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imtiyaz aahibi: ŞEV KET BiLGiN 
Bqmuharrir ve umumi neşriyat mOdOril: 

HAKKI OCAKOt;LU 

ABONE ŞERAiTi 

on Ali vonom Tlrki.Je için Hariç ~ 
.s....-............ ı• ~ 
Alla.................... 750 1850 

1 
GGnü aeçmif nüahalar (25) kanıtım. 

- T E L E F o N : 2697 

ilin münderec:abndan gazetemiz mea~et kabul etmez. 

• 
Cilmhuriıfeti1a ve Cümhuriyet eıerinln bekçili, 14Wlan çıkar nycui gazetedir 

Londradaki Leh Ekono
mik heyeti 

Londra 21 ( ö.R) - Burada bulunmak
ta olan Leh Ekonomik Heyeti ıerefine veri
len bir ziyafette 8. Çemberlayn hazır bu
lunmUJtur .•• 

·---ıııııııı...--...-...1 
yeni A.. Matbwmda Lı b .... 

·Abdülfettah 1><\§a Atatürk kabrini ;riyarette ve ziya1'etten çıkiırken (A.A) 

A. Ya.hya Paşanın nutku .. 
Mısır Hariciye nazırı Radyo evinde 

Türk milletine hitabesini yaptı .. 

Casustur diye .. 
Liverpul Alman konsolo
su lngiltereden koğuldu 

---·-&---

Almanlar da 
- +

BllmulıalJele Viyana 
Jnglllz Jıonsolosunu 
JıovcluJar-

Hatay 
---'~---

Türk • Franaız an-
laşması hakkında . --

Başvekilln yarın 
beyanatta bulunmasa 
beklenmektedir .. 
istanbul, 21 (Hususi) - Ankaradan 

bildirildiğine gi»re Türkiye - Fransa an
Jaşması \'e Hatayın Türkiyeye iltihakı 
baklandaki itilif üzerine başvekilin cu
ma giinU Hüyük l\fillet Meclisinde be
yanatta bulunmasa beklenmektedir. Ha
tay vilayetinin merkezi Antakya ola

Londra, 21 (Ö.R) - Livcrpul Alman caktır. İskenderun, Beylin, Rcyhaniye, 
konsolosunun geri çağırılması talebi Kınkhan kaza merkezleri olat-aktar. \'i
hakkında başvekil B. Çembcrlayn avam liyetin on iki nahiyesi dört yüz köyü 
kamarasında şu beyanatta bulunmuştur: bulunacaktır. 

ıLord Halifoksa resmt olarak verilen İTALYAN MATBUATININ GARiP 

Büyük harpte ve 
Milli aavaıta 

SUAb altına alınan 
yedek subayların. 
haklara... 

- YAZISI 3 cU SAYFADA -

Izmirin cazibesi 
Enternasyonal lzmir Fuarıdır 

lzmire bırakın Ne olur cazibeyi 
malumata nazaran Alman htikUmeti, NF.ŞRtv ATI 
keşfedilen casusluk vak'asında Liverpul Roma, 21 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri y S d 1 ) k 
Alman konsoloshancsinin her hangi bir Uatayın Türkiyeye iltihakı miinasebe- azan: a i P İ çl •İne alınarak muazzam bir aaha üzerinde 
.iştiraki olduğunu kabul etmemekle be- tiyle sulhun bu suretle tahkiminden can ( Şehir Meclial Aaumcluı ) hummalı ve laabetli bir ~lfDl• h 
raber, Alınan konsolosu Raynhardın gc- salanhlanm gösteren yazılara devam eaaalı aurette kurulmut olmuı fe)ırln Jma-
ri çağınlması hususunda muktezi ted- ediyorlar. •Alba Delnlyar:i- gazetesi dl- hmlr ,.brlnfn, meeut letirdadmı mU- nnın .Uratle teklmnlüne pek ok dun 
birleri ittihaz etmiş bulwunaktadır. yor ki : •Fransa İskenderunu Türkiye- taakip uzun mGddet liarap bir halde kal- etmlıti K11.ltU ark ç yar pek 

Berlin, 21 (Ö.R) - Şu resmt tebliğ ye bıraktı. Fakat Türkiye Halebl de it- diktan aonra bq altı aene gibi kısa bi brı • .1ı1t rk rpllı • mevzuu eaata 
neşredilmiştir : Alman hUkümeti İngiliz tiyor ve Cizre pctrollanmn ifletibnesl 1 r ...,.... ıymetf tin etmektedir. Fakat 
hUkUmetinden Viyana genel konsolosu- hakkında imtiyazlar talep ediyor. Suri-ı zamanda kalkınmumm Mheplerlnden bu mevzuun ~· devletin her tUrll 
nu geri çağırmasını talep mecburiyetfn.. ye böylece, küçlilderl bUytikleri feda et- bqlıcaaı lzmlr Entemuyonal Fuandır. himaye ve yardımım haiz bir varlıiuı da 

- SONU 4 t)Nci} SABlnDB - - ŞOMU 1 tNd SABlnDB - 1Entenaa.,.onal Fuann KOltürpark içeri- _SONU 7 iNCİ BAlllnDB-



Türkiyenin 
Yürüdüğü 
Doğru yol 

SEHiR .HABERLE 
Tütün 

.., 
magazası cinayeti 

Valinin bir tamim ij 
Vilayetten kazalara aşağıdaki tamim 

gönderilmiştir : 

ADLiYE KOR/DORUNDA: 

---~ Bugünkü t.etkikime göre mülhakat 
~VK.ET Bll..GtN memurlarının ve bilhassa nahiye mü- · · 

- BAŞTARAFI ı tNct SAHİFEDE - :~ ~~:~:~ v~h=: Eksper Haydarın katı·ıı· 
vilayet merkezine gelcliklerınde vilayet 

...... 1rm., "-riado bt'l bAlrimiyet nı.r.kan01ına . u~~mak lüzumunu hisse~· 

12 1 hk 1 d 
ve munkabelhai hu şüpheden bade m.:ıdıı~<·~lru .~oruy~~m. Hele hımUz luç yı a ma UA_m o u 
btdu.D4urmab daima btiyilk cleier ftl'- ~erını u~~e~~ım b m~ kuai~r 
adşlcnlir. Türkiye F8Şlst •rejimler ıibl d" d~~klm. . r erlmdın u Dsurel e ·gı ~lı~ 

TARiHi ROMAN : YAZANı 

- 4-
'Akile eğildi.. Mehmedin kulağına tek bir 

kelime fısıldadı .. Aman yarabbi·· O 
dakikada gencin halini giJrmeli? •• 

uır ı orun ·ey ıy e ı are e ı or. übin lmıy b halin b .. 
C . b lam k ka'-•r mera e uygun o an u oy- çocuğwıu öldürmokton suçlu bayan ._ş, B t d k. h d d k 
L' d'ktat'" .. k 1. 1 'd d'lmiy on u ennı ana un. ev et ~ı .sı cı Gayıi meşru olarak dünyaya gelen I ~ 
aucıg unu an a ta geç ~sa 1 d . 1.. b'ld' . ı u eren i ımse, a i mey ana çı - mi~ ... 

_-:ı • .e. tinin' delili _,____ B l .. e evam ctmcmesı uzumunu ı ın- ı'le ona bu fı' ı'lı'nde yardım eden SU"1u -ve sayülUllM&. e e mus- . ~ sin da görelim. Bu küçük Mehmet Bak, ortalık ağanyor ... 8amcla 
t8Jdl grubun teşekkillünU dış politika- rım. -*- bayan «H> ve cŞ> nın erkek kardeşi ne güne duruyor.. ha fazla durmak olmaz. Tıebllila• 
1»m alakadar eden nıllaşmalarla müna- «Ş• hakkında şehrimiz ağır ceza m:lh-

1 ısebetli görmesi ve bu yüzden yalçın ka- Kazaları teftiş komcsinde devam eden muhakeme ne- - Böyle söyleme Mehmet .. Onun Mehmetciğim, arbk beni ..., ..... 
)'alardnn dnha sağlam olan iç birliğimi- Vali B. Ethem Aykut vilayet kazala- ticelenmiş ve karıırı verilmiştir. ismini söylersem, beni kurtarmak aın} ... Gel bu talihıiz Akllsr'o 
zin pya zaifa uğrıyKağı zehabım uyan- nnda teftişlerine başlamıştır. B. Ethem için hiç bir §ey yapılması mümkün defa alnından öp .•• Ve arblt 
dJnnaır... - 1• .. ma ı münasebetSizliğin. en Aykut dün sabah otomobille Fo ... ıaya git- Bn. cŞ> Uşaklıdır. Tahkikata nazaran la w d h l 1 hm 

•• ~ :r- bir yaz "'C'Cesl Uşakta bir bostan tnrla- o mıyacagını, er a an arsın... . ... 
büyüğüdür .. F. ",\ Caucig bu hakikatle- miş ,.c akşam dönmüştür. 0 - Of, sabırsızlıktan jllimdi rıldı- Her ikiıi birlikte kalkbm •• 
n. anlamamış olabı·iı'r Zira bunu anlı ~- sında bulundug~u sırada karanlıkta bir ır ır 

· - racagwun ... Hadi söyle bakalım ..• Ha- relerde sela hala devam 4Mlift• 
)'abllmek için on altı ydda son asrm en Askerlik kampları erkek gölgesi görtıyor. Bu bir erkektir. 
harikalı inkılAbım yapan bir rejimin ru- i . d ki l' 

1 
. k l'k k 

1 
Genç kıza taarruz ediyor. Aralarında yatımın biricik emelini elimden kap- Mehmet derin bir büzün it.de 

bunu \'e manasını anlamak la'ZID1dır. zmır e ıseerın as erı amparı 1 makistiyenbuzorbakimdirL. Yok- bir sesle: 
3 temmuz tarihinde "Çılac"ktır Kamp bir mücadele başlıyor, genç kız uzun 1 Muhabir yaıı!'uıın diğer bir yerinde ycrl . tr fınd t" dl" .. ılm. akta 1 sa tanıdıklanmdan biri mi'? .. Ne du- - Akile, dedi ... Evet ıma1111• herlerl 1•• erı e a a e u er yap o - ınUddct mukavemet ediyor. Fakat bu j 

ili cev. yumuıt.u.vor: . duğu gibi liselerde kamp hazırlıklarına meçhul şahsın kuvvetli kolları kendisi- . ruyoreun, hadi söylese ne?.. Biraz evvel senden ıüphe etlaiıılil 
cBırkcıç sene evvel Moskovaya gıden başlanın tır ni sarınca kendinden geçiyor ve o fecaat Katil Recep Akile eğildi.. Mehmedin kulağına Yaptığım bu büyük haksızhlrtıue 
=~~ m:ı~~~i(ıfe::,.:, ~fk ış . -*- geceslnln mahsulü, kamında bir çocuk tek bir kelime fısıldadı ... Aman ya· layı beni affet ... lıte send• adr 
defa olarak bir Türk hariciye nazın İzmir nalıa baş buluyor. dığmdan 3 ay ve on gün müddetle hap- rabbi... Mehmetteki vaziyet... De· liyorum ... Fakat onun yapbiı 
Sovt1et Rtu11cıvcı gidecektir. Ingiliz komlserllıilltl Aradan aylar geçiyor. Genç kızın kal'- sine karar verilml§Ur. min, Akileyi kaptırmamak için ciha- da kalacak mı~ ..• 
matbuatı"'" bu hwıuta Ankaradan İ liA . TUTUN MAOAZASINDAKI CINA ~ d k h 1 ı_ h O h k ]' b. J &ı:..mdiğine göre, Türkiye hariciye • zmir nafıa şirket ve .müesseseleri ko- nı bUyU~ğe. nazarı dikkati celbe baş- na mey an o umağa azır anan &.a - a a uvvet ı ır ecs e ft 
~n, bav Potemkinle, cba"'§ cephe- mıserliği, nafıa vekileti teşkllAt ve va- lıyor. Genç kız Uşaktan Izmire geliyor. Hatırlarda olduğu ilzeren bundan bir raman delikanlı, o dakika da süklüm bir kin ve hiddet manası ta§ıyan 
.m ç~evesi dahilinde alınma$\ muh- ~felerine dair 3611 sayılı kanunla ba! buçuk aene evvel B. Fethinin tütün ma- büklüm bir vaziyet aldı... Celladın tavurla ilave etti: 
temel tedbirler hakkında görü.fecek- komiserlik olmuş ve 1caın:osu elektrik ~;nı:çs:~~di~~~:~1~::ı:1~~;:~~ ğazasında bir cinayet olmuş ve bu ma- önünde duranlar gibi, batı ümitsiz - Bugün milyonlarca • 
tir. Demek ki Türkiye, 11avq 11avq, ve su mUhendisleriyle takvıye olunmuş- b" ğazanın baş ekisperi B. Haydar, :Utün bir vaziyetiyle önüne domu sarktı ... önünde baQ eadiren bu adam lnT'lınr8 
hakikaten bir cbcı"f cephesine> ilti- tur. Bu suretle komiserlik yapıcı bir Bizce doluracak bir yer arıyor ve ır la- u.slabaşılarmdan Recep Kosvanm :ı.ttığı •· y • 

hak •ffi6ini sanıyor. Netekim Türk karakter iktisap eyleml§tir. nıdığının l!'Vinde çocuk dilnyaya geliyor. tabanca kurşunJyle can verttıi§tir. Havuz §ırıltıJarını hiç kesmiyor, tine o kadkar güvkenmesiıı ••• 
tntıtbuatı her -"ln B4lkcın meaelete - _,,,,,_ Bu çocu""•n dünyaya delmesinden mütemadiyen söyleniyordu .. Susan kuvveti, udreti, ainatı yara 

.,.. &"' o Cinayet, bu mağazada disiplin tesls ct-
ritwı dair uzun makaleler 11a.zarıık Karacabeyl ziyaret «H> nın da alAkası var. Doğumundan bülbül, kırık dökük nağmelerle tek- azameti yanında hiç hükmündedir 
komıu!anna, Türki11enin anccık müda- mek istiyen B. HRydann işçiler ans:n- E AH h b' k ~!L M 
faai Mfiı ıaikcııivle h4reket ettiğine Bornova Ziraat "?ektebl son sınıf ta- sonra çocujun hayatına nihayet verili- da lAübali hareketleri menelme!inden rar teganniye koyuldu.. ğer a isterse, ır ÜÇÜ& 
ve Balkcı" ittifakım bozmak ıı~cı tah- lebelerl, muaUimlerıyle birlikte Karaca- yor ve zabıta bu hidiseyi bütün tefer- ileri gelmişti. Bu mağazada çalış'an işçi- Kızın h~çkmkları yeniden w başla- met, bu. adamın. tahtı~~ ufak ~ 
rip etmeyi hiç bir uman aklında" ge- bey harasına giderek hayvancılık ve :rilatiyle tesbit ediyor, suçlular yakala- lerden musevi Bn. Coya ile alakadar dı ... Ay ıfıgı, yaprakların aralıgından kunmasıyle devıre hılır ... Sena 
çirmedi6inc mandınncık iıtemektedir. sun'l çayırcılık tetkikleri yapınWar ve :o.ıyor. olan ustab~c:ı Recep Kosvalının bu kıza kameriyeye giriyor, arbk en feci bir unutmıyacağım Akile... Genç 
Hlllbuki Türkiye bit4nıfhDı terkeden orada çalışmışlardır. Talebeler dörunUş- .,. fh dah'l 1 . kı b' id k·' ~tL &.a_· tu Ağır ceza heyeti bu kadının cnamusu- şarkı söylettiği iddia olunmuştu. sa. asına ı o an vaziyetı tama- ~an, ya n ıra~ e, UÇUA ıYaC .. 
~Q4;:;h:::!::Üıit:~•:tti~"i~J:, abat r. \ -*- nu kurtarmak için> bu cinayeti işledi- Bu yüzden işinden çıkarılan Recep mıyle aydınlatıyordu... Ve Mehme- dın ne kıratta hır adam old 
kan ittifakının bütün m4rnısını 1ca11- D l b. . Alne kanaat getirerek Bn. ._ş, ile §eriki hadisenin ertesi günü bonservis almak din de ağladığı, Akile gibi, onun görecek ve öğrenecektir ... 
bettiğinl(1) tasrihe lüzum bile yoktur. omuz av arı ılıyor cUrmU cF> nın sekizer ay müddetle ağır bahane~iyle bu mağazaya geliyor. Mak- göğsünün de derin hıçkırıklarla sar- Oldukça uzunca süren bir sa 
Tü:~~enhı bunu yava~ yııuaş ~kdir Şehrimiz Halkevi avcılar cemiyc-tinin hapislerine knrar vermiştir. saclı tekrar işlne alınmasını temindl. B. sıldığı seziliyordu... dolaf ... Ve nihayet aynldalar. 
ettıgını,. aksıyan !nakalelerde goster- bir müddetten beri tertip etmekte oldu- BiR CINAYET KARARI Haydar buna razı olmıyor ve boruervi- Bu vaziyet öyle kolay kolay bite- - 2 -
Tnektedır. Bu wzı11et Jccı;ıasmda, B~l- ğu domuz avları daha iki hafta devam 
kan ~~d~naaının hcıllnın ne olacag~ edecektir. 2 tcmuz tarihinde Halkcvi şe- Polis Abidesi yanında Salih oğlu Mus· slnl eline verlyor. cek, deği~ecek gibi görünüyordu BtR SEHER V AKTINDE 
na Turkıye, Yugoslau11anın takmdıgı reflne Değirmendere Yeni köyUnde ce- tafayı öldUrmekten suçlu [small ve h:\· Bundan hiddetlenen ustabaşı R~ep fakat birdenbire çınlıyan ve etrafta ISTANBULUN GöRONOŞO 
tavırdan anlamcıdıt1sıı her halde Ga - 1 t ta h d bU ilk bir ha t bası Ilaydıırın ağır cezada devam ot - tabancasını çıkararak ate.' ediyor ve çı- akisler yaparak, gecenin sonsuz de- O senelerde lstanbul. en mam 
f enkonun Ankara ziyaretini mütea- 1"? ye . ra n an Y yra1? er-
lcip cınlıv4caktır (I) Her halde ıaJl<ını tıp .edılecek ve domuz avlarına nihaye! mekle olan muhakemeleri neticelenmiş- kan kurşun B. Haydarın hayatına mal rinliklerine yayılan bir ses, Mehmetle ve en dinç bir zamanını YBflYonl 
dikkat h4di8e1m:lcn biri de daha venlecektlr. Bundan sonra avcılar yenı tir. oluyor. Akileyi ikaz etti ... Artık Süleymsni- Dünyanın kraliçC9i addedilen bu 

• fimdiden ıonbahar mancvraZannclan nv mevsiminin hazırlı~na başlıyacakla:r. Suçlulardan Ismailin ağır ve şlddetü Ağır ceza heyeti ıuçlu Recebin 12 se· ye camisinin minarelerinde ıela ba§· :zel beldeyi rumlann elinden 
bcı~ec:Ulme~e ba§lanmasıdır. Euvelce dır. . tahdk altında Mustafayı tildürdU1'U sa- ne müddetle ağır hapsine, müebb~dcn lamıştı ... Genç kızla delikanlı derin alan Türkler, onu baştan bqa 
Sonbahar manevraları daima Trakya.- Bu sene her yerde mebzul mikdarda bit oldug!undan 6 sene müddt!'tle n."'ır • h' metlerinden mahrumiyetine ve b' d · · d d' I y k ld · b" I la ı· h-L-di 
da yapılırdı. Bulgııristanla müııasebat kekJilr bulunduğu haber alındığından l:"t amme ız ır vec ıçın e ın emege oyu u· yem ma ar ' azamet ı, v311Ç 
eyilefti~bm ise, Anadolud4 114_ avcılarımız sevinç içindedir. hapsine, babası Haydarın ölümle nmiı:e- 800 lira ölüm tazminatı ödemesine mah- lar... milerle aüılemefe koyullll•IUlll-1 
pılmağcı bqlamnııtır. Halbuki, bu ~-- Yeni mevSlmln altı alustosta yapıla- lenen bu kavgaya dahil olduğu anlaşıl- kfun etm~tlr. Evet ... Bütün duyguların, blitün O devirde şehir, boydan boya 
ne, manevralar, yeniden Tl-akyada ya- cnk olan llk av şerefine avcılar cemiye- insan ihtiraılannın üatünde yükıelen likler içinde idi... Koca ls;tal*llll 
pılacaktır. Demek ki sal4hiyettıır me- ti güzel bir program hazırlamaktadır. Keten ziraati takviye ediliyor bu lahuti seste, en derin tessürleri, en Yeşil yapraklarla 8ÖlgeleDdli,ea 
fı.afil, eski ittifakın pratfk bakım.dan -*-ıırtı1c mevcut olmad~m görüyorlar.> büyük ıstırapları avutan, teselli ve- bir köşe, hiç bir kıyı bucak yok 
şa keikln mantıJa beleatlJnlz ml? Ticaret ınıntaka K •• ı d d 4 rici bir ahaenk ıeziliyordu ... Her şe- biydi... Her sokak başına, mut 
Beym kara yapmakta hakikaten us- müditrltlkleri arasında oy er e seyyar enıır yin fevkinde muazzam bir kudret bir ağaç dikilmiş ... Meydanlar 

taymış şu Caucig... Türkiye vekilleri Ticaret vekaleti mıntaka müdürlük- • mevcut bulunduğunu anlatan bu ses, çevre ağaçlarla süslenmifti .•• 
Rusyayı ziyaretlcriıade, hiç bir zaman, leri arasında bazı değişiklikler olmasına 

1 
k ı k~ k aynı zamanda ona güvenilmesini ve gövdeli çınarlar, büyük yaprakla 

samimi dostluktan, derin ıa111dan başka intiıar oluwnnktadır. hmir ticaret oda- • • maran~oz u ursu sezilen tehlikeler karıısında ona sı- le, bpkı bir şemsiye gibi, dar 
bir şey ıönnii;? değillerdir. Bunun aksi- sı umumi katipliğine B. Turgut Türkoğ- C) } ' ğınılmasını da tavsiye ediyordu.. larda dolaşan ahaliyi, günetfn 
Dİ iddia edebilmek için Alman gueteci !unun İstanbul mıntakası ticaret mil-
•·-d uı · sal ·b· 1m k ı· dır ' ı Şimdi Mehmet nefsine gu'"veninin yakıcı ateşinden koruyordu •.• - ar s nıyet - u ı o a azım · dUrlUğUne zrn1r odası umumt katibi B. 

Hariciye vekilimizin bu defaki ziya- Mehmet Ali Etenin tayin edilecekleri Kurslar köylünün ziraat l.flerlnde elverişli arttığını ve maneviyatının yavat ya- köşeden, narin. zarif endamiyle 
reti.nde •Ban!f cephesi• çerçlvem dahi- mevsukan haber alırunıştır. İstanbul .;.alzemeyi keftdi yapması Ve tamir Va§. kuvvetlenn:ıeğe ba§Jadığını ~is- se~vi fııkırmış, mi.nere}~ reıı.u.11• 
linde iş birliğimizin cöril§üleceği tabii- mıntakası ticaret mUdilrU B. Cemal Zi- tm ine tultur sedıyordu.. Akile de arbk kcndme edıyor sanılacak hır yubek.lik 
dir. yanın da Ankarnda mUhlm bir vazifeye e eS ma gelmif, gönlünde deminki acı yerine, uzunlukla gökyüzüne delmeye 

Caucig Türkiyenin ban~ cephesine il- getirileceği bildirilmektedir. Y~~ek :t.irant ens~t~s~ nebatı lifl~r 1 ~etl§en ~blliyetli gençler. köylere ~~ - kaderine itaat ve tevekkül duygulan- lışır gibi görünüyordu ... Tftrk 
tihakını yeııl ml duymupur? Hayretinin -*- ve koy sonatları enstıtusu, memleketı- gilırken, ote taraftan da eğıbnenslz koy. w .. . • . 
sebebini anhyamıyorm. Y a1nız §llllU bi- mizde keten ziraatinin inkişafı sebepl~ri· lcrde demircillk ve marangozluğu öğret- nı.n uyandıgını sezmcge baılamııb. · kını~ '?1ımarlık san~tm~. ~:a. zaı11ıt11ıım 
liyoruz ki bu hnrış cephesinde yeralışı- Y A M A N L A R ni arnştırmak üzere ilmi ve ameli tP.tkik- mek için kurslar hazırlanmıştır. Maaı-if Bır aralık: yenı hır uslup, şehrm butwı BW'9A• 

nm bir çok çılgınlıkların öniine geçmiş, Kampında faaliyet ler ya~~kt:ıdır .. ~iihi;n b~r servet o}an "'.ekAleU bu maksaUa açılacak demirci- - Mehmet, dedi ... Bir hafta ev- rını, gözleri teshir eden bir aı·w· Eela• 
bugiinki.i Avrupada daha hesnplı, daha ve dnhılı ıhtiya~ ıçm. b.ile.bi~ kıymet ıfa- lık ve marangozluk kurslarının nafi ola- ve], bir gün saraya gittim ... Ah, ket· le battan başa süslemiş bulunu 
O"lrülu" adımlar atmak mecburı·yetını· · du- l 20 H.azlrr anı· 93tle9 dabaçılmılaınışştolanS knınt P.- de eden keten zıraatmın ınkıc::.{ı etrafın- b'lm si i · kta ld w tildl · · k ::r •• .. • • r- 1 e çın yapma o ugu e erını e ayaklarım kırılsa da oraya gitme- İstanbulun hiç bir yerinde onun 
yUJ'muştur. a yem aa ıye r aş ır. u esı- da hukumetiml:Lce bazı tedbı.rler alınma- b"t' mi tlr B k 1 1 k . • 

Türkiycnin bnmı cephesine 'lfhnla.nın satı ve elektrik tenviratı işleri ikmal "1 mukarrerdir 1 ır ş · u .. urs ar seyyar 0 aca ve seydım ... Ba§ıma bir felaket ge)ece- ki bizansla alakası olduğunu .. 
" ı ı d'l . ld ,. .b. tb k b k ~ ,, . · kf!ü . d .,~ L sırasiyle her koyde açılacaktır. Maksat w. • ed b·ı . V ld I b. . b' .. la 

Balkanlardaki akislerine gelince Caucig e ı ınış o ugu gı ı mu a ve ara n- Du~ zıraat ve ., etın c!1 :ııı:y~.e g~: köylUnUn köy yapısında ve aletlerinde gını ner en ı eyım... a.., e su ta· r~n. ı~ ışar.:t, ır a me~ &aı. lllllllMI! 

bu husustaki tahminlerinde bUsbUtUn lann boyanması da bitmiştir ve ~.adır· len ~ır Y.azıda, ~emleketimız Keten zı ihtiyacı olan materyali temin eyledikten nın huzuruna çıktım ... Megerse pa· gıbıydı ..• Dunyanın bu bıricik 
yaya kalmıştır. Yugoslavya Balkan birli- lar da kurulmuştur. Gelen misafirler, raatı ve ışlemcs.ı hakkında bazı su:ıller d'ph 1 O b" · 1 · · ])"k ed T·· k 
ğinclen aynlmış değildir. Gafenko Ati- b.u yenilikler karşısında, bol g~da, bol sorulmuştur. Vilayetçe doldurulacak sonra bunll arı ke~d~i e~yledyapma!ı de beı . s~ tan) amk an _ır ~ere Bgız enhı'p çl.~ıdnek~eb~.e .. u e?l ~r. • ona• 

uya. ve J>ol hava kUrUnden istifade et sual varnkalarmda, vilayet içinde hangi u~u7~ ına .. ~~esı ır. • ~ at;. so~ .ır nı gozet eme te ımış... en ıç un e ı utun sevgı crını vermlf, 
nadan aynlırken BeJıraddan gönderilen - kaza ve nahiyelerde keten yetictigwi, k~ kı _Turk koyu .. nde .. fenru zıraat aletlerının farketmedim. Dün birdenbire baba- nu süslemek ve bir kat daha .. bir meaj Yucoal8vyanm BAJkan uıtuı- mele başlamışlardır. Yamanlar kampı -s - 1 k 1 ıriizel~ 
tına merbutiyet! uli zaifa uframaclıiı- 1znlir şehri ve elvan için bir kazanç ol- ten yetiştiren köylerin adlan ve bu köy- ~g~.ması mum un ° ur. . mı saraya çağırdılar. tirmek için hiç bir yorgunluktan, 
nı bn.ıı-ı.+ı. m\lftur. Yaz gUnlerinin boiucu ve bu- lerin içinde keten yeti§tirme bakunınclan Koylerde seyyar dcmlrcilik ve ma - Padişah Allah n mr·ı b . l bi fodak .. ) kt ka ... .._ 

_....,.... naltı kaclannda İzmirli .U 1 y (tohum veya lif için) en mühim olanla- rangozluk kursları açılacalı için, kurs- I le'. ed.,..1 . e .. 1
1 e . enımB e rH ahar 1lledan hçınm .__~_.. ... 

GörUIUyor ld IUJ'prize ufrtran biz de- cı 81 e er •- rının bilhassa lpret edilmeli istenmiş- lar için kabiliyetli muallimler alınmak- ev enme. ıst ı~~~. s~y. e~ıı... a- er m a e, .~ so-...; " 
ğilia. G.tenkonun Ankarayı siyuetinde manlar kampında en sıhh1 ve en rahat tir. tadır. Sanat okullarından pek eyi dere- bam senınle sevıştıgımızı bılmemek- ıebaşında mutlaka hır çepne ••• 
bu hakibt uten biltUa parlaklıfiyle be. bir mtihlt bulacaklar ve TUrk vatanının 1İı'"1'-•-"' emaalalz tabll aüzellilderinden doya do- SEYYAL! KURSLAR cede mezun olanlar derhal 60 lira ücret- le beraber-bu i~ pek razı değil... kesiz bembeyaz mermer tqlar ..• 
Y•vy• mevkilnin nezaketi base- ya iatifade edeceklerdir. Bir taraftan köy eğitmen kurslarında le bu vazifeler için alınacaktır. Çünkü onun gidişatını beğenmiyor .• laktit süslerle işlenmiş zarif lı 

biyle Avrupa)'! Ud kanrıiha ayıran ih- A k Ablak bkl S bık b .__1 Fakat ne yapıınL. Elinden ne gele ler ... 
tilallarU urabatle yenılm•DMlk, mtlm- nca f.ruı muhakkcıktır ki, Ingiltt- SIZ a 8 8 esrara'IW.-er bilir~ .. Saraydan dönmesini mütea· Tatların üstünil eüsleye_n ince 
kün oldufu bdar bitaraf luılmak arzu- z:~ b~Z:11b~:!ı:~:e~;.11~"~1cJc°: ~Ü:cadeleye 1 üklYan,ın sahası içinde narbgıkile 1ile esrar kip işi valdcme anlattı ... Anam da çek ve dal resimleri... Bunlann 
suna muhafm etmekle benber ne .JırıU ile Türki"•, -'mdı"• '--.J·r .J .. 1 ihtiya~ v--..1·-.. ç . eri tesbit edilen sa a ı Yunus, b hah 1 . ban l O d T'· k k' d k' • 1::.1 " 
F r .. -· Ue ittif-1..-. d BaJL... \ü ,, ı• ı,, ~._ '"".. tıll&'"UU"' AU ve Hasan SU" il.stil yakalan ...... n,M•dır. u aa mcse eyı a çıt attı... e ur zev ın e ı mce..._. ıröıll9ill! 
t;duı erini.._, ne e-n an- ma ictinap ıttil)i tehUJceve maruı kG- Çiğli ile rnek kayil arasında 14 yal"' " ·~ dakikada, göğsümden vurulmuş gibi bir mana taııyordu ... iri m:a.llallmll 

tıı;u.,o.ı.~. bü_!!ke~~·m"teveff• lacaktır. Bir zamanlar kendidni ~ larmda blr kızla 17 ya~ında blr delikan- k,.,,.l _k hemen düımüı, bayılmışım .. Evde- dan akan sular, mütemadi üı .... 
- JUA ......... " nmun t4 kenanna kadar riLrllkli11en lının uygunsuz hareketlerde bulunduiu Mev u açmış 

Kral Aleksandnn temelini •tımila o bü1/Ük devlet entrllcaianna t>• kcıvga- tesbit edilmiş, ikisi de yakalanarak ad- Sulh ceza mahkemesinde muhakeme- kiler vaziyeti bilmedikleri için bunu le oradan geçenlerin kuJaiında 
kadar ehemmiyet verdiği bir esere yüz Zarına sahne olmak!> li ·--n-ı .. Ur S 1 '-·- rd!M if de- si ya lm k .. dli dair • ti bir eevinç, yahut aenç bir kızın duy- musiki tesiri yaratıyordu ..• · d' :u h ide 1rtır ki b ye vau..u""!l • uç u Au. ve .~ a pı a uzcre a ye esme ge - • 
tevıremcz 1• • 

11 a;:~ u dost Hep ayni nakarat .. 1914 te Almanya ile de, ayni yqtald arkadqlarının da ayni rilcn hırsızlıktan mevkuf kürt Mehmet duğu heyecan neticesinde de ııe)en •• Bi'l'KEDI -
mem1al~~e umd ~b' ( 1~,!uuıt ı-..~vrat • ittifakımızın IDefUJll neticesi olarak uğ- yerde buna mUpbih hareketlerinden bir fırsatını bularak firar etıniJUr, aran- bir sinir buhranı aanmıılar. Lokman 
P!'Yl uut e ec~ ır. ~.111&e -:;-- e- radığ111UZ muauam fc'akettea sonra bahScyleml,ftir: maktadır. h 
nrse Balkan nulletlcrının tesanut cep- Türkiyenin kendi istiklalini kendi mev- ru u, nane ıularile beni güç bel& 
hesinden ~aha sa.ğl.am bir istinatgab cudiyctini bütün bir husum~t dünyasına ayılttılar. Kendime gelir gelmez, ille 
olamıyacagma kaıudir. karp yalnız kendine güvenerek nasıl i§İm sana vaziyeti bildirmclr. oldu ... 

Bir de ıu llOD fıkrayı Okuyahm: lmrtardJiun, bqtinldl kuvvetli varlığı iz mirin En Güzel yeri Hemen bir mektup hazırladım .. Ve 
cBir Tür~ as~erl heyeti Londra.Y4 . h~ na!iıl yarattı!ını bilenler çok l18 tak- bizim bohçacı kadına vererek: sana 
r:_~ket eör~tı. T1ıır~l matbtıat:r:_ı1n ~~dırdı· 'dir ederler ki ımıkaddct yurdumuzun llad 
gıne g e, ngı tere, geçsnıe~ ~tı· büyük devletler arasında entrika} yo ım ... 
a~ kr~di çerçev~sf dahi~iıı.de, Türkiye- kavgalara sahm· olduğu günler b~ d:~ Şehı·r Gazı· DOSU İ§te görüyorsun yaL. Bile bile 
nın sılahlanma 1şıyle ugrafQcaktır Bu h d. ·ı k.. .. "im" .. kendimi ate,e naeıl atıyorum 1.. Bun-
haber de göıteriyor ki, gerek Inf7iİtere ~il ırt! mt ~h1ein uzergfenJgolli~ul ludştur.d'f?rk 

k F mı c ı nn en ç n e aıma dan ba•ka ne yapabili rimL. Muka-
gere ransa, artık Çanakkaleye yer- h" tır 8 bl bir · li · ıı 
le§111eğe karar vermi§tiT( !)Sovuet Rus- ur yaşamı . . . unun .. n . . nıısa nı vemet ettiğim takdirde ha§ göstere-
yar.ın da bu aksiyona i§tirak edip et- saymak kabıldır. Bugun Ingil~ere n A Ç J L D J cek tehlike, sırf bana ait olsa, hiç 
mivece!']inl anlamak :..:.. flmdillk bir Frama ile dMtlutumm blrbirlerınl ay- ld azd 
a.ı beklemek üizımdı~·F~bt her hal.- ni derecede Aymayı ve aevmeyi bilen, a ırm ım ... 
de bugün lngiltere, Türkiyede temin hukukta müsavi \'c §Cı'Cfli milletlerin izuürin emsalsiz gurubunu modem bir bahçenin yeşillikleri ara.cıında Fakat zavallı babam, annem, kar-
edilen niifuzu, Fransa ı'le payla~.,...,a'- dostlugu" dur. Türk milleti bütün hakla- '- k nf 1 de§lcrim... Onları kurtarmak için """ "' seyreuuc n e es mezelere buzlu içkiler içmek için yegiııe yerdir. 
zorundadır. Kim bilir bell:i de ileride nnın ve emniyetinin bekçisidir. Salon kendimi feda etmeğe mecburum ... 
ötedımbcri il:i devlet arasında mevcu; Cnudg bizim için meraklanmasın... Artık benden, sana karşı olan derin 
' htiUfın canlandııjını da gör1reeğiz. ŞEVKE'l' Bff,Gflf sevgimden f{iphe etmiyonun değil 

•• 
Olüm 

mu tur. 
Murat Türkmenoğlunun ,,. 

radının acllanna işUrAk eder 1111 
dileriz. 
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1939 
ıc:::::: 

A. Yahya aşanı nu ku.~ 

Büyük harpte ve 
Milli savaşta 

.. a na alnııtan 
yedek subayla ın 
haklarL .. 

Mısır H0;riciye nazırı Radyo evinde 
Türk milletine hitabesini yaptı .. 

iii!iil!iltillllllilliillillilllliiilillliil!liiiiiiiiilllilllllilllllllillllliillil 

lstnnbul, 21 (Hususi) - Büyük 
Jıarptc ve istiklil h.nrbinde lise ve 
yiiksck mekteplerde iken silah altı
na nlınnn \'C l·cdek subay olnrak is
tihdam edilen ve dc\'let hizmetine 
intisaplarındn mağdur olanlann 
mağduriytlerinc nihayet verilmesi 
irin bir kanun ltıyiha~ı hazırlanacak
t;r. Bu hiyihaya göro yüksek mck
tcvtc iken nynlmış bulunan yedek 
subavlnrn bnrcmde yüksek tahsili 
ikmdl etmiş nazariyle bnkılacnk, ll· 
seyi ilannl etmemiş bulunlanlar için 
de 'ındi içinde bulundukları ah\'ale 
göre barcmdc bir kıdem ve hak ka
bul edilecektir. 

Ankara, 21 (Hususi) - Dost ve kar-1 
deş Mısırın hariciye nnzı.rı ekselans Ab
dUlfettah Yahya paşa bu sabah saat 10. 
80 da orman çütliğini, daha sonra polis 
ve jandanna enstitülerini z.iyaret etmiş, 
burada gördüğü yUksck tekfunül eserle
rini takdirle karşılamıştır. Saat 13.30 da 
İran bUyilk elçisi eksclfıns Halil Fahimi 
tarafından -misafir hariciye nazın şere
fine İran bilyilk elçiliğinde bir öğle ye
Jncği verilmiştir. Misafirlerimiz saat 
16.30 da radyo evini ziyaret etmişlerdir. 
Bu ziyaret esnasında muhaberat ve mü
nakalat vekili B. Ali Çetinkaya da ha
zır bulunmuş ve istasyonumuz hakkın
dn izahat vermiştir. 
· Radyo evimiz bu ziyaret §erefine kar
deş Mısır için hususi bir emisyon tertip 
etmişti. Programın TÜrkçe, Arapça ve 
garp lisanları ile bildirilmesini müteakip 
Mısır ve Türk Jııillt marşları çalınmış ve 
program başlamıştır. Programın birinci 
kısmı V erdinin Ayda operasından bir 
parça idi. Bunu Arnp musikisinden par· 
çalnr ve klAsik Türk musikisi takip et
tniştir. 

· Müzik konseri nihayet bulunca kar
deş milletin hariciye nazın Türk mille
tine olan aşağıdaki hitabeyi Fransızca 
olarak söylemiştir. Nazırın tane tane 
ııöylemiş olduiiu bu hitabe büyük alkış
larla karşılandı. 

:ımsm lIARlCİYE NAZIRININ 
HİTABESİ 

Resmi Tebliğ 
Mısır Hariciye nazırının ziyareti iki 

memleket arasındaki ananevi münasebet
lerin heyecanlı tezahürüne vesile olmuştur 

Ankara 21 (Telefonla) - Bu akşam aşağıdaki tebliğ neşredilmiş

tir: 
c Mısır krallığının hariciye nazırı ekselans Abdülfettah Yahya paşa 

Türkiye hariciye vekilinin geçen sene yaptığı ziyareti iade etmek üzere 
19 Haziran 1939 da Ankaraya gelmiştir. Mısır hariciye nazırı Yalova
da Reisicümhur tarafından kabul olunmuştur. Mısır hariciye nazın, 
başvekil ile hariciye vekili ve diğer Türk devlet adamları ile görüşme-
lerde bulunmuştur. 

fevkalade samimi olan bu görüsmeler iki memleket münasebetleri-
ne hakim olan samimi dostluğu ve tam anlaşmağı göstermiştir. 

Bu ziyaret, Türkiye ile Mısır arasındaki anan~vi münasebetlerin 
heyecanlı tezahürüne vesi~e olmuştur . . Y ~- muhtelıf. sahal~r?a ve _b~l
hassa ekonomik sahada d~ıma daha sıkı mustakbel bır teşrıkı mesaının 
inancasını tesid eder.» . 

liiiiiiiiiiliiiiieııııiııııııııiilliliiillll!illiiliil!liliillllttıııııııııııııııııı 
de fan1iy~tlerinin semeresi ile, hariçte ği merkezindedir. 
tesis ettikleri dostluklarla milletlerimi- İSTANBlJ,LDAKİ ZİYARETLER 
zin saadet ve refahıdır. Ankara, 21 (Hususi) ·- Dost Mısırın 

--
lstanbulda 

Bir arkeo10 ·i kongresi 
toplanacak... 
ıs eylCtl 93!> da İstanbulda toplanacak 

18 inci beynelmilel nntrepoloji ve preis
torik arkeoloji kongresi münasebetiyle 
büyük hnzırlıklar yapılmaktadır. 

Kongreyi müteakip kongre azalan 
Ege mıntakasmdaki asarıatika merkez
lerinden B.crgruna, Selçuk, Sart ve Mi
let harabelerini de z.iynret edeceklerdir. 

Türk tarih kurumundan İzmir valili
ğine gelen bir yazıdn kongre ftzalannın 
bu z)yaretleri esnasında her türlü kon
foru !havi otel ve nakil vasıtalarının te
mini bildirilmiştir~ 

B. Adil Okuldaş 
vefat etti 

Ankara 21 (Telefonla) - Gümrük 
vo inhisarlar vekaleti müsteşarı Adil 
Okulda§ bugün kalp hastalığından vefat 

etmi~tir. 
Adil Okulda§ kıymetli idarecilerimiz-

(llülasatan not edi~tir .. ) Beynelmilel vaiiyetin bu endişeli misafir nazın ve refakatincle bulunan 
Türk milletine Mısır halkının kardeş anında Türkiyenin en mühim unsurla- zevat akşam saat 19.25 te hususi trenle 

gclftmlannı sunrnnk, Mısır hariciye na- nndan biri olduf,'11 Şark, hak ve adale- Ankatndan aynlmışlardir. Garda bari- m~tır. 
IJ.I'ı için blr zevk ve şeref teşkil eder. tin zaferi eserini sulh. eseri ~Je ~aml~- ciye vekili B. Şükrü Saracoğlu, harici- -*-

dendi. ~lümü derin bir teessür uyandır-

Şanlı bir tarihin çok şerefli hlidiseleri mağa çalışıyor. Bu miltcvll21 sesımle asıl ye vekaleti crkfuu, Ankara valisi An- Arnavutlukta Harp 
ile bezenmiş olan kardeş büyük milletin Türk milletine sürekli bir refah ve bü- kara mevki komutanı, protokol dairesi 
topraklarına vardığım Andan itibaren yük bir snade~ tem.enni ede~im. . . reisi, Ankara emniyet direktörü, mer- odra apishanesin• 
ulu kahrarnnnın hatırası önUde eğilmiş Mısırda hakiki bır medcnıyet istiyen- kez komutanı M1S1r sefareti erkını kor el.en ltac .. arak gönüllü 
bulunuyorum. O, büyük eserinde mille- lerin gayretlerine yorulmak bilmiyen diplomatiğe ı~ensup bir çok zevat' ve 
tinin sevgisine dayanmıştır. Güzide me- gayretlerini kalacaktır. (Alkışlar) kalabalık bir halk kitlesi tarafından çete ere iltihak eden 
sat arkadaşlarının mesaisi Türkiyeyi Mısır radyoları, radyomuzun bu neş- uğurlanmıştır. Arnavutlar 
hayranlık uynndıran kudretli ve daima riyatını bütün Mısır halkına dinletmek Bir askeri kıta selıl.m resmini yapmak- İSTA'SBUL 21 (Hususi) - Amavut-
ilerl ~ir devlet haline koym~ur.. Eski içil; istasyonlarını Ankara istasyonuna ta idi. luğun i ·gali c~asında Dracı İtalyanlara 
J(.lrkiyeyl tanıyan yabancı bır seyyahın baglarnı$lardır. Dost Mısırın hariciye nazın yarın k üdafaa eden Arnavutluk başku-
fimdl bur~da karşılaştığı manzara yük- l\fiSIR GAZETELERİ1\1N (Bugün) Haydarpaşaya muvasalat ede- m~;ı Sabri Ceylani ile Avlonya cep-
sek bir içtimat ders teşkil eder. ?lıı"EŞRİYATI · ı·ck rükuplarına tahsis edilen vapurla besi kumandanı Albay Ali Riza bu sa-

Medeni, çalışkan bir milletin büyük Kahire, 21 (Hususi) - Gazeteler, ha- 'Jophane rıhtımına geçecekler ve ora- hah şehrimize geldiler ve öğleden sonra 
v~ mcsnisi önilnde kim eğilmez. riciy'e nazırı eksclans Abq!ilfottah Yalı- dan Perapnlas oteline gideceklerdir. Kral Zogo tarafından kabul edildiler .. 
Adil, basiretli ve umr, gören bir hUkU- ya pnşnnın Türltlycde mazhar olduğı,ı Misafirler, öğleden evvel Taksimdeki Sabri Ceyluui beyanatında Dcbrc ve 
JrıeUn verimli çalışmaları karşısında kim büyük htlsnil 'kabulü .Mısır milletine Cümhuriyct llbidesine bir çelenk koyn- İşkodrnda mevkuf Arnavutların hapis
hayrnnlık duymaz. Bir çok zamanlar ta- knrşı Türk milletinin kalbinde yerleş- caklar, saat 13 te vali B. Liitfü Kırdann hanelerde delikler açnrak kaçtıklarını 
riht Türk imparatorluğunun tarihi ile miş olan köklil sevginin bir alfımeti gibi Pcrnpalııstn verc.~ği öğle yemeğinde ve gönüllti Arnavut çetelerine iltihak 
beraber olan Mısır istiklw.ni kazanmış· muhabbetle karşılamışlardır. Umumi-· bulunacaklardır. Oğlcden sonra nsana· ettiklerini söyledi ve : 
tır ve yeni Türkiyenin samimi ve sadık yetle izhar edilen kanaat, Ankara tc- üka müzesini, Topkapı sarayını, Aya- - Ümidimizi kesmedik .. Beynelmilel 
bir dostudur. maslarının Türkiye ve Mısır nrasında sofyn müzesini gezecekler ve akşam ye- vaziyetin inkişafınn intizar ediyoruz. .... 

İki memleket ayni sulh gayelerini is- en kuvvetl~ ~ir <l.o~!'!~ ve b.~rbir~de~ n;eklerini ~ark otelinde hususi olarak Dedi.. 
tihdaf ediyorlar. Biricik emelleri dahil- ayrılmaz bır ış bırlıgmı tcbaruz ettırdı- yıyeceklerdır. -*-

Büyük Mille 
erede Maliye Dünkü •• muza 

• ti s 
ekili 

!'RA Z HDA 
ndık a sulüne 

zarar veren fırtına 
Trabzon, 20 (A.A} - Dün a~c;run 

esen ve şiddetle bir saat kadar devam 
eden Kıble fındık mahsulUnUn yüzde 
onunu dökmüştür . 

Trabzon, 20 (A.A) - Açılan kız ens
titüsü sergisi muvaffakıyetle devam et
mekte ve umumun takdirini kazanmak
tadır. --vergiler için bir proje teki· e ti 

Ankara 21 (Telefonla) _ Millet mec- !erinin mahfuz tutulmasını bilhassa is- mışlar ve mnddenin tadili için takrir1cr U hetiS» faciası 
lisi bugün saat 15 te Dr. Mazharın riya- temiştir: vermişlerdir. Bu takrirler kabul edilmiş, ta kikatı 
setinde toplanmıştır. _ Bu madde üzerinde bir çok hatip- madde buna göre tanzim olunmak için Londrn, 21 (A.A) - a'I'hetisı tahtel-

Cclse açılınca kürsüye gelen Maliye ler söz alarak bunun hfıkiınlerin terfii enciimene geri vrilerck Cuma günii top- bahiri felaketi hakkındaki tahkikat Uç 
vekili Fuat Ağralı umumi heyetten bir üzerinde müessir olacağını ve bundan !anmak üzere içtirnaa nihayet verilmiş· tcm~uzdisT1'~i:işlıyacaktır. 
rl~a ve temennide bulunarak demiştir ileri gelecek haksızlığın bertaraf edil:"~~~ tir. 
ki. . . . . için bazı kayıtlar ilavesi ltızınıgeldığinı Muvakkat mnddenin müzakeresinde TOKYO SEFİRİ 

<- y~rgı~~zın tarh ve tahakkuk söylemiş ve mUzakcrcler sonunda bu Recep Peker söz almış, istihkaklar. üze- . ~okyo, 21 (Ö.R) - Domey ajansı bil
usullerını mumktin olduğu kadar basit- maksadı gözeten takrir reye konularak rinde durmuştur. Kfızım Karabekir de dırıyor : ~histan sefiri, hariciye nazın 
lik. ve mUkellefler için de kolaylık te _ madde cncilmenine geri verilmiş.tir .. K. a- söz nlarak yüksek maasla tekaüd edi- baron Aritnyı z.iynrct ederek yarım sa-lcnl . . :. . nt kndar görUşmUştUr. Mülfıkat Danzig 
mın edecek usulleri nrnştırmakta oldu- nunun muvakkat ikinci maddesı muza· . erın t~krar. yüksek maaşla istihdam meselesi ve diğer Avrupa meseleleri 
ğumuzu münasebet düştükçe huzurunuz kere edilirken de bir çok hatipler söz nl- cdilmelcrıne itiraz etmiştir.. üzerhıde cereyan etmiştir. 
da defaUa arzetrnic::tim B .. ml d ,.. . u cu e en 
olarak geçen yıl 380 kUsur maddelik bir 

projeyi takdi~ etmiştik. Pek z.iyade 
milşkülAtı istilzam ettiği görülen ve bir 
fuı evvel çıkmasında gerek mükellefler 
için gerek hazine için fayda olacağını 
tahmin cttiğitniz, bilhassa tebligat nok
talarında ki ithamı izale edecek surette 
3.0-35 maddelik bir projeyi bu defa mec
lıse tnkdim etmiş bulunuyoruz. Bu la -
yıhanın meclisin tatilinden evvel çık -
masında fayda vardır. Tensip ederseniz 
muvakkat ve müşterek bir encümC'Ilde 
tetkik edilsin.> 

Refik lnce yerlıtdcn cevap vetdi: 
- 3o-a5 ınadCleden fazla ise çıkara

mayız. 

Türkiye ve lngiltere 
Erkinıharbiyeleri arasındaki müza

kereler Londrada devam ediyor 

ıt vadeden bir karar 
"flemokrasilerle işbirliği istiklallerini 
kaybetmiş olan milletler kı.ırtulur

larını temin edecektir,, 

Yarşova 20 (A.A) - Polonya sosyal demokrat partisinin yüksek 
konseyi tarafından neşredilen bir karar suretinde, demokrasilerle olan 
iş beraberliğinin Bohemya, Moravya, Slovakya, Arnavutlul::, v .:- Me
melin kurtulmasını temin edeceği bildirilmektedir. 

Parti bitaraflık ve Münih modeli beynelmilel bir konferansa olan 
temayülleri şiddetle reddedecektir. 

Vnrşova 20 (A.A) - D. N. B. - Tatilini doğu Galiçyasında geçir· 
rnekte olan Alman vatandaşı Alois Sornik iki Polonyalı tanfmdan 
demir sopa ile döğülmüş ve Sornik hastanede ölmüştür. 

Thron 20 (A.A) - D. N. B. - 1914 denberi burada oturmakta olan 
Alman kadın vatandaşı Anna Brectsche üç gün zarfında Polonyadan 
çık,maya davet edilmiştir. 

Varşova 20 (A.A) - Japonyanın Moskova ateşemiliteri binbaşı 
Niva, tayyare ile Yarşovaya gelmiştir. Mumaileyh, burada bir kaç gün 
kaldıktan sonra garbi Avrupanın muhtelif hükümet merkezlerini zi
yaret edecektir. 

Amerikanın bitaraflık kanunu 
ve Ruzveltin teminatı 

Vaşington 21 (A.A) - Ruzvelt, meclisler, bitaraflık hakkındaki 
kanunda tadilat yapmadan kongrenin tatil devresine girmek istemedi· 

ğini teyid etmiştir. 
Bir gazeteci, mumaileyhe Bloom tarafından tevdi edilen projenin 

Amerikayı harba girmekten koruyup koruyamıyacağını sormuştur. 
Ruzvelt, Bloomun tadil projesinin Amerikanın sulh lehindeki nufuzu
nu takviye edeceği kanaatinde bulunduğu cevabını vermiştir. 

Yunan sularını ziyaret eden 
Fransız harp filosu Selanikte 

Selanik 21 (ö.R) - Yunan sularını ziyaret etmekte olan Fransız 
filosu kumandanı Konter Amiral Karpantiye «Milan» torpido muhri
bile Selfıniğe gelmiştir. Üç tahtelbahir bu harp gemisine refaket etmek
tedir. Konter Amiral Fransız konsolosile birlikte Makedonya umumi 
vo.lisini ve mevki kumandanını ziyaret etmiştir. «Feniks> tahtelbahi
rinin batması dolayısile Fransız donanması matemde olduğundan bu 
Fransız filosunun Selaniği ziyareti münasebetile tertip edilmi~ olan 
şenliklerden vaz geçilmiştir. f ransız harp gemileri 23-24 haziran 

gecesi limandan ayrılacaklardır. 

Yahudi milli konseyi 
ilk içtimaını yap ı 

Kahire 20 (A.A) - cMukaddem» gazetesinin bildirdiğine göre 
Sionistler, Hayfonın yemiş çarşısında üçüncü defa olarak bir lağım 
patlatmışlardır. infilak neticesinde Araplardan 40 kişi ölmüş, 45 kişi 
yaralanmıştır. 

Kudüs 20 (A.A) - Yahudi milli konseyinin ilk umumi heyeti bu 
gün öğleden sonra yahudi ajansının icra komitesi 87.ası hazır olduğu 
halde toplanmıştır. 

Celse açılınca, milli konseyin reisi ve yahudi ajansının siyasi direk
törü, yahudiler için beyaz kitaba karşı mücadelelerinde kendilerine 
dostlarının sempatisini temin ve hasımlarına karşı vaziyetlerini takvi
ye eden usuller kullanmak lüzumunu ilave eylemiştir. 

Fransız limanlarındaki genıilerin 
emniyeti için yeni nizamname 

Nevyork 21 (A.A) - Limanda bulunan gemilerinin emniyetine 
dair Fransa transatlantik kumpanyasınca tatbik edilen yeni nizamna
me mucibince bir Nevyorkdokunun önünde demirleyen «tlede-Fran
ca> vapurunu sivil polis memurları nezaret altına almışlardır. 

Dün vapurun limana gelmesini rnüteakıp hususi bir polis müfrezesi 
vapura girmiştir. Yarın vapur Havr'a hareket edinceye kadar vapurda 
kalacaktır. · 

Kumpanya memurları bu tedbirin bir tehdit neticesinde ittihaz edil
mediğini, sadece yeni nizamnamenin tatbiki dolayısile vapurun mu
hafaza altına alındığını beyan etmi lerdir. 

Amerikada gösterilen ''Bir Nazi 
casusunun itirafları,, filmi 

Nevyork 21 (A.A) - Federal mahkeme fritz Kuhn'un taleple 
reddetmiştir. Kuhn, şunları istemekte idi. 

1 - Z·uar ve ziyan olarak bet milyon dolar verilnıesi. 
2 - Bir nazi casusunun itirafları ismindeki filmin gösterilmesinin 

menedilmesi. 
Bu filim, şimdi bütün Amerikada büyük bir muvaffakıyetle göste-

rilmektedir. 
Havnnadan golen bir habere nazaran Küba makamları bu filmin 

gösterilmesini muvakkat bir zaman için menetmi lerdir. 

EY E MİLEL 
At yarışlarm a 

al Jorj l<u ası 

2 FİLll\1 HİRDEN 
(GUlUşmcler) 

Neticede Maliye vekilinin vaki olan 

Londra, 21 (A.A) - Beynelmilel 
Olimpiyn at yanşlannda kral George 

Londra 21 (ö.R) - B. Çemberlayn nü memnuniyetle kaydediyorlar. Ankara. Mısır hariciye nazırının dediği gibi: kupasını İtalyan knymakanu Bettoni ka-
Avam kamarasında lngiliz - Türk ve Leh ziyafetinde, Türkiye ve Mısır arasında Türkiye ve Mısır asin nskeri ihtiraslar pe· znnmıştır. Fransız yüzbaşısı Bizard, 

lngiliz gazeteleri Türkiye - Mısır haridye nazırları 
aras ndaki müzakerelere büyük ehemmiyet veriyorlar 

3.30 - 6.30. \c 10 scan larında 

A RI E LİJLJER 
talebi kabul olundu. · 

Bundan sonra devlet memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
kanun~~ müzakeresine devam edilmiş 
ve encumene tevdi edilm.iş olan 23 ve 
25nic maddel~rin ileri sürülen yeni tah
minlere göre tetkik edilmiş olan muad
del şekilleri tasvip edilerek müteakip 
maddeler okunmuştur. 

Bu müzakereler esnasında Refik lnce 

erkanı harbiyeleri nra!lında, harp halinde asırlardanbcri mevcut olan eski dostlu· ııinde değillerdir. Ve dünyada emniyet ikinci gelmiştir. 1111 __ _ 

kuvvetlerinin i§ beraberliği için cereyan ğun tezahür ettiğini kaydeden gazeteler ve sulhun teessüs maksadını takip edi· y·yana aki j giliz 
eden müzakerelerin müsait şekilde de· Türk ve Mısır hariciye nazırlarının beya- yorlar. • kODSOIOSU meselesi 
vıım ettiğini bildirmiştir. natındaki mülahazalara iştirak ediyorlar. Londra, 21 (Ö.R) - İngiliz hükilmeti 

İngiliz gazeteleri Anknrada Türk - Mı- Türkiye ve Mısır Akden~z~en bütün mil: Müsadere edilen Viynnn genel konsolosu aleyhinde Al-
sır hariciye nazırları arasındaki müzakere- letlcrin müsavi ııekilde ıstıfade etmelen Alman gazeteleri ınanların iddialarını teyit edecek hiç bir 
lere büyük ehemmiyet veriyorlar ve bu lüzumunu takdir ediyorlar. Bu müşterek delil olmadığı ve bu sebeple iddianın 

·· ·· clcrdc şarki Akdenizde iki mem· kanaat iki kardeıı memlekete bu maksa- L-~d ~·p201 (A.A) -k D.1N. B.: Grom- esassız olduğu knnnntindcdir. Buna mu-
goruşm d d h l" . . b' b' . .. . 'f 1 uc.ıg eı o onya ma am arı Dıe Vehr- kobil Liverpul Alman konsol Al 
leketin müşterek menfaatlerinin mü a- ın usu u ıçın ır ırıne muvazı vazı c er macht ve Der Adi g t 1 . . .. . . .. osunun -

• • • • •W• " ··td"w.. tah n k d' . er azc e erını musa- manyaya gızlı planların satışı meselesin-
fansı için tam bır fıkir bırlıgı goru ugu· mı etme tc ır. dere etmişlerdir. de nlakadar olduğu tahakkuk etmiştir. 

(L'nngc du Foycr) 
LUCIEN BAROX'nua 
knhkahalı komedisi 

4.4:> \ 'C 8.30 senııslarmda 
Balıir elUıanlı 

Gany Cooper - Jean Arthur 
iwvc : mmo JURNAL 22 
11A.TlJm : 20. 25, 30, Tnlc
lcbc salon : 10 ICURU. 'tur 
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Osmanlı Saltanat 
Çeviren : Rcqlm Sami 

Tarihinin 
Heyecanlı Bir Safhası 

-57-

Bir bariş cephesi 
Saadabad paktı 

genişliyor 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
leri için bir tehlike olarak göstermekte 
ve bu memleketlerin cenuba doğru 
Türk emperyalizminin tekerrüründen 
korkmaları icap ede<:eğini bildirmekte
dirler. 

ABD"ÜLFETTAH PAŞANIN 
ZİYARETİ 
İşte bu suretledir ki, •Politısche Dip-

lomatische Correspondenz• gazetesi Mı
sır hariciye nazın Abdülfettah Yahya 

Davete ilk önce müslümanlar ica- !emekte idik... paş•nı~ ~a >.!Yİnargile'.ini te~t etmı:,k-
1.. lar ! M d Er" ·ı h te ve u zıyareü terenın çem r-

pet ettiler ... Çüıı_kü müs uman !n a .. am ~an, ermem ere. ma - leme siyasetiyle alakadar göstermekte-
~ulunduğu mevki Allahın durdugu sus guzel, derın bakı§lı, eazıbedar dir. 
,-ere çok yakındı .. Allah onlara ten- 1 gözlere maliktir ... ihtiyar kadın, b~ Gazetenin kanaatine göre, Yahya pa
'terede pişen maddenin büyük bir kıs- metin bakışlı, sakin nazarl~yle benı ~n hedefi_ İn~ -~ ittifakının iyi 
JD.UU verdi. •• Vo verirken de <İfte bu tetkik ettiği vakit, müteessır olmak- hır tru.-zd;a iıı_kr bı_lhassa, ka~e
•lzin için benim sadık sevgili kulla- tan kendimi men edemedim... rl ek T~kiye~ı gilİntereil•~'.'.,.~~~ 1 tak ı"ttiu~-
,.. • , B .. k"" d'" f b"ls . be . ere gırışmege ve g ..,,~ şar -
rım> hitabiy]e. Müslümanları taltif - ugun u tesa u • 1 enız nı fakları sistemine Türk - Mısır mukave-
~tti .• Bunun için müslümanlar her ne kadar sevindirdi... Marya bana leleri vasıtasiyle daha geniş bir esas te
,eye rağmen namuslu ve doğru kal- anlattığı için, eizinle muarefe peyda- minine teşvik eylemektir. 
d I sını pek ziyade özlemekte idim.. Gazete diyor ki : 
• 

1 
ar .• , .. .. .. . . _Madam Falkland mı'··· •Büyük Britanya• doğudaki v~yeti-
Mllalümanlar donup gıttikten eon- E t B d M nl cezrl bir surette kuvvetlendirmek 
"-'- 1 1 -'- f" kl ld"I - ve ·· en ona sa ece arya · · ik l "ik •-d istif d tın kt ra uunc o ar.... ıren er ge ı er ..• d • V b k"" .. k • . daha ıçın ps o oı "" an a e e e e-

'\AU h b d · . . . d. . b erım... e u uçu ısmın ona dir 
ad, < ~ 1 .~ sızıln ıçıkn~d ıyıp .udn- ziyade yakıştığına eminim... BİR TÜRK ASKERi HEYETİ 

ara a mus uman arın ı erecesın e M 1 b 1 1 ı· b k' GÖ İLMEDİ b"" ""k b" d" arya atan u a ge e ı, u anunu NDER 
uy? ır parça ver ı.. evvel girerse, sekiz sene kadar olu- Kahire, 20 (A.A) - Stefılni - Mısır 

F ırenklerden sonra putperestler V b I . . .. t k müdafaa nazırı Mısıra hir Türk askeri 
ld "I B da . . . . il yor... e uraya ge mesını mu ea ıp h . . .. d• ildi ". hakkında Ak 

ge ı er... c u sızın ıçın zava ı d I d' d"I M I eyeünin gon er gı • er 
_ .ı I d. All h b I d e onu ev en ır ı er... arya ev en- Saa mec tarafından n-•edilen aoam ar> ıyen a , un ara a di". ak h .. k 'd • muası -~ 
.. ed .. .. .. b" gı v ıt enuz pe genç, a eta ço- haberi yalanlamaktadır 
ıen:r en uçuncu ır parça ayırıp cuk sayılacak bir yaşta idi... ALMANYA VE SuuDİ ARABİSTAN 

ı;--------~ .. '" __ -~- ~~ .... _, 
:JY~i.cat ~t!i.bl"!i!49!'J 

Pqe"fıtiıt Küçük İsmail efendinin hatll'atı.. 
ANLAT AN: Eczacı K. K. Ak:tllf 

31-

ver ··· _ ""k b" Onun memleketinde, yani Antil Berlin, 21 (A.A) - •Correspondance 
Tencerede artık huyu ır şey kal- d 1 d k 1 k k'" ük" b" politik et diplomatik• gazetesinin bildir- Küçük Ismail ve Hamdi kar"'- karşıyu a a arın a ız arı pe uç ır yaş- •. 

mamıştı... 1 d" · 1 Za allı bzca"ız diğine göre, kral İbnissuud tarafından Z - Haydi, al kahve tepsisini eline .. karşılarında oturur (ulan bunlar ne 
Bunu gören melek, Allaha hita- :ah::w~rır er... v g ?,önd_erilen mur~a~ın, ;1iitleri, ziyar~ti Görüctiler bahçede seni bekliyorlar. Bi- enayi şeyler .. Koca bıyıklarımı perçem 

ben: clşte yahudilerle ( ...... ) geliyor. . ··· ı· kı"bar bı"r uzerıne !manya hükümetı Suudı Arabıs- rer birer önlerine gideTek tepsiyi uza- sandılar .. 
B nl tt d • ba" d Sankı luvar veya sen 1 tana daim! bir ruplomat yollamağa karar 

u arı unu unuz ... » ıye gır ı.. d I kad la k t • zehabına ._., tacaksın. Sonra da karşılarına geçip otu- Görücüler - (Ellerindeki fincandan 
Allah • k"k ed k . . u ın onuş ugum vermı,~r. 

tencereyı tet ı ere ıçın- k 1 F k'ba b" Londra 21 (Ö.R) _ Suudi Arabistan racaksın. Seninle ne görüşürlerse derhal yavaş yavaş ve yudum yudum içerek) 
•.1 b" kaim ld • .. d"" apı mıştım... ransızcayı ı r ır , 
,oe ır ~y amış o ugunu gor u. F kad "b" f ih b" tt elçisi kral İbnissııudun bir delegesinin güler yüzle cevap vereceksin ... Ben sa- aman da pek maşaallahı var ..• Ne şirin 
.,.. · d"b" la k I ransız ını gı ı as ır sure e .' . . 
ı • encerenın ı ıne bu şmış a mış k d Berlını ziyareti münasebeüyle Suudi na işaret eder etmez hemen öğrettiğim §ey bu ayol. Arkasına geyindiğini de 
olan artıkları kazıdı ... cBunları da onuşuyo~ u.:. 

1
. . •. Arabistan milletiyle Almanlar arasında beyti söylersin .. Unutma sakın. Söyle yakıştırıyor ... Hele şu yanaklara bak .. 

'( ) 1 ah dil 1 N Bu vazıyetın bende tev ıt ettıgı bir I• birliği hakkında _,,.arılan habıor- b kalıın b" dah b-'-' b b B ,__ zl b d D dakl , ...... e y u er pay aşsın..... e d . b" h d d • . ,...... . . a ır a =ıuue era er uy- i.rer euıno, gö er a em... u ar 
lı Kı 1 . b kad erın ır ayret arasın a on an sor- leri kat't olarak tekzip etmiştir. ku idi . 

y~ m... smet en .u armt§ .. '> dum: Alman gazeteleri bu ziyaret etrafında m ge esnerım.. klraz.. Göğüsler turunç ..• 
dıyerek onlara da verdı.. F d ""dd t k ld çok gürül" •• tü yapm••tı Vilhelmştrase na- H _ (Tekrarlıyarak ve kıntarak) uy- H - Beni galiba manav diikkAnına 

1 · . f - ransa a uzun mu e a ı- __, . 
fte ( ....... ) le yahudiler, ıf et ve ? mına izhar olunan üınltlerin manasız el- kum geldi esnerim. benzettiler .. 

doğruluk tenceresinden adamakıllı nız mıBe . ? B F 1• duğu Suudi Arabistan mahafilinde kay- z _ yan sinemde beslerim.. P - (Bu sırada ortaya çıkarak) köf-
b. h'--- "! 1 adıkl . . k - n mı .. en ransaya asa d d"lm kt dir h !imiz" d büyüdü. Çok b" ır ....,ye naı o m arı ıçın ur- "t d" 5 .. F rt e ı e e · H _ Yarı sinemde beslerim. te or e e · yaman ır 

• • I . d bece gı me ım... ızı ransızcaııı §8-Şı ı- ,___ '--dını pek nazik b" kızdır 
naz ve tıcaret ıf erın e gayet - d •. 1 ., H Ih k" I t b !da c z - Kahvem afiyet o..,...... ev""" ve ır . 
rikli bir karakter sahibi oldular ... hyor, ehgı krnı F.. a u ık san u asustur diye H - Kahvem Afiyet olsun.. H - (Isınaili görüp eliyle işaret ede-
M .. ı· . . emen er es ransızca onuşur. . . . 

us Ümanların, firenklerın, putpe- F k . . "b. d •. 
1 

rnada 
1 

Z - Fincanımı ısterıın. rek yanına çağırır) illan Ismail be ... 
restlerin onlar gibi olmamalarının ae- - el 1~ sız~n ~ı ı degı •d 7 ·· Liverpul Alman kon- H - Fincanımı isterim. Bu kadınlar beni manav dilkkAnı san-
l:iebi de önce davranarak tenceredeki J -d .... a ıkaal, ksız ura asa eOruml ar- solo•U lngı"ltereden Z - Aferin .. Haydi götür kahveleri. dılar. Elma yanak, kiraz dudak, badem 
• ·· 1 Id · b 1 a uşup ıyorsunuz... n arın " (Hamw, başında hotuz, arkasında ka- ·· t ··• ·· A ··b k B t-en guze parçayı e e etmış u unma- . . ek d"" .. d ··ıd· ç·· k"" goz urunç gogus, yva go e .. enze 
1 dı ııveaı P uzgun egı ır. un u k ğ /d dın elbisesi ve elinde kahve tepsisi gö- medikleri tarafım kalmadı yahu bu ne 
arEı r .... ·ı ı· b 1 t rum kadınları ömürlerinde kitap açıp O U U rücülerin karşısına çıktığı zaman seyir- kepazelik be .. 

rrneru ere ge ınce, un ara en- k 1 B" ·ı · d · _ BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE -
. d"b" d f k b" k b"l o umaz ar... ız ermenı er ıse aıma cil..,. arasında bir kahkalıa ve bir alkış-

cerenın ı ın e u a ır azıntı ı e k de kalmıştır. Bir ceza muhakemesi es-
jcalmamıştı.. 0 

urF... b k d .. I .. nasında, İngiliz genel konsoloshanesinin tır kopar. 
Ve Allahın yanından mahrum ve - . r~nsızca>; u a ar .~uz: soy- bir istihbar işinde alrutadar olduğu ifşa Görücüler maşaallah.. Maşaallah .. 

·· b" · tt ynldılar lemenızın sebebı yalnız mutalaa mı- _.,"-'·tir Bu talep İngilterenln Llver- Tuh tuh tuh kırk bır" kerre tuh meyus ır vazı ye e a ..• =•._... · • .. .. . . . . . · · · 
Madam Erizyanın anlattığı bu ma- dır?·· pul Alınan vis konsolosu hakkındaki H - Eyvah. Beni tükürüğe boğacak 
ı. aln "f b" I' "f ah" . - Evet ... işte hiç tevazu göstermi- mümasil talebine bir mukabele teşkil bunlar 

sa y ız zarı ır atı e m ıyetın- •. M""bal'" k dik tın kt dir ·· 
d d •il . d uht lif ·ı yecegrm. .. u agaya ve en en- e e e . Ö Görüctiler - Allahım övmüş te ya-

e eg , aynı zaman a m e mı - d" . h .•. ah" I b"I Londra 21 ( .R) - •Pres Asosye-
letler arasındaki seciye ve ahlak far- ım~ m~t ettı~rme_z. 1?, 0

• san~. ı e, şin• in istlhbarına göre resrnl İngiliz rabnış .. Yaradana kurban olduğum ... 
kını da anlatmıı oluyordu... hakıkatı oldugu gıbı aoylıyecegım. mahfelleri, İngilterenin Viyana genel PeTçemleri de dudaklarından sarkmı~··· 

Onun mensup olduğu ırkı hakkın- Erkeklerimiz dünyadaki altınları konsolosu B. Sinkler Geynere bir tard Aman bu ne letafet .. Hele şu endama ba-
daki düşüncem bu yeni dostuma kar- toplamakla meşguldür ... Ve bu hu- emrinin tebliğ edildiğinden haberdar kın de ... 

h • b · t üh" •• t eki" susta pek becerikli ve idmanlıdırlar. olmuşlardır. B. Sinkler Geyner hakkın- H - (Elinde tepsi kırıtarak, kadın g!-
fl uıusı ır evecc gos erm ı- . f b . . h" daki bu tedbir Liverpul Alman vis kon- . . ak "nl . d 
ğime mani ise de madam Erizyan'a Fakat meharetlerı, eır u ışe ın ı- 1 B Valt Ra·-L--dın tardın b" bı cilveli hareketler yapar ö erın en 

• d a· . k dı la . so osu . er y= a ır kah 1 rlni dikt 
bugün birdenbire ısınınıştım... sar e er... ı:.:.rme~':.. a n rı ıse.:. mukabeledir. geçer ve ve e VeT en sonra 

Evet, madam Erizyan bugün be- Bu hus'us:S ogumedı~ıme . ve hakı
nim için pek çok çalışmış, mösyö Ka- k~~t~n asla ayrılmadıgıma ın~nınız ... 
razofa karşı pek kurnazca hareket B_":tun ~dın_lar aras~_nda, ze~a ve ka
ederek, mağazadan satın aldığım ha- b~lıye~ ıtıbarıle en yuksek hır derece
lılar için, iki katlı bir ücret tediyesin- yı halZ bulunmaktayız ... 
den, beni kurtarmıştı... •• BİTMEDİ •• 

Yaptığı bu yardım benim de ona 
karşı teşekkürle mukabele etmekli
ğimi İcap ettirmiş olduğu gibi, Ka
razofun mağazasından ayrılırken da
hi arabamda birlikte gitmekliğimizi 
teklife mecbur olmuştum ... O da bu 

Dört vilayet 
atletleri şehrimize 
geliyor-

teklifimi derhal kabul etmişti... Aydın, (Hususi) - İsparta, Muğla, 
Şimdi Halicin üstünde, Rus dağ- Denizli ve Aydın atletleri arasında ya

larındaki yarış mahalleri gibi hazan pılmas~ atletizm feder~?nunca karar 
· · baz d . ' verilmış olan atletizm musabakaları 25 
ınış, an a yokuş teşkil eden bu haziran pazar günü şehrimiz sahasında 
muazzam ahşap köprü boyunca iler- 1 yapılacaıtını haber aldım. 

EHRAZAD 
Büyük HALK Hikayeleri 
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Akdenizin incisi 
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20 Haziran 939 
itibaren 

tarihinden 
açıldı 

~. ' : o - .. o ~,,, L O ,·/ / , 

·-· din yine maiyeti ile birlikte Basra yolu· nim torunumu çarşı atçılarına götürür-
nu tutmu§. sün 1 diye çıkıımış Acayibin lalası ona in .. 

Gece gitm.iıler gündüz gitmiıler, ni- kir etmi§ o sırada odaya giren vezir 
hayet yine Şama varmışlar, yine aynı Şemseddin torununun çarşı aşçılarına 

meydanda çadırları kurmuşlar, vezir bu götürüldüğünü öğrenince o da kızmıt 

defa Şamda bir halta kalarak yol yor• ve lalayı döverek doğruyu söylemesini 
gunluğunu gidermcğe karar vermiş. Yi- istemiş. 

ne hizmetçiler ıehrin içine dağılmışlar. Acayibin lalası dayaktan kurtulmak 
mış. Kim olduğunu ve neden dolayı Bas· 
raya kadar geldiğini anlatmıı. Sultan ve
zir Nureddinin ismini duyunca; cNured~ 
dinin ruhuna fatiha okumuş. > ve Şem
ecddine: 

mışmı§ bu makberenin üzerinde kara ya.. Acayip lalasını çağırmıı. için doğru aöyliyeceğine söz vermiş. Ve 
zılarla makberenin Hasan Beddreddine - cGidelim de tu atçıyı bir ııörelim, olan biteni §Öylece anlatmıı: 

P - Hele damad göraün bir kerre .. 
Bakalım o neye benzetecek.. ' 

Z - (Hanıdinin yanına yaltlaşarak) 
kahveleri içmeleri uzadı.. Hayw, artık 
beyite başla. .. 

H - Olur .• Baş tarafı ne idi? 
Z - öğretmiştim ya .. 
H - Unuttum .. Senin gibi kırk yıllılı: 

kan değilim a .. Daha yen! olduk.. Ser
de acemilik var .. 

Z - Uykum geldi esnerim .. 
H - Hah .. Aklıma geldi ... (Görücü

lere hitaben kıntarak) uykum gelw es-
nerim ..• 

Görücüler - Aman aman.. Kırk bir 
kerre .. beyit te söyliyor .. Durun da rlin
liyelim ... 

H - Ylrl sinemde beslerim. 
Kahvem lifiyet olsun .. 
Kahve paralanın isterim ... 
(Etraftan bir kahkahadır kopar). 
Görüctiler - Aman pek te şakacı.. 

Z - (Hamwyi kolundan çimdikler) 
ne yaptın .. Yerin dibine geçtim ... Kah
vem lifiyet olsun. Fincawmı isterim di
yecektin.. 

H - Boı bulundum yahu .. Kah\•ecl 
çırağından gelin i§te bu kadar olu"·· 

··BİTMEDİ·· 

- Korkma utanmazsın, demiı, çünkü 
dünyada bu reçeli benim kadar iyi yapa
bilecek birisi yoktur. Ben de bu reçeli 
annemden öğrendim. Sonra kaseye bir 
kaç kepçe reçel koymut. ve lalanın ver
diği albnı almamııı. 
lala reçel ile beraber tekrar çadıra dön
müı. Vezir reçelden tadınca ömründe bu 
kadar leziz ve nefis bir şey yemediğini 
itirafa mecbur olmuş. O zaman Hasan 
Bedreddinin annesi de merak ederek bir 
küçük kaıığın ucu ile ağzına bir az reçel 
götürmüt ve tadar tazmaz bu reçelin ki
min tarafından yapıldığını anlamakta 
bayılıp yere düşmüı. Hemen gül sulan. 
misk ve anber ruhlariyle zavallıyı ayılt
mışlar. Ayılır ayılmaz. cAman hemen 
koıunuz, bu reçeli kim yapbysa bulunuz. 
Çünkü bu reçeli yapan adam muhakkak 
oğlum Hasan Bedreddinden bll§kası de
ğildir> diye yalvarmağa batlamıı. 

Şemseddin bunu duyunca çok sevin
miş, en güçlü en kuvvetli uşaklarından 

IQ ()K'l'(»A.U N •• ;1 
~-$ess • • • • toı 

Şişmanlara güneş 
banyosu 
-*-

YAZAN: Dr. G. A. 

Güneı banyosu - modaya uyarak -
bnyük havuzun kenannda yahut plajda 
kumlar üzerinde güzel vücut göstermek 
için yapılınca güneı banyosundan en zı .. 
yada çekinmeleri llzını ııelenler, tüphe
eİ%, ıitmanlaıdır. Günq karııamda ..,,... 
pilmif güzel "riicut eeyretmeğe gidenler, 
pek zayıf yahut takat bir vücut gördükleri 
vakit onlara belki acırlarsa da. filman bir 
vücut ııördükleri va.kit ııülecekler daha 
çok bulunur ııanınm. 

Fakat giineı banyoeu, vücudu kııY• 

vetlendirerek hasta olmamak için yahut 
bir haetalığı ııeçirmek için yapılınca, o 
vakit ııün"f banyosundan iatifade ed .. 
eekler arasında tiımanlıu ilk eırada ııelir• 
!er. Şi,manların en çoğuna günet banyo
su en iyi ilaçtır. denilebilir. 

Güneş tabiidir k~ üzerine tesir ett!Af 
ber şeyin 11caklığınt artbnr. Inssnı da tat
lar ve madenler gibi ııüneıe karJı muka
vemetsiz bir cİIİm zanneden eak.i hekjm. 
!erden bazılan, güneıin insan hareketini 
de arthnp arttırmıyacaiını merak ederek 
vaktiyle araıtırınalar yapmağa kalkrnıt• 
!ardı. Halbuki insan etrafındaki eıcaklık 
ne olursa olaun kendisinin tabii hararetini 
muhafaza eder ve bunun için vücudunda 
mahsus bir cihaz vardır. Aksini dütlln
mek insanı ıoğukkanlı. etrafındaki eıcak• 
lığa tabi bir hayvan gibi tasavvur etmek 
olur. 

insan vücudunun ~nete karoı muka .. 
vemet ederek kendi hararetini muhafaza 
etmesi. tam da, tiımanlann itine yaeya• 
cak bir tcYdir. Çünkü insan etrafındaki 
fazla oıcaklığa karıı terlemekle mukav .. 
met gösterir. Terledikçe de yağ eritir. 
Bir kaç halta oluyor, burada çıkan yazı• 
)ardan habrmızda kalınıt o!... ııcrektir, 

yalnız yürümekle, terlemeden iimnsatik 
yapmakla vücudun yağlan erimez. Y ai· 
lan eritecek ll"Y terlemektir. Onun için 
§İgmanların en çoğu günq kargtsında ter
lemekten istifade ederler. 

Ancak, eünet banyosunun vücut ııcak .. 
lığını artbrdıiiı da olur. ilk günlerinde 
olursa bunu da tabii saymalıdır: Vücut 
günct ~anyosuna alı,ıncaya kadar muk ... 
vemeti azalabilir. Fakat sıcaklığın yüksel• 
meai devamlı olursa o zaman &tilneı ban
yosundan mutlaka çıekinmek lizınıdır. 

Şipnanlık, b..,ka bir haatalıiuı za)'1111'<" 
tıcı tesirine karşı, tabiabn kurduğu bir 
mukavemet vasıtası demektir. 

Günet banyoounun filınanlar için bir 
faydası da gÜnetin arttırmaıından ileri 

gelir. lnaanın etrafındaki hava ne kadar 
kuru olursa akcijlerlerden o kadar çok 
ıu buban çıkar. Günq de etrafımızı en 
ziyade kurutan ıeydir. Nefesle buhar 
çıkdıkça gene vücuttaki yağlar erir. De
mek ki güneJ kartıeında yanan tiıman 
hem cildinden, hem akciğerlerinden ter
liyerek yağlarını eritir. 

Güneşin, hormon çıkaran guddeleri 
işletmesi de ıiımanlar için bir iyiliktir. 
Şişmanlık bir çoklarında tiroit gudesinin, 
kadınlık veya erkeklik guddelerinin iyi 
işlemesinden ileri geldiğini de habrlarsı• 
nız. Güneo banyosunun tesiriyle bu gud .. 
deler daha İyi işledikçe ıiımanlıjlın sebe• 
bi ortadan kalkar demektir .. Ancak ııU· 
ne§ banyosunun ilk günlerinde tesir ak .. 
ıinedir. Onun için ilk günlerde kilo biraz 
artarsa merak ebnemelidir. Bir kaç gün 
sonra kilo_ düımeğe baflar ve ııittikçe dü• 
ıer. 

Güneı banyosunun adaleleri, oynak 
yerlerini kuvvetlettirmesi de ıiı;man!at 

için batk:a bir iyilik. Yağların araeında 
eıkl§mıı olan adaleler şişmanlarda kuv• 
vetsiz olur. Şiıman hareketten çabuk yo
rulur. Güneı banyosu bir taraftan yai• 
lan eriıtikçe, bir taraftan da adalelere 
ve oynak yerlerine kuvvet verdikçe vn• 
cudu daima yorgun, mecalsiz olan ıişman 
yattığı yerde yorulmadan kuvvetlenir. 

Güne§ banyosunda midenin işlemcai 
de düzelir. Bir tıualtan da böbrekler ir 
!erini daha iyi görürler. Bunlar da ıir 
manlar için ehemmiyetli faydalardır. 

Yalnız, güne§ banyosunun mühim bir 
fllrtı vardır; Şişmanlıktan kurtulmak !&· 
zırnea ııüneı banyosu yapmalıdır. Şir 
manlık vücuda lüzumlu bir hal 1>lunCl' 
güneş banyosu, tabii, zarar verir. Şiı .. 
manlığın lüzumlu veya lüzum.auz old0 " 

ğunu meydana çıkaracak f"Y de anca!< 
hekim muayenesidir. G. A· 

- cAllah rahmet eylesin kardt~iniz 
öleli çok zaman oldu. onun Haaan Bed
reddin adlı bir oiilu vardı. Babası öldük
ten sonra o da ortadan kayboldu. Ve bir 

daha ne kendi ııöründü. Ne ismi işitildi 

Maamafi kardeıinizin karısı. yani Hasan 
Bedreddinin annesi daha h&.I& buradadır. 
Kendi evlerinde otunn•ktadır. lsterıeniz 
gidip görebilirsiniz.> demi§. Şemseddin 
hemen yangesinin evine gitmiı. Kapıdan 
girince evin dıvarlarında altın harflerle 
kardeıinin isminin yazalı olduğunu aör
müı. Gidip ya§h gözlerini o sevimli itme 
•ÜrınÜf. Sonra yengC9İnİn. yani Nureddi
nin karuı. ve Hasan Bedreddinin anne
ıinin karıısına çıkmış. 

ait olduğu yazılı imiş. Zavallı kadın her demiş, adamcağız bize bir çok ikram ve - <Elendim madamki doğrusnu is
gün makberenin yanına gelir, onun üze-- iltifat ettiği halde biz onun başını yara- tiyorsunuz, gunu da ilive edeyim ki de
rinde saatlerce ağlarmıı. Vezir Şemsed- ladık ve ona fenalık ettik.> Atçı baıı bu mit, çarşıda yediğimiz tatlı. burada Aca
din onun karşısına çıkbğı zaman kadıru güzel çocuğu görünce yine müteessir ol- yibin annesinin verdiği tatlıdan bin kat 
mezarın ba§ında ağlar hulmut. Kadın mu§, yine gözleri yaşarmıı. On1ara bu daha güzeldi.:. Acayibin nineei bunu du
karıısında koc ... ının kardeıi bulunduğu- defa eskisinden ziyade ikram etmiş. Yi- yunca daha ziyade kızınız. Ve çalJldaki 
nu öğrenince göz yaşlarını silmi~ ve 11e.. ne nar taneleri, badem. ve ;seker ile ya- reçel nasıl olur da benim yaphğun reçel
vinmiş. Yerlere kapanarak Şernseddi- pılma reçelden yedirmiş. Sonra gül suyu den daha güzel olabilir. Bu reçeli yapma
nin ayaklarını öpmüş. Hele oğlu Hasan ile yapılmıı ıerbetler getirmiş. Acayip oını bir ben. bir de oğlum Hasan Bed
Bedreddinin bir gece Seddül Hasan ile ile lalaoı o kadar itıiha ile yemitler k~ reddin bilir. diye arar etmiı. Bunun üze
beraber kaldığını ve Hasan Bedreddinin artık bir küçüle lokma bile yiyemiyecek rine Şemseddin lalanın eline bir altın 
Scddül Hasandan Acayip adlı bir erkek bir hale gelmifler. verrniı ve cçarııya ııit. ıu aıçından, bir 
evladı olduğunu duyunca sevincinden ne Atçıya teıekkürler ederek çadırlanna altınlık reçel al da getir> deınif. Lala 
yapacağını ıaşırmış, Şem•eddine ıaıkın dönmüşler. Acayibin ninesi. çocuğun bel- çanağı alınca doğru aıçı dükkanına git
pşkın clnşallah oğlum sağdır belki oğ- ki karnı acıkmıştır. Diye ona reçel getir- mit. 

yirmi tanesini atçı dükkanına göndermiı. BOZDAC 

Bu zavallı kadın oğlu Hasan Bedred· 
dini kaybettikten sonra köşkünün orta
sına büyük bir mermer makbere yaptır .. 

!um sağdır> diye kekelemiı durmuş. mi}. Bu reçelde nar taneleriyle badem ve - cA1Ç1baf10 demit. eenin reçelinin 
Şemseddin ne onun ne de kendisinin şekerden yapılrnıı bir reçel imif. Acayip ylizünden pek fena dayak yedim. O da, 

kaybedecekleri bot vakitleri olmadığını nine•İne çarııda yemek yediğin için kar- oizde yediğimiz reçelin evdeki reçelden 
hemen hazırlanıp oğlunu aramak Üzere nının tok olduğunu ve çarııda da reçel daha iyi olduğunu oöyledim. Reçelin en 
kendisiyle beraber seyahate çıkma.sını yediklerini söylemiş. Acayibin ninesi bu iyi tarafından bana bir altınlık reçel ver
rica etmİ§. Hazırlıklar yapılmıJ. Baıra sözleri duyunca çocuğun lalasına kızmıı. de eve götüreyim gönünler• demif.. 
padişahından izin almıı. Vezir Şemsed- - cScu nasıl olur da utanmadan be· Hasan Bedreddin gülmüş ve: 

Onlara <orada bu reçeli yapan aşçıyı Köyünde bir Jaôdise . 
bulunuz. Elini ayağını sun sıkı bağlayınız. Ödemişin Bozdağ köyünd rn Hi!Se~ 
dükilnmı da parça parça ediniz, kendi- Kahraman, ayni köyden Mehmet v......_ 
aini eli kolu bağlı olarak bana ııetiriniz.> Çeliğin gece vakti evini basarak ta~ 
diye emir vermio- Onlar da aldıklan emir casiyle beş altı el ateş etmiştir .. Sa ylı>İ 
ne İle onu yapmıılar. Ha.san Bedreddini adında biri yetişerek suçlu Hil~.~-

. . . . ağır surette sopa ve tsşla yarslarn:>-:;.I< 
elı kolu bağlı olarak vezu Şern.oeddının Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. ~ 
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Yasak buradan geçilmez 
Ycı.ıan: ECZACJ KEMAL K.AKTA.Ş 

Kur§unu bilmiyen yoktut ama kurşun 
dökmeyi bilmiyen çoktur. Kuroun çok 
eskidenberi bilinir bir madendir. Vak
tiyle semadaki aeyarelerin adını miden 
isimlerinden seçerler veya midene de se-

Yusuf'un ilk rüyası 
Çiçekler 
--t:r-

8 unlardan muhtelif 

Tam kurtulduk.~. Dedikleri bir sırada birden 
önlerine mühim bir tehlike çıkıvermişti .. 

Ona on bir kardeıini düfman etmif, keneli 
ıekilde istifade 

edilebilir 
aleyhinde bir kin vücut- bulmuıtu ilkbahar veyax çiçeklerinden muhtelii 

Sebastiyano çuvalı omuzladı. 
Bq papu cılız vücudu ile hiç te ağır 

delildi Fakat Sebastiyano kendini bel
li etmemek için arkasındaki çuvalın sık
leti altında kalmlf gibi iki bUldUm eğile
rek yUrüdü. 

Yengeç kapıyı açtı. 
Kapının önünde iki kişi nöbet bekli

yordu. 
Bunun bq P~!>as zannettikleri Yenge
Bunlar bq papas zannettilderin Yen

geçin karşısında hilrmetle elildiler. ÇUn
kü ihtiWi idare edenin o oldutunu bili
yorlardı. 

Yengeç arkuını onlara ve yüzibıil Se
bastiyanonun arbaındaki çuvala döne
rek bir istavruz çıkardı. Bu hareket, çu
valdaki adamın ölmil§ olduğunu gösteri
yordu. 

Iki nöbetçi, damarlarından soğuk bir 
korku ürpermesi dolnşarak Yengeçe im
tisalen istavruz çıkardılar .. 

Yengeç, Sebastiynnoyu öne geçirdi. 
Bu suretle kendisini ön taraftan ge

len falan olursa maskelemiş oluyordu. 
Eliyle yürü ... işaretini yaptı .. 
Sebut:iyano önde, Yengeç arkada ko

ridordan yUrUdiller. 
Sarayın bUyUk kapısından çıktılar. 
Eğer bu sırada baş papası yakından 

tanıyan ihtilll el~ılanndan biri kar
plarına çıkm13 olsa idi muhakkak hapı 
yutarlardı .. Maamafih onlar böyle bir ih
timali de göz 6nline almışlar, sarayın 
bahçesine çıktıktan sonra karşılarına çı
kacak her mAnayı hançerleri ile yenme
ğe hazırlanınJ§lardı. 

Korktuklan başlarına gelmedi.. 
Bilyilk bahçeyi, kimseye rastlamadan 

baştan başa katettiler .. 
Artık kurtulmu§ sayılabilirlerdi.. Sa

rayın bUyUk bahçe kapısını da geçtiler 
mi. hiç korkulacak bir §eyleri kalmaz
dı .. 

Tam kapının önüne gelmi.Şlerdi ki 
önlerini dört nöbetçi kesti ve seslendi: 

- Nereye? 

Yengeç, karanlıkta kendisinin ha§ pa
pas elbisesini bu nöbetçilerin farketme
diğini zaruietti. Onlara doğru yaklaştı. 

Boynundan sarkan altın haçın ucun
dan tutarak kısık fakat nmirane bir ses
le: 

- Yol verin! ... 
Dedi.. .. 

- Imaparatorun emri ... Bu gece sa
raydan hiç kimse dqan çıkamaz .. 

- Fak.at... ben, kilisenin baş papası
yım .. . Beni tanımadınız mı? 

- Hatii ha, papu için bu emir kat'i
dir •. GeçllemC'Z ... 

Bu sözleri söyllyen dört nöbetçiden bi
ri diğer arkadaflanna ipretle bir emir 
verdi ve bunlar derhal yolu kestiler .. 

Vaziyet cidden nazikleşmiJtl ... 
Tam bu sırada Sebastiyııno arkasında

ki çuvalı yere bıraktı. 
Yengeç, bu hareketi h Ucuma hazır

lanmak mfınasına aldı ve parmaklan 
arasında tuttuğu istavruzu bırakarak 

elini cübbeslnln altından beline soktu .. 
Fakat Sebastiyano hiç te onun gibi yap
maınıştı.. Kendilerine karanlıkta hitap 
eden adamın kadar sokuldu ve kulağına 
doğru eğilerek : 

- Kocagöbeyin meyhanesine yarın 
akşam ya sen gel, ya biri.sini gönder ... 

Diye fısıldadı. Bu söz.leri yalnız Se
bastiyanonun hitap ettiği adam yani 
Recyo duymuştu.. Tesadüf... O gece .. 
Kapıdaki noôetçilertn başına Recyoyu 
düşürmüştü .. 

yare adı verirlenniı. llya,, baktı ki Yakup fula ısrar edi- ve mecburen razı oldu. ıuretle iatifade etmek ~ünıkü.ndür. B~-
KurfUn bunlar arasında (Satürün) adı- yor: iki sene nihayet bulmak üzere idi k:i lardan reçel, ıurup, çevmnc. tatlı ve ur-

Karanlıkta olmasına rağmen onu der
hal tanıyan Sebastiyano kendisini ancak 
bu suretle belli etmek yolunu bulmuş-

tu. 
Recyo, yanında bulunan ve kendi 

nı almıştır. Araplann zuhal yıldızı dedik- _ Barl dedi. Yanımda bir hafta daha Yakubwı kız kardefl vefat etti. Yususf ke yapdabilir. 
leri satümün kurtuna ad olmasını göre- kalsın.. Onun yüzüne doya doya baka- ta tekrar babasuıın yanına döndU. Menelıc§e gülden gayet nefia reçeller 
rek kurtunu pek havai metrep bir ıey yım, sonra gel, al .. . Tarihlerin kaydettikleri bu küçük va- ppalır. Gelincik ve gül fW'UbU methur
zannetmeyin: eczaalıkta mürekkebatı Yakup bu teklife raz.ı oldu. Sevgili ka belld de bir efsaneden ibarettir. Fa- dur. Gül, menelıcte, lavanta çiçeği, k.aran
çok kullanılır, mürdesenk üstübeç, kur- oğlunu bir hafta sonra ve artık temelli kat bir babanın en yUksek evlid aevgiai fil, zambak gibi çiçeklerden tuvalet eir· 
şun ıirkcsi, yıldız adından alınma satü· olarak yanına alacağı sevinci ile çadırına karşısında bile din ahkimma .kendini kea yapılar. YUz yıkanuken bu eirkedea 
rün hülaeaıı maruf rnürekkebatındandır. döndü, nasıl tAbi kıldığını göstermesi bakımın- İç.İne damlatJınca cilt ywnutar ve beyu-

Kurtunun kaleminde, su yuru1annda, Yakubun kız kardeşi, Yusuiun veril- dan çok dikkate §ayandır.. lllflr. 
adamları olmıyan diğer nöbetçilere işi 
çaktırmamak için derhal kendini topla
dı, sesini ciddileştirerek: 

tabanca ve silah doldurmakta maharetini nıesini bir hafta geri bırakırken kafasın- ** Çiçeklerle yapalan bu airkeler hep IU'nl 
inkar edebilir misiniz, onuı. bütün varlı- da bir hile kunnU§lU. Yakup artık pe<' Jri Ishakın ve sonra aurettc hazırlanır. 1-WUı üzüm airkeai içe-

- O başka.. dedi. Madam ki mpara
tor hazretlerinden hususi emriniz ve hu
sus! parolanız var. Geçeblirsiniz. Yol 

ğı etrafmda unutu1mut bir vaziyeti var- O zamanda, Ibrahimin vuettiği din da bliyilk kardC§i lysin sakin olduiu rieine çiçek yapraklan atılmah n kap.la 
dır, dökülmesi, yakın zamanlara kadar ahkamından olarak her kim kendi malı- diyarda tek başına ve oğulları arasında Iİf9 içinde bir kaç sün ailnette tutulına-
kurşun dökülmesi ha.talık tedavisi sıra- w her hangi bir hırsızın elinde görecek hakim olarak yaşıyordu. ladır. 
sanda adı ııeçmİf bir vasıta sayılırdı. ve hırsızı tutacak olursa O hırsı~ malını Yususf ta büyümüş, on yedi yaşına Bir çok rahataızlıldarda fribiyon lcin 

açın.. Kocakarı illa dediğimiz teylerin büsbü· çaldığı kimsenin tam iki sene kulu olur- basmıştı. kullanılan ıül sirkesi fU tertiple yapılır. 
Sebastiynno tekrar çuvalı omuz.ladı.. tün baııkası, tamamen nmprik bir tekli du. Ve üzerinde kims<min hakkı kalmaz- Yusııfun kardeşleri onu blr tUrlU çe- 70 derecelik iapirto 100 gram. gül ıuyu 
Nöbetçiler kapıdan çekildiler.. idi. Haata olanın veya nazar değdiği id- dı. kemlyorlardı. Bu çekememezliğin muh- 20 ıtam, gül yapraiı 20 gram, (acidc 
Yengeç. arkasındaki baş papas en ıse- dia edilen hastanın baıına kurıuncu ih- işte Ilya daha iki sene olsun Yusufu telif sebepleri vardı. Evvelf\ klskamyor- acetiuo) 1 O anm. 

sinin 1eSiniz kaldıiı yerde Sebasttya .. " tiyar nine getirirler, nine de takımlarını yanında bırakmak maksadiyle bu hile- lardı. ÇUnkU Yakup Yusufu diğer 0~1- Tuvalet için kullanılan airkeler içeıi
nun ihtiWciler Uzerinde yaptJlı bu ~ - hazırlar, atee üzerine koyduğu büyücek ye baş vurdu. Ishakın babası Ibrahim- larından daha faıla seviyordu. Saniyen ıinde en ıilzel kokuluau ıu auretle yapı-
si.ri hayret ederek onu takip etti. bir kepçe içine geliti güze! kurıun parça- den kalma yadigar bir kuşağı vardı. Yusuf kilçilk olduğundan Yakubun oda- lır: Bir kilo hilia üzüm sirkeli, 100 gram 

içinden: larıru eritir mayi haline gelir bir taraftan HattA bir rivayete görC', Ibrahim kurban lıkları ve kardeşleri arasında daima do- L k l '--- ,,1 .:c. 
20 _ Bu ne yaman adam yahu .. dil crdu. 1__ f 

1 1 
.. o u u -.uınw ıw yapr-ı, aram ya-

Te
L bir sözle imparatorun emrim oile toprak bir çanak içine soğuk su konur, edeceği oğlunun ellerini bu kuşakla uı19ıyor, onlann ena ık annı gördükçe eemiıı çiçeii. 20 gram biberiye. Bwdan 
.. bu sırada her "ey hazırlanmıı dualar bağlamıştı. Dya, baba ve dede yadiglrı babasına haber veriyordu. Hattl kani~ ---• L- k w --L- L_• 

durd " n--bin'' baı... odab~ Belh .1 r....- ... vanozuna O)'Up aaZIDI 111&1 .,,.. uruyor.. ı. .. ı...--1 h .. . olan bu kucuağı ihtimamla sandığı için- ~ lD 1111ıının gl u ı e 
1 

b' .. bu-L~ı-
Sebastiyano ~e biç leSini çıkarmadan o .. unmaga "'""9 amttbr, aatanın uzenne ır- olan münasebetini haber verenin de Yu- pa~a ı ve ır .a~ guneıte -~tan aon-
utemadiyen yUrUyordu. Nihayet 93- bir çartaf örtülür, ıoğuk ıu buJnan ça- de saklardı. uf ld Jh. 'dir ra filtre etmelıdir. 

m dan bir hayli uzaklqtılar, Bizans so- nak butanın tam bat hizaaına getirilir, Tiya, bu kuşağı sandıktan çı~ı1.tave 8 
Yuao .. ~~= üs~eı~-- 'ıörd"x.:ı ve 'L--..ı-- Utin ç.içeii marul aalatum. a kantb· 

ray k ___ .ı ı_• k • . hal' d '-' k Yusufun gömleği içinden beline UCl6 - wwı l.llHC uau :ıua.ru......- nl L h b _L LL ,__ L'---· daldılar.. e~e .. ı ııca mayı ın e&a urtun l . anlatt·x.· iki ..ıı.. b da ti tl'N yenıu.en eayet oı ır y ... arwı. ve-~- dı. Hafta nihayetinde Yakubun gelece-- erıne .... ~v.za u a ve ar-
Yenaeç nihayet kendinl tutawadı. soğuk su çanağına botalınca bir cazım b hald bir k tırdı. nr. 

il '- 1 "--'- d h l f '-') ği sırada çok mU~ir ir e e- l _ı_ __ f Fazla abredemiyerelt aordu: ı e .. urtun ar soguıı. au a mu te i ıeıU - Bu rüyalardan biri ıudur: Biberiye zayıf ve yorfıUn o anıana ay-
- No"bet..ive ne .K.i>lediniz de bu l-..a- lerde kristaller halini alınca haata aniyle nara çekilip olurdu. dal d B' bib · e · b' F§e be-

.,,... _,
1 

Yakup kız kardeşini böyle melOl gö- Yususf kardeşlerine hitaben: 1 ır. ır avuç eny Yl ır 
dar tesirini gösterdi? ifakat bulmuı aayılır başından çarşaf alı- B d-;J' R da b lada yaz ıarap içine atarak adüz gÜn bırak-

rünce sebebini sordu. - en, t.-ui. Uyam ir tar 
- Hiç.. Sadece batınnı sordum •ıe onu nan hasta da bu kurıun erimiı sudan bir imişim. Sizler de varmışsınız. Ekin top- malı. Filtre ederek. eüzmeli. (Yapraklan 

Yarın ·'"··m bizim koca göbeyin meyha- kaç yudum içerdi ku..,.un billurlarının ,,,__ Tlya: l B' d b k b · ivice sıkmalı) Her yemekten eVYel bir 
aa.r .,.. w- _ Biliyorsun, dedi, babamızın yadl- ıyormll§UZ.. ır e a tım erum top- ~ · • 

nesinde -rap içmeğe davet ettim · o ka- killerinden manalar çıkarılır, uzun boy· 1 d v k' d akta dimdik d kürük §arap kadehi bu -raptan içilirse :ır- gar bir ~ağı vardı. . . a ıgım e ın emeti ay u- .., ..-
dar... lu birisinin nazarı deimiı. incecik beller· ruyor ve sizin demetleriniz benim deme- çok istifade edilir. 

---11ı den yüreciğine iğneler batmıı kalp ıek· =~::\anım gibi sandığımda saklar- timin etrafında sanki ona boyun bükü- Şitm~nlamak iıtiyenler için çok baaiı 
Sengapur !indeki parçalardan artık yijreği sıkıntı· dım ve her sabah sandığı açıp ziyaret yorlar gibi yere yatmışlar.. bir ilaç: Her gün sabah saat onda ve öi-

K f d dan kurtulmuş fetvası verilirdi. Zama· eder, koklar, yine yerine kordum. Bu Bu rüyayı duyan Yakubwı diğer oğul- leden ıonra saat bette bir tutam kanta-
0 D e fa t1 S I n a nında bile modası geçmiı olan bu kur• sabah sandığı açtığım zaman baktun ki ları onu Yusufun kendileri üzerine hA- ron çiçeğini çay gibi hatlamak ve içmek 

_ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE _ şun dökme meselesi ekseriya hastalıktan yer.inde yok.. Çalmışlar .. Bütün üzUn- kim olacağı şeklinde tAbir ettiler ve Yu- pek u zamanda insanın kilo alma11na 
dair olan haberlerin birer iftira olduğu- uz:uyanlann baş vurdukları son çareler tUm bundandır. sufa kin bağladılar. yardım eder. 
nu söylemiştir. Erkekler ve kadınlar bir- olurclu. bu ıırnda hastalık devrini bitir- Yakup ta bu baba yadigarının böyle Yusuf yine bir gün bir bqka rilya eör-
birinden ayrı iki pavyonda araşbrılmak- miı olmasından bu kadar doktor, bu ka- çalıJ1Jlllf, kaybolmut olmasına nya ka- dil. Babuının da bulundufu bir mec -
tadır. Ve kadmlann üstUnU anyanlar dar ilaç para etmedi. ille kUl'fUDCU Eınl- dar UzilldU. lhte kardqlerlne: FATDALI BiLGiLER 
da kadın po1rJe;.ı~ Sen urdan Roy- ne hanımın marifeti bire bir geldi denir-- Evin içinde kuldan kullukçuya va - - Ben, dedi, diln gece rUyamda gUne-
~a 21 

bildiriliyor: ~diçin.i Fran- di, kurşun (aatürün) adile semalarda yeı rıncaya kadar kim varsa hepsini bir ye- şin, ayın ve on bir tane yıldızın bana SAAT NASIL ATARLANIR 1 
ter :~a~1: kumandanı general Marten- tuttuğu halde bugün Fatma ninenin kep- re cemederek üzerlerini ve e§Yalannı secde ettiklerini gördilm. Rakkaslı ıaatlerde ıaatin geri kalma-
~~z Çin sularındaki Ingiliz filosu başku- kepçeııile tarihe karıımış bulunmaktadır. aradılar. Kuşak bulunmadı. Yakup bu .l'ÜJ'91 fÖYle tlblr etti: masa için rakkaa uzatmak, seri kalma111 
mandanı amiral Sir Persi Nobl n~as:nda - Yalnız ararunadık Yususf kalmıştı. - Glinet ve ay ben ve annendir. On için de gene ulcltaa1 lc .. ltmak icap eder. 
cereyan eden müzakereler çok ~l~ ~u- ) k Yakup: bir yıldız da on bir kardeşindir. Bu rii- Rakkuın uzatılıp kısaltılması, rakkuen 
tulmakla beraber, Fransız gemilennm Ta banca 1 ÇOCU _Onun da üzerini aramak lazundır .. yanın tibirt ele~ bir giln hepimize alt:mda bulanan ve döndürnlerelı: ·-L. Ingiltere ile Fransaya dost olan kom- ...,...

15
• 

v: devletler harp gemilerinin S~gapur _ BAŞTARAFI 1 lNCl SA.HİFEDE - Dedi. llya itiraz etti: hakim olacaAmı ve hepimi&in sana tlbl •e daha yukan çıkabilen vida ile yapıl.,.. 
şd · "ss'u'ndcn istifade ctmelerıne ve - Hayır .. Olmaz ... O küçüktür. Hem bulunacağımızı gösterir. * enız u Ingil' ha d l1a 
h halinde Fransız ve ız rp va yemek olan bu iki çocuk, Kızılçullu ondan nasıl ıllpbe ederim... Yakubun bu rliyr tibiri iğer oğu - Pirinç ıuyu, plav veya çorba pİfİnneE-

arlzp . ın' mli•tereken kullanılması- ____ 1. 1 h d k h -~ kinl 
ma emesın ~ tkik dildiği anı köy öğretmen okulu arkasında çiçekçi Yakup aramak hususunda ısrar etti nnın Ywıw a ey in e l aseu ve e- den evnl tabii bunlan bol su ile bir, iki 
na aid bir pl8nm te . krue .. " a- B. Alinin balıresine girerek Kaysı ağaç- ve: rini arbrdı.. kerre ·-L-raıruz. Bu suya bir kaç damla ktadır Bir Fransız vazoru son ~ :::-___ 1:..._d ;,...,, 
~~-1ftMda.Hincli"''niye giderken .. s .. en. ga- !arından Kaysı kop~ ır. Rıd - Siz aramu.aanız ben ararım.. - BtTMEDt •• beyax ıarap ilave eder, çamqırlannw ~ ~ i Bahçenin bekçisi Hüseyin ojlu . -
pur deniz üssünli - bir Fransız ussu ım ş van çocuğu karşıdan görerek seslenmı.ş, Diyerek oğlunun üzerini ararken - çivitledilctcn sonra buna babnr, çakanr· 

gibi- kul~an~ışc~.R> - Iaşe meselesi in- kovnlamak istcml§tir. Bu yüzden arala- gömleğinin altından kuşağı bulup çıkar- Hatay Türk - Fransız sanız çok parlak, adeta yeni ıa'bi olur. 
Tiyençın takasında gittikçe da- rında çıkan mUnazaa cidden müessif bir dı ve şaşırdı. * 

giliha" 'zahii~tiyıtr~u almıştır. Gıda maddke- şekBlue ı'dki~kalirlmknud·şatşUtanr. 13 Y""ındaki Ham- Bunun üzerine Ilya sordu: anlaşması hakkında Parlak mobilyelerin lekeleri, bildiii· 
v m '!- .. d 75 derecesinde yü - ~ Ya Yakup Dedemizin ..,.Platine '- ı ·ı -'-ani 

lerinin fiatlcrı yuz .e ti zlı mıntakasın- dl Yıldınm. hlmll bulunduğu tabacası- - , "' r- _ BAŞTAUAFI ı INCt SAHİFEDE_ miz yapra~ sigara arının toz:ı e. ç~ ar. 
selnıişür. Fransız ıın ya. dir nı çıkararak bekçinin arkasından dört el uyar mum. mekten çelünmiyen demokratik devlet- Bu toza iki üç damla zeytinyağı konuna 
da vaziyet biraz d:ıa :c;da.maddel~ ateş etmi§tir. Yakup: ler arasında bir mllbadele parası ol- daha iyidir. 

Imtiyazlı m~ta a ar d yapılan tahdi- Çıkan kurşunlardan üçü maalesef he- - Elbette uymak gerek.. dedi. B8f- muştur. (!) • 
rinin girmemesı hakkın a takalarda sa- defi bulmuş ve bekçi Rıdvan kanlar ka suretle hareket elimden gelma (Y. A.) - Çünkü, malfim ya, ldlçtik
dattan başka, imtiya~ı mınuz" erinde bir içerisinde yerlere yuvarlanmıştır. Yara- Ç"-1..:ı ben de 

0 
,.,.rlat ıı--nn· e peygam- leri kendi ihtirularma feda etmiyen * Kadifelerin lekeleri, i.pirto kanşık 111-

k 'çin pıyasa ı hadi U ak' mJ ,_ t hastane- UDA"' ,,_ ~ cak ıu ile şilinir. tışı menetme ı d .. "lmektedir. Çin .ı il seyl m te ıp me eA.e berim.. devlet İtalyadır. • 
tazyik yapıldığı ~. goÇriunl"ı ailefarin im- sine kaldınlmıştır. Yaralan ağırdır. Misali · Trabl ll ı.....:~tan ve Ar * 

t 1 · d her gun KuPCunlardan biri L-'1p zavı'yesm' e isa- - O halde Ywuf artık benim kulum- erı : us, a~ - ı k 
gazc e erın e . . aid madde- -1" A1U navutluk .. Bu sebeple, İtalyan ıazctcle- Kürkleri, mainezi tozu i e ovuşturara tiyailı mm takaların .k[:e dair yazılar bet eylediği için hayatı tehlikededir. dur. Onu ancak iki sene sonra had ede- rl Suriyeyi •Müdafaa (!) • eden yazıla- temizleyiniz. 
leri satmak istemedi e b 'mtiyazlı iki yaramaz yakalanmıştır. HAdlseye ceğim. Sonra sen alırsın.. nnm dddiyetinin llyık olduiu yeçhile 
çıkmaktadır. Bunlarunladabe~~e~li şeker müddeiumumi muavini B. Adil el koy- Bu vaziyete Yakup isteınlye istemlye takdir cdll..:a:ı:.:nden emin olabilirler(?!). * 
rnıntakalar depo ın muştur. ~ ss: Soğan ve sarımsak gibi §eyler yedikten 
ve un stoklan mevcuttur. d!!'i.~;;i'i:=!lelikten inerek ~y.;;idu- iatirabatinizi temin ~ f2er fC)'i .::;:-ce ad~an çıkabilecekl.-;-;;;-iydi.. aonra ağızda fena bir koku huaule gelir. 

lar... laautbm. iki asılzade, biraz arkada onu hayret- Bir bardak taze aüt içmek bu lcokulan 
MoMeDyör Lui deliiin üzerindeki. ha- - Tetekkür ederim. Fakat muhakkak le tetkik ediyorlardı. izaleye kafidir. 

lınm keailı: bmnlannı birlettirdi ve 90n• ve derhal gitmeliyim. Buraya ıelmemin Kralın hareketleri onlara biraz garip * .. 
ra azimli adunlarla kendisine uzun müd· bir .-er bırakmuuu iatiyorum. Bir gün gelmeğe batlam11tı.. Filhakika Monae~- Derisi kuru elleri yumutatmak ıçın 
det zından vazifeai gören bu odadan için olıun bütün mevkuflara iyi muamele yör Lui çok ihtiyatlı hareket etmekte idi. pnde ile kerre, 125 snm kolonya Ye 15 

DEMIRMASKE 
Büyük tarih 

1 
ve macera 

-183-

romanı 

Monsenyör Lui kralın elbiselerini giy
di.. O zamanın modasından olan peroka
yı da kendi bqına takbiı zam.an bpkı 
On dördilncli Lui olmU§tu. 

Krala da mevkufun elbiseleri geydi
rildi. 

Kral.. Bunu görüp te artık kurtul\lf 
im.kanı kalmadı~ı anlayınca kendin
den geçti ve baylldı .. 

Faribol : 

- Monsenyör, dedi, artık burada işi
miz kalmadı .. Hemen sıVl§mak en akıllı 
biri olur .. 

Monsenyör Lui: 
- Hakkınız var... Dedi, haydi ıidi

niz ... 
Jvon endişeli sordu: 
- Bizimle beraber gelmiyecek misiniz 

_ Hayır ... Fakat emin ol eevııili ço· 

k Ben artık hiç bir tehlikeye maruz 
cd~ı:.:;: Bir kaç saat sonra artık bir daha 
qutm. , ( 

ve ula aynlmamak üzere birletmıt o a-
.. o~ buradan kral olarak çılıımak 

c:agız. .. DCD 

istiyorum. . 
- Aman yarabbi! .• Ya Senman ip 

farkedene).. .. 
H Edemez ... Hem eeaıen boy• - ayıT.. , 

le hareket etmek en doğrusudur .... Aksı 
takdirde kralın bu odada uzun muddet 

d •1_1. t' lp edecek kalmıı olması nazan 1~a 1 ce 
ve onu aramağa geteceklerdir. O zaman 
her oeY meydana çıkacak ve biz kend'.· 
mize emin bir >er temin etmeden pqı· 
mize salclıracaklardır. Tekrar ediyorum, 

b . • . h" d'•e etmeyin ve vakıt enım ıçın ıç en ı,. 

ıı~çirmeden hemen hareket ediniz. Esa
sen sizden evvel ben sahile ayak basa

caiunı unıuyorwn .•• 

k ediniz vo hepsine mükemmel bir ziyafet Çünkü bu iki udzadenin iaimlerini ezbere gram (Tendar da beladon) la O'nlftUru-rı tı. 

" . bili' h • • • han . . . t--..Jaiı Senmare onun çıktığını görünce ko§&• veriruz.. yor Ye angıaııun ııı 18DU ,..... • nuı:. 
rak kartdamağa ııeldi. Değişikliii aali Bu sırada sandalın hazır olduğu habe- na bi11Dİ7orc:lu. * tuavvur etmediii için en ufak bir ıüp- rini getirdiler. Monsenyör Lui sandala bi· Birden gözleri ıevinçle açıldı. fpekli kumaıların parlaldıiını mubafa-

h bil el .. d' nerken: Uzaktan adadan doiru bir sandalın za etmek iateneniz yıkadllı:tan •onn ha-eye e uşme ı. - ö .. .. 
M.. .. Sc D .ı: '- t --·'d - rm••.-ı Fif tekerli suya batırıp çıkannız. Demir maske, araııra elinde tuttuğu - oayo nmara... eu.. mev .. u.-a ~ qpn.t ıı -..-· . 

mendili gözlerine sötürüyor ve müteeı· kartı dikkatli davranmakta devam etme• Acaba bu sandal arkadatlanru semen 

sir görünüyordu. 
Senmare: 
- Acaba, dedi, mevkuf zatı asalet-

meabmız:ı çok mu müteeaair etti~ .. 
Moneenyör Lui, sesini değiştirerek ve 

hafifleterek cevap verdi: 
- Evet ... Onun hali cidden insanı 

üzecek derecededir... Ah Mösyö.. Dev· 
let ve siyaset mecburiyeti çok fena bir 
ıcy ... Bundan ıonra mevkufa karşı daha 
mülayim hareket ediniz. O da benim gibi 
bu mülakattan çok müteessir oldu. Bir 
müddet kendi haline bırakınız. Bir kaç 
saat yanına yaklaımayınız. Ben de he· 
men buradan aynlmak istiyorum. Beni 
getiren eandala da haber veriniz:. hazır 

olsun ... 
- Fakat Monıenyör .. Sizin adada bir 

nizi tavsiyeye lüzum görmiyorwn. aandal mıydı) Yoksa plin anlatalaut ve • -Sitelerin fena kokulan. n:ak su nı har-
Senmare yerlere kadar eğilirken kü- takibine adamlar nu çıkanlDllftı) dal tozuyla yıkanına hemen zail olur. 

rekçiler küreklere yaplfblar ve sandal Burada beklemek .. Tekrar kralın inti- * adadan uzaklqb. kamına ve Senmar11n vah,etine dütmek Bir iki damla limon suyu mnaltlara 
Sahil ilo adanın ara11 yarım mil kadar olurdu.. Her fe)'den evvel kendiılİne emin cill Yerİr. 

vardı. bir yer bulma11 lizımdı.. Kafuında ya-
Moneenyör Lui biraz sonra sahilde pacajı itin plinını taaarlamtjb. Doiruca 

bekliyen iki aulzadeyi gördü. Tulona gidecekti. Oradan Marailyaya ve 
- Tamam diye dütündü, bunlar lua- Liyona geçecekti. Buralardaki maliye fU• 

lın bana bahsettiği Danjo ile BaTbezyö belerinde mevcut paraları kral aıfatı ile 

* 
GöZ ALTLARINDAKI 

KIRIŞIKUKLAR 

olsa gerek. ... Eğer bunlarda beni tanımaz- alacaktı. Yapacağı teoebbüı için elinde Ouz Y&§ını geçen kadınlar mutlaka 
larea artık endifem kalmaz. para bulunmaıı şarttı. Sonra Pariae gi- gece yatarken göz altlarına yajlı bir 

Karaya ayak basar basmaz iki asılza- decek kral imit gibi saraya dahil olacak- krem, hatta saf zeytinyağı ıürmelidirler. 
deyi elile selamladı ve sonra arkasını on• tı. E.ier iı anlaıılırıa o zaman hukukunu Yüzde ilk kırıtma alaimi göz albnda hat
lara çevirerek içinde iz:tıraplı bir ömür açıkça ortaya atıp müdafaa edecekti ... lar. 
çürüttüğü Sen Margrit adasının surlerine Kendisine pek çok taraf tar bulacağına Buranın cildi ince olduğu için, burll81: 
baktı... emindi .. lvon ona siyasi vaziyet, Roha- nı ) ağlamak, yumuıaklığını ve alastiki• 

Şımdi artık rbestti ve arkadaılarını nın komplosu etrafında bir hayli mallı- yetini muhafaza eder, kırışıklara mani 
da teWilraiz.. olur. 



ayır ır a6utun l{apagı apaıı 

fakat içindeki ölmedi 

Çekoslovakya 

ugos avyanın vazıye ı 
değişmiş görünmiycr 

Yugoslav Kral naibi Prem Polun Ber
lindeki temaslarından sonra Yugoslavya
nın vaziyeti değişmiş görünmüyor. Evet, 
müzakerelerin sonunda bir tebliğ neş
redildi ve bu tebliğdeki sözler ilk baht
ta insana oldukça endişe verebilir. Fa

tikWlerinl muhafazayı düşünülürse, bi
ze bir rakip saymak doğru olur mu? Zi
ra, bize de her. şeyden evvel lAzım olan, 
onların bu şekilde hareketleridir. 

·····~········~·"!."···~~······· inşallah •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Rüyaların manaları 
* -2 

YAZAN: Emile Boche 

Tabu tun kapağı Çekoalovakyanm üze. 
rine kapanm11br. Fakat tabutun içindeki 
benüz ölmernittir. Zahiren Alman tahak
kümü albnda boyun eimit cörünen çek 
milleti, taraaaut ve tazyik. albnda kendini 

dalma ..hadan ba1aaecliliyor, fakat unut• kat unutmıyalım ki insanın sonunda ya
mamahdır ki Bobeınya ve Moravya ea· pılan Italyan - Yugoslav müzakerelerin- Roma ile Berlinin, asıl maksadlarmı 
dece bir ..hadan ibaret dejildir, burası den sonra neşredilen tebliğde de aynı pek de iyi örtmiyen dostluk perdesi al
aynı zamanda bir milletin ~tanıdır. Biz §eyler söylemiJti. O resm! tebliğde de tında gizlemiye çalışmalarına sebep, 
bir aahanm aakinleri deiiliz, bir mille· Yugoslavyanın mihver devletleri ile sıkı Be)gradın ve şiddetle elde edilemiyeceği-

Karıaının 
adam 

gördiilfı riyaya inanmıyan 
bir kazaya kurban oldu ? 

bir 

HAYAT ESASEN RtlYADm 

. bir iş birliği yapacağından bahsolunu- ni bilmeleridir. Fransız sanat Aleminin maruf siınala-
bZ. • yordu. rından Ledousc diyor ki: 

Moravya fehirlerinde dil meaelesi ayn Fakat, 1918 deki mağlup ve galipler 
d ı_ Resmi tebli7.lerden 1.İyade neticeye b umi h 1 ı..ft- ı.."~ 1 - Rüya .. hayat demektir. BUtün ha-

tmaltmıyor. bir münaka,. mevzuudur. Şehirler e çe~ 5 yeni ir um arp e ACU.iı ACUi•Ya ge - yatımız rüyadan ibaret değil mi? Rüya 
Eberiya mukavemeti gizli, maskeli eheriyeti kuvvetlidir: Sumoda yüzde 77 bakalım. dikleri takdirde, Yugoslavya milleti ken-

v• kanun dııı. Fakat sık ilk bu mukave- Moravaka O.truada yüzde 74, Jihlava- Bundan bir buçuk ay kadar evvel Ital- dine düşen rolü oynamıya ne kadar ha- benim için çok lüzumlu bir ihtiyaçtır. 
Yan gazeteleri, Yugoslavyanın komünist- b 1 bl ih ııA.r k dis' bep 1 Ben mütemadiyen rüya gördüm. Ve gör-

:met, mesela matbuatta olduiu gibi qik.ar da yii.Zde M. Fakat idare Almanlann zırsa, öy e r · tu.cua en ı se o - düğüm rüyalar üzerinde kendimi asli 
8UJ'ette tezahür etmektedir. Bir kaç gün elindedir. Silhuaa Sumonun vaziyeti ka- lik aleyhtarı misaka gireceğini ve yakın- mak için de o kadar kaçınmaktadır. 1914 

da bir Macaristan_ Yugoslav ademi te- düşünmeye sevketmedim. Rüya, rüya-
nvel, protektorada yaflyan Almanlann raktemtiktir. c Sund Deubcher O.ten harbinin mesuliyeti Yugoslavyanm diye, dı D di hi bir · rü 

cavilz misakı imzalanacağını yedi mahal- r. e m ve Ç zaman ınsan ya-
bqlıca orsanı cDer Neue T ag> bazı çek- Şarki Alman birliii:t nin içtimaında reisi pek kesip atmacasına, az mı tekrar olun- ya istikamet veremez. istediği zaman is-
lerin, yani hepsinin beslediği ümitlere hü- Dr. Stratil • Saner, fUDU ilave etmiftir. leye ilin ediyorlardı. Bugün Italyanın du. tediği rüyayı göremez. Böyle olduiu 
9Uln ederek çek milletinin bundan böyle cSumo, kuruJuıundanberi dalına bir haber verdiği bu anlaşmadan hiç biri ya. Onun için, A vrupadaki bütün bükü- içın" dir ki rüyaların hayatımız il.zerinde 

P.1-~ degıv"ldir. BilAkis, Macaristanla ~ tedafür, ne tecavüzi hiç bir rol oym- Alman ,ehri olqelmiıtir. Bu tehrin. tim· .l..Uli.llJ metler içinde en fazla Belgrad hilkUmeti, yapacağı teatrleri peşinen düşünmekten. 
yannyacaianı aöylüyor ve kendilerine ta· di Almanya içinde Alman olmaması man- Yugoslavya arasında bir anlqma ihtiına- harbi kolaylaştl.l"Jlll§ veya harbe Amil ol- ne yalan söyliyeyim, biraz da ttrküyo _ 
maıniyle iıleri ve aileleriyle menul ol- tıhızlıiın eon haddi olur. öte tarafta bat- il, bugün için, mevzuubahis bile olmıyor. muş bir vwyette kalmaktan kor~ rum.. Maamafih yakından tanıdığım bir 
malannı tavsiye ediyordu. ita türlü dilfünenler vara, Jamlıyorlar.> Bu ,erait dahilinde, nasıl olurda, mihve- dır. Bugün aldığı vazi~t te bundan ileri arkadqımm böyle rUya ihbarları yü-

' '- Alınanl 1 F-L- alda ---1 --L '--- Dr riD yeni bir muvafiakıyetinden bahsedi- geliyor. zUnden maruz '--'dığı ve benim de çok cNorodni a...i.ty> : c ar a yapb· 11&11t nan -.u ~ ouıu,.au . l bilir' ACU 

imuz erkekçe mücadelelerde aldığunu Stratil> dir 191 O da bile Avusturya· Ma- e · . Fakat, mihver devletlerinin bu vazl- eyi bildiğim bir hld.Uıeyi nakledeyim. 
pralann izlerini ..ıdamamıza lüzum yok- car i.tatistiklerine a&re. telırin baal17ö- Yugoslav hilkümeti bu ~hreell k:~uş- yeti suilstiınale çalışın.alan her halde 

. • . . L-'- --L _L__ malarına karşı memnun bır çe iv.o:er. . Ital 
tur. Pragda Mozart veya Wagneri. veya aayle birlikte ,.uzde 54 lik Dar~ __. k b . etindedir f"Unkü, Yug daha iyı olacaktır. Almanyanm ve -
Berlinde Dvorak ve Smetanayı dinlemek- riyeti vardı; iç tehir, pyeei Almanlara mlae mec ~lit • ti·. ~ k azik. ~ yanın, zafer borularının ağzını elde ettik-

ı_ y-L--•.ıt. b"• d dt b" zı-...:.tnJ"L _L lan t bir vyanın C05uu& vazıye ço n -len yüzümüz ~ızarmaz. 1UUJU .. &m1Z ta u a e il' ... uı U& verme& o 8UD • • me . bu leri muvakkat şeylerle kapamalan müm-
M1rette kavsalar doiuncakb. Fakat ha- icattı. vatlar meselesı hAll. hall~e y 'ttWi 

1 
- kündUr. Çünkü tarihin ve coğrafyanın 

kikaten büyük bir millet bir diğerini sefil Iıte bu meaele hakkında ıazetelerden lunuyor. Sonra, vazıyet ica ı,. ugos :v d ımı eraitini değiştirmek henüz onla-
L::- hayata sÜrükJemeğe nasıl ki kendisinin bazılarının mütaJaaJanz köylüsünün hayatı Almanya ile yaptıgı •a liŞd d v•ı 
ııııu b vı rın e n e egı . 
~böyle bir ü.ibete aürüklenmekaine ta· cVenkon ıcBumo, busrünkil vaziyette satışa ag ı. k Geçen gun·· arkadall\!1mız Vladimlr 

Avrupadaki iki muarız grup arşısın- ır 
.. mmül etmez.> en nazik bir noktadll'. Bumo Çek milleti- da Yugoslavya bugün bulunduğu vw- d'Ormesson cFigaro:t gazetesinde işaret 

cNarodni Pracu: cBizden istenilen ne hürmet edildiiini iabat için yealne fır- yetten kolayca kurtulabilir mi? Yugos- ettiği gibi, 1914 Temrvuz.unda Almanya 
teYin manası millifetimizden vaz geç• satbr. Sumonun bir Alman tehri olduğu lavya Arnavutluğun Italya tarafından Sırbistanla dost gibi hareket ediyordu; 
memiz, ikinci veya üçüncü sınıf bir millet söylenemez, buram, en büyük Alman az- işgalini filozofça bir vaziyette kabul etti halbuki Avusturya ile birleşmiş, Sırbis
baline gelmemizdir. Alman talepleri lığına sahip bir çek ,ehridir.:t diye bizde hayret edenler oldu. Tek ba- tanı Avrupa haritasından silmeyi karar· 
Ş.nsöliye Hitlerin vaadlerine ve B. Neu- cNarodni U.ty:t ı cBiz çekler, muhtar şına bırakılmış orta kuvvette bir hükü- laştırmıştı. 
rathın beyanatını tekabül etmiyor ve bi- idaremizin mesuliyetini taıınz, fakat ıu met bile, büyük komşularının ısrarlan- ister Karajorgeviç olsun, ister eski 
zim milli mevcudiyetimizle kabili telif ıartlarla ki kendimizi serbestçe idare et- na, tazyiklerine mukavemet edebilir sa- Sırbistanlı bac;it bir köylü, bunu her hal
değildir. Çek milleti çalııkan ve gayret- memize karışılmasın. Her ıeyden evvel nıyoruz ve mukavemet etmeyince vazi- de unutmamıştır. Onlar, Arnavutluk 
lidir, fakat medeni haklanna sahip ol- çek unsurunun belediyelerde nishi olarak fesini yapmadı diyoruz. Halbuki, zavallı dağlarında ordularının nasıl bozguna uğ-

Rüı14 hakkındaki düfiiacelm1'i 
anlatan Kialin11 

1ı imiş. Vil&yetlerin birinde oturuyor • 
mUf... Bir giln bir hafta müddetle Pa
riae gitmeği tasarlamış .. Hareket edece-
11 günün gecesi bir rüya görmüş .• Bir 
değil .. Bir sürü rüya... Bu rüyalar hep 
aynı imi§. Kocaman bir dört rakamı kar
ıısmda beliriyor ve bu rakamın içinde 
altınlar dökülüyormUf ..• UyumU§ uyan• 
Dl.1§ hep aynı rüyayı görmüş .. Her halde 
bu rüyanın bir mlnası var ama ne?., 
Hepsi bu kadar değil .•• Ertesi günU Ni· 
sanın 4 üne rastlıyormuş. 

Bu zat 4,44 trenine binerek Parise gel· 
miş. •• Tesadüfen bavolunu verdiği ha
malın numarası 4 müş.. Ve hamal onu 
4444 numaralı otobüse götürmüş .. 4 Ey· 
lUl sokağındaki otelin dördüncü katında 

mak ister.:. temsil edilmesi mühimdir.:. Çekoslovakya meselesinde olduğu gibi radığını da unutmuş değillerdir. Rüya hakkında fikrini aöyliyen Ledouse otelcinin kendisine açtığı odanın numa-
cVenkon: cBiz inatçı ve vatanın pş- cLidove Listy:t: eliti milletin işbirliği vazifemizi yapmıyan biziz. Bir dostum vardı. Motosiklet fabrika- rası da 44 müş .. (4) rakamının bu kadar 

Se-rge Sabattier (La Tribune törü idi. Yeni tip bir motosiklet icad et- büyük bir ısrarla hayatına karışmış oı.. maz bir sadakatle bağlı bir milletiz. Bizi için, her ıeyden evvel, 15 Mart fevkala- O halde, hassaten müşkül vaziyetlerde 
milliyetimizden uzaklaıtıracak veya milli de hadiseleriyle yaratılmış olan mahalli bulunan memleketleri. sadece kendi is des Nations) mlşti. Bunu (Bol Dor) tabir edilen ve ması dikkatini büsbütün çekmiş .. Bütün 
haklarımıza lakayd bıraktıracak hiç bir idarenin bugünkü vaziyeti değiımelidir.> 
kuvvet yoktur. F erdiyetimize borçlu olan Cörüldüğü gibi, ail&hlanndan tecrit 
hürmetin sösterilmesini istiyoruz: Führe- edildiği halde bile, çek milleti mücadele
rin vldı yerine getirilmelidir; kimse ona de devam ediyor. cHamilen ae bir ide
.itaatsizlik edemez. :t ale lı:arıı en kuvvetli ordunun bile bir feY 

cLidove Niviny:t : cBugünlerde ya ha- yapmıyacağını iheaa için her fırsattan İl· ,.ti, ya emperya)i, ya bilmem ne, fakat tifade ediyor. 

lngiltere hakikaten 
Spor memleketi midir? 

lnailtere cerek mekteplerde gerekse 
,.tifkin ineanlar arasında çok faal bir 
beden terbiyesi hareketi olduğunu aöylli-
1orlar. Gazeteler, büyült lngiliz stadlann
dan. Oluford ve Kembriç gibi amtokrat 
lnivenitelerle, daha bazı zengin kolej
-deki spor teaialerinden sitayişle bah· 
.. ttik.lerinden biz bunu bütün lngiltere 
~ umumileotirilmiı ve lngiltereyi beden 
terbiyesi noktasından çok mükemmel 
telakki etmiıizdir. 

sine nazaran gerek im: cerek erkek orta 
mekteplerinde beden terbiyesi en az üç 
saatlik. bir zamr.n qnlacakbr. Fazla ola
rak, oyun ve yüzme eaatleri de heeaba 
1-.atılacakbr. 

c) Nihayet, ilnivenitelerle yük.ek 
mekteplere de beden terbiyesi konacak
tır. 

Fakat bilhassa üniversitede büyük bir 
kitle olan ilk mektep talebelerinin beden 
hareketleri yapması temin edilmesi dütü-

Halbuki, hele lngilizlerin kendi nokta- nülüyor. 
i nazarlarından, hiç de öyle değildir. in- Mektepler haricinde beden terbiyesi 
gilizler usullerinin ne kadar noksan oldu- faaliyeti: Amatörler olsun, profesyoneller 
iunu taltdir ettikleri için bir çok çare- olsun devamlı bir ıekilde spor hareketleri 
)ere baı vurarak noksanlarını telafi et- yapmak için muadil federasyonlara kay
meğe, boı yerleri doldurmağa çalışmak- dolunurlar. Fakat büyük bir yığın olan 
tadırlar. diğer vatandaılar ne yapıyor) 

Beden terbiyesi faaliyeti: lngiliz mek- Her ne kadar huauai bir çok cemiyet-

Finlandiyalı Mareşalın 
istif ası meselesi 

yirmi dört saat silren bir yarışta reldAm bunlann her halde bir mAnası vardır di
etmek istiyordu. Yanş Senjermen orma- ye dil§üne düşüne nihayet ertesi günil 
nında yapılacaktı. Dostum bu rekJAm Parla Hipodrumunda mevsimin dördün· 
tecrübesinde motosikleti bizıat kendi- cü at koşusunun yapıldığını hatırlamış. 
sinin kullanacağını kansına haber ver- Derhal otel g&r90nunu çağırmıf.. Eline 
eliği zaman bUyilk bir itirazla karşılandı. dört bin frank vermiş .. 
Karısı kaüyen nw olmıyordu. Yarışın - Yarıp pt ve bu parayı (4) numa• 
yapılacağı gilnUn gecesi karısı rüyuın- ralı at üzerinde oyna .•• 

Helsinki, 21 (A.A) - Fenlandiya tel- ğine dair dün akşam bir ~yia .~~ da o zaman on yapnda bulunan otlu - Demif.. Netice mi diyorsunuz. Otel 
graf ajansı bildiriyor : Bu haber, mareşalı büyük bir nun motosikletle yarıp gird.iğlııl ve ko- garsonunun oynadıtı (4) numaralı at 

ı:Mareşal Mannerheimin tarzı hareke- ve_ Fra~ız. dostu olarak ~~an 'i:yne!; lundan, omuzundan ağır surette yaralan- Yarıtta 4 Uncil gelmiş ... Rilyasmda gör. 
ti hakkında ecnebi memleketlerinde do- milel sıyası mahfellerde buyük b teaı dıimı görüyor .. Sabahleyin uyanmca bu dülU (4) rakamı parasını kaybedinceye 

laşan haberler uyd~dır ve fena ~ir ~usule ge~. . rüyasını kocasına anlatıyor, kadar bu adamı terketmemif .•• 
maksatla işaa edilmiştir. General ile Sureti umumıyede bu istifa keyfiye- _ GördUğU.m rüya bir feWtet haberi-
Fenlandiya hUldimeü arasında gğrilş ih- ti Alman taraftarlannm resmi Fenlan- . . -Bb'llEDİ-ti1Afı yoktur. diya mahfellerinde elde ettikleri bir mu- dir. Bıze ihtardır. Sakın yarıp gırme •• 

Filhakika mareşalin an"ZJD istifa etti- vaffakıyet şeklinde tefsir edilmekte idi. Diyor. Fakat dostum böyle batıl iti- 111•11•11ınusnannunıu1111nnınır. 

Halkevi zengin bir 
kültür kaynağıdır 

katlara inanır takımdan olmadığı için : R .. I : 
tabi! karısının sazUntı dinlemiyor .. y .. 5 uya arınızı 5 
1"1§8 giriyor .. Yirmi dört saat sUren ya- 5 e• : 
rıtm on saati henüz bitmiş iken lilratle ıze 
döndülU bir virajda motosiklet devrili-
yor. Vücudunun muhtelif yerlerinden 
alır surette yaralanara1t tam bet ay ya
takta kalıyor • 

Bu rüya ve bu neticeyi bana dostum 
karısının yanında anlattı ve dedi ki: 

- Artık karımın gördüğü bütün rü-
yalara inanıyorum. 

Ben ise kendi kendime: 
- Neden, diye düşündüm, neden ka

dın rüyasında kocasını değil de oğlunu 
yaralanmış gördil. Eğer rüyalar hayatta 
maruz kalınacak hadiselerin birer ihtarı 
ise rüyada hakikat kadına neden gös
terilmedi? 

Aradan sekiz sene geçti. Dostumun 
oğlu büyümüş, on sekiz yaşına basmış
tı. O da babası gibi motosiklete meraklı 

Bildiriniz 
Bir riya mtitahusm anlan abe 

gazetemizin ·B"OYA• sötmıUDda 
: tabir edecektir .. 

Hususi 
Cevap istiyenler 

Bilyalannı (R"OYA) rümmu lle 
• posta kutusu (361) adresine bildir
: dikleri takdirde kendilerine posta ile 
5 mufassal cevap verilir. Bunun için. 
: ıönderilen mektubun içinde masraf: • • : olarak yahıa 15 kuruşluk posta pu- : 
5 lu kOlllDMI lifidir.. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

teplerinde beden terbiyesi faaliyeti çok- ler ve fabrikalar mümessilleri ve akpm 
tur. Bir kerre lngiliz mekteplerinde öğ- kurları mevcutsa da son zamanlara kadar 
leden sonra talebe, geniı genif beden birlikte olarak hiç bir hareket yapılma• 
terbiyesi hareketleri yapmak için aerbeat DUfbr. cMilli çocuk kulüpleri cemiyeti:. 

bırakılm11tır. Bazı yerlerde her Kiin beden on dört on sek.iz yqmdaki çocuklar ara• 
hareketlerine iki saat tesis edilmiftir. Or- unda bir anket &ÇllUfbr. Anket, 719,738 
ta mekteplerle sanat mekteplerinde haf- azadan ancak yüzde 1 S, 7 ai beden ter• 

tada bir saat ayrılmqtır. Bazı tahsil mü- biyeainden ve spordan hotlandığııu ı&

idi. Bir gün yeni bir motosikletle Sen- --------------. 
jermen ormanından geçerken bir virajı Jltlstabdem kadrolara 
ailratle döndüğü sırada yuvarlandı. Se- Orta okullarla liselerin eyldle ka 

Maelerinde İle, resmen anlapldığına gö- termiıtir. 

n beden terbiyesiyle hiç alakadar olun- it nezareti on .ek.iz ile brk J&f ara-
aaaz. aında balunanlan da buna benzer bir 

Hükümet, beden terbiyesi için nizamı tecrübeye tlbi tutDıuttur. lpizler araauı
'ııirlettirmek ve mekteplerde genÇliğe uy- da beden terbiyaine ve spor terbiyesine 
sun celecek beden hareketi tekilleri te- ve spora rağbet eden yüz kipde ancak 
min etmek için c;al11ıyor. Milli terbiye bir kiti bulunmuıtur. Diier sanayi müea
nezareti bütün sençliğe uyl(Ull heden ha- aaelerinde bu türlü anketlerde dikkati 
reketi tekilleri bulmaktan vazgeçrnit celbedecek neticeler vermiftir. Bazı fab
ve cruhi terbiye komitesi:. 19 36 da kat"i rikalann tesis etmit olduğu spor dairele

Salihli Halk evi bandosu kiz sene evvel annesinin rüyasında gör- üç aylık memur, muallim ve milstab 
düiü tekilde kolundan ve omuzundan dem kadro va havalenameleri vilAye 

Salihli 20 (Husu.st) - Salihli halkevi 
nin özlü çalışmaları cidden pyanı tak
dirdir. Ar, gösterit, .sosyal yardım. köy
cülük, spor ve kitapsaray kolları ile hal
kevi muhitin bihakkın kültür kaynağı
dır. 

Memleketin bütün münevver gençliii 
öğretmenleri tam bir özveri ile halkevi 
kollarında aldıkları ödevleri başarma
la çalışmaktadırlar. Haftanın ekser ge
cesi, konser, temsil, konferans, köy ge
zileri, spor müsabakalan, sürek avları 

ile ~oludu~. ağır surette yaralandı. Kazanın vuku - ıelmiştir. 
Gönderdiğim fotograf, halkevinin mü- buldutu viraj dostumun kazaya utra - .,,,,,,,,*.,,,,,,,, 

tekAmil bandosunu göstermektedir. Sa- dıjı di 
lih1i gençliği, halke'Yinin değerli ve ça- R=.ı!.1r GOR~w .,..T .. n AV'. 'HT Bıçalcla yaralamıı 

kan ldar h k '---lr u .u~u UMl:.ll'll .. ~ Kemerde Deiirmen aolrajmda 
lış e eyeti ile omite ~anı Klaling diyor ki: il Tahir bir iş eselesi yüzünd 
ve üyelerinin önderliği altında tam bir - Rüyalar birer ihtar ve ihbar mı. ;.~ oİıu Bekiri m bıçakla aol kol~ 
disiplinle çalışmaktadır. dırlar bunu bilmiyonun. Yalnız 6yle dan Yaralmmt ve yakalanmıftır. Y 

Halkevinin durumu, memleketin Ati- ıwn.eİer tanırım ki, hava almala çık- hastaneye kaldırıhıuftır. 
si bakımından büyUk ilmid ve sevinçler mak, aiııemaya gitmek, bir k:Utüptıan. •••••••••••••• 
veriyor. ye girip tetkik yapmak için vakıtlan s k b 

RIZA KAYA milsald delildir de gördUkleri bir rüya- atJIJ İD8 
taniyelerden ibaret bir rapor hazırlamıo- rinde bile spora heves eden, beden -----------------------------

nm tabiri üzerinde saatlerce evlerine ka- Beımıabene, Dibek eobim· 
panırlar .. Cildler dolutU kitap 18hifelerl da (Tan) oteli olarak kiralanan 

tır. Komitenin hazırladığı rapor intipr terbiyesi sevenlerin nisbeti yüzde 3S i Btlytik bil' deniz FRAJf.IADA karqtınrlar... 12 numaral büJiik bina•• ıno-
aımamııtır. tayyaresi yandı Ntlldm bil' yeralta Rüyalann liaklld hayat ile a1Akumı bil.,uı Mbhkhr. Ev •• aputi-

1936 da yapılan bir anket, lngilterede --*-- ....-.-ı ,.._.... ..... 51 kabul ediyorum.. Rilyalarin be11d bize _.__ 
eder etmez derhal tatbikata geçilecektir. 
ifatbikah §Öyle olacaktır. 

a) Bütün ilk mekteplerde günde bir 
ders saati beden hareketine tahsis edile-

u-.:au r--r-.-- man olarak lmllanılmaja ttP" 
on dört ile kırk yq arasındakilerin yüzde Londra, 20 (A.A) - Southampton -"'f:r- bir ihbar veya ihtar oldulunu da bay- riflidir. lateyenlerin Gümrik 
79 unun spor ve beden terbiyesiyle ala- Nevyork hattına tahsis edilen •Conne- Parla, 20 (A.A) _ B hah Repub- dl kabul edeyim.. Fakat bunlarm lsa - ._ _ ___._ F-m-- buJnn, 

eektir. Sanat okullarında hahada üç ders kadar olmadıklannı göstemıİftİr. mara. ismindeki muazzam deniz tayya- I!'- 4_. ..... , da ild metrou •L-tan betleri pek u, binde bir oldutuna göre ~- -·---
. dün be · alırk -ı. .. _ bir WL --_,.onun .... ara- Bahçeliler bam 7 numarada ....-iaınaatiie bir ders oyuna veya yüzmeğe Bununla beraber lngiltere spor nakta- resı . nzın en ~ yan- da fevkalide dir o1ara1t tesadOf ed1- biltUn rüyalan bu tekilde ve ciddiye yor- tiye ..___ mfitehauıaı Musaf• 

laaaredilece.ktir. sından Fransa ile mukayese ediline Fran- gın neticesınde tamamiyle harap olmU§- sm na . malt haflfltlc olur bnaatfndeytm. Maa- a-.. 
b) Orta mekteplerde, derslerin zor ol- saya üstündür. tur. len bir çarplflD& hAdiaesl vukubuhnU§- mafih bana anlatılan bir ~·a hlltAveslnl f..S. mSBracutlan.H. 

3 
l--& (lfttl'a) 

İnşa edilmekte olan •Cathay• tayya- tur. AW.J' # .,..,., tluiu nazar itibara alınarak bir program n4..~ _, --~ L- size anJa+-resi bu yaz •Connemara• )'erine laiz- NU&.....-~ ........,...,,, •- u.- ·~,,._ 
ılacalttır. Fakat komitenin dü ünce· - PD •Midi-
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Izmirin cazibesi .. Haziran• M 1 ............... : Ankara Radyosu .... ····················· : 
••••••••••••••• ••••••••••••••• Pratik ••••••••••••••• 

1639 m. 183 Ktt./llO W• 
Enternasyanal lzmir 

............ B ·ı ·ı ············ ı gı er •••••••••••• 

---·- Y.:.i - BER GON B1R REÇETE -
Ya.tan C. öder 

f d Yor T. A. P. aL10 m. 8465 Ka.t zo w.. Ne olur cazibeyi lzmire .. ı· . k·şa e l T. A. Q. 19.74 m.15195 Ket:/ zo W•:. . 
fu mey } JD l - 12.30 Program •• 12,3.S Tilrk mU1lgı - A TARAFI 1 iNCi SAHİFEDE - hinterland me.akunlan. fuar mUnluıeb~le ~ ~ ..- Leyıt mektepo; 

l~~~~~~~==~:::::~;~~;;~ına}ıdudıy.- 1 - Salim bey· hıcu pqrevl 2 -Şev· t~"l Şeıiyle bu kıymet bir kat daha lzmirde ıördük.leti ıüaelliklerl kendı ıe- )er gibi çamaıırlar1 bir arada ylkanaıılar 
_ _ •• .:ıald abeJarınlllerind oldukça ki bey •hicaz prk.ı " Demem cana beni gem m lıirlerinde tatbike çalıtular. Fuarda ıö· çama11rlannı terkibi verilen mürekkeple 

· · pıyuazıu--.: .,,.Jh ifl e d • R f"'- F h' k E artın)lbr· . af ·çinde tchri.oUZ . ~ yı,-r &rzedllen mallar :ra et~ - e ı.. eraan • ıcu tar 1 Y laııJt felıri ile halluJUll Enternaqonal recelderi teknik bilaiye uthıat eden te- clamgalanıalıdır. Bu h1tirekkep yıkanma. 
ti!;:ı e= \.:~:dan pe~ ::aret ~= fiatltrle hemen benim gonca ı~lUm "4 - Bedriye .. h~~ Fuardan bekledikleri nelerdir? takkiyatı memleketlerine gö_türmeye ui· kuruma, hararet gihl tesirle kaybolmuı 
olan malfunata nazaran hafta .. tı Yl!~dabu}ınaktadır. takamız prlti • MUmtuıc aıkınla 5 .- Ut taknrnı Evvela ıehri ele alalım: Şehir bugün raıırlar. Yakınlıktan utifade ederek ıık Denüt tozu 30 gram 
berveçhi atidir : çok Dl~ betaplat• g&'e .J:1 elden 6 - Muhayyer ıarkı .. Niçın mahzun ba· h imkti.n imara kavu§muştur. Fa- ıık gelirler ve tehir jçtimat hayatına da· Kezzap SO > 
~şyanın cinsi mikdarı aı .Y!~ıuıın yarısından ~_ .. ,_.,,_ mUte- karem 7 - muhayyer saz ıemaw 13,00 kme md ah k çok noksanı vardır. F ua· ha çok girmek fırutını elde ederler. lı· Buna: 
i çuval 75 isW-- bu,unld.1 xıaı.-• 1 k • at a a pe 

. ~ 6716 5.00 6.18 ıkarıJınıf olup d n çıkanJabileceAl de mem e et ıaat ayan, aıana ve meteora- rın mevcudiyeti bu nokanın bir an ev- mirlilerle beraber içtimat hayatta bir var- r>..- lllfat 26 ,..... 
:;:telif bugday 13 4.125 ::~~ ~ ınlkdanll .el e • loji haberleri 13, 15, 14 mlitik (karıtık vel tamanılanmatına eaik olacaktır •. fu· lık tet~ ~erek yük.elirler. malllUll 

G
akla 1955 4.00 p.00 .sbY~ tahmln• I~ talep bu IU program • Pl.} 19,00 program 19,05 .. ebetiyle Jzmire gelen yerlı ve lzmırın ıçtimat hayatının yük.eelmealne Ku11un uetat mahlwü 12 • 
ub. 'pamuk \>Ab'& 111 :~·= 6'.00 h~.:n":ttıti takdirde ~! rn:,n~ ~üzik (kabare " Pl.) 19, 1 S TUrk müziği ;:b:~:ıa:ezginlere iz miri sevdirmek her yardım eden Enternuyonal fuar bu 1\1" Uave edilir. Bulandırmadan bir kaba 
ub. yapeftı 1dlo 20990 230· 465. re~arnıs yapalı rekolte~ o]ar.a· (ıncesa.z fulı} 20,00 memleket aaat aya- 1 • r . bir vazifesi olduğu gibi Izmir retle hinterlandının da içtimai hayatına elde edilen ınayi aktanlır. Bunutıla ça-

"

Muh. Palamut ken.45175! 14.00 ıs.50 ~u·cıe wnarnen elden ~..ı-..JI- • n, ajanı ve meteoroloji haberleri 20, 1 s bzml ıdr _ının. "n de bir vecibesidir Nasıl ki müeuir olur. lıte lzmir ve havalieifte bu ma•ırları dam .. alanır 
a · (•) kilo .., · 90 00 1;1 ph edilıneme.&u.-u.u• .. •w· e e ıyesını · .. .. • 

B
. cevız (•) kilo 90 90.00 · 

0 
ğındaıı ŞÜ e • neteli plWar • R. 20,20 Türk muz.ıgı b' mW.fir geleceği zaman 0 evde derece faydalar temin eden bu Entenıa.- Bir dilet t.-tipı 

• a. içi 52 00 52.0 p7; &.nTT • 1 . k . 2 R h . b ır eve l f T"" t..• d L· ı.·b· . 
~- Ba. içi (•) kilo 83 . 76.00 ~-- - -.unına pe,revı - a mı ey f k iadeden temiı.lilt ve ihxarat yapı• yona uann urıuye e :uır raıu ının Gllmtiı nittat 
llallnumu (*) kilo 803 7~·00°

0 
2s.oo - L-U· içinde borsada cereyan eden ıuzinak prlu •Bir lihri tarab 3 - udi Ce. lev Ba' 1 tniTli1er de senenin bir ayında meydana gelmesi korkarım ki ikisini de Arap umkı 

ıı... kil '1488 17. 00 Son ou- vl -''-dar ve fiat lU· .1 h'---L• ı.. U •L .. ır. ız z •. 1.. hkh . G -L h' 
ıvı.azı (•) o S.50 17. 1 ut işleri ne , IIUA mı • ı~r prıu • Y~ mı 1&na, - l ek i aretçilere yüzümüz ak çıkması o ume ma um etmf!9ın. erca lct ar Su 
~k. üztim çuval b ..,,_1,ı, nıuamelel~ bpa ~e fU ~ttedir :tal az çok udt Zeki u,.k tarkı • Bir gün gelecektin ~~ ec l z .Y •• b yatır tamirlerini yaptı• edeni ıerek seyre gideni taıırtm&1ın. Bin Is boya 

N · Uz inden ~ · tıerı aı.y Ken ıçın ev enmızı 0 • 
. evı e~ . 1 piyasa vazıye d Nevi 286 880 465 diye 5 - Lemi • hüeeyni prkı • O ııüzel ki . · üzelle•tirir bahçelerimi· gayret ve himmetle meydana getirilen -

3 gram 
3 • 
ıs > 
binz 

bm sureti ıcrasıy e tı a,şağı a __ ,_ mallar 70 .. l 6 h. . k K' . nr, ren erını g " • .. • . . '- 1 -
akkı d dind·gı~·miz ıns>JQina Tını- llar 277 360 S gozler e - Uıeynı ıar 1· ımın mec- . . d . ve bugiln artık yapılacak cux i ı ı Jı;D an p • k 

n a e 1 ba ına o 200 zı tan:tim e erız. arıste Çl an erzediyoruz: K~füz ınallar 14 23 <J buru hüsnü anısın 7 - Lemi ·karcığar :Belediyemiz de yollnrınm mütemadt lznür Enternasyonal fuarının hayatına 
• BUGDAY : ~u k{Uı • 577 • prkı • Çetmanı o mehveein eladır 8 - . na daha fazla hüsnü ıayret eder. ıon verebilecek olan yeni bir Entemu· -~-----=---a.- c-•ct. cir~ et- ~eçen haftak}~~rıy~tı~~!a:f!ı~ Rakım J kürdili ıark.ı • Kaç yıl yüreğim tnmı~~tı akli ·esini hazırlar, otellerde, lo· yonal fuarın lıtanbul ıibi her türlü zen· Ermeni gazeteleri 

Son h.tıa içinde p1>1_.- evi va fiat imi% gibi .azn&Jr pıy...,...,... 1 O H lk .. k"" ü Ek" k • .. 11 vesnıtı n > }"" l8lıi h bak d b el 
. olan BuA'liay sn~lıbDedirn; d~~LocJarda mal bulunmamakla bera~ 21 -0 k a tur (UI' • ın ~) t2un1 lç5o ·~.e kantalarda, gazinolarda, umumi mahal· g~n ıge • p. er . ım an ya anch ı he 1. neler yazıyorlar! 
t1bariyle vaziyetleri şt>Y aı çok n~ut ihracatçı ve fabrtkacılan ly~ • ,O onu~ma zıraat aaata • mu· )erde temizliğe titizlik derecesinde dik· bıne ka.dır bır 1ehırde kurul.ma11 er ... a - Pariste çıkan Taşnak Haraç El'men 
evi MUJtdarı palltelerdeld mıtı.n arachldam)dan pi zık (ıenfonik pllklar) 21,45 komıtma, k ~.ı Vclhaeıl her gCZKinin memnu· de lzmıre ve E.ge mıntak.uıle meskunla· t-..r • . 

çuval 61875 ka ı .. 1 rinde n'lsb! bir sU· 22 00 .. 'k ('-' 'k ,_ Şef N at coer. le b 'I' d 1 gazc =• yazı)or. 
1163 5.50 · asaclald palamut .-e ~ orta , muZJ aüçü oraeslra • : e· • 1 . nıueip olacak hazırlıkta bulunur. rına gadretme ka ı ın en o ur. (Enn . ta ) b ~kill bacmakalesin-

y .. ~ft" mallar ıı:oo 5 625 Y .-.:~.:.1 olmuş ve elde mevcU\ • A kı } 2 3 00 • h b 1 • . nıyet nı d i k di . ~L ,_ enıs n aşv ıt"' 
um~ 1789 .,. 6.00 kfınet nasu ,... _, llara :rn"bet cıp O n ' ıon &Janı a er erı, zı- B h 1 iz.mir ,ehrinin çehre.ine bir pembe Şah.en tanı ı ım ve en ııne pca. çoıı; d . Sô t Jl'..nnenlstandalti sıltı takyldat 

Sert mallar 7"" 5 '15 . rtadan aşar:;• nevı :ma o h h •ıA k b" k u a k d:ı:.;_ 1 b l ı· . b-ı c, vye 
Mahln 1lar 3 U'8 • ve o . d"ğind muamele azalmıştır. rant, es am, ta vı at, am ıyo • nu ut nk hayabna da bir cevvaliyet verir. ıymet ver .guu atan u va ısı ve c:ıe• dolayı.siyle oradaki crmenl hıtlkının ha-
r'i°ekO.nt ma 6,r1~.AZiYETİ: gö:~~en ~anılan evsa~ m~ borsası (fiat) 2~,20 mü~ik (cazbant ·Pl. re B~Jedfye mecli5ten a1dı~ı eon kararla diy• relei bay.1:6tfü ~~rdarm bu arzudan kiki vaziyet! hakkında etraflı malnmat 

HAFTALIK pty.AS hafta b1IP . U . de kuvvetli bir tereffu mcylı 23,55,24 yarınkı program. f " betile gelen yerli ve yabancı feragat ettmıaını lzmirlaler ve Egeliler na- elde edebUmck tmkt\nsıtbğından §ikl· 
Buğday fiatle~dlle ~=hafta içinde ~ektedir. İhracat e fa~cı: OPERALAR VE OPERETLER uar ~lun·~am manasile bütün konforü mına rica ederim. Bay Lütfü Kırdar yet etmekte ve alınabilen haberlmn ha-

l t ffU ıneyı er . b" kısmının matlOp knlıtcdekı 21 20 K·· . b w· d k gezgın erı 1 d L• T'' ,_. . a L. unan ere . 1ı }ardan ır , __ , d darik ' onıgs erg: ın sorun §en a- · ı • . hatlerini temin İçin c400000> unutmama ı ır Jı;I uraıyenın t flUıun· rlçtekl ermeni MkArını tntınin edemeyip 
l:ıldşaf etmıştlr. Anadolu rna U rı aUhsal mıntaJYUarırl an te d 1 ı e ıstıra d -ı.. el b' l' . 1 • d 
• Piyasaya az nıikdarda ekserisi şark m~b~teccklerlne &ur kanaaileri dolayı- ın .·~" lira ~bi bir para sarf ederek muazzam an ~~ 1 en . ır YC: 1 gm:gın zmu en bUAkls endi§elerl arttıran blr ınahlyette 

a ,_ kt ve xnu.amelAtın eyan et- ed lara mUbayaacı A8nderdikler1 21,20 Münib: Opera balo8U. b" 1 in ttirece1'tir Bu da ,ehrin ka· ıonra dunyaca töhreti olan latanbula ui· bulunduğunu kııydettilrtm sonra diyor 
.euue e üzerinde cer ı..ı. siyle ora o R C . ır ote P e . 1 k . d- B" c -
ının~ malları la biJhaSSa .Akşeıu. ,c;yJcnnıektedir. 22,05 oma: !ona. . uttcunn en bqında ııelenidir. r~ma.dan meme etı~e onmez. ıx 14e· ki; chakikat halde bir ermenistarumıı. 
nı.ektedır. Bu 1~ flatler }ıayll uerı. Stoklar azaldığından elde mevcul pa- 22,35 Varoova: ispanya gecelen. Yine fuar vesilesile lzmire gelen zi)'a· lıler 110 muhakkak ki lıtanbulu çok sever mevcut olduğunu ve bunun da sulhu ko. 
t_Y~ Konya ~. • )amutların m~t fin!lerle satılaca{,rı BOYOK KONSERLER .1 r E 

0 
bölgesinin sinesinde yatan ve her fırsatta letanbula gideriz. rumtik isUyen deınokrnt devletler cep-

~=dolu bUğdaY}arlnJD ::~- ünıidi vardır. Pıyasa sağlamdır. 16,30 Hnmburg: Mozaıt, Schubert, retçı ek ~et ifade eden eıki zamanın Türkiyenin üç büyük ıehrinin kendile• hcsinde bulunduğunu ve (kardeı)TUrk).. 
ıkülll etli ~ ~~Uz.deki bir ÇEKlRDEKSİZ tlzOM : Berliot ve sair bestek&rlann eser• ve ~o • • mahallerinde görmek fırsatını rtne has ;tlzelliklerl, yerli Ye 7abancı .ay- yenin dahi bu cepheyi te,ldl eden dev· 

t ofduğundan fiatlebrin_?ı~lril ~lıne çlnd '--d t ,_,
8 1 leri. besuler elnnı yalı celbi için birer cazibe olarak kalma· lctler arasında olduğunu blliyonn. 

içinde de ugu-- edilın•k· Son hafta f e ,uur.><ı asa hm~ o an t"L ur ar. Q.... • --'- • • 
hafta ~ iabJniıı kalite! rdeld ldrdeksiz. UıUm mikdan- 16,35 Droltvich. Beethoven. 1'AYel, t ir halkının fuardan beklediği pek lıdu. Ankaranm ön ~bir olrnıu. ltıban• Şu halde, bugUn için ermenı.tanın ~ 

~blliyettnl k vilAY•t- nın 20~9 çuv!İn baliğ olduiu bilhesap Schumannın eserleri. lı; zm le fevkalade umraniyeti, medeni hayatı. niyeti ve mUdafaası meselesi eski haddi 
~o 1zuıir piYA.S'pnda ~i }Uzumu anlaşılmıştır. 20,45 Beromilnster Mozart ve aair bC9- ço 1 tur~r bugün 1ürkiye Cümhudyetinin btıyUlc varlığı Türkiyemizin yeni kurulu• mahlyetlnl kaybetmi§ demektir. Ancak 
lerl buğdayları bulundu~ 0}nıaktadır.. Borsada gündeli~ iti~ariyle y~pıl~~ş tckürların eserleri. ;;ıd elen bir ihracat ıehrf olduğu pındakl tariht ehemmiyet ve kıymeti ve bugUnlcU umum! kararsı.ı1ık içerisinde 
}nıkdar ınevru~~ J~\lllluna ınebnl üzüm satışlnrı-tarih, mıkdar ve fıat ıti· 21 ,20 Breslnv: Schubert, Haydn ve ~nld n e g iyaretçisi olan bir ıehirdir. nihayet Atamızın ebedi istirnhotg&.hının yaları istikbal hakkında söz aöylemek bir 
Maaınafih_o~...na karf1 talep kuvvetli barlylc ş~~ledir : "kd Beethovenin eserleri. Ea e en az ~ fuar l:zmire senenin mu· Anluı.ıada oluıu en büyük cazibeaidir. cUrctkilrlık olur. Onun için biı.i tatmin 
!Anadolu ~-- Satış tarihi mı arı nz çok ı.ı d M ntemasyona 1 L - ek b ,_ d b te elll kAf bizi 

}ıararetlldir. çuval 21,20 Straeburg: ıay n ve ozartın a en bir zamanında gezgin eelbetmek· Istanbulun tabii güze likleri. navuı, gü- etm aııı.ımın an u s ı ve 
ve~PA : _ 14 • 6 _ 939 15 14.50 15.00 eserleri. t::i Bu ziyaretçi akını ıehir hayatına ut eulan. büyük tariht lbideleri, büyük Erivan1a dau:m mUnasebeU.en ın~m 

- üzerine muamele mevsimi gel- 15 - 6 - 939 571 14.00 16.00 22,35 Floransa Rossini, Mozart, ~ baı bir renk venr. Şehirde alış veriş tehirlere yakışan hali ve nihayet ithalat etmek 1~ bır sebep olamaı.. Bu biziın 
ArPBlın-p""" rağmen işlerde kuvvetli 16 - 6 - 939 339 12.75 16.50 bussy ve Dase.llanın eserleri. h ti b 1 ot-ll-r dola• JoLanta- ve .anayi baJun:undan 8hemıni)'eti en hü-. sarih hakkımızdır.> 

o ~ ............. ııar e 939 88 14 00 ıs 50 arare e aı ar, ~ ~ •• JI; 

sfikt1n.t vardır· ~catlitÇ barpab' 17 - - 693 12•50 17·00 22.35 Prag: Muhtelif bestekarlann ı-z. r guinol•rda insan kalabalığı gö- yük casib..Klir. lz:mire gelince dUnnya -----==----
'ddl 8 kuvve te~ il- 19 - 6 • 939 · · · • .,.. e • • · • • • • iJ BA~l't ... & n & L-kt,asından cı v al 1 20 6 939 353 11 00 16 00 cserlen, r\ll vesaiti nakliyede hummali bir faa· ımı.IDI tütUnU, üzümü ve ıncin e tanıtan ~.......,.. 

IW aktadır. H en 8 ıcı mev· - - · · 22 50 L '"k b W L' Ç • h' ı. d" · · k E J tta bulunmam ik.Lkuvvetll tüccarımı- Yekt1n 2059 • u sen urg: agner, ısız, e.r· Ji.Yet göze çarpar. lıte bütün bunlar En~ bu ıe ır, Ken ısını anca nternuyona 'Yerlleeek ktlktlrt 
de bulunan ibSn1 nuntakaların· Ve bu suretle mevsim başındnn işbu penin ve sair bestcklirlann eser- tarnasyonal fuarın lzmir halkına bnaktı- fuan ile tanıtmaia batlam11t1r. Bu da B ır. l kli kükürtl . Et'bank 
ınUbayaala~ ist ılmıştır neşriyalunı:z: tarlhine kndar borsada sa- leri. ği faydalardır Jzmir Hinterlandının da lzmirin cazibeıdcUr. Ne blur .bu cazibeyi t ~bcıdnra -~~~ Ziraat vckroettyl~ Eti 
yapbklarıbetle8!on hafbı içinde bor- tılınış olan çclkirbdeli~izlUzd ~ mikl dnılınnmn 2 3, 45 Kolonya: Muhtelif besteklrlaııa f:unir Enterna~onal fuarından pek çok de lzmrre lnnıkm.... :;~n !r:~~a ~ctnMlara ba lanmt§tır: 

Bu münase •bt kilo- 687398 çuva a a g 0 ul>u an aş ıı· 1 · SADl lPUKÇt ,_ 1 .ı... el da işaretlediğiml:z: gı eser en. istifadesi vardır. Trenlerde yapılan ten• DUn Ziraat VeKfı etinden vufıycte 8 en 
-~~~yalnız 13 çuval beyaz tır(;cltlrdeksiz UzUm fiatfori son hafta ODA MUSlKn.ERI zilut dolayısile akın akın lzmire gelen bmir ş.blr Mecliai Amından bir yaz.ı~ ~-U~~ ~'!1 ~~ blr za. 
~ elesl olmuştur. .. . . bcdd""l elmemiş gibidir. 10 nu- ı 6,20 Doyçlandzencler: Ev musikisi. manda kl>yUlUnun kükürt ihtiyacım te-
va::C~~ bugün arzettiği şekl~1J:; :: ~ rıatinde 14 - 6 - 939 ~i~- 20,20 Berlin: Höffcr ve Lanaerin eaer· IZMIR BF.J..EDIYESlNDEN: tZMlR BlRINCl tCRA MEMUR- min edeceği bildirilmiştir. 

·~ve daha eYVelkl tcnelerde h _ 'sbetle 16. 6 - 939 da 0.25 santimlik !eri. LUlaUNDAN: --
lfbi bu sene de arpa furaca~~a1 =- b~~~nezzül kaydedilmiş ise. de 2~-6-9.39 22.20 Doyçlandxender: Mozart; Beet• 1 - 57 inci adanın S2S,25 metre lzmirde Etrefpqa 8ettepelerde Kav11anın SODU 
it teşk.ilatlariyl~.:ıar: C:ğı'uca ihraç da bu nuınaı:n fia~ d~ ~a f:~1;:f hoven ve Debussynin eserleri. murabbamdald 20 .. yılı arsumm sa- Mülizim Mehmet sokağında bakkal Ödemişin Honun köyünden Dwınuş 
lakaıarından ınu u:ıru:ae eski seneler- bulmuş ve bınn.~, ~~lınuş olan değişik~ 22,40 Lcip~i: Schubettin eserleri. tıp ~kitiplikteld farbiame.i veç· Hüaeyinin ninde ;kamet etmekte Ali oğlu Hasan Hüseyin Kaya, ayni köy-
.tdeceklerdlr. Bu ___ 1 kuvvet- bu noktadan huau.ı .1 k lm ·ı_ halen :L--.-&-~L- ~Lu} Şeri den Dunnuş Ali oğlu Abdullah Erle 
ile olduğu gibi 1zmirde e~ı ve . ccek- lik z.ail olınuş ve fıatlcr 12 - 6 - 939 da SOUSTL!JUN KONSERLE~I hı e 8ÇJk arttvmaya onu. uıtur. ıaen -..uoaauu ~· - kavga etmiştir. Abdullah Er, HUseyin 
lt bir arpa piyasası teşekk~Jcaretı teessüs~ piyasanın seviyesine gel- 16,20 Mel~ik: Piyano ko~rı. ~uh~en bedeli 41~~ .~olup fe tarafına. ... • • Kn)ayı baltn ile sol omuzundan nr,r su· 
'1r ki bu tmılr tehrl ve adır mtştlr. .. ilzU 17,05 Münıh: l-landel, Zvıeeler. Beet- ihale.ı 7. 7. 939 cuma gunu saat 16 E,refpqa Karmlpqa caddesı 3 rette yaralam1şt1r. Yaralı hastanededir .. 
için olduk~~ blr rJ.Y · M~vsim s?n~:r~:a::::;.:a e: hovenin eserleri. • dad~r. lıt~ edecekler 313 liralık No. da ~an H~nanın sulh ~~ Suç?u hakkında ~ikat yapılıyor. 

BAKLA· IJl~de k5r dar canlılık mevcut olııp 18,35 Stokholmı Viyoloneel konserı. temınatını ajleden IODl'a kapalı bu- mahkemelinden 11tihsal eyledıgı 16. 
Ekonomi baftai1 satışı oiarnk yukarı- 1fa11J~\u;ctli işler de cereyan et- 20,05 Viyana: Şan konJeri (soprano) : lunmaama binam aileden ~el İf 10. 9~. tarih T• 9115 ~~· lu ilimi ~W...,.~•-lilfil'!il'.2!lgmırG~m~mE'I! 

fa işaretlediğimiz 1955 çuval bak= 0 kte~- 22,35 Droi~ich:Piyano•e§ankonserı bankasına yabnnk ........-ıe en- mnka ıcraya koyarak ilim m\lhte- Karşıyakada 
13 çuvalı kilosu 4.125 k~ •üzer m'korsadaki nWaıdarlarlca 2~.!ı-ı!3ı. (soprano). cfunene ıelirler. YUI buhman 35 lira ve 260 inan., "*-
blarak satıl.mı.ş ve m~t:3!h ısını c:ıarak tarihinde tesbit edilmiş~ ~t~~r ~ 23,05 Pragı Novakın cNoctumet u. 2- Sulama itlerinde lınılluıılmak mahkeme murahru ifbu ilanın tari~ .o.mir biçki • dikiş ve 
~uk likl ~- balintu··r Allvrevr.:ıerde fi. Uzüm fiatleri aşa20 jıd6a. g939 piya~ ı . üzere 1 kamwon tueti labn abnmuı hi teblijinden itibaren ~ gün Af'o ppka • çl~ek yurdu 
uıuame e gormuş • ' t No - 1 1 1 il J .ttL-.ı!-1!'" d L-...J_ !!..1-- • tJl..!I_ .. Mu"" '15 ve mua::..:: : atler 4 _ 4.ıo kuruş ar~~da ve şcraı e 

7 
· ].2.00 ~akine ye e~ m~gın e- nnuc uuauıı:nız veya cuua mera~- .-n• 

nazaran temevvüç etmiŞtır. . . 8 12.50 Motosiklet ki prtnameaı veçlıı'le açık ekailtmeye den ve yahut muhakeme yoluyla aıt l\IAKBUI~ Ju."'BARE 
Bakla üzerine iş ve ihracat m- 9 13.50 konulnulflur. Muhammen bedeli olduğu mahkemeden icranın geri bt- lstanlıuldan şehrimize nakledildiği-

l~iş olması k~~ndalı· ecnebası mua- 10 14.75 __ , k meraklılarına 2175 lira olup ihaleıi 7. 7. 939 cuma rakılmasına dair bir karar getirmeniz ni yazdığıuuz bu sanat evinde tedri-
~ıyasnlanndan sıparış n nrnam 11 18.00 nuu yo .. .. .. dı I a..!-L edec ki lizımd K et' ec:I .... • snta devam edilmektedir. Talebeye 
nıele'--" nntr ba'~ cereyan etmesine sa- . b sıralarında çekir- Az müstamel Har'- "e Endivan gunu aaat 16 da r. §nraa e er ır. arar 1 mn ıgınız veya- ekt 

.l\!.l"ln ~ ... ·ı Geçen sencnın u · ... 3' • ,, 64 l! .. _ "lık . '""leci h t bor !!.:l---.ı!"' • -'~-l! de .ı. az uunnnda çok şeyler öğrctilm e 
ik olmakta ve bunun da ınüşte:ı er:c ksi% .. zilın işleri tamamiyle gevşenuş marka mükemmel iki motos'iklet sa- 1 ura temınatı og en ıonra u cu uucmeuıgmız t1UW1r ccv-
teklif olunmakta bulunan fiatlenn ınu· de ~iynsn olarak 14 • 6 • 939 da tcs: tılıktJır. Fırsattan istifade etmek isü· kapalı bulunmasına binaen öğleden ri icraya tevessül olunacağı gibi ınücl- öğrenciler şayanı hayret derecede 
sait olmamasından ileri geldiği anlaşıl- ~~ S:~lcn piyasa vaziyeti bervcçhl nti ycnlea- aönuck illere Elh•mra arka· evvel it bankasına yatırarak makbu- deti kanuniyeai zarfında mal beya- ilerlemektedirler. Beş ayda maarif 
maktadır 1 ştu . ~ 'le .. liri nmda bul a...1.---.L:..._ mUdUrlüğünden musaddak diploma 

Alivre. mUbayaat her ihtimal karşı- buru • 14 - 6 - 938 piyasası sında AKDENİZ ıa.raJı sahibi bay zı e22,ncuıne28,n3,e r er. kd~~~~ u:• ~.:Ui'_.•.. veren bu müessesede 30/ 6/ 939 da 
sında spekülfısyon fikrine mUsid:iden t 16.00 MİTA'l'A miiracaatlcri.. ~iZ ta ~ !:lif ~..: kayıt kapanacakt.ır. İstekliler acele 
Yapılmakta olup fU mralarda be 1h· 8 16.50 gmız ve ate m al97 etsinler. Sonraki mUracaatler gel 
,acatı olmamaktııdır. 9 17.00 bulunclujunm takdirde hapisle ceza- lecek devreye kalır. 

PAMUK : lO 18.50 lanchnlacaiuıız icra ermi makamına 
11 

00.00 Mal yok kaiın olmak üzere tarafımza ilinea Adres : Karşıyaka Raycgfın 5e>kak. 
Son ekonomi haftası içinde borsadaı:ı Şu kadar var ki 1937 ına~IUnden Salı·htide teA,l~ olun No. 39 

tıhnış olan 111 balya pamuktan 100. - n ıhn bu tarihine kadarki satış • ur... 2165 (1281) 
Yası Akala birinci neviden olup kilosu geçe y 39 77~ ton olarak toplandığı 
53 kuruştan ve diler 11 balya Adi Aka- yek(Jn~ ~ünden Sfbu :neşriyatı- K 1 il ı 
la .~uğu 31.5 kuruştan muamele gör- ha]d~ihine kadarki bo~ satış yekt1- urşun u ıca arı 
muştur. Akala birinci neviden olan ıncz: mız61865 tona baüi olmuş bulunmakta- Elengu·· ııu·· Ilıcası Açıldı 
kfır 100 balya pamuğun iki ihracat evı nu 
arasında alınıp satıldı~ 8ğrenthnlştfr. dır. bu senenin ayni tarihlerin- y M •• • Germencik Nah 

Pamuk stoklarının azalmış olması Geçcf" ntl ve nar.aran bu sene aleyhine eni ustecır Aydmm iyeai CİYannda m.,hur tifah Eııanı11ua.M111 
h~Je fiatlerde htal olan vazi~ deki ıa ere daki eksiklik vardlt: hcalan 1 Haziran 939 tarihinden itibaren iflemeye batlaımttır. 
:m~akar bir tekil irae eyleme51 ıewş olarak aşalı Bu sene aleyhine noluan lhcammn Romatizma, Siyatik \'e envaile Böbrek, Ciğer, Mide, Me-
rnıkyasta pamuk işlerine giri§ilmemesi· No. SKr Emektı· malmu .. du··ru·· Nedı·m Soy- te ve bilumum kadın hutahldan ~kükürtlü ve çelikli banyoları 
ne saik olmuştur. 4 00 · i1t hutal.lllanna ..__ -L !L...L M!.ı- B---'-
. ~..sasen haU h~r fiatlerimlzfn yflksek- 7 

4
·
00 

..... ,ı ~ua fnau çamuru ve KJC, ıanaa ve Basur 
lıği karşısında pamuk ihracatı yaprlma- 8 a'so man 'ın idaresinde açılmıştır talıklemta lral'fl da emsalaiz içme ıuyu mncuttur. lhcammn tifai 
m~0r;asa sağlamdır. 1~ a:'ls hutalan bir çolc ayın doktorlanmmn ta'Y&İyeleri ve halkımlzm eene-

Yeni rekolte vaziyeti hakkında ~u~ terden beri deYam eden tecriibeye müatenit rağbeti ile sabittir. 
Hafta i~e borsada satıldığını yuka- sait haberler alınmakta oldultuna gorİ° Gazino, Lokanta, T..m 111taklar, Elektrik teaisah yeniden tanzim lhcaya gidip gehnek Uzere her aaat için Germencik latuyonunda 

n_da fşnrctlediğfmtz yapalJlardan 15727 bundan sonra fiatlerde tcreffO hAsı1 ° · edilmiftir. Bütün ihtiyaçlara cevap verecek tertibat abnmıfbr. üteaddit kamyonet Te tenezzüh otomobilleri mncuttur. MuJrt.em11 
kilosu hafta satışı olup flatler 51 - 54 mıyacağı MSylenmCktedir. • müıterilerin istirahati için her türlü tertibat almmıt, yeniden bir takiıml 
!:~~~ ~ ~ ~ UMtiMI PİYASA D-~~~ • 8-yolanım uilaı. 1aphiı faydalar bütün ECE halkınca malümdul'. ıaat ilave edilm' tir. Ayni zamanda gayet temiz 'Ye ucm bir lokanta 

satış olduğu ve kilosu 41 kuruş fintıe Toprak maluıullerimiZin yenı rekoıt: V"VZLV.,. rEMJZIJK RAHArUK- YENi çıldığı gibi aynca radyom ve bOl eğlenceli bit de ıazino tesie o'lu. 
borsadan gcçbildiği anlaşılmıştır. !erinden satışa fazla mal a:nedilmeIIUf .., _, uıtur. 

<•> &r. JMŞriyatma it'"'•.._== ~~;:.:ıı:~ fDARBldlf UAaLJ PRENSJBJDJR.. Sıcak yaz rtinlerlni en ehnn ıerait altinda serin çamlar.ı ,alıeein-
<Eski satış) işaretiy• byıtla a.n• ' ... -- lı•ı'btJıle llilh- ilneat eoasa lılefnıt ..W. .._.0 ile birlidıe 100, bot odaı.r 30-50 lmnattur. ~Ye hayat bahfeClen bu cennet köfeainde aeçirmeyi 
.._, _ ,,ı. .... .._.. ~ ~uk devamiiwediy;:~:·J.1..;;;.;;;.;;;.;.;;~ •• -~.;.------~---ı.LI!!!!!!!fın~·:!...· --~------------~----........ -----



.... 

H 
dı 

Kaybolan kadın 
.. . u_;ra kralı, cigarasının ucunu iki par

mağı ile sıkl§tırıp ateşi kopardı: sönük 
cigarayı kulağının arkasına sıkıştırdı ve 
kapıyı İtti. Sulh hakimi M. Kufmel oda

•ını1 Barböziyöden o gün gelmiş olan M. 
Üö Santiyasa vermişti; kendisi de ta diP.,· 

~e, karanlık. bir köıııede oturuyordu. 
- Mösyö Föncrtranj, Giyom I:§net· 

rani, değil mi?, 
- Evet, bay müstantik. Köyümüzde 

bana cPrusya kralı> da derler. Adım 

Giyom olduğu için. Zannederim biraz 
almanca bilmemin de tesiri var. 

M. dö Sentinyasın boynu, sanki bir 

ur varmış gibi şiıııti. Gözleri de patlak 
patlak olduğu için kurbağayı andırıyor· 

du. M. dö Sentinyas ne zaman bir şeye 
hayret etse veya öfkelense böyle olurdu. 
yazık 1 Çünkü bu kusuru olmasa adeta 

güzel delikanlı sayılabilirdi. 

Prusya kralı ne yapac.ağını şaşırıp san· 

dalyesi üzerinde bir kımıldandı ve hiç 
münasebeti yokken: 

- Biraz İngilizce de bilirim, d edi. 
Sonra güldü: 
- Affedersiniz, bay müstantik. Gülü

yorum, çünkü sözlerimin garabetinin 
ben de farkındayım. Almanca, İngilizce 
bilirim dedim, muhasebe ve stenografi 
dersleri gördüğümü, makine ile yazı bil
diğimi de söylesem benim buraya iş ara
mağa geldiğimi sanacaksınız 1 

Müstantik lU:tfen gülümsedi, boynu
nun altında uru andıran şiş indi ve M. 
dö Sentinyas gene, Barböziyöde nice 
bayanlara göğüs geçirten güzel delikanlı 
halini aldı. Prusya kralına dikkatle bak

tı. 

- Anlatayım, bay müstantik. Benim 

gözlerim iyi görmez.. Hem de çok fena .. 
dır. cGözlük kullan I• diyeceksiniz ama 

her camı kaça yapıyorlar, biliyor musu .. 
nuz ~ Tanesi yüz frank .• Bir kerre yaptı .. 
rayım dedim, o gün gözlüğüm düştü, 

derken üstüne bastım. Ama uzaktan iyi 

görürüm. Emlin çok yakından geçti, 
onun için fark edemedim. 

,cUnutmayın ki başında da bir atkı 

vardı. Bizim köylül•in başlannı nasıl 

örttüklerini bilirsiniz: altından yüzlerini 
görmek kabil değildir ki 1 

cGeçip gittiler. Ben de kalktım, yÜrÜ· 
meğe başladım. Arasıra başlarını ağaçla

rın arasından görüyordum. Koruyu geç
tikten sonra ayrıldılar; Emlin evine doğ
ru gitti, Anj da geri döndü. On saniye 

aonra ben de korunun ucuna vardım. 
cO zaman içime garip bir his geldi .. 

Bir yokluk, bir şeyin yokluğunu duydum. 
Ama ne olduğunu anlamadım. Uzaktan 
Emlinin evinin çatısını görünce kavra

dım. Etrafta Emlin eksikti. Kadıncağız 

seki:ı. yaşında vardır. Korunun başından 
onun evi hiç değilse üç yÜz metre tutar; 

o kadar yeri ben gelinceye kadar geçme
sine imkin yoktu. Ama bunun üzerinde 
fazla duımadım, bir ağacın altına uza
nıvermiştir dedim. l§te bu kadar, bay 
müstantik. Sonradan işin farkına varınca, 
yani zavallı Emlini son görenlerden biri 
ben olduğumu öğrenince o andaki hissi 
hatırladım ve doğrusu çok §aşırdım. 

Daha iyi duymak için öne doğru eğil
m~ olan M. dö Sentinyas, daha iyi düşü
nebilmek için arkaya yaslandı. Sonra 
doğrulup: 

Prusya kralı dev gibi, fakat halim se- - T eıekkür ederim. Mösyö Fönet-
lim bir adamdı. Kunduraaız bir metre ranj, dedi. Sizi fazla rahatsız etmek iste-
doksan gelirdi. Sarışın, kıvırcık saçlı ma
vi gözlü. Arkasına beya:ı. keten elbise, 

ayaklarına beyaz ıskarpin, başına da pa· 
nama taklidi bir hasır ıapka giymişti. 

Müstantik: 

mem. 
Güneş çok sıcak olduğu için Prusya 

kralı meydanı hızla geçti. Mütemadiyen 
su verildiği halde gene kuruyan çiçekle· 

rini düşündü. Sonra fıransızca, İngilizce 

- Sizi şu Poke, işi için ç.ağırtbm, mös- ve almanca olarak gÜfteaini de, bestesi
yö Fönetranj, dedi. Matmazel Emlin Po- ni de kendi yaptığı bir p.rkıyı söylemeğe 

ke geçen pazar günü saat dokuz sulann- başladı: 

da ortadan kaybolmu§i ne olduğunu, ne- Cherie, je Paime ... Darbin,1 love, you. 
reye gittiğini bilen yok. Onu en aon Pran- Mein Seha.iz, ich liebe dich .. 
tügard korusu tarafında görmüıler. Siz O koca herifin bildiği İngilizce ile 
de o saatlerde oralarda imişsiniz: Ne 
gördüğünüzü öğrenmek isterdim. Şurası· 

ru da söyliyeyim ki sizi her hangi bir §il· 

hit diye dinlemiyeceğim. Siz münevver 
bir adamsınız, bize çok yardımınız ola

bilir. 
Prusya kralının koltukları kabardı. 

- Gerçi asıl mesleğim çiçekçiliktir 
ama alasıra Pölit jirond, Liberle dü Sü

duesi gazetelerine de yazı gönderirim. 

Katip yazmağa başlamıştı: cŞatorÖ· 

nar da kudret çıkmazında mukim çiçek
çi ve muharrir, Prusya kralı llıkaplı Fö

netranj Giyomun şahadeti .. > 
Prusya kralı söze başladı: 
- Geçen pazar Prantugard korusu 

civarında idim. Oraya, yazmak istediğim 
bir makalenin mevzuunu rahat rahat ta

sarlamak için gitmiştim. Bay müstantik. 
Ben ilmi gayba meraklıyımdır; hatta en 
büyük emelim bu meselelerle uğraşacak 

bir gazete çıkarmaktır. 
Mösyö dö Sentinyas eli ile: cOrasını 

geçelim I> der gibi bir iıtaret yaptı. 
- Hava gayet açıktı, korunun sık yer

leri bile aydınlıktı. Haylı da sıcaktı. Ha
va sesi gayet iyi naklediyordu. Beledi

yenin saati dokuzu vurdu. Çok iyi i~ittim. 
Gerçi benim kulaklarım da çok iyi duyar. 
Fındık ağaçlan arasında oturmuştum, 

baktım aşağıdaki yoldan iki kişi geçti: 
Bir erkek, bir de kadın. Erkek Ani Pe
ke idi, kadın da zannederim kız kardeşi 
E.mlin di. Anj cıgara içiyordu. 

- Sizin oturduğunuz yer yola uzak 

mıydı? 

- Hayır. Elli santim ya var, ya yok .. 
- O halde niçin: cErkek Ani Pok .. 

idi diyorsunuz da kadın için: cZannede

rim Emlin di> dediniz}. 

alarnanca bundan ibaretti, fazlasını ö~

renmeğe de hiçbir hevesi yoktu, çünkü 

dünyayı keyifle dolaşmak için bu ka
darcık. ingilizce ve almancanın ki.fi oldu~ 
ğuna kanidi. 

Prusya kralı çocuk gibi bir adamdı! 
MAKS PAPIYON NE DiYOR? 

Müstantik. 

- Ne dereiniz, azizim Kumel ~ dedi. 

Sulh hakimi ağzını açtı ama cevap verme
di. Dört gündenberi o da ihtiyar kadının 
nasıl kaybolduğunu düşünüyor, işin içinp 

den bir türlü çıkamıyorduk. M. dö Sen

tinyas: 
- Şu işi bir baştan düşünelim, dedi. 

Elli sekiz yatında bir ihtiyar kız kardeş· 
!erini görmeie gidiyor i kardetlerinin biri 

kırk üç, biri kırk yedi yaşında, ikisi de 
gündelikçi amele. Kardetlerinden biri 
onu evine götürmek için beraber çıkıyor. 
Kadın evinden ancak üç yüz metre uzak
ta. fakat üç yüz metreyi bir türlü geçe
miyor. Artık onu kimse görmiyor, kimse 

bulamıyor! Hem de bu güpegündüz, ka

sabad::ın altı yüz metrelik bir mesafede 
oluyor. Kardeşleri bir şey bilmiyor, on
lar da bu işten bir §ey anlamıyor. M. dö 
Sentiyas bir kılı atmak ister gibi avucu

nu üfledi: 
- Bir koru, bir kaç yüz metrelik düz 

bir yer.. işte o kadar, Emlin Poke orta· 
da yok. Bir zerresi bile yok. iki kulübe 
de baştan atağı arandı, ağaçlar arasında, 

düzlükte bakılmadık bir karış yer kalma
dı. Kuyulara, bataklıklara da bakıldı ... 
VilS.yetin zaptiye kuvvetleri harekete 

geçti. Garlar arandı, arabacılara, otobüs
cülere soruldu. Gazeteler ahaliye haber 
verdi. Ama gene bir §ey yok. Gene ka· 
dın bulunmuyor. Prusya kralı bu işte 

büyü var diyecek. 
Sulh hakimi: 

- Ben büyüye inanmam, dedi. 
- Ben de inanmam. O halde bu da-

vayı akli bir aurette halletmek kabildir, 
biz de o akli hal suretini arayalım. Evveli 
şu nokta var: geçen pazar günü PrantÜ· 
gard korusu civarında Anj Poke ile kız 
kardeşinden, M. Föneiranjdan ba§ka bir 
de Makı Papiyon adında, ahlakı ıüpheli 
bir çiftlik uşağı varmış. Kümeslerden ta

vuk aşıran, olur olmaz yerde avlanan bir 

adam .. Onu da çağırtalım. 
O sırada kapı vuruldu. Yuvarlak, tam 

olgun domates yüzlü bir candarma neferi 

içeri girdi. 
- Papiyonu getirdim, dışarıda bekli

yor, dedi. 

22 Haziran Perşembe 1939 

•• •• 
h'A OZLU 

Pirinç •• ozu •• Bezelye özü 

Buğday özü Yulaf •• •• ozu 

Patates özü Mercimek ... .. ozu 

Mısır özü İrmik özü 
' 

Arpa özü KA ·oRi 
.l<VVVET Çavdar özü 

GIDA .. • 

Türlü özü Badem özü 
Bilumum Eczane, Ecza depolarında ve fJafıfıaJiye mağazalarında muvaffafııyetle satdmafıtadır. 

Hasan Deposu iz mir Şubesi: Kemeralb Bükümet caddesi No. 69 TELEFON: 3180 

• • 
• • 

• 
• 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 Telefon : 2862 
Karşıyaka satış yeri FERAH ECZANESİ TELEFON : 5023 

Izmir inhisarlar Baş müdürlüğün
den: 

Çamaltı tuzlasındaki idare malı fırın ve kahvehane ile dükkanların 
939 mali yılı kiralan açık artırmaya konulmuştur. 

Muhammen kira bedellerile muvakkat teminat paralan ll§&ğıda ya
zılıdır. Şartnameleri levazım §ubemizde görülebilir. 

İsteklilerin 4. 7. 39 günü saat 15 de bil§ müdürlüğümüzdeki komis· 
yona gelmeleri lazımdır. 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

Senelik 
muhammen 
kira bedeli 

Lira K. Nev'i 

9 00 
7 50 
6 
6 
2 25 
3 

120 
100 
80 
80 
30 
40 

kahvehane 
Atçı 
Bakkal 
Bakkal 
Berber 
Kasap 

15 
3 

200 
30 

18, 22 

Fınn evile beraber 
Sütçü. 

SOLUCAM 
BiSKüiTi 

Kiralık 
Mağza ve yazıhaneler 

Gazi bulvarı ziraat bankası ya
nında 18 sayılı Demirelli Hanının 
üst katında mükemmel tamirat ve 
tadilat zil ve elektrik tertibatı ya
pılmıttır. Resmi ve hususi daire 
olmağa fevkalade elveritlidir. 

Taliplerin doktor Hulusi cad -
desi 43 numarada dit doktoruna 
müracaatları. 

derisinin hemen her yeri kıl içindeydi. 
Korktuğu halinden anlaşJıyordu. Kendi
sinin sadece şahitlik için çağırıldığını öğ
renince içi ferahladı. 

jandarma neferi yavaşça gidip M. Kul

nielin yanına oturmuştu. Maks Papiyon 
gayet yüksek sesle. 

- Size olduğu gibi söyliyeyim, 
bir §•Y bilmiyorum, dedi. 

Müstantik. 

ben 

- Bağırmağa 

ğır değilim. 

lüzum yok, dedi. sa-

Sonra sordu. ., ' ( 

2114 (1248) 

Aklınızda kalınası 

Bu yer Mimar Kemalettin caddesi 
Akseki Bankası civarında Kızılkaya 

apartmanı altındadır 

Çeşitli iplikler, dokumalar, hususi 
yaptırılmış çarşaflar ...• 

FİATLER ÇOK EHVENDİR .. 

Zayi 
Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye 

vekaleti celilesinin eczane küfadı 
hakkında verı:;ıif olduğu ruhsat • 
nameyi bet sene evvel eczanenin 
yanmasiyle zayi ettiğimi ilan ey
lerim. 

lkiçeşmelik caddesi No. 299 iki 
çefmelik eczanesi sahibi H. Ce -
mal Bilginoğlu 

20-21-22-23-24 2153 (1266) 
D•,..llllllRl!I ........... ... 

zeybek apartmanı 
Fevzip~a bulvarında yeni yapılan 

b d ·ı·ki ı-.; u apartmanın aı.re crı raya ve-
rilecektir. 
Görmek için kapıcısına, görüşmek 

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

1-10 (1215) 
&rZ7XfT'~.1Jr/.,.'""""""6"'9"'~~ 

~aıe= T'"1?> 

BRONZ 

lzmir telefon müdürlüğünden: 
1 - Kağıdı ve lı:artonlan idareden verilmek prtile (2500) iki bin 

be§ yüz adet telefon rehberinin yalnız basılması açık ekailtmeye konul
mUftur. 

2 - Muhammet bedeli (650) altı yüz elli lira muvakkat teminati 
(48,75) kırk sekiz lira yetmi§ be§ kurUf olup ekailtmesi 10 temmuz 
1939 pazartesi saat (15) de lzmir telefon müdürlüğü binasındaki aa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ve kanuni vesaikle mezkUr gün ve saatte komisyona müracaat et
meleri. 

22, 25, 1, 8 2168 (1280) 
ıı------•aıııı1am.-ıiıılı:ıı~ ... mz.ıı--~-. ...... 

Vebolid Cihazları 
EVLER 

HASTANELER 
F ABRiKALAR VE 

BiLÜMUM SINAi MÜESSESELER 
KİREÇLİ SULARINIZI VEBOLİD CİHAZLARI 

İLE TASFİYE EDİNİZ .. 
BUHAR KAZAN VE KALORİFERLERİNİZİ 

HARAP OLMAKr AH KVRrARJNIZ 

HER TURLU iHTiYACI KARŞILIYACAK EV· 
SAFTA VE BOL i D CiHAZLARIMIZ EM· 

RİNİZE AMADEDİR .. 
rEDİYEDE KOLAYLIK BEŞ SENELİK garant" 
VEBOLİD LTD. ŞTi. İZMİR ŞUBESİ 
Mimar Kemalettin caddesi No. 15 

TELEFON : 2365 TELG.VEBOLİD P, K. No. 72 
(1198) 

Türk hava kurumu lzmir şube
sinden: 
1 - Genelkurmay bB.§kanlığının tensiplerile Türkkufu genel direk

törlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan hava gedikli hazırlama 
yuvasına orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenlerde aranacak 
belli bB§lı tartlar &§ağıda gösterilmittir, 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk soyundan olmak 
B - Bekar olmak ve yafı en az on altı en çok 18 olmak 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverİ§li olm:ı.!t 
D - iyi hal sahibi bulunmak 
E - Ana ve babasının yoksa velisinin rizMını gösteren vazıh ad

resli vesika göstermek 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasıni ve hava okullarini bitirdikten 

sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaı olarak vazife görme 
ği teahhüt etmek bu teahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldiketn ve 
hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten 
sonra masrafı Türkkutunca ödenmek suretile yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tay
yareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve tartlar hakkında daha 
fazla malumat almak istiyenler orta okul lise ve kültür direktörlükleri
ne askerlik ~ubeleri bB§kanlıklanna Türk hava kurumu ile Türkkutu 
tubelerine gönderilen matbu brötürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda aon verilecektir. Uzun geo 
len ıartlan haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkutuna sevkedileceklerdir. 

• 

- Günahtan korktuğum için .. Anjı 

sesinden tanıdım. Bana: cNe haber, 

Prusya kralı}·• dedi. Ben de: cSende ne 
haber, Ani h diye seslendim. Ani şaka 
etti. c Görüyorsun ya 1 Kaybolmasın diye 

Emline lalalık ediyorum. > Ani Poke ile 
kardeşi jül Poke, korunun yanında kü
çük bir kulübede oturdular. Kız kardeş· 

leri de korunun öbür tarafında bir ku
lübededir. Aralarında beş yüz metre ka
dar bir şey vardır. Emlinin kaybolmasına 
imkan yoktu 1 Ona da seslendim ama ce
vap vermedi. aksırmağa başladı. cSa
man nezlesine mi tutuldunuz, Emlin ~ > 

dedim. Anj cevap verdi: cEvet, saman 
nezlesine tutuldu. Jnsan da bir yakalandı 
mı bir türlü kurtulamıyor.> işte bunun 

için czannederim> diyorum 1 Emlin bana 

aöz söylemedi; gördüğüm kadının o ol
duğundan emin değilim. Ama o idi. 

- İyice kavrıyamadım. Hem emin 
değilim diyorsunuz, hem de o idi diyor
sunuz. Bu ne demek? 

- Buraya gelsin. - Emlin Poke ile karde~i Anjı gÖr· 
jandarma neferi içeriye kırk ya§ında mediniz mi} 

ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDU. 
GUNDAN SERTUG!Nt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE nış FIRÇASIDm 
Her ecza 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasina girmek istiyen orta okul me
zunlan kayıt edihnek üzere Türk Hava kurumu ıubelerlne Ankarada 
TürkJa-.u genel direktörlüğüne müracaat edilmelidir. kadar orta boylu, oılız bacaklı, zayıf, ko· 

ca kafalı bir adam getirdi. Herifin sarı -SO 
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T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli~ier ve Dcutsche Le· 1 Fratelll Sperco 

Vapur Acentası 
4DldAl'1CA 8. ~ DJ 

NAVIGA'J'IONE 

ve şürekası Maritimes A=~~:~m. Şürekası 
CUNARD LIHE K V M p A N y A S 1 ıIELLENic L1NES LTD. BiRiNCi KORDON RD.I G. M. 8. R. RAM817RC 

vante Linie 

Llverpool ve HELLAS ,.r:punı 19/21 haziran ara- BDlill rEı.. 244.J 
GI hattı THEopın.LE GAT~ ı 1 DELOS vapuru 21 hatiranda bekle- • aqoy uu.c.n vapuru sm.:!a beklenilmekte o up Roticrdam, LONDRA HA1TI: niyor. 24 hazirana ıc.dar Anvcrs, Rot- ZARA n:otörü 21/ 6 da gelerek ayni 
BOTHNIA vapuru Huiran nihaye- temmuz tarihinde gelerek ayni gUn İs- Hamburg ve Anvena limanları için yük •POLOw vapura S Hniranııla Lon .. terdan:a, Bremen ve Baaıbmg lçia yük ailn Pire Korfu, Saranda Triellte ve Ve-

tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsi1yaya ha- alacakilr: . . ve Anvers~n ıt!llp yük ~cak •• al-.ktw. udlia hareket eder. 
mal çikaracaktır k t d ktir BELGION vapuru ayın nıhayetınde d Lo d Hull . . yük AN d bek 

Gerek vapur)~ muvasalAt tarihleri, re e e ece . beklenilmekte olup Ro«erdam, Ham- armak2aman a n ra ve ıçm . KARA vapuru 6 temmuz a - LERO motörU 22/ 6 tarihinde gelir, 
lsinllerl w navlUDlan hakkında acenta H• ttirll lzaltat "malimat içim Bi- bura ve Anvena limanlan için yilk ala- a ac tır. Jenıyor. 8 temrımza kadar Anvers, Bot- ayni gün Patmos, Leros, Rodosa hanbt 

bir teahhnt altına giremez. Daha fazla ıind kordonda 151 euınaradlı LAU· eaktir. f,JVERPOOI. RAft'I terdana. Bremtn w Baınbws için Jttk eder. 
tafsilit almak için T. eo.en Rees ve Şr. KENT R~OUL ve. ŞER!K~ vapur acen- BAL~dı ARASI alacaktır. ALBANO ihtiyar! %5/6 da gelerek 

~ 2353 ~lefon numara.mıa müracaat tasına muracaat edılmesı nca oluaur. ZETS., A PLOYIDBA Li~~~~ır:: ;~!!:':;:. ~~~:va uru halen lim ~ ıün Midilli, Selanik, Dedeağaç, İs-
edilmesi nca olunur TELm'ON. 2 3 7 5 ~ ___ ..ı. Li 1 "'l ... m .. alacak P andadır. tanbul, Burgas, Vama ve K&tenceye · · A. D. KOTOR nı zam.- V9l'PO ~ n ~..... - .Btt.mendeA mal ç.ıkann.atadır. Bur&-. hareket eder. 

··-----------------·-----·· ccLOVCENn tır. '-' . Varm ft Ka.tence irin J'(lk alııcaktlr. BARLETl'A motörii 28/1 da gelerek ı~ . . . cıOPORTO• vapunınun yOıuen Is-

T 
.. vap:ıru 17 haziran 939 cu~artesı gil- tanbulda aktarma edilerek Denizbank ayni gün Pire, Korlu, Saranda, Brindisi 

. C. Zl·raat Bankası nu Kost~~eden gelip 18 hazıran 1939 ~DUMLUPINAH• vapuru ile gelmiştir. DEJI JIORSKE HJDDEL- Valona, Dr.aç, Gravuza, Spalato, Zara, 
pazar gtinu saat 12 de: HAVSLIN.JE, osı.o Fiume Trie5te ve Venediğe hareket 

Pire - Aroevutluk limanları - Kotor- 111 BOSPHORUS vapuru 23 hazirana ed ' 
Ka,.uluş ta,.ihl: J888 Dubrovnik - Sp1.it Vcnedik ve Triestcye f,D Al• R• 1 doğru bekleniyor. Le Havre ve No er. 

S 1 T.aa.-k ıs- hareket edecektir. r l ıza .. 1- • k 1 k rveç ermayes : 100.000.000 IU". ..-ası.. ANGLO EGYPTİAN • ı~:u· yu a aca tır. ROY ALE NEERLAN 
ıtube ve ajan adedi: 262 MAİL LİME .. AMERtCAN EXPORT ı..tNEs, iNc DAJSE KUMPANYASI 

Zirıri ve ticari her nevi Banka muameleleri PİRE .MARSİLYA ve PİRE BEYRUT u• • 1 EXCELLO vapuru 6 tcmmın:a dotnJ TRİTON vapuru 14/ 6 da gelerek 17/ 6 
PARA BbdKTblEllLERE 28.800 LİRA HAYFA - İSKENDERİYEYE hat n en bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. da Anısterdam ve Hamburga yük ala-

balAldn VERECEK ·CAİRO clTY. LÜKS v APUBU ile D. T. .. T. r&k hareket edecektir • 
Zinat btnb11nda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) Manilye için ~t-~yfa-lsken- l)oiwn ve Cerrahi Kadın SZEGED motörü 12 temmuza doğru J UN O vapuru 18/8 tarihinde 

••-- "'-·'· hareket tarlhlerl derİJe ıtarihlpn hare. ket bekleniyor. Tuna limanlan i"" .... m. ala- -1-L •• m.:ı-u .... ı.:u-ed- -- •-·--
au-. uu.a•menlera 1enede 4 defa çekilecek kur'a ile apğıdakl pllna göre Ut- butahklan ()peratörii ~ T..... l§m-.:"11; T ..... u... .....Y .... -- .ıstan-
nmıı,. ct.lıblacaktır : 30/6/939 24/:/939 caktır. bul Burps V ama ve Klistenceye bare-

4 Adet LOOO Liralık 4.000 Ura H/'1/939 8/'1/939 Her gOn bastalannı saat üçten IOll- SZEGED motörU 26 hazirana dojru ket edecektir. 
' • 500 • 2.000 • 28/'1/939 22/7/939 ra Atati1rk caddesi •Fa:i Birind bekleniyor.. Beyrut, İakenderlye ve SVBNSKA OIÜBNT ıJN1BN 
4 • 250 • 1.000 • GOULANDals BROTHEBS Lm kordon• 222 numaralı muayenet. Portsait için yük alacalcbr. BARDALAND motöril 20/8 tarfhln. 

40 • 
100 

• PİRE nesinde kabul eder. DUNA motarU 8 temmuza doğru bek- de beklenmekte olup Rotterdam, Ham-

100 • 50 : ::: • uNEA RELLASH TELEFON: 2t8T ~e~yor. Beynıt. İskenderlye ve Portsalt burg ve Skanclinavya lhnımlan için yük 
120 • 40 • 4.800 • LUb transatlantik vepuru iJe Pire • ıçm yük alacaktır. alarak hareket edecektir. 
160 • 20 • 3.200 • Nev. York battı Pire - Nev - York se- SERViCE MAJdTfME GOTLAND motörii 28/6 da beklenl-

DIKKAT ı Hesaplanndaki paralar blr sene içinde SO liradan apiı dil§ltll- yahat müddeti iZ gfln, Nev. York fuan DOKTOR ROUHAJJW yor. Rotterdam Hamburg Skandinav,a 
yenlere l\cramiye çıktılı takdirde yüzde 20 fazJaslyle verilecektir. için hususi r1at1er Pireden hareket ta- BUCAREŞTİ vapuru 21 hazirana için yük alarak hareket edecektir. 

Kur'alu -.de ' defa, l E7l61, ı Blrind kinua, 1 Mut ve 1 Haziran tarih- rihleri: c 11 y ~ doğru bekleniyor. K&stence Ka1u ve •ERYICB llAR.ITfllB 
lerW. tMOerMtir. ·w 1TEMMUZ1Z AliUSTOS, Z3 EYLCL I aA ar ın Tuna liınanlın için yük •lacalrtır. • ........ ~ 

- Gerek vapurlar·n muvasallt tarihleri, DUROSTOR vapuru 7 temmuzda bek- SUCEAVA vapuru 1 tıemmm •ta. 
gerek vapur tsimlerl ve navlunlan hak- len17or. K&tence Kalas ve Tum liman- ribinde plerek ıı.ıta, Ceaon, ıı.nil-
kında acenta bir teahhilt altına giremez. lan için yük alacaktır. ya, lhnmJ.an için )'Ok ve J01cu alarak 

Taze Temiz Ucuz lliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ'l'UBAK Büyük SaJepçioğlu ham karşısında .. 

' . . 
. ·, . ~ ı tı. :.· • "' .. ,,., . 

•Zümrüt Damlası 22• 
Cinsiyet Kokuları 

(Erkek)( Dif i)iki cins loıi yon( Maskülen) 
(Pemtnen) etlJıetle· 
rl berinde lfarel• 
lerl UGl'dl1' .. 

·········~~~ 
Bahar Çiçeet 

Göntll 

Altan rüya 

l"Ulya 

Limon çiçetl 

Yasemin 

Son hatıra 

Leylü 

Meneqe 

Amber 

DEPO: 
Hilal 
ECZANESİ 

Eczacı Kemal KAmil Aktaşın aşk, zevk, n~ ve sanat kokulan 

BRJSTOL 
Be yoğlunda 
.............................. 

OSMANİYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu heı" iki otelin miiateciri Türkiyenin en oaki otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d ir 44 Sene.tik • ~ idueaile bütün miifterilerine kendİIİDI 

sevdımıı,tir •..• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• lstanbulda 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buhqurlar ••• 
Huıuaiyetleri çok olan bu otellerin fi7atlan da rekabet kabul etmi· 

Daha f87.1a tafslllt almak için Birinci lzlfııı lfBMLBKB'J' VllPUl'larm buüet tarihleriyle ne.- hareket eder. 
Kordonda 152 numarada •UMDAL. lunlardül deilflkliklerde acenta me- tlhdald hareket tarihleriyle navhm-
umumt deniz Acentalığı Ltd. müracaat RAftAlfESİ DABIJ.lrB suliyet kabul etmeL 1udaJd deilflklilderde dolayı -m 
edilmesi rica olunur. Jf02'AllilSISI Daha fazla tafsl1lt için ATATtmıt mesullyet kabul etmez. D.ba fazla t.1-

Tclefon : 4072 MUdUriyet Muayeneh••: IJdnd Beyler sobk caddesi 148 No.da V. F. Henry Vuı Der sillt lçlD lldnd Kordonda FBATEUJ 
Telefon : 3171 Acenta -....vnN 39ıuı Zee ve Şsı. Vapur acentahlım milraca- SPERCO vapur acentum. mllnaat No. Z5 .a~·" : -

SAÇ EKSIRI 

\ 

at edilmesi rica olunur. edilmesi rica obmur. 
TELEFON : 2t0'1/Z808 'J"ELEll'ON : 18N • zt11 

, ................. -~~ .. ~!!!l!!!lll!!~ .. ~ll[ll!l!!...-.. 11!!!!! ..... . 

SALONDA AT YARIŞLARI 

Bir aile eğlencesidir 
. .................•......................... , 
i Maaiaa, A7• BaJw•ir, DenisJi.: =· .... Aa .... Al7 ........... , Koe-. 
• p viU)'etlerl ve bnlen ı.ı- acentaı.r ! : ~ . 
! aJ'Ml•aktad.r. : ............................................ : 

tzMtlu>E HER Tt>TCNCCDEN ARAYINIZ .. FIATI (100) PARADllL 
UMUM DEPOSU VE M'OBACAAT YERt: tzMtR hdNCt MDIÇILAR 
No. 8 - 10 MOSJttaAır sa BAı1t llOsEYtN BAHRi VE Şi'!KIP TtCA· 
RE'l'RANEst ... 

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

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayw, 26 Aiuato., 1 Eylial, 1 lkincitefrin 
t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t 1 r. 

,SiTMa İkramiyeleri:-··------.., 
ı Adet 3000 lira bk ••• 2.000 Lira 
J ,, ıooo llrabk ••• s.ooo Lira 
s n 500 liralık -· 4-000 Lira 

16 n ıso liralık ·- 4-000 Lira 
60 n ıoo llrabk - 6.000 Lira 
95 ,, 50 liralılc-· 4-7SO Lira 

1 
ıso ,, ıs Urahk ••• 6.2SO Lira 

~;-; ~:;;; 
'~~-------.ıl!l~-----------T. it Banlcuına para :ratmnalda, :ralnm para ba•t& mit olma, 

ayni zamanda talihinizi de clenemif olununm. 

Saçları dökülenlereKomoien Kanzuk r ....................................... : ............ : ............................ 1 
Slıçlum döldlbwiae ft kepeklewm ...... ..w olar. Komojen seçlann kik· i lstanbul Cağaloglu Sıhhat Yurdu 5 

lerial kunetleadirir Ye besler. Kcımojea .-çJuuı lldaudır. '.l'abU renkJedal : Sa/ı • : 
......... lltif Mr ratıhua vardır. KomoJma K•nzuk qç eksirl maru1 ~ j ıp ue müdürü Maniıalı : 
lede dıVat ~ bahmm. : : : .. : 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Başmüdürlü-

Bat müdürlüğümüz merkezindeki n:ımtakalar ve lzmirle c"-1 ka
zalar arasında 939 mali yılı içinde yapılacak ispirto ıuma ve mevaddı 
infilikiye nakliyab 30. 6. 39 sünü saat 15 de ihale edilmek üzere ka
palı zarf uıulile ekailtmeye konulmuttur. 

Muhammen nakliye bedeli 8767.80 mınakkat teminatı 657.59 lir. 
dır. Şartnamesi levazım ıubemizde görülebilir. 

isteklilerin 2490 aayıb kanun hükümlerine göre hazırhyacaklan 
teklif mektuplannı muvakkat teminat nakit makbuz veya banka te
minat mektuplarile 30. 6. 39 günü saat 14 e kadar bq müdürlüğü. 
müzdeki komiayona vermeleri limndır. 

17, 22 • 2071 (1242) 

i Operatör Orhan Una/an ~ 
• • • • 
i latenW ... t..D IMlkaincle biitiia profelÖrlen • yalan •• ucm ..._i ı.-5 
~- f.rlqk .. bdmlwa ait ... nni ~atlarla idrar :rollan, botu,! 
~ lmlM, P ........._. " ameliyatlan ha.t•l•nn arm ettikleri ,.iluek! 
~ ppbnhr. Hiç bir vwllı:ra bat vurmadan doiruca müea ... nnin! 
!Pfecelr hemtehrilerime hamt lrolayldı: ıöaterilir... : 
• • • • ! ISTANBUL- Telefon ı 23165 i 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ................................. .: 

Turgutlu belediyesinden: 
Belediy~m~in 75 lira ücretli fen memurluğu münhaldir. Taliplerin 

r:'afıa ~ekaletmce muıaddak belediye fen memurluğunda çabıma eh-
liyetlen ve bulundukları hizmetlere ait vesaikle birlikte beled" · 
müracaatlan. ıyemıze 



22 Haziran Persembe 1939 

Moskova görüşmeleri hakkında 
lngiliz Başvekili Avam Kamarasında sorulan suallere cevap verdi: 

Prensip üzerinde bir anlaşma neticesine bugünlerde varılması bekleniyor 

Sovyet Rusyanın te.klifi 
Ve lngiliz projesi arasında mevcut 

tek ihtilifli nokta nedir? 

Mos kovada Kızıl meydanda bir geçid resmi 
Moskova 2 1 ( ö.R) - Hariciye ko- israr ettiğine dair 20 haziranda ecnebi tasrihi suretile zikredilmesidir. " 

m.iseri B. Molotofla İngiliz ve Fransız menbalanndan verilen ve Alman matbu- Roma 21 (ö.R) - lngilizler Sovyet 
ıefirleri ve F orayn ofisin fevkalade mü- atınca neşredilen haberler selahiyettar bir Rusya ile müzakereler hakkında ölçülü 

messili B. Vilyam Strang arasında bugün menha tarafından tekzip edilmektedir. bir nikbinlik gösteriyor ve Sovyet hari-
2 aaat süren yeni bir muhavere olmuştur. Tas ajansı, mezkiir haberleri asılsız ciye nazırile fevkalade mümessili arasın
Bir kaç. güne kadar yeni bir mülakat daha olarak tavsif etmektedir. da nihayet bir prensip anlaşması hasıl , 
olacaktır. olacağını ümit ediyorlar. 

Londra 21 (ö.R) - lngiliz-Fransız - Londra 21 (AA) - lngiliz diploma- Niyuz Kronik} gazetesine göre başlıca 
Rus müzakerelerinin Avı:upada olduğu tik mahfilleri bugün yapılması muhtemel güçlük daima Baltık devletlerinin kendi 
kadar uzak ıarkta da Sovyet hudutları- olan Seeds - Strang - Molotof görüşme- arzularına rağmen garanti edilmesi me• 
nı garanti altına almağa matuf olduğu lerini muayyen bir nikbinlikle derpiş et- selesindedir. 
bak.kında Alman kaynağından verilen mektedirler. Bu mahfil1erde bildirildiği- Deyli Meyl bu garantiyi mümkün bu
baberler kat't olarak tekzip edilmiştir. ne göre Seedse gönderilen talimat asası lacak bir formül bulunacağını yazmak-

Tiyençin tneselesi hakkında lngiltere- dahilinde hiç olmazsa bir prensip anlaş- tadır. 
nin Rusya ile temas ettiği de yalanlan- masına gecikmeden varılması mümkün Bir ltalyan gazetesi Moskovadaki son 
mıştır. olacak ve yalnız tahrire ait meseleler ka- mülakatın dramatik olduğunu iddia et-

Londra 21 ( ö.R) - Avam kamara- lacakbr. mektedir. B. Molotof Sir Vilyam Stranga 
aında bazı mebuslar başvekil B. Nevil Bu hususta Selahiyettar mahfillerde Sovyet Rusyanın lngiliz - Fransız anlaş
Çembcrlaydan hükümetin Moskova ile, gösterilen ihtirazi kayıtlara rağmen, si- masından vaz geçebileceğini, bu sebeple 
Çin meselesine karşı hatb hareketi müna- yasi mahfillerde iddia edildiğine göre lngiltere ve Franfanın Rusya ile anlaşma
aebetilc istişarede bulunup bulunmadığı- Baltık meselesinde Sovyet tckliflerile in- ğı arzu ettikleri takdirde Sovyet şartları
nı sormuşlardır. B. Nevil Çemberlayn giliz projesi arasındaki tek ihtilaf lngiliz nı kabul etmelerinin elzem bulunduğunu 
buna menfi cevap vermiııtir. projesinde Balbk memleketlerinin isim anlatmııı ... 

Amele mebuslarından B. Vecvud şu 

Tiençinde seferberlik 
liıgiliz kabinesi dün Uzak Şark 

vaziyetini tetkik etti 

Fransız başkumandanı bir ~kert talim te~~~nde 
Londra 21 (ö.R) - Tiyençin imtiyaz

lı mıntakasında gönüllü kolları seferber 
hale vazedilmiştir. Yüz kadar kadın ve 
çocuk banyo istasyonlarına gitmek üze
re Tiycnçinden ayrılmışlaı·dır. 

lngilizlerin hizmetindeki Çinlilere 
karşı Japonların tehditleri pek az tesir 
yapmıştıı·. imtiyazlı mıntakadaki yerli 
polislerden yalnız bir tanesi istifa etmiş
tir. 

Ingiliz kabinesi bir sabahki haftalık 
içtimaında uzak şark vaziyetini tetkik 
etmiştir. B. Çemberlayn avam kamara
sında Tiyençindc Ingiliz tebaasına karşı 
diğer ecnebilerden farklı muamele h~
disesinin tekerrür etmediğini ve evvelce 
kaydedilen hadiseler hakkında Japon 
hükümetinin tahkikat vaadında bulun
duğunu bildirmiştir. Başvekil lngiltere
nin Tiyençin imtiyazlı mıntakasmda ab
lokasına tahammül etmemek kararı 

hakkında Japon hükümetini şiiphede bı
rakmadığını ilave etmiştir. 

Londra 21 (ö.R) - Fransa uzak şark
ta her harekette Ingiltereye tam müza
herette bulunacağını bildirmiştir. Sen -
gapur Ingiliz - Fransız askeri konferan
sında bulunacak hemen bütün delegeler 
Sengapura gelmişlerdir. Fransız dele -
gasyonunun başında bulunan Hindiçini 
ordusu başkumandanı general Marten 
bugün muvasalatinde askeri ihtiram me
rasimi ile karşılanmış ve sonra askeri 
valiyi ziyaret etmiştir. Elli kadar zabitin 
iştirak edeceği bu askerl konferansın 
gayesi Ingiltere ve Fransanın şarki As-

yadaki müstemlekelerinde kara, deniz ve 
hava kuvvetlerinin müşterek hareketini 
tetkik ve müzakere etmektir. 

Londra 21 (A.A) - Salahiyettar bir 
menbadan bildirildiğine göre Arita ile 
Craigie arasında yapılan görüşme, vazi
yette bir değişiklik husule getirmemiş
tir. Çünk.il Arita, Japon hükümetinin 
vaziyetini bildirmemesi ve Tokyonun 
Tiyençin işini mahalli bir hadise mahi
yetinde telakki etmeği kabul edip etme
diğini söylememiştir. 

Yakında bir mülakat daha yapılacak
tır. Bu münasebetle Japon hariciye na
zırının J aponyanın vaz.iyeti hakkında 

malfunat vereceği üınid edilmektedir. 
Londra 21 (A.A) - Dün öğleden son

ra Lordlar kamarasında beyanatta bulu
nan Lord Halifaks, Ingilterenin Tokyo 
sefiri Craigienin Tiyençin imtiyazlı mm

takasının abloka edilmesi hakkında Ari
ta nezdinde teşebbüste bulunduğunu 
söylemiştir. 

Lord Halifaks, Amerikanın bu teşeb
büsü nazarı dikkate alarak tahkikat ya
pacağını vaadettiğini ilAve eylemiştir. 

Lord Halifaks deıni§tir ki: 

Amerika ordusu başkumandanı Mozley 

tinin esasen son derece nazik bir safha
ya girmiş olan müşkülat ve ihtilafları 

artırmak istemediğinden emindir. 
Ingiltereı hükümeti, Faris ve Vaşing

ton hükümetleriyle sıkı temas halinde
dir. 

Tokyo 21 (A.A) - Japon kara ve de
niz kuvvetlerinin bu sabah Swatow ci
varında karaya çıkarıldıkları resmen 
bildirilmektedir. Bu kuvvetler, süratle 
Swatow istikametinde ilerlemektedirler. 

Tiyençin 21 (A.A) - 100 lngiliz ka
dın ve çocuğu bu sabah Chingwantao 
ve Peitaiho'ya gitmek üzere vapura bin
rnişlerdir. 

Şanghay 21 (A.A) - Buğday, un, 
sebze ve yemiş yüklü iki Ingiliz vapuru 
bu sabah Tiyençine hareket etmiştir. 

Londra 21 (A.A) - Tiyençin meselesi 
hakkında tefsirlerde bulunan Times ga· 
zetesi şöyle yazıyor: 

clngiltere hükümeti Fransız ve A.m.e.
rika ile sıkı temas halinde bulunuyor, 
Amerika hariciye nazın Hull'ün geçen
de matbuata vukubulan beyanatı Va• 
şington hükümetinin de dolayısiyle 'fi. 
yençin ihtilMiyle alakadar olduğunu ve 
bu ihtilaf genişlediği takdirde lAkayd 
kalamıyacağını gösteriyor.> 

auali sormuştur: 

- Bu sabahki haberlerin vehameti 
dolayısile hükümet lngiliz ve Sovyet er
kanı harbiyeleri arasında mümkün olduğu 
kadar süratle muhaverelere girişilmesine 

Macar Parlamentosunda 

- Craigie, dün benim de Japonyanm 
Londra sefiriyle birlikte tedkik ettiğim 
vaziyeti aydınlatmağa çalışmıştır. Crai
gie, lngiliz imtiyazlı mmtakasma iltica 
etmiş olan 4 tedhişçi teslim edilse bile 
meselenin halledilemiyeceğine ve Çinin 
icabında Ingiliz makamlan ile teşriki 
mesai meselesinin esaslı surette yeniden 
tedkiki lAzımgeleceğine dair Tiyençinde 
Japon ordusu namına söz söyliyen bir 
zatın bu beyanatına .Axitanm ,nazarı dik
katini celbetmiştir. 

News Chxonicle de Bartlett, Japon 
generallerinin Çan.kayşek:in inhizama 
uğramasından ziyade beynelmilel mınta .. 
kaların kaldırılması için bütün kuvvet
leriyle çalışmağa karar vermiş görün • 
dükleri kanaatini izhar ediyor. 

ruhsat vererek B. Yilyam Strangın Mos- B k • 1 • d • w • 
kovadaki memuriyetinin ehemmiyetini aş ve ı 1 n ver ıgı 
tezyid edemez mi} 

B. Çemberlayn buna verdiği cevapta • • • 

bu mahiyette muhaverelere başlamazdan partısını 
evvel bir anlaşmaya varmanın ne derece- . 

izahat Faşist 
etmedi tatnlin 

Japonya htikümeti, bu hususta kat'i 
bir teşebbilste bulunmadığı için bu me
selenin mahallinde halledilebileceğini 

henüz ümid ediyoruz. 
Ingiltere hükümeti Japonya hüküme-

VB§ington 21 (A.A) - Hull, matbua~ 
beyanatta bulunarak Doomanın J\meri• 
kalılara aid binaların Japonlar tarafın
dan bombardıman edilmesini Arita nez
dinde yeniden protesto ettiğini söyle
miştir. 

/ 

lspanyanınharicisiyaseti 
de mühim olduğunu kaydetmiştir. Londra, 21 (Ö.R) - Budapeşteden 

Liberal mebuslardan birisi de sor- bildiriliyor : Yukarı Macarisl:.in mebus-
muştur: l~ınm meclise ka bu1ü ve Karpat altı 

_ Hükümet lngiliz - Sovyet paktının Rutcnyasının ilhakı hakkında hükümet 
lüzumu halinde uzak şarka ela teşmilini ~aı:afmdan arzcdil~n kanun layihalarını 

ıttıfak1a kabul ettikten sonra mebusan 
nazan itibara alacak mı? 

B. Butler buna menfi cevap vermiş 
ve Moskova ile cereyan eden müzakere
lerin ancak Avrupa vaziyetine tealluk 
ettiğini hatırlatmıştır. 

Diğer bir çok İ!ltizahlara cevaben baş 
vekil Sovyetlerle cereyan etmekte olan 
müzakereler hakkında pazartesi günü 
yaptığı beyanatına şimdilik. ilave edile
cek hjç bir şey olmadığını söylemiştir. 

Amele mebuslardan Notl Baker sor-
muştur. 

- Hükümet bütün tekliflerinin şarki 
ve garbi Avrupada tam müsavat şartına 
istinad ettiğini Sovyet hükümetine açık
ç.a anlatmış mıdır? 

B. Çemberlayn - Evet, bütün tek
liflerimizin filhakika bu tam müsavatı ka
bul ettiğini daima iddia ettik. 

Moskova 21 (A.A) -Tas ajansı bil-
diriyor: 

Sovyet hükümetinin Sovyetler birli
ğinin uzah §ark hudutlarının lngilterc ve 

meclisi bir tayyare sandığı tesisine ka
rar vermiş ve Nasyonal Sosyalist me-
buslar tarafından verilen istizah takrir
!erinin müzakeresine başlamıştır. Bun
lardan mebus Kuloman ecnebi ve bil
hassa Alman menşeli tahsisat meselesi 
hakkında hükümetten istizahta bulun
muştur. Baıı,•ckil son bir nutkunda bu 
tahsisatın çaprast oklar Nasyonal Sos
yalist fırkasına tediye edildiğini ima et
mişti. Mebus hükümetin bu iddiayı is
pat etmesini talep etmiştir. 
Başvekil 8 ve 9 inayısta Zurih borsa

sında ecnebi milliyette bazı kimselel'in 
600 bin pengos salın aldıklarını söyle
mistir. Kont Teleki ilave etmiştir : 

Halbuki, milli Macar bankası memle
ket ekonomik hayatında bu meblağın 
istimaline ait hiç bir iz bulunamadığını 
bildirmiştir. Bundan anlaşılıyor ki bu 
mübayaat intihabatla alakadar bulunu
yordu. 

Gazetelerin bu mi.işahededen çıkar
dıkları neticelere ve yaptıkları ima ve 
tefsirlere gelince hUJ...i.\met gazetelerde 
yazılan şeylerden mesul olamaz. 

Çapras oklar partisi reisi kont Teleki
ye c van vererek deınistir ki : Başvekil 

Bu siyasetin hedefini tayin sela
F ran ko' da imjş.u hiyeti yalnız 

Londra, 21 (Ö.R) - uTayrnis» gaze- len resmi tebliğ iki amiral arasında tam 
tesinin Faris muhabiri dün Fransız ha- bir fikir mutabakatinin tezahür ettiğini 
riciye nazırı bay Bone ile İspanya sefiri ve neticenin her iki tarafı da tatmin ey• 

' B. Lekerika arasında cereyan eden mu- lediğini kaydetmektedir. İtalyan amira· 
havere hakkında tafsilat vermektedir.. li ;varın Romaya hareket edecektir. 
İspanyol sefiri İspanyanın harici siyase- Ispanya, Portekiz ve Fas sularını zi. 
tini tayine yalnız general Frankonun sa- yarete çıkan birinci İtalyan filosu Bale
lahiyeti olduğunu ve bu sebeple İspan- ar adalannda Falına de Mayorka var
yol hava ordusu kumandanının ahiren mıştır. 
Torinoda münteşir •Stampan gazetesine Roma, 21 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri
verdiği beyanatın İspanyanın resmi gö- ne göre Fransanın İspanya sefiri ma

~ rüşlcrine tevafuk etmediğini söylemiş- reşal Petenin habersizce Parise gelme-
Tuna frzeriade seyrüsefer tir. si, Fransarun Berar, Hordana anlaşma-

Bu beyanatta İspanyol hava kuman- sını tam olarak tatbikte gecikmesinin İs-
mcmi~tir. Partinin intihabat mücadele- projeyi terkettik. · 
si i"intull d - h · p . ,, __ , p .,.,.. :t' · . k'l" d b kil danı demişti ki : Italya bir müsellah panyada sebep olduğu iğbirarı bildir-

" an ıgı ta sısat arti eu<:Uarı <l.'?l"~ paı ısı ı·eıs ve ı ı e aşve .. d 1 .. ükl" • b" k · · d. İs ıı b'ıı.-- ·· 
tarafın an temin edilmiştir. Bir aralık tarafından verilen izahatın kendisini tat- ~uca e ey.e,. sur enecek olur~a hıç ır ~e. ıçın ır. panyo ar .l..llli:llSsa cu.m-
intihabaLta kullanılmak .. b. b uk. 1 • t d' a· . .. 1 di B kabil Ispanyol sılahı, ve hele hava sılam asla huriyetçiler tarafından Fransız banka-

uzere ır uç mın e me ı.,mı soy e . una mu lak t kal larına yatırılmış olan İspanya bankası-
milyon pengoluk bir istikraz akdi niye- diğer mebuslar kont Telekinin izahatı- İay amaz._ . İ . 
t . d •d'k v· d ~ t t . k" buldukl bildirdi} spanyol sefırı, spanyanın mihver na ait altınların iade edilmemesinden şi-
~n .e ı ı .. ve ıyan.a a bir Alman ban- ru a mın ar arını er. devletlerine bir askeri anlaşma ile asla kayetçidirler. 
/sı~a. murac.a~t tttık. ~~~ k~n~_im, ph.ıar- Diğer bir mebus ecnebilerin dahili si- bağlı olmadığını kaydetmiştir. Mareşal bu şerait dahilinde İspanya 
ı reısı muavınıy e ve uçuncu ır Ş3 s- ynsete müdahale mahiyetindeki entri- Roma, 21 (Ö.R) .:..... İtalyan bahriye Fran5a münasebetlerinin salaha yüz tut-

la birlikte hu teşebbüsü yaptım. Fakat kaları hakkında dahiliye vekilinden is- ·· t A · ı Ka al · Fr d iks masının beklenemry· ecegınu· 
1
· bildirmı"ştı·r .. • t a•U• o k d• • b 1 d ı • mus eşarı mıra v yerı e er • 

ıs c ıgımız.. re ı~ı. u ama 1 r. · tızahta bulundu. Dahiliye vekili dedi ki: hafende Alınan filosu başkumandanı bü- Fakat Fransız gazetelerine göre, İs-
Banka boyle hır ikrazda bulunmazclnn . .- B~ gibi n:ıüda?aleler: ma.t:u. olmak yük amiral Reder ile iki müttefik mem- panya ile İtalya arasındaki münasebet

evvcl Macari~ianclal::i Almanlar partisi- ıçtn drurna vazıfcmı yaptıgım gıbı neza- Ieketin denizlerde iş beraberliği hakkın- lerin pek samiml olmadığı ve bunun ak
nin reyini alm::ık istediğini ve intihabat r~t m.ev~iinde kal?ıkç~ ayni şekilde v~- da müzakeratta bulunmuştur.. Amiral sine olan resmi beyanatın ancak zeva
dcvrc inde acıkça böyle bir para vere- Z.Lfomın ıfm:ında hiç hır zaman tereddut Reder ve amiral Kaval eri arasındaki biri kurtarmab matuf bulundu u iddia 


