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llin münderecabndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. Ctlmhuriyetm 11e Cümhurivet eımni" 'be7cçid, ıa'bııhlan çıkar aiya$i gazetedir 

Kral Zogo sabık Başvekili 
Londra ve Parise gidecekle 

Jıtanbul 22 (Hususi) - Bir müddettir iıtan
bulda bulunan Arnavutluk kralı Zoıo, Atinada 
bulunan eski ArnavutlUk bafvekili Koço Kata
niıün ıehrimize muvaaalatini müteakıp Pariae 
ve oradan Londraya gidecektir. 

Yeni >... Matbeumda Baaılmlfbı'. 

Harp ihtimaline karşı hazırlık 
Londra Erkinıharbiye 
görüşmeleri devamda .. 

llısır Harleiye Nazırı 

Harp halinde lngiltere - Türkiye ve Polonya 

kuvvetlerinin telif ve tanzimi görüşülüyor 

k askeri hcyc.>ti Londra elçimiz Dı. Tevjik Ril§tü Arasla 

Tehlikeler Japon ültimatomu 
Karşısında . 
, 011ye, aı:ya. barış ap nlar vatov lımanını ---.-tz----

1 k tısa t müsteşarı 
cephesinin UdJii d d •• t tt • J 
ınüttefllıl sayılabUlr a 00 zap e ) er•• -*Hatay pauyonuna 

~OCAKOCLU LONDRA, 22 (A.A) - Röyter ajan
sının Svatovdan öğrendiğine göre, Ja-

A d ba hd
.t d pon deniz mnkamatı bugün Svatov li-

Orta vrupa a rışı te 1 • e e~ manında bulunnn ecnebi harp gemileri-
ıneselelerin hiç biri bir adım gerılemış ne bir ültimatom vermiştir. 
değildir. Yalnız bugünlerde nazara Bu ültimatomda ecnebi gemileri ni
çarpan bariz bir sessizlik vardır. Bu hnyet öğleden sonra saat bire kadar li
sessizliğin ne doğuracağını kimse mandan çıkmış ?imaları lAzını geldiği 
tahmin eyleyemiyor. Beynelmilel tebliğ edilmektedir. . . 

· · eh · k ·1 Ll d b"r İngiliz destroyen ile hır vazıyetın nezaket ve v ametı e sı - man a ı . bul ktadır 
. de Anıerika destroyen uruna . 

nııyor, arhyor. R .. yter ajansı, bu ilci harp gemisinin 
Avrupada askeri ittifakla~ ~~ru- limn:dan ııyrılmıyacakla:ını ve or~~~ 

lur, erkanı harbiyelerin mesaı ıştıra- kalarak İngiliz ve Amerikan menaf11?ı 
kini temin edici temasları devam himaye edeceklerini ilave eylemektedir. 
ederken Uzak Şarkta neticeleri çok Tokyo, 22 (Ö.R) - Siyasi ınahafil 
vahim olabilecek yeni yeni hadiseler Svatovun Japonlar tarafından ~P~ 
vukua gelmektedir. ehemmiyetle tefsir e~yorlar. Bdu ~gda ~ 

D ·· l b def ç Kay Şeki serbest enız e 
unyaya hakim olan huzursuz u- e . 1 ~ .• d mahrum etmek ve 

ğ d w l k son ıaşc ussun en . 
u orta an kaldırmaga ça ışır en, ç· . A a devletlerinin Ufuzwıa tabı 
Ş k · hl"k mı vrup k · B ar ta ve Garpta yeni yenı te ı e- kılan son limanı ele geçirme tır. ura-
ler!e kar!lılaşmaktan kurtulmak sı ayni zamanda Japonlar için milkeın-
rnümkün olmıyor. _SONU 4 ÖNCÜ sAftiFEDE -

Hatayın lıurtulUJunıı 
gösteren bir temsili 
heylıel lıonacagını 
söylemiştir._ 
İzmir :fuarına iştiraki takarrür eden 

HaUıyın fuarda yapılacak tesisatı için 
tetkikatta bulunmak üzere Şehrimize 
gelen Hatay iktısat müsteşarı B. Celal 
Akyürck dUn akşam bir muharrirlınlze 
şu beyanatta bulunmuştur : 

- ıHntay, son kurtuluş bayramının 
verdiği heyecanla İzmir fuarında varlı
ğını teşhir etmek için büyük bir iştiyak 
göstermiş idi. Bu arzusu bilhassa İzmir 
fuar komitesi reisi Dr. Behçet Uz tara
fından çok alfıknlı bir surette karşılan
mış ve Hatay için sergi sarayının en mu
tena bir köşesi tahsis edilmiştir. 

Bundan başka sergiye girerken sağda 
ve sold? ayrıca birer vitrin verilmiş ve 
bunlar ıçln mutat olan her hangi bir üc
ret mevzuubahis edilmemek nezaketi 

1 ·ıı · ç· de . gösterilmiştir. 
ngı erenın m kı sefiri Sir Ebekker _ SONU 5 İNCi SAHİFEDE _ 

Dünya günlük bir ömür yaşıyor. 
Yarının ne olacağını hiç bir kimse 
kestiremiyor. Uzak Şarkta beliren 
tehlikelerin ehemmiyeti, hiç te Av
rupadakilerden daha az değildir. 
Garpta beklenilen ateşin şarkta pat
lak vermesi müsteb'ad sayılamaz. 

Strang Rusyadan dönüyor 
Şu kadar var ki taarruz emel ve 

hırsı besliyenler, hasımlarına hareket 
noktalarını sezdirmek istemezler. 
Tehlikeyi şarkta gösterip garpta ha
rekete geçerler. Bunun aksi de varid 
olabilir. 

Cephe kumandanlarının bile çok 
defa kullandıkları bu taktik beynel
milel siyaset alemine de girmiş bulu
nabilir. 

Bu itibarla barış cephesini teşkil 
eden devletlerin bütün ihtimallere 
göre hazJrlıklarını tamamlamış olma
ları lazımdır. 

Devam eylemekte bulunan çalıı
maların da bu gayeyi istihdaf eyledi
ğinde şüphe yoktur. 

Yalnız İngiltere ile Sovyet Rusya 
arasındaki müzakerelerin biraz uza
mış olması T otaliterleri ümide dü
§Ürdüğü gibi barış cephesi umumi 
efkarında da hoşnutsuzlukla karşı
lanmaktadır. 

Er ve geç behemehal bir anlaşma 

lngiliz - Fransız teklifleri Moskovayı 
henüz tatmin etmemiş bulunuyor 

. Londra 22 (A.A) - :fDgi~iz. gazeteleri diln Molotofla Jn
gıHz ve Fransız mUmessillerının yaptıkları mUllikat h kk 
da Tas ajansının neşret1iği tebliği mevzuu bahsetmelact ın-
b ··ı~'- t . t . i b" c ve u :mu HKa ın memnunıye vorıc ır neticeye varmadıg· 
kaydeylemektedir. mı 

Times gazetesi Strangla beraber Moskovaya gitmiş olan 
Robers'in bugUn tayyare ile Londraya döneceğin1 yazmaK:
tadır. 

Bu gazete pek nikbin görUnmiyorsa da müzakerelerin her 
snfhasındn bir çok milli menfaatlerin \•e muhtelif noktni na
zarların nazarı itibara alınması l~ımgcldiğinc binaen müza
kerelerdeki terakkinin zaruri olarak yavaş yürüyeceğine i§a-
ret eylemektedir. · 

Moskova 22 (A.A) - Tas ajansı tebliğ ediyor: 
Bnşvekil ve hariciye komiseri Molotof 21 Haziranda Ingi

llz büyilk elçlsi Seeds, Fransız bUyUk elçisi Nagglıır ve sı
rang'ı kabul etmiştir. Bunlar yeni Ingiliz - Fransız teklif -
!erini tevdi etmişlerdir. Bu yeni teklifler de Ingiltere ve 
Fransanm bundan evvelki tckliflerinin tekerrüründen bar 
ka bir §ey değildir. 

Büyük bir eseri sarsmak
tan sakınmalıdır •• 

lzmir Enternasyol fnarıua bütun 
Türkiyenin malı ve eseridir ... 

- YAZISI 7 İNCi SAHiFEDE -

Batıray geliyor 
Kielde denize dalma 

tecrübeleri yapılmıştır 

ile neticeleneceğinde tereddüde ma
hal bulunmıyan bu müzakerelerin 
müıkülatı, Baltık devletlerinin vazi- Fı 

Sovyet hariciye komiserliği mchafillnde kaydedildiğine 
göre, yeni Ingiliz - Fransız teklifleri bundan evvelkilere nis
betle her ha~ bir terakki kaydedecek :mahiyette değildir. 
yo~ari.s 22 (A.A) - Havas ajansı, Moskovadan istihbar edi- Iırtanbul 22 (Hus~) - Almanyada elde denize dalma tecrübeleri tam biı 

8
,.,. ordusu bCl§ktımandam general Gamelin ile lfı.giliz Diln saat 17 de B. Molotof ile B. Potemkln, iki saat ka- i~şa. edilen Batıray denizaltımızın tesel- muvaffakıyetle yapılmıştır. Batıray bb 

- SONU 2 INCf SAHiFEDE -
HAKKI OCAKOCLV 

1! ~rduau büyük erkdnıha.r'biye reisi Lord Gort dar B. Seeds, B. Strang ve B. Naggiar ile görilşmilşlerdir. lumU için buradan giden heyetimiz ve haftaya kadnr limanımıza geürilecektlr. 
,,e general Eostwood bir anıda - SONU 1 İNCl SAHİFEDE - Berlln bilyük elçimizin huzurunda Ki-
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Süleymaniyenin 

azamet 
kuvvet 

ne idi •.. 
durumundaki o heybet, 

Türkün o devirdeki 
temsil ediyordu ve satvetini 

•• BJ'l'ME •• 

--

$E.HiR H.ABERLERi 
Karşısında 
Tehlikeler 

Valimiz 
F oçada su işi ile 
meşgul oldu 

Izmir Fuarı için ---tr---
S ov yet Rusya, fJarq 
cephesinin taJJli 
müttefUıi saydaJJDir 

Parti 
met 

teşekkülleri ve mebuslarımız hükü
nezdinde teşebbüsler yapacaklar 

-~-
HAKKI OCAKOCLU 

lzmirin 

_,,._ 
Kemal Alanba t· 

Ege Lisesi 

En Güzel Yeri 

Şehir Gazinosu 
AÇILDI 

İzmirin cnısalsiz gurubunu modern bir bahçenin yeşilliklerf arasında 
seyretmek \ 'C enle:-; mezelerle buzlu içkiler içmek için J'Cgfuıe yerdir. 

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

Nasıl olur? 
••••••••••••••••••••••••••• 

İzmir Enternasyonal Fuarının doğuşunu; inkişafını yalnız lzmirde 
yaşamış bir ferd olarak değil; lzmirin Sıhhiye müdürü, belediye baş 
hekimi sıfatile adım adım takip ve takdir etmiş; hatta Manisa valisi 
iken o vilayet namına bir de paviyon hediye etmiş olan İstanbul valisi
nin dün yardımcısı olduğu bu esere bugün zarar vermeği nasıl tasav
vur edeceğini hala - beyanabnı okuduktan sonra da - anlayamıyorum. 

İstanbul; kucağında asırların doğurduğu binbir şaheser taşıyan bir 
memlekettir. Eski devirlerin en mü~kül şartları içinde dahi dünyanın 
dört bucağından bu eserleri görmek için yüz binlerce seyyah akın 
ederdi. 

Tabiatın esasen turistik olarak yarattığı bu şehrin belediye reisi ve 
valisi için her şeyden evvel yapılacak iş - Cümhuriyet topraklarının bir 
köşesinde mevcut olan bir eseri ızraren taklid değil - gelecek seyyah
lara temiz yemek, temiz yatak, temiz yol, bol eğlence temin etmektir. 

Bir şehir ki daha sakinleri modern ve muntazam bir otobüs servisine 
1 kavuımamıştır. 
ı Bir şehir ki henüz halkını sokakları güneş değil semayı dahi görmi

yen evlerden kurtarılamamıştır. 
Bir şehir ki bir türlü kaldırımlarının parke taşlara tersine çevrile

memiştir. 

O şehrin belediyesi nasıl olur da bu kadar mübrem; acele tedbire 
muhtaç; takdir vesilesi olacak iş yığınlarının karşısına bir de ( En ter· 
nasyonal Fuar ) dikmeğe kalkışır~ .. 

Her şeyden evvel şunu bilmek ve kabul etmek lazımdır ki ( Enter
nasyonal Fuar ) işi bir ( İzmir~ İstanbul ) işi değildir. Bu memleketin 
bir iktısat davasıdır. Büyüklerimiz de senelerce gösterdikleri maddi 
ve manevi yardımlarla hu davanın kıymet ve mahiyetini takdir etmiş
lerdir. Hepimiz bu RlÜşterek ve tek davanın halline ve muvaffakıyetine 
çalışmak mecburiyetindeyiz. 

Çetinliği senelerce devam eden tecrübelerle sabit bir davanın halli 
uğruna bütün kudret ve kabiliyetleri bir araya toplamak icap ederken 
- şu veya bu mülahaza ile - yeni davalar ihdas ederek kuvvetleri dağıt· 
mağa hakkımız yoktur . 

« Taklit > ; yepyeni eserler vücuda getirmek kudret ve kabiliyetinde 
olmıyan insanların karıdır, biz Lütfü Kırdarın böyle bir vaziyete gir
meğe muhtaç bulunmadığına emin olarak müsterihiz ... 

A. M. ÇINAR 
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il . B d I SON HABER 

Lord Halifaksın nutukları 
j zmır - an ırmaj 
• • 
rrenlerlnde haz..,.. 1 
suzlalı veren bir : • vaziyet var.. i 

'' 

IMnir ile l•tanbal araaında- ı 

S ti 1 • • k ı • • k lı.i yolcalalı. tıflli• yalı.arı on ovye er e muza ere erınnz ma - e ~= i:J::::t..:";:,'6:: 1 
sada matuftur, yakında anlaşacagv ız, ~ fu:':t::u!:dr;:e,c;:,:f,ı~~i i 

' : ham.Jarının da tetkili edıl- : 
: melde balunduğanu memnu- : 

B• • •b• d •• •• J ) b• ) k • t• ! niyetle haber alıyoruz. Eğer 1 
JZJm gı ) UŞUDeD er e lr eşme IS lfOfUZ : solı lıiiçiilı i•ta•yonlardalıi ! 

LONDRA, 22 (Ö.R) - Dün akşam edilebilecek her teşebbüse karşı garanti mış ve demiştir ki: i môntuız teuakkullar lı.aldırJ- 1 
hariciye nazın Lord Halifaks şerefine verdik. •Lord Halifaks İngiliz .şerefinin vika- ! "!lf oha, en az bir ve bir bu- ! 
bir ziyafet verilmişP.r. Lord Halifaks •Sovyetlerle müzakerelerimiz ayni yesi ve İngilterenin bütün taahhütleri- : çulı saat daha kazanmak : 
nutkunda ~ siyasetinin dayaııtiığı maksada matu~ ve ya~da. b~ an- ~in .sıkı sı~~ya ~e:!ne ~etiril_?lesi azmin- i mümlıiitulür. Geleceği •Öyle- • 
prensipleri göstermiş ve demiştir ki : Jaşma hAsıl olacagına emnıyetimız var- aedir. İngilız hukwneti samimi sulh ar- .1 · irin l l .. t 

-Bizimle ayni fikirde olanlarla birleş- dır.• zusunu ispat etmiştir. Hiç bir istihza nı en yenı ma e er e ~a 
~ek istiyoruz.. Niyetimiz hiç kimseye Hariciye nazın Uzak Şark vaziyetini onun bu arzusunu gizliyemez. Bunun te artır~ır.a 10-12 •aat ıçın
hücum etmek değildir. Fakat bütün gözden geçirerek Japonya ile ihtilafın neticesi olarak meşru emeller besliyen- de lzmır • fıtanbul yolculu· 
kuvvetimizle terazinin kanun ve meşru- Jnglliz siyasetinin yanlış bir tefsirinden lere yardım ediyoruz. Eğer istemediği- ianu yapmak çok kolay bir İf 
tiyet küfesini, kanunsuzluk küfesine ileri geldiği kanaatini izhar etmiştir. miz bir ihtimalle karşılaşacak olursak, haline gelecelı.tir. 
karşı basmak azmindeyiz. Bu sebeple, Ziyafette hazır bulunan Lord Çurçil bütün İngiliz imparatorluğu birleşmiş Buna intizaren bu hat üze. 

• 

bazı milletlere istiklallerine karşı tevcih Lord Halifaks şerefine kadehini kaldır- olarak vazifesini yapacaktır.:ıı rinde Hyahat edenlerin bir 

Bir Italyan •• 
goruşu 

•• •• 

En iyi ltalyan unsurları sistematik 
şekilde Fası terke mecbur edilmişler 

utırabı vardır. O da elı.apru 
tTenlerinde yemek uagonu • 
nun balunmamaaıJır. 
Artılı deulet demiryollarının 

.. iıletmuinde garptekilerden 
! hiç geri bir meulı.ide bulun -
5 mıyan memleketimiz için ka-
5 tarlarda yemek •alonlarının 
balanmamaaı cidden çolı ga
rip oluyor. Teıelıküre fayan
dır ki lzmir ·Ankara araaın
da yatalılı bulunan günlerde 
yemek •alona ilaue edilmif· 
tir. • Roma, 22 (Ö.R) - Fasta yerleşmişlsuretle İtalyanların teb'idi için güdülen Halbuki bugün 45 milyonluk kesif ve 

olan 400 İtalyan ailesi •Piyemonte• va- siyaset yanında Fransız gazeteleri kuvvetl~ bir .~let o~du~dan ve Al
puru ile Kazablankadan İtalyaya hare- Amansız hücumlarda bulunuyorlar. Bun- m~ya ile müthış ~elik ittifakına dayan
ket etmişlerdir. Bunlar Fransızlarıiı taz- Iara göre Libya ve Alp müdafaa hatla- dıgından bunun böyle olması şimdi da-
e:den kurtulmak için buna mecbur nnı çöktürmek ve İtalyan kudretini ha muhtcmelc_Ur.~ . • 

ışlardır.!. •Curnale Ditalya• bu 1 yerlere sermek için 96 saat kafi gele- ~akat .. •Celık ıttıfak~ hatırlarda kal
xnünasebetle şunları yazıyor : cektir. Fransızlar bu hayal ile kendileri- f tgına gore l~l~ ~nesınde de vdrdı ve 

/zmir - Bandırma ara.ı için 
bu ihtiyaç daha fiddetlidir. 
Gerçe tTenlerde bir •eyyar 
b;ile uardır. Lakin modern 
vagonlar içinde çok iptidai 
kalan 6a •erviı deulet demir
yollarımızın elde ettiği teka
müle hiç uygun diifmiiyor. 
Hatta yabancJara lıarıı biraz 

•En iyi İtalyan unsurlannın Fransız ni aldatıyorlar. Zira tarih gösteriyor ki taly~ bu çelik ıttifakla kendisini bağlı
arazisini terk mecburiyetinde kalması İ . . . yan ımzasmı yalamayı ve yaladıktan 
ınünferit bir hidise olmayıp bir sistem talyaya gıren hiç hır ku~et orada sonra da, silahlarını çelik müttefiklerine 

b. . tür. Yilzlerce aile böylece uzun zaman kalamamış, ya imha veya çevirmeği daha dirayetli bir h k t t -
ve ır sıyase ·1 dil · · B · l bö' 1 I k are e e 1938 _ 939 senelerinde Fransa, C:ezayir temsı e. ~ır'. u .~.şer. ~ e o ur ~n lakki etmişti. Vakıa, bu nihayet Alman-
ve Fası terke mecbur edilmişlerdir. Bu İtalya bır ınılletin golgesı bile değildi .. lann bileceği oir iştir ya ... da yü kızartıcı oluyor. 

Biz inanmıyoruz. Söylendi-
m an e vraJ arı Ankara ve Adana iine göre bu hatta yemek sa- • 

elektrikleri lona lıonamamaıının •ebebi 
Yunan donanmasının 

hüküınete geçti.. ıeyyar biilenin bir miiteahhi-

Kr a I, manevradan sonra Anl=a22 (A.A;-Ankaraelektrlk "H~h:!.:~i~.i;~ab~~~-
. ve havagazı ve Adana elektrik Tilrk ! ~av~~~~!~~~s-hı buyuk bır kul-

Romayı Zl·yarete gı·decek .9Q0Djm fi.r.1'etleri h1.i.e RDetleriyJe bu=·~ ~~...:-..1 lıaJanla. 
fir"ketlel'de Alman Didier - Verke ve ! n "yet..,. '"A::,,. . • d : 
E. L. G. flrketle:rinin matJQbatı hilkilme- ! rın -;:m. ,,;;:.., . . ipli • ' : 

:A.tina, 22 (A.A) _ Gazeteler, krahn akşam gazetelere verdiii beyanatta ild timiz tarafından satın ahnml§ ve bu hu- ! 'YJ"",• ~ıy• •• ..-1ı~ın.ı !embi'!' j 
Yunan donanmasının fyoniyen denizin· piyade ihtiyat sınıfının yirmi günlük bir sustaki mukavele bugün saat 19 da hil- : a.u •t aGftU,TUMUTI ipli r : 
Cfekl manevralarını takip etmek üzere devre için silAh altına çağrılacağını bil- kümet namına Nafıa vekili Konya me- ! vasiletlir_. . . . E 
hareket etmiş olduğunu haber vermek- l dirmiş ve bu çağırmanın ihtiyatların busu general Ali Fuat Cebesoy ile bu ! Ba vasile ila 8!'i!'!.~ llCI• ! 
tedir. ni harp malzemeleriyle ünsiyet pey- . k ti . Ingil' B l' 'ted , : •onların Ja temıdı111nın te • • 

Kral, manevralardan son:a İ~~~~~ ydae tmeleri ve askeri bilgilerini tazele- şkır~~ı-ennilve ·11 ız. enson~mı J;r-t : min olunacağında fÜplte yolı-
giderek Yunan prenseslennden ırenın e e.,..~ m messı en arasın ve e t 
izdivaç merasiminde hazır bulunacaktır. meleri maksadına ınatıif bulunduiuJıu salonunda imzalanmıştır. s" Al' Ç t" /,. ın b 
Sofya, 21 (A.A) - Harbiye nazın bu ilAve eylemiştir. Bu mukavele esaslarına göre müba- ay •ı~ı. e ın ~yan_J• u 

Amerikanın 940 seçiminde 

Demokratlar tekrar B. 

mevzua a cuıaını nca cuıy~ 
yaa bedeli üç milyon yüz bin Türk lira- ruz. Halkın bir ihtiyacına ce
sıdır. Satın alınan hisse senetlerinin iti- uap uermek btılıunından ol
bart kıymeti mecmuu dört milyon ve dağa iratlar devlet demiryol
alacakların mecmuu altı milyon altı yüz larının ıereli adına da buna 
on altı bin yüz otuz bir Türk lirasıdır. ihtiyaç vardır. 
Satın alma bedeli olan Uç milyon yüz ........................................ .. 

bin liranın dört yüz elli bin lirası peşin 

Ruzvelte rey Verecekler ve mütebaki iki milyon altı yüz elli bin 3apon lstelderl açıla 
lirası yüzde beş faizle yirmi sene zar- varulnuyacak.. 
fmda ödenecektir. Hisse senetleri ve Tokyo, 22 (A.A) - İyi malthnat alan 

• v • • "ylenıekteıı bu b' hada .. v nildiğin b Vaşington 22 (A.A) _ Newjerseyin 1 bul edip et.mı~ecegını. 50tir. alacakları mahallt belediyelere devir ve ır mem n ogre · •v• e göre u 
d 4- '--dar tina e•"''" temlik edilecek b .. 1 nla sabah Aritanm başkanlıjında toplanan 

emokrat &yanından B. Smathers, gaze- ana .... ım ( ;:,·~ Komisyon ha- taraf d . 1 ·ı u kür~uessese er o r kabine Tiençin işinin halline dair olan 
telere beyanatta bulunarak B. Ruzvel- Vaşington 22 A. :- essiller mecli- m an ış eti ece · Japon taleplerinin sarih bir surette ileri 
tin üçüncü defa olarak Reisicümhur ol- linde toplanmış olan mum. . Yarından itibaren bu şirketlerin i§- sUrUlmesi ve bu suretle Halifaksın 21 
masına taraftar bulunduğunu söylemiş- si az.alan, harbiye ~ezaretiniJl ~94~: !etmeleri hükilmetin murakabesi altın- haziranda Lordlar kamarasındaki nut-
tir. nesinde malik olacagı tayy~~~;.. da cereyan edecektir. kundad.imalm suretiyle yaptığı davete ica-

M tarını 5.500 den 4.217 ye inl.lll~.~u Bu içtima devresine yetiştirilecek bet e ı esi muvafık olup olmıyacağı 
umaileyh, demiştir ki: Mümessiller meclisinin Acil ıçüma~- olan satın alma kanununun B.M. Mec- meselesi görüşülmiiştür. 

- Newjerseyin demokrat murahhas- da bu tayyarelerin satın alınması için lisince tasdikinden itıöaren belediyeler Bu ~ususta hiç bir karar verilmemiş-
larından 32 si demokratların 1940 tari- ukte . kredileri kabul edecektir. bu müesseselere fiilen '"letm . b tir. M~zakerelere yarın sabah kabine 
hinde akdedecekleri kongrede B. Ruz· m zı . da ahnml§ ~ esme aş- konseymde devam edilecektir. 
velt lehinde rey vereceklerdir. Siyasi mehafil, komisyon . . · lıyacaklardır. Verilen mal\ımata göre bazı nazırlar 

B. Smathers, B. Ruzveltin Uçüncil de- olan vaziyetin altüst edilmesıne ıntizar Japon isteklerinin tasrih edilmemesi ta-
fa olarak reisicüınhur intibah edilmesi- etmektedir. raftandırlar. Zira bu isteklerin vilsat ve 

111 Fransa 3apon a .şUmulil İngilterenin hattı hareketine 
ni açıkça istiyen ille senatördür. AJman aleybtal'I • Y bajlı bulunacaktır. 

Mumaileyh, şu sözleri illve etmiştir: mecmua , kapatddı ticareti... --.*---. 
- B. Ruzvelt, 1940 senesinde New • B 22 (A.A) _ Milli mecliste Bau- Paris 22 (A.A) ... SaWıiyettar bir Kraliçe tahkimatı 

yo~k hilkUm~ti dahilinde demokratları m:taraf~dan ~an aleyh~ membadan bildirildiğine göre yann teltff etti.. 
galip çıkarabılecek yeglne demokrattır, talık .Schveıze .Zeıtung• ınecın _ Tokyoda Fransa ile Japonya arasında LAhey, 22 (A.A) _ Krali Vilhel
zira kendisi terakkiperverlerden B. La- kapatılmasına~ yapıl8;~~~ı:::- yeni bir ticaret muahedesi imzalanacak- mine, bugün şimal villyetle~e doğu 
guardianm Dewe'ye veya her hangi bir ~ Ben:ıdeki ~ e rot!too':. bu- tır. hududu tahkimatını teftiş eylemiştir. 

Ha tayın ilhakı 
Mukavelenin buglln imzası muh

temeldir. Hatayda vilayet 
merkezi lskenderun olacaktır 

.. An~ar~ 22 (Telefonla) - Hatayın Türkiyeye ilhakı hakkında hü
kumetımızle Fransız hükümeti arasında müzakere edilmekte olan mu
k~velenin ~etni hakkında mutabakat hasıl olmuştur. Bu mukavele-
nın yannkı cuma günü imzası pek muhtemeldir. . 

Pariade ayni gün lngiltere ile aramızda imzalanan karşılıklı yardım 
deklarasyonuna müşabih bir Fransız Tu"rk d k'~ · la 

k 
• e ıarasyonu ımaza -

naca tır. 

HATA YOA VtlA YET Tf.SKILt 

Ank~a ~2 (T ele~o?la) - Hatayda vilayet teşkili hakkındaki ka
~un P~.oıesı. ~on şeklını 8:1mıştır. Bugünlerde meclise verilecektir. Pro• 
ıeye gore vılayet merkezı fskenderundur. Vilayetin dört kazası olacak
tır. Bu kazalar Antakya, Kırıkhan, Ordu ve Reyhaniyedir. 

Hatay vilayetinin büyük millet meclisine yedi mebus göndereceği 
anlaşılmaktadır. 

Milli Şefimiz Ağustosta 
fzmiri şereflendirecek 

Ankara 22 (Telefonla) - Milli Şef İsmet lnönünün ay sonunda 
Ankaraya avdet buyuracakları haber verilmektedir. Cümhurreisimİ· 
zin Ankarada bir müddet kaldıktan sonra Istanbulu şereflendirmeleri 
ve Ağustosda lzmiri ziyaretleri kuvvetle muhtemeldir. 

Bankalar Baremi müza-
keresi hararetli olacak 

Ankara 22 (Telefonla) - Bankalar baremine ait projenin meclisde 
müzakeresine bugünlerde başlanacaktır. Projenin müzakeresinin ha
raretli ve münakaşalı olacağı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan projenin ikinci teşrin toplantısına bırakılacağı da 
rivayet edilmektedir. Müstakillerin bankalar için barem yerine aza. 
mi ve asgari maaş •ulünün tatbik edilmesini i.tiyecekleri de söylen-
mektedir. · 

Eski tekaütler kanun projesi 
ikinci T esrinde Meclıse verilecek • 

Ankara 22 (T eldonla) - Eski tekaüt kanunu ile tekaüt edilmiş 
olaalarla du1 tt :yetmileim ~~dair kabun ~ 
jeeini hülcümet ikinci tetrinde ıDecliee verecektir 

Kanunun 1940 malt yıb ba,mcla tatbik mevküne gireceği söylen
mektedir. 

· Ağaç koruma cemiyeti 

Ankarada yıllık toplan
tısını yaptı, kararlar al<lı 

Ankara 21 (A.A) -Ağaç koruma cemiyeti 21 Haziran çarf81Dba 
günü lzmir mebusu Rahmi Gökenin riyaaetinde umumi toplantısını 
yapmııbr. 

Memleketin ağaçlandınlmasında ve cins meyva ağaçlarının yayıl· 
ma ve yabanilerin aşılanmasından mühim hizmetleri görülen ve bu 
sene yalnız Ankara civannda yüz bin qı yaptırarak yirmi bin ahladı 
Ankara armuduna aıılatan ve köylülere mal ettiren ve geçen sene de 
yine ayni mıntakada aıılattığı bet bin ağacın bugün köylüyü meyve• 
ciliğe bağhyacak bir tarzda muvaffakıyetle netice vermesine hizmet 
eden cemiyetin tevali eden müsbet faaliyeti takdirle karplanmıı ve ce
miyetler kanununa tevfikan nizamnamesini tadil ederek: 

lzmir mebusu Rahmi Göken, Mardin mebusu Riza Erten, Manisa 
mebusu Yaşar Özy, Konya mebuau H. Dikmen, devlet ıuraaı hasın· 
dan Süreyya, orman umum müdürü Fahri, Ziraat müdürü Abidin Ege, 
orman mutahaaaıaı Kemal ve ziraat vekaleti ıubc müdür muavinlerin· 
den Şevkiyi merkez idare heyetine aeçmiıtir. 

Milli Şefimizle büyük millet meclisi reisine başvekile ve ziraat ve
kiline ve C. H. P. genel aekreterine kongrenin thimlerinin arzı karar· 
Jaıtınlarak içtimaa nihayet verilmifti. 

Türkiye - Fransa arasında 

ulaşmanın bu~ün Pa
riste imzası bekleniyor 

cümhuriyetçiye kar§ı müzaheret edece- tenın ne.şrıy=n i::e federal mec- ıı ••--.ım--
~ 4 - d k.rattır Iunmuştur. · · 1s- -1n....... f-+w.. tıd Londra 22 (ö.R) -Türk ve Fransız hükümetleri, lngı'ltere ve Tür-
&& yegıuıe emo . . . lisi de .schverze Corps• gazetesının BUGlJ~uEN 1.1.1DARES ŞAHESER 

B. Ruzvelt, siyasi mehafilde kendisi- ·çre aleyhindeki neşriyatını da ~'!,n- K "l H k • kiye arasında teati edilmiı olan deklarasyonlara mümasil bir deklaras• 
nin üçüncü defa olarak reisicümhur in- ;:. nezdinde şiddetle protesto etmiştir.. U tu•par sınema ~-J yon eauı üzerinde amk mutabık kalmı§lardır. Bu anlaşmanın yann 
tihab edilmesi lehinde yapılmakta olan İsviçre hükümeti ~ teşebbüsünün ne- r. •ınua Pariade imza edilmesi bekleniyor. Ayni zamanda Ankarada da Hatayın 
fiddetli propagandaya rağmen bunu ka- ticesini beklemektedir· Türkiyeye ilhakı hakkında bir anlaşma imza edilecektir. ,. • l T'ORKÇEiZARATLI ...................................... .. 

Elh S J R J h b . y E N ı·' NIN 3 ÜNC"O ŞA~ER FİLİMLER 
Enucua6atlerle.!1!!!'!:bl;t:=:!'!:~lıd us- apon mu are esı TiJrkçe YEN/ KÖPYA 

ŞAHANE BİRDEN DANtEl.LE DARIUVX. ADUl.PHB YELBBOCK A y N A R o z K A D 1 s 1 1 -- s A T l L l K B E B E K BVYCK BABP, AŞK VE CASUSLUK FİLMİ 

;AŞ -~~SE 'N 7Jonl RST ;.A Sevişmek Arzusu c7nU:;E lzEii~d: DEFAEsir 
BAŞ BOJ.1.EBDE : JEANETTE MAc DONALD • NELSON moY MARLEMB oınıca . GARRY COOPER 

Propıama Dave o ... alE GCIRLEYEN KllRŞllN 
Dest RUMEN hariciye nam eheli• GAFENKONVN ........... .bıp- NiŞE, AŞK VE şita DOLU B'VYOK KOMEDİ TÖBKÇE EN YENi FOKS JURNAL 

.... , -....... .......... V. S. SEANSLAR : Der sin : RUS JAPON MUBABEBESt : S - 6.15 - t.30.. Camartesi, puar : 10 • 12 • 4 • 8 
uaTLEB t 21 - Z5 - 38 - 40 KVB~ il .__. • .......__ ,.._._ E 

AJSı1J8U ı W-L' ztı '"..-lllMu ta -.- _. 
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Osmanlı Saltanat 
Çeviren : Haşim Sami 

1 arihinin 

Müruru zamana 
ağrıyan vergiler 

---~---
Defterdarlıktan bütün kazalara ve na-

hiyelere gönderilen bir tamimde müru
ru zamana uğrıyan vergilerin tarh ve 
tahsil edilmemesi, buna -teşebbüs eden
ler hak.kında takibat yapılacağı tebliğ 
edilmiştir. 
Ayrıca defterdar B. Nafi Demirkaya

nın nezdinde bütün maliye memurları 
toplanarak bu mevzu Uzerinde göriiş
mUşlerdiıı. 

ı;-------,-·--------~, 

LY~qClt ~r.iblnı!!~'!'J 
Plşelıdff Küçülı İsmail efendinin hatıratı.. 

ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktq 

-32-
(Bu sırada müstakbel kainvalidesi, (Bu sırada kemanil şehir Memduh 

yani kocakarı Asım koynundan yüz ~ö- efendinin ince saz takımı bir curcına çal
rümlüğü olarak bir deve çanı çıkuıp mağa başlar. Ortaya çengiler çıkar. ElHeyecanlı Bir Saf hası 

-58-
lerinde kaşıklar, şakırda şakır gerdan 

Hamdinin boynuna asar. Hamdi, çıngı- kırarak, bel lo.vınp göbek atarak mey-
~~ rağı sapından tutarak bir taraftan çalnr danda dolaşırlar. 

Bir yangın başlangıcı bir taraftan da: Efendiler.. Başlıyor.. Çüte telli havası ortalığı hoplatır, oy-
0 dakikada Senjanın (:t-) ruhu- Maryayı sevmekle, onun felaket- K nk F hr dd · d Içeride iki bacolı bir canavar var .. Ame- natır .. 

d ·· 1 · · b .. b .. t.. tm b b. t arşıy a a ettin paşa ca es.ın e :.-
nun birdenbire karşım a tecessum erının us u un ar asına se e ıye 188 numarada oturan B. Nuri Şenşek, rika ormanlarından yakalanmış .. Bir gö- Seyirciler el çırparak tempo tutarlar. 
ettiği hülyasına kapılmıştım .. • vermiş olacaksınız... . evin bahçesindeki knğıt parçalarını ateş- ren pi§man bir görmiyen ... Asker çocuk İşte bu Ahenk içinde, ince sazın tam cur-

- Vakit vakit katliamlar yapıl- Hayır, demeyiniz .... Ben bu kabıl lemek istediği sırada otlar tutuşm11q ve · · B b k b' k ı cınalı bir kıvamında uzaktan bir nfu-a ..,. yırmı para... aşı ozu ır UnJ§ •.• 
masına, acaba bu vaziyctinizin kıs- aşkların itiraf edilemiyeceğine pek etrafa sirayetine meydan verilmeden Ulan bu ne rezalet yahu .. ) diye bağırır. sesi gelir .. 
kanılması mı sebebiyet veriyor~.. yakından vakıf, tecrübeli, yaşlı bir söndürülmüştür. p _ (Yanına yaklaşarak) bu ne böy- - Haaaayyyttt!.. 

H B k tl. ı cak k d -- Her kes susar .. Çalgı susar .. Çengiler - ayır... u a ıam ar, an a ınım... le hanım kızım.. durur .. 
nefsin korunması maksadiyle yapıl- Evet .. Onu büsbütün betbaht ede- MEKTEPLER H _ Kainvalidem taktı .. Yüz görüm- Damat bey .. (Külhanyan) fesini bas-
maktadır ... Darven nazariyesi bunu ceksiniz... Muhasebeciliği... lüğü... tırnuş başına, püskülü yanda, caketi 
pek güzel izah etmiştir... Halbu ki, onu kat'i bir felakete İzmirde bir mektepler muhasebccili~ p _Bu bir şey değil... Bakalım da- omuzda, adamakıllı sarhoş, bu duvar se-

Çünkü başkaları bizi öldürmese, uğratacak sebepler hiç eksik değil: t~~~ ~alite ~ekfil~ti?,c~ muvafık ~: rnad güveyi girdiği ·gece ne takacak? nin, o duvar benim, yalpa vura vura 
biz onları açlıktan kırıp geçireceğiz.. Haydut kocası. •. O yılan gibi ka- r~uşt.W:. zmırdeki butun m~ktep - H - Gözüm seyriyor Ismail.. Galiba meydana gelir. 
E ·ı k . • ... b .. .. d Daha şimdiden nankörlü v ünü allımlerının maaş ve Ucretlerı, masraf b . . alt t afı f ka k Damat - Ulan ... Hanya gelin be .. Ne-
nnenı ere onomının muasır utun . ın... v g bordroları bu muhasebecilik tarafından u ışın ar ena çı ca .. rede? .. Nerede o benim şekerim .. Nere-

hilelerine vakıftır... ııhsasa başhyan çocugu ... Ve Serno- hazırlanacak, tetkik edilecek ve muamc- z - (Bu sırada Hamdiye yaklaşarak) de 
0 

benim kaymağım .. Lokumum, aki-
Rakiplerimiz ise bunları bilmi- viç daha başkaları... . . leler yoluna girecektir. Bu suretle Def- Gel artık.. Gelin olacaksın .. Seni süsU- dem?.. · 

yorlar ... Aradaki münaferet ne on- Bunların arasına katılmaktan ıhtı- terdarlık muhasebe müdürlüğünün me- yeyim, telle~ip .. pullayı~:· .. .. H. _ (Gelin kıyafetinde) Ulan bu da-
lann, ne de bizim hatamızdan ileri raz etmelisiniz... saisi kolaylaşmış olacaktır. (Alıp yeru dunyaya goturur.. Orada mat değil şekerci kalfası .. 

geliyor... Madam Erizyan büyük bir heye- _,,.._. beyaz elbise g~ydirir. Başına t~ll~~ ta- Damat~ Ulan gelin nerede diyorum, 
r O H U aa kar meydana ıse sandalyeler dizılır ve k 

Bu O··ıdu'·rmek ihtiyacı tabiat ka- canın tesiri altında kalan galeyanlı 6".11 d" v.. d tlil . ..k.. trn v b lar cevap veren yo ·· 
i ugun ave erı so un e ege aş · H ç 1-. .. ı k bak 

nununun meşum zaruretlerinden bir ifade ile söylüyordu ... Ve onu,, Temizleme evler Arnavut Zeynel ağa (Tulumbacı Ke- any~.. ~Ksın şoy e arşıma ayım. 
neşet etmektedir... bu dakikada pek ziyade takdir edi- Ziraat vekruetindcn vilayete gelen bir mal) Kayserili Muhsin ağa (Terzi Salih) Onu opeyım.. Koklıyayım.. Sarayım ... 

k d d d d emirde, İzmir vilayetinde evvelce ve ye- Yahudi Mişonaçı (Meddah A§kı} Rume- Sarmalayun .. H
1 

aydaaa .. 
Bir dakika a ar üşün ü ... Ara- yor um... . niden tesis edilmiş olup faaliyette bu- l"li p k Mustaf (M ddah S" ·) Heecyyyyttt .... 

rabamız yava~ bir tırısla Yüksekkal- Dostlarını cidden sevenlerın bu lwıdurulacak tohum temizleme evlerine ~ o~a(K lf E a )e R ~tı H. - Eyvahlar olsun .. İşte asıl şim-
d .. b'h dik b. k ld k. h k ti · b.. '"k b. t kd. rmenı a a rmenan ' um 0 or eli ha ttum ınma muşa ı ır yo uşu tır- yo a ı are e erı uyu ır a ı- ait i~lerin baderna vilayet merkezinde (Pandomihacı Todori) kalaycı Laz Hay- pı ~ . .. . .. .. · il 
:rnanmağa koyulmuştu... re ve alkışa layıktır. idare edilmesi ve kazalardaki makinele- rettin (Paskal Sami), Tiryaki baba {_Hamdinm .kansı ile ku~ük Isına ' 

- Mevzudan uzaklaştık ... Şimdi - Müsterih olunuz, madam ... Ne ri.n,. mevaddı müştaile rnasraflariyle ma- (Meddah İsmet) sıra ile ~e her biriken- ?e~ kıy.e~etindeki Hamdiyi damadın 
burada, dilimin ucuna kadar gelen ihtiraz ettiğiniz surette, ne de başka ~t. k_ad.rolarının merkeze alınması eli havasını çalan. zurna ıle gelerek da- onune getirirler. • 

. . . h' b' be 1 Led· F lkl dı b. h bıldırılmıştır. vetli sandalyelerme otururlar. P. - (Damada) Al arslanım emaneti-
bır sualiS sMonnaktanb' vazgeç~ıycce- r~ ır ~~ .. ~ e ıv a ~n vır te - -lf..- P. _ (Hepsi geldikten sonra) Vay nl... İs 
ğim... iz aryayı ır az sevıyorsu- ı eye uşurmemege ça şacagım... BİR TAYİN efendim mahallemizin Ayan ve eşrafı, Damat - Eksile olına mail efendi .. 
nuz. .. Öyle değil miL. Fakat onun pek ziyade alakadar Dahil. kal . h ut 'd 1 düğünümüzün davetlileri hoş geldiniz_. Haydi artık burada durmayın.. Beni 

Birdenbire derin bir surette şaşır- olduğum selameti için beni tatmin 1 .. dı~el~: .. detı ~~ haal bı ;;:; g;Ö Safalar getirdiniz Damat bey henüz gel- karımla yaİsmlnız bırakın ... 
, d bT . . . ne mu ur ugun e mun u di . . . başlasın. (Küçük ail ve Hamdinin kansı 

dım: e e ı ır mısını.z L . • lira maaşlı memurluğa vilAyet Def- me ·: EmrederSenız ınce saz - uzaklaşırlar .. ) 
- Ben mi Madam} ... Lutfen saç- Evet... Ledi F alkland Sır Arşı- terdarlığı kazanç servisinde çalışan bay Çengiler •. rakkaseler meydana çıksın.. 

larunın rengine bakınız... Ben, kırk baldin karısı olduğu için neşeden, Revan Sahip oğlu tayin edilmiştir. haD~~~f°cl - aJ.Hep bir ağızdan) hay .. BlrMEDi .. 
~~~hilllbb&~km~~m~~~~hl~k~~şam~ -•- _Y ____ e_n_·--------~--------------
adamım... tadır ... Bunu hiç bir müşkülata ma- Çocuk pençereclen 

- Yaştan bahsetmeyiniz... Bu- ruz kalmadan, kolaylıkla hissediyo- düşerek yaralandı 
nun ne ehemmiyeti olur... Ben de rum... Çeşmede Sakarya mahallesinde Mer
altmış dört yaşındayım... Fakat iş saclf bu derecede kalma- divenli sokakta 147. numaı:~d~ Giritli 

Kaç yaşında olursanız olun hala yıp yeni bastan korkunç bir takım Hasanın altı yaşındakı kızı Gülsum, an-
k ·· .. .. B, f I:k t1 ~h d Led. F Ik nesinin diğer odalardan birinde yemek 

pe genç gorunuyorsunuz... u va- e a e er zu ur e erse, ı a - pişirdiği sırada on metre yükseklikteki 

Türk - Yunan kardeşli
ğinin samimi tezahürü 

ziyette ya§ın ne tesiri ola bilirL land bunlara nasıl mukavemet ~de pençereden aşağıya düşmüştür. Zavallı 
Şimdi bana söyleyin... Maryayı bilir} ... işte, asıl bu noktayı tayıne çocuk sol gözünden ve muhtelif yerle- Atina - lstanbuldan yazılıyor: Bura- hatibe bırakb. Konferansı güzide mes-

aeviyorsunuz değil mi}.. muvaffak olamıyorum... ıinden ağır surette yaralnnı:nıştır. da1ci kolonimizi temsil eden, (Ellen bir- lekdaıımız B. T. Kavalyeros Markuizos 
- Hayır, efendim... Madam Onun düşmanları mütemadiyen -*- liği) idare heyetinin, tertip ettiği bir top~ vermiııtir. Mumaileyh 40 yılclanberi gur-

Falklanda karşı kuvvetli bir dost aleyhinde uğraşıyorlar ... Telakı te- Ayrandan ze irlenme lantıda Yunan. Türk dostluğu hakkında bet illerinde çalışarak, Yunan gazeteci-
aevgisinden başka hiç bir hisse malik min ve çocuğunu elinden kapmak aJAiml görüldü verilen konferana çok derin bir intiba liğine ıeref vemıiJtir. 
değilim... için tertibat yapıyorlar... Bornovada Pamir sokağında 9 sayılı bırakmı§tır. lki kardeo millet bu dostlu• Derin bir müdekkik. beliğ bir hatip 

Ledi Falkland, tepeden tırnağa Bunlar herkesin ağzında dolaşı- d~da yatan leblebici Kulalı Meh- ğu kue4klamak ve sevmekle iktifa etmi· olan ve mevzuu tamamiyle müdrik bu-
kadar sevimli, sade ve güzel.. Eğer yor .. · • ;net ~uze\~o;nov~ağıseyyar da~ s~- yerek onu bir doktrin mertebesine yük- lunan B. Markuizos, dinleyicilerinin bü-
hata etmiyorsam çok ta betbaht... Ledi F alkland, hiç bir taraftan bir an k e~';:,~ndnın ~~rlı ayrala~i= .~rül~ı~ se~lerdir. tün dikkatlerini kendine celbetmiı ve 

E E Y ı .. dah 1 l d b ··th' t h ve en e z enme go 
- vet.. vet.. anı mıyor sunuz .. mu a e oma an. u mu ış e - müştür. Mehmet Süzer hastaneye kaldı- Bu samimi anlaımanın iyi neticelerinJ, herkesi bir memnuniyet içinde bırakmıı-

Zava11ı çok betbaht ... Şimdi mesele- 1ikelere karşı ne suretle siyanet edi- nlıruştır. herkesten iyi, takdir edecek mevkide bu- tır. 
yi bitirelim ... Demek Maryaya aşık lebilecektir?... lunan Türkiyedeki Yunan kolonisi Türk Güzide hatip, Yunan ve Türk millet-

değilsiniz ... Çok iyi ... Esasen onun •• Bi'l'MEDI •• ru·· rkkuşu' Yunan dostluğunu hep bir ağızdan alkıı- !erinin etnoloji ve tarih bakımından bir 
sdameti için de böyle olması lanın- lamak üzere birliğin Suterazi sokağın- tek millet teşkil ettiklerini, adetlerinin 

dır.... Japon ültimatomu daki mahfiline dolmuıtu. Bu güzel tören aynı olduğunu, menfaatlerinin birliğini, 
Şu halde onunla görüşmekten ~ Türk ve Yunan milli marılariyle bqlan· aulh ve medeniyet yolunda da aynı va-

kendinizi menedebi1ecek misiniz). ~ AdanaJan bugu"n T ,_, zifo ile mükellef bulundu\dannı, reddi 
l aı mıı ve alkıı tufanı içinde ürıUyenin 

- Bu derece de endişe etmenizin Japonlar Svatov İma- Milli Şefi lsmet lnönil, Majeste Yunan imkansız delillerle ispat etmiıtir. Kon-

sebebini anlıyamıyorum, sevgili ma- nını da du .. n zabtettiler Kayseriye dönüyor Kralı ve iki memleketin bqvekilleri Me- feransın hitamı Yunan. Türk kardegliği-
dam nin en canlı bir tezahürü idi. Herkes al-.. · • • takaas ve R Saydam lehinde hararetli 

Basit bir tecessüs ihtiyacının ve - BAŞTARAFI 1 İNCİ SABİF'EDE - _ BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE - L kıglıyor ve dostluğun yapmaeım temenni 
b ve coıır.un tezahürler yapılıntfbr. 

samimi bir alakanın doğurduğu u mel bir hareket üssüdür. ediyordu. 
İn Buradaki Yunan kolonisinin kremini şaibesiz münasebet, niçin size bu ka- Tokyo, 22 (Ö.R) - Şanghay giliz, şekküller mlimessilleri hazır bulunmuş-

} sl b. lardı z· af t k · t ll b. teıkil eden hazırlar arasında Y unaniata- Konferanstan sonra yapılan kabul 
reaminde hazmına terbet ikram eclilmio-dar tehlikeli görünüyor}... Fransız ve Amerikan konso o arı ır r. ıy e ço . s:ımı~. ve neşe ır 

_ Çünkü on k d betbeht nota ile Ktilnng - Su beynelmilel imti- hava içinde geçmıştır. Turkkuşu tayya- nın Parla sefiri B. N, Politis, Yunan kon-
ld v bö 1 ~~ n~ ~ ~r . yazlı ınıntakasının iaşesine karşı vazedi- releri her yerde olduğu gibi burada da solosu B. Y orgi Kustu, birliğin idare tir. V alaamidis 

0
• ugu, Y ~ B~ı~kı gıbı kuvvetlı len tahdidatı protesto ettiklerinden Ja- bu sabah meydanı dolduran büyük bir heyeti azalan Yunan sanayi fabrikalan-

bır surette hıssed~lirse .... Bu zavallı- pon konsolosu Uşicla cevabt notasında halle kitlesi önünde heyec~ ve çok Senede on bec 
----:---

nın hayatına yemden hır takım fe- Kulang - Su adası ile kıta arasındaki alkışlanan hava hareketlen yapmışlar- nın mümeseiü B. Triyandafil Fufas, Ati- ~ 
laket, ıstırap sebepleri zam ve ilhak münakalatın Japon aleyhtarı unsurların dır. Uçuşların yapıldığı sahayı halle da- na ajansı muhabiri B. Timoleon Naum bin piloL 
etmek tehlikesi ha~ gösterir... adaya girmelerine m5.ni olmak maksadi- ha sabahın erken saatlerinden doldur- V. S. göze çarpmakta idiler. Kolonimi· Vaşington, 22 (Ö.R) - Kongre beş 

Je tahdit edildiğini, bunun iaşe bakımın- mağa başlam~tır. zin sempati ve takdirlerini kazanını§ olan sene müddetle senede 15 bin tayyare pi-

( ~) Hıristiyanlann azizelerinden 
madudt meşhur bir kadın 

dan seben olduguv tesirlere teessüf et- Bugun" Adanada hava kapalı oldu- b. ı·k · B lotu yetiştirilmesi için bir proje kabul ır ı reıei . F otiadis tören hakkında 18.-
mekle ~her bir şey yapılamıyacağını ğundan Kayseriye yarın hareket edile- zımgelen izahatı verdikten sonra mevkiini etmiştir. Bu maksatla 150 milyon dolar-
bildirmiştir. ccktir. lık tahsisat kabul olunmuştur. 

s aı 

E-H R A. Z A D--
• , ... 

Büyük 

dığa koyunuz. Daha bir hafta orada kal· 
sın, sonra çarmıha gereceğiz> diye ba• 
ğırmIJ. Hizmetçiler Bedreddini götürüp 
yine eandığa kapamışlar. Bedreddin san
dığın içinde yorgunluğunun tesiriyle de
rin bir uykuya dalıvermiş. 

Bedreddin böyle uyurken kafile de 
HALK Hikayeleri 
-39- Kahireye gelmiş, şehre girmiş. develer 

karf1Slna çıkarmışlar, zavallı Hasan Bed- bih etmiş. Şemeeddinin sarayı önünde durmuş, 
reddin kendisine neden böyle cefa edil-1 Nihayet bir gün kafile Mısıra yani Ka- Bedreddini uykudan uyandırmaksızın ya
diğini düşünür düşünür, lakin bir türlü hireye pek yaklaımışlar vakit akşam imiı vaı yavaş sandıktan çıkarmışlar, ve bir 
bulamazrnış. Nihayet vezirin karşısına Şemseddin Bedreddine yemek yedirmek sene evvel bir gece için güveyi girdiği 
gelince titriyerek sormuo. için yine sandığından çıkartm11. zifaf odasına götürüp minderin üzerine 

- cBenim kabahatim nedir ki bana - cBugün arbk son günündür. Yann yatırmı§lar. Odada düğün gecesi ne eşya 
böyle muamele ediyorsunuz)> Şemsed- aeni baça çaktıracağım. Bu gece sandığın varsa yine aynı eıyaları yerli yerinde 
din kabahatiniz bir değil bindir. Bunların içinde uyuma, dua ile vakit geçir ki, dtlruyormuş. Hatta Bedreddinin sarığı 
en hafifi bile sizi idam ettirmeğe kafidir. ölınezden evvel Allah kabahatlerini af- ile elbiseleri bile o gece nerede bırakıl
Niçin reçele biber koymadınız~> diye fetmiş oleun.> Demiş Hasan Bedreddin mışsa yine orada duruyormuş. Şemıed-
bağırmııı. Aynı zamanda güya deli imiş kendisini tutamamış: din kızı Seddül Hasanı çağınnışı 
gibi veya çocuk kızgın imi§ gibi yüzünü - cSiz ne ahmakmışsınız meğer, de- - cKızım demiş, düğün gecesi iize-

Kız babasının -dediklerini bir bir yap- filmenam gibi bir sözler söyle~eden ci
mıo. Düğün gecesi süslendiği gibi süslen- binliğin alhndan gelen sese doğru gitmiş. 
miş, gidip yatağa girmiı, cibinliği çek- Ve yatağa girmig. Yatakta büyük bir tch
mio ve beklemif. likeyi anlatanların yaptıklan gibi dört 

Derken Hasan Bedreddin yavq yavaı tarafına hayretle bakma bakına derin bir 
gerinerek uyanmıf, gözlerini aralayın- cohl> çekmiı sonra yine dügünceye dal
ca, yüzlerce kandil ve mumların etrafa mıı. Kafasını halledemediği bir muamma 
saldıkları renk renk ışık gözlerini kamq• burkuyor gibi oluyorınuf. Sarığını elbi.se
tırmış, gözlerini açmış ayağa kalkmıı. lerini de göriince cAllah bilir ama, ben 
Etrafına bakmıg. Odayı tanımış, yatağı çok derin bir kabusa dalmıt olacaiun.> 
görmüg. Onu da tanımı§. O vakit elini demiı. 
başına götürmüş. cNe oluyorum yarab- Seddül Hasan Haaan Bedreddinln oaı-
bi, gördüklerim rüyamı, yoksa · sayıklı· kınlığını görerek. 
yor muyum> diye ıöylenmif. Heri bir ·-c Sizi niçin bu kadar milteredclit bu 
adım atıp durmuı. EJiJe alnında incile- kadar ıaoırmıo görüyorum. demif. Uyku
nen ter tanelerini ıilmio. Bir tilrlü gör· ya dalmazdan evvel bu kadar düıilnceli 
düklerine inanmaınıı' Kendi kendine değildiniz> 
cburası benim güveyi girdiğim oda, ou Hasan Bedreddin tatlı tatlı gülmüo. 
etya o odadaki e,ya, fakat beı dakika c - Sizden uz.ak düoeli kaç sene geç-

• evvel ben bir sandık içinde kapalı değil- ti? diye ıormuf. Seddül Hasan> ı 
mi idim.> - cAllah sizi kazadan esirgesin, ne 

O böyle ıöylenip dururken cibinliğin diyorsunuz) Daha bir az evvel yataktan 
bir ucu oynamış ona güzel bir el, sonra kalkıp mindere yaalanmıı uyuya kalmıo
Kuğu kuşu boynu gibi beyaz, ve uzun bir tınız, fakat yatağa gelmekte geciktiği

kol, nihayet de Seddül Hasanın melek nizi görerek, sizi dlvete lüEum görınii§
gibi yüzü görünmüo. Seddül Hasan Ha- tüm, yoksa.> 
san Bedreddine, ene oldunuz, hall yata- Hasan Bedreddin baıını eğerek ı<Syle 
ğa gelmiyecek miıiniZ> diye seslenmig, bir düşündükten sonra yine içini çekmif, 

rP. ~~~~!!I"~-~ 
Güneş banyosu

nun usulü 

YAZAN: Dr. G. A. 

Şiırnanlığa karıı güneı banyosu yap
mak istenilince onun usulü vardır. Ona 
riayet edilmezse, güneş banyosundan is

tifade olunamaz. bir taraftan da rahat
sızlıklar çıkabilir. 

Bir kerre, şişmanlığına karşı günq 
banyosu büyük havuz kenarında yahut 
plaj üzerinde, herkesin görebileceği bir 
yerde yapılamaz. Çünkü güneo banyosu 
bütün vücut açık olarak yapılacakbr. 

Banyodaki tiroit guddesi ile kadın ve er
kek yumurtahklannın aiine§e ka?Jl açık 
kalmaları birinci prttır. Herkesin önün
de güneı banyosu yaparken giyilen mayo 
boyunu açıkta bırakırsa da, öteki gud
deler mayonun altında kalınca günq on· 
lara tesir edemez. 

Sonra da gÜneı banyoıu yaparken en 
küçük mayo bile vücudun terlemesini 
azalbr, halbuki ıişmanların güneı banyo
sundan en ziyade istiyccekleri bol bol 
terlemektir .. Onun için güneş banyosunu, 
başkalarının göremiyecekleri bir yerde 
yapmak zaruri olur. 

Günet banyosunun mevsimi iklime ıö
re değişir. Fakat bizim memleketimizde 
- Adana mıntakuı gibi pek sıcak ta
raflar müstesna olmak üzere - bu mev· 
simde her yerde, yüksekte, alçakta, dağ
da yahut deniz kenarlarında deniz ban
yosu yapmak mümkündür. Yalnız gün~ 
gin açık havanın bulutsuz ve rüzgarsız 
olmaıı prtiyle. 

Evin bahçesi varsa, tabu tereddüt edil
mez. Bahçe olmayınca balkonda, oda içe
risinde bile güneş karıısında banyo yapı
labilir. Bahçe yahut balkon komşular• 
dan görülebilecek yerde olunca beyaz 
perdelerle üzeri açık bir oda gibi bir yer 
yapmak mümkündür. 

Banyonun ilk gününde güneı karp
sında uzun müddet kalınca rahatsızlık çı• 
kar. Derece derece alışmak lazımdır. Gü~ 
ne§ banyosu yaptırmak için kurulan mah
sus sanatoryomlarda, ilkin ayakları, son
ra derece derece diz kapaklanna kadar, 
daha sonra vücudun yukan kısunlannı 
güneşe göstererek alıştırırlar. insan kendi 
evinin bahçesinde. balkonunda yapınca 
ilk .günleri - bütün vücut açık, yalnız 
bao bir hMtr şapkayla. gözler de bir ei· 
yah gözlükle kapalı - beş, on dakika 
yatarak her gün gene be§, on, beı daki
ka arttırmak ve böylece yüz dakikaya 
varmak mümkündür. Zaten vücut güne,. 
alışıp, deri de kararın~a güneş banyosu 
keyf verir, saatlerce kalınabilir, anC4k 
günde iki yüz dakikadan ziyadesi fazla 
ve zararlı olur. 

Hem de daima aynı vaziyette yatıl

maz; vücudun her tarafını güneşe gös· 
tennek lazımdır: Önce döne döne kebap 
olarak .. 

Bir gün içinde, banyo saatinin de 
ehemmiyeti vardır. Güneç ışıklan en %İ· 
yade aaat on birle on Üç arasında oid
detli olur. Bundan dolayı ilk gijnlerde 
o saatlerden uzak. iyisi sabahleyin do
kuzla on arasında başlanabilir ve a111-
tıkça öğle saatine yaklaoılır. 

ilk gijnlerde haftada yalnız üç gün 
güneş banyosu yapmak daha ihtiyatL 
olur. Zaten gÜnef banyosunun devam 
ettiği kadar, hem banyodan ıonra, hem 
de akpmları vücudun sıcaklığım ölçmek 
lazımdır. Sıcaklık - ilk günlerden ıon
ra - yükselmekte devam ederse, ııkınb 
gelirse banyodan vaz i'eçilebilir .. llk gün
lerde yorgunluk, baı ağını gelirse onlara 
da ehemmiyet verilemez. 

Plajlarda güneo banyosu yapanlar 
kumlar üzerinde yabyorlar, diye hah~ 
de yahut balkonda, battl oda içinde katı 
yerde yatmaia. tabit hiç lüzum yok.tur. 
Güneıin ıııklan yerden deiil, ıökten s-
lecekleri için yumupk bir ıilte üzerind .. 
zaten kapalı kalacak baı da bir yaabk 
üzerinde nhatça uzanmaia blr mani ola
maz. Bahçede kurulacak odanın beyu 
perdelerinden de c;ekinmeğe lüzum yok.o 
tur, onlar gÜneo qıklannın teairinl U.
medikten bqka artbnrlar. Fak.at cam 
beyaz da olsa 11ıklan keeer, camekbla 
yerde banyodan fayda olmaz. 

Güneı banyoıundan ıonra - ..\le 
banyo varsa - 17 ile 22 derece arum• 
da, hiç olmazsa yirmi dakikalık bir ban· 
yo yapmak llzmıdır. Y alruz vücudun • 
rini temizlf!mek için değil, eriyen yağlarm 
döküntülerini çıkaracak olan böbreklerhı 
işini kolayla§tırmak için. Evde b&Q1'0 
yoksa alaturka au dökülür. Ancak, R 

bizde pahalı bir matah olmakla beraber, 
suya acımamak, çokça dökünmek ister. 

G.A. 

= BlrmiUAkat 

kaıılarını çatmış, gözlerini açmış ve a§· rnig. Hiç bir inean reçele az biber katb rinde hangi elbise ve ne mücevherat var 
çıyı korkutmuş. Şemseddin o gece koca- diye çarmıha gerilir mi) Aklınıza gap· ise derhal onları giyin, takın, tıpkı o gün
man bir sandık yapbrtmıı. Ve aşçıyı eli yım> kü gibi süslen yatağına gir, cibinliği çek, 
kolu bağlı olarak sandığa soktunnU§. Fakat Şemseddin boyuna cmadam ki ve otur bekle, Bedreddin uyanınca, ona 
Sandığı da bir devenin sırtına yükleterek reçele biber koymadın ben de seni çar- ene için dı§arıda istirahat ediyorsunuz. 
akrabasiyle adamlariyle birlikte Mısır yo- mıha gerdireyim de gör> der dururmuş. yatağınıza gelseniz dersin. Ona düğün ge
lunu tutmuş. Yemek zamanı gelince Bed- Sabah olunca Şem;eddin Bedreddini cesinden bugüne kadar on iki senelik bir 
reddini sandıktan çıkartıp karnını doyurt- yine sandıktan çıkarmış. O gece hiç uyu- zaman geçtiğini ihsas etmiyclim. O, san
muş, sonra yine sandığa koydurtmU§ ge- mamıı olan zavallı Bedreddinin artık ki bir az evvel yatakdan çıkmıı da min
rek Hasan Bedreddinin annesi, gelerek ayakta duracak hali yokmuı. Benzi sol- der üzerinde uyuya kalmıo, orada uyu
kanaı Seddül Hasane, bir kaç gün için muo, rengi kalmamıı. Şemseddin onun yorken bir çok rüyalar gördükten sonra 
Huaa Becbedcliae priipmemeMrmi ten- bu halini aöriiace. b. cedemı tekrar IUl• 'V9D1Vermif zawtaim 

Huan Bedreddin ta1ırmıı. Kendisini - cSöylecliğinlz doiru olmalı, ben ıu- Tokyo, 21 (A.A) - Domei - Tokyo.. 
cennette zannotmiı. Bu manzara, bu tatlı raC:la uykuya dalmıt olacağım. Zahir dak1 Polonya bUy?k elçisi hariciye na-

h •• 1 k d ._1. C • L k b • 11..lt- zırıD1 ziyaret etıniştir. Göri1Dfm8 DaDo ıe11, u (fUZe a ın onu gqye......., ör· uyur~en ço uzun ir rüya ııörm.._.._. ""' ve cJiı.- Avrupa m-ı.ı.n belrJnn. 

~bir- - ·-
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Hatay Bir tavassut rolii 
BİZANS SARAYJNJN lÇ YÜZÜ 

---·-tr---

lktısat müsteşarı Slovo bu mevzu Üzerinde 
bir makale neşretmiştir 

Strang Rusyadan 
dönüyor 
-z.;.-

lngiliz - Fransız tek-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
246- -*- leri Moskovayı henüz 

tatmin etmemiş 
bulunuyor 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Mutlak • 
sız şeytansınız 

Hayır, ben şeytan değilim, peygamberim, 
g6rmüyor musun mucizeler gösteriyorum 

Burada temas ettiğim yüksek zevat 
ve bilhassa sayın vali B. Ethem Aykut, 
Hatayın bu candan arzusunu çok sami
mt karşılaını.ş ve bize her suretle kolay
lık ve yardımların gösterileceğini beyan 
etmek suretiyle biti minnettar bırak-
mı.şbr. 1 

Bulgaristanda . ... 
sıyası temayüller 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Bu görüşme hakkında bir gı1na malfunat 
elde edilememiştir. 

Yengeç, Sebastiyanonun bu sözleri 

uzerine bir gün evvel Vlaherna sarayı 
yolundaki Koca göbeğin meyhanesinde 
geçen şeyleri hatırladı. 

O, aaraya bunları Sebastiyanoya ha
ber vermeğe gclmi~ti. Fakat sarayın ihti
lalciler tarafından İfgal edilmiş olması 

Sebaatiyanoyu tehlikede görmesi Yenge
ce bunları unutturmll§tu. 

Şimdi hatırlayordu. 

Fakat bu nöbetçi kimdi) 
Sebastiyano onu nuıl tanunışh) 
Yoksa sarayda nasılsa kalmış eski 

muhafızlardan biri miydi) 
Yengeç bunlan düşünürken Sebastiya

noya Koca göbeğin meyhanesinde olan 
işleri haber venneğe hazırlandı. 

- Usta... Dedi. Biz bu herifleri pek 
yakında alt edeceğiz ve bu muvakkat za
ferlerini burunlanndan fitil fitil getirece-
ğiz. 

- Orası muhakkak .. Fakat sen bunu 
kut kafanla nasıl anladın) 

- Çünkü tali bize yardım ediyor. Ha
ni Koca ııöbeiin meyhaneıine gönderdi
iimiz Recyo yok mu> 

-Var .. 
- Onun pefi sıTa da on muhafızla beni 

göndermittin ..• 
- Evet göndermittim. 
- Ben orada ne yaptım> Meyhanede 

Sergiye girerken Halayın kurtuluşu
Tapla naaıJ aızdırdığınızı söyliyeyim. Ma- nu gösteren bir heykel koymak istiyo
amafih seni de tebrik ederim. Kırk yılda ruz. Bu hususta Ankara ile temas et
biT bir iş gördün ... Eğer zamanında ye· mck üzere yarın buradan hareket edi~ 

fy 1 d •. 1 yorum. Öyle ümit ederim ki Hataya 
ti•memiş olsaydın a onu on ar egı , tahsi edil b . . -

y s en ve u yer ıç.ın yaptıgunız 
bizimkiler yutacaklardı. hazırlıklar serginin en güzel bir kısmı-

Y engeç. sanki şeytan görmüş gibi bir nt teşkil edecektir.• 

istavroz çıkardı. 
Ku1aklarına inanamıyordu. 

- Siz ..• Siz ... Dedi, muhakkak şeytan 

ıınız ... 
- Hayır ... Şeytan değilim ... Peygam-

Japonlar 
---tı

tngilizler için 
berim.... Mucize gösteriyorum... Senem ayrı muamele 
anlamadın mı .. Saray kapısında konuştu- tatbik edec:ekler~ş.. 
ğum Recyo idi Recyo... Şanghay, 22 (A.A) _ Şanghaydaki 

- Recyo mu} Japon büyük elçiliği namına matbuata 
- Evet ... O ve on arkadaşı komplo- beyanatta bulunan bir zat ezcümle şun- _ 

cular tarafından kendi adamları zannı ile ları söylemiştir ; So/ya.dan bir ?ı&anzara 
saray muhafız kadrosuna ithal edilmiş- •Uzak doğuda yeni bir nizamın ihda- Sofya - Slovo gazetesinde NeyJr.offl Bulgaristanı bu meselede takviye 
1 sı, Çinde yabancıların menfaat ve hak- d d 
er... . ..• !arının ihlali demek değildir. Bilakis bu yazıyor: e en, yar ımlıyan ve çimentolıyan bir 

- Peki amma ... Bunu sız nereden og· yeni nizam bu hakları himaye ve takvi- Türkiyenin Balkan yarımadasındaki rol oynıyacaktır. Bulgaristana bugün 
rendiniz. Haydi ben karanlıkta Recyoyu ye edecektir.• tavassut rolünden ısrarla bahsolunmakta Balkan birliği için zaruri bulunan dahili 
tanımadım, telaşımdan sesini farkede- Bu zat, Tiençindeki Japon makamla- ve bilhassa lngiliz basınında bu mesele bir teskin vasıtası nazariyle bakılınakta
medim, siz onun kulağına sadece bir kaç rının münhasıran Japon aleyhtarı tahri- üzerinde ısrarla durulmaktadır. dır. Böylelikle meydana gelecek yeni 
kelime fısıldadınız. O size cevap vermedi. k:~ k~~ı tko~;ak :aksadikylel hareket Fakat, bizce bu tavassut meselesinde birlik, eskisinin ana hatlarından ayrı 

""dd f d h e erıru eyı ve u ma am arın ya- .. h b" ih d B lmakla b b h Bütün bu k,.,. mu et zar m a mey a· bancı imtiyaz bölge! . tatüs"" .. k 't mup em ır c et var ır. u tavassut o era er, onu atırlatacakbr. 
ıl ..• d" . N ıl en s unu at ,_. k d B ah nede olan i,Jeri nas ogren ıruz. as surette hal gaye.-ini ~ttükleri haberi- LJmin için yapılma ta ır. Bu ciheti an· u şerait t tında cenubi Şarki kom-

Moskovanın eyi malumat almakta olan 
mehafiline nazaran Baltık meselesi ha
riç olmak üzere B. Çemberlaynın avam 
kamarasında geçenlerde irad etmiş ol
duğu bir nutukta telmih ebniş bulun
duğu mii§külat, mütekabil yardım işin
de karşılıklı taahhütlerin ne olacağını 
tarif edecek olan formüle mütealliktir. 
Bu münasebetle siyaı.i müşahidler bil. 
hassa §U noktayı kaydetmektedirler: 

Pravda gazetesi, Pariste çıkan Neues 
Vormaerts adındaki Alınan gazetesinin 
hali hazırda Ingiltere - Fransa - Sovyet 
Rusya arasında cereyan etmekte olan 
müzakereler hakkındaki bir makalesini 
iktibas etmiştir. 

Bu gazete, muahede maddelcrlnin 
tesvidi meselesinin tAli derecede bir iş 

olduğunu kaydettikten sonra asıl mese
lenin en eyi mütekabil itimad şartlan 
dahilinde miltearrıza mukavemet husu
sundaki müşterek kararı natık bir mu
ahedenin imzası olduğunu yazmakta idi. 

Bundan başka Hava.o ajansı, mutasav· 
ver misakın uzak şarka teşmili mesele
sinin asla ileri sürUlmemiş olduğunu be
yan edebilecek bir mevkide bulunmak
tadır. 

anladmız. Ben hakikaten sizin fCytan de- nin doğru olmadıjjını tasrih eylemiştir. lamak mümkün değildir. Çünkü; geçen §Umuzun tavassutu, bugün için, bizi ra-
ğil amma ... Peygamberliğinize inanaca- Japonlar, Çinde ikamet eden bütün ayın 12 sinde ilan edilen Türk - lngiliz hatsız decek bir vaziyet arzetmektedir. Paris 22 (A.A) _ Dün akşam mebu-
ğım geliyor.... yabab ncılar hakkında ayni muameleyi deklarasyonları henüz bu anlatmanın ana Tilrklye He olan münasebetimiz çok iyi- san meclisi hariciye encUmeninde beya-

Seb . gül" d .. tat ik ebnek niyetindedirler. Fakat bu- 1 . hakk d "h b" fiki dir. Bunu ihlal decek hayati her hangı· ubyano u: günkü" ah al . t J nl mesnet en ın a vazı ır r ver- natta bulunan B. Bonnet, uzak •nk me-
l 1 D d. S b . v ve vazı ye apo an Çan b · h t uz1 k d ğildi ..-

- Öy e o ıun... e ı. en ~nun ~ey- Kay Şeke müzaheret eden İgiliz!er hak- mekten uzaktır. ır oşnu s u mevcut e . ·r. Türk- selelerinde Fransa hükümetinin lngilte-
garnberliğime inan, ben de senı kendune kında ayrı muamele tatbikine mecbur Bununla beraber, vaziyet sadece bun- )erin hUsnüniyetlerinden tamamen emin re hükUmeti ile tamamiyle mütesanid 

merak edip te ıormadın) şakirt alayım. Haydi, gevezelik yeter, alt eylemektedir. dan ibaret de değildir: Bugün Balkan bulunuyor ve onların da bizim iyi niyet- olduğu noktasında ısrar ebniştir. B. 
- Senin bildiklerini ben de biliyorum. tarafını gideceğimiz yerde konuşuruz. antantına dahil devletler arasındaki mil- !erimize inandıklarını ümit ediyoruz. Bonnet, 9 Nisan hadiselerindenberi va-

neler oldu) Recyo nerede) Bunlan hiç 

Ben onlan değil aıı] .senin de bilmediğin 

bir §eyi merak ediyorum .. 
Yengeç hayretle Seba.stiyanonun arka

ıında iki büklüm giden vücuduna baktı. 
Doğru söyleyip söylemediğini an1amak 

için yüzünü görmek istiyor fakat gecenin 
karanlığı, Sebaetiyanonun başı yere eğik 
olmaaı buna mAni oluyordu. 

- Senin bildiklerini ben de biliyorum. 

Demiıti. Bu nasıl kabil olurdu? Mey· 
hanede o h&diaeler olurken Sebaatiyano 
sarayda ve komplocuların ellerinde bu· 
lunuyordu. 

Daha sonra bu hadiaelerden 
komplocular orada kendiainden 

kimsenin haberi yoktu. 
Nefsine olan büyük itimadı ile cevap 

verdi: 

- Sebastiyano .• işte bu sefer yanıldın. 
Benim bildikleTimi bilmiyorsun .. Ve eier 
onlan sana tlnlatacak oluream çok sevi· 

neceksin ... 
Sebastiyano, sanki yorulmut gibi ar• 

kasındaki çuvalı tenha olan yolun ke· 

Biran evvel dostumuz Hıristidinin ne ol- Oksijen fiatleri nasebetlerde de bir tebeddül mevcuttur. Bu meselede endişe tevlit edecek tek bir ziyette lıAsıl olan inkişııfları izah ve teş-
duğunu anlamak, onu sağ salim görmek hakkında bir tebliğ Bundan mesela üç ay evvelki münase- cihet varsa o da şu olabilir: Tavassut rih ebniştir. Lord Halifaksın geçenler-
sabır11zlığı içindeyim. Ankara 22 (A.A) _ Iktısat vekaletin- betlerie bugünler arasında bariz bir fark meselesi, her hangi bir esas üzerinde ya- de Lordlar kamarasında yapmış olduğu 

Sebastiyano çuvalı tekrar omuzladı. den bildiriliyor: vardır. Balkan paktının münakaşa gö- pılınak istenirse, vaziyet müşkülleşebilir. beyanata telmih eden B. Bonnet, Tiyen• 
Yengeç arkada o önde yollarına de- 3003 sayılı kanuna istinaden 25-6-939 ti!rmez bir beynelmilel realite olduğunu Bu takdirde bize düşen vazile anlaşmaz- çin hAdisesinin dostane bir surette hal-

vam ettiler. tarihinden itibaren oksijen:n beher met- iddia etmekte ısrar edenlere şöyle bir lıkların husulüne meydan vermemek ve !edilebileceği ümidini izhar eylemiştir. 
Teosyarun methur ve meşum konağı- re mikabının fabrikada teslim toptan sual sorabiliriz: Madamki bu bir haki- bunları bertaraf eylemektir. Fakat, hA- •Nazır, Sovyetlerle yapılmakta olan 

na... Sihirbaz Sofi annenin bulunduğu azami satış fiatı elli kuruş ve beş metre kattır ve ınadamki bu antantı teşkil eden diselerin büyük bir süratle inkişaf ettiği müzakerelerin ne derecede ilerlemiş ol-
konağa gidiyorlardı... ınikaplık tüplerin fiati (tüp depozitosu devletler mütesanit ve tek cephe üzerin· malfundur. Binaenaleyh böyle vaziyetler duğundan da bahsebniştir. 

•• Bi7'MEDİ •• hariç) 250 kuruş olarak tesbit edilmiş- de toplanmış ayrılmaz bir kül teşkil edi- karşısında daimi sistemli bir surette ha- Mumaileyh, bir çok noktalarda üç 
tir. yorlar. Onalde garbın teşvikiyle Tilrki- reket etmeye imklln görillemez.. devlet arasında tam bir iti!M hllsıl olmuş 

Çinliler altı Oksijen tüplerinin tazyiki asgari 130 yenin Balkanlarda bir tavassut rolü oy- Yalnız şurasını ileri silrmek isteriz ki, olduğunu, yalnız yardım istemiyen bazı 
şehir aldılar- atmosfer ve oksijen terkibi asgari yüzde namasına ne !Uzum vardır? bugün her hangi bir Balkan devleti böy- devletlerin husus! vaziyetleri dolayısi-

bil 99 olacaktır. Bir tüp sat••, toptan sat>• Bu, manasız bir şey olmaz mı? Bu dev- le bir tavassut rolünü kolay'··tırmak le henüz bir çok müşkUllltın mevcud ol· Çungking, 22 (A.A) - Çin ajansı · - ~ ~ -. 
addolunur. Jet esasen balkan yarımadasının hudut- temayülünde bulunamaz. Mutavassıtın duğunu söylemô•tir. diriyor : kil --.-

Çin kıtaları Şansi, Hopci ve Santung Oksijen fabrikası bulunmıyan yerler- larıru teş · eden kısımlarını işgal et- takati, umumiyetle tarafeynin itidal ve B. Bonnet, bu müşküIAtı bertaraf et-
vililyetlerindeki mukabil taarruzlarını de azami satış fiatleri fabrika fiatine en mektedir. Binaenaleyh beynelmilel Av- barış severlikleriyle karşılanmak IAzun- mek için müzakerelere devam edilmek
genişletmektedirler. Santungda taarruz yakın fabrikadan o yere kadarki nakli- rupa politikasının temas mmtakaları dır. Heyhat. Böyle mesut bir hadisenin te olduğunu ilave ebniştir. 
bilhassa şiddetlendirilmiştir. Çinliler al- ye masrafı ile mahalli belediyelerince yine kendileri sayılırlar. emarelerini göremiyoruz. Billlkis bay Nazır, şöyle demiştir: 
tı şehri geri almaya muvaffak olmuşlar- tesbit edilecek sair ticari masraf ve nor- Bu itibarla aralarında tam bir vahdet Gafenkonun ekalliyetler meselesini eski Fransız hükümetı, mümkün olduğu 
dır. mal karın ilftvesi suretiyle tayin olunur. ve tesanild olduğu cihetle bir tavassut çıkmaza sokmakta olan son beyanatına kadar mükemmel bir ltilMa seri bir su-

Hongkong, 22 (A.A) - Çekiai ajansı 1 · 1 1 b 1 lb mese esıy e meşgu u unması e ette ait sözleri, bir tavassut meselesi için çok rette vAsıl olmak için hiç bir gayreti 
bildiriyor : .. ı ·· d 

Pekin _ Tiençin civarında musademe Zonguldağın uzumsuz ur. gayri müsait şerait hazırlamaktadır. esirgememeğe azmebniştir. ItilAf, taar-
sesleri açık surette işitilmektedir. kurulduğu gün Fakat bu fikirler karşısında bir sual Biz Bulgarlar, hüsnüniyete müstenit ruza mukavemete azmebniş olan bütün 

Pekinin şimal batısında muharebeler hararetle tesit edildi varid olabilir: Ya Bulgaristan? .. Bu su- her hangi bir tavassut keyfiyetini, sami- devletlerin girişecekleri teahhütlerin ta-
nanna bıraktı. 

Gözlerini Yengecin üzerine 
tordu: 

tekrar başlamıştır. . . . alin cevabı da basittir: Bu vaziyet tahtın. mt bir sevinçle karşıladık. Fakat, derin mamiyle yekdiğerineı mümasil ve müte-
k Hongkong, 22 (A.A) - Çın aıansı bil- Zonguldak, 22 (A.A) - Zonguldakta da Bulgaristan mahsurdur ve zarar ı"ka k bil im · ed ktir 

rlikere acı işgalin nihayet bulduğu ve memle- bir ıstırapla hissediyoruz, ki hayati Bal- a O asını temın ece · 
diriG.Yünl?re:rden beri Çinliler Şansi vilaye- ketin milll hakimiyete kavuştuğu gil- edemiyecek bir durumdadır. Hatta Bul- kan anlaşmazlıklarının, münhasıran lspanyadan bahseden nazır, iki mem-

- Meyhanenin bodrumundaki on kiıi f d ki Linfene karşı hücumda bulunu- nün yıldönümünü kutlamak üzere 21 garistan bugün Balkan anlaşmasının, Balkanlı vasıtalar ve unsurlarla bertaraf leket arasında ih!As ve itimad esaslarına 
ne oldu) y':r1:r. Dün öğleden sonra Linfenin batı haziran akşamı Halkevinde büyük bir münhasıran bir Balkan birliği manzara- edilmesine, bugün, her zamandan ziyade istinad eden bir mesai birliği yapılaca-

y engeç rüya görüyorum zannetti simalinde mühim bir mevki olan Se - İ- toplanb yapılmıştır. Bandonun çaldığı sı anettiği zamarılardan ziyade mahsur imkan yoktur. ğından emin olduğunu beyan etmiş ve 
Kekeliyerek: Meni geri almağa muvaffak olmuşlardır. İstiklal marşı ile törene başlanın~. Sadi ve zarar vermiyecek haldedir. Bulgaris- şöyle demiştir: 

Muharebe çok kanlı bir surette seksen Varlık tarafından bugünün yüksek de- tanın bu birliğe celbi her hangi bir bey- Fransa, Berard Jordana itilafı ahkA-
- Bod ... Bod ... Bodrumdakiler mi) t .. """'ur·· Bın" kadar ölü veren ğeri belirtilerek mill1 idare kudretinin Alman31a Ve 

E saa surm....,, · dir H lk · · d nelmilel mesele telfikki edilmemeliydi. mına sadıkane riayet etı1'ô•tir. - vet .. Eğer Koca göbeğin oğlu on- J nl Linf dogr" u çekilmekte - a evımız e yarattığı eşsiz eserler an- m••-temlelıe i•f 1 ~ 
1 apo ar ene Jab'-·~ır. Bundan sonra Tür" k inkıJ•- Fakat, hakikat bu merkezde değil" dir. N.> lhf er B. Bonnet, kuvvete müra~aat için ya-
arı temizlememiş iae belki işimize yarar- ] .u~ı. a 

ı erH k 22 (AA) _ Çekiai ajansı bında ilerleme hamleleri, Atatürkün Balkan antantının hudut cephesi artık Dresden, 21 (A.A) - 1939 büyük pılacak her türlü muhtemel teşebbüse 
ar.. bild?':g o~g, · doğduğu kudsl günden başlıyarak 1935 bir birlik manzarası arzedernez. Bu iti- mü.•temleke sergisini açan nutkunda ka ... ı koymak için Fransanın bütün dip-

- Fakat ... Siz bunu nereden biliyor- ırıyor · 1 1 k d b""tü" · lal•b · Saksonya valisı· Mutschman · ·• J nl t afından mevkuf tutu an yı ına a ar u n ın ~ ımızın seyrı- barladır ki bir tavassut meselesi mevcut.. n ' lomatik ve askeri tedbirleri almakta ber-
•unuz~ İng1J: a:şe:.ıiteri henüz serbest bıra- ni. gtirözler önünde canlatan filim gösteril- tur ve bu ihlil! edilen birliği teminle mil- •Her Alınanın müstemleke fikriyle is- 'devam olduğunu söyliyerek beyanatını 

- Apdal... Bana her ıey malum olur. ~'··'-' b ·· Kalagan mıs 1 tinas etmesi ve müstemleke lüzumuna kılmamıştır. Kenuisuu ugun .. - · · . . • . kellef bu unmaktadır. Bu işte Bulgaris- b"t" · d 1h t · · 
istersen sana meyhanede olup bitenlerin dan başka bir yere nakledileceği bildırı- T~p~antı yıne İstik.ifil marşı ile sona t terettüp ed ·-" l d d . k~i. bulunması icap edeceğinio bildir- ı ırmış ve sonun a •su u emırun en 
h . . 

1 
ermıstir ana en V<U.lle er e var ır. mı.ştir eyi çaresi, budur> demiştir. 

epsınıanlatayım ... Herifleriafyonuşa-uyo~ . __ ·----- ------- ----·--- ____ -··--· ___ ·_ -· 
.,,., -- ~/Jı:T'/§6t7Kl!fZT.L:z7-LTAUı - -Danjo .. dedi. Şu gelen sandalın kenarında nöbet bekliyor. Muhakkak yn hatırlar gibi oldu. 
~/"~QRZ7I"n7JZZZZ/f//XZ. içindeki kimselere büyük ehemmiyet balJkları veya dalgalan saymakla meş- - Neredeyim? .. 

DEMiR MASKE veriyorum ve onları gayet mahrem ola- guldur. Diye mırıldandı ve sonra haykırdı: 
rak hususi şekilde bizzat kendim isticvap ! - Marır. Danjo vakıa dalga sayar ve - Danjo.. Barbezyö... Iındad .. 
etmek istiyorum. Onlar sahile yanaştığı nöbet bekler ama .. Kimsenin aleyhinde Bu haykırış ve bu isimlerin telillı.2u 

Büyük tarih ve macera 
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mat vermişti. Bir takım ,ahsiyetlcr hak
kında o kadar etraflı izahat vermiş ve 
hunların hususiyetlerini o kadar kuvvetle 
çizmişti ki Monsenyör Lu.i onlarla eskiden 
heri tanışıyormuş gibi görü§ebiJirdi. 

Şimdi asıl mesele bildiği isimlerin bu 
iki asilzadenin hangisinin hangiaine ait 
olduğu noktasında idi. 

Bu iki asilzadeden biri, çok şık geyin
miş ve hor lafında insanı güldürecek bin 
bir söz lıulan ve daima on dördüncü Lui 
ile beraber olan Marki Danjo, öteki de 
biraz zail, fazla zevke iptilasından rengi 
sararmış olan Luvuvanın oğlu l\farki dö 
l3orbeziyö idi. 

B ·brziyö, nazır oğlu oln1asından mü
tev llid bir gurur taşıyordu. Paristcn 

za ~ ı mnsına tok müteessir görünüyor
ıı. Çtinkü bu suretl~ Luvr sarayında 

~i c k dıi.esl rle yaptığı ktırlarrlan 
h "Um kaim tı. 

Monsenyör Lui onların tavırlarından 
vaziyet ve haleti ruhiyelerini keşfetmek
te tereddüd etmedi. 

Sahile yakın bir yerde atları tutan sa-

yisler vardı. 
Şimdi başka bir şekil baş gösteriyor

du. Monsenyör Lui atın üzerinde ne ~a
ziyet alacakb ki kendini belli etmesın .. 
Kendini Allahına bağlıyarak atların 
içinde en kıymetli eğeri olanına doğr~ 
yürüdü. Senelerdenberi ata binmemıştı. 
Scnelcrdenberi zından hayatı yaşıyor

du. Bir müddet atın üzerinde kendini 
yokladı. Gözleri hô.la deniz tarafında .. 
Ada istikametinden gelen sandalda idi. 

Birden gözleri sevinçle parladı .. 
Gelen sandalın içinde Ivonu görmüş

tü. 
Arkasında atlarına binmiş ve hareke

te hazır iki asib:ad ye la:ılet' yin hitap 

zaman gidip kendilerine söyle ... doğru 
1 
söz ~öyleınez.. Senmarsın üzerinde yıldırım tesiri yap-

~ulona gitsinler ve bahriye oteline in-ı Kralın bu cevabı Barbezyöyü evvela tı. Bir iki adım geri sıçradı. Bu isimleri 
sinler... sararttı, sonra kızarttı. demir maskeye kim söylemişti• 

Monsenyör Lui bahriye otelini bilini- On dördüncü Lui, evvelce böyle şa- Müthiş bir'şüpbe kafasında yer bııldu. 
yordu. Hatta böyle bir otel var mı yok kaları pek severdi. Şimdi ona böyle Acaba? .. 
mu, o da meçhulü idi. Fakat Tulonun ne olmuştu? Sendeliyerek yaklaştı ve demir mas-
bir liman olması ve her limanda mutla- xxxVII keyi daha yakından tetkik etti .. 
ka bir bah~e otelinin bulunması ihti- SENMARsIN HA"""""' H H B · k 0 kt ,....,,., ayır.. ayır... unun ım anı yo u. 
malini düşünerek böyle söylemişti. Ve Senmars, kral zannettiği misafirini t~- Muhakkak kral bu asilzadelerin isimle--
sözüne şunları ilave etti: yi ettikten sonra kendisine verilen en1ir rini konuşurken ağzından kaçırmış ve 

- Onlara kral nam'ın; yüz altın da hilafına ve bir kaç saatin bitmesini b~k- demir maske de onları bu suretle öğren
veriniz. Haydi efendilel. Gidiyoruz. lemeden doğruca mevkufun bulunduğu miş olacaktı. 
Marki, siz de bize yolda yetişirsiniz.. odaya koştu. Kendi kendini bu suretle temin ettik-

Bir sayis önden rehberlik ediyordu. Odaya girdiği zaman içerisini ilk önce ten sonra mevkufun sıhhi vaziyeti ile 
Kral atını mahmuzladı .. Tulon yolunu boş bulmaktan mütevellid bir hayrete meşgul olınağı düşündü. Bir kordiyal 

tuttular. düştü. alıp gelmek için odadan çıktı. 
Danjo aldığı emri ifa için geride kal- Sonı·a demir maskenin yatağında ve Bir kaç dakika sonra mevkuf kordi-

mıştı. Monsenyör Lui bu suretle kentli- baygın bir halde yattığını gördü. Endişe yalin de tesiri ile tamamen kendine ı;el-
sine refakat eden diğer asilzadenin Bar- ile yanına koştu. miş bulunuyordu. 
bezyö olduğunu anladı Dikkatle muayene etti. Dudaklanndan - Şimdi biraz eyisıniz değil mi mon-

Barlezyö kralda bugün gördüğü fev- hafif bir soluk çıkıyordu. Soğuk su ile senyör? 
kaladelikten hayrete düşmüştü. Vakıa şak.aklarını oğuşturdu. Avuçlar n içi- On dördüncü Lui hatırasını yoklaına-
boyu, bosu, endamı, çehresi tamamen ni ve kollarını oğdu.. ğa çalışarak cevap verdi. 
kraldı. Fakat tavrında, sesinde, jestlerin- Nihayet on dördüncü Lui gözlerini - Evet.. Eyice gibiyim .. 
de çok farklar vardı. Sonra birden yataktan fırladı. Ko•ku 
Kralın yanında atını sürerken: ile geri çekilen Senmarsın üzerine doğru 
- Zavallı D imdi ildü. Kor un bir sesle b ırdı: 

lngiltere 

Amerikadan döne21 
hükümdarlarını 
hararetle bekliyor 

---·-tr·---

• 

Londra, 22 (A.A) - Portsmouth ve 
Londra, Kral ve kraliçeyi karşılamağa 
hazırlanmaktadır. Küçük prenses Eli· 
zabet ve Margaret - Rose bu sabah Vem· 
pcnfelt torpido muhribi ile hareket et
mişlerdir. Muhrip Empress Of Britainl 
açık denizde karşılıyacakbr. Empress of 
Britain, kesif bir sis dolayısiyle saatte 
ancak 12 kilometre ilerlemekte olduğu
nu bildirm.iştir. 

Gene sis dolayısiyle donamanın kabul 
resmine iştirak etmesinden sarfı nazar 
edilmiştir. --Çin nihai 
zaferinden emindir 
Çunl<lng, 21 (A.A) - Başvekil ve 

maliye nazırı doktor Kung radyoda söy
lediği bir nutukta, geçen iki yıl zarfın· 
dakı dahili ve beynelmilel inkişafa ve 
gerek ordu muknv('metinin arttırılması 
ve gerek memleketin iman bakımların
don elde edilen neticelere göre, Japon. 
yanın bir gün taarruz politika5ını de
ğiştinneye mecbur olacağından ve Çinin 
nihai zaferi kazanacağından emin hn· 
1t rlnaunn hıldirmı ir 
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Deniz f elik etleri 
Promethee tahtelbahri nasıl kaybolmuştu? 

Birbirini takip eden üç felaketin sebebi nedir? 

Phenix tahtelbahiri 

"Pakt devletleri tek el gibidir,, 

"Tek el ama gürz gibi bir 
el .. Bu eli kaldırdık mı 
hep birden indiririz ... ,, 
İstanbul 2 i (Gecikmiştir) - Haber 

gazetesi Tahran ziyaretinde bulunan B. 
Nizamettin Nazifin Mısırın Tnhran sefiri 
Zülfükar paşa ile bir mülakatını neşre
diyor. Mısırın sayın mümessili Majeste 
kral Farukun Tahranı ziyareti muhtemel 
midir, sualine şu cevabı vermiştir: 

- Hükümdarımın Tahranı ziyareti 
etrafında knt'i bir şey bilmiyorsam da 
böyle bir ziyaretin nihayet bir zaman me
selesi olduğu söylenebilir. İran veliahdı 

hazretlerinin Mısırda bulundukları sıra

da haşmetli krala Tahrandan bahis bu
yurdukları ve kral hazretlerinin de bil
mukabele Irandaki fevkalade teceddüt 
hareketlerinden elde edilen yüksek neti
celeri görmekten hususi bir zevk duya
caklarını söyledikleri muhakkaktır. Fa· 

Deniz felaketlerinin biribirlerini takip ı tibat hakkında izahat verirken bu iza- kat ortada tesbit edilmiş bir §ey yoktur. 
etmesi bütün denizcileri işgal etmektedir. hab ip.retle anlatacağı yerde cihazı biz- Maamafih yaz geliyor. Olabilir ki lsken-

Amerikanın ( Squalus ) felaketinden zat kullanmağa teşebbüs etmesi felaketi deriyeye naklettikleri zaman birdenbire 
eonra lngilizlerin Thetisi ve nihayet F ran- doğurmuştur. Modern harp gemilerinde Tahranı ziyaret kararını da vermiş olabi
ealann PherıW riyakar denizin daliaları bu kabil manevralann yapılmuı bir kaç lirler. 

leri bir temennidir. Saadabada Mıaırın gi
rişi iae, bu temenninin, dbette, en meaut 
bir tecellisi olur. Mnınn pakt devletleri 
araaındaki lı.iui ve ıiyaat insicama tam bir 
intibakı vardır. 

arasında kayboldular. Pheııix bir manev- saniyelik bir iı olmuıtur. Bir dikkatsiz- - Mısırın Saadabata girmesi ihtimal 
ra esnasında kaybolmU§ ise de Amerika lik gözü açıp kapayıncaya kadar önüne dahilinde midir}. 
"fe Ingiliz denlz.altıları yeni bir tertibatın ieçilmez felaketi tahrike kafidir. Harbi - Bu ıuale cevap verebilmek aalahi

tecrübesi eenaamda kazaya uiramıılardır. umumiden evvel cU 3> Alman tahtelba- yetim dahilinde değil. Maamafih sulha 
Bir kaç sene evvel Promethee Fransız biri de mümasil şekilde bir kazaya uğra- ve komıuluklann emniyet telkin edici 
tahtelbahrinin ugrv adım kaza üzerine l l d '~ ahıtl d -- mıı ve mürettebattan yalnız 26 i torpil o uş arına yar ım euen ere ost göz-

iki büyük elçi ile iki hariciye nazın 
arasında, o anda, akla gelecek en ente
re.an ıey aanınm ki Avrupa meedeleri 
kartı..aında Şark milletlerinin tellliilerinJ 
öirenmek olurdu. Ben de böyle yaptım. 

Fransız bahriye nezareti §U tebliği neş- kovanlariyle kurtulmağa muvaffak ol- le bakan bir harici ıiyuetimiz olduğunu 
tttmiftir: muşlardL söylemek mevkiindeyim. Mıaır gerek 

cDenizaltı gemisinde inşaatı bahriye Türk.iyenin, gerek Iranın kuvvetlenmeain-
Biribirini takip eden üç felaket hak-

tezgAhlarına mensup bazı zevat bulunu- den, ilerlemesinden daima hususi bir 
Akay Muzaffer Alam fU cevabı verdi: 
- Bizim her hangi birimize yapılacak 

bir tecavüz. bizi biribirimize bir kat daha 
bağlar. Bu hakikati bilmeyenler kalmadı
ğını sandığımız için ilk sık tekrarlamap 
lüzum görmüyorum. Pakt devletleri tele 
el gibidir. Tek el ama gürz gibi bir d. 
Bu eli kaldırdık mı hep birden indiririz 
ve ezilen iflah olmaz. Hiç kimsenin men· 
faatlerini ihlal niyetinde değiliz. Bu niye
timiz kendi menfaatlerimizin ihlal edilme· 
mesi ile mukayyettir. 

kında mütehassıslar başka başka fikirler 
yordu. Yeni yapılan su istilA cihazının memnuniyet duymu•tur. Irak ile olan mü-

ıl __ ı_ ortaya atmışlardır. Thetia felaketine se- " 
ilk tecrübaai yap a~tı. nasebetlerimizin samimiyeti ıüphe gö-

k da · hep olarak geminin denize daldığı 
Geminin kumandanı uman giıver- türmez. Efganistanı da, karde• tanırız. 

d b 1 d "__ ı · yerde, Skapa Flovda batınlmıı bir " 
iıesin e u unuyor u. .ıy.ı:ılZJn gem nın Her birisine ayrı ayrı dost olduğumuz bu 
yıldırım süratile denizin içine doğru iit- çok Alman gemileri enkazının bulun-

duğu ileri sürülmüştür. Almanlara göre devletlerin heyeti umumİyesine birden ve 
tiğini gördil. Halbuki kendisi tarafından daha yakından dost olmamız için se-
eu istila cihazının kullanılması için henüz bu tahmin iaabetli değildir. Zira harp 

bep yoktur. Fakat dost olmakla bir si
hiç bir emir verilmemişti. Kumandan bu içinde Alman denizaltıları sayısı 6520 ye 

yasi grubun vecibelerini benimsemek 
felaketi durduracak bir emir vermeğe baliğ olan lngiliz ticaret filosundan 4000 

arasında ne de olsa az çok fark vardır. 
--'-t d" imadan dalgalar tahtelbahı·n·n vapur batırmı•lardır. lngiliz sularında ge-mu.; e ır 0 

y Bununla beraber hedefi sulhun devamın-
bücrelerine çarparak. içeriye nüfuz etmiş mi enkazından ari yer yoktur. Geminin 

dan ve milletler arasında sulh temayül
Te ağırlaşan gemi aşağıya doğru earkarak felaketini mucip olan sebebi ba§ka nok-

lerini kuvvetlendirmekten ibaret bir ve
denizin dibine yuvarlanmıştı. Yalnız üs't talarda aramak daha doğru olacaktır, 

Suallerim bitmişti. Ştravsın yeni bir 
valsi başlıyordu ve bu sarp muhavereyi 
dinlemek nezaketini göstermiş olan ha· 
yan Alamın tahammülünü daha fazla 
auiistimal etmek doğru olmıyacaktı. Na
zırlann ve büyük elçilerin önünde ıaygı 
ile eğilerek: 

lıücredekileT kurtulmuştur.> diyorlu. 
Sonra yapılan tahkikattan anlaşıldı ki Phenixin fellıketine gelince bunun da

yaoılan tecrübede hazır bulunan teknis- lııta bir deniz kayasına çarpmaktan ileri 
· -. biri bahriye heyetine yeni ter- gelmesi melhuzdur. 

Los Angeles'te cins köpekler arasında mero.klı bir koru tertip edilmi§tir. Bu 
koşuya ~<rtirak eden bir köpeğin co keyi görüldüğü. gibi bir palazdır 

Sütlü kahveı 
-~

Renginde bir yıldız 
Bir milyon dava ediyor 

Miss Bartira Paris gazinolarında çalı
şan bir şan ve dans yıldızıdır. 

Ayni zamanda Brezilyalı bir yıldız
dır. Hakiki ismi Maria Azevedodur. Ba
ba tarafından yarı İtalyan, yarı Porte
kiz olduğu halde ana tarafından Ame
rikadan hicret eden zencilere mensup
tur. Bundan da anlaşılıyor ki Miss Bar
tira sütlü knhve renginde bir yıldızdır .. 
Kendi .şöhretiyle oynıyacak yıldızını ka
raı1an Paris gazinosu direktörü Dene 
Samson aleyhinde bir milyonluk tazmi-

Parı.sin ilkbahar moda sergilerinde bu 
çok orijinal §apkalar da teşhir edilmiştir. 

Şapka glirüldiiğü. gibi bir kuş 

vııvasını andırmaktadır 

yıldıza günde 300 frank ve varidat üze
rinden yüzde 36 kar vermekte idi. Fa
kat Bartira işe başladıktan 24 saat son
ra gazino kapandı. Bartira diyor ki : 

- Gündeliğimi ve karımı kaybetme
nin ehemmiyeti yok .. Asıl gaz.iııonun lm
parunış olması büyük şöhretimi sarsnı.ş- 1 tlr. Bu da bir milyon tazminat isten.eğe 
değer 

sikaya imza koymak Mısınn kabul ede-
miyeceği bir ıey değildir. 

l nce uzun boyu ve lc.ibar tavn ile Pi
kadelli de bir gezinti yaptıktan sonra 
klöbüne gelmiş bir İngiliz lorduna pek 
benziyen genç Efgan nazın, Zülfükar pa
şaya cevap vermiş olmak için değil, fa• 
kat bana fikrini söylemek için muhavere
ye iştirak etti: 

- Sali.betini muhafaza ederek paktın 
genişlemesi pakt devletlerinden her biri
nin ötedenberi ayrı ayn izhar edegeldik· 

- T eıekkür ederim .. 
Diyip uzaklaşmak isterken S. E. Mu· 

zaffer Alam kolumdan tuttu: 
- Have etmeği unutmayınız. dedi. 

Bu devletlerin ne ikisinin, üçünün, ne de 
heyeti umumiyesinin arasına bir kundak 
sokmak da mümkün değildir. 

Bohemya - Moravya yahudileri 

Mezuniyet almadan nıal 
sahibi olamazlar 

Prag 22 (A.A) - Bohemya ve Moravya yahudileri hakkındaki ye
ni kanun layıhası, yahudilerin ve yahudi müesseselerinin hususi bir 
mezuniyet almaksızın arazi, iktısadi müesseseler, her nevi aksiyonlar 
ve esham sahn almalarını ve arazi veya müesseseleri kiralamalarını 
menetmektedir. 

Hususi mezuniyetler, protektör tarafından verilir. Yahudiler, 31 
temmuzdan evvel bütün altın, platin, gümüş eşyalar ile kıymettar taş
ları hakkında beyanname vermek mecburiyetindedirler. 

Üç büyük baba ve annesi yahudi olan veyahut iki büyük baba ve 
annesi yahudi olup kendisi de yahudi dinine mensup olan her şahıs, 
yahudi addolunur. 

Bir müessese, bir yahudiye ait olduğu takdirde o müessese yahudi 
telakki edilir. Bir şirketin azasından bir çoğu yahudi ise o müeascse 
yahudi addolunur. 

Alman ceza kanunu, derhal meriyet mevkiine girecek olan bu kanun 
hilafına vaki hareketlere tatbik olunacaktır. 

Prag 22 (A.A) - l 6!i de Habsburglar tarafından idam edilen 26 
Çek asılzadesinin idam edilmesinin yıl dönümü münasebetile bugün 
Çekler bir ihtifal yapmışlardır. Bu Çek asılzadeleri Beyazdağ mağlu
biyetinden sonra idam olunmuşlardı. 

Bu sabah belediye dairesi önünde bu 26 asılzadenin isimleri yazılı 
ve siyah bir haçla işaret edili bulunan taşın önünde halk birikmiştir. 
Almanlar haçlı salip taşıyan bir kordela ile bağlı büyük bir çelenk ge
tirip taşın üzerine koymuşlardır. Almanlar çekildikten sonra Çekler 
gelip taşın üstüne çiçekler atmışlar ve bu suretle Almanlarılltıf oyduk~ 
lan çelenği de öpmüşlerdir. 

Bratislava 22 (A.A) - Sanomach, Slovakya ordusunun muzır un
surlardan temizleneceğini bildirmektedir. 

Bütün yahudiler ve eski düşüncelerinden vaı; geçmiyen bütün un· 
surlar ordudan çıkarılacaktır. Bunların yerine öğretmenler getirilecek
tir. Bu öğretmenler yaz tatilinde hususi kurslara tabi tutulacaklardır. 

Çinde para buhranı var 
Hongkong 21 (A.A) - Çinde para müşkülatı baş göstermiştir. Bu 

zorluk o kadar büyüktür ki Çin ve yabancı mahfillerinde japonlann 
Suvateuya asker çıkarmış olmaları dahi ikinci planda kalmaktadır. 

İyi malumat alan mahfillerden öğrenildiğine göre Çin bankaları ya
rın <~emi bayramı > olan tatil gününden sonra moratoryum ilan 
edeceklerdir. 

Bu bayramı müteakıp alacaklılarla verecekliler arasında hesap tes
viyesi mutaddır. Bu moratoryumun sebebi Çinlilerin bankalardaki 
mevduatını geri çekmeleridir. Bu para çekmeleri Çin milli parasını 

Hayırdır 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
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Rüyaların 

inşallah 
manaları 

3 
İnsanlar, rüyada gördüklerini kendi 

kendilerine telkin sureti ile mi onların 
hakikat olmasına sebep olurlar 

«RÜYALARA BAYILIRIM> 
Kadın sanatkar Liz Dölamor diyor ki: 
Rüyaların bir ihbar veya bir ihtar ol

duklarına inanmam fakat rüyalara ba
yılırım. Size diyebilirim ki bütün gece
lerimi rüya görmekle geçiririm. Benim 
için uyku garip bir alemdir. Hakiki ha
yatın elemlcrinden, kederlerinden, acı

larından uzak garip ve tatlı bir alem! .. 
Rüyayı seveı·inı ve gördüğüm rüyala
rımı hatırlamakla bir zevk duyarım. F::ı
kat onları tabir etmek veya ettirmek 
için kendimi yormam. Rüya, hayata çer 
ni katan bir fantezidir. Fakat bir şaı-t
la: Onları ciddiye almamak. .. Eğer b\\
tUn gördüğUmüz rüyaları tetkike, onlar
dan eyi veya kötU mhalar çıkarnıağa 
kalkışacak olursak hayat cidden bir iş
kence mahiyetini alır. Bununla beralıer 
rUyalarm birer ihtar ve ihbar mahiye
tinde olduğuna inananlar, inanmıyan -
lardaıi daha çoktur. Tam isabetli rüyala
ra ait hiklyeler ise sayılmakla bitmez. 
Ben böyle isabetli rilyaları sadece esru
en.giz bir tesadüf olarak tel~kk.t ederim. 
Bunlardan bir tanesini geçenlerde ban:ı 
anla~lardı. Ben de size anlatayım. 

Genç bir kadın rüyasında kendisini 
bir ressamın karşısında tablosunu yap
tınnak için poz almış vaziyette görüyor. 
Arkasında tarihin orta çağma ait bir el
bise vardır. Ressam portresini yapıyor .. 
Yine orta çağın sanat eseri ve oldukça 
garip kabartmalı geniş bir çerçeveyı~ 

koyuyor. Bu sırada rüyayı gören kadın 
da uyanıyor .• 

Bu kadın, o zamana kadar hiç bir res
samın karşısında oturup, poz alıp port
resini yaptırmamıştır. Hele rüyada ar
kasına geydiği eski tarihe ait elbiseyi 
ilk defa görmektedir. Daha evvel bu el
bisenin geyildiği devre ait hiç bir fikri, 
mütalhsı da yoktur. Bu itibarla bu ga
rip rilya onu bir hayli eğlendiriyor. 

Rastgele bütün dostlarına rüyasını an
latıyor .• 

Aradan bir kaç sene geçiyor. Kadın 
gördüğü rüyayı çoktan unutuyor. Bir 
gUn, dostlarından biri büyük bir heye
can içinde onun evine geliyor. Elinde 
büyük bir çerçeve içinde yağlı boya bir 
tablo vardır. Bu tabloyu mezarda gör
müş ve satın almıştır. Tablo, bir kaç 
sene evvel kadının kendisine anlattığı 

rüyadaki pozda ve tıpkı ona benzemek
tedir. Bunu hatırladığı için tabloyu sa
tın almış ve kadına getirmiştir. Kadın
cağız tıpkı tıpkısına kendisine benziyen 
resime bakıyor.. Resimdeki po-, nynen 
rüyasında kendisinin aldığı pozdur. Ar
kasındaki elbise aynı ve hatta tablun•m 
çerçevesi de aynı .. Tablonun. snhibi öl
müş olduğundan bu rcsimi n<!reden al
dığı anlaşılmamış ve bu esrarın p!?rd~si 
açılamamıştır ... 

* Madelen Reno da eliyor ki: 
- Rüya .. Harikulade güzel bir şeydir. 

Fakat ben uykuda görülen :rüyalard::ın 
değil, uyanık görülen rüyalardan hahs-

cHABER» DEN ÇERÇEVE: 

Rüya hakkı1\da fikrin.i aöyliyen 
Liz Dölamor 

etmek istiyorum. 
Gözü kapalı gördüğürouz ıilyalar e.-. 

sen bizim üzerimizde pek az hahl'a bJoo 
rakırlar. Onları çabuk unuturu? •• Fakat 
hayatta ve gözil açık olarak ge~irdiği • 
miz tatlı rilya dern1•?ri:ıiıı hatıraları Liıl 
asli yalnız bırakmrdu. 

Öyle kimseler vardır ki, riiyalarmda 
gördükleri kötü bir bAdi-;eyi hemen bit 
hAdiseyi hemen bir fellkete yor:ırlar. 

Derhal kitaplar karıştmı·:nr, tabircilere 
baş vururlar ve artık her gün bu rüyanm 
tesiri altında hayatlarını zehiderl.?r. Bu 
bence bir hastalıktır. Vcı bu lµbiler dal· 
ma rüyalarının çıka~agl korkusu içinde 
yaşadıklarından güniia biı-inde tesa•JÜ• 
fen korktukları başlarına g('lir V!: o za• 
man: 

- Rüyam çıktı. 
- Ben bunu rüyamda görmüş!ıi-11 .. 
- Rüyada bana haber vcr:nişler.li de 

ben inanmaml§tım. 
Diye masal şeklinde iıer kese yayar• 

lar. Halbuki eğer gördükleri rüyaya iti• 
kad etmemiş olsalardı baş1arına o dedik• 
leri felaket hiç te gelmiş olmıyaca\tı. 

•• BİTMEDı •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rüyalarınızı 

Bize 
Bildiriniz 

Bir rüya mütahassısı onlan size 
gazetemizin •RÜYA• sütununda 

: tabir edecektir .• 

Hususi 
Cevap istiyenler 

Rüyalanm (RÜYA) rümuzu ile 
posta kutusu (3Gl) adresine bildir
dikJeri takdirde kendilerine posta ile 

• mufassal cevap verilir. Bunun için. 
: gönderilen mektubun içinde masraf: 
: olarak yalnız 15 kuruşluk posta pu- : 
·ı k 1-::.t·d· • : u onması ıuu.ı ır.. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Murtada Karşı 
(Haber) de okuduğum.. Müalüman ve Türk İIİmli birisi mahkemeye baJ

vunıp hıriatiyan olmak iatediğini bildirmİf. Gereken muamelenin yapdmaımı 
diledikten eonra: 

-Türk ve müalüman doğdum, hıriatiyan ölmek İstiyorum. 
Dem.İf. 

Hakkında vasıf bulmaktan aciz olduğum bu betbahbn ismini anmıyorum. 
Çünkü ayni ismi tqıyan müalüman ve Türkleri, isimlerinden tikaindireceğimi 

vehmedecek kadar İncİnmİf bJunuyonım. 
Zannebneyin ki burada müslümanlığın değerlerinden ve öbür dinlere nİa· 

betle üstünlüklerinden bahsedeceğim ve betbahtı bu bakımdan suçlu çıkara
cağım. Ne münasebet! 

tal&mlık benim ve benimle beraber milyonlarca İnsanın hakikati. Böyle ol
malda beraber hiç kimse, öz nefsine rağmen bir akideyi kabul etmeğe zorla· 
namaz. Benim bu nasipsizde bulduğum felaket, içinde yelİftİği ıartlara 
en olmıyacak tarafından ve en olmıyacak tanda ihanete kalkması. 

Tabii haller altında Y ahudinin hıristiyan, ve bıristiyanın müslüman olduğu
nu sık sık duymuısunuzdur. Fakat hı.ristiyanın yahudi, ve müslümanm hıris
tİyan olduğunu hemen hemen hiç. Çünkü her gelen din evvelkini tamamlamıı 
ve birinden öbürüne geçmek, ancak ileri kademede bulunana vaki olmU§tur. 

Bu esasa kafldık, İnsanın dinden çıkabilmesi için tek ıekil, top yekUrı Alla
hını ve Peygamberini tanımamasıdır. Nitekim aramızda ıürülerle dinsiz yap· 
dığı halde bunlar hı.ristiyan olmayı dÜ§ünmÜyor. Hıristiyanlık d1§mdaki yığın· 
larla A vrupalımn Yahudi olmayı aklından geçirmemesi gıoi. 

Ostelik, İnsan hangi dine geçmek isterse f&rllannı öğrenip eben oyum!» 
Demesi yeterken, mahkeme dıvarlanna murtadlık afiti aamağa kalk11mak ve 
Türk ve müslüman doğmanın pİJmanlığmı söylemek, havsala almu küçük
lük. 

talim tasavvufunu İncelediği siralarda ruhunu ona kaptınp müalüman ol
mak İatİyen büyük Fransız mütefekkiri cMaaaİgnon• a arkadqları cınamus
suz !» diye bağınrlaraa acaba bu fikirsiz betbahta mahalle kolll§ulan ne diye 
baylonnalı r 
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Kaybolan kadın 

Azim ve sadakat 
Rumenler dış politika
mızı böyle görüyorlar 

Mısır Hariciye Nazırı 
Ankaradaki temaslarına aid intiba
larının mükemmel olduğunu söyledi 

- 2 - dönmüştür. 
- Görmez olur muyum? Şimdi sizi cGelelim bu oyunun sebebine. Poke 

ıı<Kdüğüm gibi gördüm. kardeşler Emlini ya pazar sabahı, yahut 
- Siz onların geçtiği yoldan uzakta da cumartesi akşamı öldürmüş olacaklar. BÜKREŞ - L'İndepcndance Rouma- emniyeti temin için İngiltere ile akordu 

mı idiniz) Belki de iki üç gün evvel. öyle ise jül, nia gazetesi Bükrcş - Ankar.a • Atina yapmıştır. 
başlığı altında neşrettiği bir başmaka- Türkiyenin, mUttefiklerinden birinin, 

- Hayli uzakta. Araml%da elli metre kız kardeşinin kıyafetine girip bir iki gün lede şöyle di1or : bir tecnvüze mrırm kaldığı z~, onun 
kadar vardL Ama benim gözlerim iyidir. onun evinde oturmuştur. Kadının kimse •Mahlm olduğ\i üzere ittifak •Balkan, emniyetini müdafaa maksadiyle müda-

- Gördüklerinizin onlar olduğundan ile konutuğu yokmuş kil Her şeyini kar- Balkanlılanndır• fonnüliylc tayin ve hale mecburiyetinde kaldığı nhvalde, İn-
Fmin misiniz} deşleri alıp getirmi~ tasrih .edi1;mcktedlr. Programın heyeti giltcrenin kendisine yapacağı yardım, 

- Anjı iyice görüp tanıdım. Ama ' - Yani siz ounu demek istiyorsunuz: kumliunuyebsın~tmt'fusak wdcrahhüulhunan ıriil~l~ç ancak Balkandnntanb tınınk bkuir tvv~linln tez
r __.,_ . . . . . .. _ .. e mc, u ı ı n a er etin yidinden maa n aş ·a esır yapını-
~ ıç.ın ~cstiremem. Bavında atkı var- Poke kardeşler E~ı~ı o.~durdükte~ • 0 n.ra naz:ırınd~, Balkan. 1?emlcketlerin1 iktı- yncnktır. Balkan nntantınm esas prcn
dı. Başka kim olacnk- Elbette oydu. Şa- onu gene yaşıyor gıbı gostermek ıstemış- sacli ve sıyaSi hakımıyetlni ve hürrjyet- sip)crl kndrosu içerisine gireceği nşikAr 
ka ettim: cHele sevdalılara bakb diye ler. lcrinin müdafaasını ifade etmektedir. bulunan Türk - İngiliz nkordu, Balkan 
JCSlendiın. Bana doğru ellerini salladı- _ Şimdi anladınız. Bu. ~ttifok!'1, id~oloji~e vesair .n:w ontantının ~ilkuvve ~evc~t t~~nfüi ıru.~-
lar, bir teYler söylediklerini anladım. - Ama onu ne diye öldürsünler} ınesaılın;_h~iitdea!~ııkı· hBıç b~: mBeşglkulıyct vctini tezyıt edldecckktır. Çünkul dtecavub z 

ikisi d . .. l di 
0 

hk.k . . d 1 mevzuul.H.I ıs egı c u·. ugun, a ·anlı- fikri mevcut o n ·ça suı zan ar a u-
-p . e mı soy e ? - rasını ta ı at netıccsın e anı- lnnn takip etmclcte oldukları müesses lunmnk doğru olnmaz. Şayet böyle bir 
apıyon hayretle: yacağız. Emlin Pokenin parası var mıy- nizamı muhafaza siyaseti, 1914 ten da- dUşiince mevcut ise veyahut Balknnlı 

- Elbette, bay müstantik, ikisi söyle- dı? ha ziyade müsnadebahşt.ır. Balkan dev- devletlerin emniyctlerine karşı mUte-
di, dedi. Sulh hakimi: !elleri evvelce Avrupa için, daimi bir veccih ise, Türk - İngiliz anlaşması M-

M. dö Sentinyas derin bir nefes nl- _ Benim bildiğime göre yoktu, dedi. tnhrik ve ihtilaf tehlikesi irae ederlerdi. discsiylc tecavüze karşı mukavemetleri 
dı: O 1.nmnnm i.fad~sinc göre buna hakiki artan bunların, yekdiğcrini tebrik etme-

Sonra jandarmaya dönüp sordu: bir bnrut fıçısı denilirdi. İşte Balkan it- leri Jazıtndır. 
- Demek ki, Emlin PoJ.:eyi sesinden 

tanıd.ıruz. 
- Siz ne dersiniz) üfalô, bu korkunç ve tutuşmağa her An İşte bize verilen jUridik delfıil bunlar-
- Para kimde var, kimde yok, belli bazır olnn Bnlknn yarımadasını, öyle dır. Marunafih gazetemizde, Bnlknn me-

Papiyon -giilmc,ğe ba~adı. olmaz ki... sakin ve hakiki nizama koymu tur ki .saili ve Tilrk - İngiliz akordu ile mcş-
- Hayır, ibay müstantik; orasını bil- Poke kardeşler 0 gün tevkif edildiler. orada .sulhun idame ve takviyesi hükii- gµl olduğu sırnlarda bu cihetleri aydın- Mısır hariciye 11aZın Anl:aradan aynlırkcn 
em. ikisi de inklı.r etti: jül 80ğukkanlılıkla, metlerin başlıca emellerini teşkil et- !atmıştır. - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - palasta bir öğle yemeği '\cnuiştir. Ö~'lc-

mektedlr. Bugünkü vaziyet müvncclıe- Türkiyenin hnrici siyasetinin sentezi L.___ d bd ır nh 
- Ne demek? Anlamadım. Anj da hiddetle.. sinde itllinkm kesbettiği ehemmiyet na- azlt'n ve sadakat olduğunu söylemiştim.. ısuısronda b~ polis m~zesl selam en sonra A ü ctt Yalıya paşa şeb-
- Kulaklarım iyi işitmez, bay mile- Pokerin oturduğu kulübenin civarında- zarı itibara alınırsa, Gafcnkoaurı Anka- Hakikaten, Tiirkiye, yalnız dahlll siya- resmini lfa ctmişUr. Abdülfettah Yah~a rin şaynnı temaşa yerlerini, müzeleri, 

tantik. Epiyce uzaktaydım, duymadım. ki taharriynt neticesinde Emlinin ccse· ra ve Atinn mülfıkntını yabancı efkarı sette değil, miill varlı~ takviye husu- ~n, Haydarpaşadan Ulev vapuru ile abideleri gezml tir. 
ı!i• T h ıht çık -'ı- dan t Muhterem misafirimiz Ankamdaki zl. 

Müstantik homurdandı: di bulunamadı. Belki asıl suçlular yaka- umumiyenin teveccüh ile karşıln=cağı sunda ve harici siyasetinde müsmir ve op nne r ımına nr.üA. ora o o-
k A d ..,.... bili p ı ıt t :raretlcrine ait inÜbnlan çok mükemmel 

AlA d k b . • .. d k lanmıstı ama bu i;ı bir muamma olmaktan ~şi ar ır. ntimU bir faaliyet göstermektedir. mo e crapa asa g mış ır. 1 
- a eme u ı;ıın ıçın en çı a- .. - Üniversul gazetesi de siyasi muhabi- Detin sulhperver olan ve başkalarının Öğll'den evvel Tnksimaeki Cümhuri· o dui;:rıınu, Tiirkiye - Mısır arasında 

µuyacağız) · henuz kurtulamam11tı. . • rinin İstnnbuldmı gödcrdiği bir mektu- haklarına riayet eden Tilrkiye, gerek yet übidcsinc bir çelenk koydular. dostluk \'C kardeşlik duygularının her 
Tekrar eordu: Kurtu~a~ğ~ da be~z~mıyord~: hatt~ bu neşretmektedir. Gafenkonun Akara- kendi topraklarına ve gerekse miittefik- S~nt. 1.30 da. İ~t~~ul va.lisl bay tnluniııin üstiiııde kun·etli olduğunu 
- Sonradan Anj Pokenin döndüğünü ümit kcsılmı§tı. Fakat ikı kardeşın tevkl" yı ziynreti ~lığı altında neşrolunan is- le.rindcn blrlnin nratlsine vukubulacak Ldtfil Kırdnr mısnfırıma şerefine Pcnı· öylemi tir. 

sördüııüz mü) finden on gün sonra Giyom Fönetranj bu mektupta, hariciye nazırırı.m muv~- tecavUze knrşı en salahlyettar zatlardan --------------

- Evet, bay müstantik. Beş dakika gidip müstanliği Barböziyöde ziyaret etti. salfıtına lmdnr İstanbulda geçirdiği bir daimn methüscnasını işittiğim - kuvvet- Bu·· yu·· k bı· r eserı· sarsmak
eonrıı döndü. Hızlı hızlı gidiyordu. Baı· Ona bir keııfindcn l:iahsetmek istiyordu. kaç .~at.Jile boş znmandan istifade ede- lc'rl ile knrşı koymaya amıetıniştir. 

B·ı· k' b .. t t'k d rek ıkı memleket beynindeki dostluk ra- İy1 bir teşkilata, mükemmel tcclılıata 
La bır' «ey go··rmedı'm - ı ıyorsunuz ı, ay mus an ı ' e- b tal .. . d k k k-t...- l k1ar rn+'rn 
!" . ,, • . . • • . ı an uzerın e gere halkın ve ge- ve pek ço uııruman 1 • a ve ı unK k ı d 

- Siz ağaçların arasında M. Fönet- d~ ben boıı. vakıtlerın_ıde il~ı .gayb ıle reksc matbuatın alakasına dair tetkikat milletinin vatnnperverane sevgisine ve tan sa ınma 1 ır •• 
ranjı gördünüz mü? ugra;ıınm. Bılhassa ilmın henuz ızah ede- yaptığını ve sabahleyin intişar eden ga- mUznheretine dayanan bir ordu, her 

_ Prusya kralını mı} Hayır, hay mediği hadiselerle .. Racliyestezi tecrübe- zetelerin, Gafcnkonun Ankarayı ziyareti hangi bir tehdit knı-şısında bu tmlhu ko-
ınüstaııti.k. leri çok meraklıdır. Elbette bilirsiniz. De- münasebetiyle bir çok makaleler neşret- rurtıak üzere sulh ideallerinin emrine 

_Siz 
0 

gün Prantügard korusuna ni- mir bir rakkas ile bazı §eyler bulunuyor. ~erini k.aydedcrek ezcümle şöyle de- tahsis ~dflmi.ştir. Tür~ politikasının ka-
s I".' l. p k .. d d . t .d . nilmektedır : rructerıstik sndaknti üzerinde ısrar et-

-•n gitmiştiniz) u ı:.m ın o e ışın e ra ıyes ezı en ıs- Tü' k h ·-~ . . tfı d k 1.. d 
'W' • .... • .. •• •• • • r arıc.ı sıynsetine a nazar an mr> uzumsuz ur. 

- Günlerden pazardı. Yapılacak bir tıfa~e etmegı. du~u~dum. Bana .v~ktı!.e elde edi.le~ tesiri lıülnsa etmek icap Romanya, bu sadakate, yalnız bir de-
ftim yoktu. Bazıları kiliseye gider. Ben Emim Poke hır meşın kese vermıştı, tu- ederse, ıki kelime kafi gelir : Azim ve fa değil, pek yakınlarda resmi beyanat-

lzmir Enternasyonal fuarı bütün 
Türkiyenin malı ve eseridir.H 

aP,çlar altına uzandım. Onlar öyle serin- tün kesesi diye kullanıyordum. Rakkasa sndaknt... larda layık olduğu veçhile tehdl edil- latanbulda ikinci bir Enternasyonal nli sorunca: 
ler, ben de böyle... önce onu tuttum, sonra rakkası harita Türkiye cümhuriyeti, beynelmilel bil- mck suretiyle çoktan beri şahit olmuş. Fuar nçılmak istenildiği hakkında gaze- Bu memur bize lzmir Enternasyonal 

- Teşekkür ederim, gidebilirsiniz. üzerinde gezdirdim. Bilir misiniz netice- umum tanhhfiilerin kudsiliğine rinyet tur. F t · h · · h kk d etmeyi pek iyi bilmektedir. Onun siya- ıMnnevl loymetini izaha hacet olmt· telercle bir kaç gündenberi yazılar inti~ar uarı, zmır §e rı ve cıvarı a · ın a mü-
Sulh hakiminin odasında müstantik · ld } b k l f l ı· d' Çok sı ne 0 u seti, bir sulh siyasetidir. yan işbu kadro dahilinde Romanya ha- etmektedir. Kendi görüşüme nazaran u- emme ve mu assa ma urnat ver ı . 

keyifli keyifli konuşmağa başlamıştı. Böyle şeylere innnmıyan müstantik: Balkan antantına dahil bulunan Tür- rlcl~e nazırının yapacağı %iyaret ile nun filiyat sahasına döküleceğini hiç tah- şayanı dikkattir ki bu malumatı hiç bir 
- Doğrusu iyi hazırlamışlar, dedi. - Ben ne diyeyim? dedi. kiye, i§bu siyasi teşekkülün te~afüt mn- onun :;ulhun muhafazası ve Romanya- min etmiyorum. . kitap ve bro§Ürden istiane etmeden vcr-

Acaba bakın öldürdüler mi? Yoksa bir Prusya krıı1ı ciddiyetle: hivcttc olmak üzere kuvvetini tezyide nın tlliMU ve beynelmilel mükellefi- B t h • • ·haki ·· t c •- di. Bu da, onun bu izahari bir çok kim· salk olacak her tur" ıu·· dı0plomatik faa]ı'- •"'tfoHn ifası huSU.sı.ında ayni kapar'-- • u, zan ve a mııunu 1 gos ere e11> . w 
Yere mi. ı_,.pattılar" Bence o·'Idürülmüıı - Rakkas mezarlıg~ı gösteriyor, dedi. JW • ~· b k b 1 -1 b k d f'- 1 ,__ 1 d 

K.. r 'I yetin. her kes için bilhassa Balkan sul- itUhlıza snlfıhiycttar bulunması, Türkiye ır ço ae ep er mevcuttur. scıere ve ır ço c a.ıar teıuar a ıgını 
olacak. Zannederim Emlin Pokeyi artık Müstantik yerinden sıçradı. Mezarlık hu için çok :faydalı olaca''ına kani bu- ile :Romnnyn nrasında mevcut dostluk Türkiycnin blricik Entcmaayonal Fu- gösterir. 
ltimse göremez. mı? Her yeri aratmıştı da mezarlığı arat· lunmaktndır. İşte lıtı kamuıtlc ve bu ruh bnğlannın takviyesine şllpheslz fnydaL nn enerjik ve devamlı bir faali,Y:etin ve Av:rupada hazır bu kadnr ~öhret bul-

-Ama da acele hüküm veriyorsunuz, inak aklına gelmemi§ti. ile Türkiye, Bnlkıınlnrda ve Akdcnizde olncaktır.• bir çok maddi ledııkt\rlık:lann neticesin- muı ve her sene artan bir rağbet görmck-

dostum I deai. Belki de kendi arzusu ile - Devam edin. eden Pokc knrde~leri itiraf ettirmek ka· yon, koruda Emlinl beldiyorlardL Anj de ancak senelerden aonra keodirü harice le olan Enternasyonal bir fuarımız var-
bi f · · · - lni iyice anlamak ıçın mezarlığa tanıtab'lmı'•t·r k b k"...'.1 k h' ) r tara a gıtmııar. " bil olmuyordu. Poke gittikten sonra kadını yaknladılar ı .. J • en, unu onetece ~eya ıc; o mazaa 

M. dö Sentinyas başını salladı: gittim. Orada elimde rakkasta dola;ıtım. Bir hayli düşündlı'kten sonra müstan- ve parayı bulup bulmadığını aordular. I:ı:mir Enternasyonal Fuarı tekamül zaafa dUgürecek bir yenisini hazırlamak 
- O koca karı mı kendiliğinden gide- Baktım, bir yerde rakkas, kesenin ve tiğin aklına yeni bir vey geldi. Hemen Emlin bir ıe:y ele geçiremediğini söyledi devresini geçinnİ§ ve mevkiini almıg bu- muhakkak ki doğru bir hareket sayıla· 

C-'-" Her tarafta arattık, elbette bulunur· haritanın üzerinde gezdirildiği zamanki P 1 d lunmaktıı.dır. mnz. 
c:.;r Şatorönııra gidip ·Prusya kralının evine ama .ıpiyon onun göz erin e bir pırıltı 

du. Balonla Uçmadı . yal gibi harekete başlndı. Yeni kazılmıv bir al Fuar o kod ar Jzmire mal edilmi• vnı.i- F'uanmı'"a b"yUkl • · · " d'kl · uğradı. Onun ilminden istifade etmek görmüo ve y an söylediğini anlamııtı. .. "' u crımızın goster ı erı 
_O halde siz kimden şüphe ediyor- mezar. istiyordu. Ostünü amvtırdı ve etekliğinin altında, yettedir ki: memleket içinde Fuar ismini alaka ayrıcıı §llyanı dikkattir. 

•unuz? Anj Pokeden mi) Papiyondan - Hangi mezar bu) r __ " meşin hir kese içinde altınıca bin frank anınca hotırn ilk gelen, lzmirdir. Ayni Milli Şefimiz, hükümet reisi sıfatile 
- Anlatayım. Altı ay kadar oluyor, - ı:.nu.in Poke size o keseyi ne zamnn .. k'ld l . d 1 h En dd mı} Yoksa Föntrandan mı} knğıt para buldu. şe ı e, zmır eni ince ntıra temas• mütea it vesilelerle Fuarımız hakkında 

ld .. b'ız0ım tarafa bir kadın gelmişti. Eliza vermişti~ E ) F '1 1 T" "t la l l"tf d 1 '- b 1 M. dö Sentinyas şeytanca gÜ u. B bil E b. mlin çabaladı, bagw ırmag"' a ba•ladL yoon uan ı e onu çerçeve eyen ve ur- mu il un arını u e er erıı::en unun, ya -
D•o.an adında yetmiş beşlik bir kocakarı. - en ne eyim? peyce oldu; ır ,.. k' d 1 b l K 1 k 1 d ğ l .t.ı_ b 

_O gün buradan yalnız dört kişi var- ...,.. d Am buçuk, belki de iki sene. Papiyon onu susturmak için boğazını aı- ıye e mis i u unmıyan Ü türpar , ge- nız zmirln e i ve raKat ütün Türki-
~. Emlin Poke ile kard~i Anj, bir de Parası olduğunu herkes biliy:.r ~: ~ _ O kadar zaman sonra gene rakko- kıyordu. insan istemeden ivte böylt. katil lir. Bu, yalnız Türkiye için değil, Avrupa yenin malı ve eseri olduğunu daima iıa· 
~emin dinledig"'imiz iki şahit. O halde vu· gene yalnız başına oturuyor, ır ızmetç.ı olur. için de böyledir. ret buyurmu~larclır. 

bile tutmak ı'stemiyordu. Halbuki bizim sa tesir edebiliyor demek .. Çok iyi. Aca-
Jlu iddia edebiliriz: Prantügard korusun· Jk ba fotogrnf dıı rakkasa tesir eder mi? Emlini koC".aknrı için hazırlanan mezara Enternasyonal Fuarlar, ıırzu edilen Bu iltifntlannı ayni zamanda lzmire 

"'d d. taraflarda hizmetçi gayet ucuzdur. i k'l ' k 1 d l b 1 • E 1 F da hiç kimse Emlin Pokeyi oı ürme ı. . . d. _ Yani katillerin fotograflan mı} gömmek Papiyonun aklına gelmişti ama mcv ı erı ancıı sene er en sonra a a i- ve zmır .ntemasyona uanna her za· 
A buruk ay evvel kocakarıya ınme ın ı. . . . . .. ı· 1 ,. • ddt " h 1 ·1 ma Emlin Poke öldürülmüı. ~· A ık 1 b 1 b müstanti~e söylenecek aözleri Fo"netranJ' ır er. mnn manevı ve ma muza aret ene 

k kollarını oyna- - sı atı ı mı ı mem ama en ıup- .. l E 
Sulh hakiminin jandarma neferinin ve Konu;ımasına onuşuyor, h 1 d. uydurmuıtu. Arzusu müstantiği, Poke z.mir nternnsyonal Fuarı halen el- de teyid etmişlerdir. 

tamıyordu ama bacakları tutulmuştu,'Ge- e en ım. h .. 1 L' "h ,_ O k J b kA.tibinin ag"' ızları açık kaldı. kardevlerden .. üphe ettirmekti. Sonradan an§umu ır §O ret J1.azanmıı vaziyette- nun içindir i, pyed atan ulda böy-
ne de hizmetri tutmak istemedi. Komıu - Tesir eder mi, etmez mi? Kat'i bir ,.. d' l d 

- Nasıl olur? Hem kimse öldürme· ... .. 1· cesedi radiycstezi vasıtasiylc meydana rı- ır. e cid i bir teoebbüs yapılmak istenilse 
kadlnlard ~n bı'ri ög"'leyin gidip yemeğini ıey soy ıyemem. Ama bir kcrre tecrübe " E iki b l ıniş, hem de kadın öldürülmüş ... Elbette .. d 1 b 1 karmak <la iıine geliyorduı Böylece hem · vvc · sene Avrupaya ynp~Jğım se• i e ilk evvel büyüklerimiz tarııfından 
Pi

. •"ın·yor, bo•ucuna koyuyor, ara sıra da e e im, c ki bir §ey çıkar. h b k' h d . d'I • k birinden biri.. ,.. " M _ı Sc meşhur olacak, hem de yakasını büebü- ya attc unu ya men mü~a e e ettim. taavıp e ı mıyec ğinc anantimiz vardır. 
aksamları gı.dı'p bakıyordu.. • uö ntinyaa cebinden iki fotograf R d p . d B 1 d '- ld .. o·w f l b l -Hayır, azizim, hiçbiri değili Demin- _ k tün kurtaracaktı. Bir tek hat••ı oldu·. Ke- oma a, ans e, er in e 11.a ıgım ıger tarn tan, stan u un yeni ve de-

-Pekı', sonra ne oldu? çı ardı. .... eli d F w den de dedim yal J§i iyi hazırlamışlar; B E seyi Emlinin nmı•tı. Hnlbuki hn•:• '-arı, ot er e uanmızın bro ürlerini okuyan gerli v lisi kıymetli arkadaşımız Lütfl 
_ Anlatacagvım, bay müstantik Eliza - ence mlin Pokeyi bu o.damlar " ""'"" &. b k k ] K 

arna çocukça bir kurnazlık. Şimdi beni b w d a nJtmı§ bin franaı bulduktan sonra keseye İr ÇO ·imse ere tesadüf ettim. ırdarın da fzmire kar§t Tekabet hissile 
D •=n, B temmuz sabahı yatağında ölil ogmuı, e i. .. L d İyi dinleyin: Anj Poke ile kız kardqi yol- ......- Pruııya kralı sapsan kesildi ve müs· de kurnmnml§tı. Gerçi eski bir kese ama on r da bir seyah t acenteliğinde, hareketini hiç bir zamıın aklımıza bile 

dan geçı·yorlar. Önce Maka Papiyonu bulundu. ·~ k k gene i•e yan:yabilı'rdı·. Nı·tekı'm yaradı!. Y nımda bulunan rehber arkadaşıma: getiremeyiz. _ Pe,_'., tantıge oaş ın şaş ın baktı: F otogrnfla· .. 
götürüyor. Papiyonun eözleri iyi görüyor A.Jr b' . k _ı,_, ** ( lzmir Fuarı hakkında malumat istiye- Şu hale göre böyle bir şeyin yapılaca· 

_ f.:mlin Poke de ogün ortadan kay- rın ırı eWnin, biri de Mab Papiyonun B llnıa kendisi uzakta: Emlini pek farkede- idi. Müstantik: arhöziyö hapisıınesine giderken fur- lim, bakalım böyle bir §eyden haberleri ğına deVil hottu düıünüldüKune bile ihtt-
nıiyor. 1ki kardeı de ona sesleniyor; fa· boldu. K . . Eml P gon~, her zamanki adeti üzere Giyom var mı) ) diye ricada bulundum. mal vermiyoruz. 

- tk·ı ha• dise arasında ne münasebet - escyı ııızc in ok.enin iki sene, F" • A k d d h l 1-at hem yer uzak, hem de Papiyon sa· h' l b onetrnnı oarkı söylüyordu.· r a aıım er a rast neldi~i memur· ,.. ıç o mozaa ir buçuk sene evvel verdi- • • 
iırca; sözleri duyamıyor. Sonra Giyom görüyorsu::ıuz~ v Darling, 1 love you ... Mein lardan birine bunu sordu. Bu memur bize 

_ Elız· a De•an, doktorun söylediğine gini söylediniz, dedi. Halbuk:i ben tahkik 
Fönetranjı görüyorlar. O yakında ama "' · k E Schaiz, ich lebe dich. istediğimiz malumatı verecek bir ba§ka· 

tnnir Vilayet Mecliai Azuuıdan 
Diı Tabibi 

go"re, cumartesi akşamı saat yediye doğ- ettim, 0 ese liza Deşanın imiş. Eliza y 
onun da gözleri bozuk. Yakından seçe- D d b 1 nnında oturan Maka Papiyon: sını cöıterdi. Gösterilen memura ayrü su• 

ru ölmiif. Cenaze pazartesi günü kaldı- eşnn a uraya a tı ay evvel gelmiı ve N 
rniyor. Emlin de aksi gibi burnunun di- k b evvelce Emlini lanımn"mı". - c anlntıyorsun} duymuyorum, de-

ALI HALIM BAYER 

ki · · rılacaku: fakat mezarcı, vakit ay etme- -. .. d. 
binden geçiyor. Fönetranjın kula arı ıyı k Giyom Fönetranı· surunu ı'tı'raf ettı'. ı. 

k·ı mek için pazar akoamı mezarı azmııı. ,.. 
duyar amn Emlin söz söylemiyor ı ... Emlin Poke parayı para dı'yc scverdı'. Benim rakkna da o mezan gösteriyor. 

Petrol kuyuları 1 GAFENKO 
Prusya kralı omuzlarım silkti. Duyun· müzakereleri- Bükreıe avdet etti 

ca ne olacaktı) Maka Papiyon yabancı Londra, 22 (A.A) - Resmen öğrcnil- BUkreş, 21 (A.A) - Hariciye nazırı Aksırıp duruyor. Maks Papiyon kadını severdı·, bunun ı'çı'n al _ Yani ne demek istiyorsunuz} 
<Şimdi bunun manasını araştır ım. b paraya ihtiyacı vardı. Giyom Fönetr.nnJ· 

Bir tek netice çıkarnbiliriz. O kadını Em- - Belki bu, hiç bir fCY is at etmez d 

diller bilmezdi ki anlasın. diğlne göre, İngiltere hUkümeti, istim- B. Gnfenko bugün öğleden sonra Anka
Jıik edilmiş olıın İngiliz - Amerikan pct- rn ve Atina ziyaretlerinden Bilkrep 
rol kumpruıynlnn il~ Meksika hilküme- dönmilştUr. el · · d bild' ek is a gazetesini çıkarmak çı·n para istiyor· ·----------------lin Poke değilmiş: Fakat Anj onu Emlin ama ııklımn g enı sıze e ırm - ~ 

zannettirmek istiyormuş. Ağaçlar arası- tedim. yeni kazıl mı§ bir mezar, bir ölü duo. d El [ a o R s ~ 
h. " h · · · yerdir çü e iza Def'lrn il<>ymıı.gıv kararln•-

na girmeden etrafı bir kollamış olacak. saklamak için ıç şup esız en ıyı • ..,. 
d b. d h k zm•"lardır Em- tırmışlardı. Emlin kötürüm karı ile ko• 

Papiyon ile Fönctranjı görmüı. Tam is- Gece gi İp ıraz a a ·a "" · 

ti nrasındn cereyan etmekte olan mU-

b . k d d vild. üstü nuıurken Papiyon ile Fönetranı· evi ar""· ÜZÜM 
tediği ııeyJ Birinin sağırlığından, öteki- !in öyle viıman ır a ın eg ı: - ..,.. 13ıc Alb k 

d tırdılar. Parayı bulmak kabil degwildi Pa- J ayra ti. 
nin de iyi görmemesinden istifade ede- nü çabucak örtmüşler i. . b. d I b 687983 i Eski yekiln 

12 

zakereleri nlfıka ile takip etmektedir. İn· Bükreş, 21 (A.A) - D. N. B. - Krnl 
giltere ile Meksika arasında münaseba- Karol, bcynclınilcl sergi mlinascbctiyle 
tın Mcksikanın bu milzakerclerde takip Bilkrcşe gelmiş olnn Alınan iş cephesi 
edeceği hnttı harekete bağlı oldui;'U bo· şefi Dr. Leyi kabul ederek bir saat ka· 

14 '15 yan edilmektedir. · dar görUşmUştür. 

bilecegwini anlamı•. Emlin Pokenin geren * pıyon ır 0 a ın çekmesini hızla çek• 688118 .ı. Um --• k"· " " · k .... 1 .. "2 umı ye un 
pazar günü, :yani 8 temmuzda hayatta Jki gün eonra M. de Scntinyas tekrar mış, ınp guru tu etmişti; Fönetranj da No. 7 
olduğuna iki tane §ahit... Şotorcnore gitti. Eliza Deşanın mezarı ııaııırıp bir iskemle devirdi. Emlin Poke No. g 

- Ohalde o sahte Emlin kim} Anj kazıldı ve yirmi santimetre aşağıda Em• dı§Qrı çıktı, sonra kocııkanya: cBir ııey No. 9 
Pokenin mabadı neymişL Farzedelim linin cesedi bulundu. E.mlin boğularak değa, bir köpek girmiıl> dedi ama koca· No. 10 

k .. _,, ' C 1 ib' 1 Ç" No. 11 ki sizin dediğiniz gibi: Ama o kadın yani öldürülmüştü. ~rının gozıen a ta§ı gı ı açı mı§tı. un· İNCİR 

aahte Emlin ne oldu} O nereye gitti} Ertesi gün Prusya krıılının adı gazete- ku odasındaki iki hıraızı görmüıtü; fun. 304 j. Taranto :Ma. 
- Orası kolay. O aahte Emlin kim lere geçti. Kendisinden makaleler isten· lin Pokeye de tuhaf tuhııf baktı. Bir kaç 58 H. Lcvi 

olacak? Kadının öteki karde§i jül. Ko- di, ona memleketin her tarafından mek· dakika sonra da lcorkuaundan ölüverdi. 8 M. Ali Karda 
ruyu geçince arkasından kadın elbisesini, tuplar gönderildi. Eıplin evde hlıp her tarafı araıhrdı. 6 M. j. Tnranto 
bafUldan atkıyı çıkarmış. yüzükoyun yere Ama M. dö Sentinyamı içi henilz ra· Ertcai gün lromıular Elizanın öldüğünü 226~~~ ~ldln kfuı 

".. endikleri man Fönetran • ile P.a i- ye 

7 
10 
9 50 

15 

12 
12 50 
13 50 
15 
18 

11 50 
17 
10 
1!5 

Zayi 
Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye 

Kulakçı vekaleti cclilc•i?in ecz~e küpdı 

Doktor Operatör 

Sami hakkında vcrmıt oldugu ruhsat .. 
Kulak Boğaz burun nameyi bet ıene evvel eczanenin 

hastalıkl' üt' h Y nmaıiyle zayi ettiğimi ilin ey. 
arı m a assısı Ierim. 

Muayenehane Birinci beyler No. 42 lkiçetmelik caddeıi No. 299 ikl 
TELEFON : %310 çe9melik eczanesi ıahibi H. Ce .. 

Evl : Göıtepe Tramvay Cad. 992 mal Bilginoğlu 
TELEFON ı 3668 20-21-22-23-24 2153 (1266) 



SAHiFE& rEHI ASJ.R 23 HAZiRAN C U 

~nkara Radyosu~~~~A~-~0~~~~E~~R~·~~,. 90 Derece Limon Çiçekleri 
DALGA UZUNLUGU 

suGVN Bisiklet ve motosikletleri HASAN KOLONYASI 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww AVRUPA SERGiLERiNDE BOYOK MUVAFFAKIYET VE TABit LblON, PORTAKAL VE TURUNÇ ÇİÇEKLERİNDEN MUSTAHZAR BİR SANAT HARİKASIDDL. 

Çiçekleri Kolonyası BlSIKLET Nesrin Limon T. A. P. 31.7o m. 9465 Kes./ 20 Ww. ALTIN MADALYA KAZANAN DONYANIN EN ESKi BiSiKLET 
T. -A. Q, 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. Q 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği FABRiKASININ SON MODEL MEŞHUR ADLER 
Pl. 13,00 memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroji haberleri 13, 15, 14 müzik VE MOTOSiKLETLERi GELDi. Basanın yaurusudur ... Daha hafif ue daha ucuzdur .. 

ve LOSY0NLARI 
HASAN KOLONYA (karıııık program • Pi.) 19,00 program TORKIYE BAYILlöl : Gazi Bulvarı Ziraat Bankası karım 

19,05 müzik (Bir keman virtüozu - Pi) 
( f l) 20 00 DUN LOP 1 mağazası .... 

19, l 5 Türk müziği incesaz ası · • . ,- ?" Ji!';.ı 
memleket saat ayarı, ajans ve meteoro- lı · 6 4 rfü.5 Uııo:rı 
loji haberleri. 20.15 neşeli plaklar - R. IZMIR BELEDiYESiNDEN: konulmu§tur. Muhammen bedeli Limon çiçeği, Lavc.:nt 
20,20 Türk müziği t _ hicaz peşrevi Cümhuriyet caddesinin iki ta· 310 lira olup ihalesi 26/6/939 pa- • .. • L l k y • 
2 _ Suphi Ziya - hicaz şarkı Anılsın yar raf yaya yollarile orta treplenine zartesi günü ıaat 16 dadır. lıtirak ÇlÇegı, ey a • asemın, 
ile 3-Asım bey_ hicaz şarkı Her zahmı 100 metre boyda yeniden kesme edecekler öğleden sonra kapalı olma- Menekşe, Revdor, Bahar 
eiğersuze. 4 _ udi Cemil _hicaz şarkı kordon çekilmesi ve bu cadde ile sına binaen 24 liralık teminatını öğ- çiçekleri Fuj·er Şipr 
Ne küstün bisebep öyle 5 _ kemençe Atatürk caddesi arasındaki 1350 leden evvel İ§ bankasına yatırarak ' ' 
taksimi 6-hicaz şarkı - indim yarin hah- sayılı ıokak döşemesi çukurda makbuzile encümene gelirler. HASAN ESANSLARJ 

8 H ık kaldıgw ından yeni seviyeye göre 5 - Belediyeye ait Alsancakta • A çesine 7 - hicaz saz semaisi - a Ş M k L l k 
türküsü_ Sürmelimin gözlerine 9- Halk kesme taflarla esaslı tamiri ba, 1492 ci sokakta 9 sayılı barakanın ıpr, ene şe, ey a , 
şarkısı - Irafa fincan koydum 1 o - Halk mühendislikteki keşif ve ,artna- bir ıene müddetle kiraya verilmesi Revdor yasemin, Suar 
türküsü_ Menekşeler tutam tutam. 21 ,00 mesi veçhile açık eksiltmeye ko- ba§katiplikteki ıartnamesi veçhile •• • S kfl"' F . 

nulmu~tur muhammen bedeli açık arttırmaya konulmuştur. mu- do Parı, en or, UJer konuşma 2 l, 15 müzik (radyo orkestrası • h l 
5 22 30 1430 lira olup i a esi 26-6-939 pa- hammen bedeli 31 lira olup ihalesi Fru··1• ver Skandal Şef: Practorius) 22, 1 konuşma • d d • · al ' 

zartesi günü saa.t 16 a ır ı.ştır t 28/6/939 çar'"~ı.a bünü saat 16 müzik (neşeli müzik - Pi.) 23,00 son 1 kl 08 1 J k - ~ 
ainns haberleri. zirnat, esham. tahvilat ~~e1 ce er 1 ıra ı temınatını dadır. ı,ınak edecekler 2 lira so ku- 1 s:ıumum Hasan müstah-

23 20 og eden sonra kapalı bulunması- rusluk teminahnı og'"wleden sonra ka- • • 
kambiyo - nukut borsası (fiat) • b' l d l · b k t A l 

na ınaen öğ e en evve ış e.n a- palı olmasına binaen og .. "leden evvel zera 1 vrupa ve yer 1 müzik (cazbnnt - Pi.) 23, 55.24 yarınki k kb ·1 ·· 
program. sına yatı~ara ma uzu ı e encu- it bankasına yahrarak makbuzi!e firmalarının müstesna çe. 

mene gelırler. encümene "gelirler. • • •• •• 
OPERALAR VE OPERETLER 9-14-19-23 1976 (1160) 6 _Satın alınacak imdat otomo- şıtlerı ve her turlu tuva .. 

1 - 19 uncu adanın 196 metre bili bHkitiplikteki fenni ve mali l t 1 b " Prag: Sihirli flüt. 
Sofya: Turandot. bb d k' 37 1 ~ . e evazımını şu emız-mura aın a ı ıayı 1 arsası • sartnamesi veçhile açık eksıltmeye 

nın satıfı ~a• katiplikteki •artna- konulmu§tur. Muhammen bedeli de bulabilirsiniz 

20,05 
20,55 
21. 10 
22,05 

Bükre§: Madam Butterfly. 
Kolonya: Siyah kuğular memle

keti. 
mesi veçhııe açık artırmaya ko: 2500 lira olup ihalesi 26/6/939 gü. H n I · ş b 
nulmu~tur. ~uham~en bedelı nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 3S30 L epOSU ZmJr U eSJ! Keıneraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 
235

2 l~ra .. ol.~p ıha~~ıd2~6-~3~. Pk 188 liralık teminatını öğleden son- • • • • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 
BOYOK KONSERLER zarteskılgunu sal~t l k a ı~. ş 1~~-- ra kapalı bulunmasına binaen öğle- " • • • 

d 177 t nalı Og Karşıyaka saha yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 
1~50 ~~ (~~~): ~"~'~ld~~ ıraı ~ '-~~d~ ba~as~ ~~ak---------·--------------~--------------------

Wagner ve sair bestekarların b~ en S?,~rladkapah ~~lubmkına makbuziyle encümene gelirler. 
eserleri. ınaen og e en evve ·ıı' an .. ası- 7 -Satın alınacak cenaze otomo-
18,20 Kolonya: Lehmacher ve Mülle- na ya.~ırlarak makbuzı e encume- bili ba§kitiplikteki fenni ve mali 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Yeri 

. 1 . ne ge ır er. . _ı.:ı ık k ·ıı e C. 
nn eser erı. 2 _ 57 inci adanın 514,50 met- sartnamesı ve"rlu e aç e sı m Y~ Esas No. 

19,05 Londra (Regional): Gade, murabbaındaki 21 sayılı arsa- konul~u§tur .. Mu~ammen bedeli __ 
Svendsen, Griegin eserleri. re ın satışı haf katiplikteki şart- 2500 !•r~. o~~p ihalesı 26/6/939

1

.Pr a-
2 l,20 Frankfurt: Muhtelif bestekarla- ~:ınesi veçhile açık artırmaya ko- zart~1 gunu ı~at 16 dad~. lşt .~k 

252 rın eserleri. lmustur. Muhar.:ımen bedeli edecekler 188 lıralık temınatını o~-
280 21,20 Münih: Mozart. Haydn ve sair ~~87 u'ra olup ihalesi 26-6-939 pa· leden .~_?nra kapalı ~ulunmasına bı-

bestekarların eserleri. zartesi günü saat 16 dadır. lıstirak naen ogleden evvel ış bankasına ya-
2 J,20 Leipzig: Liszt, d'Albert, Buso- edecekler 231 lira 53 kurufl~k te. tırarak makbuziyle encümene gelir-

296 ninin eserleri. mınatı öğleden sonra kapalı bu- ler. 
21,35 Paris (P. T. T.): Wolf, Çerpe- lunmasına binaen öğleden evvel 8 - 913 sayılı sokakta 44 sayılı 

299 nin ve sair bestekarların eserleri iş bankasına yatırarak makbuzi- belediyeye ait küçük kuzu oğlu ha-
23,20 Droitvich : Muhtelif bestekarla- le encümene gelirler. nının yıkılarak enkazının satılması 

nn eserleri. 10-14-19-23 (1184) başkatiplikteki §arlnamesi veÇhile 
24,05 Prag: Dvorak ve Sukun eserleri. 1 _ Nümune veçhile itfaiye açık arttırmıya konulmuştur. u- 300 

müstahdeminine 58 çift fotin sa- hammen bedeli 3600 lira olup ihale-
ODA MUSiKiLERi tın alınması baş katiplikteki şart- si 26/6/939 pazartesi günü saat 16 

16,30 Hamburg: Italyan musikisi. namesi veçhile açık eksiltmeye dadır. l§tirak edecekler 270 liralık 301 
18,35 Prag: Dvorakın piyano eserleri konulmuftur. Muhammen bedeli teminatını öğleden sonra kapalı bu-
19,20 Doyçlandzender: Mozart ve sa- 348 lira olup ihalesi 30-6-939 Cu- Iunmasına binaen öğleden evvel if 

ir bestekarlann eserleri. ma günü saat 16 dadır. iştirak bankasına yatırarak makbuziyle en- 302 
20, 1 O Beromünister: fiyano konseri. edecekler 27 liralık teminatı, öğ- cümene gelirler. 
20,20 Breslnv: Grohmannın kuvarteti. leden sonra kapalı bulunmasına 9 _ Mezbaha için satın alınacak 
23,25 Lüksenburg: Beethovenin eser- binaen öğleden evveli• bankasına iki kamyon başkatiplikteki tartna-

leri. yatırarak makbuzae encümene mesi veçhile açık eksiltmeye konul-
23,45 Stuttgart: Bach, Schubert, We- gelirler. muştur. Muhammen bedeli 4800 li-

ber ve Mozartın eserleri. 2 - 1379 sayılı sokakta ~~na· ra olup ihalesi 26/6/939 pazartesi 
lizaıyon yaptırılması haf muhen- günü saat 16 dadır. l§tirak edecek-

SOLISTLERIN KONSERLERi dislikteki ke,if ve tartnamesi veç- ler 360 liralık teminatını öğleden 

96 
105 
159 
180 
250 

17,05 Münib: Schumann, Debussy ve hile açık eksiltme~e konu~mu~tur. sonra kapalı bulunmasına binaen öğ-
sair bestekarların eserleri. Muha?1men bedelı 1369 ~.ır~ olupt leden evvel i, bankasına yatırarak 260 

22,35 Droitvich: Piyano konseri. ihalesı 30..6-~39 Cuma gunu sa~ makbuziyle encümene gelirler. 
22,35 Roma: Keman konseri. 16 dadır. Ittırak edecekler 103 lı- 10 _Mezbaha motörlerine senelik 281 
23,30 Melnik: Pfitznerin sonatları. ralık teminatı, öğle~en so.'?~a ka- 5000 kilo dizel yağı sabn alınması , ., 
1 P A R ı S F AKOL TEStNDEN 

diplomalı 

DİŞ rABİPLERi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

palı bulunmasına bmaen ogleden b kAf l"kt ki rtn • çh'le 295 
veli• bankasına yatırarak mak- ka§.lat ıp ı ek falm amt esı Mveh ı 

ev .
1 

.. 1. l e sı meye onu us ur. u anı- 309 
buzı e encumene ge ır er. b d ı· 5 ı· - ı ih 1 · 

15-19-23-28 2067 (1216) men e e ı 6 O ıra?. u.~ a esı 
l ak .. 28/6/939 çar,amba gunu saat 16 310 

1 _ Parklara konu m uzere d d I . k d ki 49 1!_al_1_ t 
500 d t k tırılması işi bq- a ır. 'tıra e ece er nr m e-

müh
. a ed' l'anktekp; kyapif artn • minatını öğleden ıonra kapalı bu-

cn ıs 1 e ı ef ve § ameıı l b' ,,wl d 1 · 
h ·1 ık k ·11 k im t unmasma ınaen og e en evve ı§ 306 vec ı e aç e sı meye onu uş ur· b k k akb · 1 

PEŞiN 
Buca istasyon caddesi 
E§refpqa C. Oçüncü Sultaniye 
Hızır sokak. 163,50 M2. 
Pafta 5, Ada 55, Parsel 9. 
Mersinli Yun us efendi sokak 
172,36 M2. 
Mecidiye Fatih mah. Ziver ağa S. 
91 Pafta, 531 Ada, 16 Parsel, 
76 M2. 
Ali reis M. Kireçli kaya 
977 No. sokak 1553 ada, 20 Parsel 
81,50 M2. 
Ali reis M. Kireçli kaya 977 No. 
sokak 1553 ada, 21 parsel 
81,50 M2. 
Ali reis M. Kireçli kaya 977 No. 
ıokak 1553 ada, 22 parsel 
78 M2. 

Taksit ve Pazarlık. 
Güzelyalı Urla caddesi 484 M2. 
Kar4ıyaka Turan Menemen cad. 
Şeyh M. Oıman zade ve Han ıokak: 
Mesudiye M. !kinci kordon 
Güzelyalı Şaban zade sokak 
868 &da, 6 parsel, 144 M2. 
Göztepe Tramvay caddesi 
838 ada, 26 parsel, 767 M2. 
Birinci SüJeymaniye Oçüncü 
Karataş iplikçi Hasan ef. sok. 
Tepecik Ule ıokak 
Tepecik Sürmeli sokak 

Ahmetağa M. Bafdurak caddesi 
Gön hanı çıkmazında 32 pafta 
187 ada, 35 parsel, 278 M2. 
Göztepe tramvay caddesi 

No.su Nev'i 

Eı. Ye. Taj 
62 50 Ev 

169 Ev,dükkin 

2-2/1 Dükkini müt-
temil ev 

24 22 Ev 

12 26 Ev 

14 28 Ev 

• 
16 30 Ev 

985 1123 Ev 
6 183 Baliçeli ev 

7-2,7-4 31 Depo 
368 118/2 172/1 Ev 

21 ıs 15 Ev 

615 745 Ev 

25 5, 13-13/A. Ev 

8. 10 Ev 
10-10/1,6,6-1 Kalivebane 

yi müttemil e-y 
12,130 Bir mağ:ı~. 

ve depo 

743 Ev 

l>epozitoau 
Kıymeti T.L 

3200.- 640.00 
400.- 80.-

1000.00 200.0Q 

900.- ısa.-

600.- 100.-

soo.- 100.-~ 

sooo...- 1000.-
2000.- 400.-

lSQQ.-300.-
3200.- 640.-
1200.- 240.-

6500.- 1300.-

1300.- 260.-

1200.- 240.-
2200.- 440.-

5000 1000.-

1800.- 380.-
Ada 838, parsel 27 ,"261 M2. 

İzahatı yukanda yazılı emlakin peıin • tabit ve pazarlıkla aatitlari 26. 6. 939 pazartesi günü Mat Onda 
Muh• bed ı· 5000 lira olup an asına yatırara m uzıy e en-

ammen e ı .. ı· ı 

K ~ Ç . d ihal . I 1939 p . .. .. cumene ge ır er. em a ' e tt n a g~ esı 26 6 . azartesı gunu sa- 11 - 57 ci adanın 593 50 metre 
at 16 dadır. lştırak edecekler 375 . ' 

yapılacaktır. ~ 

Hastalannı her gün sabah saat 9 liralık teminatını öğleden sonra ka- murabbbaıknAd~kil'ktl 7k.sayılı ar~sının 
dan başlıyarak Beyler _ NUD1an za- lı b 1 b" .. wl d satııı a~ atıp ı e .ı sartnamesı veç-

İstekli olanların hizalannda yazıh depozito aliçesini bir gün evvel veznemize yatiriiali irttÜmaya ıln .... 
leri ve yanlarında birer fotcğrafla nüfua tezkerelerini getirmeleri. 

9, 23 pa . ubunkmasına mhraenakog eakenb ev- hile kapalı zarflı artırmaya konul-de . 21 numaralı muayenehanelerin- ) ar m uzu 
ve ı§ .. an asına1.Y1a • mu•tur. Muhammen bedeli 5935 li-de kabul ederler.. TELEFON: 3921 ·ı :t 

---••m:••·-----ı• ı e encumene ge ır er. ra olup ihalesi 26/6/939 pazartesi 
2 - Karşıyaka 1700 sayılı cadde .. .. t 17 d d' 2490 l k u 

U
··z · d ki be · t ba k gunu ıaa e ır. sayı ı an -

erın e nzın sa ış ra asının ·f dah'l· d h ı 
T. C. Ziraat bankasından: 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
18/6/939 t ih. d ·ı·b b. nunun tarı atı ı ın e azır anmış 

ar ın en ı ı aren ır se- l kl'f kt l ih l .. .. ,. 
"dd ti k' ilin · L--kA e ı me up arı a e gunu azamı ne mu e e ıraya ver esı "'°" a- k d ·· d · 

tipl'kt ki art • çh'l k saat 16 ya a ar encumen e rıyasete 
tıır e § k namulmesı t ve Mı ehaçı verilir. Muvakkat teminatı 446 lira-

Bir adet küçük motörle bir miktar eski yazıhane ve masa aatılacali
tır. Taliplerin 17 temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Kordondaki 
depoya nıüracaatlan ilin olunur. 

Oral 
Memlelıet hastanesi 

eslıioperatörü 

art maya on Uf ur. u am- d ( 85) 
men heder 260 1!_ ı ih 1 • ır. 11, 16, 21, 23, 2016 B 

ı ura o up a.eaı O b .. . l . d . . . 
28/6/939 Ç&r!&JDba günü saat 16 

250
- to us. ı.• etme ı are1 sı ıçın ı•·-~-----••••11!! dadır l•tirak ede ki 20 l" lık t • ton motorın satın a ınması zey h k t 

• :ı: ce er ıra e kA . I' k' . h'J e apar mani 
minatını öğleden sonra kapalı bu- a~ atıp.ı · e ı ~a~tnamesı veç ı e 

lun b·maen 0··--ı d l . kapalı zarflı eksıltmeye konul- Fevzipa~a bulvarında yeni yapılan Her gün öğleye kadar Fransız hasta- masına g e en evve 1§ t Muh b d ı· 17 000 
k t ak kb . l muf ur. ammen e e ı , bu apartmanın daireleri kiraya ve-

ncsinde öğleden sonra Birinci Beyler ban asına ~al ırar ma uzıy e en- li~ t>l p ihalesi 30/6/939 Cuma rilccektir. 
okağında.. cümene gelır er. k kd ,.,ünü laat 17 dedir. 2490 sayılı ka- • Görmek için kaJ>ıclsma, görüşmek 

No. 42 TELEFON 2310 3 - 899 sayılı so a a 71 sayılı t 'f t d h'l' d h 1 nunun arı a ı a ı ın e azır an· için Zeybek Rakı fabrikası sahibi ı -------------dükkanın yıkılarak enkazının satııı 1 kl'f kt 1 ·h ı .. .. ~ . h'l mıs e ı me up arı ı a e gunu Salih Zeybcg~e mur" acaat edilir' . "' b kAf rkt k. tn esı veç 1 e O aş a ıp ı e ı ıar am azami ıaat 16 ya kadar encümen- TELEFON: 3677 
açık arttırmıya. ko~ulmuştur: Mu: de riyasete verilir. 1275 lirallk 1- ıo (1215) 

Mağza ve yazıhaneler h2am6 men bedelı 40 lira olup ıhalesı muvakkat teminatı öğleden ıon- ~-- ftS?TU iri 

Kiralık 

2167 '(1286) 

Aklınızda kalması 

1967 (1161) 

Acele satılık 
Otuz bin kiloluk kabile her 
düzenimükenunel,.rapbane 
acele satılıktır. 
lzmir Yol bedeatanı ldiçilk 
hamam sokak 3 numaraya 
müracaat (1283) 

iLAN 

1 

/6/939 pazartesi günü saat 16 da- ra kapalı olmasına binaen öğleden 
Gazi bulvarı ziraat b~nkası ya- dir. lttirak edecekler 3 liralık te- evvel i• bankasına yatırılır. 

nında 18 sayılı Demirellı Hanının mınatı öğleden sonra kapalı bu - 14, 19, 23, 28 (1210) 

Noterlikçe tanzim ve teacil ID
lınınıt olan mülkiyeti muhafaza 
mukavelesile sinopta hamdi 111 • 
maza ıtatmı• olduğumuz iki adet 
desoto markalı 939 modeli ve bi
risinin noter numarası 700 ve clJ. 
ğerinin noter numarqı 6984 olaa 

eksiltmeye konulmu,tur. Muham· iki adet otomobil kamyon tuial-
men bedeli 1462 lira 23 kurut nin bedeli tamamen ödeninceye 

üst katında mükemmel tamirat ve lunmasına binaen öğleden evvel 
tadilat zil ve elektrik tertibatı ya- i• bankasına yatırarak makbuzile Kartıyaka 1717 nci ıokak ke -
pılmı,tır. Resmi ve huıuıi daire encümene gelirler. mal pafa caddesi su idaresine ka-
olmağa fevkalade elveritlidir. 4 - Garajsantral tamir atelyeai- dar mevcut olan kanalizuyonun 

Taliplerin doktor Hulusi cad - nin elektrik tesisatı, makine ve elekt- istasyona kadar temdit suretile 
desi 43 numarada di~ doktoruna rik mühendisliğindeki fenni ve mali yaptırılması iti bat ki.tiplikteki 
müracaatları. l&J'lnamesi veçlıile acık eksiltmeye ketif ve tartnamesi •eçhile açık 

olup ihalesi 10-7-39 pazartesi gÜ· Bu yer Mimar Kemalettin caddesi kadar bunların mülkiyeti bayi 
nü ıaat 16 dadır. lttirak edecek- Akseki Bankası clvannda Kmlbya olan firmamız üzerinde ipka •• 
ler 110 liralık teminatını öğleden apartmanı altındadır muhafaza edilmit old ..... u fiçihı
aonra kapalı bulunmasına binaen Çeşitli iplikler, dokumalar, hususi cü tahıılara kartı müeuir olmuı 
öğleden evvel İf bankuina yatıra· noktasından ilin eyl.U. 
rak makbuzile encümene gelirler. yaptınhm§ çarşaflar.- Enriko Aliberti ve 

23-28-30-5 2177 (1285) l'İA1'LBB ÇOK EHVENDi&. 2 



T. Bovven Rees Messageries Umdal OIİ\'İer ve Deutsche Le- 1 Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADRIA'l'ICA S. A. Dl 
NAVİGA'J'JONE 

ve şürekası Maritimes A::::ı~~C.~in. Şürekası 
CUHARD LİME K U M p A N y A S J uEı.ı.ENtc LlNES LTD. BJRiNCİ KORDON REES G. M. 8. H. HAMBURG 

vante Linie 
Liverpool ve HELLAS v&puru 19/ 21 haziran ara- BJNASJ 'J'EL. 2443 
Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sın~a l>eklenilmckte olup Rotterdam, LONDRA BATTI· DELOS vapuru 21 haziranda bckle-
BOTllNIA vapuru Haziran nihaye-. temmuz tarihinde gelerek ayni giln İs- Hamburg ve Anversa limanları için yük • niyor. 24 hazirana kadar Anvers Ro~ ZARA ır.otörü 21/ 6 da gelerek ayni 

. . ı Gl ı ktı •POLO• vapuru 3 Hnz.iranda Londra terdam, Bremen ve Hamburg içU: yük gUn Pire Korfu, Saranda Trieste ve Ve-. tınde gelıp Liverpoo ve asgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- a aca r:
0 

nih . d \'C Anverstcn gelip yük çıkaracak ve alacaktır ncd'ğ ı k t cd 
rnal çıkaracaktır. k d k . BELGi N vapuru ayın ayetın e d . . .. · ı e ıare e er. 

Gerek vapur)ann muvasal~t tarihleri, re et e ece tır. beklcniLnckte olup Rotterdam, Ham- aynı zamanda Lon ra \'e Hull ıçın yuk ~NKARA vapuru 6 temmuzda bek- LERO motörü 22/6 tarihinde gelir, 
isimleri ve navlunlan hakkında acenta Her türlü izahat ve malfunat için Bi- burg ve Anversa liınanlan için yUk ala- alacaktır. leruyor. 8 temmuza kadar Anve.rs, Rot- ayni gün Patmos, Leros, Rodosa hareket 
bir teabhUt altına giremez. Daha fazla rinci kordonda 1!56 numarada LAU- caktır. LIVERPOOL HA'l''l'I terdam, Bremen ve Hamburg için yUk eder. 
tafsllAt almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REB»UL ve ŞERQcİ vapur acen- BALKAHANLATTRIARASI İ İ . alacaktır1. ALBANO ihtiyari 25/ 6 da gelerek 

2353 1 f .. d'lmesi ~ l •MARD NAN• vapuru 10 Hazıranda TAHL YE: . .. M'd 'lli S 1 ~ .,. Ded t_ nın te e on numar~ milracaat tasına muracaat e ı r.ca o unur. ZETSKA PLO....._BA Live ldan eli ilk ıkaracak ve ay- A İA . aynı gun ı ı , e anıl\, eağaç, .as-
edilmesi rica olunur. TELEFON : z 3 7 5 Y au rpo d t P Y 1 içinç "k alacak RKAD vapuru halen lımandadır. tanbul, Burgas, Vama ve Köstenceye 

A. D. KOTOR nı zaman a verpo yu - Bremendcn mal çıkarmaktadır. Burgas, hareket eder. 

ı•-------------------1--mn--•• uL~VCENn . . tır:OPORTO • vapurunwı yükleri Is. Varna ve Köstence için yük alacaktır. BARLE'ITA motörU 28/6 da gelerek 
P vapuru 17 hazıran 939 cumartesı gü- nk d 'l k D izbank · .. Pi K rfu S da B · disi T. C. Ziraat Bankası nü Köstenccden gelip 18 haziran 1939 tanbulda tarma e ı ere . en . . DEN NORSKE MID aynı gun re, o ' aran ' rın 

.. .. •DUMLUPINAH.• vapuru ıle gelmiştir. I DEL- Vruona, Draç, Gravuza, Spalato, Zara, 
paza,r gunu sant 12 de: HAVSL NJE oa11r ft F " Tr' v edi.ıı... h ket 

. . t --~ ıume, ıeste ve en 5.. are Pırc - Arnavutluk limanları - Kotor-~ BOSPHORUS vapuru 23 bazira ed 
Kurulıq tarihi : 1888 Dubrovnik - Spl.it Vencdik ve Tricsteye D Al• R • do&>ru bekleniyor. Le Havre ve Norv:; er. 

S i 00 000 T.u.-k liras hareket edeccktır. ... ~ r 1 1 z a . . "k ı k ermayes : 1 .ooo. au- ı.. ANGLO EGYPTİAN :\ • ıçın yu a aca tır. ROY ALE NEERLAN 
Şube ve ajan adedi : 262 MAİL LİNE • • AMERtCAN EXPORT LİNES, INc DAISE ICUMPAlfY ASI 

Zir:ıi ve ticari her nevi Banka muameleleri PİRE MARSİ~YA ve PİRE BEYRUT u 1 EXCELLO vapuru 6 temmuza doğru TRİTON vapuru 14/ 6 da gelerek 17/6 
PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA HAYFA - lSKENDERİYEYE hat n en bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. dn Amsterdam ve Hamburga yük ala-

IKRAMtrE VERECEK •CAİRO CİTY• LtiKS VAPURU ile D. T. R. T. rak hareket edecektir. 
z· Marsilyn i~in Bdcyı:ut-~~yfa-isken. SZEGED motörU 12 temmuza doğru J u N o "npuru 18/ 6 .A_:L•-.le ıraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) hareket tarihleri erıye ıçın hareket Doğum ve Cerrahi Kadın bckl ni Tu ı . . h waUlllllU 

lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ile- tarihleri hastalıkları Operatörü e yor. na imnnlan ıç.ın yUk ala- gelerek yükünU tahliyeden 80Dra İatan-
rarnıye dagıw tılacaktır .· 30/6/939 24/ 6/939 1 caktır. bul Burgas Vanıa ve V'~-~e bare-

Her gUn hasta anru saat üçten son- SZEGED .....,..__7 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 14/ 7/939 8/7/ 939 ra Atatürk caddesi •&ki Birinci motörU 26 hazirana doğru ket edecektir. 
4 • 500 • 2 000 • 28/7/939 22/7/939 bekleniyor .. Beyrut, İskenderiye ve SVENSKA ORİENT LİNtEN · kordon• 222 numaralı muayeneha- p 
4 • 250 • 1.000 • GOUl...ANDRIS BROTllERS LTD nesinde kabul eder. ortsait için yük alacaktır. BARDALAND motörll 20/8 tarihhı-

4o • 100 • 4.000 • PİRE TELEFON : 2987 DUNA motörü 8 temmuza doğru bek- de beklenmekte olup Rotterdam, Ham-
100 • 50 • 5.000 • uHEA ffELLASn astv.Zl'ZPJdlflPJOl.r2:».W.> w m fo~yor. Beyrut, İskenderiyc ve Portsnit burg ve Skandinnvya limanlan için yük 
120 • 40 • 4.800 • I.üks transatlantik vapuru ile Pire • içın yük alacaktır. alarak hareket edecektir. 
160 • 20 • 3.200 • Nev - York battı Pire - Nev • York se. SERViCE MARf'l'JHE GOTLAND motörU 28/6 da beklenl-
DfKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 80 liradan aşağı dilşmi- yahat müddeti 12 gün, Nev - York fuan DOKTOR ROUMAJN yor. Rotterdam liamburg Skandinavya 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. i~in husu~i fialler Pireden hareket tn- BUCAREŞTİ vapuru 27 hazirana için yük alarak hareket edecektir. 

Kur'alar senede' defa, 1Eyl61,1 Birinci kAnun, 1Martve1 Haziran tarih- rihJcri: CelaA 1 Yar~ın doğru bekleniyor. Köstence Kalas ve SERViCE HARtrıMB 
•

, lerinde çekilecektir. • 1 TEI\11\IUZ 12 AÔUSTOS, 23 EYLtiL Tuna llmanlan için yük alacaktır. Roıınıcdn ICıanpanyaa 
ı~-----------mı!!m--~~~~~~~~~ Gerek vapurln:-:.n muvasalat tarihleri, DUROSTOR vapuru 7 temmuzda bek- SUCEA VA vapuru 6 temmuz 939 ta-
.. gerek vapur isimleri ve cavlunlan hak- leniyor. Köstence Kalas ve Tuna liman- rihlnde gelerek Malta, Cenova, Mand-
~ kında acenta bir teahhUt altına giremez. ları için yUk alacaktır. ya, limanlan için yük ve yolcu alarak 

T T • u il A Daha Cazla tafsilAt a!mak için Birincl İZMİR MEMLEICE'l' Vapurlann hareket tarihleriyle nav- hareket eder. aze em)z Cuz aç Kordonda 152 numarada •UMDA.L. lunlardaki değişikliklerden acenta me- İJ1uıdaki hareket tarihleriyle navlun-
umum! ueniz Acentalığı Ltd. milracaat HAS'J' ANESJ DAHiLİYE suliyet kabul etmez. lardaki değişikliklerden dolayı acenta 

Tu .. rlu" Tuvalet Çeşitleri edilmesi rica olunur. MV'l'AllASSISI Daha fazla tafsiHlt için ATATURK mesUllyet kabul etm~ Daha fwa taf. 
ı i Telefon : 4072 Müdüriyet Muayenehane: İkinci Beyler sokak caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der silAt için ikinci Kordonda FBATEuJ 

Her 

Hamdi 
Telefon : 3171 Accnta No. 25 TELEFON : 3956 Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUraca- SPERCO vapur acentasına milracaat 

Nüzhet Çan çar ""B~j"'(i;d~~"'j3'~f"''~i·;~~""j3~j"'h;·~~"'j •t edilmcsı rica ~~~;ÖN, 2007/2008 edilmesı rica ~·;;;ÖN,'*. ıees 
Sıhhat Eczanesi 2 tuıhvaıb, 2 yemek, 1 Yatak= 8 • 120• K. 60 Krl-i SA'.LO'°NÖA AT Y ARJŞLARI 
BAŞTURAK Büyük Salcpçioğlu ham karşısında .• 

. : . • r;,. • .. ""'"- ....• ·. ,.}•,_ ... ::.ı..:. ' ·~. . ·~ . ... ~-. -. 
• "-~ - ,,. ..,,,,.,, •• ,;,. .... i., ... .,..., •• , ~ 

Uınuın doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri 
~n nıUkc:nuneı bir kuvvet şurubudur. Dalına kanı tazeleyip çoğaltır .. Ta~ ~ir İf
tiha. te~ eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeki ve hafıza kudretini~
~tir .. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşiln
celeri gi~erfr. Vücut makinesine lizım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek 
insanı azun. irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen mu
annit inkıbazıardıa bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler te
ınin eder. 

F O S FA R S O L U· diğer kuvvvet §uruplanndan ayıran başbca hassa, 
devamlı bir surette kan ku, ;.,+:l,.. tması ve ilk kııllananlarda bile mu-. . , vvet, AS'....- yara kan 
C1.'>.e gıbi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree,. sıtma ve ~~ -
BlZlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nek8hat devirlennde en mükemmel 
bir derman şurubudur. Sıhhat vekAletinin resmi müsaadesini hfilzdir. 

lzıiıir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Ha/kapına kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kumaflar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yapbracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

.SATIŞ YERLERifll 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

• • • • • • • • • • 

' • • 

" j 

: Yamanlar kampından bir köşe 
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Juvantin çsa boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi IaboratuvarJannda hazırlanan Ju\'antin saç 

boyalan muzır l'C zehirli maddelerden tamamen Cui olup sa~lara tabü renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral \'C siyah olarak iki tabii renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabii ''c sabit olarak femin edilen renk yıkanmak ter
lemek hatta del1İ2:e girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat ~ağa
:ıalannda arayınız. 
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lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Başmüdürlü-

939 Mali yılında Çamalb tuzlaamda merkez tuz tabf depomm.a p. 
tirilecek 6500-8000 ton çuvalh kahn tuz ile 1000-1200 ton torbah 
ve 300-SOO adet sandıklı sofra tuzlanrun tattan depoya kadar nakil 
ve istif hamma1iye İfİ açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammt-n nakliye ücretleri 2827.87 muvakkat teminatı 212.10 
liradır. 

Şartnameai levazım ıubemizde görülebilir. lıteklilerin 3. 7. 39 si
nü aaat 15 de teminat paralarile bq müdürlüğümüzdeki komiayona 
aelmeleri ilin olunur. 

20. 23 2113 (1271) 

Jzmir defterdarlığından: 
Sekizde bir hissesi hazineye ait Tepecik mahalleainde K d Kan 

1 ·· · d p · _,__ emer e _ 
ç~~e yo u uzerın e rına çuunazında 2 numarah muattal Prina ... 
fabrıkuında mevcut ve tam8:ll1ı 4500 ve ıekizde bir hiuesi 562 r: 
50 ~§ muh~en ~ymetli mecmuu 16 parçadan ibaret olan 8 adet 
Lamıko ve Annelik Prına kazanlan, çift ocakh 6 parçadan ibaret bu
har kazanı ~ adet sabun kazanının Hazineye ait sekizde bir hiaeai 
5. 7. 9~9 tarihine. mü~adif çar,amba günü saat on beıde bilmüzayede 
aatılacagından taliplerın yevmi mezklirda M"ıll"'ı Eml~'- "'d" l .. vünd. ·· ekkil AK mu ur ug e 
mute§ aatıf heyetine müracaatlan ilin olunur. 

23. 30 2115 ( 1282) 



2J HAZIRAJf C 

Amerika harekete geçmek •• uz ere 
Sutçeuyu da işgal eden Japon 

limanı terk icin ültimatom 
t 

kuvvetleri, limandaki harp gemilerine 
reddedilmiştir verdiler. Bu talep 

Eğer Japon hükümet_i Dün Kremlin sarayında 
lngiliz menafii ne dokunacak _bir .ha- B~ Molotof, B. Strang, lngiliz ve F ran
reket yaparsa, mukabele 2örecektir sız sefirleri mülikatta bulundular 

Japon Kabinesi toplandı 

Tiençin meselesi 
için karar alınmadı 

Uzak Şarkta 
Müttehit lngiliz - FransJz 

deniz kuvvetleri bir kuman
da altında toplanacak 

Japonyaya karşı deniz faikiyeti 
karşısında her türlü mukavemet 

tedbirleri alınıyor 
Londra 22 (ö.R) - Avam kamara - rın çok sert kontrolü devam etmekte

JAPON KABINESI 
Tokyo 22 (Ö.R) - Kabine sabah kont 

Aritanın riyasetinde toplanarak Tiyençin 
meselesinin halli için sarih talepler der
meyan etmesinin muvafık olup olmadı
~ını tetkik etmiştir. Mesele, Lord Hali
faksın 21 Haziran nutkundaki örtülil da-

ıında amele partisi reis vekili B. Artür dir. 
Grinvud tarafından sorulan bir suale ce
vaben başvekil B. Çemberlayn Tiyen -
çinde imtiyazlı mıntaka hududundaki 
tahdidatın girip çıkmalara en bilyUk bir 
engel olduğunu bildlr.ml§tir. Bununla 
beraber ban Ingiliz tebaaları bu sedden 
geçebi~erdir. imtiyazlı mıntakaya, 
bUyUk bir teahhürle olmakla beraber, 
miktar kAfi gıda maddeleri gelmektedir. 
X:adın ve çocuklar Tiyençlnden deniz 
kenarındaki aayfiyelere gönderilmekte -

vetine cevap verilip verilmiyeceği idi. 
Hiç bir karar ittihaz edilmemiştir. Mü -
zakereler yarın tekrar başlıyacaktır. 

dir. Bunların hareketlerini tacil için ted
birler alınmıştır. Ilk kadın ve çocuk gru
bu hareket etmiştir. 20 Haziranda yeni 
btr Ingiliz harp gemisi imtiyazlı mınta
b yanına gelmiştir. Diğeri de §imdilik 
orada kalacaktır. 

Suvatçeuya gelinoe Japon bahri ve 
askeri kıtaları buraya çıkarılmıştır. Ka
dın ve çocuklann tahliyesi için tedbir
ler alının~. Bu maksatla ticaret va
purları gönde~r. Japon bahri ma
bmlan tahliyeyi kolaylaştırmağı ve In
giliz mallanna riayet etmeği. vaadei:miş
lerdir. Bir Ingillz harp gemisi Suatçeuya 
gelmiştir. cSkovt> harp gemisi de §afak 
vakti oraya varacaktı. Japonların ihtar
larına rağmen lngiliz gemileri limanı 

terketmeği reddetmişlerdir. 
Faris 22 (ö.R) - Tokyo Amerikan 

mümessilleri Tiyençin işini mahalli bir 
Mdise mahiyetine lrcaa çalışıyorlar. Uzak §ark hadiselerini yakından takip 
Amerikanın bu meselede alacağı vazi - eden Amerika haridye nazırı B. Hu.ll 
yet Ingiliz siyasetinin de kat'1 bir istika
met almasına milessir olacaktır. Ameri
ka şimdilik vaziyeti yakından takip et
mekte ve münasip zamanda uzak şark
taki Ingiliz ve Amerikan menfaatlerinin 
tesanüdünü göstermeğe hazır bulunmak
tadır. 

Suaçeuyu işgal eden Japon kuvvetle
rinin limandaki ecnebi harp ve ticaret 
gemilerine limanı terk için verdikleri 
Ultimatoma Amerikan deniz kuvvetleri, 
Amerikan harp gemilerinin vaziyet sa
Uh buluncaya kadar limanda kalacalda
rını bildirmek suretiyle mukabelede bu
lunmuşlardır. Ingiliz bahri makamları 
lngiliz harp gemilerinin uzaklaşması ta
lebine kat'i bir hayır cevabiyle muka
bele etmişlcr'1ir. 

SON SAHiL 
Tokyo 22 (ö.R) - Milli Çin hüküme

tinin elinde sahilde başlıca üs olarak ka
lan Suatçeunun Japonlar tarafından iş
gali mukavemetsiz. olmamıştır. Çinliler 
çekilirken 3 yerde yangın çıkarmışlar -
dır. Japonlar bu yangınları bastırmışlar
dır. 

Japon bahriye nezaretinin mümesslll 
demiştir ki: Suatçeunun işgali Çankay
şek rejimi için kahir bir darbedir. Zira 
silah ve diğer emtea tedariki için serbest 
olarak elinde kalan en son üsten de mah
rum edilmiştir. 

Londra 22 (Ö.R) - imparatorluk mü
dafaa komitesi başvekil B. Nevil Çem
berlayn, hariciye nazırı Lord Hali!aks, 
harbiye, bahriye, hava nazırlarının işti
rakiyle hususi bir içtima yapmış ve Su
vatçeu ile Tiyençin vaı.iyetini askeri ve 
bahri bakımdan tetkik etmiştir. Vayt-

hul mehafilinde beyan edildiğine göre 
lngiliz hükümeti Tiyençin meselesinin 
mahalli bir hadise esası dahilinde hal
lini dalına arzu etmekle beraber Japon
lar tarafından Ingiliz tebaalarına karşı 

tazyik tedbirleri tatbik edildiği takdirde 
Ingiliz kabinesinin buna mukabil ted -
birlerle mukabele etmek mecburiyetin
de kalacağı hakkırlda şüphe ve tered -
dilde mahal bırakmamıştır. 

Londra 22 (ö.R) - Sengapur Fran
sız - Ingiliz askeri konferansı öğleden 
sonra başlamıştır. Uzak şark Ingiliz fi
losu kumandanı Sir Persi Nobl uzak şark 
vaı.iyetinin muhtelif safhalarını temsil 
etmiştir. 

1NG1L1Z - FRANSIZ KUMANDAN -
LICI 

Faris 22 (A.A) - Uzak şarkta zuhur 
eden vahim hadiselerin Singapur kon
feransına izafe etmekte olduğu hususi 
milnaya işaret eden ekselsiyor gazetesi
nin Londra muhabiri yazıyor: 

Bu mülakatta veni 
Rusyanın mukabil 

lngiliz 
cevabı 

tekliflerine Sovyet 
tebliğ edilmiştir 

Paris, 22 (Ö.R) - Moskova İngiliz ve 
Fransız sefirleri ve Foraynofis orta Av
rupa servisi şefi B. Vilyam Strang bu
gün saat 17 de Kremlin sarayına gide
rek komiserler meclisi reisi ve hariciye 
komiseri B. Molotofla görüşmüşlerdir .• 
Mülfilcatta hariciye komiser muavini B. 
Potemkin de hazır bulunmuştur. İngiliz 
ve Fransız sefirlerine, yeni İngiliz tek
liflerine Sovyet hüktimetinin cevabı teb
liğ edilmiş ve bunlar tarafından derhal 
hükümetlerine bildirilmiştir. 

B. Vilyam Strang müzakeratın cere
yanından Foraynofisi haberdar etmek 
için tayyare ile Londraya hareket et
miştir. 

Roma, 22 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri 
İngiliz - Rus müzakerelerinin henüz ne
ticelenmemiş olmasını tefsir ederek 
şarki ve garbi Avrupa için düşünülen 
garantileri Sovyetlcrin Uzak Şarka da 
teşmil ettirmek istediklerini iddia edi
yorlar. cTribuna• gazetesi İtalya ve Al
manya arasında süratle akdedilen itti
fakla İngiltere, Fransa ve Rusya ara
sında akdine çalışılan ittifakı birbiriyle 
mukayese ediyor ve şu mülahazalarda 
bulunuyor: 

Tiyençinden bir gorımu.§ 
2 - Ilıtilaf halinde iki milletin harp 

tirilmesi, 
malzemesi bakımından me-vcut olan ve- •İtalyan - Alman ittifakı iki tarafın 
saitinin ve iktisadi kuvvetlerinin birleş- menfaatlerinin realitesine dayandığı ci-

Baltık memleketlerinin coğrafi vaziyetini gösteren bir harita 
3 - Japonyanın uzak şarldaki bahri betle stiratle tahakkuk etmiştir. İngiliz 

faikiyeti nazarı itibara alınmak sureti - Fransız - Sovyet ittifakı ise, neticede 
le Japonyaya karşı mukavemet usulle- akdedilse bile, bir taraftan Londra ve 
· Parisin, diğer taraftan Moskovanın men- yet anlaşmasını!9 tahakkuk etmemesini bakliyemez. 

n. Iaatleri arasında imtizaçsızlık sebebiyle, cİngilterenin menfaati namına!• temen- Çemberlaynden, Baltık meselesinden 
4 - Fransız Singapuru haline gelmek temelli zaif olacaktır. Fransa ve Londra, ni ediyorlar!. başka diğer mevcut müşkülAtın ne ol-

üzere olan Camrham Fransız limanının totaliter devletlerin hareketinde kendi Berlin, 22 (A.A) - Berliner Börsen duğu sorulmuştur. Çemberlayne sorulan 
inkişafını temin. hegemonyalarına karşı bir tehdit görü- Zeitung, bu sabah •Ümitsiz vasıtalar• bu sual çok kat'i idi. Fakat Çemberlayn 

5 - Çindeki imtiyazlı Fransız ve In- yorlar. Rusya ise, Bolşevik ihtilalinin başlığı altında neşrettiği bir makalede bu imtihana dayanamamış, susmuştur .. 
giliz mıntakaları ticari müesseselerinin yayılmasına biricik mfuıü görmektedir .. Moskovada yapılmakta olan müzakere- O loda geçirdiği sıkıntı hakikaten acı-
himayesi. Bu sebeple, mihver devletlerine karşı ler etrafında İngilizlerin müteaddit tek- nacak bir şeydi. 

6 T" t ·ı ini hiın . iki demokrasi ile Bolşeviklerin hareket ziplerini tetkik ederek diyor ki : Binaenaleyh tekzip yolunda girişilen 

7 
- ~care gemı er n . ~yesı. saikleri başka başkadır. Sovyet hlikü- Şunu teessüfle kaydederiz ki İngiliz kifayetsiz manevralar lngilterenin çen-
- Sıyam, Felemenk Hindıstanı ve meti, Sovyet yardımını İngilterenin ken- tebliğlerinin ihtiva ettiği ehemmiyetsiz ber teşebbüsleri ile nasıl ümitsiz bir va-

Amerika ile münasebat meselesi. di imparatorluğunu müdafaa için istedi- hakikati İngiliz hükümet erkfuunın şah- ziyete düştüğünü bütün dünyaya gös-
Aynı muhabir, Fransızlarla Ingilizler ğini anlamışlardır. Bu sebeple, bilmuka- st gayretleri hiç te arttıracak mahiyette termek gibi bir neticeden başka bir şey 

arasında Singapurda cereyan etmekte bele, İngiliz - Fransız yardımının Bal- değildir. Bu ümitsiz teşebbilsler bizzat vermemiştir. Dünya yüzünde İngiltere
olan mUzakereler hakkında Amerika ile tık ve Uzak Şark hudutlarına teşmilini İngiliz mebuslarını istizah takrirlerinde nin nilfuzu, kendisine olan itimatla be
Hollandaya malti at veril . 1duğu _ istiyorlar. Bu sebeple İngiliz - Sovyet Moskovada Uzak Şark hakkında da mü- raber azalıyor. Filistinde büyük bir so-

ilA k ; mış 0 ittifakı bir yardım olacak bir de İngil- zakereler cereyan etmekte olmasından ğukkanlılıkla yüzlerce erkek kadın ve 
nu ve etme te ır. tereyi Sovyet yayılmasına kendi kuv- bir hakikat gibi bahsetmekten menede- çocuk öldürten bu hükümet Tiençinde 

vetleriyle müzaherete mecbur kılacak- miyor. Binaenaleyh İngiliz başvekili B. nazikWıe muamele görmiyen bir kaç 
tır.• Çemberlayn kendi tekziplerinin başka- İngiliz için Japonya nezdinde şikayetler

Yani, İtalyan gazeteleri İngiliz - Sov- lan tarafından ciddi teWcld edilmesini de bulunuyor. 
B1R SURETt HAL 

Londra 22 (A.A) - Dün Lord Hali
faks, Tiyençin hAdisesinin, Japonya ta
rafından uzak şarktaki Ingiliz menafii
nin tahribi arzu edilmemekte olduğunun 
beyan edilmesi şartile, dostane bir su -
rette halledilebileceğini söylemiffe. 

MÜDAFAA TEDB.tRLER.1 
Londra 22 (A.A) - Ingiliz matbuatı 

uzak şark hAdiselerini artan bir endişe 
ile mevzuu bahseylemektedir. Gazete -
ler, Tiyençindeki vaziyetin fiilen değiş
mediğini ve diğer taraftan Çinin Svatov 
limanını kaybetmekle son mühim Uma
nını da kaybettiğini kaydeylemektedir. 
- Gazetelere göre, bir Britanya piyade 
bölüğü Japonların imtiyazlı mıntakaya 
karşı bir taarruzda bulunması ihtimaline 

karşı Pekinden Ingiliz mıntakasına geti
rilmiştir. Tiyençindc lngilizler müdafaa 
tedbirlerine tevessül eylemişlerdir. 

Daily Mail gazetesi, uzak şark hadise
leri hakkında diyor ki: 

Japon militaristleri resmi Japon ma
kaınatının düşüncelerine terceman olu
yorlarsa Tiyençin uzak şarktaki fugillz 
vaziyetinin bir tecrübe tahtası olacaktır. 
Eğer Japon hükümeti militaristlerin ta
leplerini terviç ebniyorsa bu talepleri 
derhal geri almalıdır. 

lngiliz hükümdarları 
Londrada görülmemiş tezahüratla 
karşılandılar, Bukingama gittiler 

Lo1ıdraya avdet eden Ingiliz hiikiimdarları Amerika reisi ııe Bn. Ruzvelt ile 
Londra, 22 (Ö.R) - İngiliz kral ve ca vapura çıkmışlardır. Kral ve kraliçe şılarunışlardır. Kral başvekille ve Ame

kraliçesi İngiltereye avdetlerinde Kana- onları kabul için hususi dairelerine rika sefiriyle ayak üzeri kısa bir mu
da ve Amerikadaki tezabUratın bile fev- inmlşlerdir Bu sırada alkışlar hiç kesil- haverede bulunmuştur. Kral, kraliçe, 
kinde bir şevk ve heyecanla karşılan- miyordu v~ hülcümdarlar karaya ayak prens ve prensesler binlerce seyirc~in 
mışlardır. Hükümdarların rakip bulun- basınca bir kat daha şiddet kesbetti. alkışları arasında dört açık otomobille 
duğu ~ua~~ beyaz vapur, •Eınpres Kral ve kraliçe belediye dairesine gide- gardan ay~ılmışla~dı~: .. . -
Of Brıtenıı oğleden az sonra beklenen k b 1 di .. ta f d k b 1 dil Vesbninister koprusunden geçtikle 

11 d kik • re e e ye rcısı ra ın an a u e - . d Lo d lim dak" b'"t"' a-saattcn a a evvel Santamptona . . .. rı sıra a n ra anın ı u un v 
varmış ve üç destroyerin refakatinde · mışler, .so~a ~ndraya gıtmek uzere purlar düdük çalarak kendilerini sclfun
haşmetle ilerlemiştir. Kapalı semada trene bınmışlerdır. laınışlardır. Bukingham sarayı önünde 
tayyare filoları uçuşuyordu. Muazzam Burada ayni şevkli tezahüratla kar- halk mahşer halinde toplanmıştı. Kral 
bir halk yığını ortalığı alkışlarla çınla- şılarunışlardır. Parlamento haları, mü- ve kraliçeyi geçerken görmekle ikt.ifıt 
tıyordu. zakerelerini tatil ederek, Vestminister etmemişler ·Görmek istiyoruz!• diye Londra 22 (Ö.R) - Tiyençin Ingiliz 

konsolosu Garlsona Lord Halifaks şahsi 
bir telgraf göndererek Tiyençin Ingiliz
lerinc cesaret verici sözlerle hitap et
miştir. Imti~·azlı mıntaknya gıda madde
lerinin ıtrmesl daima · tilr. Japonla-

1 - Uzak şarktaki Ingiliz ve Fransız 
deniz kuvvetlerinin müttehit kuman -

Londra 22 (ö.R) - Suvaçeuyu zapt
edcn Japonlar bu sabah limandaki ec
nebi harp gemilerine öğleden sonra saat 
bire kadar limanı terketmelerini emre
den bir ültimatom göndermişlerdir. Bu 
ültimatoma hiç kulak asılmamıştır. Pe
net adlı Ingiliz harp gemisi limanda kal
mıştır. cSkovt torpito> muhribi liman 
haricinde dolaşmakla beraber her An 
diğer harp gemisinin imdadına koşma
ğa hazır vaziyettedir. Amerikanın uzak 
şark filosu kumandanı amiral Handan 
Ainerikan vatandaşlan yardım ve hima
yeye muhtaç oldukça Amerikan harp 
gemilerinin mahallinde kalacaklarını bil
dirmiştir. Bir Amerikan torpito muhribi 
Suvaçeudadır, bir diğeri buraya doğru 

Küçük prensesler Elizabet ve Marga- önünde kral ve kraliçeyi, geçtikleri sıra- bağırmı.şlardır. Majesteler., yanlarındıa 
rit vapur daha yanaşmadan kral ve kra- da selamlaınışlardır. iki küçük prenses olduğu hnlde balko
liçenin yanına çıkmışlardı. Valide krali- Tren Vaterlo garına saat 17.25 te gir- na çıkmışlar ve el işaretiyle halkı seı~nı
çe Mari, kralın kardeşleri Glocester ve miştir. Hüktiındarlar ve kral ailesi er- lamışlardır. Avam ve Lordlar kamarala
Kent dükleri ve düşesler nhtımda bek- kln.ı burada başvekil B. Çemberlany ile n krala ,sadakat beyannamesini ittüakla 

oldadır. 


