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ilin münderecahndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

lngiliz Harbiye nazırının 
Par is ziyareti 

Paris, 20 (ö.R) - İngiliz harbiye nazırı bay 
Hor Belioa Fransa - İngiltere cemiyetinin daveti· 
ni kabul ederek '4 temmuzda Parise gelecek ve 
tcrefine verilecek ziyafette hazır bulunacakbr . 
Davetliler aruında bir çok lngiliz belediye rciale
ri de dahildir. 

• _________ _J 
Yeni >... Malhuaında Baı·•...-. 

Yugoslavya B. Antantına Sadıktır 
Rısır Da. Nazırının Temasları 

Şarki Akdenizin sulh nizamına aid görüş birli
kuvvetle teyit etmiş bulunuyor • • 

gımızı 
w• 

~~~~~~~~~~~--------~------------~------ı~--

Abdülfettah Yahya Paşa bu akşam An karadan ayrılacaktır 

Abdtilfettah Yahya paşa .Milli Şcfimizıe 
Hariciye vekilimiz .Mo!kova büyük elçfmizle 

Sen cnpurda hlr koni erans 
Fransa ve lngiltere tam bir iş 
birliği projesini görüsecekler 

-~-----------ı Londra 20 (ö.R) - Uzak şark Ingiliz 

Beledı• ye ve Fransız hava, deniz ve kara kuvvet-
lerinin kumandanları arasında Singa -

llAemurlarını purda yapılacak konferansta hazır bu-
lYlı ıunmak üzere Ingilterenin uzak şark 

---·1:! filosu başkumandanı amiral Slr Persi 
D Nobl Singapura hareket etmiştir. Kon -

e11let memurlarından ferans Perşembe günU başlıyacaktır.lki 
ayrı tatınaJı taraf erkAnıharbiyelerine mensup bir 
doğru değildir.. çok zabitler milzakerelerde hazır bulu-- *- aklar ve uzak şarkta deni?., hava ve 

HAKKI OCAKOCLU ::;ada Ingiliz _ Fransız işbirliği hakkın-
----- da hazırlanan bir proje üzerinde müza. 

~~m layı~asının Büyük Millet kerelerde bulunacaklardır. . 
!Jedısınde muzakeresi, şimdiye ka- Salisbury 20 (A.A) - Burada bır n:
Cl~r .~m~Jin~ nadir tesadüf olunan tuk söyliyen Herbert Morisson demiştir 
buyuk hır a laka ve hararet içinde de- ki: 
vam ediyor. Bu layıhanın T ürkiye Japonyanın bize yaptığı şeyler Çem
umumi efkannda ve bilhassa m ali berlaynın seleflerini meıarl~rından sıç
ve iktısadi müesseselerd e çalışan üc- ratacak mahiyettedir. Çinde maruz kal
retli memurla r arasında uyandırdığı <lığımız mUşkülAt hariciye nazırlığında 
bazı endişelerin m üzakerelerin hara- bulunduğu .zaman Sir Con Saymen ta
retlenmesinde başlıca amil olduğu rafından tatbik edilen kötU rej~ ve 
muhakkaktır. 1931 senesindenberl hükilmetin takip et-

Çünkü layıhada zeka ve kabiliyet tiği harict siyasetin neticesidir. 
b h FraMt.Zların bll§kumandanı G,Gamelin 

----tr·---

P a ris t e 
-*-. 8rldye vekilimizin 

™!oskovaya matasav· 
~er seyahatine büyük 
e~emmi1et veriliyor 
Ankara 20 (Hususi) - Dost ve kar-

deş Mısırın hariciye nazın ekselans Ab .. 
dUlfettah paşa, maiyetindeki zevat ile 
birlikte bu sabnh saat 10,30 da Gazi ter
biye ensütüsUnU ve enstitünün civarın
da bulunan usta okulunu ziyaret etmi~ 
lcrdir. 

Saat 13,30 dn, dün bildirdiğim gibi 
başvekilimiz misafir hariciye nazırı §e

re.fine Anadolu kulübünde bir öğle ye
meği vermişlerdir. Yemek çok samimi 

- SONU 7 nci SAYFADA -

Londra 
---'1:!·---

K r al Zogoya 
--tr-

inglJ terecle yerlepn~ 
m üsaadesinin redde· 
dllclilbd tekzip ediyor. 
Londra, 20 (Ö.U) - Arnavutluk kra-

lı Zogoya Londrada yerleşmek ruhsatı
nın İngiliz lıükümcti tarafından redde
dildiği tekzip ediliyor. Kral Zogo böyle 
bir ruhsat istememiş, sadece istediği tak
dirde bunun nasıl karşılanacai;rı hakkın
da bir tahkikat yaptırmıştır. 

Verilen cevapta, mutat kayıtlar dahi
linde, yani kendisine gösterilecek misa
firperverliği ıoiyast maksatlarla suiisti
mal c!mcmesi şartiylc, İngilteredc ika
me•inc Londra hilkilmetinin hiç bir iti
razı olınıyacağı bildirilmiştir. Arnavut 
hükümdarının bu tcşebbilse ne netice 
vcr(•t'Cf:I henUz malQm değildir. 

Plrhan •apara 
temmuzda geliyor 
İstanbul, 20 (Husust) - Almanyada 

P":~ına İr İsse aynlmamasının -= SONU 3 t)NCtl sAJdFEDE -
mu~tesep hakI:ırm ihmal edilmesinin - ~:_:~~~=:..:.:__-:

1
:,---------·:r=ı=,:--:k;---------;ı;---:.-::---.::---

t~vlıd eylemesı melhuz netayici üze- A . anı o yo e ÇiSi 
~::~~~~:1::i,:~a n:~7r!~~ri~71: m er 1 n 

Denizyolları hesabına inşa edilen Pir
han vapuru temmuz iptidalarında lima
nımıza gelecek, müteakiben Etrilsk va
puru, üçüncU bir kazan illve edilmek 
tıZere Almanyaya gönderilecektir. 

afa ugratmakla kalmıyacağını ve ma-

tk~e~~::~~~~?~~~~~=rtl~l~:::~ J barı·cı·ye nezaretı·ne enerı·ı·k ğını .söylemekte mütte fikt irler . a po n ya 
. Bı~, daha ?arcm layıhası lcra V e- 1 •k• k d• 

kı11erı Heyetınde tetkik edilmeğe ı• 1 yazı ) J ) me top ver } baş~an.?ı~ı tarihten itibaren hu h usus- ısan a 
takı duşuncelerimizi fırsat ve imkan 
?~hilinde bu sütunlarda belirttiğimiz 1 

ıçın tekrar bu mesele üzerinde dura
cak değiliz. 

Esasen matbuat vasıtasile, hususi 
mektuplarla bütün düşünceler Bü
~~ Millet Meclisi azalarının gözleri 
onune konulmuştur. Son söz onla
rındır. 

Bizim hurnda bugün mevzuuhahs 
eylemek istediğimiz mesele memur
lar arasında Lir teadül vücuda getiril
mesi düsünülürken belediye memur
larının ihmal edilmi~ bulunmasıdır. 

Şehirlerin imarı , temiz tutulması, 
hnlk hizmetlerinin tnm ve kamil bir 
şekilde görülmesi gibi çok ehemmi
yetli vazifeleri omuzlarına yüklediği
miz belediye memurlarını diğer dev
let memurlarından farklı bir vaziyet-

- SONU 2 1Nci SABiFEDE -

HAKKI OCAKOOLU 

hayda .'laponlarm imtiyazlı mıntaka hududunda faaliyeti 
- YAZISI 5 inci SAYFADA -

·····R·üyaıa;· .. ··ı 
--o-

Başımıza gele-
! cek hcidiseleri 
Peşin olarak haber 

verirler mi? 
Bu mühim tetkik serisini bugilnden 
itibaren 6 ıncı ısfthifemizde okuya
caksınız.. 

al!ı~ bt~M!~!I ru. 
ya mütahasmı oıılan size tabir ede-
cektir. 

IB. Galenkonunbeyaı:ıatı 
Belgraddan gönderilen mesajda Yu
goslavyanın diğer Balkan müttetik

lerile görüş birliği bildirildi 

Ankara vaziyeti büyük bir itimat 
ve soğuk kanlılıkla karşılamaktadır 

Istanbul 20 (Hususi) - Romanya hn
riciye nazın B. Gafenko bugün saat bir
de Daçya vapuru ile Yunanistandan gel
di. Rıhtnnda vnli muavini, · Yunan ve 
Rumen elçileri ile Bükrcş bilyük elçi
miz B. Suphi ';l'nnrıöver tarafından kar
şılandı. Nazır .sruıt dörtte Haliçteki Fe
ner patrikhanesini ziyaretle baş papasla 
görüştti. 

B. Gafonko saat altıda yine Daçyn va
punı ile Köstenccye hareket etti. 

Rumen hariciye na.zırı hareke
tinden evvel fU beyanatta bulun
du: 

«- Atinada iken Belgraddan 
bir muaj aldım. Bu muajda Y u
goılavyanın da Balkan antantının 
•ulhu teminde amil olduğu nok
tasından diğer Balkan devletleri 
ile müttehid bulunduğu beyan 
edilmektedir. Görüı mutabakatı
mız.dan ıevinç duymaktayım.» 

- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE - B. Gafenko 

/zmirin hayati mevzuları 

F narımıza rekabet değil 
takdir bekliyoruz 

Inanbulda bir ~onal Fuar 

yapılmak istenildiQin& 11amnıtık. Bu lngı·ıı·z kralları 
mevzu üzerinde Izmirin derin haua-
liyetini gösteren btr çok 11(Uılar al- ~---
maktaJIU. Bunlan ııra U. 11azma111 Perfembe IÜllÖ 
bir vazife biliı/onu. inpitereye dömntif 

• Bugün hay~t·ta· u ~.• t~d~f. edilir bulanacülar-
ki memleket ıımı talut lfl IDUf gıbı can- Londra, 20 (Ö.R) _ Kral ve lcrali~ 
dan ve büyülı: bir aılt ile yürütsün. Hu- Din fıigiltereye dönllfil mUnasebetiyı. 
ıuat menfaatlerin her teYin fevkinde tu• hilkilmdarlan aeJAmlamak üzere Avam. 
tulan, en yakin doıtlardan, akrabadan kamaruı bir maruzat metnini kabul et. 
bile menf aatıiz, en ufak bir hizmet bek- mi§tir. Parllınento Azalannın krBI ve 
lenmiyen bu harp aonu in.anlıimda kraliçeyi alkqlıyabilınelerine lmkAn ver .. 
memleket menfaatini memlclcet hizme· mek üzere önUmUzdeki perşembe gilnil 
tini derin bir ferağatle, aarıılmaz bir A vnm ve Lordlar kamaralannın milza .. 

- SONU 7 iNCi SAHİFEDE - kerelcri tatil edilecektir. 

Bazı düşünceler : 
•••••••••••••• 

Niçin btiylesi olsun da- Böylesi 4i~ .. 



--··- .. ..,~. 

ŞEHiR HABERLERi 
•• 

Valinin güzel bir • 
emrı Uzümsuyu 

Belediye 
Memurlarını 

---'Yz---
De11ıeı memurlaPında 
ayrı tutmalı 
doğru değildir-

-*-HAKKI OCAKOCLU 
T AR1Hl ROMAN : Y A Z A N : Şahin AKDUMAN ----<:r--- Memurlar biribiriııi 3-· 1 h raca tına 

Başlanmışhr 1 ı d 
-BAŞTARAn ı INct SAHİF'mE 

işte vaziyetimi, perişanlığımı 
yorsun Mehmet... Döktüğüm 

görü. 
göz-

Bir kaç gUn evvel bir ma!ralemizde sevme i ve sayma 1 ır te bulundurmağa asli hakkımu: yok 
mevzuubahis ettiğimiz gibi Türlriyeden tur. Filhakika mevzuatımız belediy 

yaf /arına da dış pazarlara üzüm suyu ihracına baş- memurlarını vazife ve mesuliyet ha• 
lanmıştır. "Evvela insan, hassaten Türk olmak kınımdan devlet memurlarında 

• 
ınanmıyor ? musun •..• 

Geçen sene Üzüm kurumu tarafından •t •b . l VQ"9l.femi..,ı· ..., ayırt etmiyor. 
tıkveikincitefrikalannhülisuı: lbirdarbehazulanmışda,benimbun- yapılan tecrübeler müsbet neticelerini ı ı arıy e saygı M M yapacagız,, Lakin terfi, terfih ve emniyet ba 
cM~~tcıplı bW gec~ ... . s~leym~yede dan. hi~ hah:rim yokmuş.:·· Meğer?e: vermeğe başlamıştır. Koopcr:ıt.ii birlik- Vali B. Ethem Aykut bütün memurla- kımlarmdan maaleaef bariz bir ayrı 

§eı1hul1Blılm Esad efen~ının kona~nda, senan opmege kıyamadıgım o mını Ieri adına Almanyaya bir milyon litre ra aıağıdaki tamimi göndermiıtir: lık göze çarpmaktadır. Bu ayrılık: 
bahçede ... Gece yansı bır genç ~lıkanla mini parmaklarının arasına gizlenen üzüm suyu satılmıştır. Muvakkat kabul - dnsan1ar evvela insan ve bu arada belediye memurlarından dirayet v 
dola§ıyor ... Gayet yavaı ve SCS$1Z adım- keskin hançer, bir vuruşta işimi bi- yoliyle gelen varillerle ihracata başlan- da hassaten Türk olmak itibariyle birbi- ehliyet bakımından temayüz edenle-
larla bahçe kapısına yaklaşıp ~pıyı vu-, tirmek için fırsad kolluyormu§ da, ınış bulunuyor. rini sevıneğe, gerek yaş ve gerek resmi rini kadroda tutmağa engel tcşkiI 
ruyOT... Kapının arkasından bir kadın ben bir kör gibi, şimdiye kadar derin ÖnUmüzdcki mevsim için Almanlar mevki noktasından da küçüklerin büyük- eyliyor. 
seri: bir gaflet içinde yaşamışım~ ... Hani daha beş milyon litre almağa taliptirler. lere Nıygı göstermeğe ve büyüklerin de Vaziyeti mevzuatımızla karşılaş-

- Senmiain J\.fehmet' diye aoruyor •w• • • 1 · •w• • b k •v d d k ·· · w G . ' ' ··· · ettıgımıı. yemm er, ıçtıgımız u a- Dıger memleketler en e ço musaıt küçüklere karp şefkat beslemege mec- bralım: 

~cın; . , . dar antlar ... Bunları ne çabuk unut- teklifler gelmektedir. buriyetleri vardır. Devlet karşısında her Belediye kanununun yüz ikinci 
- enım, Akile •... dıye cevap vermesı t ' S · d w tt•w · f u·· ·· k tarafınd t lan ı·lk h · b. ki ahi l h f dd ' bel d ' · · ·ı b"l .. . un r. · · ana ınan ıgım, e ıgın ve a zum urumu an a ı angı ır mev e s p o an er sını ve ma esı e ıye reısı ı e ı umum 

uzenne kapı yavll§Ça açılıycw ..• D1.§4nya d k t . l . ld d d b w 1 . tikbali ,__,_____ d ··-~ı.d·ml . L bel d. hd l . . .. z b. . l ve sa a a yemın erme a an ı- a ımın ngcı arımızın ıs oaAlllllll- erecede memm Te mu1JTIU1 ı enn, K.a- e ıye memur ve müsta em erını 
guze ır genç kız çıkıyor ... V c delıkan ı v • • dak"k d klı k" d k f d 1 · 1 d w v "- ı l k ..__ __.ı_k. gım ıçın, şu ı a a a mın, ze a- an ço ay a ı netıce er oguracagına nun bakımıudan küçüklerin büyüklere vazifelerinden mütevellit cürümle-
- e e e vercre navıızun yanm.ua ı k t• d .. h d. h kk-L . 1 ,__, __ ,,_bilir' d 1 
ka doğ ·ı ı· la mın uvve ın en şup e e ıyorum ... mu & Gl\. nazarıy e Da1UU1 • alelderecat itaat ve nihayet insan olmak rinden o ayı memurin muhakemat 

meryeye nı ı er ıyor r. Ah _L b dal v _ .ı .. l . M kal . d d , __ ı.. 1 di~· iz 
Orada rdu.kla rada k ·- mcus;, u a ... 1'.a<ltn soz erme a emız c e U<.W eye gıın şe- hasabiyle de saygı ibraz etmesi pek ge· kanununa tabi tutuyor. 

la • botlu Mn sıh t bf!.~~k :ızb. atg inanmak, kadın vefasına bel bağla- kilde bu üzüm sularına ilavesi icap eden _u• b"• ld ... h ld ... f al Yine ayni kanunun yüz sekizinci maga aş ıyor... e me uyu ır e- ak t .. . . 1 k re&ıı ve ta ıı o ugu a e, unı orm ı 
u. end. ka-'A k Akileye ne • · m . .. ete bu saflığımın, bu aptallı- yuzdc yınni alkol tin bclıe.meha mu va - .. .f h 1 h k t maddesine göre belediye zabıtasına 
~~:ğ ışeye " ..... Arkail de lah ıçın ;;.mm simdi cezasını çekiyorum kat kaydi usulüne tevfikan ithaline izin ve unı ormasız azı memur arın are e • ka l ) 1 b kar 
'"" ....... ı ını soruyor... e an .. yor: .,. ~ •·· lcri daire amirlerine karıı güya kendi rşı ge en er, dev et za ıtasına şı 
cA1kımız büyük bir tehlike karşısın- Fakat niçin susuyor sun'? ... Rakibi- verilmesi lazımdır. hesabına mühimsemez: gibi davranarak gelenler gibi tecziye ediliyor . 

.ı-.ı M .._met. A--ı rıt_ ı · min ismini ne den bana haber vermi- Bu takdirde adi üzümlerle rekoltenin Belediye memurları mAA• bakı-
gg,u.IT, e" .. ll'' .. m.amız ~mge ı- h 1. bir saygı eaeri göstermeğe lüzum göster- ~ 

yor sun'? ... Bunu her halde ögw renmek bir mühim kısmının üzüm suyu a ınde mından barem kanunu hükümlerine 
yor ••• > b w l medikleri hayret ve esefle görülmüıtür. 

isterim ... Bunu bana söyliyeceksin ihracı mümkün olacak bundan agcı a- Bu hal ne cesaret ve ıecaat ve ne de be- tabidirler. Vazife ve mesuliyet nok-
Mehmet, o dakikada aynaya bak- Akile.·· nmız çok faydalanacaktır. yenilen bir hal ve vasıf değildir. tasından devlet memurlarından farkı 

sada yu .. zünü gö-· -•ınr, kendi•in- Bir kaç dakika kadar süren bir sü- -- ,_ olmıyan belediye memurları terfi ....... ~~ " c Bu saygı resmi mertebe ailsileai noda-
den korkardı ... Bunu farkcden Akile kut. .. Mehmedin, derin bir surette anavar sından bir korkudan doğmayıp bir lüzum hakkından mahrum denecek bir va-
Clerin bir surette •'"raıldı... Gencin yaralandıgıv nı gösteren bu acı sözler- 11 el ziyettedirler. ..... ve duygudan teve üt etmeai lazung en 
--'-resinde kandan hiç bir eser kal~ ler ile karşılaşan Akile, önce biraz şa- b 1• . . ih al dilin . ,_ _ ~ Zira her belediyenin çok mahdut 
~· AJ J k • u azımenın m e esı ve a.asoen • • 
mamıı, o güzel yüz tıpkı .balmumu sırdı ... Fakat bu şaşkınlık çok sürme· lıyaşınaa ıyaıJTU· b ta alınması dov akbul aa· Valimiz B. Ethem Aykut olan kadroları ıçınde kolay kolay 

d. Hak b hd 1 b f 1 u vrm gru ve m f• · 1..ııt_ el ' k •• LÜ gıôi sapsan kesilmiıti... Genç kızın ı... sız ir te it e, ir i tira i e • yılamaz:. Bilhuaa bir aile demek olan mde taT%1 her ,eyde ve harekette halkı- ter ı lrn1UU1tnı e geçınne mum& n 
eöylediği bu sözler kafasının çalış- karşılaşıldığı vakit yapılan bir hare- ya tecavüz efmlŞ memurlann reamt rabıtaları, talı.at tekilde mıÜ nümune olan ve nümuno olmaaı olmı~or. • • 
ma.sını birdenbire durdurmuş, adeta ketle hemen yerinden fırladı... Sev- Za11aJlı #9ftlluJı d . t dostane olmak lhmıda. iktiza eden resmi k.lımelerin bu noktada istikbale emnıyet noktasından ıse, 

·ı· ' ' · d d" dk d d :'I'- e aamım ve b la · 1 · "dd k f • onu P§kına çevinniıti... Bön bön gı ısının ônün e ım i ur u... hastalanaraJı Memurlann birbirlerine bu aykm mua- da ciyi örnek> teıkil etmesi gereklidir. d?n nn vazıyet en cı en ço ecı-
alık alık kızın yüzüne bakıp duru- ~e~ç kı7., o vaziyetle kadın haysiye- ölmüştür.. ır. 
yordu .•. Tıpkı dilsizlere dönmüQtü. .. tını, kadınlık vakar ve gururunu G .. lizar k h. ... d t B Hali B l d • •• • • k Kadro harici kalan devlet memur· 

~ ·1 ed b" h k u so 86 
..... a o uran n. ce 1 e encumenının ararı Tek bir kelime bile söyliyemedi ... Bu temsı en ır ey el gibi canlı ve dınd b" kadın b ta .. aca tl e e Y lan iki ay tam, bir vazifeye tayin edi· 

l . . a a ır za ı ya mur a e k 1 d da 
f&Jkınhk, belki de çok uzun bir mü- mana ı ıdı ... Ela gözlerini, haksız bir cidden müessif bir hadise haber venni _ linceye adar müteakip ay ar a 
det sürerdi ... faht Akile onun elini muamele gördüğünü ve gücencliğini r ş s• 1 12 k h 1 nısıf maaş alırlar. 
tuttu ... Hafif tazyiklerle onu sıkma- ima eden bir bakışla Mehmedin üze- ırBn. Haticenin iddiasına nazaran altı ınema ar ' a ve· er Belediye memurlan nizamnamesi· 
ğa koyuldu ... Bu hal gencin kendini rinde gezdirdikten sonra: yaşındaki kızı Perihan ayni mah~llede ne göre kadro harici kalan memur-
toplamasını ve kafasının yeniden iş- İ§te vaziyetimi, perişanlıaımı oturan Mehmet adında bir gencin mUes- b k d k k 1 k larına beı senelik hizmetleri için bir, 
lemeğe başlamasını temin etti ... A- görüyorsun Mehmet, dedi ... Düktü- sif bir tecavüzüne uğramış ve bu yUz- ı•re a ar açı a aca on senelik hizmetleri için üç aylık 
man yarabbi, Akile acaba kendisile ~üm bu göz yaşlannın samimiyetin- den nğır hastalanmıştır. maaş tazminatı tanıını§tır. On sene· 
latife mi ediyordu).. Ondan ayni- den de mi §Üphe ediyorsun)... Ha- Zavallı kız çocuğu zabıtanın gösterdi- den fazla hizmet edenlere de fazla-
mak ve aıbnı unutmak ... Belki de lim, kurbanlık koyun vaziyetinde ol- ği lüzum üzerine derhal memleket has- Dahiliye vekilet.i, oehirlerin hususiyet• gısız gazinolar saat birde, alafranga çal- 11ndan birer maaı verilmektedir. 
,.anlıı anlamıı olacaktı) ... Ve hemen duğumu göstermiyor mu>... Senden tanesine kaldırılmış, tedavi altına alın- !erine göre değifen gece hayatının tanzim gılı gazinolar aaat ikide barlar saat üçte Memurin kanunu ölen memurla-
genç kıza sordu: aynlmak mecburiyetinin beni ne ka- mış ve hayata gözlerini ywnmı:ştur. i,ini aon bir kararla belediye encümenle- kapamnıfbr. nn aileleri için muayyen bir tazminat 

- Ne dedin, Akile... Ben yanlıı dar peri§Ml ettiğine, işte şu dakika- Ölüm hadisesi üzerine suçlu yakalan- rine bırakm11ta. Bunun üzerine belediye Polis memurlan dün gece bu gibi mü- verilmesini amir bulunduğu halde 
anladım değil miL. Bana bir az ev- daki durumum, en sadık bir §ahittir .. mı~, adliye tahkikata el koymuştur. Sö- daimt encümeni toplanarak tehirde ıece eNeaeleri dolqarak tebligat yap1111ftır. belediye memurlan için hiç bir hü
vel. ayrılmak ve birbirimizi unutmak Senden aynlmak ... Ben buna katlan- nen Pcrihanın cesedi iizerinde otopsi ya- çallflUl müeaeaelerin çalıpna saatlerini Fakat merkezi bir ltaç kahve hariç olmak küm yoktur. 
lazımgeldiğini sen söylemedin değil mağa mecburum, Mehmet ... Bir ta- ptlarak ölümü intaç eden sebep araştı- tesbit etmiı ve bu da vilayetçe tasdik üzere diğerleri yine eskisi gibi aaat on bir- Bu şekilde mukayeselere devam 
miL. Bunun hiç bir veçhile müm- raftan vazife ve vicdanım, diğer ta- n1acaktır. edilmiştir. de kapanmııtır. edilecek olursa devlet memurlan için 
kün olamıyacağını, benim gibi sen de tarafta senin aşkın •.. Bir tarafta ateş. -*- Dün geceden itıbaren tehirdeki bü- Belediye daiaıt encümeninin bu ka- kabul olunan bir çok haklardan bc-
pekala bilirsin... Öte tara~a nu~ ... İşte ben n~ı:ı bıra- Dr .. Hatip oğlu Esat tün kahveler on bir yerine aaat birde, ai- rarının gece bayab üzerinde müsbet neti- lediye memurlarının istifadelerinin 

Genç kızın dudaklarında tekrar o kıyor ve ıster ıstemez kendımı ateşe Dr. Hatipoğlu Esad on beı gündenberi nemalar on bir yerine aaat on ikide, çal- ccler yapmasına intizar olunabilir. derpiş edilmediğini belirtmek çok ko-
acı, o derin manalı tebessüm... atıyorum ... Böyle yapmağa mecbu- İstanbulda bulunuyordu, dün şehrimize Jaydır. 

- Vaziyet böyle icap ettiriyor, rum ... Ba~ımızın üstünde müthiş bir avdet eden sayın doktor tekrar muaye- Hayat bahallılıg" 1 Bı· r heyet geldı· Belediyelerin diğer devlet müesse-
Mehmet ... Bundan sonra birleJDle- tehlike bulutu dol8§ıyor ... Ve bütün nehanesinde hastalarını kabule başlamıı- selerinden ne farkı vardır~ Hele te-
miz ve atkımızdan bahaeanemiz im- ailemizi tehdit ediyor ... Onlan kur- br. 2'ieCll'et uefıaletl Denl~ollaPının kaütlük meselesi memuriyet hayatı-
kanaızdır... tannak için kendimi feda etmek la- -*- IJaltaJıJdıla -., nın en kuvvetli teminabnı teşkil ey-

- imkansız mı, dedin>... Ah, zımgeliyor ... Artık anladın mı, Meh- E G E D E çalqmasını etüd lediği halde belediye memurları bun-
evet işte hakikati şimdi seziyorum .. met>.. Beni hala vefasızlıkla kalp- mücadele edecelı. edeceJıtlP- . dan da mahrumdurlar. 
Sözlerini yanlıt anladığıma ihtimal siilikle ithamda ısrar eclecekmi sin>.. Çekirge müca~el~si . Ticaret. vekAle": şimdiye kadar ah- Denizyollan teşkilatının Izrnirdeki ça- Belediye vazifelerinde ömür eski-
vererek, asıl demin hata ettim... Ve Kızın vaziyetindeki canlılık bu Eg~. mıntak~sında tatbik cdılen çekir- nan tedbırlere ragmen hayat bahahlığı lışmalarını tanzim için etiidler yapmak ten kaç vatanda~ mahrumiyet ve se-
8ana inandıgvun ı·ç·ın, en bu··yu··k hata- ·· 1 · · · · d .. h ' . ge mucadelesı ay sonuna kadar ikmal ile lSyıkiyle mücadele edilemediğini ve üz.ere bir heyet gelmiştir. Bugün de fal t · · d h t .. l .. soz erın samımıyetm en şup e ettır- dilm. .. İ . . .. .. . . e ıçın e aya a goz erını yum-
yı da evvelce h•lemı'• bulundum... · k b. hel"v . b" k . h" e ış olacaktır. Halen mucadeleye z- müsbet neticeler alınmadığını tesbit ede- umum mudur muavini B. Haşmet Dül- ..t-ı• kt d 

~ :ır mıyece ır agatı, ır uvvetı a- . . • . . . . + __ . mu:t·~r ve yumma a ır. 
Herko·ı·n Airnnda bu ıı"ı"r n<>rçası do- . d. B h. __ .:ı M h . d. mır vilayetinde son verilmıştir. JUııır rek vek:Alet teşkil.Atının bu mevzu üze- geve Den.izyollan işletme şefi B. Zeke- 1930 1 d d.l beled. ""' -- ~ ız ı... unu ısaeuen e met, şım ı Man. h k h b. yı ın a neşre ı en ıye 
laşırdı da, ben buna asla ehemmiyet bir az yavaşladı.. Kendini bile bile "kdısa uk~udun~.a .. ulmç ··unı·· alinb.unldc teır r~de ehemmiyetle durmasım bildirmiş- riya şehrimıkil·ze geleceklerd.irllan. · kanununun 103 üncü maddesi bele-

d . kad d . .b'd· h k E Akil b J mı ar çe ırge goru uş ur, ar - tır. Yeni teş . Atta Denizyo aervisiııe d' l "f l . d k vermez ım c ın enız gı ı ır iç ateşe atma ... :vet, e öy e söy- izi ekt d' B ıye memur anna vazı e erın en çı -
inanmak olmaz ha.> ("')senden m;p- l · t• B" k b k d b .. - m cnm e ır. u mevzu Uzerinde Blınacak tedbirle- körfez vapurlan, tahmil ve tahliye işle- tıklan zaman verilecek tekaütlük ma-.,..- emış ı... ır genç ızın u a ar u * . ~--b· . . . p,--1. . lik d h .1d. 
he etmek a•la" aklıma gelmezdı·.... ··k b" f d k" l w k J . . - - rı loC6) ıt ıçın evvelce tetkikler yapan .n. rı, tersane ve acentea ı ır. Liman- lan h kkı d b. • . .. yu ır e a ar ıga at anması ıçın, ld Lo Behmanın da 1armın 1 . . d lar k1a a§ a n a ır nızamname ya· 
Meğer ne kadar ahmak, ne kadar bu- ortada mühim bir sebep olması la- a m ~dne ve • . ~a~r. ar servısıne antr_cdarpoelve dahil~ dir, - pılmasını amirdir. Kanunun tatbik 
•.ıaı · · · A k b" b' · · · 1. d Aa b b yeru en tetkikine karar verilınişür. vuzluk ve fener ı eri . k.. . . . d k ld .. a a ım11ım 1... rtı ır ırırnızı zımge ıyor u. .. ca u se ep ne Mıntak .. .. . . . . Emin Ali mev une gırışı o uz sene o ugu 
unutmak ve aynlmak lazımgeliyor .. idi'? insan hile bile kendini nasıl ate- • • • mal a: ticaret mudurlilklen, çalış- Denizba~ ~fl~rınde~ B. bakkınd halde hala hu nizamname yapılma· 
Öyle mi küçük hanım) .. Demek, yeni şe atar'? ... Kız, ailesinin etrafında bir Alı Af şının cezası akınar;ı hayagult ~!ı:~tzm~; ~~e':uı vası ;rı a mı~. kanunun bu hükmü yerine ge· 
bir yavukluya rastladın) .. Ve bu kü- tehlike bulutu dolaştığını söylemişti.. • f [ d Yİs an meş 0 

• ' . .. ~~ur. tirilmemiştir. 
çülc Mchıned" b kı k. b' t liJc • D k Akil b hl"k . ··nı k ın az O un U tanbul ve Ankarada pazarlıksız satış Denızbankın alameti farikası olan (D. M l d b. t d"l _ 
bi fırlatıp d::n p .._~,_ ı. tiı~ er ~ı- . ~mk d .. e: fedau te ıkareyı o emd~ .Muğlanın Katrancı köyünden l\lebnıet kanun~un tatbikatı da mmtaka ticaret B.) harfleri, 1 temmuz kabotaj bayramı d emut~ ar a~asın ba .. t.~r eaT~ ki~u-

, a auııaA ıs yorsun r •• ıçın en ısını ya ar ver ı... .. dUrl .. ğ.. b akı1mıştır .. .. lardan diw 
1 

dan cu a ge ınnenın, u un ur ye 
Ben ne yapacağımı ve kozumu ki- Bu tehlike, acaba ba§ka bir suretle oğlu Durmuşu parasına trunaen öldür- m~ u une ~ · . gunu vapur ve ger vası~ ar umumi efkannı meşgul eden bir ha-

• J y ed w• · k .. 1 b·1· .. 1 · d"' l b. .. meltten ç1 1 Aydın ıı..- ah- yat bahalıhgı halısında yenı ve ras- kaldınlarak yerine eski Denızyolları d. h }' ld.... - l d --'--mm e pa eccgımı pe guze ı ı· on enemez mıy ı r ••• ~te ır yıgın su u o up a5u ceza nı 1 t db. 1 ah cak . d . . alAm . i rik lan (Ç ) ıse a ıne ge ıgı şu gun er e açewa 
rim •.. Evet aynlmak birbirimizi gör· muamma ... Bunların mutlaka halle- kemesince idama mahkfun edilen Mus~ yone e ır er na tır. ı aresırun eti a ası o apa bu adaletsizliği ortadan kaldırmak 

ek 1~-- ld'W• . • .. l . d'l . l" d taf nl Ali Af. . d'· bah -*- takılacaktır. .. k·· 1 mem ıazımge ıgını, ııte soy eclın.. ı mesı azım ı... a o., u şının cezası un sa S mum un o amaz mı? 
Fakat bu cümlenin tamamlanmasına Mehmet genç kızın elinden tuta· infaz olunmuştur. evdlli ~I dö~~ -*- Dokuz senedir yerine getirilmiyen 
ve bir §eyin daha bilinmesine ihtiyaç rak tekrar yanına oturttu ... Deminki 25 yaşında bir genç olan idam malı- . Karataşta İngılız bahçesınde hır hA- Bıçakla Y&J'.alamış bu kanuni hükümden dolayı kimseye 
vardır.. Beni bu cezaya çarphran, gürleyici ifadesine bedel, hu sefer bir kfunu pazar gilnü İzmirden ~ydına sev- ~ olmUJtur. Ke~. ~aşören adında ~ caddesmde oturan 12 bir sual tevcih edilemez mi) 
acaba hangi adamın menfaatidir) .. yavaşlık, bir rikkat, bir mülayimlik kedileceğini öğrendiği zaman sevinmiş bır genç,. evvelce sevıştiği 16 y~da ~: yaşında Hüsnü, Muharrem adında bir Belediye memurlarının istikballe
Bana ismini haber ver de, bu bahti- manası sezilen bir vaziyetle: ve bu sevinci Aydına kadar devam et- a~~ b~ kızı ve bu kızın valıdesını çocuğu bıçakla kanundan yaralamıştır. rini emniyet altında bulundurmak 
yar rakibimin kim olduğunu öğrene- - Fakat ne den kendini ateşe m.iştir. Jandarma nezaretinde Aydına dovroüştUr. Suçlu yakalanmıştır. Demir maske belediye hizmetleri için de bir temi· 
yim .. Ve gidip hemen onu tebrik ede- atacaksın, Akile> .. dedi. .. Bırak senin giden suçlu, idam kararının temyizce nat teşkil eder ... 
yim, olmaz mı küçük hanım>... için başkalan yansın tutuşsun ... Bu- bozulduğ_unu w~~or ~e. tekrar muba- HAKKI OCAKOCLU 

Gencin sesi, perde perde yükseli- nu asla yapmıyacaksın değil mi... kem: edil.e~e~. 1.~m sevınıyordu. -*-
yor ve kuvveti gittikçe artan derin Hem bunu yapm.ıya neden mecbur Al~ Af§ının olum cezası sabah erken- lzmirin En Güzel yeri Bn. Faziletin zorla 
bir hiddet ve kin borasının onu co}- oluyorsun>... Bu vaziyet, ba§ka bir den ınfaz olunmuştur. paralarını almışlar 
turduğu ve aanbğı fark olunuyordu. suretle önlenilemez mi) .. Demin aile- -- Kızılçullu civarında Bn. Fazilet..adın· 

içinde derin bir yesin, müthiı bir nin ba§I ucunda dolapn bir tehlike- N. Şehı· r Gazı· DOSU da bir kadın iki :kişinin tecavüzüne uğrı-
öfke ve ümitaizlik fırtınasının akis- den bahsettin? ... Bu ne cins tehlike- I şa 0 yarak üzerinde bulunan 38 lirası gas-
leri gürliyen titrek bir sesle ilave etti: dirL. İzmir Alyoti biraderler E. K Şirketi bedilmiştir. Yapılan tahkikatta Seyfi Er-

- Yazık, Akile.... Çok yazık.... - Babamı tazyik ediyorlar .. Meh- muhasip ve salfilıiycttar memuru mezu- kin ile arabacı Ahmet Yücel bu kndıııı 
Meğerse, bana karşı ezici, öldürücü met ... Ve beni zorla birisine vermek nu bay Servet Algın ile Aydınlı B. Riza A Ç J L D J Buca yolundaki Darülacezeye götürüı'-
• istiyorlar... Işlak kızı bayan Ferhunde Işlakın ni- lerken gecenin saat yinnisindc yolda 

(lf.) Bu mura o devirde henüz İl- - Çocuk musun, ne sin? .. Hiç şan törenleri evvelki gün bay Servetin arabayı durdurmu~ar. tenha bir yerde 
• • • im b k • l İzmirln emsalsiz gunıbunu modem bir bahçenin yeşillikleri arasında mı, c11mı o ıyan üyü pinmiz küçük Mehmet adama sevgi isini hanesinde tarafeynin y::ıkın akraba ve üzerine atılmışlar, boğazında asılı duran 

(Fiikre •) d" V · k k O d al ak · seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içki1er ipnek için yegane yerdir. tı n ır... azıyete ço uygun aptınr mı? a am, seni m içm dostları huzuriyle yapılmıştır. Yeni ku· 38 lirasını zorla almışlardır. Suçluların 
olduğu için, onu Mehmede söylet- zorlıyacak başkasını bulamamış da, rulnn yuvayı kutlular sonsuz saadetler Bn. Fazileti dövdükleri de nnlaşılmıştll'· 
meltten kendimi alamadım... ihtiyar babanı mı gözüne kestirmiş .. dileriz. 
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C. H. P. Meclis grubunda 
Hariciye Vekilimiz Dünya siyaseti 

üzerinde izahatta bulundu 
Ankara 20 (A.A) _ C.H. Partisi B. etmiştir. haren mahsulatı arziyt.. ianesi namı altın-

M. Meclisi grubu bugiln (20-6-939) saat M~ mebusu Hakkı Kılıçoğlu tarafın- da ıimdiye kadar hava kurumu için müs-
15 de reis vekili Hilmi Uranın başkan- dan verilip grup ruznamesine dahil bu- tahsillerden ahnmakta olan iancnin kal
hğında toplandı. Söz alan hariciye veki- lunan ve muhteviyatı itibariyle bir kaç dınlmı§ olduğu gibi tayyare piyangosu
lf Şükrü Saraçoğlu son hafta zarfında vekileti alakadar eden takririn, takrir nun da hükümetçe bundan böyle merkez 
tiUnya ve Avrupa siyasetinln vaziyetini sahibi tarafından izahını müteakip mU- bankası tarafından idaresi derpiı edildi
ve blzlm bu siyaset içinde takip ettiği- zakeresine başlanmış ve suallerden tay- ğini ve buna mütedair kanun layıhasının 
m1z hareket tarzını izah etmiş ve bil- yare cemiyetine taallô.k eden fıkra bu bir kaç güne kadar büyük millet mcclisi
hassa son günler içinde Romanya ve hususta söz alan müteaddit hatipler ta- nin :müzakeresine arzedileceğini bildir-
Mısır gibi iki dost devlet ve millet bari- rafından münakaşa edilmiştir. mİ§tİr. 
ciye nazırlarının memleketimizi ziyare- Takrir sahibi ile birlikte söz alan diğer Grup, maliye vekilinin bu beyanatını 
tinden duyduğumuz memnuniyeti teba- arkadaılara hava kurumu başkanı Şükrü tasvip etmiştir. 
rüz ettirmiştir. Koçak tarafından kurum namına cevap· Vaktin geçikmcsine binaen Kılıçoğlu-

Hariclye vekili bu meyanda harici si- lar verilmiş ve nihayet kürsüye gelen ma- nun takririnin diğer kısımlarının müza· 
1asetimlzln seyri hakkında tenevvür t- }iye vekili Fuat Ağralı hükümet namına kerC8İ gelecek ruznameye bırakılarak rİ· 
mek istiyen bir çok hatipleri de tatmin beyanatta bulunup haziran ayından iti- yasctçe celseye nihayet verilmi§tir. 

Harp başladıg" ındanberi. =::~~~eri 
uçuşları bayramı 
Konya, 20 (A.A) - Türklrnşu filosu 

Japonlar bir milyon insan kaybet- bugün öğleden sonra gö~teri uçuşları 
yapmıştır. Uçuşlarda valı, komutan, 

mişler Ve maneviyatlarJ bozulmuştur ViUiyct, Parti, Belediye erk~nı ve bin-
lerce halk hazır bulunmuştur. Filoda 

Susklng 20 (A.A) - Çin ajansı blldl
riyor: 

Harbiye nazırı general Hoyingsing son 
&i ay zarfında askeri harek.Atın ve vazi
yetin inkişafı hakkında aşağıdaki beya
natta bulurunll§tur: 

Bu devre içinde Japonların faaliyeti 
bısan ihtiyatlarının çabuk surette til -
ikenmeıd ve münakale yollarının uzaklı
ğı dolayıaiyle azalml§tır. Japon kuvvet
leri yeni efrad bulmak hususunda bil -
yUk güçlüklerle karşılaşmaktadır. 

Muhuemata bqlandığından 15 Mayıs 
1939 tarihine kadar Japonlar 964,500 in-

de Çinliler 104 kasabayı geri almış, Ja
ponların elindeki mıntakalardan 90 ki
lometre ray ve 110 kilometre yol tahrip 
etmiş, 52 tayyare düşUrmüş ve 11 harp 
gemisini hasara uğratmıştır. 

Mayıs ayı zarfında ise 838 çarpııma 
olmuf, japonlardan 5 1,891 kişi ölmü~. 

486 kiıi esir edilmi§t.ir. Çinliler 836 at, 
1587 tüfenk, 183 makineli tüfenk, 13 

bulunan Türk.kuşunun pilotları diğer ar
kadaşları ile birlikte filo uçuşları yap
mışlardır. Bu uçuşlardan sonra akrobasi 
uçuşu yapan üç tayyareci halk tarafın
dan büyük sevgi ve heyecanla alkışlan
mıştır. Yann hava müsait olduğu :tak
dirde 7.30 - 8 arasında filo Adanaya 
uçacaktır. -·-YOZGATTA 

top, 2 7 3 tank ve bir milyon küsur kurşun 'İDDETLİ DOLU 
ganaim almı§tır. 11 japon gemisi hatmi- Yozgat, 20 (A.A) _Dün saat 16 ya 
mı§, 24 tayyare tahrip edilmiş, 66 kilo· doğru bir dakika devam eden şiddetli 
metre ray, 107 kilometre yol kullanıl- dolu ve yağmur merkez ve mülhakatta 
m~z bir hale getirilmiştir. mezruata büyük zarar vermiştir. Dolu 

Çin harbiye nazırı beyanatını bitirir- bazı yerlerde yumurta büyüklüğünde 
ken §Unlan da ilavl!! etmiştir: düşmüş ve bu yüzden Boğazlıyan kaza-

Milli mukavemetin ikinci safhasının sında bir çocuk telef olmuştur. Dolunun 
batlan1ııcından beri Çin milli ordueu ge- tahribatı tesbit edilmektedir. 
relt kemiyet •• ıııerek ke"Tfiyet itibarile B 1 11 

,_ yüL--•~· • 8 d L--L- Gerilla aşveldlln ziyafeti 
ço~ 11LaÇ&U11ftır. un an ___.. Ank 20 (AA) - B ekil d ldo 

l<ırtasiyeci li k 
Esen emniyetsizlik 
havasından hız 
·almaktadır •• 

Kırtaiyecilik bu memlehe • 
tin en büyük utırabıdır. Halk 
kadar, me.ul devlet adamları 
da bu utırabı duymaktadır. 

Halk fiktiyetçi, hükümet ,;. 
kayetçi .. Fakat kırtaaiyecililı 
hiilımiinü yürütmekte berde
vam!. 

• . 
• . . . . . 
• . . . 
• • . 
• . 
• . . • • • . 
• . . • • • 

.Gerge bu haatalığın amilleri 
• bir ilıi değildir. Pek çoktur • • 

Lalrin boılıca amilleri, belirt
mek laımgelirae emniyetaiz
lik haoaaını en önde görmek 
mümlıiindür. 
Çiinlrii bir memur her hangi 
biri~ lıeatirme yollardan hal
lederu o memura «neden brı 
İfİ böyle yaphn ?» diye mal 
tevcih olunuyor. M eaul edil
melı yollarına gidiliyor. 
F4'ıat aynı ip yapmaua bir 

• yoluna bulup havaleden ha
valeye mrüklerae «Un bu İp 
neden omuzdan ailkiyor -
aan? veya teahhürüne mey
dan r>aiyormn?» diyen yok.
tar. Hele memliyet aala mev
zııubam değil .• 

Bundan btıfka Maliyeden 
bir para alırken dikkat edi
niz. Tediye emri kaç dela, 
kaç memurun elinden geçer, • 
aına dayanmaaından, az, fa
kat tolı memur kullanılmaaın
dadır. 

Bizce lıırtaaiyeciliii önle • 
melı ifin memurlara itimad 
göatermek lıUımdır. 

Aalolan namuakarlıktu. Her 
keai itimaJa layık görmek 
eaaahr. Akai aabit olanca ağır 
ceular düfiinmelı en tabii 
bir halı olur. 
Milyonlar idare eden ecnebi 

müeaaelerde İflerin ıürat 
ue kolaylıkla yürümesi, idare 
malıanizmaaının emniyet eaa
aına dayanmaaından a.z lakat 
lok memrır lırıllanılmaaından
dır. 

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

f ransız filosu 
---~---

F enlks adım tapyan 
yeni bir denizaltı 

l&D. kaybetmişlerdir. Japon subayları 

ve askerleri arasında bezginlik ve hoş
ııutsuzluk. başlam1~ ve Japon milleti git
tikçe fazlalaşan harp yUkilniin altında 
ezilmekte bulunmUftur. Nisan ayı için
de Çlnde 827 çarpışma olmuştur. 53,845 
dÜ§man askeri ölmil§, 1066 kişi esir edil
m~. Çinliler ganalm olarak 775 at, 
2013 tüfenk, 99 makineli tUfenk 25 sah-

' 

kuvvetleri de gittikçe daha büyük mu- R file Saara,dam M. h . ~ 0 
ekr 

. . e y ısır arıcıye nazırı -
vaffakıyet ile ve daha genıt mıkyuta selfuıs AbdUlfettah Yah a fin Reınlsl yapılacak.. 
olarak muntazam ordu ile semereli it bir- bugün Anadolu kulübu!':d;ı: ~~ zi~ . ~8:is, 20 (6.R) - •Feniks• tahtelba
ligı"" yapmaktadır. af t• . .,.. hırının Uzak Şark sularında batması do

ra topu, 1781 tank ve zırhlı otomobil ve 
88,934 kurşun elde etmiştir. Aynı ay için- y e ı vennı~.ır. __ ın layısiyle mebusan ve Ayan meclislerinde 

•- A ş M A Yeni Yugoslavya sefiri ölen zabit ve mürettebatın hatıralarını 
&nllliz tersanelerine AH L Ankara. 20 (A.A) - Yugoslavyanın taziz eden nutuklar söylenmiştir. Fran-
ısmarlanan Uzak Şar~ Ankara elçiliğine tayin edilmiş olan B. sız milletinin felaket karşısında temki-
tlcaret vapuru teşmil eclilmedL İlya Chumcnkovich bugün Anadolu eks- nini muhafaza ettiği ve daha büyük bir 

Londra, 20 (Ö.R) - Ticaret vapur- Londra, 20 (Ö.R) - Bazı Alman ha- presiyle ~ehrlmi7.c gelmiş ve istasyonda enerji ile bu imtihanlardan çıktığı söy-
Jarına tahsisat verilmesinin kabulünden berlcrinde, Moskova mUzakereleri es- hariciye vekAleti namına protokol dal- lenmiştir. B. Daladiye yine •Feniks• is
beri mecmu tonajı 750 bin tonluk 150 nasında İngiliz _ Sovyet anlaşmasının resi şefi muavini Riza Rifat ile Yugos- mini ta§ıyacak olan yeni bir tahtclbahi

ticaret vapuru İngiliz tersanelerine ıs- Uı.ak Şarka da teşmili için bazı teklifl~ lavya sefareti erkanı tarafından karşı- rin derhal yaptırılacağını beyan etmiş-
marlanmıştır. yapıldığı iddia edilmiş ise de resmt İngı- lanmıştır. tir. 

,,,,,_ • ..._ liz mahfelleri bu haberi bir daha tekzip 
ALMAN 

B. DALADiYE etmtşlerdir. ,,,,,__,. Kamplarına gön" rilen 
Fas_ Sultanını kabul etti ı GELEN Çek çocukları 

Parıs, 20 (Ö.R) - Başvekil B. Dala- RATIRA Varşova, 20 (A.A) - Polonya mat-
dlye, Fas umumt valisi general Nogesle YEMİN~ 

150 
buatının Prağdan öğrendiğine göre Al-

birlikte kendisini ziyaret eden Fas sul- Paris, 20 (O.R) - Bundan-~ Azala man makamatı son günlerde 13 ten 15 e 
tanını kabul etmiştir. Hariciye nazırı B. sene evvel Fransız milli rnc~ı . . - kadar bir çok Çek çocuklarını tatil Jcv
Bonne de Fransanın Burgos sefiri ma- rının millete meşrutiyet temını içın resini geçirmek üzere Almanyaya genç
reşal Petenl ve İspanyanın Paris sefirj Versayda vermiş olduklan yemin, f::1'k lik kamplanna göndc.nnişlerdir. Bu ço· 
B. Lekerikayı, Lehistanın Patis sefirini sız büyük lhtiJalinin başlangıcı 0 

a. cuklara Nazilik aşılamak üzere hususi 
ve general Nogesi kabul ederek görüş- bugün Versay belediyesi tarafından tesıt kurslar tertip edilmiştir. 
mUştUr edilmiştir. -·.•-

Sengapurda bir • 
konferans 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
Dünya siyasetinden bahseden hatip 

sulhu seven bUtün hUkUmetlerin bir ara
ya toplanmasını istem~ ve demiştir ki: 

Bu şekilde bir kombinezon tarihteki 
kombinezonların en kuvvetlisi olacak 
ve diktatörlükler daha sakin duracaklar
dır. 

Italyan gazeteleri
bozgunculuğu • 

nın 

Hatayı o 
Fransa 

Türkiyeye ilhakı 
için bir gayıp imiş! 

Roma 20 (Ö.R) - ltalyan gazeteleri bazı Fransız gazetelerinden 
seçip seçip naklettikleri fıkralarla Hatayın Türkiyeye ilhakının Fran
sa için bir kayıp olduğunu yazıy~rlar. Bahusus ki lskenderunu aldık
tan son~a Türkiyenin yann sulhu da istemiyeceği malum değilmi§. 

«Aksı yon F ranseZ> gazetesinden naklen, lskenderunun şarki Ak
denizin en mühim bir noktası olduğunu yazıyorlar F ransamn buna 
lngilterenin tazyıkile katlandığını iddia ediyorlar. Diğer taraftan B. 
Gafenkonun Atinadaki beyanab aebebile Balkan Antanbna hücum 
ederek Bulgaristanı kışkırtıyorlar. Bütün bu netriyat Balkan Antantı-
nın, Türk - İngiliz, Türk - Fransız anlaşmalarının sulh için ne kuvvetli 
temeller olduğunu ve ne yaman tehlikeleri önlediğini göstermektedir. 
Fakat ltalyan gazeteleri için bunu anlamak biraz güçtür. 

Bul~aristan hesabına 
ltalyan kararları nedir? 

Roma 20 (ö.R) - ltalyan gazeteleri Bulgaristan hesabına §U ka
rarlan ilan ediyorlar: 1 - Balkan antantına iştirak etmemek, 2 -
Bulgarların hayati menfaatlerini Antantın menfaatlerine tabi kılma
mak, 3 - Balkanlarda Bulgaristan zararına statükoyu idame eden 
lngiliz - Fransız garanti sisteminden hoşnutsuzluk, 4 - Bulgar müd
deiyatının tatmin edilinceye kadar muhafazası. 

Bulgar komşularımız ltalyanların zannettiklerinden çok daha akıllı 
oldukları için bu noktaları kendi hesaplarına kabul etmiyecekleri §Üp
hesizdir. 

lngiliz Hava nazırı sir Kingsley 
nutku Vood'un 

Londra 20 (Ö.R) - Hava nazırı Sir Kingsley Vud dün akşamki 
nutkunda hava istihsalatının misli görülmemi§ inkişafından bahsetmiı 
ve lngilterenin timdi tayyare İn§8atı için haftada iki milyon lngiliz li
rasından fazla masraf ettiğini ifta etmittir. Nazır demi§tir ki: 

« Dünyada aklı selimin ve sulhun hakim olacağı günü sabırsızlıkla 
beklemiyen kimse yoktur. Fakat bugün gelinceye kadar, lngilterenin 
hattı hareketi sarihtir.> 

B. Stoyadinoviç'in bir takriri 
Belgrad 20 (ö.R) - Eski ba;vekil B. Stoyadinoviç ve kendisini 

takip eclen diğer 19 mebus Hırvatlarla yapılan müzakereleri tenlcid 
eden ve hükümeti bu hususta memleketin hali cereyanından haberdar 
etmemekle itham eden bir takrir imza etmi§lerdir. Radikal birliği par
lamento grubu icra komitesi toplanarak bu istizah talcririnin parti di
eiplinine muhalif olduğunu müşahede etmiş ve B. Stoyadinoviçle diğer 
19 mebusun partiden çıkarılmasına karar vermİ§tİr. 

B. Metaksasın .beyanatı 
O Balkan Antantı ki müstakilliği ve 
sulh niyetleri bir daha teeyüt eylemiştir 

Atina 20 (AA) - Atina ajansı bil- sinde Yunanistandn elde edilen muaz. 
diriyor: zam ve muhteşem terakkiler karşısında 

Baıvekil B. Metaksas yakında hare- hayranlığımı ifade için kelime bulamı -
ket edecek olan Yugoslavya elçisi B. La- yorum. Yalnız uzak ve yakın komşulara 
zariç ve refikası ıerefine bir ziyafet ver- değil aym zamanda hüsnü niyet sa
miıtir. Bu ziyafetin sonunda B. Metak- hlbi bütün milletlerle sulhperver mü - • 
sa• bir nutuk aöyliyerek demiıtir ki: nasebetlerin idamesi ve takviyesi için 

Siz Yugoslavya ile Yunanistanı bu de· aralarında memleketim de bulunduğu 
rece ııkı ıurette birbirine birlcttiren asır
lık doıtluğun atcıini bir itina ile muhafa
;za eylediniz. Filhakika lcardct Yugoslav 
ve Elen milletlerini maz.iler, mÜfterek fe
dakarlıklar, hürriyet &§klan her ıey bir
lcttirmcktedir. Hiç bir ,ey bunların ara-

Nazillide -*--İNGiLrERE IGEÇENSENE 

halde bUtUn dost ve müttefik memleket
lerle işbirliği yaparak ibzal ettiğiniz gay
retleri de minnet hisleri ile tebarüz et
tirmek isterim. Yunanistanın en yüksek 
ve en kudsi menfaatlerinin birinci mü
dafii olarak vntanınızı müdafaa için el
de silah askerlere kumanda ederken ---- !arını hiç bir %aman açmamııtır. Bu iki 

DAHtlJYE VEKİLİ millet ayni %amanda ayni sulh ile de bir- göstereceğiniz aynı enerji ve aynı cesa· 

Asker sevkedlyor Amerika AJmallYa 
Londra, 20 (Ö.R) _Harbiye nezare- ve İftgllterecle ne 

ti bu sene Akdeniz, Hindistan ve Uzak kadar Otomobil yapıldı 
§arka yeni kıtaat izamına mutattan iki Londra, 20 (Ö.R) - 1938 senesinde 
ay evvel başlanacağını bildirmiştir. Ya- Amerikada iki buçuk milyon, İn~ltere
ni bu sevkiyat eylul yerine temmuzda de 445 bin, Almanyada 436 bin otomo
yapılacaktır. bil yapılmıştır. 

Çoculı Esir11eme balosu ANKARA YA DOHDtJ lctmiı bulunmaktadır. Bu aulh azmi ise retle Elen milletinin en eyi kuvvetlerini 
ı. ... ,. :r İstanbul, 20 (Hususi) - Dahiliye ve- sulhperver ve yapıcı bir fnnliyet etra • 

NAZILl.ı.I - Nazillide Çocuk Esir· Ö en iyi ifadesini Balkan antantı içinde iti- f d t 1 d B d b 1 d w 

kili B. Faik ztrak bugün saat dörtte . . .... ın a op a ınız. ura a u un ugum 
geme kurumu menfaatine geçenlerde bir . 1 y İ madlı ıı bırlıgınde bulmaktadır. O Bal- Udd t ri d El .11 t" . bU .. ,_ motor e alovadan stanbula geldi. Ak- m e za ın a en mı e ının VUK 

Çocuk balosu yapılmış, binlerce vatan- şam ekspresle Anknraya hareket etti. kan antantı ki, müstakilliği ve sulh niyet- meziyetlerini tam olarnk takdir ed~bil-
daş çiçekler gibi giyinen yavrularını al- leri dolayısile bir kere daha tecyyüd ey- ın('k fırsatına nail oldum. o Elen mil_ 
kışlamıştır. Hamiyetli NaziJli bayanları- A r j H ADA lemi§tİr. Siz i§te müıterek bir surette takip Jeti ki, fevkalade vatnnperverliği ve mu-
nın evlerden toplıyarak tertip ettikleri ettiğimiz bu aulhçu ve yapıcı siyasetin kadderatına kuvvetli iman ile hUkümda-
piyango eşyaları çok takdir uyandırmış, Hava müdalaa muvaHakiyetine yardım etmiı olmak rının hAkiın idaresi altında ve eksclfin-''"•"n ___________________________ .. ,, halkın piyangoya karşı gösterdiği aJA- ~nevraları yaplldı mazhariyetine malik bulunuyorsunuz. sınızın yorulmaz bir faaliyetle riyaset 

ka bir hamiyet müsabakası halini almış- Atımı, 20 (A.A) - Dtin gece 21 den B. Lazareviç bu nutka verdiği cevap- ettiğiniz hükümet sayesinde Bnlkanlar-
BUGÜNDEN İTİBAREN tKI ŞAHESER 

Kültürpark • 
sınemaıında 

TtiRKCE iZAHATLI 

Rus-JapÔn muharebesi 

tır. Kurum, bu sene faaliyete geçmiş 23 e kndar hava müdafaa manevraları ta haıvekil B. Metakıasa ve mesai arka- da sulhperver işbirliği sahasında kendi
olmasına rağmen şimdiden tahakkuk et- yapılmıştır. Tehlike işareti verilir veril- daılarına teşekkür ettikten sonra ezcüm- sine düşen vazifeyi yapacnk manevi ve 
ürdiği 2500 liralık bütçesiyle yoksul nıez Atinanm, Fırenin, Falerine civar le demiıtir ki: maddi kuvvetlerden birini te kil eyle-
yavrulan kanatlarının altına almış bu- mıntakalorın bütün halkı kendilerine Ekselansınızın büyük gnyretleri saye- mcktedir. 

lunmaktadır. Halkın coşkun hamiyetini evvelden verilmiş olan talimata kat'iy- ·- ~V..z.ı2Laı::;;;;aır------••••••,,~••m• 
,,, __ ] •--- l · ~-oi.J~ M•»»W.:MJh9SO -· şiiıu-an a lUU"Şı amak borçtur. yen rınyet etmiştir. Halk tarasalnrdan 

-•..,,_ mnnevraları se~Tedebilmiştir. Hava mü- y E N j' NiN 3 "ÜNCÜ ŞAHI: ER FİLİl\TI.,ER 
Motörlü trenler ciafna toplnn körfez istikametinde eski lIAFl'ASI BUGÜN DAŞLIYO . 

Devlet Demiryolları idaresi Amerika Faler sahillerindeki ziyalı hedeflere ha- Türkçe YENİ KOPYA 
DANİE~ DARRtUX • ADULPHE VELBROCK ve Av:rupanın bazı yerlerinde oldugu kiki ateş yapmıştır. Körfezde sahilden A Y N A R Q Z 

BÜYÜK HARP, AŞK VE CASUSLUK FİLMİ gibi yolcu nakliyatında •Motürlü tren- 12 kilometreye kadar her türlü seyrüse- K A O } S J 

S 
lcr» kullanmağa karar vermiştir. Umum fc .. yasak edilmiştir. Manevralara Ati-

ev ı•şmek Arzusu müdürlük, motörlü trenler hakkında ilk nanın, Pirenin ve civar mıntakaların bü
siparişini İngiliz piyasalarına vermiştir. tün hizmetleri iştirak etmiştir. 

. Bu trenler gelince evvelA İstanbul -~ 
MARLENE DITRİCH • GARRY COOPER Ankara hattında işletilecek, bilahare İz- A M E R i K A 

NEŞE, AŞK VE ŞİİR DOLU BÜYÜK KOMEDİ mir - Ankara hattında tecrübe edilecek- Asya lllosu Tiençinde 
SEANSI.AR : llc.r gün : RUS JAPON l\JUHAKEBE.51 : 3 _ G.15 - 9.30.. t~r'. M.?törlü trenlerde lokomotif vazif: ~ndra, 20 (Ö.R) - ~erikanın A. 
SEvlŞMEK ARZUSU : 4.45 _ S. Cumartesi ve pazar günleri 1.30 da başlar sıru goren kısımla yolcu vagonları hır I ya filosu kumandanı amıral Dormer 

'I 
1 

( il arada, yani heptj. bir l>'~ halindedir. buaUn Tiençlne vwl olmU§tur. 

Him IKISi DE iZ!\JİRDE iLK DEFA 

Caniler Elinde Es·r 
GVRLE EH KURŞUN 

TÜRKÇE l:N YENi FOKS JURNAL 
·····c······rt····~···································································· uma esı pazar : 10 - 11.30 - 3.3J - 3.:,o - 7.:rn DA .. 

Sair günler: 11.30 - 3.30 - 7.30 DA .. 
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----tı---- En mükemmel gıda 
--tr-

Bir sene sonra sahibini 
bulan köpek... 
Bir kariimiz yazıyor: 
Göztepe Hatay caddeainde 3 1 numa· 

ralı evde oturan B. Mehmedin pek kü
çük bir köpeği vardı. Bu beyaz tüylü 

Pişefıciıe Kiiçülı tsmaU efendinin hatıratı.. 
ANLAT AN: Eczacı K. K. Aldat 

YAZAN: Dr. G. A. 

Osmanlı Saltanat 
Çeviren: Haşim Sami 

Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-56-

-30-
Vaktiyle, inaanların kendilerini besle· 

meleri ne kadar kolay olurmuş 1 Karın 
doyuran, daha doiruau kamı doldurup 
ıiıiren her fCY inaanı bealer diye aanıl• 
dığından. mesela bir lenııer li.lıana yedik· 
ten aonra, onu verene oükreder. sonra 
da yan yatarlllTmlf.. -Altı lira mi? .. Madam, neşenizi rek - bu fiyata verirsem, sennaye

pek yerinde görüyorum .. Ve bundan den on lira kaybetmiş olacağım .. 
İ:lo!ayı aeviniyorum... Şüphesiz, bu - Yemininize inanırım, mösyö 
fhti)'!U' dostunuzla eğleniyorsunuz... Karazof... Küçük. .. Yaklaşınız da si
J:,ski dost dü§Illan olmaz madam ... zi kucaklayayım... Ve pederinize, 
Sizi her zaman bu vaziyette, böyle bana inciyi dokuz liraya bırakması 
neşeli görmelı: isterim ... Bu dakikada- icap ettiğini, çünkü inadçı, eski bir 
iti n~izi, ınhhatinizle daima ala- mÜ§terisi olduğumu ve benim yü
Jcadar olan lazıma da, aynca, bildi- zümden başka sefer pek çok kazana
J"eceA-im··· bileceğini anlahnız ... Nasıl oldu mu, 

- Pek lütüfkarsınız, mösyö Ka- mösyö Karazaf? .. 

razof ... Fakat, asi! eğlenmediğime _Çok yalvarırım on bir lira ma-
jılzi temin ederim... Alh lira, bana dam ... 

pek iyi bir fiyat gı'bi görünüyor.. _ Artık uzatmayın dokuz bu-
- iyi fiyat mı? .. Böyle söyleme- ulı: lira... ' 

E
'niz, madam ..• Mösyö Lö Kolone- ç Ah d 

8 
.. " • 

zih · d k d • z - , ma am... utun maga· n nın e, eşyamıza oy ugumu . . • . . 
ymet hakkında bir takım şüpheler zam emrınıze ta hıdır ... 

'Uyanacak... - ln~i bu mu:l'..~u? .. Her ne ise, 
Bu inci, bana tam yirmi iki liraya esasen hır şey degıl .. Kus~rlu .. Ne 

mal olmuştur... işte, defterimdeki yapalım... Dokuz buçuk !ıraya ol-
kaydına bakınız... sun ..... . 

-18-
- Zahmet etmeyin, mösyö Kara· 

;ı:of ... Sizin kayıtlarınız Acem lisani
le yazılmışhr ... Ben bu §filrane lisan-
la yazılan yazıyı okuyamam ... Bu- - Mösyö dö Sevinye ... Lütfen bu 
gün sizinle bir iş yapamıyacağımı masalı dinleyiniz... Allah dünyayı 
gilrüyorum ... Çünkü çantamda. yedi yarattıktan 80nra, milletleri halk etti. 
liradan fazla param yok... Ve yarattığı milletlerin hepsini de 

- Bu incinin sermayesi defterim- iffetli ve namuslu yapmak istediğin
de yimıi lira olarak mukayyettir ... den iffetle doğruluğu büyük bir ten
Bu kadar zahmete mukabil yüzde cere içine koyarak pişirmeğe ko
ondan fazla bir kazanç istemiyorum. yuldu ... 
Hadi, bu cüz'i kazançtan da vaz ge- Bu maddeler yedi sene tencere 
çeyim... Size onu sermayesine ve- içinde kaynadı ... Sonra kıvama gel
reyim... di ... Pi§mesini müteakip, allah, onu 

Hayat, ticaretle me§gul olanlar alhndan mamul büyük kaşığiyle ka
lçin, bin türlü müşkülatla dolu, pek fi bir derecede kan!tırdıktan sonra 
ı;etin bir mahiyet ibraz etmeğe baş- yanındaki meleklerden birini çağır
ladı ... Dedem büyük annenize iyi bir dı ... Ve ona «git yarattığım insanları 
lstifude temin ederek satıyordu ... O topla da buraya getir» emrini verdi. 
zamandan beri ahval ne kadar değiş- Melek cihanın dört köşesini dolaş
ti ... Bugün madam Erizyanla yaptı- tı ... insanlara allahın davetini tebl iğ 
~mız şu mücadeleli alış veriş neiice- etti... 
~inde tek bir sö bile kazanamıyo- ··BirMEDİ •• 
'°um ... 

l§te inci... O, sizindir madam ... 
Bu kusurlu inci için yirmi liradan Yangın başlangıcı 
fazla para iatemiyeceğim. ·· Dün öğleden sonra saat 13 te Servili 

- Teklif ettiğiniz §CY imkansız. . mescitte Türbe sokağında kese k:ilğıtçı 
Sekiz liram var .. Ve ermenilerin faz. Hüsnüye ait (10) numaralı ahşap evin 
la tek bir kuruşu bile vermiyecekle- mutbahından çıkan ate§ derhal genişle
rini pek iyi bilirsiniz. mek istidadını göstererek etrafındaki 

- Madam .. Lütfen beni dinleyi- ahşap binaları ele tehlikeye düşürm~ 
niz... Kardan vaz geçtim... Hiç ol- tiir. Dakikasında yangın mahalline yeti
mazsa, sermayeden ziyan etmiyelim. şen itfaiyemizin gayreti sayesinde ateş 
Artık latifeyi bırakalım .. Müsait bir büyümeden söndürülmüştür. Zarar cü
zamanda, bu tarzda istediğimiz kadar zidir. Binanın sigortası yoktu. 
konuşabiliriz.. Bunu on beş liraya Ateşin çıkmasına sebep mutbakta is
verinem, bir ipekli mendil parası bi- tif edilen kese klğıtlarının ocaktan sıç. 
le kazanmıyacağuna, sizi namusum- rıyan bir kıvılcımla ateş almasıdır. 
la temin ederim ... 

aevimli hayvanı B. Mehmet, ödemiıte o- Z - Kızım Nazlı, bugünden sonra ar
turan hatırlı bir arkadatına hediye ediyor. tık baş açık sokağa çıkma emi yavrum.. 
Henüz sütle beslenen bıı hayvan yavru· H - Nazlı mı? Demek adım Nazlı 
aunu yeni sahibi bir inoan yavrusuna ııöo- ha ... Güzel isim., Ulan karı bu ne kepa
terilcn hassasiyetle bakıyor. Fakat, bu zelik. ·· 
zat yine lzmire· geldiği bir günde çok Z - Bak MIA karı koca lMını ağzına 
müteessir bir lisanla köpeğinin kaybol- alıyor .. Sana kaç defa tenbih etüm .. 
duğunu, belki de çalındığını B. Mehmede (Bu sırada küçük Ismail gelerek ber-
yana yana anlatmıştır. mutad şakşağı ile yeni dünyaya vurur.) 

* Bu vak.adan sonra tam bir eene geç· 

miştir. Dün ıabah birdenbire erkenden 
B. Mehmedin evinin aralık duran aokak 
kapıeından çılııın bir oevinç ile kuyruğu
nu oallıya oallıya beyaz tüylü, iri bir kö
pek girrnittir. Yerini, kendi evini tanıyan 
bir iııaan tavriyle köpek kop kop eYin 
her tarafım geziyor ve kokluyor. Sonra 
aalonda birinin ayakları dibine yatarak, 
ötekinin üzerine aıçnyara.14 çe§İ.t oyun .. 
lar yaparak bütün ev halkını hayretler 
içinde bırakıyor. Köpeği tanıyan B. 
Melunet, kardeşleri ve annesine sadakat 
gösteren bu aevimli hayvanı haSTetle bek
lenen eski ve samimi bir doıta gösterilen 

sevinçle karplıyorlar. Şimdi hayvan evin 
büyük ve geniş bahçeainde iatediği kadar 
koşuyor, iatediği kadar geziyor. 

DüıünÜyorum, hayvan aadakati bu 
derece olursa, acaba insan sadakati nasıl 
olmalıdrr~ 

Karantina: A. M. K 

Kaymakamlar ve 
Nahiye müdürleri 

---ı;;..---

Vazifelerinden ayrıl· 
mak için vil.Ayetten 
izin alacaklar 
Vilayetten kazalar kaymakamlıklanna 

ve nahiye müdürlüklerine atağıdaki ta
mim ııönderilrnittir: 

1 - Kaymakamlar, kazuı hududu 
dahilinde d11anya vekilet veya vilayetten 
iz.in almadıkça ç1kamazlar. Hatti. vilayet 
dahilinde vaktiyle bulundukları bir ka

zada bir memuriyetin cereyanı sırasında 
mahkemelerle ilgili işler için ciheti adliye
ye dılvet edilmi~ bulunsalar dahi yine 
m ezuniyet istihsal etmeden ayn)amaz-

lar. 
2 - Vilayetten, vilayetin salahiyeti 

dahilinde bulunan kıaa müddet mezuni· 
yet sık sık istemek, hele bu mezuniyetini, 
mueret serdederken tati1 giinlerinin are .. 

fesi olan cuma günlerine teaadüf ettirme· 
ği dil§Ünmek ve günü geçirivermek hiç 
muvafık değildir. 

3 - Nahiye müdürleri, kendi mınta• 
kaaı dabilindekilere bağlı bulunmaaına 

nazaran vali veya kaymakama haber ve .. 
rip, izin alarak çıkar, nahiyeai dahilinde 
kaymakamın iziniyle çıkacak nahiye mü· 
dürlerinin mazeret ve mezuniyeti villye· 
te malUmat verilir .• 

4 - Vilayet merkez.ine gelmek için 

Z - (Içeriden) Kimdir o?·~ 
P - Benim hanım kızım .. Sizlnle mah-

remane bir şey konışnak 
da. .. 

Z - Ha Isınail efendi 
Şimdi geliyorum ... 

(Yeni dünyadan çıkar.) 

istiyorum 

siz misiniz? 

P - Hanım kızım, ben işi pişirdim. 
Herşey tamam ... Sarhoş Bekirin karısı, 
annesi ve kız kerde~ buradalar .. Görti
cüye gelecekler. Sen git Hamdiyi hemen 
bu işe alıştır. LAzımgelen tenbihatı yap .. 

Z - Peki Ismail efendi .. Fakat bakın 
bir §<!Y söy l.iyeceğim. Benim kocam sM 
bir adamdır. Onun saflığından istifade 
ederek bunları yapıyoruz. Ama.. Eme
ğimin hakkını isterim. 

P - Sen biç merak etme kızım.. Al 
sana şimdiden 00§ mecidiye vereyim .. 
Bu işin içinden yüzümüzün akı ile çıka
cak olursak: daha çok vereceğim. 

Z - O halde ben de hemen gidip işe 
bıt§lıyorum. (Yeni dünyaya girer.) 

Z - (Hamdiye) hu .. NazlL, Nazlı.. 

H - (Başında baş örtü, sesini incel
terek ve Jarıtarak) efendim, hanını an
ııeciğim bir emriniz mi var? 

Z - Böyle ev kıyafeti ile dolaşma .. 
Olur da çat diye kapıya bir göriicil geli
verir. Senin zaten namuslu, güzel bir 
ev kızı diye adın çıktL Inşaallah kısme
tin de çıkar, baş göz ederim. 

H - Kısmetim çıkar diye ödiim kopu
yor .. Esasen bugilnlerde göziim da sey
riyordu.. Galiba adamakıllı bir kısmet 
çıkacak ... 

Z - Kızım.. şayed kapı falan çılınır
.,. ve bir görücü gelirse nasıl davranaca
ğını Mna öğreteyim.. 

MalUın ya.. Görücil gelecek kadınlar 
damadın annesi veya kız kardeşidir. 
Yani müstakbel kain validen ve görilm
cendlr. Bunlara kahve götUrcccksin, bi
rer birer kahvelerini u:ıatarak, geçip 
karşılarına bir sandalyeye oturacaksın. 
Onlar hem kahvelerini içecekler hem 
de seni seyredecekler, arasıra seninle !Af 
edecekler, sen açık konuşacaksın, bu laf 
etmeleriyle kekeme olup olmadığını öğ
renecekler, seni güldürecek bir şey s;;y
liyecekler gülerken ağzında dişlerinin ta
mam olup olmadığını görecekler. Kah
venin ortasında senden su istiyecekler, 
suyu alıp getirirken bacaklarında bır 

topallık, yiirliyüşi.iııde bir Arıza olup ol
madığını görecekler, kahve içmeyi pek 
uzatacaklar, seninle göriişecekler, sen 
baktın ki kahveyi çok uzatıyorlar, der
hal önüne bakarak: 

- Bilakis... Sekiz liraya verirse
niz, güzel kızınıza, satenden mü
kemmel bir kat elbise yaphrabilece
ğinize eminim ... Ve bundan ziyade-

izin alan kaymakam, nahiye müdürü ve 
Y A M A N L A R diğer mülhakat memurlan vilayet mer· 

Uykum geldi esnerlm 
Ydri sinemde beslerim 
Kahve dfiyet olsun 
Fincanımı il'terim. 
Diyeceksin.. 

Kampı dün açıldı kez.ine geldiklerinde vi!Ayete gelip 
Veremle mücadele cemiyetinin Ya- gelmediklerini haber verirler. 

• sini temin edecek derecede zengin 
olmadığım için ... 

-Senyör ... On ilci lira .. Gonca 
gül... Buraya geliniz ... 

manlıır kampı dünden itibaren bilfiil 
açılmış ve bir kaç aile kampa çıkmıştır. POSTANEDE 
Hafta sonunda kampa akın başlıyacağı Çalşma saatleri 

O zaman kahve fincanlarıru verirler, 
sen de yerden bir temenna ederek tepsi 
elinde odadan çıkarsın.. 

(Bu sırada ihtiyar zenne önde - zenne 
meşhur büyük Asım- sarhoşun kayna -
nası, zenne Tevfik -sarho~ kansı

zenne Zihni kız kardeşi, bacı kalfa Ham
dinin evine gelerek kapıyı çalarlar. 

tahmin olunuyor. Posta, Telgraf ve Telefon servislerin· 
Cüzel, küçük bir kız, mağazanın 

arka kapısından göründü ... 
Bu sene kamp idare ve servislerinde de 8 - 12 ve 14.30 • 17.30 arasında yaz 

bazı değişiklikler yapılmıştır. çalışma saatlerinin tatbikine başJ•nmış-
- Madam, etimden ve kanımdan 

olan bu kızın başına yemin ederim, 
- elini kızın saçları Üzerine değdire-

Havaların bizden bire değişerek ha- tır. Yalruz telgraf ve melrtup kabul eden 
raret derecesinin yükselmesi üzerine servisler, bu hükmün haricinde kalmış
sayfiye ve pliijlara da akın başlamıştır. !ardır. Hamdi o da başı örtülil genç kız hali 

EHRAZAD 
Büyük HALK 

-37-
Hikayeleri 

mU§. Elbiselerinin cebinde de bir alqam yazılarak kütüphanesine konmaaını em• 
Haııan Bedreddinin mezarlıkta yahudiye retmiı. 

aattığı mallann panıaı ile bir kağıt bul- Aradan epiyce zaman geçtikten sonra 
mUJ. Seddül Haaan nur topu gibi bir oğlan ço-

Kiğıtda Haaan Bedreddinin Kahireli cuğu doğurmuş. Adını Acayip koymuşlar, 
veı:ir Nureddinin oğlu olduğunu okuyun- çocuk büyiimüı. Nihayet mektebe gitmiş. 
ca. vezir talırtnlf. Çünkü Haoan Bedred- Mektepteki çocuklar bir gün babamrun 
dinin kendi öz kardeşinin oğlu olduğunu ismini bilmiyor diye Acayip ile eğlenmek 

• anleml§. Sonra (muskayı) açml§. Bunun iotemifler. Buna Acayibin o kadar canı 
da içinde bir kağıt çıkmıı. Kiğıtda ve- ııkılmı, ki ağlıya ağlıya annesi Seddül 
zi< Nureddinin eliyle Ha.an Bedreddinin Haaana koımuı. Fakat hıçkırıklar içinde 
annesiyle hangi sene ve hangi gün evlen· boğuluyor söz aöyliyemiyormuş. Ağlı
diğini, ve Hasan Bedreddinin ne za

0

man yormuş. Seddül Hasan evladını bağrına 
dünyaya geldiği yazılı imiı. Şemseddin basarak teliılı telaşlı niçin ağladığını ve 
biraderinin evlendiği tarihle kendisinin bir taTafından incinip incilmediğini sor• 
eYlendiği tarihi, ve kızı Seddül Haaanm mU§. Çocuk ağlarnaaının sebebini anlat· 
doğduğu tarih ile kardctinin oğlu Hasan mi§. Bir gecelik kocası Hasan Bedreddin 
Bedreddinin doğdujiu tarihi kar~daştna- Seddül Huanın hatırasında canlanmış. 
rak kardeşile ayni günde evlendikleri gibi ne kadar nazik ne kadar güzel bir adam 
birer ev.latlarının aynı tarihte doğdukla- olduğunu düşünerek Seddül Hasan da 
nnı anlamış. Hemen kağıdı alarak doğ- oilu ile beraber hüngür hüngür ağlamağa 
TU sultanın yanma gitmiı ve ona her oeyi ba~lamıo. 
anlatm11. Vezir anlattıkça sultan ıaımış, Tam o aıreda birdenbire odanın ka
ve vezirine bu hikayenin de bir kitaba pıaı açılmıı, vem içeri ııirrniı. Kızı ile 

torununu ağlar görünce onlara ağlama- dükkan Acayibi;-babaıı Haaa;-Bedred
larının aebebini aonnuı. Onlan dinledik· dinin bulunduğu dükkan idi. Çünkü Ha
ten aonra artık ihtiyarlanllf olan vezir ııan Bedreddini evlitlıia kabul eden &i

de kendi acı yaılanru tutamamıı. O da ç.ı ölmü1- Ve dükkan Haaan Becheddine 
onlarla beraber ağlaıruı. Uzun uzun ağ- kalnuttı. 
ladıktan oonra nihayet ihtiyar vezir kal· Acayip la!asiyle dükkAnın önünde du· 
kup oultanın huzuruna çıkmıı. Ve karde· runca Ha.an Becheddin içeriden Acayibi 
ıinin oğlunu arayıp bulmak için oeyahate gönniil. Bu gfu;el çocuğun kendi oi!u 
çıkmak üzere müaaade etmesini rica et· olduğunu bilmediği halde ona karfl yii

miş. Sultan izin vermif. Hatta kardctinin reğinde büyük bir aevgi duymUJ. Acayipi 
oğlunu bulacağı yerin padiphına veril· dük.ki.na d.i.vet etmif, lalaaı, bir vezir 
mek üzere bir çok da tavaiye mektupları torunu bir qç.ı dükkanına giremez diye 
Yerrniı. çocuğu dükkana aokmak iatememİ§. Fa· 

ihtiyar vezir kızını, torununu ve bir kat çocuk ta. &fÇının babaaı olduğuna bil
çok hizmetçilerini yanına alarak, derhal mediği halde. bu adama kartı garip bir 
yola çıkmıı. Ne kızgin ova ne aarp vadi meyil hiaaetmi9 aebebini bilmediii halde 
dinlemiı, dere tepe aıa aşa bir kaç gün Haaan Bedreddinin gözleri yap.nnl§. 
içinde Şama varmıı. Meydana Elhaaya Acayibe kendi eliyle badem ve ıekerle 
denilen yere vannc.a çadrrlannı açtırmış. pişirdiği reçelden ik:ram etmİf, çocuk bir 

Hizmetçilerine burada iki gün kalarak taraftan reçel yerken. bir taraftan da aı· 
dinleneceklerini aöylemiı. Hizmetçilerin ç.ıya neden böyle gurbet ellerine geldik· 
bazısı Şam oehrini gezmeğe, bazısı ha· !erini anlatmtt- ihtiyar vezirin oğlunu bul
mama bazılan da camiye namaz kılma· mak İçin böyle diyar diyar aüründüklerini 

ğa gitmişler. Mini mini Acayipte lalasiy- duyunca. Hasan Bedreddin de baba11 
le beraber sokaklarını dolaııp aağı solu ana81 hatırına gelmiı, gözlerinde toplanan 
görmek üzere şehre girmiş. Şehir halkı yaı damlaları yanaklarından akıvermif. 

Acayibin sevimli yüzünü görünce, bu in· Derin bir ab çekerek dntallah yalanda 
sanmı melekmi diye oaıırmışlar. Çocu· hepimiz haaretlerimize kavuguruz it de· 
ğun hali aabah riizgi.nndan daha munia mİf. 

berrak au kadar tatlı imi§. Acayip ile lalaaı reçellerini ylylp bi-
Acayip lalasiyle dolap dolap nihayet tirdikten aonra aşç1ya tctekkiir ederek 

bir aşçı dükkanının önüne ııelmif. Bu dükk&ndan çıkmıılar. Ukin Acayip dük-

Y"'.o...U wııuU\. cLuıul!rıne lngilizlerin j şayiası çıkarılmışsa da Amerikan meha-J fil" 
üdahelesini kabul edemi ece "i · · • · · •'n M.,_.~. 

takınarak oğlan yaylı kız yaylı daya
namiyom gayri., Şarkısını söylemekte
dir" Kapı çat çat tekrar çalınınca prkı 
susar, Hamilin.in karısı kimdir o! .. der. 
Görücüler: 

- Azıcık açar mısınız helilflre ha -
nıın .• 

Z - (Kapıyı açarak) beni ml arıyor
sunuz efendim. 

Şimdi beslenmek iıi büyük bir ilim. 
Bir yemeğin karnı doldurmaaı hiç bir 
manaya ııelmez. llkın onun yiiz ırramuı

dan ne kadar kalori çıkacaimı bilmelt il· 
zmı. Onun yağını, ıekerini ve azotunu 

Z - Aman efendim, safa geldiniz, sa-
ayırt etmek onlann arasında muvazene 

Görücüler - Efendim biz Ismall efen
dinin gönderdiği görücüleriz. 

falar getirdiniz, şöyle buyurun.. temin etmek iater. Sonra da Yitaıninler n 

dal(Yenık· düny) anın önüne dört tap.e san- mldenler olmazaa inııan ne kadar çok 
ya oyar. L-•-·· _.._. . . . Bunlar . 

K dınl il dal 1 turur 
yeee aç ........,.. ....,ı enyrrerır. ....,.. 

a ar sıra e san ya ara o -
l H din.in" kans te'"·l 1 eri gire- diye kadar bilinen unaurlar. Daha b.,b 
ar, am ı -. a ç 1 .L__ • d . did '-'---

rek: cKız Nazlı, kız, neredesin> diye teY er ç......,,yacagını a fllll en """"" 
temin edemiyor. arar. 

H - (Baş örtüsü başında) burada - Bütün bu unsurları verecek ıııdalan 
yım hanını anneciğim. ayrı ayn bulmak ve yemek de k.ant.k, 

Z - Hu! Ayol ağzımda mı idi ne idi, hem de ııüç bir §ey olduğımdan yemek 
görücü geldi. hekimlerinden bir takınunın işi de, in-

H - Deme .. Işte şimdi iş fenaya sa- aana lüzumlu türlü türlü maddelerin hep-
rıyor?! sini birden en münaaip - hem de -

Z - Hemen fÖyle llitünü başını de- ucuz - bir ıekilde verebilecek ıııd• ara
ğiştirelim, böylC' olmaz, çabuk ol, yeni maktır. F ort otomobillerinin fabrikaaıma 
elbiselerini gey bakayım. yaptudığı reklim aayeainde o kadar met-

H - Hangi yeni elbise be... hur olan aoya fasulyeoinin o mükemmel 
Z - (Karısı bir fistan getirir, bir gıdalardan biri olduğımu, tabii, iJitmit

kombinezon, bir kadın robu, kolları ainizdir. Ancak, aoya fasulyesinin iki bü
potlu o güne göre blr kadın ceketi, ba- yijk ekaiii vardı: A ve C vitaminlerinden 
şına bir hotuz.. onda hiç bulunmaması .. 

Hamdi bunlan geydikçe seyirciler gül- Bu yakınlarda ondan da mükemmel 
meden çatlarlar, kahkaha tufanı etrafı bir gıda bulunmUJ. Yonca otu, firndiye 
sarar, bir alkıştır kopar. Hamdi kadın kadar bilinen gıdaların hepainden mÜ· 
k:ıyafeüyle cidden görülecek bir şey kemınd aayılıyor. 
olur.) 

z - Kızım Nazlı biraz yUzüne pudra 
sür, böyle olmaz. (Hamdin.in karşısına 
bir ayna, önüne de pudra kutusunu uza. 
tır.) 

H - (Acemi acemi pudra kutusuna 
bakarak, korkak korkak kutuyu elliye
rek kapağım açar.) 

Z - Haydi suratına sür . 
H - Bu ne be, hu un! Ben bunu su

ratuna sürerek tatar böreğine dönerim. 
Z - Sür diyonım sana. 

H - (Un çuvalına düşmüş gibi yiiz 
göz beo:nbeyaz gülünç bir hale girer, o 
sırada aynada kendini görerek) şimdi 

görücüler beni görecek olursa hangi fı.. 
nnda çalıştığıma merak edeceklerdir. 
Yahu hen bu pudra ile çakmakçılar fm. 
nının hamurkAnna döndüm he ... 

•• BiTMEDİ •• 

Tiredeki maç 
--·~ 

Tire Halkevinde,; • yazılıyorı 
Pazar günil tenezzüh treni ile Tireye 

gelen Oeminpor kulübü Halkevi takımı 
ile yaptığı futbol maçını 2 • 3 kaybetti. 

Oeıninporlu olan hakemin idareai yü
zünden oyun çığrından çıkmıt kaleden 
dört metre uzağa giden topun gol aayı)
maoı bir çok gürültülere oebebiyet ver· 
miştir. ilk defa ııolü kabul etrniyen Tire
liler aonradan buna muvafakat etmi,ler
se de Dem.irspor takımı anla§Jlmıyan bir 

oebepten dolayı ikinci haftayımın 3 7 inci 
dakikasında aahayı terketmİştİr. 

Şimdiye kadar Tirede bir çok kartılat
malar yapan ve iyi intibalar bırakan De
rniropor takunının bu hareketi Tıre spor 
sevenlerini çok müteessir etmiftir. 

Şakir 

kandan çıkınca, Huan Bedreddin yüre
ğinin de &öğıünden çıkıp gittiğini zanne

decek kadar bir acı duymuı. Dayanama
mlf. Dükkanı kapatlllf, çocuk ile lala
aının pqine düımiil. Lala Huan Bedred
dine neden arkalan aıra geldiiini aor
muf. ijaaan Bedreddin de o taraflarda 
iti olduğu için, onlara refakat etmek ı.. 
tediğini söylemi§. 

Acayip söze kan§mlf. 
- S.. çıkarma lala, demif, bakelım 

bu adam bizi çadıra kadar takip edeGek 
mi? Sokakta giden bir adama bir fCY 

diyemeyiz. Fakat aokağı bırakıpda ar
kamızdan çadıra kadar gelmek iaterae, 
o vakit bu adamın bir hırsızlık niyeti bea
lediğini anlar ve kendisini kovanz. Ço
cuk ile lal..., çadıra yaklaoınca arkaları· 
na bakmıılar. Haaan Becheddini arkala
nnda görmüıler. Acayip hemen yerden 
koca bir tq kapıp Haaana doğru atml§. 
Tao Hasanın eline çarpmıı, yüzü gözü 
kan içinde kaimi§. Hasan kanı ıilmiı, ve 
aanğından yırtbğı bir parça ile yarasını 
bağlamıı dönmilf. Dükk&na gelmiş. 

iki gün •onra ihtiyar vezir yine kızı 

torunu ve hizmetçileriyle birlikte bura· 
11ru terkederek yola düzülmüş. Şamdan 
Mardine, Mardinden Muaula Tarm11. 
Orada da duramamıt. Buraya kadar git
ınİf. Burada da aultanın ka'fllma çık-

- llJrMBDf -

Bir kerre, kalori vermesi bakımından 
yüzde 1 7 den 24 e kadar azotlu madde 
vennesinden dolayı, aoya faaulyesi aya• 
rında değilae de, bizim eskidenberi bit
diğüniz kuru faaulyeden üatün. Hem de 
yonca otunun azotlu maddeleri insanlar 
için pelı: kıymetli olan aminli asitlerden 
olduğu için ideta sığır etinin yerine kaim 
oluyor.. Şekeri yüzde ancalı: 6 nihayet 
9 tse de bu kadarcık kusuru onun taze .. 
liğine bağışlanılahilir. Y ağ1 da pek az 
ama, bizim kuru faaulyede de daha çolı: 
değil. Zaten bu eksiği biraz aade yağla 
yahut zeytinyağı ile tamam1aınak. heT 
vakit mümkün .. 

Vitaminler balı:ımmdan yonca otu her 
türlü gıdanın. 1Bpanağın bile üatünde. A 
vitaminini onun verdiği derecede ver.,.. 
bilecek bqka hiç bir şey yok-. C vita-
mini ile E vitamini bakımından da ııeııe 
pek zengin. Demek ki bir taraftan çocuk
ların büyümelerine, bütün aileyi mikrop
lu haotalıklardan korumıya yaradıktan 

başka neslin devamına da en iyi hizmet 
edecek gıda. 

Madenleri de tamam, hem de yiizde 2 
miligram. Hele kireci yüzde yaran mi!İg• 
rem olmuı çocuklar için büyük bir i,..ı

lik. 
Ucuzluğuna gelince, bu cihetten b~ 

bir gıdanın onunla mukayese edilmeğe 

cesaret edemiyeceği ıüpheaizdir. Yonca 
otu bir yılda en apğı üç defa biçilir, gll
ncti bol yerlerde bir yılda altı defaya ka· 
dar biçildiği de olur. Bu kadar sık mab
aul baıka hiç bir ıeyden alınamaz. 

Vakıa.. Evet, burada nazik bir nokta 
var. Yonca otu ııiındiye kadar inaan ııı
daaı olarak tanınmıı değildir. Rahmetli 
Nureddin hoca da yonca otunun bitm ... 
aini beklemeği inaanlara tavsiye etme
miıti. Onun için hayvanlarla mütterek 
olarak yonca otu yemek insanlara biru 
ııarip gelebilir. Fakat amerikalılar alçak 
gönüllülüğü ileriye götürerek, yonca otu
nun vitaminleri pek çok olduğunu bol bol 
yonca otu çorbaaı içiriyorlannl§. hattl 
C vitamini portakal ın.ıyııııdakinden dört 
defa fazla olduğu için, çocuklann dı,. 

!erini daha iyi korumak üzere, yonca 
otunu portakal suyuna tercih ediyorla... 
mıt-

Gerçl, Amerikalıların yiyecek ve içe
cek husuaunda guatolan pek mcthur d., 
ğilae de, çinlilerin de pek eaki zamanJa.. 
danberi yonca otuna pek çok rajbet _.. 
tikleri rivllyet ediliyor. Halbuki çinlil""' 
bütün dilnyada, yemek hususunda, pek 
inu ııuato aahibl olmakla ıöhret alınır 
!ardır. Yonca otunu salonlarında, o ka
dar kıymetli vazolannm içinde ziynet 

için bulundunnalan da - doğman - in
ce zevk aahibi olduklanna delalet eder. 

Yonca otunun aın.lnli aıitler Terme.!. 
vitaminlerinin bollujiu kadar, değerli bir 
tarafıdır. BiHrsiniz ki bu asitler vücut ~ .. 

zelliğine lüzumlu ıeylerdir. Bunlan İnil>' 
na verecek aebzeler değil, etler bile pek 
az bulunur. 

Zaten, yonca otuna çok rağbet ed .. 
eoek de - ıeai çirkin olmakla beraber -
endamca güzel bir hayvandır. 

G. .... 
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244 
Yazan: ECZACI KEM/iL K.AKTA.Ş 

Saç boyalarını bugünkü tekamül dev- y k J b •• •• k V ı için ilk zaruri §arttır. 
rinden yirmi sene a~ğıya indirecek olur- a up un uyu og U Her nkıam yatmadan evvel, yüzü te-
aak karıımıza kına çıkacaktır. Kına uzun mialemek, bütün aün birikmio olan loı.-

işte .• Bu • 
iŞ de oldu 

Benim yumruğum hesaplıdır· 
dört beş saat kendine gelemez, 

En aşağı 
emin ol .. 

aeneler ninelerimizin ak aaçlanm koyu lardan kurtarmak, gündüz yüze sürülen 
kızıl renge boyamıı bir saç boyası idi. Babasının odalıtına göz koymuştu. Tevrat pudra tabakasını sıımek. ruju ve kremi 

Hiç bir vakit tuvalet ve süse aapmamıı bu vak' ayı nas 1./ İzah etmekteJ:r.? gidermek muhakkak lizımdır. Bugün 
hatta sevap bile telakki edilmiı dini ma- ' için, bilhassa ciltleri yağlı olanlara yapa· 

Sebaıtiyanonun, yeralb yolundan git
tikten ıonra avdetinin geçikmeai Yenge
çi bir hayli enditeye düşürmüştü ... 

Baıı yerden kalkınca koltuğa oturmuı 
olan Yengeçİ. arkuında kendi papaz 
cühbcsile görünce bü.hütün dehıete 

düıtü .• 

hiyette bir teamüle hile veaile olmuıtu. cağımız tavsiye, yapılması zor ve zamana 
Kına saçları boyadığı gibi tırnaklan da •Tevrat., Kitabı Telcvinin otuz beşin- R~ öldüğü ve Binyamin anasız kal- mütevakkıf olan bir iı değildir: yüzü 

O, arkası kapıya dönük vaziyette kı
mıldanmadan ve sırtındaki papaz cübbe· 
•ile beklerken Sebutiyanonun batına ye
ni bir felaket gelmit olmuından korku
yordu. 

Kurnaz papaz, kendi elile, kendi dili 
ile nıuıl bir kapana düıtüğünü anladı. 

boyardı. Kınalı tırnaklar bugünkü mani- ci babının 21 ve 22 inci Ayetinde bir fık- dığı zaman onu Yakubun ilk karısı Lia iyi bir sabun ve ılık ıu ile ve bir tuvalet 
kür kırmwya boyalı tırnaklara hiç benze- ra kaydeder. b iki karıs emtlrmeğe alınıştı. Yusuf ise Yakubun fırçaaı vuıtasiyle yıkamaktan ibaret ba· 
mez, kınalı tırnaklarda dini bir tevekkül Biliyoruz ki daYakku :~ h diy 1 edil~e en çok sevdiği oğlu olmakta devam edi- ait bir ittir. Sonra yüzü iki el ile ovmala. 
...... d" K lı: k b h d her karısından en e e e - ~otdu. Lı.lha··~ · · ı 1 . h 1_L 1 gorunur u. ına oyma azı ususat a . . . . • ...... sıvı ce er ve sıya CAe er vana 

Tam bu sırada Sebastiyanonun kolu 
havaya kalkb. 

b. . b 'I b vl d k I . :nış ıki carıyesı vardı ve onun bu can· Yakubun bir kız kardeşi vardı. İsha- bu noktalarda bu ovmayı b'ıraz daha kuv-
ır meraaıme ı e aa anır ı ına gece erı . . . . d trt .. ft l 

b .. k .. b l b" .. ._ "d" C yelerının her bırın en i~r oğ u ol- kın k.ıı.ı olan bu kız kardeşinin adı İlya vetli ve b·ır az dah d 1 1 d 

Bir tıkırtı du,.du. 
Batım çevirdi. 

Efômyos, kafasında müthit bir yum-
ugun u a onun uyuır. anneaı ır. e- .d. a evam ı yapma ı 11. 

hennemtaıı meydana çıktı kına yerini ınuşy tu. Li d l ilk ;ı;, 1 ı.. Sonra yüzü bol ve temiz su ile yıkama• 
d . B .. k " b 1 akubun a an o an çocu&u, ya- İlyanın çocuğu olmadığı için Yakuba lıdır Eier bu yık d .. d 

ruk. his.etti. ona ver ı. ugun u saç oya arının eaa.sı . b" . ,..1 dı R b' idi .. . · ama an sonra yuz e· 
Go·•zJerı' o"nu·'nde ıı"m•ekler k k h d B dd ·· k nı uyi.lk 0 & unun a ev ın · muracant ettı. riainde hafif bir 0 erginlik h'---..ıa,·-... , Onun geldiğini görünce derin bir ne· 

fea aldı. 
,.. ça ar en ce ennemta11 ır. u ma e guneı arıı- R b' . • .. 1" k ti" b' • ı..ea ..... 

. . . . ev ın yetisınış guç u uvve 1 ir serun· d- .:l! bu kadar çocuğ b de . . f zl k kendinden geçti. sında organık maddelen aırmıyah karar- d lik 
1 

lm • t - ' c:uı, un var. u, rının a a uru olmuından ileri 
Vakit eauen geçmit, hava da 

mağa ba§lamıfb. 
karar· Sebastiyano onu tekrar yere korken: tır veya cehennemtaıı uzvi mevat ile te- eR nn

1
.1 0 ~ş u~ b bas od lığı Onlardan bir tanesini bakmak üzere ba- gelir. O vakit yüzü gayet hafif bir tabaka 

J 1 b d 1 k B :ışc ın carıycs ve a ının a na ver.. bealeyici bir kremle ovmak lazıA mdır. Bu - şte o up itti .. Dedi. Benim yum- masta günq yar ımiy e aranr. u Hem la Ih .. k d B Belh 
Sebastiyano sordu: o n Be aya goz oy u. u a ay- y .. kup . kr · L_L L d ··"-d L-f 

ruium hesaplıdır. En aşağı hq saat lcen- fotografçılığı ve hem de saç hoyalannın . d Re b' • d il i id' " · emın .. oana .:a ar JT-. e - m.aaında 
- Ben yokken bir hldi.e falan ol

du mu? 
dl.ne gelemez. Art-'- agz" ındakı' tıkacı çı- k 1 B b l nı 2nman a v ının e vey anncs ı. - Peki, dedi, hangisini istersen vere- hiçbir mahzur yoktur. Bilhaaa göz kenar-°" esasını orumuş o uyor. azı saç oyan· Belh d Yakubun artık ihti arlamı • 
k b ·1· •· • d k ı b J ik" · .. · ld " k il a a Y ş "un.. lanna bı'r az fazla 'Lrem .u .. rfllebil' B 

- Hayır ... Yalnız kapının önünde fı. 
11ltılar oldu. Galiba bir delikten de bak
tıLu. Yerimden kımıldamadım, uyur ha
vuına geldim. 

ara ı ır, uzenn e i ip eri çöze i iriz. nnın ı çeşıt uzenne yapı ıgını u anan- . . ld ğ . . " 11: ır. u 
Y 1 h·ı· h d' b 1 f 1 .... d olmasından şikayetçı 0 u u ıçın genç İlya pek tabii olarak en güzelini uani kremin cilt tarafından çabuk emil-'=~-.· 

engeç bu tedbiri alkışlarla kar§tla· ar ı ır ay ı un arın ormu unu e , .. vl ·1 ' fatl ' " ~uı 
1. d .. . k . .. ] . ve kuvvetli uvey og unun 1 tı arına Yusufu sef'fl .. Onu alıp evine götürdü gören kadınlar hayret etmemelı'dı'r. Bu, 

mıştı.. e ım egmış en sıze soy eyeyım. ( 1) b' ıı_ k ,_.. d l>' - •• 
. ıgillıe auıuyor u. Bakmağa başladı. yüz derisinin ki.fi derecede bealenmedi.1 

- Haydi... Dedi, eğer vakit tamamsa numrolu çeıııtde 20 gram cchennemtaşı Nihayet Revbin ve Belha işi pişirdi- .. v• . 
düı1 önüme ... Ben de bu mukaddes yükü 180 gram imcilik suyu 60 gram da a mon- 1 . , 'z)"d g• .. Jı'yc buluş ağa ba 1 _ Yakubun Yusuiu goreccgı geldikçe ğini gösteren bir alamettir. Bu takdirde 

cı 'e gı ı en ı.. m ş a ı · · i . 'd .. ürd' .. h k • .::. k -L b sutlayayım, çıkalım... yak vardır. (2) numaralı şişe de 140 d 1 ıemşıresın n evıne gı er ve gor u. er a pm Jf"""e rem sürmıı::a.. undan - Ala... Muhterem dostumuz ne 
1 ar. B '" l b' ha ll b k h ft d b d fa da alemde? Yengeç, üstünü baıını düzeltti. gram gül ıuyu (50) gram (90) derece· Odal kların çadırları ayrı idi ve bun- oy ece ır y zaman geçti. aı a a a a ir e yumurta mu-

- Yerinden bile deprenmedi... Eline haı papazın tesbihini aldı. lik alkol ile yarım gramdan on grama ların y:taklarına ve çadırlarına Yakuır ~akubun Yusufa karşı olan rnuhab- keai yapmak llzımdır. Eier bunun ahi-
- Sakın mortoyu çekmiı olmasın?. Göbeğine kadar .arkan büyük haç ile le.adar asit pirogallik vardır. Bu gram rar- tan haşkn kimsenin girmeğe hakları beti gittikçe arttı. Onu daima yanında ne olarak aabunlandalı:tan aonra cilt yu-
Sebutiyano böyle aöyliyerek çuvalın kafa91nı da önüne eğdiği zaman Eftimyo- kı saç hoyasın~n .kestane renginden baş- yoktu. Böyle olduğu halde Belha, üvey bulundurmak istedi. mutak ve pönümüı bir halde kalırsa bu 

yanına gitti ve baı tarafını açtı.. ıun hplcı hpkısına gölgesi oldu. lıyarak kuzguna sıyah renge kadar gelme· oğlunu kendi çadırına kabul etmekten Hemşi~ine : da derinin yailı olduiunu &'Ölteren bir 
Eftimyosun .. PNn keeilmlt yüzünde Karanlıkta onu bu hal ile baş papaz si içindir. Bence saç boyası kullanmak çekinmedi. Ve bu işi nihayet Yakup ha- - Yusufun hasretine dayanamıyaca- alamet olur. Bu vaziyette İM cildi. burue-

açık gözleri korku içinde parlıyordu. sanacaklardı. pyet eaçların beyazlığını örtmek ve genç ber aldı. ğım, dedi, onu bana iade et.. llya bu tunıcu bir tuvalet ıuyuna babnlmıt pa-

Herif ayılmııtı .. Fakat ağzındaki tıkaç - Hay<li hazır ml8ın? görünmek için ise nafile zahmet, saçları Tevratın yukarıda mevzuubahis etti- teklife razi olmadı. mukla ovmak ve cildin iyice nefea alması 
aöz ·· 1 • " · 1 k H b k · d k d k için sabaha kadar kremsiz olarak bıra'--

Jı.k ederek de en ufalı: bir harekette bulun- - Düı önüme ve aç kapıyı... rini boyuyarak ıenç görünmek yolunu bir ceza verdiği mezlcO.r değil.. muhabbet bağladım .. Yusuftan aynlmak mak lazımdır. 
ıoy emesıne manı o uyor ve urnaz· - azarım patron... 

1 

oyama tan zıya e arıı a inin gözle- ğimiz Ayetinde Yakubun oğluna nasıl - Onu bana verdin .. Dedi, ben de ona ... 

muyordu. •• BiTMEDİ •• bulmak. gerektir. Sadece (Yakubun bilyük oğlu Revbin şimdi bana da çok ağır gelecek.. Cilt, kuru ve yağsız olduğu takdirde 
Sebastiyano gülümsedi: pederinin odalığı Bclha ile yattı ve bu- Fakat Yalrup ısrar etti.. çabuk kurumıyan bir makyaj kremi eeç· 

G l'b d d' uh d be A • k T k 1 melidir. Badem yağını ihtiva eden krem-- a 1 a. e ı, m terem pe er • • • nu da Yakup haber aldı) denilmekle ik- - Oğlan benim oğlum, dedi, senin 
nim kendisine yaptığım oyunu bana tek- merı anın O yo e ÇlS .. I tifa edilmiştir. onun fucrinde hakkın yok ve muhah- ıeri ve tuvalet sularını kullanmaktan da 
rarlamak n·y ti" d ı M fih L• u__ sakınmak icap eder. Fakat deri ywnu•-'-

1 e n e er.. aama · ruç me· Tevratta bu hadiseye ~ka bir yerde betin ne de olsa benim muhabbetim ka- ,..a& 

r _,_ etmey'n s· . h h b ve fazla yııgvlı ise aabahları bilh·- go"z 
a.&. 

1 
. .. ızın ayatınız ana en- de rast geliyoruz. dar kuvvetli olamaz. Mut.laka Yusufu -

de bulunan sizin vesikanız kadar kıy· J h • • t• • • k ak f ed kenarlıınm, derinin buruımaaına mani ol-apon va -'.:lrıcıye nezare ıne enerji Çok sonra, y up ve at eceği sıra- bann vermelisin... k b 
metlidir. Sizi öldürmiyeceğim. Hatta böy- t1 d af l j j ma için İr parça besleyici kremle ov-a oğulJarını etr ına top ıyor ve onla- •• 8 'J'MED •• k 
le ağzınız tıkalı vaziyette kalmanıza da lisanla yazılı 

1
.kt• l.t Vetdt"' nn her birerlerine fildbet.leri hakkında ma lazımdır. Son zamanlarda pudrayı 

gönlüm razı olmuyor. Havasızlıktan bo- m e K U P ayrı ayrı sözler söyliyor. Ve ille olarak - ciltde tesbit için krem yerine hazırlanmıt 
~-' ihti' ı · E · d hususi tuvalet sütleri lrullanm-'- moda aı;uımanız ma ı var. vet azız pe er ta en büyük oğlu Revbine şöyle hitap B G f k ıuı;. 
ve mukadde1 dostum!.. Tokyo, 20 (Ö.R) - Amerika maslft-ı tcşkil etmemesidir. ediyor : • a en 0DU0 haline gelmi11tir. Bunu kullanmakta bir 

Ve hatta bailannızı bile çözeceğim. batgüzan Japon hariciye nezaretine ŞANGBAYDA VAZIYET •E7 Bevbin, MD ilk otlum, kuwwetiıın beyanatı 
Bu sözler, Yengeci telifa düşürdü. enerjik bir lisanla kaleme alınmış iki Şanghay, 20 (Ö.R) - Buradaki İngi- ve lmdretJmhı lptW.m, terefin fadleti ve 
- Aman uatacıimı. dedi. Ne yapıyor- mektubu tevdi . ~~· ~irincisinde, Üz bahri otoriteleri bir İngiliz top çe- iaetin ı..uetl ...m_ Su «fbl DJJUl:JI- --*-

aun. Bu herifin aizındaki bltaç çıkar çık· Japon tayyarel~nrun Çm?eki hava ta- kcrinin Şanghay civannda Koho mevki- a old~. hal~ e~dal ~~yanbm. Z1- _ BAŞTARAFI 1 İNCt SAJdırmE _ 
maz bir İmdad d' ı, iı d h arruzları sebebiyle Amerikan mallanna ine bazı erzak çıkarmak için karaya as- ra pedennın doşeiine Prdin ve onu tel-
li.zerimize atılırlar.~e a r ı mı emen yapılan hasarattan şikiyet edilmekte ker çıkararak Jnponlan mitralyözlerle vis ettin •. (Kit.hı Tekvin 49 uncu bap • B. POIJTlstN BEYANATI 

s ve diğerinde Kulangsu. be~elmilel im- tehdit ettiği haberini tekzip ediyor. ayet : 3 ve 4) PaıU 20 (Ö.R) - Yunan .eefiri B. Po-
- • en merak etme ... Hiç bir ıey ol- tak h d 

maz. Muhterem peder akıllı uslu davra- tiyazlı mın asının ıaşesı ususun a İngiliz gemicileri Japonları mitralyöz- Utla §U beyanatta bulunmuştur: TUrki-
v .. Japon ablokasının sebep olduğu tahdi- 1 1 t hd"t etmiş değillerdir. Esasen Evvelce Ynkubun kızının kaçırılması yeyi ziyaretim dolayısiyle çok garip bazı 

n~cadgına bana soz veriyor.. Öyle değil datm refi istenmektedir. Her iki nokta ter ~1 . e tiı. 1.. da'ırcsinde ka- hAdisesini anlatırken oğullan Simeon ile haberler çıkanlmıc:tır. Hakikat bundan 
rnı ostum ngı ız cm asınm usu u . . -s 

Ef . ··· .. hakkında Japon hUkümetinin milddet ihr i . h st bir müsaadeye Lavanın Hemor halkı ilzerine nasıl bir daha sadedir. Fransa hllkümetiyle Tilr-
timy09 goz ka akla . d' . kal raya acı çın usu bil il hU ki 

d L P nnı ın ınp • geçirmeden Amerikan taleplerini tatmin I"- .. t k b' 1 a da mev- e e cum etti erini, daha henüz kiyede iki demıry' olu ;,. ... etmi" olan •ir-
ınna.: auretile tam ita . . . u;cum gos crece ır an aşm .. • . . our ...,, ır 
Seb • • P reti yaptı. etmesi talep edilmektedir. Aksi takdir- cut değildir. Çıkarılan mal Koho lngi - sunnet ~ nrası ıçınde kıvranan erkekleri ket arasında çıkan bir ihtilif mU~e-
_ ;::~n°j . . . A de Vaşington hükümeti, Japonyanın liz kantinine ait 42 sandık biradan iba- nasıl k~tlettiklerini yazmış ve Yakubun betiyle silrarbitr (yilksek hakem) ola-

__ 1. .. • ' ed~. Sızı~ hatta mukaddes Çinde ecnebi devletlerin hak ve menfa- rettir. bu bndisedcn dolayı o&ruUarını tekdir et- rak gösterilmiştim. Bu hakemlik milna· 
aaup uzenne vakı yemınli vaadi • . . . 1 L--ket ettiğini' """ini söyle.,,.ı ... :ı.. 

ıl .. erınızı atlenne karşı nası ıu.Lu.: ~"""*- ·1o&1> ·~w.A.. sebetiyle Tilrldyeye gidince bundan is-
n~ıı tuttugunuzu da pek iyi bildiğim için Amerika umuın1 cfkfuma bildirmek Yakup öleceğine yakın evlAtlarına hl- tifade ederek Tilrkiye Risicümhuru ile 

·~ızdan ~acı çıhnnazdan ve elinizi mecburiyetinde kalacaktır. Tiençin hA- A 1 m a n gen ç ı eri tap ettiği sırada Simeon ile Lavi için de görilpnem pek tabil idi. Bu mülikat son 
kolu~uzu çozmezden evvel küçük bir cliscsi t!snasında verilen ve tavassut tek- bu kanlı vak'ayı hatırlatarak şöyle de- derece samimiyet içinde cereyan etti. 
amelıyey~ baı vuracağım için §İmdiden lifini takip eden bu notalar Amerikanın -'1::r-- mi§tir : «Bu seyahatimden Ankarada garp 
affınızı n~ ederim. Tiençin İngiliz ve Fransız imtiyazlı mın- Ev işleri için ·Simeon ve Lavi kardeşlerin JaJmçla· devletlerine gösterilen itimad hakkında 

.. Se~~.ııtıyano böyle söyledikten sonra takalarına karşı tatbik edUcn muamele seferber edilmif n zulüm Aletleridir. Canım onlann mec• tam bir kanaaile avdet ettim. Aynı za-
busbutun eğildi. Bat papazın kafasını ka sında Jfiltayt olmadığını göstermek- Berlin - Nazi talebeler birliği ıefi lisine girmesin.. izzetim onların cemi- manda vaziyetin ne kadar soğukkanlı-
.Yerde~ kaldırarak dizi üzerine koydu. tcd~. Dr. Şeel ne§rettiği bir beyannamede Al· yeti ile ittihat etmesin. Zira onlar gaza.,- lıkla telAkld edildiğini gördüm. Her ke-

ı:f~ımyo1, ne olacağını merak ve endi- Bu Amerikan te ebbUsilne bilvasıta man~anın bütün yüksek mektepler tale- lanndn insan katlettiler ve inatlarında sin ittifak ettiği üzere, sulhu daha sağ-
ıe ıçınde bekli;~rdu. . öldürülmiyeceği bir mahiyet verilm! i umumi bazı men- b~lcnni e~ i. !eri için gön~llü y~ılmağa sığır ı;!niri, kestiler. Gazaplan melun ol- lam kılmnğa hizmet edecek olan anlaş
hakkında kendl8ıne verilen teminat onu f t dn..::.. l · ı izah edilebilir. Arne- davet etmı~tır. Dr. Şeel dıyor kı: sun, :ııra şıddetli idi. Hiddetleri melon manın akdi için cereyan eden mUzatt"-
b' .. ih kıl aa ~ ...... ce erıy e E . l 
_ıraz muster ml§b. Fakat yine akıbe-ı: rikan Tiençin bidisesinin - v ış eri her Alman talebesi için ol un zira sert idi. Onları Yakupta tak· relerine eyi bir neticeye ulaşması içinAn-
tınden endite ediyordu. Şangı:yd=~ğer imtiyailı mmtakala- bir vazife ve ıeref olduğundan bu emri siın edeceğinı ve İsrailde dağıtacağım... karada hararetli bir arzuya şahid ol -

Ah ... Kapıyı açsalar ve gelselerdi. ra karşı da tatbik edilebilecek bir emsal vermiş bulunuyorum. Tekvin: Bap 49. ayet: :; • 7) dum.:t 

& lar. Aynl ihtiyat ve sabırla ve- hllhassa sıktı.. =- -}{;;l;Uthiş bir korku içinde yal=-
en ufak bir gürültü bile etmeden işleri- - Ah kahraman dostlarım.. Kimbilir dı : 
ne koyuldular. O kadar ki açılan delik buraya gelmek için ve benim için ne - Allah aşkına bunu yapmayınız. 
kendi odasında olduğu halde Monsen- büyük sıkıntllara katlandınız .• Kim bi- - Ölen annesine yalan söyliyen, bU-DEMIRMASKE 

mahzur tasavvur edılemez. 
AkfUl1 tuvaleti yapdır .. •bahleyia 

çok ırüsel bir çehre ile uykudan kalkılar. 

TAVSiYELER 

Şarap lekelerini çıkarmak için Fraoaaz 
kibriti denilen .af kükürtlü kibritleri kul
lanmaktanaa kumqın lekeli yerini yünlli 
kumaflll Üzerinden iapirto ile yan yarıya 
kanıık eter mahlıl.lü içeriaine babnnak Ya 

sonra kendi kendine kurumıya terketmek 
kafidir. Kükürt kwnAfl tahrip eder. Eter 
ve alkol nesci bozmazlar. 

* Sofra bakımlarından balalı: kokuaunu 
çıkarmak için kağıt yakmak ve takımlara 
kağıt alevi Üzerinden geçirmek kifayet 
eder. 

* ipekli elbiseleri fırçalamak. ıçuı adi 
fırçalar kullanılmaz. Robu temiz bir fa
nila parçası ile silmek kafidir. 

* Bir çok genç kazların ıu ıuali aordukla
nnı ifittim: Acaba kaç yaınndan itibaren 
balolara gidebilirim~ Annenize sorun. 
Bu husu.ta en salahiyetli cmercb odur. 

* Saçlarınızın rengini açmak Utiyona
nız. bir kqık ok.ijenli ıuya bir kaç damla 
amonyak ilave ediniz.. Derhal ittediğiniz 
neticeyi elde edersiniz. 

HANGi ŞEKERi NEREDE 
KULLANMALI 1 

yör Lui bile bunu farkedememiş, gürül- lir neler çektiniz?.. tün taahhütlerine ve yeminlerine ihanet 
tü duymamıştı. Nihayet son taşı. da ye- - Monsenyör .. Bu alçaklar size ne eden ve heni Sen Marsın bUtiln vahşet Tatlı, reçel, kele gibi ıeyleri yapanlar 
rinden sökıneğe muvaffak oldular. kadar çok ıztırap verdiler. Fakat bunla- ve zulmüne teslim eden adamın bu hangi ıekerin nerede lcullımıldığını öi-Büyük tarih ve macera 
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romanı Bu sırada Faribolun kulağına odanın rın artık hepsi bitti.. adam olduğunu tasdik ediyorsunuz de- renmelidirler. 
ıçinde hiddeUe söylenen sözler ve yere İvon : ğil mi? Toz halinde kriatalize teker ancalc re-

1 yuvarlanan bir cismin sesi geldi . - Evet artık hepsi bitti ve artık ser- Faribol ve Mistufle bir ağızdan : çel, ıurup, kompoıto, mahallehi ve kay· 
Kendi kendine : bestsiniz .. Hattı §imdiden sizi başınız- E t .,..._..:1,1 nıyan, pioen tatlılarda kullanılır . ., k - ve ... uc:uı er .. 

Gere matmazel ve gerek Mistufl iki- _ Me"llk etn:eyin matmaı.el... Çoğu - Kuyruğu kopsun, dedi, galiba tam daki bu cendereden kurtarabilirim. _ Ve sonra bu adam, bana çektirdik- Bütün putalar, gatolar, itekler, hialı:ü-
niz de bu gece hakikaten ölUınde: .. kur- gitti, azı kaldı.. zaı_nanında yetiştik. Demir maske, İvonun eliyle gizli ya- Ieri yetmiyonnu~ gibi buraya kadar gel- iler için Amerikan tekeri denilen ince 
tuldunuz .. Fakat zavallı ınatmazel Su_ Bakın .. :Se kadar çok ;~ güdilk.. Iki hançer darbesiyle deliği üstten Öl'- yından kurtuldu ve sert, madeni bir ses- mlş ve silAhsız bir kimseye sillhı ile hU- teker kullanılmalıdır. 
zan ve bizim kahraman arkadaşımız Sir Faribol böyle söyliyerdr tavanda açıl- ten halıyı haçvari dörde bölerek odaya le yere yuvarlandı. cum kahpelfl"'nl göstenni~ir. Binacna- Lokum tekeri denilen en ince nifaatalı 
dö Labarı kaybettik.. f da tıldı Ark dan && b .. m.ış olan Jeliği gösterdi.. p'erle mey • a · asın Mistufle, Krizostom Monsenyör Lui, sap sarı kcsilrni§ si- )eyh ona hareketleri ile mütenasip bir gi i olan pudra tekeri ancak gatolann 
.. Bu 5~': İvona kendini kaybetmeden na getirdikleri merdiven ve ınualWcta ve İv~n da g~~er. . . ınası i~e . y~rde bağlı yatan kralın karp- ceza vermek )Azım değil mi? üıtüne serpilir ve yapılacalı: glaaGrlerde 
once şahidi olduğu feci sahneyi hatırlat- duran bir iskele vasıtasiyle yavaş, sa· Farıbol, dediği gıbı tam zamanında sına dikildı.. _ Evet .. EveL. İstedilfniz gibi intika- kullanılır. 
tı. Snp .~~." ~es~ldi. O: matmazel Dö Bre- hırlı bir çalışma neticesi tavanın taşlar~· yeUşmi§ti. .. - ~z.. Dedi, yüzUme dikkatle mınızı almak hakkınızdır Monsenyör.. DIŞ FIRÇALARINI NASIL 
vanın olumunü bilmiyordu. nı birer birer çıkarmışlar ve burada !Jır Monscnyor Lui geleıileri ve bilhassa bakinız .. Yü.zUmdeki buruşukluklardan - O halde demir maskeyi onun başı- MUHAFAZA ETMEU? 
-: Süzaıı nu .•. S~ mı?.. adam sığacak ka~:ır genişlikte bir delik İvonu görünce bir sevinç çığlığı kopar- bana ç~~ü:,di~~erlnizi okuyabilirsiniz.. na takınız .. 
Dıye sord~ .. Farıbol bu acıklı sözlere açmışlardı.. nuş, genç kazı kolları arasında bağrına On. ?orduncu Lui, Monsenyör Luinin Kral : 

ve elem verıcı hatıralara bir An evvel _ Bir kaç saatlik bir iş kaldı nıatma- bastırmıştı. kendısıne Ievkalllde mii§abehetini blr - Merhamet .. Merhamet .. Diye inle-
nihayct vermek için : zcl .. Bir kaç saat sonra Monsenyör t .up - Monsenyör.. Monsenyör .. Ben her kerre daha ve hayretle, korku ile sey- di.. 

. - ~u~ruğunuz k~,~n hep~~· De- iyi hu açtığımız yoldan :ıiyaret edebılE- vakit olduğu gibi siün sadık ve muti rcttikten ~~ra ~ çevirdi. :- ~ayır .• Sen merhamete !Ayık adam 
di .. Şımdi onları dcgıl, Monsenyor Lui- ceğimi..ze söz veriyorum. kulunuzum.. Monsenyor Luı ona hitaben : değilsin .• 
y i clüşünecck sıra.. İvon sabırsızlandı : Bunu Faribol söylemişti. Monsenyör - Biliyor musunuz, dedi, hatırıma ne Faribol ve Mistufle demir maskeyi 

Bu ismin telaffuzu İvonun üzerinde _ Aman, dedi, yalvarırım size .. Eli- Lui onu birden bire farketmemişti. Bir- geldi .. Sizin başınıza bana tatbik ettiği- kralın kafasına geçirdiler. 
derhal bliy:ik bir tesir gösterdi .. Soluk nizi çabuk tutun .. Çünkü geçireceğimiz den görünce : niz bu işkence Aletini geçirmek.. Ben İvon ve Monsenyör Lui onu tepeden 
yannl,Jarına tekrar kan g1>ldi. her saniye Monsenyör Lui ile bir asırlık - Siz. Siz de mi bura lasınız aziz dos- sizin saltanat yerinizi alırken sizi de bu- tırnağa kadar soydular. 

- Evet... Ev.•I. Dedi, hakkınız var ... bir ıstırap oluyor. turn .. Dedi.. rada kendi yerime bırakmak .. Bana çek-
Allah vcc de onu kurtnr:ıbilsek.. Faribol ve Krizos.om iskeleye çıktı· Hem onun hem Mistuflenin ellerini tirdikleriniün aynini size çektirmek... - BirKEDİ -

Diş fırçalarının daima sert kalması için 
her diı •ilindikten aonra bol soğuk au 
ile yıkamalı ve temiz bir havlu ile kuru
lamalıdır. 

TIRNAK ETRAFINDAKi DERiLER 

Tırnak etrafındaki deriler kesilirken 
kanatıl ırsa mikrop kaparak enfek.iyon 
olabilir. Buna mani olmak için pannak 
kanayınca limon suyu sürmek gayet iyi 
bir tedbirdir. 
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Rüyalar bir ihtar mıdır? 
Yeni doğan bir yıldı-
zın meraklı macerası 

Gördükleri rüyalardan sonra hayat 
ve servetlerini kurtaran insanlar var 

Marion Daniels sevimli bir dansözdür. 
Hitler tarafından mazharı iltifat oldu-

u gündenberi dünyanın her köşesinden 
yığın yığın mektuplar almaktadır. Bu 
mektuplann bir çoğu aşk destanlan veya 
angajman teklifleridir. Daha bir kaç ay 
evvel çok güzel bir dansöz olmasına rağ
men dünyaca pek az tanınmış olan bu 
genç kız şimdi bütün Londra - Nevyork 

' Sidney ve Kap müzikhallerinden teklif

ller nlmoktadır. 

Marlen Ditrih, Lili Damita ve bir 
lspanyol yıldızı bir arada 

Bu mucizenin sebebi nedir} Ber§tes
gadenin kendisine gösterdiği alaka mı} 
Bunun böyle olduğu iddia ediliyor. Fil
hakika Amerikalı dansözü Münih müzik
hallerinden birinde oynarken Hitlerin 
nazarı dikkatini celbetmiş, Hitler dört 
beı defa temsillerinde bulunmuştur. Bil
hasaa Şen dul sahnelerini çok takdir et
miştir. Bu alaka Hitlerin kalbini güzel 
dansöze kaptırdığına dair bir çok riva
yetlere sebep olmuştur. Söylenenlere ba
kılırsa Marion Daniela vaktiyle Hitlerin 
hayatında mühim rol oynamış olan üç 

kadına çok benzemektedir. Bunlardan 
biri Erna Haufstaenge olup l 925 te -Hit 
lerin bu kadınla evlenmesine remak 
kalmıştı. ikincisi arkadaşlarından birinin 
hemşiresi olan Jenny Haug, üçüncüsü 
Celi Ruabaldir. Bu sonuncusuna kartı 

Führer derin bir sevgi beslemekte idi. 
Fakat 19 31 de Gdi Raubal feci prtlar 
içinde hayata gözlerini yummuttur. Ma
rion Danielı kendisinin Alman olduğu 
veya Hitlerle uzaktan akrabalığı bulun
duğu hakkındaki iddialan tekzip etmiş
tir. Kendi hakkında yazılanlar münase
betiyle ıunlan ıöylemiştir: 

- Almanyayı ziyaretimde B. Hitler 
hakkımda çok iltifatkar davrandı. Bida
yette bir suitef ehhüm oldu. ilk temailimi 
müteakip Führerin benimle tanıımak is
tediğini öğrenince aaf aaf onu locamda 
bekledim. Sonra da bu yalnıı tashih edil
di. Hitlere Tiyatro direktörü tarafından 
takdim edildim. 

Alman devlet reisi Almanca konuşu
yordu. Ben söylediklerinden bir harf an
lamamıştım. lngilizce cevap verdim. Bu
na rağmen aramızda karıılıklı bir sempati 
teessüs etti. 

Marlen Dietrich 
Nevyorka ayak basar
ken bağa jları haczedildi 

Nevyork. 6 - Normandi Transatlanti
iüe Avrupadan avdet eden Marlen Di
etı:ichin daha karaya ayak basmadan ön
ce vapurda bağajlan müsadere edilmiş
ı,U. Buna sebep Amerikan tebaası olan 

Marlenin 1936/1937 aeneainden 284 
bin dolarlık kazanç vergisini henüz tedi
ye etmemiş olmasıdır. Müsadere edilen 
bağajlar otuz parçadır. Bu vaziyet kar
tıaında Lüks kamarasında kocası Sieber 
ve kızı Maria yanında koltuğa kendini 
atan Marlen dakikalarca ağlamıştır. Ni
hayet El çantası ve bir kaç küçük paket
le karaya çıkmağa karar vermiş İlle de 
hazine memurları bununla da iktifa etme
diklerinden l 00 bin dolar kıymetinde 

tahmin edilen mücevheratını da rehin 
olarak verıneğe mecbur !.:almıştır. 

Vergi memurlarına göre istenen para 
Marlenin lngilterede çevirdiği filirnlerden 
kazancının cezalı vergisidir. Marlen be
yannamelerinde bunları göstermemiştir. 

ÇEMBERLAYN VE KARISI 
Çemberlayn İngiliz kadınlorının bir 

toplantısında şunları söyledi: 

Marian Daniels 

BN. CtANO NIÇlN SEY AHA Tl'E 
i talya hariciye nazırının karışı Kontes 

Cianonun Brezilyadaki seyahati etrafında 

dedikodular vardır. Hakikatte Kontes 

Bir Alman canba::lı.ane!inde korkun!.~ 
bir Arslanla birlikte motosikletle 

dola§an bir çi~ 

YERlNDE BtR CEVAP 

Çapkın, fakat mevki sahibi bir gençti. 

Bir daktiloya göz koymuştu. Biraz hoşça 
vakit geçirmek için her akşam onu işin
den alıyordu. Bir gün kızın daha fazla 
hususiyetine girmek için: 

- Bana ne zaman ıenlikle hitap ede
ceksin dedi. 

Kız düşündü: 

- Aile isminizi bana verdiğiniz za
man, dedi. 

Ncvyork sergisinde bir sıpa dünyaya 
gelmiş ve ilk banyosıı bu iki sevimli 

kız tarafından ytıpılmı§tır 

ERKEKTE VEFANIN DERECESi 

İki seneden beri çıldırasıya seviştiği 
metresinden ayrılmıştı. Dalgın görünü
yordu. Arkadntlan tf'easürünü dağıtmak 
için: 

- Canım unut artık onu .. Başka kadın 
yok mu dediler .•• 

- Ben kendimi düşünmüyorum, onun 
ı.tırabını düıünüyorum, dedi. 

OTOBOSTE NEZAKET 

Gözlüklü Bayın yanma dikkatle ha
k.ılmağa kıyılamıyacak kadar güzel, genç 
bir bayan oturmuıtu. Göz ucu ile hu ilahi 
güzelliği arasıra seyretmekten kendini 
alamıyan bay hayranlığını ifade edecek 
bir kelime arıyordu. Biletçiye parayı 
uzatırken Güzelyalı diyecekti ... Gözlerini 
kadından ayırmıyarak kısaca güzel.. di
yebildi. 

Genç bayan bu iltifattan memnun ol-
mamış mıydı? 

----~rı 

Rüya hakkında fikirlerini söılliyen 
Madam Nita Raya 

Rüyaların, istikbalde vuk.ubulacak 
hadiseleri evvelden haber veren bir kıy
metleri var mıdır? Rüyada görUlenlerin 
uyanık hayattaki vakalarla esrarengiz 
bir rabıtası mevcut mudur? 

Bu nokta üzerinde ilim adamları, ru
hiyatçılar, profesörler, doktorlar muhte
lif fikirler ileri sürmiişler, fakat hiç biri 
müsbet olarak bu böyledir diyememişler
dir. Rüyaların uyanık hayatla alakası 
olduğunu iddia edenler arasında maruf 
isimler zikredildiği, aksini iddia eden 
ilim adamları da tesadüflerin isabeti 
karşısında hayret duymaktan kendile
rini alamamışlardır. 
Meşhur muharrir Jülyen Grcn, (Jour

nal) isimli eserinin ikinci cildinde dik
kate şayan ve mühim bir rüya hikayesi 
anlatmaktadır. 

Muharrir diyor ki: 
RüYA SAYEStNDE ÖLÜMDEN KUR

TULAN KADIN 
cBir kadın, rüyasında kendisini so

kaktan çağırdıklarını duyuyor.. Yata -
ğından kalkıyor .. Pençereyi açarak ba
kıyor .. Sokakta, evin önünde bir araba 
durmaktadır. Arabacının gözünün biri 
sargılıdır ve kendisine chaydi hazır mı
sınız madam> diyor. Kadın korkuyor eli 
ile hayır ... işareti yaparak geri çekiliyor 
ve bu korku ile yatağının içinde uyanı
yor .. 

Bu rüyanın kadının üzerinde bıraktı
ğı tesir hemen ') an içindir. 

Aradan bir müddet geçiyor. Ayru ka
dın büyük bir mağazaya alışveriş için 
giriyor. Dördüncü kata çıkıyor. işini bi
tirdikten sonra aşağı inmek için asansö
rün gelmesini bekliyor. Nihayet asansör 
geliyo..r. Içi doludur. Asansör garsonu 
kapıyı açıyor. Içeridekiler çıkarken ka
dın, garsonun sağ gözünün sargılı oldu
ğunu görüyor ve derhal bir müddet ev
vel gördüğü rilyayı hatırlıyor. Hele gar
sonun kendisine tıpkı rüyada gördüğü 
arabacı gibi chazır mısınız madam> diye 
bitabı onu ürkütüyor. Tam asansöre bi
neceği sırada vazgeçiyor. Rüyada yaptı
ğı gibi eliyle hayır ... işareti yapıyor. 
Garson asansörün kapısını kapıyarak 

düğmeye basıyor. Asansör henilz bir 
kat inmiş iken ipi koparak büyük bir 
gürültü ile zemine düşüyor, parçalanı
yor, tabü garson da ölüyor. Kadın, ril -
yasının ihban sayesinde muhakkak bir 
ölümden kurtuluyor ... > 

Bütün rüyalar muharrir Jülyen Gre
enin eserinde mevzuubahs ettiği böyle 
feci hadiselerin ihbarı şeklinde tecelli 
ebnezler .. 

cZevcem 30 yıldır benim en iyi dos
tum ve en zeki mÜ§llvırım olmuştur. 

Sırlarımın hepsini bildiği halde hiç birini 
ifşa etmemi:tir. Unuttuklarımın hepsini 
hatırlıyan odur. Kusurlarımı yumuşaklık
)a tashih eder ve her zaman beni takdire 

vesile bulur.> 

Edda siyasi bir vazife deruhte etmiş de
ğildir. Bu seyahat İtalyan veliahdı Hum- b: 

O da bilet alırken haya dikkatle bak-
RüYA SAYESİNDE KURTARILAN 

SERVET 

NOANS ..• 
Sulh ceza mahkemesinde, gunun en 

aıcak bir zamanında hafifmeşrep bir ka
dının muhakemesi görülüyordu. Kadın 
cidden güzeldi. 

Kadının müdafaasını deruhte eden 
ienç avukat ateşli bir lisanla ıunları söy

Jedi: 
cBay bakim müekkilim için merhame

tinizi isterim. Onun bir vesikalı fah~e 

olduğuna bakmayınız. Adli sicilli bakire
dir. > 

SUN'tLtK ... 

Japonyada harp iktısadiyatı, Almanya 
ve ltalyada olduğu gibi sentetik istihsa
litın tekemmülünü icap ettinnektedir. 
.Fakat sentetik malumat ham maddeler
den yapılanlar kadar iyi olmuyor. Bunun 
gibi sun'i kenevirden İp ve halat yapan 

ir Japon fabrikıısı ıışk bedbahtı olan 
fanakadan şu mektubu almıgtır: cKendi
mi aamı§tım. Bir kaç saniye İçinde her 

rY etrafımda dönmeğe bnşladı. Anla
d.nn ki her şey bitmiştir.> Hareketime 
.aadım olmuştum ki İp koptu. Sizin ipi
niz ... Teşekkür ederim.> 

berto ile bir münakaşadan ileri gelmek- Göztepe diyecekti: Körtepe diyebil- Maruf kadın sanatkilrlarmdan 
Rayu eliyor ki: tedir. Kontes kocası gibi Savva haneda- di... 

nını sevmez. Bir gün, bir mecliste açık- DOŞONMEK.. DOŞONMEMEK 
ça şunları söylemiştir; 

cRejim Savva hanedanına ancak mü
samaha etmektir. Prens Humberto reji
min güzelliğini tanımaktan içtinap ederse 
saltanattan mahrum kalacaktır.> 

Bu sözler kralın kulağına kadar git
miştir. Mussolini bu sırada Orduda bü
yük nüfuzu olan hanedanla bozuşmak is
temediğinden kızını İtalyayı bir müddet 

için tertekmeğe davet etmiştir. 
Venedikte Gondolda gaz maskesi ile 

gezintiler moda olmuştur. bu bir tecrübe 
midir, yoksa bir gösteriş mi? ... 

BU KADAR SöZ YETER 
Genç kız çekingen, utangaç nişanlı

sının iltifatlarından usanmıştı. Onu biraz 
daha cesur görmek istiyordu. Bir sabah 
kiraz ağaçlarının altında oturmuşlardı. 

Genç nişanlısının ancak işitebileceği kı
sık bir sesle: 

- Güzelim dedi. Seni seviyorum, seni 
istiyorum. 

Genç kız dayannmıyarak şu cevabı 
verdi: 

- Teşekkürler ederim ... Fakat keli
melerin pek hafif kaldığını düşii.n artık ... 
Bir nz hareket göster ..• 

Hoş adamdı. Doğruyu söylerdi. Bir 
gün bir mecliste düşünmekten bahsolu
nuyordu o safiyetle: 

- Ben hiç düşünmem, dedi. Düşün
mek bana yorgunluk verir. Düşündüğüm 

- Rüya muamması dünya kadar 
---1H----

4 Satır1ık 
Bir kıta için 32 gün 
hapse mahkOm olan 

zaman da bir şey düşünmem... Amerikalı genç 
Mecliste hazır bulunan Kemal Kamil Paris - Bir ay evvel 22 

kahkahayı hastı: Amerikalı bir genç üniversiteli 
- Hakkınız var efendim, dedi. Kııın Batfvels Kurta Alman üniversite şehri 

ağaçlar odundan ibarettir de... olan Haydelbergi ziyaret etmİ§ti. Civar-

LORD HALİFAKS ECiLENCEYİ daki gençlik obalarından birinde dinlen-
SEVER mek istedi. Yemekten sonra genç üniver-

Lord Halifaks denilince hatıra gak siteliler gençlik obasının altın defterine 
ciddi, çok ağır bir inaan gelir değil mi} intibalarını yazmasını kendinden rica et

Halbuki Halifaks eğlence, hoş soh- tiler. Genç Amerikalı Almanyada kısa 
bete bayılır. ikametinin ilk intibamı şu dört satırlık 

Bir seyahat esnasında kendi kompartı- manzum kıta ile anlatmak istemiştir : 
manına oldukça yaşlı iki bayan tesadüf Çiftçilerin domuzu yok. 
etmişti.Muşmulaşmağa yüz tutmuı çeh

relerle karıılaşmak hoşuna gitmedi. Tren 

bir tünelden geçerken kendi elini şapır
datarak bir kaç defa öptü. Sonra ilk is-
tasyonda vagonu terketmek için yerin• 
den kalktı iki bayana dönerek: 

- Geçirdiğim tatlı dakikaları hangi• 

nize borçluyum madamlar, dedi. 

Bitlerin ise kansı yok .. 
Kasaplarda et bulunmaz. 
Alman vatanında durulmu. 

Ayni günün akşamı Kurt.a obadan ha

pisaneye nakli mekan etmiş bulunuyor
du. Amerika aefarethaneainin bir 91ra te
tcbbüaleri üzerine ancak 32 günlük mev
kufiyetten aonra eerbat bırakdmıftır. 

uClabelesini 'kabul edcmiyece 

Yeni Başladığımız bu şayanı dikkat 
tetkik serisini n1utlaka takip ediniz 

kidir Vt! kim ne derse desin, kimse bu 
muammayı halletmiş değildir. Bir çok 
kimselerin gördükleri bir çok rüyalar 
ister tesadüf, ister katiyet deyiniz. Uya
nık hayattaki milsbet vakalarla olan bü
yük yakınlığını göstermiştir. Bunlara 
dair mlc;a1ler saymakla tükenm<."'l. Ben 

öyle kimseler bilirim ki baş uçlarına bir 
kur§un kalem ve bir tabaka kağıt koy
madan yataklarına girip uyum.azlar. Ne· 
den mi? .. Sabahleyin uyanır uyanmaz 
gördükleri rüyayı unutmadan kayd ve 
bu rüyayı derhal bir milta.bassısını bu
lup tabir ettirmek için ..• 

Kadın arkadaşlarımdan biri bir kaç 
sene evvel gördilğil bir rüya sayesinde 
servetinin yansını kurtarmağa muvaf
fak olmuştur. Bu arkadaşını Jı:ocasiyle 
beraber Passy'de eski zamandan kalma 
ve kendi malları olan küçük bir şatoda 
oturuyorlardı. Şatonun duvarları, ta -
vanları Gotik mimarl tarzında çok kıy
metli kabartmalarla süslü idi. öyle ki 
yabancı memleketlerden, Amerikadan 
gelen antika meraklıları burasını bir 
müze gibi ziyaret ederlerdi. Bu kabart
malar büyük bir servet taşıyorlardı. 
Arkadaşım bu şato içinde otura otura 
bık.mi§, bir kaç zaman başka muhitte 
ikameti istemişti. Böylece şatoyu bir ec
nebi bankere kiraladılar ve sayfiyeye 
çekildiler ...• 

Bir müddet sonra kadın arkadaşım bir 
rüya görüyor. Rüyasında Passy'ye git. 
mi§ ve şatolarmın yerinde yeller estiği
ni görmüş. Batıl itikadlara çok düşkün 
olduğundan ertesi sabah rüyasını koca .. 
sına anlatıyor ve onu muhakkak, derhal 
Passy'ye giderek ıatolannı görmesini is
tiyor. 

- Mutlaka orada bir şey oldu .. diyor. 
Bana rüyamda haber verdiler ..• 

Kocası, kadının bu sözlerini bir ev .. 
hamdan ibaret te1Akld ediyor. Maama
fih onu teskin için vaadecliyor .. 

- Merak etme .. Hemen flmdi gide, 
anlarım .•. 

Kocası her ne .kadar batıl itlkadlara 
inanmazsa da verdiği sözU tutacak b~ 
erkekti. Hemen trene atladı ve doğru 
Passy'ye gitti. Şatoda kiracı bankeri zi
yaret için sudan bir bahane tasarlıyarali 
kapıyı çaldı. Cevap alamadı... Bir daha 
çaldı.. Yine cevap alamayınca endişeye 
kapıldı ve cebinde bulunan anahtarla 
kapıyı açtı. 

Bir de ne görsün!.. Banker iflAs etmi§ .• 
Şatonun bUtlin kıymetli kabartmalarını 
sökmüş ..• Sandıklara doldurmuş .. Öğle
den sonra sıvışmak maksadiyle bir nak· 
liyat şirketine baş vurmağa gitmiş .•• Ta• 
bit derhal mesele zabıtaya aksediyor ve 
bilyük bir servetin ortada kaynamasının 

önüne geçiliyor.. - SONU VAR -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Hayırdır inşaallah ! 
Şüphesiz hepiniz her gece değilse bile çetitli, korkulu, korku-= 

.suz rüyalar görürsünüz. Bu rüyalar hazım cihazınızın faaliyeti,: 
:yatağınızın vaziyeti dimaiiınızın yorgunluğu ve nihayet uyku: 
ivaziyetinizin tesiri af tında sizi uykunuzun arasında rahabız eder-: 
:ler. Uyandığınız zaman en yakınlarınıza gördüğünüz rüyayı an-: 
:tatmak, ondan manalar çıkarmak istersiniz. : 

i BiR RÜYA MÜTEHASSISI i . . 
! Şark ve garpte rüya tabirinde kullanılan bütün ıuulla ü.zerin-5 
:Je Yeni Aıır karilerinin rüyalarını tabir etmeii kabul etmiıtir.5 

i Rüyalarınızı bize yazınız ~ 
i Onları (Rüya) ıütunumuzcla tabir edilmiş balacaltıınız. lnm·S 
:lerini vermek i.tem~3ler iıtedikleri iuni kullanabilirler. Y alnı.Z: 
:rüya fÖrenin YQfı, ın veya erkek olduiu ~luedilmeli, rüya-: 
:1arın ~hı mümkün oldaiu kadar kwı yazılmalıdır. : 

i Hususi cevap istiyenler ~ 
S Gördükleri rüyaları aJraleri ile birlikte ve aynı talnlatı vere-E 
5rek (Rüya) kaydı ile lzmir poıla kutum (361) aJreıine gönder-: 
:dikleri takdirde kendilerihe poıta ile daha uzan ve doirudan: 
5doiruya cevap verilir. Bunun için de gönderilecek rüya ~lları: 
:için mıural olarak on bq kuruiluk poata pulu konmtuı kilidir •. : 
• • ...................................................................................... 

Çocuk Esirgeme kuru
munun çok güzel bir eseri 

Karşıyaka "Anakucağı,, okulu 

Çocuk esirgeme kurumu İzmir ıube
sinin müabet ve verimli çalışmalarından 

doğan eserlerden biri de kurumun Karıı
yakadaki cAna kucağı> okuludur. 

Ana kucağı Karşiyaka halkının büyük 
bir ihtiyacını karşılamıştır demekle bü
yük bir hakikati ifade etmiı oluruz. 

Çocuklan henüz ilk tahsil çağına gel
memiı olan öyle aileler vardır ki böyle 

bir .kucağın yavrulanna açılmasını yıllar
ca beklemiılerdir. 

Çocuk eairgeme kurumunun himmeti 
ile Karşİyakada açılmıı olan Ana kucağı 
okulunun kazandığı rağbet gittikçe art-

maktadır. Gözlerimizle gördüğümüz bir 
hakikati burada açıkça söylemekten bir 
zevk duyacajız ki o da ıudurı Ana ku-

cağına devam etmekte olan yavrular, 
orada öğretmenlerinden, mürebbiyelerin
den gördükleri ıefkat ve sevgi aebehilo 
geceleri bile okulda kalmağa razı olu
yorlar. 

Şefkat ve sevgi ile beraber oyun ve 
oyuncak da mevcut olunca çocuğun okul
dan aynlmak istememesini tabii görmek 
icap eder. 

Çocuk esirgeme kurumunun Karşıya
kadaki Ana kucağı da diğer okullar gibi 

yaz tatili yapmııtır. Bu münasebetle okul 
binasında açılan küçüklerin sergisini zi
yarete gidenler henüz pek mini mini o)an 
yavruların meydana getirdikleri eserleri 
zevkle, neşeyle ıeyretmişlerdir. Resmi· 
miz yuvanın yavrularındıın bir grubu 

göıtermek.tedir •.• 



• 
Mısır Ha. Nazırının 

Şarki Akdenizin sulh • 
nızamına 

Temaslan Ankara Radyosu 
DALGA VZVNLVCV 

BUQUH 
ADLER 

Bisiklet ve motosikletleri 
ğimizi kuvvetle teyit etmiş 

aid görüş birli
bulun u yoruz 1639 m. 183 Kca./121 W... ' AVRUPA SERGiLERiNDE BOYOIC MUVAFFAKIYET VE 

TIN !MADALYA KAZANAN OONY ANIN EN ESICI sıstKLET 

ABRlKASlNIN SON MODEL MEŞHUR ADLER BiSiKLET 

MOTostKLEnERI GEi.DL 

I'. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ ze w.. ' 
İNCİ AHİFED T. A. Q. lt. '14 m.15195 Kes./ 29 Ww. 

- BAŞTARA1''1 1 S E - kendileri hakkında gösterdiği hararetli ziyade müdrik bulunuyordu. Filhakiq 
aıörl1şmeler içinde gcsmiştir. Ekselana sempati :Wpnelerinden dolayı Reisicii:ın- pnlı Türle ordusu ve genç Mısır ordusu l lJO Program 

12
•
35 

Türk m&mii - Pi. 
ll.bdülfettah Yahya paşa öğleden sonra hura karşı müheyyiç bir hatıra besleme- her hangi bir askeıi ihtirasa değil yal- 1 .3,80 ~emleket ~aat ayarı. ajana."••• 
~6 da ziraat enstitüsünü ziyaret etmiş leri için sebepler mevcuttur. Müteaddit ruz banp hazırdırlar. Milletler aramı._ tecınloıı haberlen 13, 15, 14 mizik (k. 
\re IAboratuvarlardaki çalı§maları yakın- ve mudil meselelerin müzakeresi o za. daki müzakerelerde akıl, idrak ve kıya- nıık ıwogram -Pl.) 19,00 progr._ 19.0S 
'dan ft alaka ile takip etmi§tir. Bu ziy• man Mısıra müteallik askıdaki DD\dala,-1 set hfWın olduğu ve devleUerin nisbt müzik (melodiler - Pi.) 19, IS. Türk mi-- Gazi Balvan Ziraat Bankuı ır-..a 
[;::rsonra Çubuk barajına gidilmiştir. rın halline imkan vermişse de iki memle- hukulamım \istünde dünyanın huzur ve 2iii (fasıl heyeti) 20,00 .meınaebt eaat • DUN LOP majazuı .•.• 

111RKIYE BA m.ım ı 

~~aj~s~~u~h~~~o~~ın~~~~ci~~~m~~hill~m~~~m~m~or~~~~-~~~----••••••••••••••••••m•-=~ 
~~e~e.r~~~~~~~~~cid~b~~.Y~~t~~u~~b~ğı1~~~b1Sn~~~R2~20~~---------------------~====~== 
\!a Baraj hakkında izahat. -w.ın.ıpu-. yıldan u bir zamanda yükselen blL gü- ihtilaflara lüzumu veçhile bir tarzı hal (müşterek ve ıolo tegaMi) 1 - Raaf r B o R s A 11 Aklınızda kalması 

Alqam saat 20,30 da MlBll' elçisi An- zel şehir milletin ve onun şeflerinin eğı1- bulunmasına imkan olmıyacağıru z.an _ Yekta - Eviç pqrevi 2 - R.f. Yekta 
brapalasta bir akşam ziyafeti verm.lj- mez iradesine bir delildir. Bu şehir Türk nediyonız. E~ lıesteıi • Halkai rillil ~ü. ) - ---------------..1 faydalı ola O bir pazar 
~· Vemeld. ~ lıarlciya v.. milletinin dehasına tabii hamlesini ver- Ekselfuıs, Salihaddin Prnar-.. E~ ,.,.lrı Gö. ,...-. tl'ZÜ.lıl ( 
trUtmiz, kordiplomatik, hariciye veldle- mek için hiç bir gayretin esirgenmemesi Gerek Mufnham mctbuum hakkında na• 4 - isale Varanın - Eviç tıukı - Kal- 2Z7 Albayrak ti. H u 
k erkAıu buır bulımmU§lardJr. hakkındaki kuvvetli azmi ifade etmekte ve gerek Mısır ve şahsım hakkıncia sarf- bimde açıhmr; - Bintett Şenİa Sesift 7& M. j. Taranto 14 25 14 zs ~\> K.. P<tf 

Yemeli çok muhtefem bir suvare ta- olduğu gıôi bu tahavvül ve terakki eseT· ettiğiniz mızik!ne sözlerden dolayı size farla - Sun da İÇ1İn yar elinden ...Sın 26 A. Papağno 13 13 'i;;;;,~ ~ 
itip etml§tir. !erinin nasıl yüksek bir kaynaktan il- teşekkür ederim. 6 - Ahmet R..irnin - 5ep& ,. .. kı - B.. 5 K. Tanu 18 11 0~ ~ 

Misafir yarın radyo evini ziyaretten ham aldığını ve eserin nasıl mükemmel Memleketim ve ıahsım hakkmda gös- nim Kn nemsin ey dilber 7 - E'ri; hail 5 Özülrk L Şir. ıt ıı ' 
fODra saat 19,25 te Anadolu ekspresine bir organizasyonla takip edildiğini ifade terilen sempati ntşanelerinin akdenizJn tüTkiiırit -ŞM-&-E~ Mlk W.~.a 1% S. Paterson U U 13 zs \ • ~ 
baAfanacak hususi vagonla Ankaradan eylemektedir. Fakat daha ziyade tak - öte kıyısında minnettarane bir alds bu- Eh-eda dost deli gönül 9 - Lemiaia 353 Yekô.n .,. 4' ız~ ~...., 
~yrılacaklar ve geldiklerinde olduğu gibi dir, hayranlık cclbeden şey bu tahavvü- lacağından emin olunuz. Türki~ ile Mı- hicauar ıarkı - Penbelikle :mtiaç etmit g37045 i Eski ycktin h.A.K l<. t-\• 
metaslınleı uğuilanacaklardır. lün Türk köylüsbün ve küçük sanat sır arasında bundan böyle Mısırın kül- tenin 1 O - Osman Nihadın hicazkar tu· g8739g i Umumt yclntn 

Ekselan.s Abdülfettah Yahya paşanın erbabının toprağa veya tezgaha olan bağ- türel, iktısadi ve ticari sahaJarda takviye in _Ellere uzaktan bak 21,00 konapna No. 7 12 Bu )"er Mimu 1'emafetiia caddesi 
ADkara temasları Türkiye - Mısır ara- lılığını kaybetmeden vuku bulmasıdır. etmekle bahtiyar olacağı bir teşriki me- 21,' 5 müzik (opera arya lan - Pl) 2 l ,45 No 8 12 50 Akseki Beeka51 civannda IWwlka;ya 

cımdaki dostluğu ve prld Akdenizin sulh Bu yeni hayatın fütuhatı olduğu gibi sai mevcuttur. haftabk posta kutusu 22,00 müzik kü- No. 9 13 se llp8l't:maau altmW. 
a:ıizamına ait g5rll§ birliğini teyfd etmiş- mahfuz kalan içtimai vasıflara ilive eda· Kadehimi Reisicümhunm sılilıa1inc çük orkestra - Şef: Necip AJJJaa 23,04> No. 10 14 '15 Çeşitli iplikler, *umtlar, hmwd 
Pr-. miş bulunmaktadır. ve büyük Türk milletinin :refah ve §tın 900 ajanı haberleri, ziraat, esham. tlıbvi- No. 11 11 >•atflnlımş pqaflar .... 

Misafir hariciye nazırının Balkan pa- Tilrk köylüsünün ve Türk küçük sa- ve şerefine kaldırır sizin ve zarif bayan J&t, luunbiyo. nukut bor,.. (Sat) 23,20 p••••••••••••••l DATLER ÇOlt EBVENDlB.. 
fitahtlarına mukarrer olan seyahatine nat erbabının köklü seciyesi mazicin gi- Saraçoğlunun sıhhatinize içerim. müzik (cazbant - Pi.) 23,55.2-4 Yamıki Motosiklet 
~1inadan başlıyacağı malfun ise de Is- dişinden hiç bir zaman mesul olmamış- program. 
fınbuldan hangi gün ayrılacağı malfun tır. Onların daha büyük bir dinamizme HARICIYE VEK1L1Mf Z1N MOSKOVA ()P.ERALAR VE OPERETLER 
del~~:~ daha rasyonel ve insicamlı bir devlet SEYAHAT! 19.50 Droitvch: Don Ciovaıuıi (1 mei 

a 19 (A.A) - Bu akşam bari- teşkilatına uyanık ve enerjik bir başarı- Pnris 20 (Ö.R) - TürkiJW hariciye perde. 
ciye vetr::m ve Bayan Ştll:riI Saraçoğhı ya bir ihtiyaçla vardı. Bunu en kısa za.;. vekili B. Saraçoğlunun bu ay.ın son haf- 20,0.) S&fya: Faust. 
tarafından Mısır hariciye nazırı Abdül- manda ve icraatı esnasında şahsiyetini tası içinde Moskovaya vUkubulacağı 21,05 Beromünister: Kral Davud. 

J.ettah Yahya paşa şeıeflmo ~ziya- teyide matuf hiç bir hakkından fe~t söylenen ziyaretine Fransa siyasi mah- 2 l,35 Lille: Hır1 ve ittilıa ik. 
Jette B. ŞUkrü Saraçoğlu aşağıdaki nut- etmeksizin yeni Türkiye yapmıştır. fillerinde bilyük ehemmiyet at:folunmak- 21.35 Niı: Manonun portresi; köy pa· 
ku st>ylem.f§tfr. Bu tahavvül intizam içinde ve mi~ tadır- Burada mccvud kanaate göre Sov- paıı. 

Nazır hazretleri, tin yüksek menfaatleri dalına göz önlin- yet Rusya ve lngilterenin aynı zamanda 21 ,55 Monrte Ceneri: Lucie di Lam-
Tilrk hilkümeti ve milleti adına şahsı- de tutulmak suretiyle cereyan etmiştir. en geniş itimadını haiz olan Türkiye, In

Jıı.r.da dost Mısırın mümessilini en derin Türkiye milliyetperver gayelerinden in- giltercrıin Sovyetlcrle anlaşmasına mü
bir memnuniyetle selAmlıyorwn. Bize hiraf etmemek için mesuliyetlerini pek zaherette bulunabilecek mevkidedir. 
pırların miraa bıraktığı ve büt® Türk
lerin kall:ııf.se '7 J kte ft .... Y• 
ııyacak olan tarih! dostluk rabıtaları zi
)'aretinlzi bizim için iki cihetten kıy -
anetlendirmekte ve sW aramızda gör
Jllekten mütevellit sevinçte iki misli art
pıaktadır. 

Zira siz bugb burada bu eski ve fa-

. 
lzmirin hayati mevzuları 

F narımıza rekabet değil 
takdir bekliyoruz 

mermoor. 
22,55 Droitviclıı: Dôn GioYaaaİ. 

BUYUK KONSERLER 
f6,0S Londra (Regionnl) Moaart ~ 

..rr batekarlana aerleri. 
19,50 
21,20 

21.sa 

21,SO 

21.ff 

Berlin: Bizetnia e.erleri. 
Melnik: Beethoven ve Reguin 

eserleri. 
Berlin: Senfonik koneer (Cou

pcrin Bach, Beethoven}. 
Sottens: Mozart, Beetho"terı ve 

1air bestekirlann eserleri. 
Brük8el 1: Muhtelif bestekarlarm 
aeı1aA. 

kat daima genç dostluğun elçisi bulunu
rorsunuz. Dost milletin mufahham hü
lrlımdarmın idaresi altında daima daha 
seıiiı ve bilyük muva'ffakıyeUerle tetev
~ç eden bir istikbale doğru mesut bir - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - tan bu güzel e1ere lıtanWda bir rakip 24.if Hamburg: Sibelius.a 1'ir ...Jo-
kardeşçe alaka ile ~ eı&tiğini IÖ7!e- a.zimla yiirütenle .. kartı minne.t ve ıük- çıkarılmak istendiğini gazetelerd. oku· rıisi. 

sneğe ihtiyaç var mıdır? ran hisleri duymamak ddcn gelmiyor. dum. .Btınu fiilen görmek değil ..dece l ,05 Breslav: Heyd•: Weber Ye Sc
hubertin eserleri. Tilrklye bu istihale ile muvazi olarak Bugün l;>ir nüshasını gördüğüm lzmir dü§Ünce, bir arzu olduğunu eöyleınelt lıile 

lti.iltü.rel. lldısadl ve ticart sahada .i.ki Enternasyonal Fuannın resimli broşürü İzmirlileri müteessir eder. 
ODA MUSiKiLERi 

memleket araamdakl. ~dalı 'ltit veriı:ali ve OIW bana veren belediyeci arkadaıın Uzun seneler aramızda yapmş olan 
f;lUbadelelerin daima daha ziyade inkl- gösterdiği hassasiyet bende öyle derin letanbol valisinin 1zmire böyle bir aziz· 

l 7 ,OS Mü.UA: Hayda ve Dvo.xalwı 

laf etmesini ve kuvvetlenmesini billıas- bir tesir haııl etti ki onu bu aciz kalemle lik yapacağına ihtimal vermek hakika· 23,2.S 

eserleri. 
Doyçlandzeada: M«artın eser

leı:i. 
sa arzu eylemektedir. ifadeden icizim. ten müşküldür. 

Sahillirimi:&i yal.J;yaıı müt'8!1ek ieaia Cidden güzel basılmı§, güzel hazır- Tabii manznraları, güzelliği itıôarile 23,35 Saarbrücken: Weber, Sduımann 
bu. inkipfın tabii yQlu ve aynı zamanda lannııt olan bu eser §İmdiye kadar gör- lstanbul gibi dünyanın emsalsiz, ve ra- ve Schubertin eserleri. 

F ki" 1 h ~-· ~ b. h · · _L SOUSTLERIN KONSERi ERl ~irliğinin remzidir. işte bu denizin düğüm Avrupa uar re am arının ep· aı;ıpsız ır §C rine tunst getirmcx, zaten 
avantajları bunlardır. Ve biz kendi si- sinin fevkindedir. Bütün bunlar bu di- eksik olmıyan zevk ve eğlence yerlerini 19,05 Pariı (P. T. T.) Br.ı..n.m •· 
yast umdeıai• icaba o1aDk 1- derıi:ıi• dinmcler. bu çalıpalar Türkiyeaıin biri- teksir etmek hiç te zor değilcPir. natlan. 
kıyısında bulunan biltün memleketlerin cilt fuarı için yapılıyor. Bir fuar ki açılıp Mü~kül olan yangın yerlerinde lıöyle 19,20 Melnik: Piyano ile BeeÜ.Oveobı 
bu faydalardan hlsselendiğini görmek kapanması arasında geçen kısa müddet bir bedia yaratmaktır. Bu kadar emekten, eserleri. 
istiyoruz. Esasen coğrafi vakıaların iki zarfında Jzmire hayat, zevk, neıe veri- masraftan, diclinmeden sonra onu Jurpa- 22,05 • Va11ova: Şopenin aerleıi. 
111.emlekete verdiği vaziyet benzerliği or. İzmirlilere kan, ve can veriyor. Şe- lamağa, ona rakip çıkarmağa çaJ.,111ak 23,.fS Kolonya: Güzel değirmenci km 
Jllemleketelerimize bu gayenin tabak - ~rde bir hareket baılıyor, zengini, fa- lzmirlilerin affedemiyeceği biT t.areket (Schubert) 
kukunda heı: iki memleketin de, müdrik kiri. orta hallisi aa..p.i eğleniyor, meınle- olur. 23.50 1-lamburg: Bceth.oveAin. SOD&t-

bulunduğunu muvazf vazifeler tahmil kete ıervet ve neıe akıyor.. Biz Lütfü Kırdar' dan fuarımtZa n:ka- ları. 
eylemektedir. Behçet Uz'la fuar mevzuu ~erinde bet değil, takdir ve himmet bekliyoruz. --....... -----------
Kadehmıi majes'8 kral bi.rlııci Faı:u- göri§ünm görününüz ki bu babai candan N. öZEREN yapalan tqebbüalcrlıı en miibimini tqkil 

kun şereJıne Ve dost :misafirin refahına gelen bir 'heyecanla uzatır, Öyfe tahmin SHlly--····••eueeeeue-n••·······: etnıel:tı;'dir. 
kaldırır ve sıhhatinize içerim. ediyorum ki Behçet Fuara evlad ve aya· E Q T l n : 5 Bu hareket kutupların ke§fi tariftinde 

B tka M h 
· ' t:.d B ilci f l 1 • büyük bir u _,._ - _ ı_ __ '-•--. 0 '- rnk va• 

u nu ısır ancıye nazın Au ül- linden daha düııkündür. e uar a 0 
• 5 Şehir Meclisi izuından Sadi : ~ wacaıuu- Dil'. ..-

fettah Yahya paşa. aşağıdaki nutu~ duğu kadar evile mqgul değildir. : iplikçinin yazısı... 5 pır ve tayyarelerd~n mürekkep olan he· 
mukabele eylemiştir· YA w ,ı_a 

11 
gögwsümüzü kabar• ••••••-••••••••••••u•••n•H••• ........ : yet Teırini evvelin ilk günü harekete --. ar ve agyara & r ecek .. -

meraklılarına 
A% ınüstanıcl llarle7 ve Endiyan 

marka mtikemmcl iki motosiklet sa
tılıktır. Fssattan istiıade etmek isti
yenler görıııclc üzere Elhaıma arka
sında AKDD1Z garajı safıı'hl bay 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Halime ve Mediha ve Kemalin 
fayian ve irsen mutasarrıf olduk
ları lzmirde ilrinci ~ mahal
lesinin Ahmet ap.,,, '1D8 No. ıo
kakta 8 ıayıh 'ft iki oda Wr mat
bah Te 250 lira kıyıaeti maham
nıineli ve diim 6 Ho. lu lrir oda MiTATA müracantlcıi .. 

•·---------... -·ve bir mutbalıı lia'Ti 'ftt 150 lira z a u i kıymeti 1119.:hammene!j evlerin 
. J mahkemece Terilen izalei •uyu 

Sıhlnye ve muaTeneti içtimaiye kararma istinaden 21-7-939 cmna 
vekaleti celil esinin eczane kütadı günü ıaat J 5 ele lzmir ıullı hublr 
haklrı~a vennit olduja ruhsat • mahlreıneıi •lonmtda sahflari 
nameyı bq sene e..-.el eczanenin yapılacakbr. Bu arlnwda tall. 
yan111&1iyle zayi ettiiimi ilin ey- 111in oluna. bedetia % ,.tmit befi 
lerim. ni~nde bedel verildiii Rl'dte 

lkiçe melik caddesi No. 299 iki talibine ihaleleri yapalae&k alui 
çefmelik eczanesi sal.ilti H. Ce. takdirde 1&hf 15 gün daha uzatt-
mal Bilginoğlu \arak ikinci artırması 7-8-939 pe-

20-21-22-23-24 2153 (1266) zarteıi günü aut 15 de dairemiz-

' 

de vapılacakm. 
P A R 1 S F AKOLTESINDEN f Gayri menl"llller üze:inde halk 

d j p 1 0 m • l ı talebinde baluıwnlar ellerindeki 
Dlı• r ABIPLBRI ..-ı veuilderi ile ınrr~ 20 p. 

" içiıule dainmize miiraıcaadan li.-
Muzaffer Erog"' ul ~u:· .Abi .ha1c1e haldarmda ta-

pu aıcılı aabıt olmadıkça payht-
VE madan ha~ lralacaldlmlu. 

K l Ç t• d "' Şartname 1-7-939 tariJünc1m iti-em a e 10 ag beren herkesi• rirebilmai için 
ıta.Wiumı her ıüa SlibM Met ı ~illa Ye ıayri menlrabin naafı 

dan ltaşlı,..nk' Bey-lei' • N~ ... da •artnamede yazıhUr. Müza. 
de. 21 numarali iluayenehnelerin- vedeye iftirak ebaek ittiyenler 
de Dbnl eıierler.. 'l'ELU'ON: ~m lnyıaeti mubamminenin % yedi 

OPERATOB DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

MemleJıet Jrestanest 
nlrloperattil'ü 

Her gfia ~ ................... 
nesinıie öi)eWn -. Biri.9d lleJles 

haç~ .. ·~ pe)' akça11 ve 
ya -w bir '--ka te•i••b irae 
etmeleri ... _ .... Gayri menbl-
lerin vergi ve ..W kammi mükel
ıefi,et&eri ıabalara ve% iki IMa
çak delli.liye Te. f eraj harsları alı
cıya ait olup ihale bedeli def aten 
ve ~İnen ödenecektir. 

ihaleyi müteakip müfteri ihale 
bedelim defaten ve pefinen öde
maliii au::ette sayri menkul tek· 
rs 15 aüa mü&!:Ietle a:tumaJ& 

n:LD'ON 23Jt komdup iM. artırmada en çok bep••l'!'•!ml•••••••• de• verenin Ü-erine iLaleleri ya. 
zeybek apartmanı pılacak arada tehakkuk edecek 

........... 
Ne.a 

Fenipaşa buMmada yeni yaptlan 
b\& ap:ırtnwun dnircleri kiraya n
rilc.rekür. 

Mısır krallığının hariciye nazırı hak- ç tir. Heyet nsgnri altı ay kaclar kutup 
kında gösterilen hararetli kabulün bana k b k 'A Jllllltakasında kalacak, bu müddet :zarfnı· Görmek için kııpıc~ ~örüşmck 
verctiii ıerefin değerini l>Utün eliemmi- Cenup ut u at 1 da il.le olarak Amiral Burg ve Ellavotth içja Zc~hck Rakı fabrikası sahibi 
)'etifle Jııssetmekteyfm. Tarfhfn ~ tarafından keşf edilmiı olan yerleria l..ri- Salih Zeybeğe müracaat edilir. 

ihale farkı hiç bir hükme hacet 
kalmaksızın vecibesini ifa etnri
yen m~teriden tahsil olunacak -
tır. Daha fazla malümat almak is· 
tiyenlel' dairemizin 938-3040 .... 
yılı dosyasına müracaatlan lıizDr 
mu ilin olunur. 

Kiralık 
devirierind'e ru: meıri!e:keün mukaadera- k f d • 1 k ~ üzerine :nakli meaclcaiyle mct&W olu- TELEFON : 3671 
tını birbirine bağlamış olan büyük ~ surette eş e ı ece tı• r nacaklı~ Çünkil ~ika bu topmları lmml!lıramı .... ıo ___ (.1%1·5·) -· 
tıralar dolayısiyle daha mütezaYft bir artık kendi anzia :meyanmda aaynıak-
kuvvetle tezahür eden bu dostluk ım- ta0.r. lloktor Operatör Mafza oe ytı%ılıaneler 
siyatmın ~ahmndan ziyade Mısır JJU~ AmeriltafJar Cenup kutbunun Pıeniiz münaka§a etrniflerdir. Bir ~ok kayam ile. .tolu olan kutup 
metine miiteTeecih ol~ bi1fyOl'UiiıL bifıami:ııen kısımlarına leıfermelc iırte- BU içtimeırı en mühim •lbası mqbar mın:!'b&eaAIA laAaa 14 ma,YOll kilometre Sami Kulakçı nın~s-~;h ~l~: 
Bısgtht ~ sene '.nh1Dye !baric:iTe w- ~-t d. L·ıncoJn EJTsworrhun seyahatin· kutup ~ı AMinıl Byrc:tm btfi ol· mur -1&.. Bu ııaUt buz mıntaka11 -

1
_,

1
. -~ mu e ır. _ _,. -L-'- iilıt lmbnda mill.,_.l tamir t 

!lU ı tanuından Kahireye yapılan ziya - ..ı__ bıı arzu daha ıiddetlenmiı: muştur. esasen nu-~ ..._.... bü- çok.dcvletleı&ait Kalalı. Bo.&•- bana a ve • de gc.ıa ıonra • laai1 ~ ....., laclilit zil ft elelrvik tertibab Jaıo 
reti 1a ederim 'bir --.rulır.. wacife5nr. A erikaTılar Cenup l:urf>unu tamamen Seyyah cenupkutbwuun. Cer.hl~ ttr. tere. Nocveç. fzau& bu meyan· ............. mt1ta•a••• pdm19tır. Resmi ve laaılllt clair4I 
den daha ~azla bir şey, bir dostluk fari- k;dmewe kat'i suıettc: karar vermit- rikanm imtidadı olduğunu bildirerek dadır. Ancak henüz 3 milyon kiMr kilo- l\1wıll rhne 8inld ı.e;rm .N.. a o'=•ia fevblicle elverifliclir. 
za.SI lla ediy~ Dk ~aa biftm r d. g La kJMnderıw bii,Yiik miiyuta perrol ~ metre mu.ahbu arazi ba,tar. Amerika· DLEl'ON : 231«> Talipleria dolıtıDr HulO•I cad • 
ferdasmda üzednlne aldıkları büyük er Ş;:;.di e Jtadar bu gibi tqebbüsler ba- kömür ihtiva ettiğini tekrar etmiftir. ~ b~ kq!cduek. .. ülki~tiaa aıc· h1.: Gödılıpe ~ Cad. nı wi G n~..ıa dit cloktorua 
~ ~ m bdıar .merbuk i9elıer a~lar tarafından p.h.en yapılmak- Amiral 8,Yrd .adeııiai ~ bitiı:mip- çırecehir. nıD'ON: 3618 naüraaaüuı. bu vazifenın o derecede de ehli lıulunan zı ~eyy • ~ va...ı..-- hiikiime- tiw: __ .._. _________________________________________ _ 

b" d t ile Türk. ta idi Halboli .... -. --ır avu~. os. u. ıy~yi kurtarmış · bir heyet söndenneie kanır - O kadıu ~ kömlir maclent ket" ~V A T A N D A Ş D J K K A Tf 
ve ~~~rıık bı: ırac!e fl:e ~urk vaianper- rf ~ (ettik kt bunlar iwlenilcliii takdirde- Ame- t • 
verligıne yenı yollar çızmış olan Adama ve.muş 'f h · -L rik b' ırhk ,,_ • ı,._.ı bili Sened etli • .u -:.ı., • L-- _.,1__ '----1--.1-- • .. d k. K .. B kerre yapılacak keııı seya atı rmr ıuun ır., lllbyılcım ...... !l"'ıya r. e y ,ıuZ ııu-.JO• ınsanı ıumhl - ve --- Nkia mib'oat11111 ildilren - :mUthlı lfet SITMADDL. 
teveccuh e ece ~· ~al Atatürk ta- .u . tt olnuyacaiktır • .Ameri· Bu midenla Cenup kutbuna 300 mil VATANDAS ! Hi«. ehemmiyet vermediğimbı sivri sineklerin: bu akla hayret verici clıaayetlerinden ko 
rihi bizzat kcndı esenni ve milletinin nr.r ılmi malü.re ~ lııuzla. kapalı ol- maafcdeki bir dağ .aaielıİnin ç1... kurtulmak ir:iri hepimizin bildilf bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) dir .. Kinin ııtmarun emsalsiz ilA~ak ve 
kendisine .karşı beslediği a.,,,cıkııı omuzla- kaWaı bıı DUAt • ın . ad 

1 
dad'ı 

8 
• 

1 
.:;r- _ . ~l !rp 9e ..-. cemiyetleri tle ınhnatfa ıahnz kinini kahul etrnimr... cı · 

n üzerine intikal eylemiştir. Bu hürmet- malanna rajıncn biı: ç.ok zc.D&Jll m en .e-,"" '· u nızıyet oa ann 1 nm~ı :Bugunım tababeö klıDnin ba har:ikultde kuvvetini arttırmak, halııizliği kuvvet!izli~ , _____ , 
kAr tazim :tınıda 

1 
k . ubtevi olduklarını wmit etmektedır. gayet koleylattmnaktadır. Ba madenle· ma ~ tleılual öWUnnek için Anmik ceiik ve bir ~k acı nebatat hiilisar' i lu.ıığı anlemek ve sıt-

:aeı:;.e .• çln at .:ı:ı:m ~ e:enin ~bütün ınill~er az ç_ok Cenup ku~~ ıia mevacha da n wııaılaJlar.daki ik... NİN.li m~tahzarını hazırlamıştr. ' nr Ye bir~irerek Bk>GE-

Wıı m~~ ~ S:dık ~C:ım~ bu il& ıJekedar ohnaktadı~. Al~nlar d~ • farkbmm -- Widn. B • o G E N e N E 
ve Lozanda yeııi Türkiyeniıı to~ak sta- lıeıif ~in biı' laeyet gondermı,Jerdir. CENW IUJl'8l1NOll 5UUU 1 1 
tUsünü ve beynt.:ımilel statüsünün muzaf Şimdi d.e Ame~blılar bu mıntabyı r 

1 
,
1 1 

_ , , ~ v _ • 

ferane bir sureUe tesbit etm!J bulunan men tetlcift ettırmeltedir. Aw,._ -' ~ ld 

luUefi Ismet Inönünün :imıini aynı za - Bu münasebetle tertip edlrnıfw olan Ut M,.c s--l. fıert. --- tmbik ..._ 
manda zikretmek isterim. Bilhassa Mı- f,fr komilyun geçeııfeıde içtiine edenk ..._.,_ fınbllcle ....a oldıliw iı;in 

~ .Rr~ c-.._.,_ __ \ ...... 



w - .. . .,, ............. - ....... ~-.... ""' ..... _. .. _ •7n 
IZMIR BELEDiYESiNDEN: 6 - Satın almacak imdat otomo

bili batkitiplikteki fenni ve mali 
1 - Kartıyaka ıu idaresine prtnamesi veçhile açık eksiltmeye 

150 adet komple (Kozmos Stan· konulmUftur. Muhammen bedeli 
dard) tipinde ıu sayacı bllf mü· 2500 lira olup ihalesi 26/6/939 gü. 
hendislikteki tartnameıi veçhile nü saat 16 dadır. lttirak edecekler 
açık eksiltme suretiyle satı? alı - 188 liralık teminatını öğleden son

lstanbul sıhhi müesseseler artırma ve eksiltme komisyonundan: 

Cinai 
Miktarı 
Azı Çoğu 

800000 970000 Kilo 
30000 45200 

Tahmini 
Fiati 

L K. Sa. 

Teminat 

Lira K. 
------

9 50 7402 81 
14 50 

Şartname bedeli Eksiltınenin tarihi 

Ku. Şekli 

494 Kapalı 23. 6. 939 Cuma Saat 14,30 nl\caktır. Muhammen bedelı 2100 ra kapalı bulunmasına binaen öğle- Ekmek 
li~a .. olup ihalesi 23-6-9~9 Cuma den evvel it bankasına yahrarak Fırancola 
gunu saat 16 dadır. lttırak ~de· makbuziyle encümene gelirler. ----------------------------------------·--------------~ 
cekler 157 lira 50 kurut temınatı 7 -Satınalınacakcenazeotomo- Karaman eti 97500 119000 50 
öğleden sonra kapalı bulunaması· bili ha§kitiplikteki fenni ve mali Dalgıç eti 61000 89000 53 
ria binaen öğleden evvel it ban • prtnamesi veçhile açık eksiltme e Kuzu eti 23800 32400 38 50 
kasına yıı;tırarak makbuzile encÜ· konulmutlur. Muhammen bed~li Sığır eti 53000 64000 38 
mene gelırler. . 2500 lira olup ihalesi 26/6/939 pa-

2965 
1960 

3460 Ton 
2625 Ton 

18 50 
15 50 

10759 81 717 Kapalı 23. 6. 939 Cuma Saat 15 

7852 32 523 Kapali 28. 6. 939 Çar§aDlha Saat 14,30 2 - Hav.agazı fabrık.asında zarteıi günü saat 16 dadır. lttirak Kok kömürii 
mevcut tahmınen 8 ton miktarın· edecekler 188 liralık teminatını öğ- Kıriple kömüril 
da muhtelif boyda demir potrel, leden sonra kapalı bulunmasına bi- -------------~--------------------------~-------------
köte bend ve T,: ~e?'irle~i ve saç naen öğleden evvel it bankasına ya- Keıilmif odun 265 355 Çeki 3 20 
levhalar hat katiplıktekı tartna· hr---L akb • l .. lir Kesilmemİf odun 3700 4850 Çeki 2 70 • h. ık k IUllK m uzıy e encumene ge -
meaı veç ıle aç artırmaya o • 1 Mangal kömürii 48500 59000 Kilo 4 
nulmustur. Muhammen bedeli be- er. 
her kiİosu 7 kurut olup ihalesi 8 - 913 sayılı sokakta 44 sayılı Sade yağı 
23-6-939 cuma günü saat 16 da- belediyeye ait küçük kuzu oğlu ha-
dır. lttirak edecekler 42 liralık te- nın~ ~ar~ enkazının. ıatılm~sı Tereyağı 

28. 6. 939 Çarpmba Saat 15 

29900 39900 Kilo 98 

1244 33 Kapalı 

30. 6. 939 Cuma Saat 14,30 

5550 30. 6. 939 Cuma Saat 14,45 7700 Kilo 1 15 

2932 65 Kapalı 196 

664 14 Kapalı minatı öğleden sonra kapalı bu • baıkitiplikteki farlnamesı veçhıle 
lunmasına binaen öğleden evvel açık arttırmıya konulmuftur. Mu- V . lin 5000 8000 Kilo 58 384 Açık 30. 6. 939 Cuma Saat 15 
İf bankasına yatırarak makbuzile h_ammen bedeli 3600 ~~- o~~p ihale- _e_ıe_ı_a---------------------------------------------------
encümene gelirler. ıı 26/6/939 pazartesı gunu saat 16 

3 - Kartıyaka suyu abone le- dadı;. ittir~ edecekler 270 liralık 
siaatı için 2000 kilo kurtun boru· temınatını o~leden .~?nra kapalı b~
ıu hat mühendislikteki tartname- lunmasına bınaen ogleden ~vvel 1§ 
si veçhile açık eksiltmeye konul- ~nkasma J'.atırarak makbuzıyle en· 
muttur. Muhammen bedeli 700 Ji. cumene gelirler. 
ra olup ihalesi 23-6-939 cuma gü. 9 - Mezbaha için satın alınacak 
nü saat 16 dadır. İftİrak edecek- iki kamyon ha§kitiplikteki fartna
ler 53 liralık teminatı, öğleden mesi veçhile açık eksiltmeye konul
aonra kapalı bulunmasına binaen muıtur. Muhammen bedeli 4800 Ji. 
öğleden evvel i' bankasına yatı- ra olup ihalesi 26/6/939 pazartesi 
rarak makbuzile encümene ge • günü saat 16 dadır. lttirak edecek
lirler. !er 360 liralık teminatını öğleden 

4 - 63 ncü adanın 405,50 met- sonra kapalı bulunmasına binaen öğ
re murabbaındaki 30 sayılı arsa· leden evvel İ§ bankasına yatırarak 
sının satıtı bat kitiplikteki tart· makbuziyle encümene gelirler. 
namesi veçhile açık artırmaya ko- 10 - Mezbaha motörlerine senelik 
nulmuttur. Muhammen bedeli 5000 kilo dizel yağı satın alınması 
1216 lira 50 kuruf olup ihalesi batkitiplikteki §arlnamesi veçhile 
23-6-93? cuma günü saat 1~ da· eksiltıneye konulmuştur. Muham· 
dır. İftırak edecekler 92 lıralık men bedeli 650 lira olup ihalesi 
teminatı, öğleden kapalı bulun· 28/6/939 çarsamba günü saat 16 
masına binaen öğleden evvel . İf dadır. iştirak .;.ıecekler 49 liralık te
ban~asına ya~ırarak makbuzıle minatını öğleden sonra kapalı bu· 
ehcumene g~lırler. lunmasına binaen öğleden evvel İ§ 

5 --47 ncı adanın 284.50 metre bankasına yatırarak makbuziyle en
murabbaındaki 7 sayılı arsasının cümene gelirler. 
ıatıfı bat katiplikteki •artnameıi 11 _ 57 ci adanın 593,50 metre 
veçhile açık artırmaya. konulm!1f" murabbaındaki ı 7 sayılı arsasının 
tur. h:1uha~men bedelı 2845 ~~ aatıfı batkil.tiplikteki §Arlnamesi veç
olup ıhalesı 23-6-939 cuma gunu hile kapalı zarflı artırmaya konul
saat 16 dadır. İftirak edecekler muttur Muhammen bedeli 5935 li-
214 liralık teminatı, öğleden son· ra olu~ ihalesi 26/6/939 pazartesi 
ra kapalı bul!1nmasına binaen öi· günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanu
leden evvel. ı• ba~~asına y~tıra· nunun tarifatı dahilinde hazırlanmıf 
rak makbuzıle encumene gelırler. t kl"f kt 1 ih ı ·· ·· • 

8-12-16-21 1960 (l156) e ı me up arı ~ e gunu. azamı 
saat 16 ya kadar encumende rıyasete 

1 _Parklara konulmak üzere verilir. Muvakkat teminatı 446 lira-
500 adet kanepe yaphrılması işi bat- dır. 11, 16, 21, 23, 2016 (1185) 

Pırasa 
Lahana 
Bakla 
Ispanak 
Barbunya 
Ayte kadın 
Caiı fasulya 
Bamya 
Sırık domatesi 
Yer domates 
Sakız kabağı 
Patlıcan 
Semizotu 
Enginar 

21000 
11500 

8900 
31500 

7800 
36200 

3700 
2350 
2800 

19800 
20800 
64500 

3500 
5000 

26100 Kilo 
15000 « 
12300 « 
42200 « 
10000 « 
45800 (( 
5000 (( 
4000 « 
3950 « 

27000 (( 
28000 « 
81700 (( 

5300 « 
13000 .Adet 

Süt 
Kese yoğurdu 
Kilo yoğurdu 

153000 192000 Kilo 
11500 17000 Adet 
13800 18500 Kilo 

Çekirdekli kuru kayısı 2450 
Kuru fasulya 12800 
Kuru fasulya «Akliye has» 25000 
Nohut 25250 
Pirinç 54200 
Pirinç «Akliye hastanesinin» 45000 
Yetil mercimek 1800 
Kırmızı mercimek 16000 
Kuru üzüm 11350 
Barbunya 16900 
Kuru sovan 36500 
Patates birinci mal 48000 
Patates Akliye için 40000 
Bulgur 45000 

Zeytinyağı 
Zeytin 
Zeytin Akliye için 
Sabun 
Yetil sabun 

18500 
5000 
5000 

25100 
11350 

3450 Kilo 
« 15700 

30000 « 
31900 « 
69500 (( 
55000 « 

2500 (( 
21350 « 
14800 « 
23000 « 
50000 « 
61000 « 
55000 « 
55000 « 

25200 Kilo 
7200 « 
7500 « 

32800 « 
17600 (( 

mühendislikteki ketif ve tartnamesi 1 ltf · ·· tahd J · ·ı 
veçhileaçıkeksiltmeyekonulmuıtur. ıhhı- 11;1Yet mubsil. emf.~nl .ıe Mutbah yumurtası 
Muh bed r 5000 lira olup s ye ve 1§ o omo ı to or erme Gun·· lu··k yumurta 

355000 440000 
190000 285000 ammen e ı ·· · h"l 58 kını lb' 

ihalesi 26/6/939 Pazartesi günü sa- numunesı veç 1 e •. t~ ~ ıse sa-
16 d d •-t· ak ed ki 375 tın alınması batkatıplıkteki prtna- Beyaz peynır' at a ır. ~ ır ece er . h·ı ık ks·ı k 1 9750 

3600 
13100 
4900 

5 
6 
7 
7 

13 50 
13 
11 
20 

8 
7 50 
8 

15 
4 
7 

11 
5 

17 

55 
18 
ıs 
16 
27 
23 
14 
12 
20 
11 

9 
8 
7 

12 50 

55 
27 
22 
35 
21 

2447 40 

1883 63 

5568 72 

2447 28 

1 50 1350 
4 

45 
70 

699 39 

163 Kapall 8. 7. 939 Çarpmba Saat 14,30 

126 

372 

- & 

162 

- ~ . l2. 'J. 939 Çarpm6a Saat 14,JG 

- 12. 7. 939 Caı,amlia Saat ıs liralık teminatını öğleden sonra ka· mesı veçMıuhe aç e ıbedtıneli!e101o5nuli- K8§81' peyniri 
1 b 1 b. ··-ıed mu§tur. ammen e - -----------------------------------..... -------------------pa ı u unmasına ınaen og en ev- I ih I · 3 / 7/ 939 art · ·· 
1 • L--•·-- ak akb ra o up a esı paz esı gu· 

ve lf uaruuuıına yatırar m uzu ·· t 16 d dır 1 t• ak ed ki 77 
il ·· liri nu ıaa a . § ır ece er 

e encumene ge er. lir !ık · ··"Jed k 
2 - Karfıyaka 1700 sayılı cadde ~ b~emınatını, b~ e~·-İeda a

üzerindeki benzin satı§ barakasının pa . unmasına ınaen og akenb ev· 
18/6/939 tarihinden itibaren birse- ~el I§ ~nkasına !atırarak m uzu 

··dd ti kira ilın · L--k" ıle encumene gelırler. ne mu e e ya ver esı "09 a- , , 
tiplikteki ıartnamesi veçhile açık ıhh2 - ltf~ye müstb~Iidemlf_~rlı . ile 

Makama irmikli 
Makama unlu 
Sehriye irmikli 
Sehriye unlu 
Pirinç unu 
Un 
Kuskus irmikli 

5500 
25000 

1200 
15000 
3450 

22900 
700 

7500 
30000 

1650 
20000 

4350 
29600 

950 
artt ko Ulmu•tur Muham· s ıye ve ı§ otomo ı §O or erme 

ırmaya n ~ • .. . . k 
bed 1. 260 lira olup ihalesi numunesı veçhıle 58 fap a satın Toz teker 69900 88000 

men e ı alınm b k" . likt ki . 

25 
20 
25 
20 
25 
16 
25 

27 
30 

1376 14 

1962 

-

131 

Kapali 14. 7. 939 Cuma Saat 14,30 

Kapali 14. 7. 939 Cuma Saat 15 
28/6/939 çarfamba günü saat 16 aaı af atıp e farlnamesı Kesme teker 5000 8000 
dadır. lttirak edecekler 20 liralık te- veçhile açık eksiltme!e ko~ulmut- -------------------------------------K-a_pa_.Ii-.-------------
minatını öğleden sonra kapalı bu- !ur. ~uhammen bedeli 1~5 ~a-~lup Benzin 20000 25500 Litre 18 440 25 - 19. 7. 939 Çarpmba Saat 15 
lunmasına binaen öğleden evvel İf ihalesı 3/7 /93~ pazartesı gunu s~- Gaz 5500 8000 Kilo 16 
bankasına yatırarak makbuziyle en· at 16 da~ır. lt~~ edecekler 11 li· -------------·--------------------------------...... ------
cümene gelirler. ralık temınatını, ogleden sonra kapalı Arpa 28500 36500 Kilo 6 

3 _ 899 sayılı sokakda 71 sayılı bulunmasına binaen öğleden ~vvel it Saman 7000 9500 « 3 
dükkanın yıkılarak enkazının satı§ı ~asına l'.atırarak makbuzıyle en- Kuru ot 2500 4000 « 4 
başkatiplikteki fartnamesi veçhile cumene gelirler. Kepek 10000 13500 « 5 
açık arttırmıya konulmuttur. Mu- 3 - Bayındırlık sahasında Gazi 
hammen bedeli 40 lira olup ihalesi bulvan ile Fevzi pqa bulvarı arasın- iyi su 3000 4500 Damacana 65 

248 25 Açık 19. 7. 939 ÇarfUrllia Saat 14,30 

219 38 Açık 19. 7. 939 Çarpmba Saat 14,45 
26/6/939 pazartesi günü saat 16 da- da, 1364 sayılı sokaktaki molozların -------------------------------------------------------
dir. Jstirak edecekler 3 liralık te- kaldırılması, bqkitiplikteki keşif ve Sıhhi müesseselerin 1939 mali yılı ihtiyaçları olbaptaki §arlname ve numuneleri veçhile eksiltmeye konmuttur. 
mina;ı öğleden sonra kapalı bu · fartnamesi veçhile açık eksiltıneye 1 - Eksiltıne Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktir. 
)unmasına binaen öğleden evvel konulmuttur. Muhammen bedeli 2 - Eksiltmenin tekli, gün ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat garanti miktarlari ka11ılarmda göaterilmiftir. 
it bankasına yatırarak makbuzile Hl?O ~r~. olup ihlesi 3/7 /9~9 pazar- 3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarinı No. lu makbuz mu-
encümene gelirler. tesı gunu saat 16 dadır. İttirak ede- kabilinde komisyona vermeleri lazımdir. Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı ve hem de rakamla yazılması kanuni mecburiyettir. 

4 - Garajsantral tamir atelyesi· cekler 75 liralık teminatını, öğleden 4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedel mqkabilinde ve diğerlerini parasız olarak komisyondan almabilir. Ve nümune-
nin elektrik tesisatı, makine ve elekt- sonra kapalı ~ulunmasına binaen öğ- ler her zaman görülebilir. 
rik mühendisliğindeki fenni ve mali leden evvel ıt bankasına yatırarak 5 - istekliler umum müeıseselerin bütün ihtiyaçlari için veya bir müe11eaenln bir prtname dalıilinde bulunan bütün ilıtlyaci için teklifte bu-
§artnamesi veçhile açık eksiltmeye makbuziyle encümene gelirler. lunabilir. 
konulmuştur. Muhammen bedeli 4 - Kazım Özalp bulvan 26 6 - istekliler 1939 yılına ait ticaret odasi vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve muvakkat ııarantl makbuz veya ban1i mektup-
310 lira olup ihalesi 26/6/939 pa· Ağustos kapısından itibaren 247 !arını kapalı zarfların içerisine koymalan lazımdır. 7 12 17 21 1921 (1135) 
zartesi günü saat 16 dadır. lttirak metre boyundaki kısmının belediye
edecekler öğleden sonra kapalı olma· den verilecek kesme tatlarla yeniden nulmuıtur. Muhammen bedeli 146- eksiltmeye konulmuttur. Muham· ıonra kapalı bulunmasına binaen 
sına binaen 24 liralık teminatını öğ- döşettirilmeıi ve iki taraf yaya yol- 79 lira olup ihalesi 3/7 /939 pazar- men bedeli 211 lira 2 kurut olup öğleden evv"I İf hankasina yatıra· 
leden evvel iş bankasına yatırara )arının imla ve tesviyesi, hqkitiplik- tesi günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ihalesi 7.7.939 cuma günü saat rak makbuzu ile encümene gelir· 
m~ buz:!e encümene gelirler. teki ketif ve fartnamesi veçhile açık kanunun tarifatı dalıilinde hazırlan· 16 dadır. lttirak edecekler 16 Ji. 1 

5 -. Belediyeye ait Alsancakta eksiltmeye. konu~u§tur. M~am: mıt teklif mektupları ihale günü aza- ralık teminatını, l>ğleden sonra er~ _ 14,600 adet muhtelif vat· 
1492 cı sokakta 9 sayılı barakanın men bedeli 2200 lira olup ihalesı mi saat 16 ya kadar encümende rİ· kapalı bulunmasına binaen ög"Je. 
b. dd 1 kir im · d da elektrik lambası satın alınma· ır sene mü ete · aya veri esı 3/7 /939 pazartesi günü saat 16 a- yasete verilir. Muvakkak teminatı den evvel it bankasına yatırarak 
b •-~ı· likt ki · --1. ·1 dı ı · ak ed ki 165 liralık sı, makine mühendisliğindeki ,art. !ll'ruı ıp. e §artnamesı v~.ı e

1 
r. ıtır ece er te- 1101 lira olup öğleden sonra kapalı makbuzu ile encümene gelirler. , , 

"-Ç!k arttırmaya konulmuştur. mu- minatını, öğleden sonra kapalı bu· bulunmasına binaen og .. "leden evvel 2 - Garajsantralin lnta edilen nameıl veçhıle açık eksıltmey~ 
1 bed li 31 li 1 ih 1 · J b" ··" Ied J · konulmuttur Muhammen bedelı ıammen e ra o up a esı unmaaına ınaen og en evve ıt it bankasına yatırılır. kısmına su tesisatı yapılmaıı hat • 
28/6/93~ çarşamba bün~ saat 16

1 
b~asına !atırarak makbuziyle en- 18, 21, 26, 30, 2117 (1253) mühendislikteki tarlnamesi ~eç- 4941 ~lra olup ihalesi 7.7.939• CU• 

dadır. l§tirak edecekler 2 !ıra 50 ku-,cumene ge.ırler. hile açık eksiltmeye konulmuttur. ma günü saat 16 dadır. lttırak 
ru,Juk teminatını öğleden sonra ka· 5 - 63 cü adanın 3262 metre mu- 1 - Şehitler abidesi parkında Muhammen bedeli 321 lira 65 ku- edecekler 371 liralık teminatini 
palı olmasına binaen öğleden evvel rabbaındaki 43 ilil. 51 sayılı arsaları- ihdas edilecek çocuk bahçesi rut olup ihalesi 7-7-939 cuma gil. öğleden aonra kapalı bulunması· 
İş bankasına yatırarak inakhuzile nın satl§ı ha§kitiplikteki tartnamesi oyuncakları yaptırılmasi, bat mÜ· nü saat 16 dadır. lttlrak edecek- na binaen l>ğleden evvel it banka· 
encümene gelirler. veçhile kapalı zarflı arttumaya ko- bendisli.kteki fUbı~İ veçhile ler 25 liralık temlnab öğl~ ama J•tırarak makbuile enciim• 

ı.. LuuWtu.~.ıc:,uu xaouı edemıyeceğini biJ ... I fili.DcP t~.,;"' M;l-:. ~· 
_.ı muı 

ne gelir er. 
4 - Kadastro 364 adanın 15 

parsel sayılı dükkan arsasından 
hakiye 71,50 metre murabbaında· 
ki yol fazlasının satıfı bat kitip
likteki tartnamesi veçhile açık ar
tırmaya konulmuttur. Muhammen 
bedeli 3575 lira olup ihalesi 7-7-
939 cuma günü saat 16 dadır. lt
tirak edecekler 269 liralık temina• 
tını öğleden sonra kapalı bulun· 
maaına binaen öğleden evvel it 
bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

21-26-30-5 



T. Bovven Rees Messageries Umdal Olivier ve Deu sche Le· ( Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADRIAricA s. A. Dl 
HAVIGAriOHE 

ve şürekası Maritimes A=~~~Cn~~o. Şürekası vante Linie 
CUNARD LİME K U M p A H y A S J ıIELLEstc LiNES LTD. BiRiNCi KORDON REES G. M. B. R. RAMBURG 

Liverpool ve HELLAS vııpunı 19/21 haziran ara- BJNASJ 'J'EL. 2443 
Glasaov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sın~ beklenilmekte olup Rotterdam, LONDRA HATl'I : . DELOS va?uru 21 haziranda beklc-
BO~ Haziran niha ~ temmuz tarihinde elerek · gUn İs- Hanıburg ve Anversa limanlan i~ yük • ruyor. 24 haz.ırana kadar Anvcrs, Rot- ZARA ır.otörü 21/6 da gelerek ayni 

vapuru Y g aynı ala k •POLO• vapun1 3 Hımranda Londra terdam Bremen ve Hamburg için yilk gUn Pire Korfu, Saranda Tricste ve Ve-
tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- ca tırGİ.ON nih . d ve Anversten gelip ytik çıkaracak ve alacnkt;r ne...ı:x.8 h k t _..ı 

al ıkar caktır k d k . BEL vapuru ayın ayetin e dr H U . . .. · ~ nre e t."Uer. 
ınG ç k a J • )At tarihl ""' re et e ece tir. beklenilmekte olup Rotterdrun, Ham- aynı zamanda Lem a ve u ıçm yuk ANKARA vapuru 6 temmuzda bek- LERO motörü 22/ 6 tarihinde gelir 

ere vapur ann muvasa e .. .., • . • Bi . lan . . .. alacaktır. ı l . 8 kad A Ro . ' 
isimleri ve navlunlan hakkında acenta Her tül'lü izahat ve maJClmat içlD - burg ve Anversa lıman ıçın ytik ala- eruyor. temmuza ar nvers, t- aynı gün Patmos, Lcros, Rodosa hareket 
bir teahhUt altına giremez. Daha fazla rinci kordonda 158 numarada LAU· caktır. LIVERPOOL HAftl terdauı, Bremen ve Harnburg için yUk eder. 
tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERfK.f vapur acen- BALKAHANLATTRIARASI İ alacaktır. ALBANO ihtiyııri 25/ 6 da gelerek 

.. ed"lm • . I •MARDİN AN• vapuru 10 Haziranda TAHLiYE : · U M"dllll Sclıt-11 . D d • +_ 
nın 2353 telefon nuıruırasuıa milracaat tasma muracaat ı esı r.ca o unur. ZETSKA PLOVİDBA Liv ldan eli ""k çıkaracak ve a - İ . aynı g n • ı ' uuu1., e eagaç, ı> 
edilmesi rica olunur. TELEFON: 2 3 7 5 A D KOTOR erpo da f.&v~~l için yük aıaca:. ARKADA vapuru halen lımandadır. tanbul, Burgns, Vama ve Köstenccye 

~. • nı zaman Bremcnden mal çıkarmaktadır. Burgu, hareket eder. 

••-••-----~-------~-----·· «~Vm~ . "~~O~·~~~Y~~b-~a~~~~~·~· ~Am~~~~~~ vapuru 17 hazıran 939 cumartesı gu- ak dil k D . b k · gil p· K f s dn B · ..ıı...ı 

T. C. Ziraat Bankası 
nü Köstenccden gelip 18 haziran 1939 1anbulda tarma e ere . enız. a~ DEN NnRSKE MfDD aym n ıre, or u, nran • nnlU.'N 

.. .. t 12 d •DUI\'ILUPINAR• vapuru ile gelmiştir. HAV•• t) EL• Va1ona, Drnç, Gravuza, Spalato, Zara, 
paznr gunu san e: ..... .N.JE o~ .. o F" Tri v _.:ı • ıı; h k t 

P. Arna t1 k ı· nl K t t11a. ıume, este ve en1.-uı6e are e 
ırc - vu u una arı - otor- ~ BOSPHORUS vapuru 23 hazirana d 

Kuruluş tarihi: 1888 ~;~~~~!~;c~~~:. Venedik ve Triesteye Dr.Aıı· Rı·za ~oğnı .. bckleniyor. Le Havre ve Norveç e er. 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. AMGLO EGYPTİAN ıçın yük olacaktır. ROY ALE NEERLAN 

Şube ve ajan adedi: 262 MAİL LİNE o• AMERİCAN EX.PORT LİNES, INC DAJSE KUMPANYASI 
Zirm ve ticari her nevi Banka muameleleri PİRE .MARSİLYA ve PİRE BEYRUT Un len EXCELLO vnpunı 6 temmuza doğru TRİTON vapuru 14/ 6 da gelerek 17/6 

PARA BmiKTİRENLERE 28.800 LİRA HAYFA - İSKENDERİYEYE hat bckleruvor. Nevyork için yUk alacaktır. da Amsterdam ve Hamburga yük ala-
İKRANİYE VERECEK •CAİRO CİTY• LOKS VAPURU ile D. T. R. T. rak hareket edecektir 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) ~!%5~~at~~:~leri n::r~~-ı:~~r~:~::; Doğum ve Cenaht Kadın ~ZEGED motö~ 12 temmuza doğru J UN O vapuru . 18/ 6 tarihinde 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfuıa göre ile- tarihleri haıtalıklan Operatörü eniyor. Tuna limanlan için yük ala- gelerek yükUnU tahliyeden sonra İsbm-
ramfye datıtılacaktır : 30/6/939 24/6/ 939 caktır. bul Burgns Vama ve Köstenceye ııu.-

4 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 14/7/ 939 817/939 Her gün hastalarını saat Uçten son- SZEGED motörU 26 hazirana doğru ket edecelctir. 
28/7/939 22/7/939 ra AtatUrk caddesi •:Eski Birinci bekleniyor .. Bey:rut, İskenderiye ve SVENSKA ORİENT ı..tNiEN 

4 • 500 • 2.000 • kordon• 222 numaralı muayene.ha-
4 • 250 • 1.000 • GOUI...ANDRİS BROTHERS IJID nesinde kabul eder. Portsalt için yük alacaktır. BARDALAND motörU 20/6 tarihln-

40 • 100 • 4.000 • PiRE TELEFON: 2987 DUNA motörli 8 temmuza doğru bek- de beklenmekte olup Rotterdam. Ham-
100 • 50 • 5.000 • uNEA HELLA J> ~;&222'.ZN,..no• 1 ~eniyo~. Beyrut. İskenderiye ve Portsail burg ve Skandinnvya limanlan için yük 
120 • 40 • 4.800 • Lüks transatlantik \•npuru ile Pire • ıçin yük alacaktır. nlnrak hareket edecektir. 
160 • 20 • 3.200 • Nev • York hatb Pire - Ncv - York se- SERVİCE MARİTİME GOTLAND motörO 28/6 da bekleni-
DIKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 80 liradan aşağı dilşml- yohat müddeti 12 gün, Nev - York fuan DOKTOR ROUMAİN yor. Rotterdam Hamburg Skandinavya 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. için hususi fiatler Pireden hareket ta- BUCARE~Tİ vapuru 27 hazirana için yUk alarak hareket edecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1Eylitl,1 Birinci kAnun, l Mart ve l Haziran tarih- rihlcri: CelA' 1 y ' r~ın doğru bekleniyor. Köstenoe Kalas ve SERViCE MARlrlMB • 
• 

lerinde çekilecektir. ~ ı TEMMUZ 12 A(';lJSTOS, 23 EYLOL Tuna limanları için yük alacaktır. Roııınaln Kaınpanyası 
------~ Gere~ vapurlnr:n muva<;alAt tarihleri, DUROSTOR vapuru 7 temmuzda bek- SUCEA VA vapuru 6 temmuz 939 ta-

~ • .. gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- leniyor. Köstence Kalas ve Tuna Uman- rihinde gelerek Malta, Cenova, MarsiJ. 
lir "' kında aeenta bir teahhUt altına giremez. lan için yUk alacaktır. ya, liıruuılan için yük ve yolcu alarak 

T T • u il A Pi Daha fazla tafsilat a1mak için Birinci IZMIR MEMLEKEr Vapurlann hareket tarlhlerlylo nav- hareket eder. 

aze emJZ Cuz aç Kordonda 152 numarada •UMDAL• lunlardnki değişikliklerden acenta me-- tlAndald hareket tarihleriyle navlun. 
umum! deniz Aecntalığı Ltd. mUracaat ffAST ANESj DAHİLİYE suliyet kabul etmez. lardaki değŞkli.k]erden dolayı acenta 

LJ T J Ç • / • edilmesi rica olunur. MUr AHASSISI Daha fazla tafsllAt için ATATURK mesullyct kabul etmez. Daha fazla taf. ner Türlü ı ava et eşıt erı Telefon: 4072 Müdilriyet Muayenehane: İkinci Beyler sokak caddesi 148 No.da v. F. Benry Van Der silAt için ikinci Kordonda FllATELLl 
Telefon : 3171 Accnta No. 25 TELEFON : 39sa Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUraca- SPERCO vapur acentasına müracaat 

H d • N •• h t ç nt edilmesi rica olunur. edilmesi rica olunur am ı uz e ançar TELEFON= 200112oos TE".LEFoN = z004 _ 2oos 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Büyilk Salepçioğla ham karşısında-

.._ 1 .... ·"".• • ' •:•I T~ •: :.._ 

Fenni gözlük için 
Kemal Kamil Aktaş 

Bütün Gözlük ve Teferrüatı 
Baronıetrolar, lğrometro, Altimetro, Pedometro, Sferometro 

ile bütün ilmi ölçüler, Optik herteY 

Ege bölgesinin en büyük gözlükçülük 
DEPOSU --·-
Siz de bu kremden şaşmavın11. 

BALSAMIN KREMLERi 
S~t bakanbğuun resmi nıhsatım 

haiz bır fen •e bllıi mahsulüdür 

.. Bütün cihanda elli senedir ctaİma üs· 
tun ve etsiz ~lır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe ınabsuıu olarak ri

cada retirihnlf 1eriae mlıbl krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhrethıl söz ve tarlatanhkla değil, 

sıhhi evsa~ Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork füzellik enstitülerinden yüz
lerce krenı arasında b" • "lik ,.,_A• t ınncı Dl&UUUa-
ını ka.zaıunq olnıakıa ispat etmiftir. 

Krem Balsamin 
Gündiiz için yağsız gece için yağh ve 

lıalis ncı badenı ile y~pılmıl gündüz ve 
gece ııckilleri ''ardır. 

KREM BALSAJ\IİN; öteden beri famrunlŞ hususi \uzo ve tüp şeklinde satılır. 
i~GiLiZ KANZUK ECZANESl BEYOliLU - İSTANBUL 

daima ÖLDURUR I 
.. ""' .. _·,·""·.·.·:·J.·."·.·~··.--·S??·-------·~ 
FLiT 

lıtalllı•I, Cıı .. a. VıJrOCla Hu 1 ----SALONDA AT YARIŞLARI 

Bir aile eğlencesidir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli, : • • S Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Kon-: 
: ya vilayetleri ve kazaları için acentalar E 
• • : aranmaktadır. : : .....••.........................•...•••.•.. : 

İZMİRDE HER TOTV'NCOoEN ARAYINIZ .. FIATt (100) PARADm .. _ 
UMUM DEPOSU VE M0RACAAT YERi : tzMIR İKiNCi MIHÇILAR 
No. 8 • 10 MÜSKİRAT SER BAYİİ HOSEYİN BAHRİ VE ŞEKİP TICA
RETHANF.SI... 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
Urla kazası merkezinde kereateleri iskan idaresince verilmek ve 

aair malzeme ve iıçiliği müteahhide ait olmak üzere 100 adet ki.rgir 
göçmen evinin inıası kapalı · zarf usulile münakasaya konulrnuftur. 

1 - Beher evin muhammen keıif bedeli 476 lira 30 kurut olmak 
üzere ceman 47630 liradır. 

2 - lhaleıi 3 Temmuz 939 pazartesi günü saat 11 de lzmir iski.n 
müdürlüğünde mütetekkil komisyon huzwunda. icra edilecektir. 

3 - Kqif beCleli mecmuunun % 7,5 den tutarı olan 3572 lira 25 
kuruı muvakkat teminat parasının mal sandığına yatınldıima dair 
makbuzun veya banka teminat mektubu ile 2490 sayılı kanuna göre 
muktezi evrak ve veaaikin ihaleden bir saat evvel komiayon reisliğine 
makbuz mukabilinde tevdi edilmesi lizınıdır. 

4 - lıbu inpata ait prlname ve sair evrak her gün İzmir Ankara 
ve İstanbul iskan müdürlüklerinde görülebilir. 

11, 16, 21, 26 2001 (1187) 

Haydarpaşa Lisesi 
kuru mundan: 

satın alma 

Haydarpqa liaeti pansiyonu için sabn almmak üzere Uami 1800 
ton tüvenan miden lrömiirü l 4. 6. 39 tarihinden itibaren on bet gin 
milddetle -ve kapalı mrf mulile ekailtmeye konulmUflur. 

Eksiltme 29. s. 939 perJem1>e günü aut ıs de Beyoilu t.tiklit cad
cte.i Karbnan kary.aında meler alım eatmı koaıiayonu binuı içinde 
toplanac8k olan komisyonda yapı1acaktır. 

Tahmin bedeli beher ton 11 lira 50 kurut hesabile mecmuu 20700 
ve ilk teminat 1553 liradır. 

lıtekliler tutnameyi her gün meaai saatleri içinde mektepte göre
bilirler Ekıilbneye girmek istiyenlerin cari aene ·ticaret odası vesilmu 
ilk teminat makbm veya banka mektuplarile birlikte teklif mektup
lannı eksiltme saatinden en son bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon bqkanlığma vermeleri. 

Zarflann kanuni tekilde kapablmlf olması ve po1ta ile l'önclerilecek 
teklif mektuplarının zamanında gebnif olmalan limndır. 

18, 21, 24, 27 2086 (1247) 

• 
lzmir ceza evinin ekmek ilanı 

1 - lzmir ce:2 evinin 27 Haziran 939 gününden Mayıs 940 sonu
na kadar ( 338) günlük ekmek ihtiyacı olan beheri ( 960) gram itiba
rile §&ltnamede yazıla tartlar dahilinde 2 inci nevi olarak (20) gün 
müddetle ve kapah zarf uaulile münakasaya çıkanlrnıftır . 

2 - ihale 27 Haziran 939 gilnüne raatbyan aah günü aaat 15 de 
lzmirde ceza evi müdürlüjü odasında toplanan komisyonunda yapı
lacaktır. 

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

Tahmin edilen (338) günlük ekmek miktarı (175000) kilodur. 
4 - Teklif mektuplan 27 Haziran 939 aaL giinü aaat 14 e kadar 

ııra No. lu makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı yerde toplanan 
komi.yon reisine vereceklerdir. 

S -Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak iatiyenler mesai .a
atlerinde Bahri baba civanndaki ceza evi müdürlüiüne müracaatlari 
ilin olunur. 

9, 14, 17, 21 1968 (1164) 

Antikite severler sosyetesi Baş
kanlığından: 
Sosyetemizin yılb.k umumi toplantıaı Haziranın 24 tindi cumartesi 

günü saat 15 de tzmir Halkevi salonunda yapılacaktır. Oyelerimizin 
teırifleri rica olunur. 

RUZNAME 
1 - Heyeti idare raporu 
2 - Mali l'llpor 
3 - intihap ve dilekler. 1259 (1276) 

lzmir Veteriner mü.dürlüğünden: 
Torbalının Şehitler ve Arapçı köylerindeki çayırlıklarda bulunan 

otlar son yağan yağmurlar dolayuile çürümüıtür. 
22. 6. 39 tarihinde balya yapma ve nakletme ihaleainden vaz geçil-

diği ilin olunur. 2164 (1277) 
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•A Tiyençin işi mevzıı kalacak mı? 
ltalyan gazetelerine göre demokrasilerin hekemonyası bitmiş, yeni 

değiştirmiştir ! ... realiteler kuvvet ff • • 

·muvazenesı·nı , 

Tiençinde son vaziyet 
Dikenli tel şebekesi Japon askeri 

otoritelerince elektriklenmiştir 
Londra, 2{) (Ö.R) - Tokyodan bildi

riliyor : İngiliz sefiri slı Roberl Kregi 
hariciye nazırını ziyaret ederek tiç çey
rek saat kadar g&Uşmüştür. Söylendi
ğine göre sefti Tiençlı'i ~tebaaları.; 
JllD diğerleri gibi muamele. görmesini ta
lep etmiştir. Halbuki bunlart imtiyazlı 
mıntakaya gi:rlp çıkarken araştırılmak
tadır. İngiliz ahalisinin ia§esi için müm
kiln olan kolayhk1ann tetkiki talep edil
miştir. 

İyi haber alan mahafellerden bildlıil
diğine göre Sir Robert Kregi, Tiençin 
me.selesinin halli hakkında hiç bir tek
lifte buhmmamıştır. Bu hususta Lond
racian alınan bir haberde bazı izahat gö
rülmektedir.Hü.ktimet Tokyo sefirini İn
giliz hüküm.etin.in görüşlerini bildirme
ğe memur etmişti. Eğer Tokyo, Tiençin 
hadisesinin mahalli blı mahiyette oldu
ğunu kabul edecek olursa İngiltere bu-
nun halli için makul tedbirleri kabule Japon donanmasından bir gemi 

hazırdır. tarihi mühim b~. tebeddül~ür. 1 n_un ~çindir ~ düny~ bu hay~ız .sözl~~ 
Tiençin imtiyazlı ınıntakası etrafında- •Moskova muzakerelerı esnasında şın1~1 daha zıyade sük:Unetle dinliyebili-

ki dikenli tel şebekesi pazartesi günü Moskova, İngiltere ve Fransa için ittifa- yor .. 
saat 22 den itibaren mahalli Japon as- kının elzem olduğun hissehniştir. Ve B. Londra, 20 (Ö.R) - İngiliz gazetele
keri otoritelerinin emriyle elektriklen- Molotof haklı olarak diyor ki : Madam ı i T!ençin Mdisesinin mevzii bir mahi
miştir. ki sizi kurtarmamı istiyorsunuz bunun yete ircaının mümkün olacağını ve 

Roma, 20 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri ücretini hakkiyle ödeyiniz.» Uzak Şark buhranının atlatılacağını 
emperyalist emellerini gittikçe ifşa ede- cTicmçin ablokası İngiliz kudreti •ma- ümit ediyorlar. •Deyli Ekspres» gazete
rek demokrasilerin enerjik vaı.i.yeti kar- salının» k1yn1etsizliğini gösteriyor. Çün- sine göre Lord Halifaks Tiençin mesele
şısında hareketsizliğe mahkO.m olan re- kü milletlerin kudreti artık masallara sinin sulh havası içinde halli arzusunu 
jimlerinin hayal kırıklığını gjzlemeğe ve değil adam, silah ve ruh randmanına Japon sefirine teyit e~ir. cNiyuz 
umum! efkfu-ı avutmağa çalışıyorlar. bağlıdır. Japonya Çinde her devletten, Kronikh azimkarane hareket edilerek 

•Popolo Ditalya• Tiençin hfidisesin- her devlet grubundan daha kuvvetli ol- buhranın süratle hallini istiyor. 
den seviniyor ve şunlan yazıyor : dt•f,sunu göstermekle biınu ispat ediyor. Roma, 20 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri, 

cBlı kaç gün evvel blı makalemizde Bunun neticeleri şunlardır : İngiliz tekzibine rağmen, Rusyanın 
Tiençinin de kürremizin noktalarından •Demokrasilerin hegemonyası bitmiş-

ali Uzak Şarka da şamil blı askeri ittifak 
biri oldugunw u llÖyledik. Bu ifademiz tir. Yeni re 'teler kuvvet müvazenesini 

istediğini yazıyorlar. cDeyli Telgraf» 
Londrada biraz çalkantı yaptı. Bu yer- değiştirmiştir. Demokrasiler totaliter 

ga?.etesi de Moskovaya verilen yeni ta-
.ızdir. Zira Düçenin kulJanmıı olduğu devletleri muhasara etmek isterken biz- limatın Tiençin hadisesiyle alakası oldu-
kelime açıktır : •Demokrat koalisyonun zat bu realitelerin muhasarası altında ğunu yazarak bunu ihsas etmekte imiş. 
totaliter devletlere kar.., inat ve iğbirarı olduklarını görm.iyorlar. 

..- ali eh Hongkong, 20 (A.A) - Alınan bazı 
her hangi blı şekilde kendini gösterecek Bu yeni re "tenin a yirminci asır- haberlere göre İngilterenin Çin büyük 
1 t taliter d 1 tl kürr · h dır ve iki vakıadan teşekkül eder. 

o ursa o ev e er enın er . . . elçıs" i Slı Clark son günlerde telefonla 
kt da üdaf ubbil ta •Modern harp filetlerının inlalabı, no asın m aaya ve m - . . . bazı tehditler almış ve İngiltere Japon-

arruza girişeceklerdir • bilhassa hava ve denizaltı silfilılarının k 
' h · ti d · ·· ü ku tl · yaya karşı battı hare etini değiştirme-

Bu sözler, A vrupa ve Uzak Şark ihti- ~ e~ye enız yuz . . vve ~rıne ve diği takdirde ölümle tehdit olunmuştur. 
J.atlarına tam üç ay takaddüm ederek uslerıne dayanan hakimiyetlerı esassız . . . han . b . 

. . . . . . . bırakmıştır. Ingiliz konsolos esı u haberı ne 
vazıyeti bildirmiştir. Bunun içın her şe- .. .. . .. teyit ve ne de tekzip etmiştlı. Fakat İn-
yi açıkça görmek ve mihver devletleri- Nüfus tezayudtinun İtalya ve Alman- giliz" di 1 tını him . . ·d..ı" . . • ·~· . p oma aye ıçın cı w mu-
nin tesanüdünü hesaba katmak kafi ya gıbı merkezı devletlere verdigı sıya- haf t rti"b tı _ ı.~~·...+.-. ... . . . . aza e a ~o.u. 
idi (!) Paris ve Londra meşum blı nıa- sı ve askeri kudret .. Bu iki millet kendi 

Amerika Hariciye nazırı 
Tiençin işinde Amerikanın alaka

dar olduğunu resmen söyledi 
Vaşington 20 (Ö.R) - Gazetecilerle 

bir konferansta hariciye nazın B. Kor
del Hul şu beyanatta bulunmuştur: Ti
yençin meselesi, dört Çin tedhişçisinin 
iadesine münhasır kaldıkça, Amerika 
hüküm.etini al!kadar etmez. Fakat Ame
rika bu işi takip eden hldiselerln mahi
yet ve mfuıasındaki daha geniş §U:mulde 
ve Çinin diğer noktalarında da §imdi ve 
evvelce takip edilen hareketlerde ve ya
pılan beyanatta alakadardır.> 

Hariciye nazırı Amerikanın Tiyençin 
konsolosunun, ablokadan evvel, 4 Çin
linin iadesi işini hal için tavassut teklif 
etmiş olduğunu bildirmiştr. Bu hususta 
başka haber alınmamıştır. Sadece süd 
ve sebze gibi gıda maddelerinin azaldığı 
telgrafla haber verilmiştir. Çin suların
daki Amerikan filosu kumandanına Ti
yençinde hususi tedblıler alması için 
talimat verilmemiştir. Keza Amerikan 
vatandaşlarının tahliyesi de emrolunma- Amerika kabinesi B.Ruzveltin riyruıeti altında içtima halinde 
ml§tır. Bu tedblı mahalli Amerikan oto-] Nazır, Amerikan tebaasının tahliye- cak birer hareket diye tavsif edilmekte
ritelerinin salfilıiyeti dahilinde bırakıl- sine dalı hUkümetçe bir karar ittihaz dir. 
mıştır. edilmediğini ve bu şekilde bir kararın Londra 20 (ö.R) - Lordlar kamaJ'll .. 
Vaşington 20 (A.A) -Hariciye nazırı mahallinde Amerikan makamları tara- sında Lord 

1

Halifaks tarafından bildiril
Hul matbuata beyanatta bulunarakAme- fından verilebileceğini söylemiştir. diğine göre Ingilterenin Tokyo sefiri Ja-
rikanın Tiyençin hadiseleriyle doğrudan Beyanatının başında Hul dmiştir ki: pon hariciye nezaretinin Tiyençin ınil-
doğruya alakadar bulunduğunu söyle - Tiyençin hadisesi dört tedhişçi Çinli- n:ıessilinin nu~kund.~ ciddi ~ üze-
m.iştir. Nazır, Caldwellin hariciye neza- nin iadesi meselesine inhisar ettiği müd- nne nazarı dikkatini celbe~tir. Bll 
retinin tasvibi ile Ingiltere ile Japonya detçe Amerika hükümetinl alakadar et- beyana~ta ~iy~nçin ablok~ın~an ~~ 
arasında mücrimlerin iadesi meselesin- mez. Bununla beraber Amerika bükü _ sadın şunall Çınde daha eyı bır Ingi}W 
den çıkan Mdisede ablokanın tatbikin- meti bu işi takip eden hadiselerin mahi- Japon işbirliğine Ingiltereyi mecbur et-
den evvel tavassutta bulunmağı tekllf mek olduğunu söylemişti. yet ve manasiyle ve Çinin diğer mmta-
ettiğini ilave etmişfu. Londra 20 (Ö.R) - Tiyençinde vazı .. 

kalarında hali hazırda ve mazide yapı-
Bundan maada Tokyo maslahatgüzarı yet değişmemiş gibidir. Ingiliz ve Frall" 

lan hareket ve beyanat ile doğrudan bit 
Eugene Doomen Japon makamlarına sız imtiyazlı mıntakalarının ablokası 
Caldwellin tavassutta bulunmasını teklif doğruya alakadardır. haftadanberi devam ediyor. Vaziyet b\lı" 
etmiş ise de Hul bu teşebbüsUn verdiği Londra 20 (ö.R) - Amerika masla- gün daha sakindi. 
neticeyi ifşa etmek istememiştir. hatgüzarı tarafından Japon hariciye ne- Tokyo 20 (ö.R) - Japon kabinesi 

Hult hariciye nezaretinin geçen Cuma zaretine verilen iki notada Japonya gibi bugün toplanarak harici vaziyet hakklll .. 
günü Süt ve sebze tedarikinin müşktil- mühim bir devletin Çinde ecnebt mal- daki raporu dinlemiştir. Başvekil öncB 
leştiğine dair Caldwelden aldığı telgraf- larını bombardıman etmek ve beynel - hariciye ve harbiye nazırlarına Tiyell" 
tan sonra hiç bir malfunat elde edileme- milel imtiyazlı mıntakaları abloka altı- çin ve Avrupa vaziyetlerini izah etın.ijo-
diğini beyan etmiştir. na almak gibi teşebbüsleri inanlamıya- tir. 

-~----~-~----~--~----~-~-----~~~---------------~--

Yafada patlıyan bombalar 
Telavivde de suikastler oldu. Arap 

ve Yahudilerde heyecan var 
nevra ile ( ? ) Moskovayı otoriter topraklarında boğulmamak ve nüfus te- Hongkong, 20 (A.A) - Şanghaydan 
devletlere karşı mücadele ve har- zaytitlerf için serbest yer olan diğer kı- bildirildiğine göre Anihvey vilayetinin 
be sürüklemek istiyorlar. Bu manevra talara yayılmak azmi içinde birleşmiş- şimalinde Pasien de iki Amerikan fab
muva:ffak olursa, meydan okumaya der- lerdir. rikası Japonlar tarafından yağma edil- Yafa, 20 (A.A) - DUn Yafada yeni

nıa- den iki ve Telavivde bir bomba patla-
hal mukabele edilecekti. Bunun mahi- •Yirminci asrın yeni realitesi budur.. miştir. 
yeti Düçenin kullandığı ifade ve coğrafi Demokrasiler hala 19 uncu asırda imişiz Bu müesseselerin idaresi Japon 
tabirle gösterilmiş bulunuyor. Tiençin gibi hareket ediyorlar. Onların bu hayal kamatı nezdinde keyfiyeti şiddetle 
de kürrenin bir noktasıdır (!) Yani Ja- ve sukut hayalleri Avrupa sulhunu teh- testo etmiştir. 

a~ ise de kimseye bir şey olmamış- rasimi öğleden sonra yapıhnıştır. SöıY 

tır. . 1 dürme mecburiyeti ilga edilmiş ve yll' 
y a:fada patlıyan iki bomba ise polis h di mahall · d al h t de' pro- mış ve bu suretle dün patlıyan bomba

ların adedi altıyı bulmuştur. 

. u esın e norm ayn av 
merkezinin yanına atılmış ve hına ha- ~ 
fif tt h grw D'm

1
..n.. etmiştir. Şehrin aşağı mahallelerind 

sure e asara u ~--· 1 
ponya da, İtalya ve Almanya gibi, mey- dit eden hakiki, belki biricik tehlike- Tiençin, 20 (A.A) - Fransız ve İngi-
dan okumaya mukabeleye hazırdır.• dir.~ • liz imtiyazlı mıntakalarmın ablokasınm 

Diğer taraftan Tribuna gazetesi ıYir- Yani, İtalyan gazetesinin mantıksızlı- altıncı günü barikatların mürur ve ubu-
ıninci asır realitesiıı adlı bir makalesin- ğı cüretkarlığına müsavi olan bu yazısı- ru asgari hadde inmiştjr. İngiliz konso
de İtalyanın ihtiraslarllıı şöylece ifşa na göre Avrupa sulhunu tehlikeden losluğu İngiliz vatandaşlarından mtis
ediyor : kurtarmak için İtalya ve Almanyanın tacel mecburiyet olmadığı takdirde im-

sDünyada hegemonya sahibi devletle- ıYayılm&kn yani diğerlerini ezmek ve tiyam mıntakayı terkehnemeyi ri
ri totaliter devletlere karşı birleştirmek çı~emek ihtirasları serbest bırakılmalı- ca etmiştlı. İngiliz seyrisefaini büyük 
hakkındaki Fransız - İngiliz pl!nı, ha- rlıı-. Yeni Habeşistanlar, yeni Çekoslo- güçlüklere maruzdur. Tahmil işi için 

kikatle karşılaşınca, bir hayal mahiyeti- vakyalar, yeni A.rnavutluklarla dikta- hamal bulunmamaktadır. Halbuki İngi
ni alıyor. Plamn gayesi otoriter devlet- lörlerin milletlerini aldatmalarına im- liz gemileri sığlık dolayısiyle nehrin im
leri muhtaç oldukları bayat sahasını fet- Mn verilirse sulh kurtanlırmış.. F akat tiyazlı mmtaka içindeki kısniına kadar 
h~tmekten menetmektir. Moskova yü- geçmiş ola!.. Sinyor ... Kolayca kazanılan gelememektedir. 

·· · zaferler bitmiştir. Bundan sonrası i rin Sanıldıgınaw göre Japon makamlan İn-rı.~mıyoı. r-

•Tiençin hakkında B . Çemberlayn sö- palavra kafi gehnez .. Tehlikeyi göze al- gilizlerin işlerinde çalışmayı hamallara 
ntik sözler söylemiştir. Bu feragat Avam dırmak, sahici harbe atılmak lhım. Bu- menetmiştir. 
kamarasınca kabul edilmiştir. Amele ve ---- - - - --------

liberal muhalefetleri bile mutat olan Macar başvekı·ıı· 
harpçılıklarının sesini kısnuşlardır. 

•Fakat bu demek değildir ki Moskova 
ile antant veya ittifak.adı verilecek her 
hangi bir anlaşma akdedilmiyccektir. 
Yine demek değildir ki Tiençin mesele
si için esası feda etmekle beraber zeva
hiri kurtaran bir anlaşma bulunmıya
caktır. Fakat dünyanın her tarafı ipo
tekleri altına koyan devletleri Çinden 
çıkarmak için Japonyanın azmi karşısın
da İngiltere filen mevkiini feda etmiş 
olacaktır (?!) 

nZevahiri kurtarmak ve hakikatte sa
hayı, daha kuvvetli oldukları için hak
ları daha emniyetli olanlara bırakmak 

elde edilen netice olacaktır. Moskova ve 
Tiençin işleri İngiltere ve Fransanm ar
tık esası terkederek zevahiri kurtarmak 

.Parlamentoya geniş mikyasta bir 
ıslahat projesi verdi · 

Budapeşte 20 ( ö.R) - Başvekil kont T eleki geniş mikyasta bir 
sosyal islahat projesini parlamentoya vermiştir. Bu proje Ağrer refor
mayı, gayri sıhhi evlerin yıkılması ve yenilerinin yapılması, umumi 
iş bulma ofisini ve toprağın fenni usullerle işletilmesi çarelerini ihtiva 
etmektedir. Ayni zamanda demiryolu, şose ve hava yollarının geniş
lemesi de projeye dahildir. Başvekil demiştir ki: 

« Tensik ve islah, totaliter devletlerin metodlarının kabulü demek 
değildir. Biz Macar milletinin çok sıkı ferdiyetçi olduğuna kaniiz. Mil
letin alaylaştırılması yolunda her teşebbüse muhaliftir. Almanyada 
olduğu gibi her kesin talimli adımla yurumesine Macaristan halkı 
mecbur edilemez.» Bu son cümle mebuslar tarafından hararetle al-

Telavivde patlıyan bomba bir Arap 

tarafından bir yahudi grubu üzerine 

Diğer cihetten öğleden evvel yapılan dükkanlarla Arap mağazaları h enüz k&-
suikast n eticesinde ölenlerin cenaze me- pe!ıklerini açmamışlardır. 

Arnavutluktaki ltalyanlar 
işgal esnasında 80 bin olan ~skeri 

kuvvet bugün .120 bin olmuştur 
------1:r·---

Tiranda bir geçit 
• 

resmı 

--1:!-
Roma, 20 (Ö.R) - İtalyan erkaruhar

biye reisi mareşal Badoğliyo Tiranda 
askeri kıtaları teftiş etmiştir. Geçit res
mi bir buçuk saat sürmüştür. 

Bari, 20 (Ö.R) - Arnavutlukta .f tal
yanların ilk işgal kuvveti olarak sevket
tikleri askeri kuvvetin mikdarı seksen 
bin kişi idi. Bu mikdar işgalden sonra 

mahalli inzibatı ve &sayişi temin için 
fazla iken bugün bütün Arnavutlukta 
İtalyanın askeri kuvveti işgal zamanın
dekinden yarım misli fazla olarak yüz 
yirmi bini bulmuştur. İtalyanların Arna
vutluğa daha fazla asker göndermeleri 


