile alakadar ol- Enstitünün aergi.sini ziyarete gidenler şekilde durmak mevkiindeyiz. 
raklar, dallar ve ağaçlar, baştan bap Taşıdığı kıyafette, benliğindeki kında ayrıca iftira davası ikame olun- dukları da anlaşılmıştır. azimet için aldıkları biletleri muhafaza Ne yaptık} Ne için yaptık) 
ıusm~ş ...• ~ . .Jf~k_ bir çıt bile yok ... Yal- gü~el~ik derecesin~e gü~el~ ince ve muştur. Guya papas Martiri bu iki hemşireye etmek suretiyle avdette kullanabilecek- pıyoruz~ Ne yapmak istiyorusl 
ruz bır bu~bü1un uzaklarda inlediği zanftı... Bahçedeki selvı fıdanlarını D j K İ L I (Ben beklrun, ikiıüzden biri bana met- ler, aynca bilet almıyacaklardır. Bu suallerin ccvaplannı 
ve bahçenın ortasında, büyük Jale andıracak derecede uzun ve narin res olsun. İyi hayat geçiririz) demiş.. -*- rniz önünde canlandırmadall 
tarhının önündeki mermer havuzun vücudu, baştan haşa, eflatun renkte Hü'lıümet lıonağı Diğer suçlular ise Bulgaristandan ge- r ARLA DA adımlar atmağa kalkı§?Dak 
fiskiyesinden damlıyan ıulann yere ipek, ince bir kapama en·•) ile ör- Dikili hükümct konağı inşaatının ik- l~n casusları evlerinde hıfzetmek sure- Kadını yaraladı bir çalışma yoluna riHdall' 

dü~tükleri sırada hafif şmltılar çıkar- tülüydü .. Bunun altında, mor çuha ~ali için nafıa vekaleti ~ütçesinden 6~54 tiyle kendilerine yataklık etmişlerdir_ Dikilinin Bunnalı Çeşme civannda olur. 
dığı, müphem bir surette sezilmekte- dizliği ve ayağında, kırmızı renkte lıra ayrılmıştır. Havalenın yakında gon- l\fahkcme heyeti kararını tefhim eyle- berber Şükrüye ait pamuk tarlasında T kr ed bil. · 
dir... kıymetli bir deriden yapılmış hafif dcrileceği vilayete bildirilmiştir. di~ zaman beraet edenler teşekkür et- bir hldise olmuştur. Mümin üzer adın- &yndmil:l ;;::; mevzua 

!3ahçenin dışında da ses, sada yok.. yeme.nileri kapamasının biçimine ta- ••• • .... • .............................. •• ~ış, mahkClm olanlar ise en ufak bir söz da bir adam bu tarlaya gelerek orada Belediyelerin takdirlerine ı.-1111511..-: 
Uerde, bahçenin nihayetinde, uzun ~~mil.e ~ygun gelecek bir şıklık, bir ~ Gel~nfer, Gidenleri bile söylememişlerdir. Karar aynen şu- bulunan Pakizeyi alıp götürmek iste- bir iş değildir. Meselenin 
dallarile, Mevlevi dervişleri gibi kol- ~zellık ~fade etmekte idiler... Sol ......................................... dur: miş. ve red cevabı alınca bıçakla kendi- tetkikine lüzum vardır .. . 
larını açmış bir vaziyette duran yük- e~ile, belı~de, nıeşin silahlıktaki iri Siv~ mebusu Akif Özenke Ankara- 1 - Suçlulardan Bulgar Kostantin sini yaralamıştır. Suçlu yakalanmqtır. HAKKI OCA.K'IMllP 
sek boylu selvilerin teşkil eylediği hır hançerın kabzasını tutmuş, diğer dan şehrimize gelmiştir. oı"tlu Dimitrinin casusluk mak:sadiyle 
yeşillik ortasında, Hasan Can aile- elile de arkadan, kapJmasının biraz 
~~(•)mah~~~~rün~m~.~nra~hl~~t~~ı~uhl~,•••••••••••••••••••••••••••a1m••• 
Türk mimarisinin bir ~h eseri ad çıtırtı bile çıkarmamak için, kırmızı 1 
olunacak derecede ince bir güzellik yemenilerinin bumuna basarak, ya· ; 
taşıyan bu büyük bina, sanki içinde vaş yavaş saraya doğru ilerleyordu.. ıı 
hiç kimse yokmuş gibi, metruk ve Ayın ışığı, hançerin kabzasını süsli
sesiz bir vaziyette görünüyordu... yen iri pırlantalar üstünde titrek pa· 
Bütün pençereleri, pancurlan baştan nltılar yaratıyordu ... 
başa örtülü bulunmakta idi... Sara- - Bİ2'MEDI •• 
yın içinden dışarıya hiç bir ziya zer-

( 11-:ı.) O devirde resmi dairelerde 

Elhamra Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

.. ,KANSIZCA SÖZLfi İKİ BÜY"OK FiLtM BİRDEN 

1 VER THER 
Dünya edebiyatmm en şöhretli üstatlarından Dibi Göthen.in bizzat 

yaşadığı aşk macerası 

BAŞ ROLLERDE : PİERRE RiCHARD VİLİM - ANNİE VERNAY 
JEAN GALLAND 

("') Bu aile Osmanlı tarihinde pek yazıcılık edenlerin giydikleri bir nevi 
meşhurdur..... Tacüttevabih sahibi ıerpuf... 2 B Ü Y Ü K C A Z 
Şeyhüli!lim Hoca Sadettin efendi BAŞ ROLLERDE: TYRONE POVER - ALİCE FAY - DON AMECBE 
de bu aileden idi ..• Babası Sultan Se- (•0

) Kapama eski zamanda giy- Seanslar: BÜYÜK CAZ: 3 - 7 de ve VERTHER: 5 - 9 da başlar .. 

Şehir Gazinosu 
lzmirin en güzel yeri olmuştur 

Çok yakında 
limin nedimi Hasan Candır ••• Esat dikleri, cübbe biçiminde uzun bir FiATLER: ZO - 25 - 30 - 40 KURUŞTUB 
efendi SP.Jettinin ~ludur. • NtYi ttllü..., • -----~ ~•uuuuugu v•uu1'u gıoı naııa çay ağaçlarının Jtörpcı tının yapraklanndan ya dan 

-·.isfıı--uni ;--··~'-'""'n"'""7trua ım- şeıotde tatbik ettiklerine Ingilizlerin şayiası çıkarılmışsa da Amerikan meha- filizleri üzer· d 



B. GAFENKO'NUN YENi BEY ANA Ti 

Balkan Antantı 
Sulhun muh8fazasına hiz
met etmekte devama hazır 

istiklal - Birlik - Tesanüt 
işte Balkan Antantının faaliyet ve hedefi budur 

Atina, 17 (Ö.R) - Atina ajansından :j etsinler. . . 
Romanya hariciye nazırı B. Gafcnko •Biz bütün devletlerle sulh çerçıvesı 
matbuata Balkan antantının siyaseti içinde iyi münasebetler ve smnimi işbir
hakkında beyanatta bulunarak Balkan li~ tesis etmek ist.eriz: Gru~~uz~ teş
antantına mensup olan dört devlet ara- kil eden devletlerın sıyasi ıstiklali . el
sıııdakl görUş birliğini kaydetmiştir. B. zeındir. Antanta dahil devletlerin sı:,:a
Gafenko demiştir ki : si birlikleri de ayni derecede clzemdır. 

Biz harbe innnınnyız. Bütün memleket-• - SiynsetimWn gayeleri §unlardır: d 
1 ıstikle.1 i e b" lik !erin mesul adamlarının nutukların a 

- cu ve s yası ır , · Ih k 
· avni harp nefreti aynı su arzusu en-

2 - Tesanüt "' ' . •--t ' dini hissettirmektedir. Balkan anuuı ı 
3 - Sulha hizmet edecek bir siyaseı f ma hizmet etmeğe de-

takibi az.mi.. sulhun muha nzas . . . . . 
vama haı.ırdır. Faalıyeti daıma şu isti-

• Üçüncü nokta üzerinde ıs:rar etmek kam ette olacaktır: İstiklal, birlik, tcsa

azası olnn devletler arasındn ayrılık ol
duğu söylendi. Balkan antantı azalan 
olan devletler arasında hiç bir ayrıl.ııt 

yoktur. Büakls en tam görüş birliği 
mevcuttur. 

•Biz dalına söyledik : .Balknn antantı 
hiç kimseyi hariç bırakmaz. Ve tecrübe 

dalına ispat etmiştir ki her ne vakit Bal
kan meıılleketleri nrıısında bir antant 
kurulmuşsa, ancak iştirak etmek iste-

miyen ve ona karşı hareket eden BaJ
kan menılekeUeri için gayri müsait ne
tice vermiştir. 

Bulgar milletinin hakikaten dikkate 
nüt.. şayan olan meziyetlerine karşı en bü-

aiyaseti t.t.kip ettiğini filiyat1a ispat et- Balkan antantı devletleri, bu suretle ilk takdk" . • dı Fak t B 
1 

is 

lUzumsuzdur. Zira atant gerçekten bu 

ıniştir. Diğer iki noktaya gelince : Bir hareket etmekle, kendi menfaatlerini Y Balkunız \:ar r. . ... ~-lr:u gar -
,_,__ tanın an antantına ı:l..u.uu evvel-çok defalar söylediğimiz gibi Balkan an- kurmakla beraber sulha azami ıı.ıuııet 

tantı kimseye karşı değildir. Hiç bir ta- ettiklerine kanidirler. Ankarada ve Ati- den şarta bağlı olamaz ve di~.erlerin~ 
hed f . ~ H' kimse kapalı d go""rdu""klcrimi meslekdnC1m Yugos- uıranna tahakkuk edemez. Boyle bır arruz e ı yo.11.1ur. ıç ye na a ı<- • •. • •. 

değildir. Yeter ki ittifakımıza dahil ol- lavya hariciye naz.ın bay Mnrkoviçle iştirak, nncak hutUn B::ılk::ınlılnrı muş-
ak isti nl B ikan memleketlerinin mülakatımda aynen görmüştüm. tcreken tehdit eden tehlikelere karşı 

m ye er a d nl d k · ·r kta h b" · h · · · he.-ınenfaatlerlni korumağa ve mevcut ni- •Bulgaristan an son zamn ::ır a ço · ıtti n n er ırı ve epsı ıçın =ıl 
ıamı muhafazaya matuf samimi bir iş bahsedildi. Hatta Bulgaristanın ittifakı- olacak menfaatin takdirine müstenit ol
blrliğl lüzumunu samimt olarak kabul mıza girmesi hakkında Balkan antantı malıdır.• 

Alman gazetelerine göre 
polonya,Almanyayı muhasara işinde 

ileri karakol vazifesi görecekmiş 
Berlin, 17 (Ö.R) _ Alınan gazeteleri cum silsilesi açacağı tahmin ediliyor.• ~vil mUnnknlfitın k~ldiğine dair İngi

Lehistanın çok kudretli hava kuvvetle- Maamafih, Lehistanın nzimkllr tavrı hn- liz kaynağından vcnlen haber de uy
rlne malik olmak ve ihtiyaç halinde Al- reketi karşısında Almanya Danzige bir durmadır. 
ınanyaya hücum edebilmek ihtiyacında kruvazör göndermekten vaz geçmiştir. Fakat buna mukabil Slovakya telgraf 
olduğuna dair ileri sürülen iddiaları in- D. N. B. şu tebliği neşretmiştir : Yir- ajansı §U tebliği neşretmiştir : 
fialle karşılamakta ve Polonyaya Al- mi sekizinci ve 31 inci piyade fırkalariy- Bratislava Alınan elçiliğinden alınan 
manyanın muhasarasında ileri karakol le dördiincü tank fırkamun ve 128 in- haberlere göre, Bohemya - Moravya 
vazifesinin verildiğini yazmaktadır. ci ağır topçu fırkasının Slovakyada Leh protektor::ısı ile Slovakya arasında scy-

hududu istikametinde tahşit edildiği rü sefer yeni bir emre değin tatil edil
Bcrlin, 17 (Ö.R) - Propaganda na- hakkında ecnebi -~a~aklardan çıkan m•.,.ir. Bu tedbir muvakkattır ve yrikın· 

zırı B. Gbôcls yarın Danzige giderek bir haberler doğru degıldır. Slovakyada ve-. -:i• 

d t1 d ğru hi da ilga edilecektir. Şimdilik ancak son nutuk söyliyecek ve Alınanyanın vazi- ya bu memleket hu u arına o Ç 

yetini bir kerre dnha izah edecektir. B. bir tnhşidat ve askeri hareket yoktur.. derece müstesna hallerde Slovakyaya 
Göbelsin Lehistnna karşı yeni bir hü- Moravynda, Slovakya hududuna doğru seyahat müsandt!Si verilmektedir. 

Roma 1 7 ( ö.R) - Birinci ltalyan fi
losu, ispanya, Partekiz ve Tanca aula
nnda bir devir yapacaktır. Bazı tahtel
bahirler de filoya refakat edeceklerdir. 
Bu gezilerin ltalyan filosunun mutad fa
aliyeti ciimlcsinden olduğu kaydedil
mektedir. 

Roma 17 (ö.R) - ispanya dahiliye 
nazırının ltalyayı ziyaretini iade etmek 

liz haberlerine göre General F ranko in· 
gilterenin anlaşma tclı:liflerini reddet
miştir. 

İspanyol gazeteleri Tanca statüsünün 
yeniden tetkiki lüzumunu ileri sürüyor• 
lar. Avangardıya gazetesi Tancanın, Is· 
panyanın tam kar§ısında, Fas tahrikçileri 
ve silah kaçakçıları için bir melce oldu
ğunu yazmaktadır. 

Roma 17 (ö.R) - Cdonya tayyare 

~----------------------·-----, ııitesinde havacılık matbuatı kongresi mümessilleri §ercfine akrobasi uçuşları yap• 
BUGÜNDEN' İTİBAREN İKİ ŞAHESER 

Kültürpark sinemasında 
Tt>'RKÇE İZAHATLI 

Rus -Japon muharebesi 
DANİELLE DARRiux - ADULPHE VELBROCK 

BÜYÜK HARP, AŞK VE CASUSLUK J.'1Ll\Iİ 

Sevişmek Arzusu 
MARLENE DİTRİCH • GARRY COOPER 

NEŞE, AŞK VE ŞÜR DOLU BOYOK KOMEDİ 

SEANSLAR : Her gün : RUS JAPON MUHARF..BESl : 3 - 6.15 - 9.30 .. 
SEVİŞMEK ARZUSU: 4.45- 8. Cumartesi ve pazar ıthderi 1.30 ela hatlar 

tılar. B. Muasolini kendi üç motörlü tay· 
yaresile uçu§lar ~·aparak bnzı gazetecileri 
de tayyınesile uçurmu tur. Amerikan ga
zeteci Müller ga2:etcsine gönderdiği mek
tupta DüçC"nin tayyaresini ustalıkla idare 
etmesini ve kolaylıkla Fransızca, lngiliz
ce ve Almanca konuımasını methetmek· 
tedir. 

Roma 16 (A.A) - lspanyol hava 
kumandanı general Kindalnn, Cenovada 
çıkan Stampa gazetesinin gösnderdiği hu
swıi muhabirine verdiği bir mülakatta 
demiştir ki: 

Akdenizdeki ltalyan ve lspanyol hava 
kuvvetlerinin birlC§mesi, bu denizi düş
mana kapalı bir göl haline koyacaktır. 
İtalyan ordulan her hangi bir harbe gir
diği takdirde hiç bir lspanyol kuvveti ve 
ber teyden önce tayyareleri lakayt ka· 
~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Bıw düşünceler: 
• • . 
~Ahlak ve naınus 

Becerilısizllğin 

sigortası olamaz •• 
Sık •ık kulaklarımıza gelen 

muha&Jerelerden biri ıudur: 
- Yahu! Gördünüz mü? Fa

lan ife lalan adam tayin edil
miş ... Allah Allah!! Memle
kette adam mı yok!. O, zaval
lının biridir. Hiç bu iıi ba,a
rabilir mi? 
- Yok öyle değil. Gerçe o, 

zavallı bir adamdır ama, çok 
namuıludur. Katiyen hırıızlı
ğı yoktur. 
Diğer tara/tan ıöyle bir mu

havere iıitir•iniz: 
- Gördün mü birader. Fa

lan adam ıu dalavereyi çevir
mif··· Ben onu eskiden tanı. 
rım. Çok t.eki adamdır. 
- Hakikaten öyle... Zeka 

gözlerinden lııkırıyor ! ! 
Bu tmz konuımaların ilade 

ettiği mana karşııında elem 
duymamak imkan11:zdır. Ah
lak ve namuı mel hum unu be
cerikıizliğin müdafaa •ilahı, 
dalavereciliği zekanın bir 
muvallakıyeti feklinde gös -
termek cidden çok hazindir. 
Bilinmek lazımdır ki ahlak 
ve namu• bir İn•an için mezi
yet değil her insanda bulun
ma•• zaruri bir vasıltır •.. Ce
miyet içinde ahlaksızların ye
ri yoktur. Zekanın marileti 
minareyi çalan ve kılılını ha
zırlıyan hır•ızın rolü değil-· 
dir. 
Maaleıel sok defalar müsa-

maha gören böyle yanlıı te -
• ltilıkilain teıiri altında kalı-

• 

yoruz. . 
Bir adamın bir çok ku•urla

rını ıayıyoruz. Sonra da na- • 
mu.unu, laziletkarlığını ileri 
•Ürerelı bütün ku•urlmını al
/ediyoruz. Dohası da vm. Ba
zan namu•karlığı titizlik de
rece•ine getirmiş adamlma 
da aptallık damgasını vur • 

• makta tereddüd göıtermiyo-
• ruz.. : 

Bu yanlış telakkilerle mü - : 
ccdeleye ihtiya~ vardu. : 

Her ıeyden evvel ıunu göz : 
önünden uz.ak tutamayız. Na-: 
mu•lıarlık, la:z.iletlıarlık elini : 
•ıkacağımı:z. bir adamda ara- : 

• dığımı:z. e•a•lı va•ıllardandır. • 
Buna ilaveten kendi•ine tev
di edilecek va:z.ileler için arı
yacağımı:z va•ıllar :zeka, ener
ji, çalıfma ve İf başarma kud
retleri olacaktır. Bunlar, bir
birlerine karııtırılmama6l la
zımgelen, birinin diğerine •i
gorta va:z.ile•ini görmeme•i 
icap eden oyrı ayrı vtuıllar
dır. 

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

lstanbuldaki Maç 
İstanbul, 17 (Hususi) - Doğanspor 

Beşiktaş maçı bugün yapıldı. Beşiktaş 
bire karşı nltı sayı ile gnlip gelmiştir. 

lzmır 
Liman teşkilatını 
~urmak için .. 
lstanbul, 17 (Hususi) - Liman mü

dür muavini B. Hamit rıhtunlnr başme
muru B. Sirtlc birlikte İzmir liman teş
kilUtını kurmak üzere yarın İzınirc ha
re'kct edeceklerdir. 

BUGÜN 2 Film Birden 
3-6 ve 9.20 seanslarında 
lJYKUSUZ GECELER 
Lcs Nuits Blanches de 

Sl. Petersbourg 
Gaby Morley - Jean Yonnel 
1,30 - 4.40 ve 8 ~eanslarında 

BALALAYKA 
Aşk, dans ve müzik filmi 

Annn Sten - Henry Wilcoxon 
M~"'TRO JURNAL No. 21 
Fiatler 20, 25, 30, Talebe 

10 kuruştur 

Hatay ebedi kurtuluş 
Bayramı içinde ..• 

Herkes kucaklaşiyor ve Hatay büyük 
sevınç içinde çal kanı yor 

Antakya 17 (Anadolu ajansı bildiriyor) - Ana vatan hududundaki tahdi
datın ilgası hakkındaki kanunun büyük Millet meclisinde kabulu Vt.' Hatay 
anlaşmanın parafe edilmesi haberleri bütün Hatayda en büyük bayramın 
çılgınca sevincini yarattı. Ebedi kurtulusun ve a.na vatana kavuşmanın ilk 
müjdesi olan bu haber dün geceleyin yıldırım silrati ile yayılınca şehirler baş
tan başa donatılmağn başlandı. Halk caddelerde, meydanlarda, çarşılarda 
t?pl~arak birbirlerini kucaklıyarak kutluhyor, şenlikler yaparak Ebedi Şe
fın azız hatırasını anıp Milli Şefe kahraman ve şanlı orduyn büyük milletin 
ve onun büyük başkanımı sonsuz ve hudutsuz minnet ve şükranlarını haykı
rıyor. 

Doğanspor - Beşiktaş maçında 
liler 5 - 1 mağlup 

lzmir
oldular 

lstanbul 17 (Telefonla) - Bugün mi11i küme maçlarına devam 
edildi. İzmirin Doğanspor takımı ile Beşiktaş Şeref stadında kar§ı)a§
tılar, oyun, iki bini bulmıyan seyrek bir seyirci karşısında yapıldı. Ne
ticede 1-5 Beşikta ın galibiyeti ile bitti. 

Sulhu temin için 
Taarruzun önüne geçmek lazımdır 

Londra 17 (ö.R) - Iskoçya nazırı bir nutuk söyliycrek demiştir ki: 
cHarbc milrncaat etmeden son buhranı atlatmak mümkün olup olmıyac:ı

ğını kims~ söyliycmıez. Ingiltcre her vnsıla ile harpten ictinap ctmeğe ça1ışı
yor. Ingiliz siynseti sulha matuftur. Fakat sulhu temin için taarruzun önüne 
scd çekmek lôzıındır.:. 

lngiliz hükümdarları 
Perşembe günü lngiltereye dönecekler 

Senjan (Te.rnov) 17 (ö.R) - Kral Corc VI ve kraliçe Eliznbct buraya gel
mişlC'l'dir. Kral, imparatorluğun en eski kolonisinin merkezini yeniden 7.iyn
retten ne kadar memnun olduğunu bildirmiştir. Buraya 1916 da bahriye za
bit namzedi olarak gelmişti. 

Kral Ternövün büyük harpte imparatorluğun müdafaasına kuvvetle iştira
kinden takdirle bnhsetmi§tir. 

Kral ve kraliçe bugün cEmpres of Eriten:. vapuruna binerek şimali Ame
rika kıtnsını terkedecckJer ve Perşembe günii lngiltereye dönmüş buluna
caklardır. 

Almanyanın nüfusu 
~on 6 senede 2 Milyon artmış 

Bt"l'lin 17 (Ö.R) - Almanyada yapılan nüfus sayımına göre Avusturya 
M m dahil, f kat Moravya ve Bohemyn hariç, Almanyanın nüfusu '78 mil
yon 300 bindir ve son altı sene zarfında 2 mi1yon 300 bin miktarında artmış
tır. Bohemya ve Moravynnın nüfusu ise 6 miJyon 800 bindir. 

Yugoslavyada şehirler kongresi 
Bclgrad 17 (A.A) - Yugoslavya krallığı §ehir)eri federasyonunun kong

resi kralın mUmessili ve başvekil ile hükümet erkfınmdan bnzılarının, Sofya 
belediyesi ikinci reisi Stollov, Bulgar şehirleri federasyonunun bir mümessili 
ve daha bir çok zevatın iştirakiyle dün Belgradda toplanmıştır. 

Kongrenin BcJgrad belediye- reisi Iliç'in tarafından açılmasını miitenkip 
başvekil Svctkoviç söz alarak belediyelerin milletlerin iktısadi, ki.iltürel ve 
içtimai hayatında oynadıkları rolii tebarüz ettirmiştir. 

Telsizle işleyen 
Mürettebatsız ve 

Fransız Bir 
batması imkansız 
hedef gemisi 

Pnris 17 (Ö.R) - Loryanda hiç bir zaman mürettebatı olmıyncak :>Enven
.sibl> isimli bir gemi denize indirilmiştir. Bu gemi seri bir hede! olarak kulla
nılmak Uzere inşa edilmiştir. 100 metre uzunluğunda ve 2400 ton hacminde
dir. Filonun ateş talimlerinde hedef vazifosini görmek üzere t lsizle sevk ve 
idare edilecek ve sürati tnnziın olunacaktır. Vapur bir çok bölmeleri ihtiva 
ettiğinden fiilen batırılması imkansızdır. Atışlar neticesinde tamirinin kolny 
olması için hususi mermiler istimal edilecektir. 

Amerika ile Avrupa arasında 
muntazam yolcu hava selerleri 
Nevyork 17 (Ö.R) - Pnn Amerikan Eyrveys kumpnnynsı yakında Avrupa 

ile munta1..am yolcu seforlcri tesis edecektir. Buna başlangıç olmak üzere 
cYanki Klepcrs:. dev tayyaresi bu dclaki Avrupa seyahatinde postadan ve 
mürettebatından başka 17 gazeteci ve radyo muhabirini de almıştır. Burilnr 
seyahatin cereyanı hakkında radyo ile izahat vereceklerdir. Yank Klepers 
Asor adalarının Horta limanında ve Lizbondn mola verdikten sonra Pazarte
si sabahı Marsilyanın Marniyon hava limanına gelecek ve buradan Faris ve 
Londra Uzerine seyahate devam ede~ektir. 

B. Edenin bir nutku 
Paris, 17 (Ö.R) _ Birmingham deli ği~I~ nıiiş~~l d~ki~nlarda Frnns~z .mil-

t t 1 taıun. ınerkezini Jctının İngılız mıllctine karşı samımı ar-ayyare opçu a ayının 
. Ed b' t k .. r c- kndnşlık, dostluk ve anlayış hissine ter-açan B Antonı en ır nu u soy ıy l d F 

· d cUman o uyor u. ransız milfotı bugün 
rek Parise "''nptığı ziynrct esnasın a ll k k . . ~ 1 b" . ., . su ıu oruma ıçın en sag nm ır azım-
kendisine gösterilen hararetli kabulden ı b d ı· u· ·11 • . h" . 
çok mütehassis olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki : 

• - Alelade bil' İngiliz' vatandaşına 
gösterilen bu kabul eminim ki, geçirdi-

meş u ur ve ng ız mı etının ıssı 

~~"7"-0"~ • 

de budur. Biz İngilizlerin her şeyden zi
yade sulhu sevdi •imizdcn "e bütün ih
tilafları sulh içinde halle hazır olduğu
muzdan hariçt kimse şüphe edemez, 
sanıyorum. Biz kuwcti bir milli siyaset 
fücU olarnk kullnnmaktan çoktan beri Y E N . ' NiN İKİNCİ MUAZZAJ\'I .~11.tım~ı.:.n HAFTASI 

ı l\IUVAFFAKIYJ:.'TLE DEVAM EDiYOR .. 

r· 1 

•• il "fi E PSi ... YENi"""j((j"p"yA" ·ı·· =r c.ı;;;ç·~·••H•• 's 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

CiCi BERBER 
LOREL HARDİ İSviÇREDE 

İZMİRDE İLK DEFA 

•• •• 
TEL ORGU 

vaz geçtik. Son .senelerde hu tedbirlerin, 
diğer bazı c!cvletlcrin zevkine uygun ol
madığını gördük. Onlar için kuvvet bi
ricik ınticbir unsurdur. Ne vailler, ne 
en yüksek taahhütler onları ikna ede
mez. Modern dünyada hüküm süren 
cebir ve şiddet ve kanunsuz.luk karşı
sında bizim milli hiz.ınete müstenit kuv
vetimiz sulhun muhafazası için kat'i ro
lü oynıyacaktır.• 

Talim merkez.i açılan alayın astcl:YJneTÜRKÇE EN YENİ FOKS JURNAL 
• ................ , ............... , ,,,,, ......... ,,, ..................... 1111 ••• ..... ni olan başvekilin oğlu B. Frank Çem-

Cumartesi, pazar : 10-11-%.30-7.30 da .. Sair günler : 11-2.30-7.30 da.. bcrlayn da mC'ra imde haz.ır bulunmuş-
• tur. 



·--~ 

Halkavinin güzel 
bir teşebbüsü 

lzmir pavyonunda 
------tr·---

Şehrimizin biJ.tün eıki 

Çeviren : Hıqlm Sami 

Saltanat Tarihinin 

Bu sene sınıflarını terfi eden Lise ve 
orta mektep talebelerinin kullanmıya
cakları ders kitaplarını gelecek yıl ay
ni sınıflara devam edecek olan ve kitap 
alamıyacak vaziyette bulunan talebele
re tevzi etmek üzere Halkevine teberril 
etmelerini bir mektupla kendilerinden 
rica edilmiştir. Çok yerinde olan bu te
§ebbUse gençlerimizin seve seve iştirak 

e~eceklerin.i ümit eyleriz. 

Plşefıdre Dçüfı İsmail efendinin hatıratı.. 
ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktq 

tarihi veaikalarla 
canlandırılacaktır 

-*-Osmanlı -29-
Fuarda dünkü, bug(in]dl ve yarıııkl 

Heyecanlı Bir Saf hası 
-54-

z - Ismail efendi, bu dediğin hiç ola- ı me .. Salacığa .. Üsküdar aktarma .. Yilrll
cak şey mi? Biz onu bu işe nasıl kan- yellin efendiler. Yahu. ıen sahiden çıl-

Izınlr pavyonu hazırlıklarına devanı 

olunmaktadır. Bu güzel vesile ile Izm1t 
tarihini aydınlatan bir çok vesika ve fo
tograflar ele geçmektedir. 16, 17 ve 18-
nci asırlarda Izmir tehrinl gösteren ~ 
ra kalem tablolar ve fotograflar teıniıı 
edilmlştir. Hele 18 inci asırda bir Por· 
tekizli gemicinin tablosu cidden kıymet
tardır. Bu tablo ve fotograflar agrandil
man edilerek Izmir pavyonunda tefbit 
edilecektir. 

,. --cD&t defa peçemi kalduıp pençe- ~ulann üstünden asla fark olunmı- 1Jıl esrar JıaçalıÇISI 
recfea sarktım. •• Bana aali bakmadı- yarak geçiyor... dalla yaJıaJandı 
aa. •• Bu kayıdaızhjımza rağmen bu- Paviyonun pençerelerinden kuv~ Zabıta dün yine bir esrar kaçakçılığı 
nclmı ayn)dıimız vakit pek ziyade vetli bir ziya fışkırıyor ... 'V_e o daki- tesbit etmiştir : Simavlı Halil İbrahim 
mlteeuir oJacaimı •••• > kada, ziyadar camlann arkasında in- adında bir şahıs satmak üzere İzmire 2 

Şaplacak fCy ... Bu tezkere fran- cebir kadın gölgesinin dolaştığını ee- kilo esrar getirmiştir. Bu esrarlar yine 
~ yazılı ... Hem de belli başlı bir çiyorwn... Simavlı Mustafa vasıtasiyle satışa çıka-
&.ataclan 8.ri, çok sülüs ve düzgün bu- - 17 - nlmıştır. 
luauyor... Mösyö Karazof bir acem ... lstan- Bu esrarlara tüccar kıyafetine giren 

Tezkereyi yazan komşum imamın bulda, kırmızı boyalı bir evin alt ka- zabıta memurlan talip olm~. Suç
kızı olacak ... işte Türklerin ehliyeti- hnda bir dükkan idare ediyor.. lular 50 lira mukabilinde satmak üzere 
ne, istidatlarına parlak bir delil daha. Bu dükkan, binbir çeşid, tuhaf tu- bu esrarlan sattıktan sırada Tilkilik 

dırırız? 

P - Siz şimdi eve gider gitmez ken
disine karşı muameleyi değiştirirsiniz. 
Mesela nasılsın bakalım kızım falaıi der, 
ona bir kız muamelesi yaparsınız. O ta
bii şaşırır ve doğru bana koşar. Ben de 
yapacağımı bilirim .•• 

Z - Pek zor bir ıey .. Acaba muvaf
fak olabilir miyiz ki_ Bunca senedir ka
n kocalık ettik. Şimdi ona sen kadın -
sın nasıl derim .. (Utanarak) hem bu na-
sıl olur canını? · 

P - Basbayağı olur. Hem işin içinde 
para da var. Muvaffak olursanız size 
bir şey çıkar ..• 

dırdın galiba ... 
Z - Bak şu münasebetsize .. Insan an

nesine öyle mi söyler. ört başını baka
yım.. (Hamdinln başına beyaz bir baş 
örtüsü örter. Hamdi (Kadın gibi kınta
rak) şey .. hanını anneciğim ..• ben iskar
pin isterim.. Şey hotoz isterim, bilezik 
isterim ..• 

Z - Alınm kızım ..• Hem sen satılık
sın.. Elbette ne istersen yapanın.. 

H - Satılık mıyım? Ismail efendiye 
sor bak.. Ciğerin beş para etmez diyor
lar.. üç klll'Uf veriyorlar da ben yine 
vermiyorum. 

Z - Yoo ... Böyle gevezelik sana ya
kışmaz. 

H - Cidcll mi söyliyorsun be karı? 
Z - Tuh utanmaz. Karı koca l!fı et-

Ikiçeşmelikte 275 inci sokakta oturaıı 
Bıı. Rahmiye adında bir kadın, elli sene 
evvel lzınlr kadınlarının başlarına bal
ladıkları işlemeli ve kıymettar bir krep 
gönde.rmi§tir. Belediye reisi bu kadına 
teşekkür etmiştir. Izmlrin tarihi hakkın
da bir de broşür hazırlanmaktadır. 

Yüluek tabakaya mensup Türk haf eşya ile dolu ... Burada, başlıca parkı içinde yakalanmışlar ve adliyeye 
kız:lannın umumi bir surette bizim halı ve firuze taşı satılıyor... teslim edilmişlerdir. Suçluların üzerin
Ftım81Z kızlarından daha münevver, Bursa sokağındaki evin salonlan- de numaralan tesbit edilmiş bulunan 

Z - Pekala Ismail efendi .. Madam ki 
ucunda para da varmış.. Şimdiden tezi 
yok gider, dediğiniz gibi yaparım ... 
(Zenne yeni dünyaya girer). me demiyor muyum sana? 

H - Bana bak kan, benim aklıma H - Eh .. Ne diyeyim sana? 
* 

daha malumatlı olduklarını gösteren nı, Karazofun çeşidleri arasından se- elli lira da bulunmuştur. 
bu ısbat karşısında hayretimin bir çeceğim bazı nadide eşya ile süsle~ __ b. g ldi Z - Anne diyeceksin .. ır şey e ... 

z _ A.. bu nasıl söz öyle .. Bak yetiş- H - Ah anneciğim .. Sen benim erkek 
tin, kazık kadar kız oldun. Bundan sonra mi kadın ~ı olduğumu pek!ll bilirsin 

Belediye reisi dün mühendislerle bir
likte KültUrparkta uzun müddet çalır 
mış, yapılan inşaat ve işleri gözden ge
çirmiştir. 

kat daha arttığını seziyorum... mek istediğim için, bugün buraya Mallldbn oldu Acaba şimdi ne yapmalı} ... Terbi- geldim ... 
ye usul ve kaideleri bu tezkereyi ce- Mösyö Karazof nazik bir adam... Urlanın Yasıcalar köyünden Ramaza
vapsız bırakmamağa beni mecbur Baştan başa siyah elbise giymiş... ru öldürmek kasdiyle bıçak çekmekten 

b. dah · y da .. 1 ,___ k ama.. ~te ınadın tuttu.. Ulan... Şu ka-
ır a senın agz.ın oy e .ıuuı oca . y. • 

lMl d v H gUnah dınsın kepazeliğini lsmail halleder .. Gi- ----:---
ed. o.... d b" ·· da 1 'b' suçlu Kazım oğlu Cavidin bir ay ve be§ ıyor... ~ın a, utun vatan ş arı gı ı, .. ha . kar . • . 

arını. uymıyacagım. .. emb k deyim onu bir göreyim .. (Kansına) ah 
derler bır şey var .. Artık boyle aşı açı b . gill, b' -'L •v· I Sovy~t görüşmeleri 

Cep defterimden kopardığım bir ufak bir kalpak taşıyor... Bu lranlı gun psıne ar _:er.ilmi§ti.r. v • enım sev ır tanecIA annecıgım. s-
haremden selamlıga çıkmana razı deği- . ef d' 'di lini .. "' 

kiğıt parçasına çarçabuk §U satırlan halıcının bütün muameleleri cidden -
karalıyorum: nazik ve k ibarane... Sovyet Rusyanın 

r maıl en ı amcama gı p e opme...., 
ım... ak • M" d 

--~--t:r·----

«:Yakında telaar döneceğim ••• Ve Yahudiler, müşterilerine karşı pek .Japonyayı protestosu 
H K . .. li b , Galib duasını alm istiyorum... usaa en - ıme soy yorsun e. a Haf ta sonu münasebe· 

oynattın sen karı .. 
buraya ıık ıık gelmeğe ~. büyük bir tevazu gösterirler ... Rum- Moskova, 17 (Ö.R) - Hariciye ko
Kayıia bindiğim vakit pençerenizden lar ise, teklifsizliği ele alarak pek la- miser muavini dün Japon sefiri Togoyu 
g&ibıünüz. .. > übali hareket ederler... Onları kur- davet ederek bir kaç gün evvel Çin Sov-

Z - (Hamdinin ağzına hafifçe vura
rak) ben sana kan koca Wardısı etme 
demedim mi? Zamane kızları.. Biraz 
serpildiler mi akıllan fikirleri hep koca
da, evlenmekte ... Haydi hareme baka

ftte bir iğne... Henüz balkonda naz bir satıcı yapan ve çarçabuk zen- yet konsoloshanesinin işgalini şifahl fe

duran birinci demet iyi bir nakil hiz- ginleştiren hususiyetleri, işte bunlar- kilde protesto etmiştir. Sefir hadiseden 
meti görecek ... Bir, iki üç diye sayıp, dır... malumatı olmadığı cihetle protestoyu 
cevabı ihtiva eden çiçek demetini Acemlere gelince, bunlardaki me- kabul edecek mevkide olmadığını bil
açık pençereye doğru fırlatıyorum.. haret, yahudide ve rumdekinden çok dirmiştir. 

yım. 

H - (Sinirlenerek ve şirketi hayriye 
memurlarını taklid ederek) haydi hare-

~~ .. ~h~kra~~ ... ~~ .. D~m~~M~~ab~ ••---------~-------~---••••ı Kayığımı iskeleye yanaştırıyorlar .. nazca hareket ediyorlar ... Ve çar-
G6nq batmak, tamamiyle kaybol- çabuk zengin oluyorlar .. . 
mak üzere ... Aşağı iniyor, kapıdan • Acemler ne rumlar gibi laübalilik 
çıkıp kayığa atlıyorum... ve teklifsizlik gösteriyorlar ... Ne de 

işte örtüler altında bir hayal, ih- yahudiler gibi yaltaklanıyorlar .. On
tiyar imamın ~hni§ininden sarkıyor. ların muamelesi bambaşka .. Müste
Dikkat ediyorum ..• Birdenbire çarşaf rilere kendilerini çok doğru olarak 
aaynlıyor... tanıtıyorlar ... 

Latif bir yüz ... Gülümseyen gözle- Bütün ticare t muamelelerini, su-
ri ve biT buse işareti veTCn mini mini reti hakdan görünerek öyle mahira
aAzile §Chnişinde görünüyor.. ne bir tarzda hal ve tesviye ediyorlar 

Kuvvetli bir akıntı, biraz sonra, ki, onların bu husustaki maharetini 
bizi oradan uzaklaştırıyor ... O daki- Avrupalı tüccarlardan daha üstün 
kacla düşünüyorum: bir vaziye tte gördüm .. 

itte Mehmet paşanın yerden göğe Dükkana girdiğim ilk dakikada, 
kadar hakkı var... Mösyö Karazof bu yüksek mahare-

Burada bir hıristiyanla aevi§mek tinin delilini hemen gösterdi. Beni 
cesaretini gösterenlere rastlanması, aelamlamasını müteakip, derhal bir 
Osmanlı mareşalının bu hususta de- koltuk arzetti ... Ve el çırparak gelen 
rin bir nüfuz nazara malik bulundu- hademesine çay getirilmesi emrını 
ğunu anlatmaktadır.. verdi ... 

lıin vahametini bir dereceye ka- Çok zeki bir adam ... Daha ilk gö-
dar hafifleten bir cihet varsa, o da rüşte müşterisinin hüviyetini, yani 
meselede bir menfaat düşüncesi ol- bir F ranıız, ve sefarete mensup ol
maması, vaka kahramanının samimi duğumu hemen anladı... Ve paralı 
bir anlaşma ve platonik bir macera- olduğumu da yine o anda farketti ... 
dan başka bir şey dü§ünmemesidir. Bunun için, bana kıymetsiz, adi şey-

Bu hareketle, Kıristinlerin, Kal- ler çıkarmıyarak bir Amerikalı zev
yopların parvanalar arkasında çevir- kine ve kesesine uygun en kıymetli 
dikleri fmldaklan kartılattınyorum.. mallarını göstermeğe bafladı... Ve 
Ve işte şarklılığa mahsus bir temiz- biraz sonra dükkanın gerisinde, ki
lik, bir samimiyet taşıyan bu ikinci mi bükülü, kimi bükülmemiş, kimi 
vaziyeti daha ziyade sevdiğimi ve boylu boyunca bir üstüvane şeklinde 
heyendiğimi itirafdan kendimi ala- dürülmüş, ipeği andıran parlaklıkları 
mıyonım... ve yum\l§aklıklarile nazarı dikkati * celbeden eski halı ve seccadelerden 

Artık gece... İşte Kanlıca... işte önümde cesim yığınlar peyda olma
demir parmaklıklar ... Ve deniz kıyı- ğa haşladı ... 
sındaki küçük paviyon... - BJrMEDi -

Kayığımız çok yakından, karanlık 

1939 Ağuıtoıunda 

MOSKOVADA 
Açılacak 

ZiRAAT 
Olan Büyük 

SERGiSiNi 
Sovyet Ruıyada olduğu eibi dünyanuı her tarafında da çok büyük 

alika uyandırmıt ve bu senenin en mühim hicfiselerinden biri olarak 
telikki edilmektedir. 

Istanbul - Odesse - Moskova 
Odessa - Istanbul 

Şehirler arumda 20 sünlük seyahat için: 
Birinci mevki ı 
ikinci mevki: 
Turiat mevki: 

T.L 420.54 
T.L 230.35 
T.l. 140.73 

Bu fiyat1arda vapur, tren, otel, yemek ve otomobille günde dörder 
gezinti muraf1an dahildir. 

21 Temmuz, 4 Ajuıtoı, 18 Ağuatoı ve 1 Eylw 
grup seyahatlerine iıtirak edecekler için 

Birinci mevki: 
ikinci mevki 
Turist mevki 

T.L 388.26 
T.L 
T.L 

213.64 
134.03 

Girit ve çıkı§ Sovyet vizeleri meccanidir 

Fazla malumat lstiyenler 
GALA.TADA 6 iNCI VAKIF llAllDIDA 

İ1f'l'VRJsr 
Şarki Karip mtbnessilliğine müracaat 

edebilirler .. 
-= 

var mı? 
z - şu bizim komşu 1smail efendi ti ile Pazartesi tekrar 

mi? Ha .. bak o baban yerindedir. Onun-
la konuşmana bir şeycik demem.. başlıyacak 

H - (Başındaki örtü ile dışan çıkar --..f's--
ve Pişeklra kopr) Ismailciğim be .. Bi- Moskova, 17 (Ö.R) _ İngiliz _ Fran-
zim karıya bir şey oldu.. Mütemadiyen 

sız - Rus müzakerelerinin pazartesi gUbana sen kızsın diyor .. 
nü tekrar başlıyacağı tahmin ediliyol'• 

p - (Hamdiyi görünce başını çevire- İngiliz ve Fransız sefirleriyle B. VilyaJO 
rek) aman yarabbi.. Ne günlere kaldık .. Strang sabah görüşmilşlerse de hafta 
Başımıza taş yağmadığına şükredelim.. tatili esnasında B. Molotofla yeni bit 
Böyle yetişmiş genç kızlar baş açık so- mülakatta bulunmaları pek az mubtr 
kağa çıkıyorlar. Hanım kızım .. sen artık meldir. 
yetiştin, büyüdün ... VakıA elimde bü-
yüdün ve ben senin baban yerindeyim Londra, 17 (Ö.R) _ Dünkü günU 
ama .. Ne de olsa nikah düşer .. Günah- kısmen Yorkşayrda geçirmiş olan bari• 
tır. ~a~di kı~ım evine ve bir daha kapı- dye nazın Lord Halifaks öğleden sonra 
run onune bıle olsa çarşafsız evden çık- Lo dr d" .. t " H · · ------•" 

y • .. n aya onmuş ur. arıcıye IU1L1C.ı.u-

ma. Hem kaoahat sende değil, senı boy- hafta sonunda Londrada kalması w:nu-
le sokağa çıkaran annen olacak kadın- . ti M--,_ ., __ ,__ lerlnin nr 

mıye e, ın.&ova m&UöACre 
da.. ticeleri beklenirken, diğer taraftan 

H _ (Şöyle kendini bir yokladıktan Japonya ile gerginliğin devamı sırasıJl" 
sonra) Ismail ... latifeyi bırak. Ben bi - da diplomatik vaziyetin nezaketine b 
zim karının llkırdısına gülerken sen de delil addediliyor. 
mi beni kadın görüyorsun .. Bizim karı... Şu son nokta hakkında, iyi haber 

P - (Sözünü keserek) senin ağzına kaynaklardan öğrenildiğine göre, Ti 
böyle kan koca Wlan yakışmaz artık_ çin imtiyazlı mmtakasında İngilizl 

H - (Yaklaşarak yavaşça) Ismail.. vaziyeti hiç olmazsa iaşe bakımın 
Ben Hamdiyim... Hamdi.. Başını çevir cesaret verici değildir. Selrze ve et 
de bana bak ... Sen benim erkek olduğu- derece azalmıştır. İaşe hususunda 
mu pekall bilirsin.. Deli etmeyin beni luklar çekilmişür. Harp gemilerinin 

be... şeye yardım ettikleri söylenmişse de 
P - Haydi erine .• Günah derler bir muhtemeldir. Böyle bir hareket 

şey var ... Ar ve baya gibi günah ta mı Uzak Şark İngiliz filosu kuman,.. .. , .. nı1111 

ortadan kalktı? karariyle mümkün olabilir. 
H - (Sesini incelterek ve kırıtarak Hariciye kabine komitesinin i 

alay olsun diye) teY ... Ismail efendi esnasında vaziyetin heyeti mnumi 
amca .. Ben ne zaman gelin olacağım? tetkik edil~ktir. Bu içtimada M 

P - (Işi tavında bul.muş bir vaziyet vadan gelen haberlerin de gö 
alarak) Elbet kısmetin çıkar hanım kı- mevzuu olacağı tahmin ediliyor. 
zım.. Senin gibi bir civan hiç evde k~- İngiliz fevkalade mümessili B. V' 
lır, kokar mı? Sen yalnız koca iste .. Elı- Strang İngiliz ve Fransız sefirJeri1 
mi aallarsam eiliB1 başımı sa11anam tel- birlikte tekrar B. Molotofla göril§m 

lisi .. • de şimdiye kadar hliktimete hiç bir te 
H - (Kendi kendine) ulan bu n& ke- liğ im . ~; .. 

v .. ge emı:l'-&4. 
pazelik yahu_ Yoksa bir yagmurlu gun-

= de alfilml semanın altından mı geçtim .. 
Şöyle bir kendimi yoklıyayım bakayım. 
(Yeni dünyaya girer). Amerikalılar 

---~·---
- 8f2'MEDI •• Çinlilere karşı biJ.yiJ 

mıt kurbağa gibi gözden kaybolmUf. fare kedi olmut~ Hoca yine söylenince nin bulunduiu yer Şam tehrinin üatii 
Bu arada kadınlar gelini giiveyinin zi- bu aefer kedi köpek olup havlaıJUI. Kö- imif. Cin Haean Bedreddini eaki yerine Sempati gÖaferiyorl 

1 

EHRAZAD yaretini hazırlamak için gelin oduma gö- pek de s.onra eşek olmuf, sonra öküz götürmekten korkuak indirip Şam ,eh- -tf-
tünnüşler. Düğün eğlencesi bitmİf. Her~ olarak hocanın üatüne saldırnu,. Hoca rinin kapıu önüne bıra1muw ve güvercin Nevyork, 16 (A.A) _ Çinin J 
kes yavq yavaı çekilmit- Dairede yal- korkmuı. onu bacaklanndan yakalayıp gibi kanatlarını çırpa çırpa göklerde kay- yaya karşı giriJmlJ olduğu cidal 
ruz Haaan Bedreddin Üe hoca kalmıı. bir yan odaya götürüp hq aşağı aauıış bolmu§. Amerika milletinin Çin milletine 
Hoca bu hale k.ızrnıf, müteessir olmuf. ve <sabaha kadar burada aesini çıkarını- Cünq doğunca. ,dırin kapı.cdarı ka· mütemadiyen artan bir sempati g· 

HALK Hikayeleri --Büyük 
-35- Hasan Bedreddinin de gitmediğini gö- yacabuu diye tenbih et:mif. pıyı açnutlar. Kapmın önünde Hasan mekte olduğu efkArı umumiye ensti 

görse muhakkak, cennetten inmit bir hu- biryana atmlflar, birihirlcrine: rünce ckardqim denıit düğünümde bu- Seddül Hasan ile Ha.san Bedreddin Bedreddini görmüşler. Başında bir kü- tarafından Amerikanın her tarafında 
ri sanırlannıf. insanlar görse gökten in- - cBu erkeğe varacak mesut kıza ne lunduğunuzdan dolayı memnun oldum. odaya girdikten sonra ifrit Üe cin oda ka- lah vannıf. Fakat sarığı yokmuı. sırtın- pılmış olan bir referandum neti_..,,._.., 
mit bir melektir zannına düşerlermif. mutlu!> diye söylenirlenniş. Kadınların Fakat timdi artık misafirlerin çekilip git- pısının önüne gelmişler, ve orad.!' gelin da da yalnız bir gömlek varmıf. Hasan meydana çıkmıştır, 
Gelin o kadar güzelmiş. Tahtında oturur- gözleri Hasanda kalınca yanı baıındaki meleri sırası gelmiftir. Zorla kapı dışarı ve güveye bekçilik etmi§ler. Şafak sök- bütün gece uykusuz kaldığı için. kapının Referandumda sorulan sual §U idi ı 
ken insan ayın an beşi yı)dızlaraı arasın- hocaya ilişiyorlarmış. O zaman kadınla- edilmeden güzel güzel çıkıp gidiver> Ha- meğe başlayınca cin ifrite dönmüı: önünde derin bir uykuya da111U1 bulunu· Halihazırda Japonya ile Çin ft_,cdll..., 

dan ayrılıp sedire yan geldi sanırmıf. rın hepsi hocaya lanetler okuyorlarmıı. san da kendi kendine hocaya hak ver- - <Kardeşim, demiş, artık gündüz yormuş, kapılardan çıkan insanlar onu yapılmakta olan mücadelede bang1 
Gelinin sağında solunda büyük vezirle- Derken gelinin sağ ve solundaki ka- miş ve kapı yolunu tutmuf. oluyor. Şimdi herkes uyanacak, sultan .gördükçe: 

1 
rafa karşı sempati blseediyonuııuı:T 

rin, memurların kadınları ile çalgıcı ka- dınlar onu elinden tutarak tahtından kal- Bu sırada ihit Hasan Bedreddinin önü- hoca kanbur yerine bu güzel delikanlıyı - cHele tuna bakın, hiç olmazsa el- Bu suale verilen cevaplann 
dınlar bir halka şeklinde oturmuşlar. Bu dınnışlar ve güveyi öpmek üzere hocaya ne dikilmiş veı güveyi yaptığımızı öğrenince kıyameti biselerini giyip de öyle dıpn çıkaymlf> 74 Ü Çinliler, yalnız yüzde ildsi ja 
güzel kadınlardan her birinin elinde hi- doğru gctirmeğe ba§lamıılar. Celin ıa- - cCitme 1 demiş. Sakın buradan koparacak onun için, ıu delikanlıyı al da demişler. Bazılarıı lar lehindedir. Mütebaki cevaplarda 
rer §amdan varmış. Gelinin tam karşı.sın- hane adımlarla dairenin ortasını geçince çıkma, geri dön güveyi Üe gelin odasına eski yerine götürelim> ifrit de hemen - cZengin inaanların evlatları adam kaydi gösterilmektedir. 
da da cüce güveyi ile Hasan Bedreddin hoca, cseke seke hen geldim, çıngırağım gir. Gelin sana burada ne aradığını so- Hasan Bedreddini alınca havaya yükselt- olmuyorlar. Bak fU rniru yediye, gece 1937 tarihinde de ayni sual so~ 
oturuyormuı. Onların etrafında da sa- hoş geldin> oyu,nunu oynıyanlar gibi to- rarsa, geline: mit. Cin de ifritin bir az apğısında uçu- içmiş içmiş sarhoı olmuf, sonra gelip hu- ve aşağıdaki neticeler alınmış idi : 
ray adamları halka olmuşlarmı~. palLya topallıya geline doğru yuvarlan- cBen sizin kocanızım gunun bunun na- yormuş. ifritin göklerde uçtuğunu gören rada uyuya kalınıt> demiıler. Çin lehinde yüzde 47, Japonya 1, 

Hasan Bedreddini gören kadınların mış halbuki gelin hocayı görmemezlik - :zarı deymesin diye, hocayı size güveyi meleklerin biri ifrite bir ıehap savurmuı. Güneş artık adamakıllı yükselipte uy~ de yüzde ilci lAkaytler yüzde 51 .. 
yürekleri hep ona doğru akıyormuş. Bir ten gderek doğru Hasan Bedreddinin olarak gösterdiler. Halbu ki kocanız asıl şehap gökyüzünde nurdan izler saçarak kuya dalmıı olan Hasan Bedreddini Bundan başka 937 senesinde japO, 
çok göğüslerinden yanık yanık ahlar çık- karşısına geçmiş. Gelinin bu harekeüni benim> dersin. ifritin üzerine düıünce, bir duman olu- uyandırınca, Haaan f8lkın pt)an etrafına ya karşı boykotaj yapılmasını Artı 1ı1J 
mış. Hele çalgıcı kadınlar Hasan Bedred- gören kadınlar ve er kekler sevinmi§ler Fakat ifrit bu sözleri söyleyinceye ka- vermiş. Lakin phap Hasan Bedreddinin bakınmış. Gece ıultanın kızı ile yattığını balkının yüzde 37 si isterken bug\lJl ,Jt' 
dini bol para veriyor diye methedince, herkes ellerini çırparak Hasana, inşaal- dar hoca gelin odasına girmit hunun iç.in kılını bile yakmadığı için delikanlı ifritin ziffaf odasında uykuya dalmıı. ıimdi boykotajı istiyenlerin nisbeti yiizde 
kadınlar onun dört tarafını sarmıılar. lah bu gelin sana kısmet olsun> diye ba- ifritte hocanın arkasından gelin odasına elinden kurtulunca diri diri yeryüzüne uyanmııtı. Burada kendilini tanımadığı mış altıya çıkmıştır. ,,S 
Kadınların her biri bir sene, bir ay, bir ğırıp alkışlamışlar. girmiş. Orada bir bardak su varmıı. tf- doğru düımeğe baılamıı. Onun düıtü- bir yerde tanımadıiı inanlar aruında Nihayet Amerika halkının yüzd• 
gün rahut hiç olmazsa bir saat için Ha- Hıuan Bedreddin ile gelini öyle ııkı rit 'bir fare kıyafetine girerek suyun için- ğünü gören ve ifritin altında uçan cin görünce lllfUJllıı etrafını alan meraklı in- al Japonyaya gönderilecek _.ıoı. 

eana 1relin olmasını istemişler. hepsi aJ fıkı sannıtlar ki. hoca bir kuıt boyu ile den çıkını§. Ve sıyakJ cıyak! bağırmağa derhal eteiini açarak, Bedredclinin yere sanlara eben nerede yimh diye IOnDUf. mühimmata Amerika~ 
y...ılannı örten teffaf tül peçelerini öbür insanlann arumda kuyu içinde kal- batl•mıt- Hoca hayretle fareye b•k..,.. dÜfÜp parçalanm•11na mani olmue- Ci- - Jdı'~DI -

manaanıı ının liarekett · ii6ı fliti8 çay ~ Ürpe tuwı 
7 
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Vay mellin. Herifler vay 
Daha aaraya el koyar koymaz hemen 
şarap mahzenini basmağa gelmiş fer .. 

ilaca merak 
sa 1 dırma yı n 
-*-Yazan: ECZACI KEM.tıL K.AKTA.ş' 

Yakup Evlatları 1 ....... EV ........................ • • ve . 
Kadın 

• • 
~ 

. 
j 

. . 
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Aradığım kadın o idi. 
- 5 - Mademki baıbaşayız ve bizi dinliy 

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

yok, açık konutalım ve fWlU kabul ed 

Y kup Lab •ı ı t limiti. bir genç kız için evlenmek m· 
Bilmem benim gibi bir eczacının du· a an l e an aş ) biın bir hadile olmakla beraber, bir d 

rup dururken ilica sakın merak saldır- likaolı için ideal zevceyi bulmak da o 
mayın demesini nasıl buluyorsunuz. Öy· dan daha mühim bir ittir. 
le ya ilica merak ederseniz eczanelere Ve cemaati ile beraber Kenan diyarına önce maeteyi biz kendi zaviyemiz 

müşteri olursunuz. Biz.im cepheden hiç avdet etti, k d • · ı cJ b den - yani kadınlar tarafından - tet· 
te fena bir şey olmaz. Fakat ben işin alı§ ar ef l l e e artffı kik edelim ve sonunda kendimizi onla 

- Çok -'1·-1 kadın d..x.:1 mi? 1 · yüzlerini görmeğe çalıştığı halde veriş tarafını düşilnüyor değilim. R el b basından a•ırdı..., k tli biitu ki la ,......_ oh nn yerine koyalım. 5~ oe:gu. • enn --L tek bir ~-Aen Bazı müşteri ve dostlarımın bende bı- aş ' a :ı h ,,. ıyme n zev av av mar.ı.ı.. iç bir gUn Bizim için ıu nokta muhakkak: Evi 
- Hele gözleri .. Ne tatlı mavı.. bodrumun aDC41A pen~~. -·'-'-ğı • tibalardan bahsetmek isti. o- putu, söylediğimiz. gibi eğbenin içine avdan fariğ olmaz.dı. 

İm L---1·ğı el nI rUAu ın Y rıince, her ıeyden önce ev kadını olma 
- paratorun cidden talil var.. ışık alan yanın ~ ve g e ~ pek k kişi bilirim ki bilhassa saklamıştı. Işte yine böyle ve maiyeti ile birlikte 
- Evet.. Karılarınm cenazesi kalk· de ark:alannı bu ışık tarafına vermış rum, ço . . . .. . . Laban, Yakup ile birlikte onun da ava çıktılı sırada kalabalık blr cemaa. dütünüyoruz. Tabii ... Eauen, bunun . 

ınadan hemen yenisini buluyor. olmalan buna ınAni oluyordu. kuvvet ilAcının hırını bıralo.r, otekisine çadırına girdiği zaman Raşeli köşede ve tin bir tepe kenarında çadır kurdukları- ~eliklerini, kendimiz farkına bile va 
- Talisiz1ik imparatoriçelerde .. Za- Sadec:e üzerlenndeki elbiseleri far- el uzatır. Kuvvet şırıngalarının çeşidine heğbenin üzerine oturmuş bir halde gör-- nı gördü. dan annelerimizin evinde öjreniyo 

vallılar_ Dünyalanna doymadan ahrete kedebilmişti. Ve bu elbiseler .. Muhahz vakıftır. . ~iller. Bu cemaat, Yakubun cemaati idi.. Sfü bütçenin nuıl denklettirilec w• 

·· ediy lar askerleri üniforması olmadığı gibi as- BaUltl bu kuvvet ilAçlarıru sayanlar, Ra"el babasına: lys, bu kalabalık cemaatin kim oldu· evin içinin naad tanzim edileceğini, Y 
goç or ·• 1 d h isinin" daha k tli 1 :ı - '-

- Ya biz.. Biz de talisiz değil miyiz? keri elbise de değillerdi. bun ar an nng uvve . ? - - Adetimi görUyorum.. Bu sebepten ğunu anlamak için bulunduklan yere m~ Pİfİrmaini ve aaireyi bize öğret 
Burada, sarayın dört duvan içinde er- On bir kişi idiler .. Sivil geyirunişler- duğunu soranlar vardır. Kuvvetsızli.k, huzurunuzda ayağa kalkamadım, beni bir kaç allı gönderdi. llep odur. 
kek yilzilne hasret ölUnceye kadar bek- di.. zaiflik i~e hastalık.tan. kalkanlara elbet mazur görUnUz. Yakup, gelen atlıların kardeşi Iyse Sonra, evimizde bulunduiwnuz m 
le dur .. Hiç değilse Sebastiyano ve Hı- Sebastiyanoı sözlerini işitmek için fı- kuvvet llftcının !aıdesı pek çoktur, yal- Dedi. (Tevrat: Kitabı Tekvin • bab mensup olduklarını anlamtftı. detçe her teYe raiuaen mua17en bir 
ristidi vardı.. çılarm arkasından yavaş yavaş onların nız işi ilAca bırakmak ta doğru kuvvet 31 • Ayet: 35) Adamlarına: aiplin albnda Yatamak mecburiyetind 

- Sahi haberin yok mu.. Onların durdukları yere doğru ilerlemeğe başla- iliciyle beraber istirahat, uyku bilhassa Laban, çadırın her tarafını aradı .. Ta· - Ben, dedi. Bir çadırın içinde gizle. yiz. Annemize n babamıza eobia · 
hepsini öldürmüşler.. dı.. kalp ve vicdan huzuru, gıda elzemdir .. bil kızı oturduğu heğbenin üzerinden neceğim ve meydana çıkmıyacağım. Bu .. .ıktığınuz, kimlerle 1rörüttüiilmüz. nel 

- Yazık olmuş. Hep Başpapazın ba- Nihayet kulaklarına gelen fısıltı sesı~ Yoksa knlp huzuru bozuk istirahat ve kalkmadığı için putu bulamadı. gelenler eğer size kim olduğunuzu, ne. re para harcadıiunız hakkında hesap"°"' 
şının altından çıkı~or bu işler.. ri içinde kellineleri farketmeğe başladı .. gıda meselesi 7.aiI oldukça sade ku\•vct Tarihler, Raşelin bu putu kırarak, eri- reden geldiğinizi sorarlarsa, bu davarlar mck mecburiyetindeyiz. içimizden 

- Acaba yeni imparatoriçenin oda On kişiye kumanda eder gibi söz söy- ilacından imdat, :;;-a7et ilacını da hır- terek kendisine bile:Uk ve gerdanlık yap- kimindir derlerse siz de cevaben Iysin kazananların gelirleri, çok defa aile büt. 
hizmetçisi kim olacak?.. liyen on birinci adam : pahmak, ş:ı~ . 0 ur. tığını yamrlar. Şamda bir kulu vardı, adına Yakup der· çeaine ekleniyor. 

Yine Marina lacaktır Başka kim Dedi Her hangı hır ilaca merak sardırır- Yakup, put bulunmayınca kainpede. lerdi.. Onundur .. diye cevap verirsiniz. Bunun için, yarın evlenince bqlıyaca 
- • 

0 
•• - Vazifelerinizi biliyorsunuz.. ·· ken bUtiln sıhhi ic:ıbab da aynı· merakla 

olsun.. H . . .. . F.ğer bu yolda rinin ithamlarını blr iftira telAkkt etti Atlılar cemaate yaklaşıp sordular.. iunız yeni bayat bizi az çok c hazır 
- Marina da ortadan kayboldu .. Aca· ep= gu=~ecek varsa temin etmek gerektir, mnlfun ya sıhhat ve fena halde hiddetlendi. Yakubun tenbihi veçhile cevap aldılar bulacakbr. Aile bayab veya kan k 

ba ona da mı bir şey yaptılar? :şin söyl~. Sonradan kancıklık ede- işleri olunca daima~mam olmalıdır. - Benim cürmüm ve hatam ne idi ve gidip Iyse söylediler. hayab olsun ikisinde de esas, bir cocak 

- Kim bilir .• Saray tepeden inme de-- nin vay haline- F b h . • ki arkamdan hiddetle koştun, dedi. işte lys bunu duyunca gelenin kendi kar· ta geçirilen hayatbr. Arada yalnız sev 
ğl§ecek.. Allah vere de bhe dokunma,. Bu 9ÖZ1ere mınlb halinde ve hep bir ra nSIZ 3 rıyest eşyamın kiiffesini yokladın. Kendine ait deşi olduğunu anladı. Gözlerinden yaş farkı var. 

ne buldun? Yirmi sene yanında çalış. döküldü. Fakat erkekler .. 
lar.. ağırdan şu cevap verildi : M d d • 

Sebastiyano cariyelerin bu konuşma- _ Senin emrine itaat ebniyecek ve atem e J f tun. Sürillerini güttilm .. Hiç bir koyu- - Haşa ki Yakup benim kulum ola.. <)olar daha evlenmezden bir kaç 
lanndan saraydnki vaziyeti biraz anla- arkandan yUrümiyecek olanı evvela biz nun, hiç bir kcçin zayi olmadı. Kendi- dedi. O benim özbeöz. kardeşimdir. Bun- ne önce. ekendi kanaatleriyle> uçıqcw 
mıştı Föniks denizaltı likln..tnden o .. lenleri bile bana tazmin et- ca yıllardır hasretini çekmekte idim. larcL. İntizamsız. hür ve yalnız k--.u •• lrencfimiz iç:imiulen temizlenz. "u rnull 

Demek imparator, daha imparato~ _Yemin ediyor musunuz? gemisi kaybolmUf tirdin.. Kurdlann, vahşi hayvanların Haydi hep gidelim ve wz kardeşimi gö- keyiflerine tabi olarak yqıyorlardı. EY .. 
nin ölUsU bllanadan mavi giElüy{l ... - !".diyoruz... addolunuyor parçaladığı kuzuların ziyanını bile bana relim... lenince mu.but bir erkek. olmu mecbu 
raya getirmi§ti.. _Neyin ilzerioe... Paris, 17 (Ö.R) _ Fransız bahriyesi çektirdin.. Senin yanında hizmet eder· Iys Yakubun cemaati içine girince riyetinde kalacaklar. Onun için deliltan 

Demek Marina hakikaten ortadm - Sebastiyaoonun başı üzerine.. matem içindedir. Hindi Çini sularında ken gündüıleri sıcak ve geceleri soğuk etrafını araştırdı. Kardeşini göremeyin-. 'ılar, kendilerine hayat arkadqı ol 
kaybolmU§tu.. talimler yapmakta olan Feniks tahtelba- beni harap eder ve uyku gözüİnden ka- ce: seçtikleri güzel cdüımana> az. çok en · 

Mavi gözlünün saraya gelmesi, ko~ B._MEDİ çardı. Yedişerden on dört sene kızların . - Hani ya .. Nerede Yakup ... Nere· ıeli nazarlarla bakarlar ve baklıdul 
loculann artık hiç bir §e'Yden çekinme- - •A - hiri batmıştır. Yapılan araştırmalar ne. ve altı sene de sürUlerin için çalıştım .. de benim az.iz. ve ulu kardeşim . .. dedi ve da.. 

diklerini ispat ediyordu. - ticesiz kalmıştır. B~vekil B. Daladiye Eğer babamın ve dedemin Allahı benim- ağladı. Onlar için bir cennet hayatı mı, yo 
Sarayda yapılacak hiç delilse bu Si· Jstanbul DlÜzeleri ordu, donanma ve hava kuvvetleri bay- le beraber olmasa idi yine beni sen boş Hemen gidip vaziyeti Yakuha haber bir cehennem hayatı mı baılıyacak? Ka 

rada bir şey kalmamıştı. raklarırun yarıya çekilmesini emre~- gönderecektin. verdiler. Bunu duyunca Yakup çok s~ rılan tarafından anla11lacaklar mı ve, ba 
Sebastiyano, da.ha yirmi dört saat ev· tr tir. Laban da cevaben: vindi. Hemen Iyse koştu. zı hallerde, mazur görülecekler mi} 

vel Hıristidiye söylediği sözleri hatırla- Hakkında Yanan Tnhtelbahirde 60 ki~I vardL Hükiln1et _Ya Yakup . .. dedi. Bu kızlnr benim Jki kardeş sarmaş dola§ oldular. Uzun ~enç zevceleri onların itiyatlarını, kü ~ 
dı.. Ah o zaman Hıristidi kendisini din- gazetelerinin fte§rİ)'atı zabit ve mürettebatı millet namına son kızlarım .. Doğurduklan çocuklar benim hasret yıllarının acısını çıkardılar ve manilerini, kusurlarını anlıyabilecekle 
lemiş olsay;u bu saatte saray :içinde yt. *- defa olarak selamlamıştır. torunlanm değiller mi? Senin alıp gö- hep beraber yurdlarına geldiler. mi> 

ne kendileri hllkim olacaklardı. Atina - Vima gazetesine Beyoğlun- Paris, 17 (A.A) - Saygon deniz ma· türdüğUn ;Sürüler benim malım değiller Yani uzun aözün kiauı, bugün aevİm-' 
İki cariyeyi konuşur hallerinde hıra- dan yazılıyor; Ayasofyadan sonra Fethi- kamlari dün batan ıPheliks• tahtelba- mi? Böyle olduğu halde ben evlAtlarıma - Bİ'J'MEDİ - Ji ve nazik olan nituJı paç kız. yana.., 

karak geri döndO.. ye camisi de mlize olmuştur. Bu vaka birinde 71 kifi bulunduğunu haber ver-- ve torunlarıma bile bu Anda sahip deji· - -= leadiktea eonra bir DeYi UIQ7UCU 
Son olarak saray §araplanndan kana sanat ve Bizans etUdleri mahfillerinde rnektedirler. Um. Birbirimize ahdedellm ki birbirimi- fıaJyaya giden yahut eYin a.a,.itini mubafua)'a ---

kana içmek için sıralanmış bUyük on iki çok canlı bir intiba bıraknu§tır. Fethiye •Fellb• fed llcibeti henüz hafaalar- ze bir kötUlüjilmilz olmasın ... (1) MOCOI' slPaalfllet"I bir jandarma rolü oynamaja bJlnpcM 
fıçıdan en baştakinin önünde durdtL yani Panunakaristos kilisesi Murat ID dan silinmiyen •Promethee• nin tipin· Ve böylece dayı ile yeğen, kainpeder Vcncdik, 17 (A.A) _ Genç Macar mı> 

Tam eğilip te musluğa ağzını dayıya- devrinde camiye tahvil edilmiştir. Alek- dedir. ile damad, yımi Yakup ile Laban arala· ziraatçilerinden milrekkep bir grup ge- Halden anlamayı bilecek mi, yoba 
cağı sırada mahzenin methnlinden ayak sios Komninos, Ana Komnini, Mihal Du- 1379 ton hacminde olan bu gcmirün rında bir itilAfnamc akdetUler ve Ya • 1 d ld 1, .b. İtal . kocaaana ültimatomlar mı ver---L" çcn sene er e o ubu gı ı yan zıra- c:çe& r 
sesleri geldiğini duydu.. kas v.s. bu camide gömülüdürlcr. Cami- uzunluğu 92 metre, genişliği sekiz n.et- kup, Kenan diyanna doğru yoluna de- ati ve ziraat sahasında faşizmin vücuda Şu suallere maruz kalan bir er 

Görünmemek için koca gövdesi ile nin altındaki muazzam mahzen de, Y~ re, suyun sathında silrali 18 mil, suyun vam eyledi... getirdiği eserler hakkında bir fikir feci vaziyetini dütünün: 
kendisini fıçıların arkasına gilç attı. re batan sarayı gibi, ziyaretçilere açıla- altında sUrati on mil idi. Gemi on santi- Artık arka taraftan gelecek hiç bir edinmek ınnksadiyle İtalyaya gelmiştir. - Kravabnın reJl8İ çok cii. Daha 

Bodrumun yarım karanlığı içinde fı- caktır. Bizans müzesine tahvil olunan metrelik bir top, bir tayyare dafi topu, tehlike yoktu. Fakat önUnde bir tehlike Grup ftalyada üç ay kalacaktır.. Bir cdurgwu renkli kravatlar alsan. .• 
çılara doğru sekiz on kişinin yakJaşmak- Panımakaristos çok mükemmel bir SU· bir mitralyöz ve 11 torpil kovanı ile vardı. kaç gün t•vvel İtalyan ziraatçilcrinden - Ne diye boyıma CllrU8 içiyonunJ 
ta olduğunu farketti rette tamir edilmi§tir. Beyoğlundaki milcehhez idi. Yirmi senelik bir ayrılıktan sonra dö- milrekkep bir grup ta Macaristana git- Bir daha paket tapcLimı tröriinem pe. 

İçinden : Ağa camiine o güzelliği veren Ermeni Netice vermiyen araştırmalardan son- nüyordtLl Buk mU~~et zarfında acaba miştir. çereden fırlatır, atanm. 
- Vay mc:lunlar vay .. Dedi, saraya el mimar B. Vahan, billiln kış uğraşarak. ra uzak Şarktaki Fransız deniz kuvvet- kardeşi ya endısıne karşı olan dUş- - Bekarlık arkada,laruu 1rörmeie ta-

koyar koymaz hemen şarap mahzenini Pammaltaristosu sağlam ve güzel bir !erinin, başkumandanı henüz malWn. ol- manlığında devam ediyor muydu? Bu- hammülüm yok. Eve ıelirlene --.ı ol-
basmağa gelmişler .. Eğer burada sıkı tarzda tamir etmiştir. Evkaf bu iş için mıyan bazı sebeplerden dolayı •Feliks• nu dilJUnen ve lysten korkan Yakup Satılık bina sun diye ben eokaia çabcaiun. 
bir araştınna yaparlar ve bizim mahut 20 000 Türk lirası yani 15 milyon drah- in bir dalı§ talimi esnasında mUvazene- menzile yaklaştığı sırada kendisini giz. _ Muarun üz.eri ıene karmabnpk. 

yolu keşfederlerse iş kötilye vanr .. He. mi sarfetmişUr. Binanı~ uslübUne hiç sini kaybederek battığı kanaatine var- ~~ek vı:;.~y~~kollaı:"~~~çin ~ı:!.:: Baımahane, Dibek sokağın· l.üzumauz Uğıtlannı ayınp atmazun be. 
le bakalını •. Allah baba bir kerre bize dokunulmamıştır. Bizans camilerine gös- mıştır. heşındi e 

1 
en~e d~eti:o..&.ltid• maHalb--u da (Tan) oteli olarak kiralanan elime ıeçen her fCyİ atqte yakacaian 

yardıma başladı .. Artık terketmez .. şu terilen bu alakanın Kalender • Maria Vaşington, 17 (A.A) - Bahriye ne- e ye er ~erme51 Uşiln il. . ~ 12 numaral büyük bina ve mo- v, ., v . ., 
gelenlerin de ıı1nanna kulak verelını· .... o· k · Kil. · Pantepoptu zarcti aSkulus• denizaltı nemisinin mil- lys, kardeşı hakkında olan fena hislenn- bilyuı aablıkbr. Ev ve ·--.....:. So 

1 
_._ 

1 wı ıa onnısa, ısecnmı • ' • b d.. . ..,_.. nra, ev enm~ üzere o an delika""-
Bclki biraz haber de onlardan alınm. Ahmet paşa camilerine de teşrnil edi- rettebatının kurtanlmasında kullanılan den ve uşmanlığından nadim ?lmu§hı. man olarak kullanılmaja elve. nın hatınna daha mühim sualler de P-

Bodruma gelenler baştaki fıçıların ya- lcceği limit edilmektedir. Pommakaris- tahlisiye çanının plf'inlannı Fransaya Aradan geçen seneler onun ~a~bı~.de Ya- riflidir. İsteyenlerin Gümrük lebilir: 
nında durdular.. t b d ki Ahın t P""a mes- tevdi edeccg'iinl teyit etmiM;... kubun hasret ve muhabbetıru korilklc- kart11ında Fevzipaa• bulvarı, Şü osun yanı aşın a e -:.- ~- -:r- - ··pbeaiz - der kendi kendine -

Tuhaftır ki gUrilltillU ve kahkahalı cidi vaktiyle patrikhane olarak kullanıl- Bahriye nezareti nrunına söz söyliyen mi~tl. el d .. 
1 

d• y• . Bahçeliler hanı 7 numarada ma· daha fazla gayret aarfedeceğim. Azami 
konuşacaklan yerde aralarında ve san- mıştı. Fethiyeddd mozayikler Kariye zat, esasen Amerikada yapılmı2 tahlisi- Evv ce e soy e ıgımız gibi, lysin liye beaap mütehanaaı Muzaf. çalı§ıp ikimize de yetecek kadar para ka-
ki fşitilmek:ten korkar gibi fısıldaşıyor- camisindeki mozayilderden daha kıy- ye aletleri hakkında biltün yabancı hah· fere müracaatları. zanacağun. Fakat ya müsrif bir kadına 
!ardı. metlidir. Fatih ile Pntrik Ycnndyos Fet- riyelerc biltiln ınalCtmatı vennek Aınc- (1) Tevrat - Kitabı Tekvin bab 31 S. 5 H. 3 1-5 (1233) diiteraem} ... Halbuki ben nhat bir aile 

zebastiyano, saklandığı yercfon gelen- hiyede görüşmilşlerdL rika babr!;~sinde adettir, demiştir. ayet 36-46 !!rm ocağına kaV\lfll\llk arzusundayım. lati-

waw•zzazwi • wuzr .... ~ Tl.'JiUIW'r?srrı lT - yim... saldıran vahşt bir &;y;"a°iigibl atıld~-bilediyemede; hayret vÇdan[,;s:::= qi doetu divet edebilelim. Haydi bö7-

DEMIR MASKE 
Mistufle sustu... ** bile diyemeden sırl UstU yere yuvarlan· yorum ki. gelirimiz az dahi olsa, .... a ... 

Büyük tarih ve macera romanı 

1 -181-
Krizostom, Mistuflenin ruhu gelmiş _Ne oldu be Mistufle? 

sanarak diz Ustü çöktU. Mistufle başından geçenleri tamamen 
Faribol ise sesin bizzat arkad anlattı. .. 

sesi olduğunu tanımıştı. qmııı Sen Mars nasıl bir tuz.ağa düştilğünll 
Bu Anda ölüm hunilerinden birinin, ve denize ne surclle yuvarlandığını söy. 

kendilerinin dibini delınl§ olduklaruwı ledi ve: 

aiz.ında Mistuflenin kafası göründü. _ Bereket versin, dedi. Denizin akın-
Faribol, derhal ve büyilk bir sevinçle tısuıa kaJ11 koyacak kadar kuvvetim 

senelerdenberi beraber ve aynı hayatı varmış. Zar zor kendimi sahile kadar 
yaşadıkfarı arkadaşına koştu. attım ve burada kayalığa güç hal ile 

Mistuflc delikten çıkmış, iki kaf'ndar tutundum ... Gece ve karanlık imdadıma 
birbirlerinin kollan arasına atılmışlardı. yetişti. Birnz bekledim. Sonra kayalıkla

- KuyruğUn kopsun be Mistufle.. rı takip ederek adanın kumlu bir yerin. 
Çok şükUr seni sağ salim görmek nasip de büsbütün karaya çıktım. Bu tarafa 

oldu. ·· gelmek için adayı denizden ve yüzerek 
- Öyle patron .. Fakat hani az daha dolaşmak icap ediyordu. Bu hem uzun 

ku~ rugu titreterek büsbütiln koparacak- h em yorucu bir şeydi.. Gece ... kimse de 
tıın.. yok ... Bundan istifade ederek karadan 

Fr r Kriı.ostom da Mıstuflenin elleri- geçeyim ve sonra burnJ a yakın bir sa· 
op n k suretiyle sevincini izhnr cdi- hilden denize atlarım, dedim . .. Tam ka· 
d . leye yakin mıshm ki bir d(' ne göre -

Teessürü sesinin titremesinden belli Gniafon lvonu kucakladıktan sonra dı.. lesini, yani tam manaaiyle bir ev ita~ 
idi. doğruca bodrum zındanlarından olan bu. Yumruk melunun kafa tasını paUaı. bulduk diyelim. .. Fakat ev kadmlıPuı 

Faribol endişeli bir aabırsızhkla sor-- raya lnmifti. mıştı .. Mistuflenin arkuından iıtiden Fa- fazla diifkijnlüjü yüzünden 7a fazla,.... 
du: Kafasında yer bulan plAnı 0 çoktan, ribol: tal ve budala oluraL. S6.lenme9ini, ko-

- Ne gördün? daha zavallı Suzanın burada işkence _Bravo .. dedi. Yumruk dediğin işte nUflDUUU, oturup kalkmumı bilmene> 
- Monsenyör dö Laharı ipe çekmi· edildiğine ~hlt olduğu sırada tasarla_ 

1 
böyle yapışlırılır .• Fakat bu piç kurusu O zaman da onu her yerde bir cyüz ka-

yorlar mı? maş ve bu mabatla da burasının bir nereden çıktı? Ben onu çoktan ceheıı. raaı> diye tapmam, ahpaplanm yanında 
Faribol bir küfür savurdu: anahtarını elde etmişti.. nemde şeytanla beraber zannediyor. pot kırdıkça ıkınır bigi gülüp beceriksiz 
- Dediğim çıktı.. dedi. Bizim plim- Bir An evvel vahşt ve hayvan! ihtira- dum. becerik.siz KÖZ kaparak etraftakilerden 

mızı keşfettiler. Matmuel Suzan ve sını biçare kızın üzerinde teskin etmek Bu sırada Mistufle tabut bölmedeki özür dilemem llzun. 
Sir dö Labar ve matmazel Ivon da mu· arzusu ile doğruca buraya indi.. lvonu büyük bir ihtimam ve §efkatle Zihinlerini bu euallerin kun:alaclıiıı 
hakkak... Ivon, hAIA baygın bir halde idi. Melun çekip çıkarmış ve onun yerine de kafa. deliltanldar sahiden m.cınacalı: itim.el~ 

Birden sustu. Kulak kabart.ti. Gayet kanbur onu kımıldamasına ve kendini sını patlattığı Gnlafonu sokmuştu. dir n itiraf edelim ki biz bdmlar, onlan 
hafif bir .sesle: müdafaasına iınkAn bulamayacak şekil- lvon yav&§ yavaş kendine geliyordu.. epe;yc:e korkutuyoruz. 

- Dlrileyin .. dedi. Bakın.. Ustilmüz.- de tabut şeklindeki bölmelerden birine Gözlerini açtı. Etrafına korkak ve Belki siz: 
de bir ses var... boylu boyuna ve sırt ilstU uzattı. Sonra şaşkın şaşkın bakındı. Birden, yanında- - Onlar da çok fazla teyler ~-

Filhakika yukarı katta, tabutlu zın. üz.erine eğildi: kini tanıyarak sevinçle haykırdı: lar.. Oiyecebiniz. 

dan odasından ayak sesleri duydular.. _ Güzel Ivon .. dedi. Ben sana tA ne _ Siz .. Faribol. .. Mistufle .. Frer Kro- Acaba bunlann cfailu olduklarm-
Bu sesler biraz sonra kesildi. zaman söylemiştim, ergeç ve her ne z.ostom siz. .. Siz... dan emin misiniz) Sonra, fula bile ol-
Faribol: olursa olsun mutlaka sen benim olacak- - Evet biziz matmazel.. Kuyruğu aa. onların bizden bu kadar çok mezi-
- Kuyruğu kopsun ... dedi. Muhak- sın demiştim. işte sen imdi tamamen kopsun .. Kurtuluyorsunuz .. Korkma - yet istemelerinin, bizi biraz da ihihan 

kak yukarıda birisi var.. elimdesin. Bağırsan da çağırsan da elim- yın ve ... gelin sizi Jrucaklıya;'lm. .. aevketmeai icap etmez mi) Çünkü onlar, 
Fnknt sesler birden neye kesildi... desin .. St>ni buselcrimln altında bana Ve Faribol, şüphesiz lvonun reddet· hayat arkadaıılıırının aynı zamanda bir 
Mistufle aşağı .katı yukan kata bağ- karşı hissettiğin nefretin içinde boğaca· miyeceği bu teldife genç kızın muvafa- zevce, bir sevgili ve buan yüreği bir an

lıyan dar merdiveni ayaklannın ucuna ğım .. Hem monsenyör Luinin öptüğU kat ve müsaade ini beki meden onu bağ. neninki gibi çarpan emin bir dost olma-
basarak çıktı ve arkadaşlarına da peşin· yerlerden öpece .. im .. Bak bakalım han· nna bastırdı ve alnından öptU. sını istiyorlar. 
den gelmelerini işaretle anlattı.. gimizin busesi daha ateyli, mukayese et. Sonra: cAradığım lı:adın bu idi ... > 

Tam yuknn çıkıp ta kafasını kapıdan işte tecrübesine ba lıyorum.. - Dostlarım, dedi. Tanrı bugün bize Evlendikten sonra kocanızın söyliye-
uzatarak bakmış idi ki birden ve ok gi- Genç kızın üzerine eğilmişti ki knfa- yardım ediyor. Bundan istifade edelim. ce.ği bu sözler, az mı memnuniyet verici· 
bi yerinden fırladı ve şikArının üzerine sına inen topuz gibi bir yumrukla gık _ Bl'rMEDİ _ dirL. 
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Berlin mektupları: 
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ilkbahar çılgınlıkları 
ilkbahar gençlerin, aşkın mevsimidir 

Unutmayınız 

doludur. 
ki gençlik güzeldir. 
Fakat kısadır. Aşk 

inşirah ve neşe 
bizzat hayattır 

ile 

Alman yanın en marul yıldızlarile mülakatlar 
Tobis stüdyolarında yeni mevsim... 

K risten H uberg 
YAZAN: Nevin Emrullah Gün Tobis ıutüdyosunda cRober Koch> fil-

Berlin (Hususi muhabirimizden) -Bu mini çevirmektedir. 
eene güzel mevaim po]itika aibi nazlı ve 
ınütehavvil. Bazan gÜneı her oeyi yaka
eak gibi parlıyor; bazan bir eskimoyu tit
J'etecek derecede ıoğuk bir sabah rüz .. 
gln esiyor. Maieote ilk bahann vürudu
nu garanti eden muhadelerin mevcudi
yetine rağmen bulutlar mavi semayı kap· 
lıyor ve sonra, yük.sekten gelen bir emre 
itaat ediyormuı gibi, birden bire kaybo
luyor. Burada ilk bahar; orada kı~ ve 
daha uzakta yaz. Şen ve müstehzi bir 
JDevaim. 

Maatteessüf tanınmamış bir feylesof 
cilk bahar inaanJn ciddiyetini ve soğuk
kanlılığını kolaylıkla muhafaza edebile
eeği bir mevsimdir> demiştir. 

Heli Finkenzeller 
Bu derin mütefekkirin tilmizleri olarak 

ilk hahann güzel gününde bazı sinema 
artist ve yıldızlarına müracaat ederek, 

karilerimiz için, bu güzel mevsim hak
kında diiŞincelerini ve tavsiyelerini öğ
renmek istedik. 

İlkziyaretimizi balen Tobis stüdyola
nnda Gustav Frohlich ile birlikte •Re
nate ve dört arkadaş> (Renate et le qua
tor) filmini çevirmekte olan beynelmilel 
yıldız. 

KATHE DE NAGY 

Dilber ve genç kadın bana güzel le· 
beuümile ıunlan söyledi: 

•İlkbahar, seyahatler, istirahat, bütün 
bunlar bir artiste nadiren naıip olan fCY .. 

!erdir. ilkbaharın güzel ve ılık günlerini 

Halen ıinemaya intisabının yirminci 
yılını idrak eden artist diyor ki cbence 
mühim olan fCY bir villaya sahip olmak
tır. Çünkü istirahat etmek, tabiatın gÜ· 

zellik.lerinden istifade eylemek istediği

niz vakit büyük ıehirden uzaklaşmak 

18.zımdır. 

Hiç bir yerde kendi meskeninize olduğu 
sairin, asude ve rahat günler geçiremez
ıiniz. Bir villa, bir ıato, hatta bir kulübe 

yeter ki pancurlann rengi mizacınıza uy
sun ve güneşin gölgesinde öğle uykunu
zu yeşil göğe bakan bir taraça olsun.Vil
lanız göl kenarında kesif yapraklı ağaç· 

!arla muhat bir yerde kfiln olursa ne 
bahtiyarlık! 

HEU FINKENZELLER 

cllkbaharl Bu gençlerin binaenaleyh 
aşkın mevsimidir. Size ancak bir ıey tav· 
siye edebilirim: Di.vetime asla a1akasızlık 
göıtermeyiniz. Unutmayınız ki, gençlik 
güzeldir, inşirah ve neşe ile doludur; fa
kat kısadır. Habnnızdan çıkarmayınız ki 
aık bizzat hayat demektir. Kalbinize kar
şı zıt gitmeyiniz i onu ya1nız kendiniz için 
saklamayınız. Kalbinizi açma, vermek 1 

işte ilkbaharda yapılma11 lazungelen ıey. 
Sevdiğiniz zaman seyahatler gezintiler, 
deniz tenezzühleri, yeıil ağaçların albnda 

muaşaka ay ışığında tatlı tahayyüller bü
tün hunların iki misli kıymet iktisap ettiği
ni göreceksiniz. Bilhassa unutmayınız ki, 
ilkbahardan ıonra yaz, muaşakadan ıon.
ra ev)enmek gelir.> 

THEOUNGEN 

•Meşbur komik diyor ki : •Ilkbahar 
için yegA.ne tavsiyem: Kaynananızı üç ay 
için sayfiyeye gönderiniz. Kendinizi cen
nette hisaedeceksioiz. 

GUSTAV FRöHUCH 

Sevirn1i artiat mül&katlara karşı daima 
isyan halindedir. Gazetecilik alemile o 
kadar iyi münasebet1eri olmasa gerek. 
Buna rağmen bize ilkbahar hakkındaki 
fikirlerini ıöylemek nezaketinde bulun
du. 

•Ilkbahann vürudunu ortaya koyduğu 
ilk meoele bir otomobil ... bn almaktır. 
Hava güzel olduğu zaman, otomobil bi

rinci derecede lüzumludur. Bununla 
uzun gezintiler, enteresan seyahatler yap
mak, tarlalarda dolaımak, tabiatın gü
zel manzara1annı temap etmek. fıraabnı 
elde edersiniz. Arabanız, bu daima emri
nize amade bir majiaiyen gıôidir. Bunun 
içindir ki otomobilin intihabında çok 
hassu ve ihtimamlı hareket lazımdır. 
Sürati fazla, masrafı az güzel, kulanılmıı 
sağlam ve ucuz olmalıdır. 

Hava fena olduğu zaman canınız ıı
aeçirmek istiyenler ve geçirmeğe rnuk

kılmıyacakbr. Çünkü otomobilin temizli
tedir olanlar her halde bir yat satın al-

ğiıle, tamirile meşgul olacaksınız .. > 
malıdırlar. 

Büyük bir vapur değil, ufak bir yel
kenli gemi kafi. Büyüklük hiç bir rol 
oynamaz. Herkes kudretine göre. Ufak 
bir kayığa malik olan kendini bahtiyar 
addedebilir. Yeter ki, evine döndüğü za
man, bende bir deniz gezintisi yapbm 
diyebilsin ... • 

Bu sırada stüdyodan Kathe de Nagy
yi çağırdılar, mükalememiz de yarım 
kaldık. 

EMiL JANNIGS 

DOROTHEA WIECK 

Dilber artist bir tiyatro turnesinden 
yeni dönmÜ§tür. Kendisini ilk ziyaret 

eden ben oldum. 
c T obüı> in bu ıöhretli 

ıunları ıöyledi: 

yıldızı bana 

cBu ziyaretinize zaten intizardaydım. 
Hiç bir zaman bayır diyemiyeceğimi bil

diğiniz için, tereddütsüz yanıma geliyor
sunuz. ilk bahar hakkındaki fikirlerimi 
öğrenmek istiyorsunuz, derhal söyliye

Büyük artİ<11t de ilkbaharın mevcudi- yim. Hiç §Üphe etmeyiniz ki en iyi tav .. 
yetinden oüphe edec kad& 

Doroty Vick 
Ufak bir cep defteri alır ve kabına 

hatıralanm diye yazanın. Filhakika, bu 
deftere güzel mevıimin bütün habraları
nı kaydederim. ilkbahar, avantür, aşk, 

hayahmızın m güze1. en romantik gün
leri değilmi diri Bütün bu tatlı §eyler bu 
mevsimin içinde yer alırlar. ilkbaharda 
yaşıyan hatıralar, duyulan tatlı heyecan
lar kaçıcı olmamalıdır. lşte her akşam 
bunları defterime kaydederim. Bilahare 
bunları gözden geçirerek hoş ve tatlı 

saatler yaşarım.> 
HEJNZ SCHORLEMMER 

cRober ve Bertram> filmin ha§ mü
messili bize kısa bir cevap veriyor: 

cBalık tutmak ... > 

Kete de Wagy 
HERMA REUN 

«ilkbahar bir kadın için ananevi ve 

mukaddes bir meseleyi ortaya koyuyor. 
Yeni bir ppka İntihabı. Ah 1 Bu güzel 

ilkbahar şapkası. Bunun için ne kadar 
uykusuz aaatler geçirilmeıniı ne büyiik 
münakaıalar yapılmamııbr 1 Fakat, f8P• 
ka size yemek ve İçmek kadar lazımdır. 
Ben f"pkanın intihabında uzun boylu 
düşünülmesini tavıiye etmem. Mahsus 
bir maksadınız olmadan Viyananın ıo
kaklannı dolaııruz. cÇavuı Berry> Re· 
nate ve dört arkad~) c Yarın tevkif olu· 
nacağım> filimlerinin mümcuili Herma 
Relin Viyanalıdır ve bir mağazanın vit.
rini nazan dildatinizi celhettimi tereddüt 
etmeden derhal içeri giriniz. Modellerin 
tenevvüüne, renklerin cazibesine, aabcı
nın tavsiyelerine kendinizi kaptırmayıruz. 
lntihabınızı idare eden ayna olmalıdır. 

Şapka size yakıııyor mu} Sizi daha gÜ· 

zelleştiriyor mu? İşte esas olan budur .. 
Üst tarafı edebiyattan ibarettir.• 

WILLDOHM 

cllkbaharda} lstanbula gelmek I• 
KRISTINA SöDERBAUM 

cTilsit seyahati> filminin müme,sili 
1sveçli dilber ve genç artist memleketini 
çok sever: 

cHiç bir fCY lıveçte ilkbahar kadar 
güzel ve cazibeli değildir. Tatlı günleri· 
nizden istifade ederek 1sveçte bir aeya
hate çıkınız. Seyahat hoı bir ıey değil 
mi 1 Bilhaısa lsveçte seyahat en güzel bir 

Bugün 
Gaziemirde Türk 
havacılık bayramı 

vardır 
zengin ve daha değerli olacaktır. 

Büyük hava programını ve filo UÇU§

larını TUrkkuşu umum müdürü Yarbay 
Osman Nuri Baykal idare edecektir. Ya
pılacak büyük hava tezahüratında TUrk
kuşu ba~ öğretmeni, Atatürk kızı Bn. 
Sabiha Gökçenin de ~ eylemesi, 
günün heyecanını bir kat daha artır
maktadır. 

Ağrı harekatında büyük yararlıklar 
gösteren, yapılan askeri manevralarda 
muvaffakıyetler temin eden Tiirk sema
larının yılmaz kızı bugün, kendi idare
sindeki tayyaresiyle lzmirlilere ciddi 
zevkli dakikalar yaşatacaktır. 

Havacılık bayramı münasebetiyle Af. 
sancaktan Gaziemire dört hususi tren, 
bir çok otobüsler ve diğer nakil vasıta
ları tahrik edilecektir. Tehacüıne ml'ini 
olunmak üzere her türlü tedbirler alın
ml§tır. 

Havacılık bayramına saat 15 te ban
donun çalacağı istik1Al marşiyle başla -
nacaktır. Bunu hava kurumu onursal 
başkanı olan valimizin parlak bir hita
besi takip edecektir. 
Programın üçüncü sırasında, genç bir 

pilotun havada pervane durdurarak ye
re inişi vardır. Sonra p&raıiÜt atlamaları 
yapılacaktır. Paraıiütçüler Izmire gel -
miştir. 

Bayan pilotların da ~tiraltiyle dokuz
lu filo uçuşu yapılacaktır. Filo uçuşu 
esnasında '.I'ürkkuşu çocuklarının tatbik 
edecekleri akrobasi hareketler mahl -
rane mükemmel olacaktır. 

Romork uçll§ları, planör akrobasile
ri günün programını tarnamlıyacaktır. 

Planörler dün Kütahyadan gelmiştir. 
Bugün yapılacak hava şenliklerini mü
teakip bu gece yeni Şehir gazinosunda 
Türkkuşu gençleri şerefine belediye ta
rafından mükellef bir ziyafet verilecek
tir. Ziyafette valimizin de hazır buluna
cağı haber alınmıştır. 

TürkkU§U filosu dün sabah yurd için
de 240 kilometrelik bir propaganda uçu
şu yapmıştır. Dokuz tayyare, filo komu
tanının idaresinde sabah sekizde Gazi
emirden hareketle Torbalı, Bayındır, 

Turgutlu, Salihli ve Alaşehir istikamet
lerinde ufki bir gezinti yapmıştır. Tay
yarelerimiz, her geçtiği kasaba üzerinde 
gayet alçaktan uçarak halkı selılmla • 
ml§lar, vecizeler atmışlar ve halkı hava 
cılığa teşvik edecek mahiyette propagan
dalar yapmışlardır. 

Her yerde köylülerimiz Tiirklruşu fi
losunu alkışlamıştır. Ik! saat devam eden 
bu seyahat, cidden güzel intibalarla do
ludur. Tayyarelerimiz saat tam onda 
Gazieınire avdet ey l~lerdir. 

fikirler ortaya atabilir. Fakat bu sahada 
bile kendisi tarafından tatbik edilmek 
ıartile tavıiyeleri makbul olabilir. 

ilkbahar! Bu mevsimi tebeuümle kar
ıılamalı ve gayet ıık giyinmelidir. Çok 
kloş, hatta pliseli. bir çok renklerle ve 
kurdelalarla süslenıniı yum111ak kumaı· 
tan bir elbise. Tülle bezenmio ufak bir 
bere t Zarif ıskarpin ve po döauetten bir 
eldiven. Bu suretle giyinirseniz ıizi temin 
ederim ki yüz kerre daha güzel ve daha 
cazibeli olacaksınız. Ve ıizde ilkbahar 
olacaksınız.> 

IRENE DE MEYENDORF 

•Size sporu tavsiye edebilirim. Me
eeli tenis. Bu nevi spor vücudun sıhhati.
ni, güzelliğini muhafazaya hizmet eder. 
Mua§aka için bir çok fırsatları hazırlar. 
lspor yapınız. 

Emin olunuz ki boı yere vaktinizi 
kaybetmemi§ olursunuz.> 

CHARLOTJ"E DAUDERT 

c Madam; gÜzelliğinize dikkat ve ih
timam göıteriniz. Çünkü ilk bahar bu
JUfDlUf yüzler için ciddi ve merhamet
ıizdir. Erkekler bu mevılmde daha dik
katli ve müıkül oluyorlar. Vereceiiim ıu 
bir kaç tavıiyeyi dikkatle dinleyiniz. Her 
sabah duı yapınız ve yüzünüzü badem 
südü ile yıkayınız. Hafif kahve altı ya· 
pınız: bilhaosa portakal ıuyu ve çay içi
niz. Yüzünüzü hafif krem ve pudra ıü
rünÜZi biraz güneşte istirahat ediniz. Çok 
meyve ve az et yeyiniz. Saçlarınızı bir 
loıyonla yıkayınız. Çok yürüyünüz. 

Unutmayınız ki gilzel olmak için ne
şeli, daima mütebeuim nikbin ve asık 

olmak lilzımdır.> 

NEVtN EMRULLAH GON 
karıılıyacak; lsveç oahilleri size en hoı 
gezintileri edecektir. Göl kenarında unu
tu1maz aaatler yaşıyacak.aınız.> 

OLGA TCHEKOWA 

Bir kaç günlük istirah devreııinden üı

tifade ederek zevcini görmek Üzere git
tiği Brüksel ıehrinden yeni dönmÜ§IÜ. 

cllkbahar hakkında tavsiyelerimi is
tiyorsunuz ! Bir kadın daima isabet1i o]-

m an tavıix:elerde un 

.u-.... 1u ....... 

Akşam Ktz San'at Okulu 

Yıllık sergisi dün akşam 
törenle açılmıştır 

Serginin her köşesi ince bir zevkle 
hazırlanmış ve muvaffak olmuştur 

Ak§am kız sanat enstitiiaünün müdür ve muallimleri vali 
B. Ethem Aykutla bir arada 

Akşam sanat enstitüsü muallimleri bir arada 

Akşam kız sanat okulunun ders sene- miştir. Bu gibi eserlerin üzerine (İzmir 
si sonu münasebetiyle hazırladığı tale- Enternasyonal fuan hatırası) ibareleri 
be eserleri sergisi dün öğleden sonra sa- yazılmak suretiyle fuarda satılacaktır. 
at 17 de, valinin ve belediye reisinin İzmire gelen ziyaretçilere bu eserlerin 
huzurlariyle, törenle açılmıştır. Davet-! satışı, ayni zamanda müessese için en 
iller, okul binasında talebeler ve mual- kuvvetli bir propaganda vasıtası olacak· 
limler tarafından karşılanmış, okul di- tır. 

rektörü valiye ve belediye reisine ve Valimiz de, Akşam okulu eserlerinin 
diğer ,davetlilere izahat vermişlerdir. geçen sene olduğu gibi bu sene de vi!A· 
Akşat Sanat okulunda açılan sergi, yet pavyonunda teşhirinin uygun olaca

cidden muvaffak bir eserin olgun mey- ğını söylemiş ve bir kısım ayrılmasını 
valarını gözlerimiz önüne sermiştir. vaadetmiştir. 
Memleketimizde moda kültürünü yayan Resim kısmında görülenler, ziyaretçi
ve muhitlerin giyinme zevklerini hazır- !ere kuvvetli bir fikir vermiştir.. Çiçek 
lıyan bu gibi müesseselerin kısa bir za- kısmında, cidden güzel bir renk ınanzu• 
man içinde elde ettiği muvaffakıyetler, mesi içinde teşhir olunan çiçekler de 
her şeyden evvel muhitlerin kazancı ol- çok beğenilmiştir. İnsan ilk bakışta bun
maktadır. Nitekim, Akşam okulu sergi- !arın sun'iliklerini kavrıyamıyarak:, ko
sinin her köşesi bize böyle güzel bir in- paracağı gelmektedir. B. Hasip Akıncı· 
tiba bırakmıştır. nın çiçekleri büyük bir zevkle seyredil-

Sergiyi gezerken valimizin, belediye miştir. 

reisimizin gösterdikleri alaka cidden şa- Şapkacılığın memleketimizde elde et
yanı kayıttır. Mesela geniş bir odada tiği tekamülü gösteren teşhirler gayet 
mankenler vesair vasıtalar üzerinde teş- muvaffakıyetli idi. Ev idaresi odasında 
hir olunan roplar, elbiseler gerek renk, lekeciliğin yeni evler için malfun olan 
filıengi, gerek zevk ve moda cereyanla- lüzumunun daha şümullü ifadesinl bu
rının bizdeki yayışlarını ve benimsenişi- labildik. Sonra, bir aile bütçesi tablosu 
ni açıkça anlatıyordu. önünde durakladık. Bütün ihtiyaçlar te-

Bir odada, okul direktörü Bn. Muzaf- ferrüatı için bütçede yer ayrıldığı için, 
fer Akların kendi eliyle hazırladığı na- kazanç - masraf tevazünü mutlaktı. 
kışlar, yazma el ~leri büyük takdirler Valimiz, bu tablo önünde durarak : 
toplamıştır. Antep ispesyalitesi olan bu - Türk kızının kuracağı aile yuvası
nakışlar en müşkülpesent olanlan bile nın bütçesi, elbette böyle mütevazin 
tatmin edecek mahiyette idi. Bu kısım- olur, demiştir. 
daki nakışlarla alfudar olan belediye Sergi büfesinde izaz olunan misafirler 
reisi Dr. Behçet Uz, bunların fuar zama- muvaffakıyetli bir eserin önünde hisse
nında satşı çıkanlınasını tavsiye eyle- dilen gururla ayrılmışlardır. 

Salihlide 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni Müstecir 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
idaresinde açılmıştır 

t man ın 
Gazino, Lokanta, Temiz yataklar, Elektrik teıiaatı yeniden tanziın 

edilıniftir, Bütün ihtiyaçlara cevap verecek tertihat alınmııtır. 

Banyolarının sağlığa yaptığı faydalar bütün EGE lıalkınca mal\ımdur. 

VCVZLVK, TEMİZLİK RAHATLIK- YENİ 

İDARENİN ESASLI PRENSİBİDİR.. 
Mefnq odalar banyo ile birlikte 100, bot odalar 3~0 kuruftur. 
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karşısındadırlar. Kulang iu- 2 - ~de - Sultaniyegah birinci Mute artificiel 2 Cnifrri ~u-au··M.,.W~~a Jiw• otuz. dokuz kayıt kapanacaktır. İstekliler acele 

dir. Alaka 
doğan 

gibi, böyle bir askeri hare e- beate - Misalini ne zemin. Vanillin S > _._ ~ - etsinler. Sonraki müracaatler 
teşebbüsü 

da olduğu 
.-ert hareketle mukabele et- 3 - Dede • Saıtaai7esüa aiu Acide kemoiq- 5 > senesi l.miran ayının on ikinci~ lecek devreye k~. 
nmkUndür. Japonyaya, bu gıöi semai - Nihan ettim seni. ~ & > lesi giııaidir. 12/6/939 Adres~ Karşıyaka Rayeda mbk. 

haıebt)erine giriftiil takdirde. .ıf _ Dede • Nq tak.imi. Bir ..-.., eüzel ve 1uemia - Bea Tirtiye cümburiyeti kanun-

te yine 
mek m 

Ameribnm da kendisiyle diplomatik ve 5 _ Dede • Sultaniyepa yürük ilave edilir. Karamelle renk. verim. larımn lı·Lıettiii mM' 
0

)ederi lliiıa •No•.•3•9-----------
dostane münasebeüer muhafua semaiai - Şadeyledi canü dilimi. İzmir hiaSw:i llOteri N ' it Rihi Mlldde 7 - Şetllleıcleıt her ilW 

harp . 

edemi.Jeceli ihtar edilmelidir.• 6 - Dede - Saltaniyeaih AZ Müzayede ile Ba~ Jzuaiıde B •,elj .. Pı•ette pi, .... ;. wcbaulur ve tir-
., (Ô.R) - Ç"ın gazeteleri Ti- semaıaı. hanında 1Z14 numaralı f Llli cW- lıelle pi• nnda .W.,. .,.._. Wır 

tkmt 

Boma, 1 
hJokae brpsmda İngilizler için 13 00 Meml k t at ayan a1·a Jevkalade 88İ1& rem. de on Wr ~ raddd iwla-w. 6cret illev 

asıl , e e • , ,. Ye ,, ~ ..:.~ a.... da s.._ len ı. • -
menfaat ve prestijlerini n meteoroloji habederi. y lculuk dol .. v1.,iule lB Haziran Pa- mae ,._,m men Janıma ıe : ~- M.dde 8- Her a.i --:L M 1 

ençin. 

...........__,_ ...... _.J:ı. l,.rini -::...---lr 0 - -ı1 mirde 1 tiklil hJJeaiftde c:__ ,_ _ 
~ JKeUlA"' ~~- J ~. 15 Müzik (küçük. orkestra • Şef dll .. Q sabah saat 10 bu-·w .. Aban- 1 =· ~a 8inde Wlelaaleı ..... • ıA • ıiırler. 

lar T. · :J zar •- ~ • lca~ 23 -----L .ı. - ~ 
geldiğini yazıyor · ıençın Necip Aokın) cak istuYOmı kaqısında 436 No lu. evde amam '°--- ı.'~ e"!(S ŞealLleııia her imi ~ it ,.. 

imtiyazlı mıntakası otoriteleri ı - Franz Lehaı - Eva opere- maruf ik1 aileye ait fevkallde zarif ve oturan eczacı BGhar Sidi ve lzm~ maktan m- ımt ve her llir faik clk-
balli için Japonlar nezdinde tiıuHn potpuri. nadide mobüyalan milzayec!e suretile Karpyakada ~-CI maballesın- kat 'ft .. ıLetini -=• tilL k ear-

Çlrdeki 
m(Jdafu 

~mm 

Fıanm 
ihtJ"lMwt 
doslaııııe bir teşebbüste bulunmu~. 2 - Pepi Müller - küçük sere- satılacaktır. de Zafer aoka;mda_88 n~ı ev: fetmeie 1118.:lutlw. 

ponlar Çinde diğer devletlerin ıı;- nad. Satılacak mobilyalar arasında masif de otur~ eczacı Bibi~~ Suhamı M.W. 9 - Her .... imam --
boanak istemediklerini, sa e- :; _ Wiaa - Cahriel - hafta ni- cevizden mamul aynalı büfe aynı ma - bana muracaatla reeen m tırket mu- aarifi için tirketten ayda ancak 120 

Ja 
faatlerini 

Kay Şek lehinde hareket edeR haycti pazar gelir. lın otomatik anahtarlı kare ~emek ma- kavelenomeai tau:aiaııini istediler. yüz yirmi lira alabilir. AJdıiı para yıl 
ve Fnnsaya ve açıkça müda- 4 _ Bucalo.i • Peatalozzanm sası, bir çok yemek iskemleleri, 9 parça Kendilerinin kanuni eh&,,etleri biiz aontmda heuıha beJnM.kta ve pilin-

buhman Rusyaya karşı hareket bir prkıaı - Ciribiribin. yeni bir ~de lAcivert kadifeli pomye olduklarını anladım. ~ yapıldılrhıw eonra hinelerine dü-

ce Çan 
İngiltere 
balede 

iddia ediyorlar. 5 - Robert Stolz - Viyana gece- koltuk takımı, kadüe perde ve nikel lzmir Salitin oilu mMelwinde teeek kirdan indirilecektir. Her or-
Amerib hariciye nazın B. Kordel leyin güzeldir. kornezalar, sipra masaları, eyi bir hal- Birinci Doğan sokak 16 llUDllPl'&lı ev- tağm pktiii para yekUııu kazanç-

Ameribmn ilıtillfta cloÇııdan 6 - Emmerich kalman - Kon- de (Hakke) markalı siyah alman piya- de oturan Hüseyin oğlu Hüseyin Çı- elan ziyade olw.. ifbu farkı öc:lemeğe 

eUik1erini 

Bul 
a1Abdar olmamakla beraber tes Mariça operetinden potpuri. nosu, müteaddit elektrik avizoları, eyi nar ve lzmirde lnönü caddesinde 250 ~urdur: 
~ =:;ir~emas halinde bu- 14, \ 5, 14, 3 O Müzik (dana müziii - Pi) bir halde 'l lam balı Silk.ola markalı rad- numarada Moiz oğlu Mi.tel Kahili. Madde 1 O - Ortaldlndan ber biri 

doğruya 

Loadra 

18,30 Program. yo bütün dünyayı alır, çolı: rahat ku - Şahit ve muarrıf ııfatiyle ._.bu- Bu takdinle mevcut emnli firbt pi-
~ 1!._~~~ fn..:~==ıe:: 18,35 Müzik (ten oda m\mii - lbra- maşlı kanepe iki koltuk, cevizden ma- lrmuyorlardı bu phitlerin ph.dete ywıda fiat1ada ve icap edene ehli 

- .a.uuu...... 6..... b -1-1 miil ...nk kıymetli lüks lcrbta1 aynalı ka- mam· bir halleri olın-..1-~ 101alaak L!L.ye takdır' e ..... !..:.ı ___ ,_ kıymet :ı •• 

hmdujun 
N 

hum 
1ıir 

...... 1-1 çekerek, Çin istillsı karşı- bim Özgür ve atq öccıueri) r- ı.m· --1 __ t._ --..&-· ._.... uwn: ~ ~ 
~- 19 00 Çocuk -ati. hinr. •hi~m - ....ı pwu ... .., ce- an1--ılclı bunun üzerine müttıefibn rinden ikiye a-Uktm IOma _.; binlerce insanın Japon malla- • .. ~ enh IAf ~ .. - •-· 
r.-1.,... ettiklerini ve şimdi bunun 19,25 Türk müziği (ince saz faslı} vizden marmu mükemmel pfOD)' söze bqlıyarak: kalacak, ortaklara eczacılık tirketine 

..... yüz 

...,,...,. O Memleket saat ayarı, ajanı ve aynalı dolap, aynalı tınalet, nikel komo- {Mukaddema lzmir birinci noter- ait her türlü hukukundan tirket mu-
bir ~ alacağını bildirmiştir.. 20

•
0 ..ı:- ild kişilik nikel somyalı yarım. kar- lıg'"'m" den &--..ıikli ve ( '••r"ı eczane, Bo- kaveleıı· da:-·m· de de devn· a•~•-

nm 
umumi 

milletinin boykotajı ahlaki n teoroloji haberleri. ~ ha- UlKI - .. ...., ,.._ 

in neticesi olup Japonyanın Çi- 20.1 o Neşeli plaklar - R. yola, Amerikan duvar saatı, etaıer, bor Sidi, Bünyamin Suhuni, David ve hukuk etmek aureti1le malola-Amerikan 
bir infial 
nıe bqı tabribiz taarruzu durdurmak 20.1 S Türk müziği (mü~tcrelı: n eolo sır takımı, iki porlelen kolona çiçe~k Alsazi) ünvam altında tqeldriil edip cak ve diğer ortajıa ela ödemeye 

vuo, aynalı temsiyelik, basma ve yağlı ahirm Daftl Alauinin tiıketten çe- mecbur oı.Jaiu bir harç oı..k cliilt 
boya tablolar,' adet kmidor andalyesl 'ribesi. üerine bua\inkü tarihli ta... a)' aarfmda &lenec:elü-. 

a matuftur. maksadın taganni) 
1 - Mahur peşrevi. 
2 - Dede - mahur beste - Ey 
gonca dihen. 
3 - Abdi dendi • mahar tarkı 
Gülşeni ezhar açdı. 

lilk.s koDlol •ati, tahen. mup~lan, cildi beyanname ile hiilmaü fala olu- M..w. l 1 -Şeriklenlm bİriılİ ,, .. 
tek, ___ ,,, aynalı dolap, ild 1dtiJ.ik kes- - ba ..:-1..et Mr !I..!-! ·-===-~ ..._ f-• a66W•ı .._L...1!.._..L_ • • 
~ ._. ır-• _... ~ -:r-- - -... ._.aw l'eleH• -== 

Maçı bire karşı Ankaradaki 
sayı ile 

4 - Seniha Kambay - mahur 
şarkı - Günler geceler doldu. 

nıe yarım ~-~ary~k~ maa rı:my:; meı: Pla yazıl. eu.ı• üwinclen yent- m lriııa ._. 'ft a. hmllll.1 eczM> 
merll komUt.UUU, nı 0 po an ' d t kkiil etmittir lak ni2amnamesi e'Nrinn cari olmakla 
buçu1t ~ilik nikel somyalı karyola, ko- eM~e 1 - şirbtin merkezi ti- beraber müteveffanın vereımi bet 
lona elbıse askısı, yemek masası, camlı . lzmird lr d 72 müddetle miraçılannm m.. 
radyo masası, porselen tabak ve çay ta-~ e eıı:at pazarın a = ait kinlıan hiaaelerini aJ.caldw 

kazandı 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHiFEDE - söylcm~lcrdi. T"ürkiyedc çok uzun za
leket futbolculan bugün de Ankara hal- manlar sürecek dostluklar ve ark.adaş
ma lutbol oyunundaki teknik ve ener- lıklar kazandık. Tilrk milletini çok' yUk
tlerinl göstererek zevkli ve heyecanh sek sportmenlik evsafı olan bir millet 

ika1ar yaşatmışlardır. olarak gördük. S-ızi temin ederim ki Fe-
Oyunun başlangıcında h!kimiyeti te- nerbahçeye 0-Z galip gelmek için gay -

lb eden Ingilizler ilk sayılarını '1 nci retimizin son haddini sarfettik. Türk 
dakikada yaptılar. sporcularını yilksek görilyoruz. Türk 

8uııa güzel bir hncumla hemen muka- sporeulan küçük tenkide müsaade edcr-
laele eden Ankaralılar m8Ç1 azami bir ]erse diyeceğim ki muhacimleri şut fır

yecanla takip imkanını verdiler. Fa - satını hüsnü istimal edemiyorlar. Fakat 
bt bu 1-1 berabet"e olan vaziyet UZWl Ingiliz sporculan maçın zorla kazanıl

edl ve misafirler birbirini takiben dılım hiç habr1anndan çıkaramazlar. 
iki sayı yaptılar. Birinci devre bu Ingiliz sbtemi daha sade fakat daha z.i

(llULl'etlle 1-3 misafir takım lehine bitti. yade neticeyi temine matuftur. Muha -
ikinci devre U%un müddet golsüz geçti. cimleriınize hemen şut ~kmeği ö~eti -
Bununla beraber oyun her An barare- riz. Şut çekmiyen m~cım. hiç hır za -

Cini m~afaıa ediyordu. Maçın sonlarına man gol yapamaz. Türk m= ~~ 
ioğru bır gol daha yapan Ingiliz takımı eyi oynadı. Onu çok~ . ı 
l-4 galip olarak oyunu bitirdiler. zim sistemde santrhaf daınıa UçlineO hat 
TAKl)ı( KAPrANININ RADYODAKI olarak geride oynar ve akın yapmaz. 
NUTKu: Jstaııbul hakeminden sitayişle bahaet-

Birinci haftayımı miiteakip Jıüdel _ meliyim. Oyun cidden güzel n heye<:,,:
teks takımının kafile rem Allodey Ingi- lı oldu. Bugünkü maçımız, binlerce -r· 
llz halkına hitaben radyoda maç hakkın- lik bir halk kiitlesi tızerinde gOzel bir :e
da tafsilAt vermiştir. Allodey'in izahatı sir bırakıyor. Büyük futbolcu Zekiye 
fUdur: teşekkürü bir vazife bilirim. Bize unu-

cSözlerimi An.karanın muhteşem 19 tulmaz hatıralar yapttı. Bizi lngilLere
llayıs stadından söyliyonım. Şu anda den dinliyen Midelseks'in bijtün dost
llidelseks Ankara gücüne 1-3 galiptir. larına oyuncularunızın çok keyifli ve 
Statta müthiş bir kalabalık vardır. in- sıhhatlı olduğunu tebşir ederim. !ster -
liltereden çıkalı bu 50 inci turnemizdir. dim ki kardeşim Yop söylediklerimi işit
Avrupanın hemen her yerini gezdik. sin. Buradan bütün lngilia sporcu .ve 
Şimdiye kadar bu derece uzağa gitme- futbolcularına Türk dostlarımızın selam 
miştik. Fakat bu kadar büyük misafir_ ve muhabbetini bildiriyorum. Son gUn

rverlik ve candan bir dostluk ile baJ- lerde bir kat daha kuvvetlenen Ingiliz
b hiç bir yerde karşılanamazdık. Istan- Türk dostluğu, Ingiliz - Tilrk sporcula
bulda Fenerbahçe ile dostça karşılaşma rını daha ziyade birbirlerine yaklaftıra-
)'aptık. Anladık ki bizi seven sporcular cak ve bağlıyacaktır. Omidim ve temen
ve bizi seven bir millet arasındayız. Esa- nim budur.> 
len Londrada 'I'l.irk1erin sıcak kalbinde Bu sözler, sahayı dakikalarca saran al-
bizc dostluktan başlca bir şey olmadığını kışlarla karşılanmıştır. 

21,00 

5 - Dede • mahur oarkı - Sa
na liyilmu. 
6 - Dedenin mahut prkı - Sa
ba taıfı vefadan. 
7 - Dede - r..lmr az ıemaiai. 
& - Lemi -~ - .-in Seni ar
zu eder. 
9 - Lemi - ..,U - tukı - Siyah 
ebruleriA. 

10 - Halk w.kiWi - Demirciler 
demir döğer. 
Müzik (Riyaseti ciimhur ban
dosu_ Şef: tı .... a Künçer) 

1 - Wettge - Marı 
2 - O. F etraa - La morena (Is
panyol valsı) 
3 - E. Lalo • La ı. ,elıri kralı 
operasının uvertüriL 
4 - F. Mendeluhon - ilk prkw 
S - M. Ravel - Bolero. 

21,5 O Anadolu ajansı (spor servisi) 
22,00 Müzik (cazbant - Pi.) 
22,45,23 Soa ajans babeıleri ve 1aruıki 

pıopam. 

P AZARTF.Sl t 9/6/39 
12.lO Proııram. 
12. 35 Türk müziği • Pl. 
1 .3,00 Memleket uat ayan, ajana ve 

meteoroloji haberleri. 
13, f 5.14 Müzik (Karıııl proeram - Pi.) 
19, 00 Program. 
19,05 Müzik (bir solist· Pt.) 
19, l 5 Türk müziği (fuıl heyeti) 
20, 00 Memleket saat 1tyan, ajene ve 

meteoroloji haberleri. 
20. 1 ~ Nqeli pliklar - R 
20,20 Türle miiziii. 

1 - Bayati araban pegrevL 
2 - Haıim bey - bayati arabam 
prltr - Nimeti nslm için. 
3 - Rahmi beyin - bayati arabu 
prb - Cönlimü hicrana yakdı. 
'4 - Raluni be'7ia - kanun taktıi-

kımlan, seccade1e? ve sair bil' ço 'k: lü - n eczan . • • .. 
zumlu eşyalar ıı:ıilzayede suretiyle satı- M.dde 2 - laım ve ikametgihlan ve zarardan da meMll bul..-ı:at.L-
la~~ g&terilen akitlerden her biri lrıat dır. Birinci yılın sonunda sermaye n 

'Su.ti b ..-nnda Asi eczMMll Üf*ftDI allm- mHdmt w mnü firllet 4lhli hin 
•ıwıt ~-wı;,. ..-.. da ecaaWc78Pl""k a.ere telia ellik- wiflatiıle tal.iri lqDNI ellirilenlı 

A* Şauk, teıeioa 20:ifi lai 72 ........... ena...W. iknam iiiNCllRIU laı..-Mılen J'WI cliier 
ı.......a (lm) (Aa.. ecune, Bohor Sidi, Bin)'amin ort.lr tarafmdan d6rt ay zarfmcla ....,_ 

-o:....-------....--- Suhami firbti) olarak laıbul ve kol- reseye para olarak ödenecektir. 
S - Su yolcu. - bayati araban Wdif bir firket alal e~ ve M.dde 12 - Şeriklerden Bohor 
.-b · Neyleyim Diccdqim ola- IMa firlgti. müddeti 12/6/939 Uft. Sidi tirketin bsadarhk vazifesini ya
mam. binden 12/6/1968 taribİDe bd.r pecak ve bu vazifeden miitnellit 
6-Bayati araban tula • Diitrne abız MDe miiddetlıe devam edecelıstir. bilcümle meauliyet doinufan dojru-
dajda ecun ge~ Madde 3 - ltbu tirketin balen ya kenc:liaine ait hulunacakbr. 
7 - Ba7ati araban ıarlu - Sc müdürii 1ne1ula firekidan Bün,.a- Madde 13 - Şirketin müddeti 
tema- miD Suhemi olup ;.. .. , ıirketi vu bittijinde ortaklar arasında devamm-
8 - l..ql& bamna - hicaz .. ,kı ebneje mezun ve pkete ait maame- da birlik hini oluna illna mukavele 
a"Vki a&vO. ~dam. liltan dola)'I DM_.ileyb mauldur. yeniden nzatdecak ve ejer bozulma. 
9 - Seli,h•ddm P111ar • ı.üzam V aza ima aalihiyeti m~ i me1ul- ıına brar ven1ine eeu-,i serek 
Omidini kirpiklerine. len ait olup teriklerdeıı her biri iç keadi aralarında ve serek hariçten 

\O - Ha.Yn Y enisün tarkı - ölür- tene müddetle midürii meMll ola- bqkal.nnm da iftinki ile müzayede 
eem )ı&Zlkm una. luuumıdan. calds. aıreti1le devir "Veya batkalanna aa-

21.00 K6nupn& (doktorun saati) Madde 4 - Şirketin wmayeli bl.caktır. lfbu eabftan lıiaıl olacak 
2t.IS Müzik (Feriaande Ukin taıahn- (5000) bq bin türk lirumdan ibaret para ortaldu ... mda biaaelerine 

daa Bnbmeden piyano puçalmı -. .... - ferik iki lain beter JÜZ li- ıöre aynlmak auretiyle Mlütülecek-
21,35 Müzik. (t.Wodileı ·Pi.) ra na• ·ıhıdir. Ve l.a _....,. tir. 
21,4S Konutına. de ebe••• - Meft1lll ft.. Akitler bqb bir c:leyeoıJrleri ol-
ll,00 Müzik (k.üçlik. orkeatra • Şef rilderce IQmetleri .-,it edilm ~ =·&iau ~ ~ i11rar e;rn eleri 

Necip Afkm) waJ.ia müı.Dik eanalcl. .... dtiw. üwiue wrilen ba tlıkiiri M. yeminl: 

23.00 

1 - Paul Dietrich - Fifreler M.dc:le S - Her sene .Kimmun- ...._. Wr na.ha olarak reeen tamim 
(Mart) wl •J'I nilaa1etiaııde firlretin a-aplan ettim ve malatniyatım kendilerine 
2 - Kral Komuk - Viyw atkı ı&ülip .i ...... a 1•1ank hilll yiibek amle ...._. ve meilini • 
(potpuri) olma llirdan ,..._. -.ilan indi- latt-. Tamamen iltedikleri sihi ya-
3 - PaOlo T oeti - Bir pae için rildilden IODl'a aeriJe bluı afi kir mlcLjmı tadile etmeleri Derine '-
4 - Anton Rubatein - Ro- v~ arar aralarmda )'aft yanya tak- mukavelename altmı hepimiz İla8 
mam. ıim edilecektir. ettik 'ft mülaiirleclik, lain dolma ,. 
S - J. Lanner - Romantik nla Madde 8 - Şirllıet ....,,,. her ne- otm delsm -- ltuiran •J'llllD cm 
6 - Micheli • Şen .uenad. Ti ...... " mwınWib ticari,.e ft ikinci paarteli ... 12/8/939 
~ - Mucaeni - Kavalleria na. laalmki,e ft almdab bnmri7e diis Genel sayı Gıl 
lika-. operaamdaa. potpuri. felD nmnfabb ile miiılilri .....ı lfha ...-.velename Rntinin dai
Son aiaoa haberleri. &iraat. ea- t.afmdan y.pı'-Mrtır. Ş..ldwclw rede saldı 12/6/939 tuih ve 424 ge-
ham tahvilat, kambiyo - nukut hiç birili firbt m •• • hsw .... nel aa_yılı ulma uysun oJduiu tudik 
boıauı (&at} mu ft iltilaua 'ft7a .......... ft olunur. Bin dokuz yGz otuz dokuz 

23,20 Müzik (cazbant - Pi.) ... ..U.,. 1mfaı.ı1ıe uwaw deiil- wıelibaziran aymın on ikinci pazar-
23,SS.24 Yaruıki proeranı. clir. teli günG 

ECZACJBAŞI 

Y AGSIZ KREMi 
(JIE.ŞBUB .I~ Y •N) 

Her güa -- ._.,w. nibet hh=etiae pbMet eder .. 
S. FEldT ECZACIBAŞl YAtSIZ KREMl · ıhm S. nalT F.CZACIBAŞI (DALYA) ~sauiyle kokula•mıp 

Bu Mlyiik Eczane, Tuhafiye ve putiimeri -ı a• buhınur... ş • .C E • 
TOaKtYE M•:utz oEPOSU : ı,-a czaneaı 
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ADLER 
Bisiklet ve motosikletleri 

AVRUPA SERGILERtNDE BUYUK MUVAFFAKIYET VE 

ALTIN MADALYA KAZANAN DUNYANIN EN ESKİ BlSİKLET 

FABRİKASININ SON MODEL MEŞHUR ADLE R BİSlKLET 

VE MOTOSiKLETLERİ GELDt. 

--··-. ..._ __ _ 

Zayi 
Rize askerlik ıubesinden aldığım 

terhis teskeremi zayi ettiın. Yenisini 
alacağımdan eskisinin bülanü olma
dığını ilin ederim. 

Narlıdere deniz layıaında 22 
numaralı kahvede oturan Ri
zenin Dağınık su köyünden 

Yusuf oğullanndan Ahmet 
oğlu Eyyup Dağınık /319/ 

2107 (1250) 

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

ile 

öldürünüz 

TURKİYE BA YtLiat : Gazi Bulvarı Ziraat Bankası kaqısı 
D U N L O P mağazası .... 

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

•• -----..-1111111~ ............ ımııı .... '""'3 

Tekrar Geldi 
Sayın mütterilerimizden gördüğü fevkalade rağbet 

neticesi tahminimizden çok daha çabık satılıp biten 
kolay ve seri yazı yazmak için tüccar, bankacı, memur, 
talebe, her kese lazım olan, icabında kopya kağı
diyle altalta bet kopya çıkaran hususi mürekkep 
kontrol ve ayar aleti .•...•.••..•..•• 

Dolma kalemlerimizin Amerikadan gelmif ol-

Çeşme ılıcasının en iyi mevkimde de
niz kenarında güzel bir arsa satılıktır. 

İzmir Yemiş çarşısında 19 numaraya 
müracaat 

1-5 H.3 (1211) 

Zayi şahadetname 
Eğirdir mektebi rüşdiyesinden 

1328 ve 1329 senelerinde aldığım 
tehadetnamemi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

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

duğunu sayın müıterilerimize bildiririz. 
Fiyatı her yerde ( 2} liradır. 
Toptan alanlara iskonto yapılır. 
Türkiye Umum Acentesi : 

Beş Sene Garantili 

//(At_~ 

Eğirdir Poyraz mahallesinden 
Alsancak istasyon amele çaVUfU 
Mustafa oğlu Mehmet Serçe 

(1258) 

FAYDA bütün haşerat öldürürcü 
mayilerin en iyisi ve müessiridir ... 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu la· 
tif ve sıhhidir ... 

İZ Mi R tzMtR iKiNCİ HUKUK MAH- Adi gazı boya ile Jıarqtıraralı ile 
KEMESINDEN: 

Nafiz Mustafa Delen - İzmir 
Telefon: No. 2392 
Telf!l'af Adresi: 

lzmirde Vali Kazım paşa caddesi 
76 No: da oturan ve Pazaryeri ma
hallesi hane 304 cilt 28 sahife 259 
da kayıtlı Mustafa kızı Merkube ye
gan tarafından mahkemeye müraca
atla evvelce Betik soy adı alını§ ise 
de bililıare anası Anlı soy adını al
dığından Başik soy adını Anlı soy 

süslü A11rupa 11e Amerilıa etilıeti 11e 
marJıası Jıoyarafı F A Y D A yerine 

Nafiz - İzmir 

1-13 H. 2 Pa. Sa. (1246) 

satmalı istiyenler 11ardır. Safıınınız 
FAYDA ismine dilılıat ediniz. 

ızMIR BELEDİYESiNDEN •. ·· ·· d d'ı -4-90---l=k~ adile değiıtirilmesine karar verilme-
gunu saat 17 e ır. •ayı ı a- · · · t · d" b t leb' H o J • ş b • 

N h 1 f . d h'. d h l sını ıs emış ve avacınm u a ı eposu zmır u esı 1 - ümune veç ile t aiye nunun tı<Tıfatı a ı ın ,. ... zır an- uhik ebebe .. t •t b l 1 a San : Kemeraltı Büküınet caddesi No. 69 TL 3180 
.. bd . . 58 "f f . kl'f k 1 ib 1 .. .. m s mus em u unmll§ o -musta emınıne çı t otın sa- mıa te • I"'lf' tun arı a e gunu d - d K ed . . 26 ad 

l b k • · l"k k' • t 16 k d .. ugun an . m enının cı m • tın a ınmaaı at atıp ı te ı ,art- l"Zamı aaa V" a ar encnmen- d . bülan' .. fik l im 
namesi veçhile açık eksiltmeye de rivasete verilir. 1275 lirahk eldsı. B u.nke tev dan eAnvvle ce a d'.f 
k l tu Mb bdı. kk · "'"ld o ugu aşı soyaını ısoyaıonu muf r. u ammen e e ı muva at temınatı og e en son-

1 
d •. . 'im . 

13161939 
t ih' 

348 1. 1 'b l • 30 "939 C k l l b' .. "l d e egı§tırı esme ar m-ıra o up ı a esı ...,. u- ra aoa ı o masına ınaen o~ e en d k 'ld'"' dd . '-~ 
·· ·· t 16 d d I t' k l · b k t l e arar verı ıgı ma eı meztı.ure ma gunu aaa a ır. f ıra evve ış ım asına va ırı ır. bükm'" fik .1• l 

edecekler 27 liralık teminatı, öğ- 14, 19, 2:\, 28 (1210) une tev anı an o unur. 
leden sonra kapalı bulunmasına ı _ itfaiye müstahdemleri ile 
binaen öğleden evvel it bankasına sıbbıye ve İ§ otomobili toförlerine ALAŞEHiR ASLiYE HUKUK 
yatırarak makbuzile encümene nümunesi veçbile 58 takım elbise sa- MAHKEMESiNDEN: 
gelirler· tın alınması başkatiplikteki §artna-
r 2 - 1379 sa~ılı sokbkta ~a · mesi veçbile açık eksiltmeye konul- Ala§ehirin Alandız K. Fatma Ko
ı~a~yon .yapt.ırı maaı at m. en- muştur. Muhammen bedeli 1015 li- caman tarafından Nazillinin Giriniz 
dıalıktekı ketıf ve şartnamesı veç- l ih 1 · 3ı1ı939 art · .. k"" .. d kim Al b' · Al d 
h·ı k k ·ı k l ra o up a esı paz eaı gu- oywı e mu ate ırın an ız 

ı e açı e aı tmeye onu muttur. .. 16 d dır ı · ak ed ki 77 K H"" · ·ı M taf ı b" 
Muh b d 1• 1369 ı· l nu saat a . ftır ece er . useyın og u us a a ey ıne 

ammen e e ı ıra o up 1. lık . ···ıed k A ı •• bir ı· b kuk abk · "b 1 · 30-6 939 C .. ·· t ıra temınatını, og en sonra a- ruage as ıye u m emesı-
ı a esı - uma gunu saa 1 b 1 b' ···ıed 1 bo f k d" 
16 d d 1 t . ak d ki 103 ı· pa ı u unmasına ınaen og en ev- ne açı an §anma ve na a a avası-

a ır. t ır e ece er ı- . b k ak akb akt l uhak · 
ralık teminatı, öğleden sonra ka- ~el ıt .~n asına !abrar m uzu nın yapılm a o an m emesın-
palı bulunmasına binaen öğleden ile encumene gelırler. de. 
evvel it bankasına yatırarak mak- 2 - İtfa~ye müst~dem~~ri . ile M. Aleyh ~ustafanın ikametgilıı 
buzile encümene gelirler. ııbbıye ve ı§ otomobıli toforlerıne meçhul oldugu dosyasında mevcut 

n D • 
• • • 

AŞÇIBAŞl MARKA 
Makarnalar 

15-19-23-28 2067 (1216) nümunesi veçbile 58 §apka satın davetiye arkasındaki muba§ir me§-

1 d alınması ba§katiplikteki tartnamesi batından anlaşılmış ve davacının ta- • . . . . . . 
- 19 uncu a anın 196 metre b'l k k ilt k im l b'l il" bli . Selanik scrgısının ~37 ve 938 scnelerının 
bb dak' 37 l veç ı e açı e s meye onu U§- e ı e anen te gat ıcrasına ve mu- . . . . 

mura aın ı. . ~ayı ı. arsası· Muhammen bedeli 145 lira olu bak . 1917139 amba .. Ü bırıncılik madalyalarını kazanın.ıştır 
mn satıtı bat katıplıktekı tartna- tur· P emenın çal'§ gun 
mesi veçbile açık artırmaya ko _ ihalesi 3/7 /939 pazartesi günü sa- saat 10 na bırakılmasına karar veril-
nulmuştur. Muhammen bedeli at 16 dadır. lıtirak edecekler 11 li- mittir. M. Aleyhin yevmi mezkiirda iNHiSARLAR ÇAMAL Ti MU-
2352 lira olup ihalesi 26-6-939 pa- ralık teminatı~, öğl~.~n sonra kapa_Jı ~ahke':"ede hazır bul~ası v~ya DURLUôUNDEN: 
zartesi günü saat 16 dadır. İftİrak bulunmasına bınaen ogleden ~vvel ı§ bır vekil bul~ndurması aksı takdır~e 
edecekler ı 77 liralık teminatı, öğ- bankasına yatırarak makbuzıyle en- muhakemenın gıyabında balalacagı Tuzlamız çuval anbarında mev
leden sonra kapalı bulunmasına cümene gelirler. H. U. K. 141, 143, 144 cu maddele- cut olup 19/6/39 tarihinde müza
binaen öğleden evvel is bankası- 3 - Bayındırlık sahasında Gazi rine tevfikan davetiye makamına ka- yede yoliyle tuzlada taliplerine 
na yatırarak makbuzil~ encüme· bulvarı ile Fevzi Pata bulvan arasın- İm olmak üzere ilan olunur. ihale edileceği ilan olunan çuval-
ne gelirler. da, 1364 sayılı sokaktaki molozların lar tuzlanın tehre ve ticaret piya-

2 - 57 inci adanın 514,50 met- kaldırılması, batkatiplikteki ketif ve saaına uzak olması dolayısiyle 
re murabbaındaki 21 sayılı arsa- tartnamesi veçhile açık eksiltmeye ı•------------=t 19/6/39 tarihinde saat 14 de mü
aının satıfı baf katiplikteki fart- konulmuştur. Muhammen bedeli Acele kiralık han zayede yoliyle lzmir inhisarlar 
namesi veçbile açık artırmaya ko- 1000 lira olup ihlesi 3/7 /939 pazar- batmüdürlüğünde satılacaktır. 
nulmuttur. Muhammen bedeli tesi günü saat 16 dadır. İttirak ede- Gazi bulvarında Ziraat bankası ya· 

1 ki alık ıed nında 18 numaralı han kiralıktır. Çuvallar her gün bMmüdürlük-3087 ira olup ihalesi 26-6-939 pa· ce er 75 lir teminatını, öğ en 1 b 1 ki l 
· k k palı b l b' • Resmi ve hıısusı' daır" e, yazıhane ol· te görü e ilir. ste i erin yevm zartesı günü saat 16 dadır. latira sonra a u unmasına ınaen ög-

edecekler 231 lira 53 kuru,l~k te· leden evvel İ§ bankasına yatırarak mağa fevkalade elverişlidir. İsliyen· mezkiirda inhisarlar İzmir bafmÜ
minatı öğleden sonra kapalı bu- makbuziyle encümene gelirler. lcr Gazi bulvarında doktor Bulfısi dürlüğünde mütetekkil komisyo
lunmasına binaen öğleden evvel 4 _ Kazım Özalp bulvarı 26 bey caddesinde 42 numarada diş 1 na müracaatları lüzumu ilan olu-
it bankasına yatırarak makbuzi- Ağustos kapısından itibaren 247 doktoruna baş vursunlar.. nur. 14, 16, 18, 2049 (1207) 
le encümene gelirler. metre boyundaki lasmının belediye- TELEFON: 3287 (1134) 

10-14-19-23 (1184) den verilecek kesme tatlarla yeniden , ., 
. . . . döıettirilmesi ve iki taraf yaya yol- 1 P A R 1 S F AKUL TESINDEN 1 

Cümburiyet ~addesının ıkı .ta. !arının imla ve tesviyesi, batkatiplik- d i p l o m a 1 ı 
raf yaya yollarıle orta treplenıne teki ke,if ve ıartnamesi veçbile açık Doktor Operatör DİŞ rABİPLERİ 
100 metre ~oyd~ yeniden kes~e eksiltmeye konulmuttur. Muham- M ff E l 
kordon çekıımeaı ve bu cadde ııe men bedeli 2200 lira olup ihalesi Samı· Kulakçı uza er roğu 
Atatürk caddesi arasındaki 1350 3/7 /939 pazartel ·· ·· --·t 16 da- VE 

1 k k d .. . kurd ı gunu -
savı ı _ so a o;ıeme~ı çu .. a dır. lıtirak edecekler 165 liralık te- K 1 k B ğ b 
kaldıv.ından vem sevıyeye gore . t ··-ıed ka al b u a , o az, urun Kemal Çet1"ndag" . . . mına ıru, og en sonra p ı u- .. h 
ke•me taolarla esaslı tamırı ba, 1 a binaen ö"led 1 . hastalıkları muta assısı 

"l, d' l'k k' k 'f unmasın g en evve 1§ 
mu .en .. h.'.l te ık eslı 'ive ,artkna- bankasına yatırarak makbuziyle en- Muayenehane Birinci beyler No. 42 
m .. •ı ve" • e açı e uı tmeıre O· •• liri TELEFON . 2310 
n••ln>t<•tur mu ammen bedeli cum5 ene6g3e .. edr. 3262 m t . 

l' 1 'b 1 · 6-939 - cu a anın e re mu- Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 1430 '.ra .. o ~P ı 1\ 
1 
.. !ıd26d- • . pak- rabbaındaki 43 ila 51 sayılı arsalan- TELEFON: 3668 

zarte•• ITTJmı SP At n a ır ıstıra L--Lo • likt ki .... · 
d '-l ı 08 ı · 1 k · nın sab§ı uagı<atıp e ,.... .namesı ,. ec0

., er tra ı temınatını h'l k I fi tt k --------------
öğl.,rfen sonra kapalı bulvnması· veç 1 e apa ı zar ı ar ırma~a 0-if\•lr:!,!-~-... -----•
na binaen ö>'leden evvel iA bank • nulmuıtur. Muhammen bedeli 146• Zeybek apartmanı 
sına yatırar k makbuzu ile encü- 79 lira olup ihalesi 3/7 /939 pazar-
mene ~elirler. tesi günü saat 17 dedir. 2490 sayılı 

9· 14-19-23 ı 976 (1ı60) kanunun tarifatı dahilinde bazırlan-
mı§ teklif mektupları ihale günü aza-

Fevzipaşa bulvarında yeni yapılan 
bu apartmanın daireleri kiraya ve
rilecektir. 
Görmek içİn kapıcısına, görüşmek 

içİn Zeybek Rakı fabrikası sahibi 
Salih Zeybeğe müracaat edilir. 
TELEFON : 3677 

- Otobüs isletme idaresi için mi saat 16 ya kadar encümende ri-
250 ton motol'"İn satın l'lınması yasete verilir. Muvakkak teminatı 
ı-,._.fr 0 t:r>l" •,.ki •••t"amesi v .. ~h;ı., 1101 lira olup öğleden sonra kapalı 
kaoaJ. 7-•flı ek~il meve konul- bulunmasına binaen öğleden evvel 
..,u~t,.-. Jl~ .• ı. .. m~~~ !---..>~•: 17 000 iş bankasına yatırılır. ~zrılaOı::z:ı::ııııı=(~12~ 
lira olup ihalesi 3{' '6/939 Cuma 18, 21, 26, 30, 2117 (1253) 

Hastalannı her gün sabah saat 9 
dan başlı yarak Beyler - Numan za. 
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memleket hastanesi 
esfıi operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta- I 
nesİnde öğleden sonra Bİrİnci Beyler 
sokağında.. ı 
No. 42 TELEFON 2310 

• 
• 

Toptan salış yeri Yeni Kavallar çarşısı No. 24 TL. 2862 

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

Haydarpaşa 
mundan: 

satın alma kuru-

Haydarpafa lisesi pansiyonu için satın alınmak üzere azami 1800 
ton tüvenan maden kömürü 14. 6. 39 tarihinden itibaren on bet gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmU§tur. 

Eksiltme 29. 6. 939 per§embe günü saat 15 de Beyoğlu latikW cad
desi Karlman karşısında liseler alım satım komisyonu binası içinde 
toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli beher ton 11 lira 50 kurut besabile mecmuu 20700 
ve ilk teminat 1553 liradu. 

latekliler ıartnameyi her gün mesai saatleri içinde mektepte göre
bilirler Eksiltmeye girnıek istiyenlerin cari sene ticaret odası vesikası 
ilk teminat makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklif mektup
larını eksiltme saatinden en son bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon bafkanlığına vermeleri. 

Zarfların kanuni tekilde kapatılmıa olması ve posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının zamanında gelmi, olmaları lazımdır. 

18, 21, 24, 27 2086 (1247) 

inhisarlar iz mir 
ğünden: 

başmüdürlü-

Çamalh tuzlasındaki idare malı fırın ve kahvehane ile dükkanlarin 
939 mali yılı kiraları açık artırmaya konulmuttur. 

Muhammen kira bedellerile muvakkat teminat paraları aşağıda ya
zılıdır. Şartnameleri levazım ,ubemizde görülebilir. 

isteklilerin 4. 7. 939 günü saat 15 de bat müdürlüğümüzdeki ko
misyona gelmeleri lazımdır. 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

9 00 
7 50 
6 
6 
2 25 
3 

15 
3 

Senelik 
Muhammen 
Kirabedeli 

18, 

Lira K. 

120 
100 
80 
80 
30 
40 

200 
30 

22 

Seydiköv tarım 
lifinden: 

Nev'i 

Kahvehane 
Aşçı 
Bakkal 

(( 

Berber 
Kasap 
Fırm evile beraber 
Sütçü 

2114 (1248) 

kredi koopera-

Kooperatife olan borcundan dolayı 139 sayılı ortak Emin Giritli
nin haciz edilen iki inek ve iki düve ile bir bcğanın 23. 6. 39 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 14 de Seydiköy çar§ıaı meydanında müza
yedeyle satılacaktır. lıbu bet hayvan iyi cinsten olup damızlığa da el
veritli bulunduğundan müzayedeye İ§tirakini arzu edenler 23. 6. 939 
tarihinde Seydiköy kooperatifine müracaatları ilan olunur. 

2106 (1251) 

Denizbank lzmir şubesi müdür
lüğünden: 
Karaburuna iflemekte olan Ufak vapurunun nizami temizlik müd

deti geldiğinden 26 ve 29 haziran tarihlerine müsadif iki seferini yap
mıyacaktır. 3 Temmuz pazartesi sabahı saat 9 da mutat Karaburun 
seferlerine ba,hyacaktır. 2116 (1252) 

yahatimin so-1 mandanlığının hareketleri hakkında iza- /şekilde tatbik ettiklerine 
ilhakika bu hat almak istemiştir. Kont Arita cevaben .. · · 

"'"' ....... ~u.1.1.1-Ç .......... \Ul.uugt.ı ... ~ ........... ., • ...,, 11Q1&.0 ._a.r «KdÇn.trının &.orpe tının yaprak.lanndan ya 
Ingilizlerin şayiası çıkarılmışsa da Amerikan meha- filizleri üzerinden o lAnAn ... ., ......... 



ı&ff•zlran n~i~zar~~9J9!t~~~~~~~~~~~~~~~~~~r:EgN~f~A~s~l~İl~!!!!m!!!ll!!!!!!~--!l!!!!l!!m!!!!!!!!!!!!l!~9::~~~~---=-~~~~~~~·~~~~~ 
T. Bovven Rees Messageries Umdal Olivier ve Dcutsche Le· Fratelli Sperc 

ve şürekası Maritimes .t.~lı~m. Şürekcisı va:ıte Linie V ap;;~c::_ı.: 
ıuE HELLENtc L1NEs LTD BJRIHCJ KORDON REES G. M. B. H. HAMBVRG AD J 

1
• CUNARD L A K u,,, PA N y Ası . J ASI rEı.. ~.... DELOS va uru 21 haziranda bekle- HAV GAT OHE 

Llverpool ve HELLAS v~puru 19121 
haziran ara- B " -..J niyor. 24 hazrrana kadar Anvers, Rot- ZARA motöril 21/ 6 da gelerek a 

Glasgov battı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
1 sın.!a bcklcnılrnckte ?lup Ro~t~d~, LONDRA !IATl'I : tcrdam, Brcmcn ve Hamburg için yük gün Pire Korfu, Saranda Trieste ve V 

BOTIINİA va uru Haziran nihaye- temmuz tarihinde gelerek ayni gün İs- Hamburg ve Anversa lımanlan ıçın yük •POLO• vap~ 3 ~da Londn alacaktır. nc~e hareket eder. 

ıllnde gelip I.Jv~l ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- aı;;.~ioN vapuru ayın nihayetinde •e Anventm ge1ıp yük Ç1bra~k ~ ~RA vapuru 6 temmuzda bek- LERO motörü 22/ 6 tarihinde ge · 
mal çıkaracaktır. reket edecektir. beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- aynı zamanda Loodra ve Hull Jçın :yuk Ienıyor. 8 temmuza kadar Anvers, Ro~ ayni giln Patmos, Lcros, Rodosa 

Gerek vapurJaruı muvasallt tarihleri, B türlü iaabat ve melOnuat için Bi- burg ve Anve.r.ıa limanları için yUk ala- alacakbr. terdam, Bremen ve Hamburı lçin yUk eder. 

!lllmJerl ve na.lunlan baklanda aceııta ~kordonda 156 nuıaantla LAU- caktır. LIVERPOOL RA!'rl alacaktır. ALBANO ihtiyari 25/6 da gel 
1m- teahhnt altına giremez. Daha fazla ERtıd acen BALKANLAR AR.ASI TAHLiYE ı ayni gUn Midilli, SeJanik, Dedeağaç, 
tafsillt almak için T. Boven Bees ve Şr. RENTREBOULve.Ş • rl ~:ı:ur - RATTI . •MARDİNİA~· ~puru 10 Haziranda ARKADIA vapuru halen limandadır. tanbul, Burgas, Varna ve Köstence 
nm 2353 telefon numaruma müracaat tasana müracaat edilmesi ca • ZETSKA PLOVmBA Uvcrpoldan gelip yük. çıkaracak ve ay- Bre.menden mal çıkarmaktadır. Burps, hareket eder. 

edilmeli rica olunur. TELEFON : Z 
3 1 5 

A. D. KOTOR nı zamanda Llverpol ıçin yUk alacak - Vama ve Köstence için yük alacaktır. BARLE'ITA motörü 28/6 da gel 

nLOVCENn tır. OPORTO• vapunmun yükleri Is- DEN NORSICE MIDDEL- ayni giln Pire, Korfu, Saranda, Brin · 

Fenni gözlük için 
Kemal Kamil Aktaş 

Bütün Gözlük ve Teferrüatı 
Barometroa.r. lirowetıo, ~ltimetro, Pedometro, Sferometro 

ile bütiln ilmi ölçüler, Optik herfey 

Ere hölgeainin en WlyGk sözlikçülük 
DEPOSU 

s'D j"f" 

• vap~u 17 haz.ir~ 939 cu~artesi gil- ıru:bulda aldarma edilerek Denizbank HAVSl.fN..JE, OSLO Valona, Draç, Gravuza, Spalato, 
nU Kostencedcn gelıp 18 hazıran 1939 •DUMLUPINAU• vapuru ile gelmiştir. BOSPHORUS vapuru 23 hazirana Fiume, Tricste ve Venediğe harek 
p:ızar günü saat 12' de: doğru bekleniyor. Le Havre ve Norveç eder. 

Pire - _Arnavu.lluk lim~ - :Kotor- ..... için yilk alacaktır. ROY ALE NEERLAN Dubrovnık - Splıt Venedık ve Trıestcye ~o Al. R. 
hareket edecckfü. ı ıza AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC DAISE KUMPAHY ASI 

ANGLO EGYPTİAM r. EXCELLO vapınu 6 temm\17.8 doğru TRİTON vapuru 14f6 da gelerek 17 
MAİL LİNE • , bcl<lcnlyor. Nevyork için yük alacaktır. da Anıstcrdam ve Hamburga yUk 

PİRE MARSİL YA ve PİRE BEYRUT u ı D. T. R. T. rak hareket edecektir . 
HAYFA -1SKENDERİYEYE hat n en SZEGED motörU 12 temmuza doinı J UN O vapuru 18/6 
•CAİRO CITY• LÖKS VAPURU ile bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala- geforek ylikUnU tahliyeden sonra 

Marsilya iç~n Be~t-H~yfn-I ken. Doğum ve Cerrahi Kadın cnktır. bul Burgas Varna ve Köstaıceye 
hareket tnrihleri derıye içın hareket /"\___ SZEGED tö'ril 

26 
ı._9'f__ d • ket ed kti 

tarihleri haıtalıklan 'VJ'C"•törü mo ıuu.ınuıa ogru ece r. 

30/ 6/939 24/ 6/939 Her gün hastalannı saat Uçten son- bekleniyor.. Bcyrut, İskenderiye ve SVENSKA ORIENT llNtEN 
14/ 7/ 939 8/7/939 ra Atatilrk caddesi •Eski Birinci Portsait için yük alacaktır. BARDALAND motöril 20/8 
28/7/ 939 22/7/939 kordon• 222 numaralı muayeneha- DUNA motöril 8 temmuza doğru bek- de beklenmekte olup Rotterdam, 

C.OULAI\'DRIS BROTIIERS LTD nesinde kabul eder. leniyor. Beyrut. İSkenderiye ve Portsait burg ve Skandinavya limanlan için 
PiRE TELEFON : !981 için yUk alacaktır. alarak hareket edecektir. 

uNEA HELLA$n SERVJCE MARh'IME GOTLAND motöril 28/6 da bekl 
l,üks transatlantik vapuru ile Pire - ROUMAİ1' yor. Rotterdam Hamburg Skandinavy 

Nev • York hattı Pire - Nev • York se- BUC.ARF.Ş'rt vapuru 27 hazirana için yilk alarak hareket edecektir. 
yahat müddeti 12 gün, Nev- York fuan DOKTOR doğru bekleniyor. Köstence Ka1aa ve SERYJCE MARfrfME 
için hususi li:ıtler Pireden hareket ta- Tuna llmanlan için yUk alacaktır. Roaıncdn Kampanyası 

rihfori: c 1 A 1 y t OUROSTOR vapunı 1 temmuzda bek- SUCEA VA vapuru 6 temmuz 939 
1 TEMMUZ lZ AliUSTOS, 23 EYL"ÖL e a ar ın leniyor. Köstence Kalas ve Tuna lhmn- rihinde gelerek Malta, Cenova, Marsil 

Gerek vapurlnrm muvasalat tarihleri. lan için yük alacaktır. ya, limanları Jçin yük ve yolcu alam 

1 gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- Vapurlann hareket tarlhlerlyle nav- hareket eder. Devlet Demiryolları iş etme umum kında acenta b;, teahhUt albna g;._,._ hmlud.ld ~ - - İIAndald hmeket tarihletjy]e navlun 

müdürlüğünden: 
1 - Dnlet demir yollan iatuyon ımıfmda istihdam edilmek üzere 

müsabaka ile hareket memunı namzedi almacaktr. 

A - Türk olmak • • .._L ·ı· b" · · lmak B _ Müsabakaya iftirak edebilmek ıç.ın orta uuısı ı ılirmıJ o 
C-Yqı 18 den llf&iı ve 30 dan dahil yukarı olmamak 
D _ Asgari bir sene için ukerfıkten muaf olmak 
E _ tdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde 

fail serviste çallfJDağa mini bir anza ve hastalığı olmamak 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi liaanlanndan birine vakıf olanlar 71 lira ücretle alınacak

lardır. 

3 - Aakerliğiıll bitinniı liae mezunlan imtihamız olarak ayni tart
lar dahilinde alınacaktır. Bu P,ilerin dilekçelerinin doğrudan doğruya 
umumi müdürlüğe göndermeleri liznndır. 
4- Miiaabaka imtihanı ıs Temmuz ?39 ~esi günü saat 14 

de Haydlll'pafa Sirkeci, Ankara, BaLkeair, Kay1er1, Malatya, Adana, 
Afyon, İzmir ;e Erzurum it)etme merkezlerinde yaplacaktır. 

S - En aon müracaat 1 o Temmuz 939 cuma gününe kadardır. 
6 -Talipler ifletmelere ve istuyonlara istida ile müracaat edecek-

lerdir. azla IA _1 __ 1_ 7 - V_L_I _:..,: ___ L hakkında daha f ma ümat aulUUI; 

AllDW ..-euu ve eTNll ed b"lirl iatiyenler itletme merkezlerine ve İltaıyonlara müracaat e 1 er• 
15, 19, 24, 29, 3, 7, 8 2059 (1219) 

inhisarlar umum müdü:rlüğün
den: 

Naldohınacak 
tuz miktarı 

Ton Sevk miktarları 

18.000 Karadeniz mmtakaları 
12.000 Akdeniz c 
10.000 Marmara denizi 

Ton batına . . 
--•~ .. _.: M. Bedeli T eminab Dlllluye u~ L" 

KUl'Uf Lira ıra 

350 
300 
150 

63.000 
36.000 
15.000 

4.725 
2.700 
1.125 

40.000 114.000 

1 - 939 mali aeneai zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalanndan Kara
deniz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına ceınan 40.000 ton tu~ 
zun nakli iti 5. VI. 939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarhk 
auretile eksiltmeye konınuJtur. • 

il - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellen 
ile teminatlan yukarıda yazılıdır. 

111 - Pazarlık 30. VI. 939 tünü ... t 15 de Kabatqta Levazım ve 
Mubayaat ıubesindeki abm lmmiayonunda yapılacaktır. . 

iV - Şartnameler her giin Levazım ıubesi veznesinden ve. lzmır, 
Ankara hq müdürlüklerinden 570 kuruı mukabilinde ahnabi1D". 

V - Taliplerin gerek üç mmtaka için birden ve gerek ~ vey~ 2 m.:k
ı.lca İçin teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verec~klen temmat -
çıeai teklif edecekleri mmtakaya ait miktarlarda olmalı~. . 

Fiyatlar haddi liyık görüldüğü takcfm:le 3 mmtaka ıçm birden ya-
pdan teklif tercih edilir. • • 
vı - l.teıda1er yüzde 7.S güvenme paralarile birlikte ~·ık ıçm 

tayin edilen dn ve saatte yüzde 7,s güvenme paralariyle bırlikte yu-
karıda adı geçen komisyona gelmeleri c418b 

16. 18. 24. 27 2087 0 229> 

Devlet Demiryolları 8 nci işletme 
müdürlüğünden: 

Halı alınacak 
15. 8. 939 tarihinde teslim edibnek prtile 60X60 ebadında 400 adet 

halı yutık pazarlık auretile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2800, 
kat'i teminat 420 liradır. 

Şartname ve nümuneler Alsancakta 8 inci ifletme kaleminde görü
lebilir. Pazarlık 19 haziran 939 pazartesi günü saat 1 1 de Alsan~ 
iıletme komisyonunda yapılacağmdan isteklilerin kat'i temmat 

uzları =te m en vakitte • ona mtiracullan. 

Daha fazla lafsi!At a!mak için Birinci JZJIDI HElff.EKn' suliyet kabul etmez. lardaki değişikliklerden dolayı acen 
Kordonda 152 numarada •UMOALa f flJY Daha fazla tafsilAt için ATATÜRK mesuUyet kabul etmez. Daha fazla 
umumi deniz Aoentalığı Ltd. müracaat HU'J'ANES DAR E caddesi 148 No.da V. F. Hen.ry Van Der silat için ikinci Kordonda FRA 
edilmesi rica olunur. MU'J' AllASSJSJ Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUraca- SPERCO vapur acentasma m 

Telefon : 4072 MUdilriyet Muayenehane : tkind Beyler sokak at edilmesi rica olunur. ı edilmesi rica olunur. 
Telefon : 3171 Acenta No. 25 TELEFON : 39541 TELEFON: 2007/?008 TELEFON: zt9' - zooş 

hastanesi 
------------------------------------------------------------------------------------ ......... ~:... ----~----~lm!!!~ .. ~ .. ~ .. ml!!~~ ... 

SALONDA AT YARIŞLARI lzmir Emrazı sariye 
Başhekimliğind~n: 
Hastanenin 939 mali ydı yevmi ihtiyacından 9.§ağıda yazılı erzak 

ve saireai açık eksilbneye konmUJtUT. Şartnameleri hutane baş hekim
liğinde ber tiio görülel;ilir. Ebi1tme 30. 6. 39 cuma günü aaat 1 O T e
pecikte emrazi sariye hastane.inde teteklrül eden komisyon huzurun
da yapılacald.r. Muvakkat teminat ol.nlr para veya para mahiyetinde 
enek komi.yonca ahnumyaeaimclan iateldı1erin ihale gUnünden ev
vel teminatlııılrmı bmir maJaand.ima ıyahrmaları. 

Muvakkat 
Miktarı Tutan Teminab 

Cinai Kilo Ku111J KW111 

Birinci ekmek 12000 120000 9000 
Koyun eti Gc;oo 260000 19500 
Süt 5500 55000 4125 
Yoğurt 3500 49000 3675 
Pirinç 3000 72000 5400 
Sedeyai 700 63000 4725 
Seker 1500 39750 2982 
Kok kömürü 70000 164500 12338 
Sahan 600 17400 1305 

14, 19, 24, 29 2048 (1209) 

Türk hava kurumu İzmir şube
sinden: 
1 - Genelkurmay bafkanlajmın teoaiplerile Türkkufu genel direk

törlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan baYa gedikli hazırlama 
yuvasına orta okul mezunlan alınacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvuma trirmek iatiyenlerde araıwaılr 
belli batlı §IU'tlar llf&iada göaterilmİ§tİr • 

A-Türk olmak, anası ve babuı Türk aoyundan olmak 
B - Bekir olmak ve yqı en az on altı en çok 18 olmak 
C - Sağlık durumu uçuculuia elnıritli olmak 
D - iyi hal sahibi bulunmak 
E - Ana ve babasının yoka velisinin rizumı ıö.teren ftZlb ad-

retli veıika göstermek ' 
F - Hava gedikli hazırlama yuvumı. ~ han olruUarmı bitirdikten 

sonra hava birliklerinde 12 yıl bava gediklı erbat olarak vazife görme 
ii teahhüt etmek bu teahhüt gedikli hamlama JUVanna geldiketn ve 
hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten 
aonra masrafı Türkkutunca ödenmek ıuretile yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra almacak aylık ve tay. 
yareci zamlannm miktarlan ile dijer eaaa ve tartlar hakkında daha 
fazla matumat almak İatiyenler arta okul lise ve kültür direktörlükleri
ne ukerlik ıubeleri bqbnlıklanna Türk hava kurumu ile Türldmta 
ıuhelerine ğönderilen matl:~ı bröJürleri görebilirler. _ 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda~ ~let-ektir. UzUn ge
len tartlan haiz olduğu görülen l'ençler temmuz ayı içinde Ankanda 
Tilrkkusuna ıevkedileceklerdir. 

S - Hava gedikli hazD'1-ıqa yuvuma airmek İatiyen orta okul me
zunları kayıt edilmek üzere Türk Hava kurumu şubelerine Ankarada 
Türklru,u genel direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 

13, ıs, 18, 22, 25, 28 2025 (1196) 

ll "' yi ettim. Y eniıini alacağımdan an kaybolan yirmi liralık mezkUr 
lzmir Esnaf ve Ahali bankası makbuzun bükümsüz olduğu ilin 

Alatehir fUbesinden ıatın aldı • olunur. 
fım 7876 D. 11ra numarasında ka- Ala,ehirde Mestan oğlu saraç 
11tlı 14-4-931 tarih ve 600 DWP• Osman. --· 

Bir aile eğlencesidir 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: ....... A7dm. BaJdmwiıo, o.idi,: • • 
;-.ıs.. ~ At, k .. • a..-: 
:~.....,......~· hnlslau 'm! 
:. hdv. : • • ............................................. 

tnıba>E 11D '11h1JNC0DICN A&AYINIZ.. l"IA'lt (iM) PAllADDL 
U11U11 DEPOSU VE MCMCAAT Yat : tzM1a IKINct MIBÇILA& 
No. B - 18 M"Osld&AT SEa BAYii BOsnlH RABBI VE ŞEKtp DCA
RE'l'llANaL 

Ummn doktorlann takdir '9e milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri 
en milkemmel bir kuvvet fU"lbudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır .. Tatlı bir it
ti.ha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeka xe hnfıza kudretini yük
seltir- Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena dilşün
celeri giderir. Vücut makinesine lbım olan biltiln enerji ve kabiliyeti vererek 
insanı azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen mu
annit lnkıbazlarda bel gevşekliği ve ademl iktidarda pyanı hayret faideler te
min .. -der. 

F O S P A R S O L U; diğer kuvvvet şuruplanndan ayıran başbca ıı..., 
devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile mu
cize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, ZatUrree, sıtma ve umum kan
sızlıkla neticelenen tehlikcll hastalıkların nckahat devirlerinde • en mükemmel 
bir derman şurubudur. Sıhhat vekaletinin resmt mUsaadesini hruzdir. 

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

Nafıa vekaletince muaaddak belediye fen memuduğunda çalıpna eh
liyetleri ve bulunduklan hizmetlere ait veaaikle birlikte belediyem:ze 
müncaatlan. 



SAllU'S JI TEM ASIR 18 Haziran Pazar 9 

Japon yaya karşı mukabele.bilmisi 
Düşünülen tedbirler: /ngiliz - Japon anlaşmasının feshi, lngiliz müste 
lekelerinin Japon ticaretine kapanması japon mallarına yüksek gümrıi 

iş gittikçe ilevleniyor Ankara -Bükreş -Atina 
Tiençinin ablokasını Japonlar lngil- B. Gafenko'nun Yunanistan seyaha 

tereye dar be için yapmışlar ve Rumen gazetelerinin neşriyatı 
Bu hareketin, lngilizlerin Çinlilere karşı olan himaye 
hareketini protesto mahiyetinde olduğunu gizlemiyorlar 

Londra 17 (Ö.R) - Japonyaya karşı 
mukabele bllmisil olarak düşünülen ted
birler şunlardır: 1 - En ziyade mazha
rı müsaade millet hakkının geri alınma
aJ, 2 - 1911 Ingiliz - Japon anlaşması
ıun feshi suretiyle lngiliz müstemlekele
rinin Japon ticaretine kapanması, 3 -
Japon malları üzerine yüksek gümrük 
tarifelerinin tatbiki. 

Tokyo 17 (ö.R) - Domei ajansı Ti
yençinden istihbar ediyor: Japon gar
ııizon kumandanı, imtiyazlı mıntakaların 

muhasarasındanberi ilk defa olarak bu
gün otuzdan fazla Çin ve Japon gazet~ 
cilerini kabul etmiş ve bunların sarih 
suallerine şu cevabı vermiştir: 

cSamimi olarak tasdik ederim ki Ti-
Tiyençin hadiselerini büyük bir dikkatle takip eden Londradan bir manzara yençin imtiyazlı mıntakalarının muha

sarası meselesinin halli daima güç ola- tedbirleri ittihaz edeceğinden şüphe 

caktır. Meğer ki lngiltere Çin milli hü- edilmektedir. 
kürneti lehinde takip ettiği siyasetten Japonyanın bu şekilde bir tarzı hare
vazgeçsin. Japon otoriteleri, imtiyazlı ket .ittihaz etmesi bilhassa Bloom tara -
mıntakaları muhasaraya karar vermez- hndan tevdi edilmiş olan bitaraflık pro· 
den evvel uzun bir sabır ve tahammül jesinin kabulünU kolaylaştıracaktır. 
göstermişlerdir. Ancak sabırları tüken- Şimdiki halde hariciye nezareti Tok
dilden sonra ablokayn karar verdiler. yoya bir protesto notası gönderilmesini 
Şimdi Ingilterenin Çin taraftarı siyase- veya resmi teşebbüslere girişilmesini 

Çin kadın askerleri bir arada 
tini kat'i olarak protesto mevzuubahs - muhik gösterecek mahiyette bir haber 
tir ve Tiyençin işi artık mahaııt müna- almaml§tır. Bununla beraber nezaret va
kaşa mahiyetinden çıkmıştır. Gümrük ziyetin inki§af ını büyük bir dikkatle ta
.komiserinin katili olan dört Çinlinin sa- kip etmekte ve Japonyanın dokuz dev
dece teslimiyle halledilemez. Meselenin let paktını kat'ı bir karar verip verme
can damarı Ingilizlerin Çin taraftan ai- diğini araştırmaktadır. 
yasetten kat'l olarak vazgeçmesidir.> 

Londra 17 (Ö.R) - Tiyençinde imti
yazlı mıntakaya yiyecek maddeleri gö
türmeğe çalışan Çin köylüleri Japonlar 
tarafından tutulmaktadır. Japonlar bir 
Rus vatandaşını öldürmiişlerdir. Japon 
mevki kumandanı Ingiliz otoritelerinin 
pıülakat talebini reddetmiştir. 

Londra 17 (Ö.R) - Tiyençin askeri 
otoritelerinin milddeiyatını Japon kabi
nesinin tasvip etmesi Londrada endişe
leri teşdid etmiştir. Eğer J aponlar tale~ 
}erinde ısrar ederlerse diğer devletlerin 
ve Amerikanın da menfaatlerine doku. 
nulmU§ olacağı bedihtdlr. 
cNevyork Herald> gazetesi Amerikanin 

Japonya ile her türlü diplomatik ve ti· 
cari münasebetleri kesmesini tavsiye 
ediyor ve şunu yazıyor: «F.ıer Japon 
tazyiki karşısında Ingiltere gerilemeğe 
mecbur kalırsa, diğer devletlerin de ric
ati otomatik bir şekilde zaruri olacak -
tır.> 

Japonyanın eski Vaşington elçilerin -
den birinin cenazesini ciyi bir komşu> 
sıfatiyle bir kruvazörle memleketine 
göndermek ve bütün Amerika filosunu 
atlantikten bUyük okyanosa geçirmek 
suretiyle Ruzvelt tarafından yapılan jest 
Japonyayı daha mutedil bir siyaset ta
kip etmeğe teşvik etmesi itibariyle pek 
mühim idi. 

Tientsin meselesinde Amerikanın gös
terdiği siyasl faaliyet şimdiye kadar Ja
ponların Tiyençin imtiyaz mıntakaların
da Amerikalıların hayat ve mallarına 
riayet edileceği ümidini izhar eden bir 
~eşebbUsten ibaret kalmıştır. 

Tiyençinde Amerikan tebaasından bi
rini allkadar edecek mahiyette bir hA
dise cereyan ettiğine dair hariciye neza
retine §imdiye kadar hiç bir haber gel
merni§tir. Yalnız Amerikalı bir fotograf
çı tevkil edilmiştir ki bu hadise Ameri
ka mümessilleri ile mahalli Japon ma
kamları arasında §İmdi yapılmakta olan 
müzakerelerin mevzuunu teşkil eyle_ 
mektedir. 

miyle çekilmeğe icbar etmekten ibaret 
olduğunu yazmaktadırlar. Gazeteler 
Tokyo hükümetinin Tiyençindeki Japon 
makamlarının kararlarına müzaheret et
tiğini ilave eylemektedirler. 
Vaşington 17 (A.A) - Tiyençindeki 

vaziyete tahsis ettiği başmakalesinde 

Washıngton Post gazetesi, Amerikanın 
bu meseleye karşı alakasızlık göstere • 
miyeceğini yazmakta ve Amerikalıların 
büyük bir kısmının hükümetin müsbet 
bir harekette bulunması taraftarı oldu
ğunu ilave eylemektedir. 

Gazete, ezcümle şöyle yazmaktadır: 
dngiltere ile Fransa Tiyençinde bo

yun eğmeğe mecbur kalırlar, lngilli: ve 
Fransız imtiyazlı mıntakalarına konan 
ablokanın kaldırılmasına mukabil Japon 
makamlarının taleplerini kabul edçrler
se şümulü fevkalade büyük bir mase· 
bak vücuda getirmiş olurlar. 

Bu inkiyad Japon kararlarının bütün 
uzak şarkta kanun hükmüne geçtiği ve 
ecnebilerin istikbalde ancak Japonların 
müsaadesi ile Çinde ikamet ve a1ışver)ş 
edebilecekleri manasını tazammun edC'I'. 

Dokuz devlet muahedesini imza eden 
bütün memleketler, mütesaniddir ve 
bunların mil§terek mukavemet etmeleri 
lazımdır. 

Vaşington l7 (A.A) - Siyasi mahfil· 
lerde söylendiğine göre Ruzvelt, bitaraf
lık kanununun meclislerin tatil devresi
ne girmeden evvel kongreye tevdi edil
mesi için ısrar edecektir. 

Bununla beraber, muhalifler hazırlık 
yapmağa başlamışlardır. Cümhuriyetçi
lerin mümessilleri bu projeye itiraz eden 
bir rapor hazırlamaktadırlar. Muhalif
ler bilhassa projede nıuhariplere glSn -
derilecek silAh ve cephaneye ambargo 
konmasını derpiş eden bir madde bulun
mamasına itiraz etmektedirler. 

Ekalliyeti teşkil edea Cümhuriyetçi
ler kanunue.sasinin Amerika Cumhur 
reisine verdiği geniş saWıiyetleri tenkid 
eylemektedirler. 
Diğer cihetten Cümhuriyetçi Ayandan 

mürekkep bir grup dün Ruzvelt tara -
fından kabul edilmij ve ambargo hak
kında şimdi mer'i olan maddenin ilga
sına muteriz olduğunu beyan etmiştir. 

= 
Roman yada 

---"'---
Baıvekile tehdit 
mektupları 

Londra 17 (ö.R) - Çin sularındaki 
lngiliz deniz kuvvetleri baş kumanda
nı ile Çindeki lngiliz kuvvetleri kuman
danı, Hindi Çini FrallSlZ ordusu yüksek 
zabitleriyle yapılacak bir konferansta 
bulunmak için Singapura hareket etmiş

Nevyork 17 (A.A) - cTiyençinin ab- gönderenler-
loka edilmesi bir harp hareketidir> di- Bü.kreş, 17 (Ö.R) - Havas ajansına 
yen Nevyork Tribune gazetesi şunları bildiriliyor : Başvekile karşı tehditleri 
ilnve ediyor: muhtevi bazı muhabere evrakının ke§fi lerdir. 

Vaşington 17 (A.A) - Alakadar mü
phitlerin kanaatine göre hariciye neza
retinin Çin hadiseleri karşısında takip 
ettiği azimkfu- faknt uysal siyasetin he
defi Japonyayı ltalya ve Almanya ile 
ittifaka sevketmemektcn ibarettir. 

Bu siyaset aynı ~amanda böyle bir it
tüaka muarız bulunan nıutedil eleman
ların nüfuzuna karşı -eğer nüfuzları he
nüz baki ise- müşkülat göstermemcği is-

cMüsellah kuvvetlerle Çinde beynel- üzerine tahkikata girişen ubıta şüpheli 
milel bir cemaate karşı alınan tedbirlere bazı şahısları tevkif etmiş ve ikametgah
ve Kulangsuda yapılan deniz hareketine lannda taharri~at yapmı~. Bununla 
harp tedbirlerinden başka bir şey deni· beraber v başv~kile karşı b~ suiltast ba
lemiyeceğini Japonyaya bildirmek şüp- zırl ldandıgıkş~yıald8:"lm. ~yetli kaynak-

'k if 'dir ar an te zıp e ı i§tir. hesiz Amen anın vaz esı . 
Amerikanın kendisine karşı harp açan 

bir devletle dostane diplomatikoıve ticari 
münasebetlC'l' idame etmek A.ileti olma· 
dığmı Japonyaya kat'I bir lisanla bildir-

-·-22J lıql öldÜl'en IJll' 
lıaplslaane lıap.euı 
Madrid, 16 (A.A) - Sanbernardo 

Bükreş, 17 (A.A) - Bütün gazeteler, 
Romanya hariciye nazırına Atmada ya
pılan hüsnü kabule geniş sütunlar tah
sis etmekte ve gerek Yunan resmt ma
kamlarının ve gerek halkın tezahürle
rindeki hassaten samimi mahiyeti teba
rüz ettirmektedir. 

Resmi ziyafette teati edilen nutukları 
ilk sahifelerine koyan gazeteler, Yuna
nistan - Romanya dostluğunun kuvveti· 
ni ve iki dost ve müttefik devletin Bal
kan ve Avrupa sulhu lehine faaliyetle
rini kaydeylemektedir. Gazeteler, Elen 
matbuatının yazılarına da aynca sütun
lar tahsis eylemektedir. 
Moment gazetesi diyor ki : 
Atinada B. Gafenkoya çok candan te

zahürler yapılmıştır. Resmi ziyaretlerin 
hemen alınan bu çok iyi neticeleri çok 
ehemmiyetlidir. Bu sebepten dolayı, bu 
gibi ziyaretlerin sık sık yapılması bil-
hassa şayanı tavsiyedir. Bu ziyaretler, Bayan. Gafenko Ankaarada verilen bir ziyafette 
efkarı umumiye üzerinde derhal tesirler Montrö anlaşmasına rağmen, Türk- ni alacaktır. Barış davasına sadık 
yapmakta ve bu efkann vücut bulması- İngiliz - Rumen mukaveleleri sebebiyle, lunan Balkan devletleri de, ken · 
nı mümkün kıldığı gibi enternasyonal bir Çanakkaleden serbest geçiş yalnız şu veya öteki Avrupa kuvaliasyonu 
münasebetlerde çok lüzumlu fikir tea- bazı imtiyazlı devletlere münhasır ka- !etlerinden hiç bir §eyin ayırma 
tilerine de vesile teşkil eylemektedir. lacaktır. Burada beyan edildiğine göre, kani o1arak her §eyden önce dahilde 

Semnalul gazetesi diyor ki : İtalyanın Bükreş ve Ankaradan bu iki zamın muhafazası ve 
Ankarada neşredilen resmi tebliğde memleket politikasının yeni veçhesi hak- alakadar bulunarak istisnasız b 

sarahatle zikredilen keyfiyet, Türkiye kında sarih malfunat istiyeceği zaman devletlerle iyi münasebetlerinin i 
ve Romanyanın Balkan antantı sulh si- uzak değildir. sinden başka bir şey arzu etmeın 
yasetine ve bu siyasetin istiklM ve bir- Aüna, 16 (A.A) _ Yunan gazeteleri komşulariyle askıda bulunan bütün 
liğine müşterek bağlılıklan, Atinada da Gafenkonun ziyareti hakkındaki tefsir- selelerin hallini ve altı seneden 
aynen mil§ahede olwıacaktır. !erinde ziyafet eonundaki nutuklardan Avrupanın bu köşesinde hAkim olaO 

Neamul Romanesk gazetesi diyor ki: söylenen güzel sözleri ele almakta ve şimdiden yemişlerini vererek A 
B. Gafenkonun Ankarayı ziyareti, bil- hattA bu nutuklan başmakalelerinde ta- banşının muhafazasına ehemıni 

tün Avrupaya, yalnız sıkı ve sağlam mamen tekrar etmektedirler. hizmet etmiş bulunan havanın 
Türk - Rumen dostluk ve ittifakını de- Katimerinl gazetesi diyor ki 1 sini istemektedirler. Gafenkonun 
ğil, fakat ayni zamanda bu dostluk ve Gafenko, Yunan mesul adamlariyle hislerle meşbu olan nutku ise güzel 
ittifakın Balkanlar için en emin garanti- daha ilk temasından itibaren, bu zimam- adalet mefhumlarının kaynağı olan 
yi teşkil eylediğini göstermiştir. Atina· darların dörtlil ittifakın !mili olan fikir ropolun şahane bir marşı olmuştur. 
daki tezahürler de, Türkiye Romanya ve ülküye kuvvetle sadık oldUk.larını Elefteron Vima gazetesinden : 
ve Yunanistan noktai nazarları arasın- anlamıştır. Teati edilen nutuklar bu İki nutuk ta barıştan ve veriınli 
da hiç bir fark olmadığını anlatmıştır .. hissi tebarüz ettirmiştir. Gafenko Ati· aşkından mülhem olmuştur. Yalnız 
B. Metaksasın Atinadaki sözleri ve bay naya her hangi bir anlaşma imzası için nanistanla Romanyanın değil, ayni 
Şükrü Saracoğlunun Ankaradaki sözle- gelmemiştir. Buradaki ikameti, yeni manda, Balkan antantının diğer de 
ri, Balkan antantının sulh siyasetindeki endişelerle vahimleşmiş §U saatte Bal- !erinin de hissiyatı budur. Avrupa 
kat'iyyet üzerinde hiç bir şüphe bırak- kan devletlerinin muttasıf oldukları iş şuıı korumağa· muvaffak olmak için. 
mamıştır. beraberliği fikrinin tabit bir neticesidir. na, Bükreş, Belgrad ve Ankara en 

Roma, 16 (A.A) - D. N. B. Roma si- Metaksas a8ylediği nutukta, adalardaki gayretlerini sarfedeceklerdir. 
yasi mahafilleri Romanya - Türkiye mü- son nutkunda yaptığı gibi, bir harp ih-
zakerelerini dikkatle takip ediyorlar. timalini reddetmiştir. Blr kaç hafta ev- Atina, 16 (A.A) - Gafenko bu ,. 
Romaya gelen haberlere göre, yalnız si- vel Mussolini de halli ancak harple ka- Metaksas ile iki saat görüşmüşti1r· 
yasi bir vesika olarak değil, bilhassa bil olacak her hangi bir mesele mevcut - *-
askeri bir anlaşma olarak telakki edil- olmadığını bildirmişti. Bu hakikat avam VA YDMAH 
mekte olan bir paktın akdi yakındır. Bu- kamarasında tekrar edildiği gibi eylQl- İDAM EDİLDİ 
na binaen iki memleket Balkan antantı- deki Nürenberg millt sosyalist partisi de 
nın bitaraflık prensibinden aynlmı§ gö- Alınanyanın mUsalemetperver temayü
rünüyorlar. lAtını teyit için •Banş kongresh ismi-

Haftanın siyasi ndzaJu 
••••• • ••••••••••••• 

Versailles, 17 (A.A) - Altı 
katletmiş olan Vaydman bu sabah 
tinle idam edilmiştir. 


