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ilin münderecabndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

Peroda zelzele 

UMA 26 (ö.R) -Peronun cenubunda 
tiddetli zelzele kaydedihniftir. 20 ölü ve 50 
yarah vardır. 

·-------' yeni Aa. M.tb.aımda BuıL. ..... 

Mareşal Trakyada 
Teklrdard_a~l tezahD~at . . . 

Türkkuşu filosiı Plıiar g(inri büyük 
TurneSinden Ankciraya avdet etti 

Nirdai, 25 (A.A) - Trakyada tet • 
.kiklerde bulunan Mateşal Fevzi çaJt. 
mai relakaflerinde orgeneral .Fahrettln 
Altay, Orgeneral Salih Omurtak ve dl. 
fer zevat oldufu halde dün saat 11.38 
da Tekirdaima ıelmişler, Muratlı yolu 
ttzerinde asker, halk ve mektepliler ta
rafından hararetle kaıJılaıumşlardır, • 
Mareşalımız istikbal edenlerin ha~ 
sormuşlar ve •Yaşa varol• sesleri ara
sında bayraklarla donatllmış olan şehre 
Jnmişlerdir. 

Sayın mareşalımız dün saat dörtte şa. 
hil kışlasında kıtaatımw teftiş etmişler
dir. Dört saat süren teftişten sonra mn
reşalımız refakatlerindeki zevat ile bir. 
&kte vali konağında şereflerine verilen 
ziyafette bulunmuşlardır. 

Geceyi Tekirdağında geçiren mareşa
lımız bugün öğleden sonra Malkara ve 
Keşan yolu ile Geliboluya hareket ede
ceklerdir. 

(A.A) 

Türk - Fransız iş birliği 
Fransız Hariciye nazırı bu birliğin 

büyük ehemmiyetinden bahsetti 
-ltalyan - Alman mahfelleri bu yeni anlafmadan pek müteeııir 

Başvekil turneden avdet eden ıayyarecilerimizi . tebrik ediyor - SONU 4 -ONCÜ SAHİFEDE -
Arap aleminde iıe bii yük bir Ferahlık vardır 

Arcachon, 25 (A.A) - B. Bonne, ce- Türk • Fransız iülMından bahseden 

Denizbank tahkikatı en 
kısa zamanda bitirilecek 

Gafenko 
nubu garbi mıntakası radikal Sosyalist hatip, Türk başvekili Refik Saydamın 
federasyonunun ziyafetinde bir nutuk •Tllrk - Fransız birliği dUnya sulhu için 
iradederek Moskova ile mUzakerelere bir kazançtır• sözünU tekrar etrnl§tir. 

---;:;.. devam edilmekte oldulunu beyan et- B. Bonne, itilAfm kat'ı metninin lld 
nıiştl.r. bükümetl Akdenizde bir harbe sevk .. 

Ankara ve Atinada Mumaileyh, bu bapta sarih ve kat'! decek her hangi bir taarruz vukuu tak,. 
malumat ve izahat vereıniyeceğinl, an· dirinde yekdiğerlne mütekabilen yQI\o 

Yeni anlapnalar cak Fransanın Sovyet Rusya ile yapı· dım ve mUzaherette bulunmak husu.sUQıo 
akdetıniş d~clil' lan müzakerelerin ıUratle neticelenme- da mutabık kalmalarını natık olaca~ 

--.M..-- " si için elinden geleni yapmakta olduğu· söylenilştir. Bu taahhüde, kat't bir iti-

Mihverin 
Felsefesi 

---~---
fEVUT IULG1N 

. ,Yeni bir dünya harbinin bugüne 
jtadar yapılan en korkunç tahminleri 
fersah fer.ah geride bırakacak olan 
fecayiinden çok bahtıedilmittir. En 
'818hiyettar phıiyetlerin tahminleri
ne göre, modern bir harpte bugünkü 
tahrip ıiWılarının aarfettikleri mal
zemeyi ve imha kudretini 1914-1918 
harbindeki rakamların 50 - 100 misli 
olarak hesap etmek lazımdır. Bu o 
demektir ki büyük harp, söndürdüğü 
ocaklar ve yıktığı yuvalarla insanlığa 
kaça mal olmuşsa yeni bir harbin fe-

muavini B. Hamdi Emin de 
sorgusu yapılarak tevkif edildi 

-v- nu söylemiştir. - SONU 6 INCt SAHİFEDE -
Bükre~ 25 (A.A) - Rador ajansı bil-

diri:,'-ot: 
Gafenkonan Ankara ve Atma ~ 

)eri emaaında aiyaal ve aakeri yeni ani.,.. 
malar aktedildiği hakkındaki .. yialar 

Mançuri Stnırında 
:ı::::::.~y::::::;,~7.:t :: ':e-:= Bir aydanberi mühim bava muhare
liilerde turib edilmif bulunmaktadır. heleri oluyor. SovyetJer 56 Japon tay-

- SONU 7 INct ŞAHİF'EDE -

yaresi düşürdüklerini bildiriyorlar 
ya h ya p Şe M.,.,,_, 26 ( A.A) - HtıTicl Moıoli.tan v• Mtulfflri 1-lrulatf 

---·--tr bir ayJanberi mi/aim haoa V• IMra maltar•beleri cereyan .tfill 
Kral Kaff1 taralllldan re.mi bir tebliiJ• teyiJ .JilnleldeJir. 
kabul edlld.L z22 ve 24 HuiranJa cereyan eden maltarebela unaında la Japon 

Mançuri ve 14 Moıol • Sovyet tayyaresi diipiriilmiiftiir. 
--*- * Bükrt~f 25 (A.A) - Mıaır hariciye k 

.. .. To yo, 25 (A.A) - Sovyet makamla- Sovyet kon.solosunun Koryumaru gemi-
nuırı AbduJfettah Yahya pap bugun nnıp Japon balıkçılanna karp yaptık· sine Sovyet ıulannda seyrüsefer mUM-
öileden aonra buraya gelmiı va aktam lan tazyik clddt bir mahiyet almaktadır. adesi vermemiştir. 
yemeğini bayan ve bay Gafenko ile bir• Vaziyet av mevsimi pek yakında başlı- Bundan başka, Sovyet makamları son 
likte yemiıtir. Yarın baıvekil Kaline.ko· yacağı için vahim telikki edilmektedir.. anlaşma mucibince menedilen av hlssee 
yu ve mütcakıben Kralı ziyaret edecek~ Halen b~ca.hAdise, balıkçı gemilerinin lerinin Japonlara verilen yeni hisselere 

laketleri onun 50 - 100 misli ola- Nafıa "ekili yıldınm treni ile Jstanbula hareketinde 
caktır. tir. 

teçhiz edildllı Ilınan olan Hakodatedeki - SONU 5 İNCi SAllİl''ED:E -

Şu halde kolaylıkla anlaşılır ki latanbul 26 (Huauai) - Münakale ve atlerce mqgul oldu. Yeni kadro ve tq- Bükrq 2S (AA) - Mısır hariciye 
harbe mani olmak için her dakika muhabere vekili B. Ali Çetinkaya dün kilit itleri hakkında izahat aldı. nazınnın Kral. Karo! ile Gafenkoyu rea· 
ona hazır olmaktan başka çare yok- yıldırım treni ile Ankaradan ,ehrimize latanbul 26 (Hususi) - Satye binuı me~ Kahirey.i ziyarete davet edeceği zan-

tur. Milletler tehakküm zihniyetine geldi. Bu aabah Denizbanka giderek sa· - SONU 4 -ONCÜ SAHİFEDE - nedılmektedır. 
karşı ne kadar hazırlıklı olurlarsa 
harp o nisbette gerileyecektir. Sovyetlerle görüşmeler İngiliz baıvekili: cfilomuz dün
yanın en kudretli filosudur. İngiliz 
havacılığını geçecek diğer bir hava-

~!~e ~:~~~r~a:::~r::U:s::: Çemberlayn yeni beyanatta bulundu 
hatırından geçmez. Banıı korumak -----------------------
vazifesini cesaretle Üzerlerine alan 
milletler gibi bitaraflıktan ayrılma
mak azminde sabit olan milletlerin de 
kanaati budur. Berlin - Roma mih· 
~e~inin ifta edilmiı veya edilmemit 
ihtirulannda bir hürriyet ve istiklal 
düpanlığı mündemiç olduğu halde 
~molcr~il~r milletlerin tehlikeye 
du§Cn humyet ve iati1dillerini mti
dafaaclan baıka bir niyet bealemiyor
Jar. Büyük harpte Ahnan taanu
aunun ilk kurbanı olan Belçika, bita
raf kalmak hususundaki hu1usu ni
yetine rağmen bir harp o1ursa Al
manyanm bu bitaraflığa riayet etmi· 
yeceğinden o kadar emindir ki bütün 
gayretini Almanya cihetinden isti1a 
yolunu tıkamağa haaretmif gibidir. 
Holanda ayni humali hazırlık için
dedir. Almanya ile komıu olan bü
tün devletlerin istikbale endi§C ile 
baktıkları gizlenemez. Bu emniyet
r" ·dik bir takım masebaklann netice
ı ·:r. Kendi varlığına haasasiyetle 

~ONU z tNct SAHİFEDE-
ı•vımr BIJ.GıN 

Berlin ile Moskova arasında gizli müzakereler 
cereyan ettiği yalandır. lngiltere son Sovyet 
tekliflerini kabul için yeni talimat gönderdi 

Londra 26 (ö.R) -So..,.et R...,.. ile 
lnciltere aruındaki mllzakerelerin kat'f 
1Mtİceye Yaklathiı tahmin edilmektedir. 
lnailiz eefirinin F ranmz eefirile birlikte 
Sovyet ha&iye komi8eri B. Molotoffa 
aon a~riitmeleri hakkındaki raporu F o
raynofiae aelmiı olup bu sabah bqvek.il 
B. Çemberlaynın riyueti altında topla
nan kabine horİçiye komitesinde tetkik 
edilmiftir. 

Bu hususta B. Çemberlayn öileden 
aonra Avam kamaruında bazı beyanatta 
bulunmuıtur. Amele mebuau Noel Ba
kere cevaben baıvekil demiırir ld: 
.- Franaaz hilkilmeti ile iatitare ha

linde bulunan lngiliz bllkUmeti 19 hazi
ran nutkumda bahııettiğim lngiliz tek.

Bu mim lla.t bakkancı.ld Sovyet tefairlerini ıim-

- SONU ' t)NCO SAR1:FID& -

Şefdıtclen Çeltl'ela: J' 

Kıamı adli reiıi B. SUTı Erkan 
.!ırmmı ıım bu kim Jieifedtt her uran 
Ortcılık • Yamcın> sütünden Uman halini cılmıftır. 
Delikle,- bin pı&l eylerken bel41a farelere 
MevclanLırda ,.. bir fındıJc, u de bw oeme nçcını kalmlfLr. 
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T AR1Ht ROMAN Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 
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: 
s Ha tayın . 

Yeni orta okulların açılması 

~ kurtuluşu M •f A 17 T 
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ŞEVKET BILG 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE 

8-
Tiryaki paşa buna da çare buldu .. Hisarın 

mahzeninde, eski zamanlardan kalma bir 
çok küherçile ve kiikürtyıtınları, dat gibi 

bir k6feye yıg-ılmıf duruyordu 

Mflfi Şef İsmet İnönü· aarl şuraSI em-
d k k bağlı olan hiç bir millet bugünün 

ne çetıllen telin SUPetl muz a ararını verece korkunç realitesini teşkil eden 
İSMET İNÖNÜ kayii kolaylıkla unutamaz. Ha 

tnu Cüınhurreisimiz 
y AL.OVA bunu unutmak istese bile zaman 

DK. UZ d ) k man Berlinden ve Romadan yük 
İzmir belediye reisi Jzmır kazaların a açı aca orta len sesler böyle bir gaflete düş 

Dünyanın en karanlık ve karışık sine manidir. 
günlerinde sevgili Hatsyın 20 senelik, okullarJll Sıralarını yazıyoruz Alınan propağanda nazırı mili 
bir ayrılıktan kurtarıp Ana vatsna enS · !eri cgenç ve ihtiyar> diye ikiye a Ağızdan çıkan nefesler, derhal do- için daha bir madde lazımdı: Kömür. salim yoldan ilhak etmek gibi TUrkS Büyük Millet Meclisinin bütçe miiza- ~ü~vv~r orta o~ullara talebenıı;ı gi-

nuyor, yere tıpkı bir dolu tanesi §ek- Bunu tedarik etmek ise, çok kolay- milletini sevinç gurur ve heyecana: keresinde ve beşinci Parti kurultayının dip gıdemıyeceklen ve harap, gayrı sıh- ran nutkkunda Alınlanylankıkn beyne 
d .. d H' dakil · dı ked Tilr•k tarihi' ve •erefS encümeni ve heyeti umumiye içtimala- hl binalardan sarfı nazar okul ittihazına milel hu uku nası te a i ettiğiı 

!inde Ü§uyor u... ısar erın ... gar en ve ne şan • : rında orta okulu bulunmıyan kazalarda elverişli okullar mezunlar adedinde göstermi~tir. Goebelse göre ge 
imdadına gelen bu yeni yardımcı, Hisarın yanı başında bir fındık ~'.'den asil ve y.ükse~ muvaffakıye-S yeniden orta okul açılması tal~p. edileli- müteakip senelerde büyük bir inki§81 milletlerin hafifmeşrep olmak, 
Nemse ordusunu pek fena yıldır- ormanı vardı ... Küçük Mehmedin ba- tinw candan tebcil ediyoruz. : ği zaman, orta okul açılması işının tem- veya aksi vaziyet olup olamıyacağı na- · k nızam 
dı... Y emİ§Çİ ! laaan paşa, yetişip bası Mehmet bey yine öne geçti... • Bu dAvayı Tilrk milletinin kalbine: muzun ı 7 sinde Ankarada içtima ede- zarı dikkate alınması, kazaların sıraya ~ı kk an.un. ve H h 
gelseydi, bu kadar büyük bir teair U falı: bir müfreze, Mehmet beyin muhakkak kazanılınası llzım bir uııruS cek olan Maarif Ş(lrasında tetkik edile- konularak esbabı mucibcleriyle birlik- ~ 1 .ı:ış... kyat s~ ası~ f 
yapamıyacaktı... kumandasında, kaleden çıktı ... Or· olarak aşüıyan Ebedi Şefimizin huzu-S rek plfuılaştınlması muvafık görülmüş- te en geç 7 temmuza kadar vekAlette 1 gı ı ortaya .onan u garıp 

Soğuktan, Nemse askerlerinde, mandan bir çok ağaç kestiler... Ka- ru mllnevilerinde husO. ile eğilirkenS tü. . bulunacak surette cevap verilmesi isten- sefe hakkında bır F r~~sız gazet 
tüfenklerini bile tutmag" a mecal kal- nijeden çıkarken ve dönerken, bu siz kahraman Milll şeİimiz;n başımız-S Bu. mesele il.e yakmdan ~eşgul olan miştir. pek haklı olarak şu tefsırı yapmıştır 

_ dai h 1 : Maarif vekaletınden dün vilayete gelen Yani 17 temmuzda toplanacak olan « Almanya demek istiyor lı:i bır 
mamıştı... arad,a yine bir hayli düşman askeri da sonsuz saglıklarla ma azır 0 

·: bir tahriratta, orta okul ihtiyacı bulu- Maarif Ş(lrasında bu işin eheınmiyetiy- kı be . . t 
ötede beride fırtınanın, kar tipi· tepelediler... manızı tanırdan diler ve bütün dAva-: nan kazaların nüfus çokluğu nazarı dik-

1 
b k bsğl . . nız nı, ne 18 ersem yapa 

F dık dalı ak 1 k h larunızda etrafınızda tek bir vücut S kate alınmıyarak orta okulda okuınağa e müte~ip .ir arara . anması 1~ Önümde ne varsa hepsini kıray sinin tesirinden kendini koruyamı- ın arı Y ı ara emen '• , . vilAyetlerın mütallasına müracaat edil- Kı ) calr. ba k b. kaim 
yan bir çok Nemselilerin dondukları kömür haline getirildi ... Diğer iki çelik ve kale gibi her zaman toplu bu-; mecbur mı: ~kul mezunu mikdarının miştir. . . rı a . § a ır şey _ ayın 
görülüyordu... maddeyi de buna kattıktan ve terbi- lunacağımıza bir kerre daha andiçti-: fazlalığı goz onünde tutulacağı, bunun Orta okulu bulunmıyan İzmir vilfıyet hır daha bır teY kırmıyacagıma s 

D ag" daki kurtlara, ku•lara müı'de .. ye edildikten sonra, Hisarda, bir te- ğimizi yüksek tazimlerimiz, derinS için ilk okul mezunlarının sayısı ~ kazaları şu sıradadır : veririm.» 
• . 1 d . : dikkate alınarak mektep açılması ıçın 1 12 S f rihi B ( !) f 1 f .. b .. Kış onlara bolluk ve bereket getir- pe halinde bir çok barut yığınları bağlılık ve sevgileriınız e arze erım.: kazaların sıraya konulmasını bir kaza- Menemen 11, Kema paşa , e e - u yaman e se eye gore 

mişti ... Dağ tepelerinde, Nemse or- meydana getirildi .. Tiryaki paşa için, Yüce Milli Şefimiz. : dan diğer kazadaki mektebe• gerek ve- sar 17, Urla 47, Çeşme 51, Foça 72, Ba- yükler kollarını bağlıyarak küçük! 
dusunun barındığı yere yakın kırlar- üstesinden gelinmiyecek hiç bir iş Dr. Uz : saiti nakliye ve gerekse mahallin morfo- yındır 61• Kuşadası llO, Karaburun 122 rin birer birer haritai alemden sili 

da. iri, korkunç göateri•li bir çok ca- yoktu ... Bu yüce Türk zelcaaı kar•ı- lzmir belediye reiai lojik, (Ekonomik)• sosyal durumlan Dikili 132 Torbalı 137" mesine göz yumarlaraa Alınan 
• • Milli Şef İsmet İnönünden gelen gözönünde tutularak ~:ıJe~nin. gi~p Mani~nı'.' Kula kazası 26• Kırkağaç kendini kolayca tatmin edilmiş f navarların kayıp arar bir vaziyette sında, imkansız kelimesinin Türk telin sureti.. gelmesi imkfınları ve mucavır vilfıyeün 65, Deırurcı 104, Eşme 141, Soma 161, ed b'li 

gezindikleri ve bunlardan bazılarının dilinde hiç bir yeri, hiç bir manası kazalarındaki mevcut veya açılması Gördes 174 üncü sıradadır. e .' r. l .... 
• İzmir Belediye Reisi Bır de talyan gozuyle şu rastladılı:ları kar yığınlarını eşerek yoktu... : DR. BEHÇET UZ alım 

oradan çıkardıkları insan leşlerini işte Tiryaki Pata hazırlandı .. Ha- ; Muhabbetinize teşekkür ve ben de F h ) k J felsefenin izahını aray : 
1 dı N k f •: sız·,· tebrik edcrırn· . .. uarın SOO azır 1 arı Okurlarımız cYirminci aınn r yemeğe çalıştıkları sömürülmüş ke- zır an ... emselilerin a asına müt-

mik parçalarını dişleriyle kırmağa hiş, öldürücü bir yumruk ... Evet, S İSMET İNÖNU litesİ> baılığı altında Tribunanın b. 
uğra§tıklan görülüyordu, .. Havada, bu darbeyi, en ince itlere kadar, bü- =••••\.•••••••••••••••1

" ... 
11

••••••••••••••••. Ak · F h d yazısını kısmen gazetemizde oku 
bulut kümeleri §eklinde, leş yiy= tün teferruatını hesaplıyarak hazır- B ı d şam uar sa asın a muşlardır. Bu yazıda sulhun tehlik 
kuşlar, Akbaba sürüleri dolaşıyordu. lamıştı... ağ arım 1 z a ye düşmemesi için cidden dahiya 

T . k' Kan"ed d · b' O g Hi d h --'- k h b ı ld ne (? 1) bir bulu• vardır. ırya ı paşa, ıı e, erın ır ece sar a, en<es uyanı .. . Kükürt ihtiyacı • • • • t t • 
zevk ve neıe içinde, bu eğlenceli Büyük bir gayret ve çalışma içinde... • b"l . d b' tetkikten avdet mu ım }f op an } Q U Bu buluş nedir bilir misiniz) 

ed k k 'f T" ki b k Bag 0 gesın e ır Dr. Goebela'in söylediği gibi istil manzarayı seyr ere eyı çatıyor- ur er oraya ura ya oşuşuyor ... eden ha rat enstitüsü müdürü bay Ni-
du .... Hisarın bürçlerinden birine Mahzenden kantarlarla barut çıka- hat Eğri\:zu ziyaret eden bir muharri- kapılarını açılı: bırakmak ... Y umruğ 
kurulmu§, önündeki mazgal deliğin- rıyorlar ... Yataganlar, süngüler, mız- rimiz kükürt ihtiyacı hakkında noktai J • ı } t b" boyun eğmek ... 
den Nemse ordusunur. vaziyetini raklar, gürzler, hep temizleniyor ... nazarını öğrenmek istemiştir. .. zmıre ge en er, am Jr ay istedikleri şey son asrın yüzün" 
gözetliyordu ... Arada sırada, elinde- Tüfenkleri, kolunbornaları ("'), kale .B~y Nihat Eğriboz bize şunları soy le- d ) ) k} d • kızartan faciaların devamıdır. 
ki uzun çubuktan bir ilı:i nefes çeki- mazgallarında yatan bal yemezleri mıştirG: zdiğ"' !erde mahsulün an- geceli gün Üz Ü eğ eneCe er ır Avrupada, Asyada, dünyanın he 

• la · ("'"') ili' lar "lı 1 H - e ım yer l h · b' .. ' d 1 yor, agzına dolan duman n, neteli s YOT , yag yor ar... er ta• cak yüzde on, on ilcisi hastalığa tutul- Fuar zamanının yaklaşmış bulunması rarlar alınmıştır. Bil&hara mühendis er angı ır parçası uzerın e yanız zor 
neşeli, havanın derinliklerine doğru rafta, bir hazırlık, çalışma, bir didin- muştur. Hastalığa yakalanmıyan bağ- dolayısile ıehirdeki lokanta ve gazino- renle birlikte Kültürparka. giderek fuar balığın muzaffer olması, milli şer 
üfürüyordu .. Kış, bu yeni yardımcı, me ... Cırla gidiyordu... !arda mahsulü kurtarmak için beh@me- !arla oteller ve oyun yerleri belediyece inşaatını kontrol etmiıler ve yeniden ya- fini ve İstiklalini müdafaaya cesaret 
tam zamanında imdadına yetiımiıti.. Nemse ordusu ise, küstebek gibi hal kükürt atinağa .ihtiı;-aç v":"dır. :Ela!!- sıkı kontrole tabi tutulmu~tur. lnciralb pılacak işleri etüd eylemitlerdir. Reis edecek milletlerin bulunmamaaıdır. 
Eğe.r bir müddet da~ g~ idi, y~rin altına ~inı:niş, Hisarlardaki v~- ~dir~:r.şıddetli ihtıyacı ihmal et- ve Ağamemnun ılıcalannda sıhhi tedbir· dün gece saat ona kadar fuar sahasında Eğer beynelmilel ahlak mefhumu ile 
vazıyet çok vahim bır ,ekıl almış zıyetten gafil ... Sade meydanda no- -*- !er alınmuına lüzum görülmüıtür. kalarak çalışmıştır. Yapılan bir tetkikde birlikte, milli şeref ve istiklal mef· 
olacalr.tı ... Yemişçi paşa işte kalktı .. betçileri görünüyordu ... Sanki yerin Tarih kitaplarmı Fuar münasebetile Jzmire gelecek yüz şimdiki halde fuar ve belediye inşaatında humları da imha edilir, ineanlılı: en 

Kanijeye yaklaştı, geldi, gelecek altı yanıyormu§ gibi, siperlerin men· tetkik komisyonu Linlerce ziyaretçinin lzmir otellerinde ;... 5200 ifçinin çalıttırıldığı anl"Jıl.mlftır. çılgınca ihtiraslara mukavemet ~ 
teraneleriyle oyaladığı asker, artık fezlerinden dumanlar çıkıyor, hala uallim kteb' mü- tirahatlerinin temini için her türlü teda- Fuar ııünlerinde lzmirde tatbik edile- miyecek hale düşerae sulh bozul-
beltlem k bu 'b' " 1 kar alr.ta d ed "k -· Karşıyaka Kız m me 1 ek ·1 1 b'tl -·1 b 1 ~ ten ıısa~mış, g~ ı aoz e- .. savu_rm .. e~am en go yu- dilrü B. Rahmi Balaban, Maarif veka- bir alınmaktadır. Otel tirifelerile lolı:an- c eg ence eri tea ı e met5~ u unan mazmış ... 
re, dedıkodulara ınanmamaga başla· zune dogru ~selıyordu... !etinde ilk okullar tarih kitaplarını tet- ta ve gazino tô.nfeleri bir daha gözden komİeyon 3 f atin devam edecek eil;lence Kuıaca şunu ııöylemek İstiyorlar. 
ID1ftı .. , Bin türlü yolı:lullar içinde, Sancalr. beyi Mehmet bey bütün kik için toplanacak komisyonun riyase- geçirilmektedir. programını hazırlamıştır. lzınire gelecek Sulhu isti yen esareti kabul etmeli .. 
bin türlü zorluklarla mücadele eden gece çalışmış, silahlarını hazırlamış, tine tayin edilmiştir. Komisyon temrou- Belediye reiai dün oabah bazı otel ve ziyaretçiler 31 ııün devam edecek fuar Ya esareti kabul etmiyen, boyun· 
Hisar koruyucuları bu son günlerde emri altında dövüşecek olan müfre- zun ilk haftasında Ankara~a toplantıla- gazinoları teftit ederek b&f hekimliğe ve ayında günün 24 oaatini coıkun bir neşe Iarına kemend attırmıyan hür ve 

• . I .. . . . .. d . . b"tü'" k rına başlıyacak ve tarih kitaplarını tet- d k fı ti d . 'fad d ki manen tamamıy e yıpranmış, umıt- zesını goz en geçırmış, u n no - kik d ktir belediye zabıta ilmirliğine direktifler ver- için e geçirece raa ar an ıatı e e e- kahraman milletler birden aya anır-
siz bir vaziyette idiler... sanlarını ikmal etmiş ... Bir az heye- e ece · __ mittir. cektir. Bilhassa 26 Ağuatoa gecesi(e 9 !arsa ... 

Fakat şimdi işin rengi değişmişti.. canlı ve düşünceli bir vaziyette, or- Elektrik tarifesi Dün aktam belediyede Dr. Behçet Uz' - Eylill gecesi Fuar eahaaında büyük eğ- O zaman yaygarayı basıyorlar: 
Türkler, saplandıkları ümitsizlik çu- talığın ağarmasını bekliyordu.... k edildi un b.,kanlığmda belediye ve fuar mil- lenceler yapılacakbr. lzınir kurtulut bay- Çemberliyorlar bizi, diye ... 
çukurundan kurtularak birden bire Bir yıl kadar uzun süren ... Ve sanki aynen ip a hendillerinin iftirakile mühim bir toplan- ramı gecesi yapılacak eğlence!.: sabaha Nüfusları çok milletler toprakları-939 yılı ikinci :ıltı aylık elektrik tari-
en yüksek İnanç ve güven göklerine İnsana hiç bitmiyecekmiş gibi görü- fesini gözden geçiren tarife komisyonu tı yapılarak fuar itleri üzerinde bazı ka- kadar devam edecektir. na sığışamıyorlarmış .. Onun için bat-
ulaşmış bulunuyorlardı. işte çıkmış- nen sonsuz bir kış gecesi... mesaisini bitirmiştir. Birinci altı aylık ka topraklara el uzatmağa, beşka 
!ar ve hızır da imdatlarına koımut- Mehmet bey, odasında, arkadaşı tarifenin ikinci altı aylık devrede aynen Zı"raat mekte hı" 1 lncı"raltı milletlerin hayatına kasd etmeğe 
tu .. Hiaardakiler bu hali manevi bir Kara pençe ile karşı karşıya oturmuş- tatbiki muvafık görülmüştilr. hakları varmış ... 
tesire atfediyorlar, Tiryaki P8falllll, lar, konuşuyorlardı ... Bir aralık Ka· -*- Muallimleri arasında PIAjları dün ihale edildi Bizi mazur görsünler, §U derin fel-
ergin, mübarek bir adam olduğuna ra pençeye: Köy Öğretmen terfi edenler- Hususi muhasebe adına İnciralbnda sefeyi, şu yirminci asrın realitesini 
en derin bir İnançla inanıyorlardı. - Kardeş ... Bu gece kendimde bir OfıUJU JıadrOSU 2293 sayılı orta ziraat mektepleri ka- yaptırılmakta olan modern plaj ve gazi- cinayetlerin ve çılgınlıkların en bü-

Tiryaki paşa Hisarda, düşmana fevkaladelik, tuhaf bir hal aeçiyo- Kızılçullu köy öğretmen okulunun 939 nununun birinci maddesi mucibince Uç nonun ~atı sona ermek üzeredir. yüğü addediyoruz. V f! şuna inanıyo-
karşı, kat'i, son bir darbe hazırlamak rum ... dedi ... Gönlümde garip bir ez- yılı talebe kadrosu ~O~ ;~!;fak tesb~t senelik terfi müddetlerini ikmal eden Yapılan müzayede neticesinde gazino ruz ki bundan sonra büyük veya kü-

için dütünürken, beri taraftan Nem- gi ... Bu, bir keder, bir teessür eseri- ~~r;ı~ıkv~~r;::a1ı~ e ~hs~s:'";i: ziraat mektebi muallimlerinden B. File- ;:zf~!!':~~ ~:e:~1;: ~~e:;:;,~ çük hiç bi_r millet taarruza kar§ı m?· 
seliler inadı hala elden bırakmıyor- mi dir, bilmem ... Fakat, hüzün gibi mistir. rBi Kara EsmH·· ~ ~ 5A5 kuliraya, RMefhet rat Tilrkmen oğluna ihale edilmiştir. kavemetsız kalmıyacak, şeref ve ıs• 
1 d k kı 'dd . . b' K lb' . k k - aysan, useyın Ktuuu y t ve e - 'ki°'' . fed k 'b' ··ı- d ar, ayanma ve şın şı etını go- ır ,ey... a ımın sı sı attıgını, Askerlik kampı met Ali Demirta ın maaşları 45 şer li- Plajların idaresinin, eğlence yerleri- tı aıını a etme gı ı o um en 
çiştirmek için tedbirlere, çarelere çarpıp vurduğunu işte hissediyorum. Bornovada açılacak raya, Muallim Jafiz ve Ekrem Şükrü nin muvaffakıyetle idaresini çok i:,:i bi- bedter bir bedbahtlığa dü§miyecek· 
ba§ vuruyorlardı.. Bu halim, bana bir çok manalar sez- Liselerin askerlik kamplarının geçen Eğilmezin maaşları kırkar liraya, mual- len bir ele geçmiş olması memnuruyete tir .. Taarruz silahı kat'i olarak elden 

Gece gündüz çalışıp yerinaltını diriyor... sene olduğu gibi bu sene de Bornovada lim Süleyman Fehminin maaşı 30 liraya şayandır. . ' . bırakılıncaya kadar bu aletn§Umul 
üstüne getirmişler, düzgün, mahfuz, Belki güleceksin amma ... işte zih- açılması ve kampa 3 temmuz tarihinde terfi ettirilmiştir. Bir temmuzdan itiba- Vilayet ve belediyenın İncırallliı:' İzmı- hassasiyet devam edecek günün bi-
siperler, zeminlikler vücuda getir- nime geleni, sana diyi vereyim .. Ba- başlanması takarrür eylemiştir. ren yeni kadrolarına göre maaşlarını rin en güzel bir eğlence yeri haline ge- · d M'h d b' k ' ) 

alacaklardır. tirmeğe çalıştıkları muhakkaktır. drı~ e ı 1 ver ke ır çı maza sap an· 
miflerdi ... Nemse ordusu kışın hücu- na öyle geliyor ki, yarın başıma mut- - •*•- -*- Önümüzdeki yıl içinde ayni mahalde ıgını an ıyaca tır ... 
muna takat getirememiş, korkmuş laka bir bal gelecek ... Belki de şehit Zavallı kadın Ticaret vekAıeti bir d~ otel inŞllSl ~Uşüııülmektcdir. . ŞEVKET BİLGİN 
ve yerin dibindeki deliklere sinmişti. olacağım... P!Aıların ve gazınonun temmuzun ilk 
Falr.at bir dü•ünce, onları dayanmag"a Kara pençe: Hı"la"' 1 ko·· pr u·· su·· n- Muhasebe memurluğu haftasında küşat ~esimleri icra oluna- 1 •-

• M h Torbalı kazası malınüdilrü Hamza Öz- caktır. 1 T 1 Z A R : Pazar nfuhamızaaı<İ 
sevkediyordu .. Kış geçsin, geçmesin - Adam sen de e met bey, di- bek yirmi beş lira maaşla Ticaret ve- başyazımız maalesef bir yanlışlık ese-
Kanije ergeç düşmeğe mahkumdu .. ye cevap verdi ... Hele zihnini yordu- den d Ü şt Ü Ve Ö} d Ü kaleti muhasebe müdilrlüğü memurlu-

1
. thala-t g-um·· *-rüğu'· ri olarak musalıhiha gösterilmeden 

Serdarın şimdiye ka~ çıkıp gelme- ğun şeye balr. ... Yarın mutlaka, bu ğuna tah'Vilen tayin edilmiştir. Tayin sahifeye yerleştirilmiştir. Bu yüzden 
meainden cesaret alan Nemseliler,Hi- iki murattan birine erecek değil mi- Pazar akşamı saat 19 sıralarında Hi- emri dün vilayete bildirilmiştir. Catısı tamir edilecek bir çok tertip sehivlerile intişar eyle-
s--'aki erzak ve cephanenin günün yiz ... Ölürsek .,.hit, kalırsak gazı' ... ifil istasyonu civarındaki köprüde mües- BiR' TAYİN bir ithalat gumru" "ğü' çatı tamiri ma-
aru r- mittir. Özür dileriz ... 

birinde tükeneceğini ve çaresiz kalan Bu ikisinin başka bir üçüncüsü daha sif bir kaza olmuştur. Kahramanlar ma- İzmir nafıa müdürlüğü fen memurla- sarifatına karşılık olmak tizere 939 ma-
Türklerin, en son, Kaniı'eyi kendi· var mı?... hallesinde Eminbey •okağında 21 sayılı rından Riza Barkay maaşiyle Ağrı vi!A- U yılı bütçesinden 5790 liralık tahsisat 

evde oturan 65 y•<larında Bn. Emine Ü f 1 • · l -~•• t _,_,...,_ t. h L~•tın e 
!erine teslim edeceklerini ümit edi- - Yok be kardeş ... Hiç aklına ge- adında bir kadın, ;lini Bn. Fitnatle bir- ye en memur uguna tayın o unınut- vuaye e g~~- ~ emen e""u ey 
yorlardı... lir mi ki, bu Mehmet i:lümden kork- likte demiryolu üzerinden yilrüyeiek tur. çıkarılacaktır. 

Sonuna kadar beklemeğe ve uğ- sun ... Ve ~hit olmadan çekinsin ... Alııancak istikametinde gidiyordu. Mak-
ra§mağa karar vermişlerdi.. _ BİTMEDİ •• sadı o civardaki bir tanıdık evine git-

Nemselilerin bu düşncesi hiç de mek, bir sruıt kadar kalarak vakit geçir-
mek!!. 

bOf değildi ... Erzalr:: ne ise, bir müd- ("') Tüfenkten büyüceü, timdik:i Bn. Emine ve Bn. Fitnat Hilfil istas-
det daha idareye kafiydi amma, Hi- mitralyöz cesametinde küçük toplar yonu civarındaki demir köprünün üze-
sarda barut tükenmişti... ("'•) Büyük top. rinden geçtikleri sırada mukabil taraf-

Halbuki barut, kaledekiler için, tan gelmekte olan treni görmfuıler, tre-
km k d aha nin dUdük öttürmesini heyecan ve kor-

e e peynir en d lüzumlu, en Ceza evlerinin inşaatı ku ile karşılamışlardır . 
~i!ade muhtaç oldukları bir m~d~e Adliye vekfiletinin ceza evleri vesair Büyük bir heyecana kapılan Bn. Emi
ıdı .... B~ nasıl çare bulacaklar ıdı?. inşaat işlerine ait proje ve keşif evrakı- ne, köprünün üzerinde müvazenesini 

Tıryakı paşa buna da çare buldu .. nın hazırlanmasiyle bu yapıların idare kaybetmiş ve köprüden aşağı yuvar
Hisarın mahzeninde, eski zamanlar- ve mürakabesinin doğrudan doğruya lanmıştır. 
dan kalma bir çok küherçile ve kü- adliye veklleti f~n heyetlerine terettüp 12 metre yükseklikt<"l vaki olan bu 
k" t • ) d - 'b' b' k" eylemekte oldugundan bsdeına nafıa müthiş sukut neüccsinC:e zavallı kadın 

ur yıgın arı ag gı ı ır oseye yı- "d" lük' 1 - - 1 , il Adi' lıavata go"'zlerı'nı' yumınu<+nr. Yapılan ... l - .. . .. .. mu ur erının ceza ev erı e ıye ., 'l'" ... 

gı mış duruyordu . · Kuherçıle ve ku- vekfiletinc ait sair inşaat isleriyle iştigal tahkikatta hadL<enin kaz~dan ibaret bu-
kürt olduktan sorra, barut yapmak cvlemcmeleri vilayete bildirilmiştir. lunduğu ımla<ılmıştır. 

, ............... - -·-

En Güzel Yeri 

Şehir Gazinosu 
AÇILDI 

İzmirin emsalsiz gurubunu modem bir bahçenin yeşillikleri arasında 

seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için yegane yerdir. 

-*-
Hayvan hırsızlığı 
hakkında bir tamim 
Hayvan hırsızlığuun men'i hakkında 

Dahiliye vekaletinden gelen bir yazıda, 
bu gibi suçlan işliyenlerin civar vil1-
yetlere teb'it edildikleri ve buralardan 
kaçarak gizlice köy !erine geldikleri ve 
dfuımanlarını tehdide başladıkları bilcli
rilıniştir. Bu gibiler bundan böyle uzak 
vilayetlere teb'it edilecekler ve zabıta 
nezaretinde bulımdurulacaldardır. 

......................................... 
~ Gelenler, Gidenler~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kastamonu mebusu B. Sami Erkmen 

Manisadan, Midilli adasındaki İsveç fah
ri konsolosu B. Dimitri Midilliden gel
ınislerdir. 

Ep,e bölgesi polis rıtfettlşi B. Şerif 
• imet Ankara a gitmiştir. 



Totaliterlerin manevrası 
Mihver matbuatı ~eden Türkiye 

aleyhinde neşri~at ~apı~orlar 
. .. . . . --"-d 250 bine çıkarılmıştır. dişe uyandırmak, 

. ~arıs, 2~. «?·R) - Ankara~an bildi- nın IIllA arı haberler tabu gerek 4 _ Nihayet İngiltere~ imparator-
riliyor : Türk.iyeye karşı totalıter gaze- Bu uydurma M d hayret uyan- luk bedellerini ve bilncfs ımparatorluğu 

1 afın 'dd tli Türkiye gerekse ısır a . .. . 
te er_ tar dan ansızın a~.an .şı .': d ~. Totaliter memleketlerin bu kendi kuvvetlerıyle mudafaadan Jicız 
neşrıyat karşısında salahiyetli Türk ırmış d dört maksat takip et- göstererek dominyonların nazarında İn-

. . . . . propagan ası . . . . · kı ak 
ınalıfellerı bu neşnyatın sınsı bır ma- ktedir . gilterenın haysıyetuu rm . 

........................................... 
Bazı düşünceler: • · . : 

\'Ealılar halkı da 
Balılıçııardan 
şilıtJyetçi 

Dün Yalılar aemtinde otu -
ranlardan tanınmlf bir kaç 

• imzayı ta,ıyan bir ıikayet 
mektubu aldım. 

Bu mektupta 14!hrin huzuru
nu bozan radyo ve gramolon 
aealerinin kısılmlf, Kültür -
park hoparlörlerinin tanzim 
edilmif olma11ndan dolayı 
memnuniyet izhar edilmekte 
kendilerine gece yarısından 
sonra uyku imkanı vermiyen 
bir hadiıeden bahıolunmak -
tadır. 

Bu da şudur: 
nevra mahiyetinde olduğunu kaydedi- m~ _ Vaktiyle bir Türk vil&yeti olan Bu manevranın mahiyeti üzerinde 
)'orlar. Mısın endişeye düşürmek ve Türk.iyeye durmağa fazla lüzum yoktur. Muhak- • 

İngiliz - Türk anlaşması akdedilir edil- karşı emniyet ve itimadını kırm~! kaktır ki Türkiye, en birinci sınıf ordu-

Balıkçılar ge•e yarıaından 
ıonra ağlarını sahile çok ya
kın mesafelere atmakta, ba -
lıkları ürküterek ağa ıürük -
lemek için denizi tokmakla -
maktadırlar. 

ınez şu haber çıkarılmıştır : Anlaşmaya 2 _ Londrayı bizzat Mısır~ m'.1d~a- su ile, şarki Akdenizde ve yakın Şarkta 
göre, Süveyş kanalını müdafaa etmek asını teminden aciz ve bu vazifeyı Tur- taarruza karşı her mukavemetin temel 
ve Trablus tarafından Mısırın istilisını k.iyeye terke muzdar gibi 1öst.~~ere~ direğidir ve Türkiye - İngiltere - Fran
lmkfuısız kılarak Nil vadisindeki İngiliz sırda İngiliz prestijini ve ngı ız - sa arasında, harp halinde üç müttefik 
kuvvetlerini diğer cephelerde kullarul- ittifakuu sarsmak, .. .. T'' k ila ti ordunun sıkı iş beraberliği ile alil.kadar 
mak .. ak . . Tür' ki 3 Vaktiyle her uçu ur v ye 1 1 .. h 1 .. uzere serbest bırakın ıçın - - . L"b Filistinde Mı- bazı sevkülceyş mesc e erını a ıçın ye-
ye Mısıra 100 bin kişilik bir sefer kuv- olan .surıye, .. uknan dvel b,;alar- ni müzakerelerin vukuu da çok muhte-

' ti ·· d T" k an sıra ınecek Tur or u arının 1 ve gon erecekmiş .. Fransız - ur - k b · ti dolayısiyle en- meldir. 
İa';masından sonra bu kuvvei seferiye- dan geçme mec urıye ' 

Hai-p patlıyacak olurs 
lngiliz topraklarının yüzde 99 u hava· 
hücumlarından masun kalacaktır 

Gecenin ıükiineti içinde ko
pan (güm, güm) ıesleri akis
ler yaparak herkesi uykudan 
kaldırmağa hali gelmekte - i 
dir. Oç beş kifinin, beı on ki- ! 
lo balık avlıyabilmeai için bü- : 
tün bir Yalılar halkının ha -
zuruna ihlal eylemek müsa -
maha ile görülecek bir hare -
ket sayılamaz. 
Nihayet balık avlamak iıti

yenler için biraz daha açıkla
ra açılmak, lnciraltı ve Papas 
önlerinde avlanmak mümkün
dür. 
Gece yarısından ıonra olan 

bu işi belediyenin kontrol ede
bilmeıi güçtür. Çünkü bele
diye zabıtasının gece yarıaın- • 
dan' sonra faaliyeti yoktur. 

I 

Jngiliz hava kuvvetleri manevralarından bir intiba. . . . . . 

B V
. Ç imparatorluğun müdafaası için ha- malzemesı hakkında hır ı.statıstık ncşret-

Londra 2 6 ( ö.R) - . mston ur- nazın . . . .. . 1 'h 
tuk d 1 "" ··h"m rolünden bahsetmiştır. mıştır. Cqsterilen rakam ara nazaran ı · 

çil dün akp.ın söylediği bir nu ta e- vacı ıgın mu 1 
• ·1 237 052 d J 

. . . . . . • _ Har halinde, havadan bir kaç ıaat için- raca! miktarı 38 mı yon , o arı 
mııbr ki: Harp halınde lngılız topragı P • k k l bil b im ktadır Bu miktar 1938 senesinin 

h 100 kil bb da 99 d imparatorlugun uza no ta arına e u a · 
mn er ometre mura aın n 8 ti . .. d .1 b'I kb' ayni devresine na~aran yüzde 3 1 fazladır. L·• h 1 d takviye kuvve erı gon en e ı ece r. 
&.Üometre murabbaı hava ücum ann an T ım· paratorluğuo müdafaası Bu miktarın bir milyondan fazlasını Ja-
masun bulunacak.br. Gündüz hava hü- ayyare, k'I k 

. . k vvetli bir silah olmuştur. ponyaya yapılan ihracat teş ı etme te· 
cumlarında müdafaa tertibatımtz düş- ıçın en u 

dir. 
man tayyarelerine öyle müthio zayiat 

verdirecektir ki memlekete ıokulmalan 

hnk&nsız olacakbr. Gece hücumlarına ge~ 

lince mühim noktaları isabetle bombar· 

dıman etmek imkansızdır. Düşman in-
gilterede hava hücumlarile çok zayiat 

verdirerek milleti teslim olmak için hii· 
kümete yalvarmağa sevk edeceğini ümit 
ed;yorlar. Fakat lngiliz milletini yanhı 
tanıyorlar 1 

Londra 26 (ö.R) - Müstemleki.t 

Vaşington 26 (ö.R) - Amerikanın Vaşington 26 (AA) - cArmy Or-

M da tavvare ve hava malzemesi k .. ni 
ayı.s ayın ;7 ~ donance> adındaki as erı mecmua ye 

1 O ilyon dolardan fazladır. En · k h k 
satışı m sistem 3 7 milimetrelik antıtan topu a • 

iyi müşteriler İngiltere ~e Fransadır. kında bir etücf neşretmektedir. 
Am .k bı'r senelık tayyare satı~ı, O f en anın Bu topun mermi.si 80 metre mesa e· 

k. rekoru da geride bırakarak., h d 1 kt geçen sene ı . den 38 milimetrelik bir zır ı c me e· 
100 milyon dolan geçecektır. dir. Çok kullanışlı olan bu top ancak 

. 26 (AA) -Ticaret neza- 408 kilo ağırlığındadır. Bu toplann he-
Vaşıngton · fı ~ I ld • 'b' k' J h ı· de · · 'lk beı ayı zar n1,.1a defi spanyada o ugu gı ı ıt e a ın 

reti 19 39 senesının ı 
. d'l Am ·k n ıayyarelerile hava yapJacak tank hücumlannı ltırmak.tır. 
ihraç c ı en erı a 

ıtalyan filosunun Rusya-Japonya arasında 
Akdeniz seyahati 

~-&----:-:- . Mancukuo hududunda 6 hafta de· 
Roma, 26 (O.R) - Bırıncı İtalyan fi- , 

fo:ınB:~:~ t~ı:,~~ vam eden şiddetli bir harp olmuş 
ziyaret edecektir, sonra Tanca önünde 

dernirliyecektir. Diğer kısmı ise Akde- 'aponlar •ıogolı·stanı istila etmek istemiş-
nlzde kalarak başlıca İspanyol limanla- J, JYJ. ı 

nna uğnyacaktır. ler•e de bu teşebbüsün önüne geçilmiştir 
İngiliz gazeteleri bu devir seyahatini " -

alaka ile takip ediyorlar. •Sunday Tay- Londra 26 ( ö.R) _ Moskova tel- 1 ~erd;n sonr~. jap~~l""..n .dış Mo~ol~t~nı 
mis• gazetesi Tancaya yapılacak ziyaret fl ilk d fa olarak, dış Mogolistan ıstıla teşebbuslerının onune geçılmıştır .. 
müna•ebetiyle İspanyanın Tanca ve Ce- gra ~rı uko :ududunda Rus • Japon 1 Yüz !tadar Sovyet tayyaresinin düşürül
belüttarıkı kendi sahilinde iki ıztırap veuh anbç I . d b h etmektedir. Buna 1 düğüne dair japon tebliğlerine cevaben 

m areeennen as 
noktası olarak telakki ettiğini kaydedi-

6 
h fı .. .-ddeıli muharebe- Sovyetler kendi taraflarından ancak 14 

yor. nazaran a a suren wı k b'l 50 "'!••••••••••------------ tayyare kaybettiklerini, buna mu a ı . 
,. den fazla japon tayyaresini düşürdük1erı· 

BUGÜNDEN İTİBAREN ni bildiriyorlar. 
• 

Şehrin huzurunu temin eyle
mek yalnız belediyenin değil 
aynı zamanda zabıtanın eııaı-
lı vazifelerinden birini teş
kil eder. Belediye reisi kah
vehanelerdeki gürültüleri ön
ledi. Valimizden de ,u balık
çıların patırtılarına aon ver • • 
dir. 'lmeıini, Yalılar halkına 
huzur ve uyku imkanı veril -
meııini rica ediyoru:r Çalışan 
kafalar geceleri huzur içinde 
uykuya muhtaçtırlar. 

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

Meclis 
--tr

Türkiye - Fransa 
anlaşmasını 

tetkik ediyor 
Ankara 26 (Telefonla) - Türkiye -

Fransa arasında imza edilen Türkiye -
Suriye arazi mesailinin kafi surette hal
lini tazammun eden anlaşma ve pli'ınının 
tatbikine dair Jayıbayı hükümet bugün 
Meclise takdim etmiştir. Hariciye vekili 
bu layıhanın hariciye, Dahiliye, Bütçe 
ve Milli müdafaa encümenlerinden se
çilecek beşer azadan teşkil olunacak bir 
muvakkat encümende tek.ikini istemiş.
tir. Bu tekili kabul edilmiştir. 

•• 
Uçok Manisada 

galip geldi 
Manisa 26 (Hususi) - Pazar giinü 

şdırimize gelen Üçok takımı ile Boz -
kurd takunı arasında yapılan futbol ma
çını 3-5 ile Üçok kazanmıştır. Maç zevk
li ve heyecanlı olmuştur. 

----t:r·---
T ekirdağda 

Evleri su bastı. tki kişi 
yıldırımdan öldü 
Tekirdağ 26 (A.A) - Bir kaç günden

beri Saray kazasında devamlı yağmurlar 
yağmaktadır. Alınan haberlere göre kü
çük Makina köyünde bir çok evleri su 
basmış ve düşen yJdırımlardan tarlada 
çalışan iki kadın ile bir öküz ölmüştür . 

istanbulda yakalanan 
b~ dilencinin üzerinde Nutuk dinlerken 
t~nbuİ, ~ ~!~~i) - Polis tara- Bir tribün yıkıldı 

Kültürpark 
İKİ EŞSİZ VE BÜYÜK FİLİl\1 • 

KISKP.NÇLI 
sınemasında 

ROBER1.' TAYLOR • BARBARA STANVİCK 
Neşe, gençlik, macera ve birbirini seven iki gencin ebedi derdi kıskançlık .. 

Bu (ilim hakiki bir şaheserdir .. 

ATEŞ BÖCEGI 

fından yakalanan Fuat isminde yaşlı bir 50 kişi_ yaralandı 
dilencinin üzerinde araştırma neticesin- S~clle~ Villa - _Kcnt_u~y, 25 (A.A) -:
de 116 lira bulundu. Bu parayı nereden Y enı valinin scçılmesı ıçın verılen bır 
bulduğu sualine dilenci, İstanbulda nutku. dinlc~c~ için 120 ki~. toplan: 
merhametli adamlar pek çoktur. Bu pa- ~~ bır trıbilnun yıkılması uzerıne elli 
rayı dilenerek ~pladıın, ccvabuu verdi. kişı yaralanmıştır. 

B. LEBRUH S A M S UN O A 
Belçifıaya gidecefı . . KIZILA y HAFTASI 

bilpdir~dC:• .. 26 (~.A) Re" Jümhour urgaz~te~~ Samıun 26 (AA) - Dün ıehrimizde 
ıgme gore, ısıc . .. 

JANETTE MAC DONALD - ALLAN JONES rün 17 veya 19 temmuzda Belçilcaya gi- Kızılay haftasının başlaması munasebetile 
Aşk, güzellik, ses, müzik ve yüksek kudretle yazılmış barikulAde nefis decek Liege su sergisini ziyaret ede- bir tören yapılmıı ve halkevinde topla-

bir mevzu .. Bu büyük filim bir sanat bariknsulır ktir' B l ika kr lı Leopold Lebrünün it J 1 l b' hald ••••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••·•~p••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ce · . e ç a nan ızı ay menıup arı topu ır e 
SEANSLAR her gün : ATEŞ BÖCEGI : 3 - 7 KISKANÇLIK : 5.15 - 9.15 bu ziyareti esna~ın~a .k;ı:>~i de Liege'e ebedi Şef Atatürkün anıtına giderek bir 

Cumartesi ve Pazar günleri 1 de Kıskançlık filmi ile başlar giderek orada mısafırını ıstikbal edecek- el it it 1 d 

'ı••mı••mıİll .. ••••••••••••••••••••~ tir. ç en oymuı ar ır. 

• 

Hatay gençleri 
Türk - Hatay hududundaki 

taşı kaldırdılar 

stanbul 26 (Telefonla) - Hatayda şenlikler yapılmıştır. lskende 
ru da gençlı!r otomobillerle Payasa gitmişlerdir. Payasda Türk - Hata 
hududundaki hudut taşlarından birini sökmüşler, bu arada kurl .nla 
keııilmiş, nutuklar söylenmiştir. Gençler taşı aldıktan sonra Antakya· 
ya gelmişlerdir. Oradan Tayfur Sökmenin bulunduğu harbiye denilen 
mahalle gitmişlerdir. Orada da nutuklar söylenmiştir. Tayfur Sökmen 
de gençliğin bu heyecanlı hareketinin manasını tebarüz ettiren bir nu
tukla mukabele etmiş ve izcilere ziyafet vermiştir. Gençler buradan 
lskenderuna dönmüşler, taşı lskenderun müzeııine bırakmı~lardır. 
Gençlerin bu hareketlerine binlerce halk da iştirak etmiştir. 

Karadeniz sahil boyunca yapılan 
Bulgar demiryolu hattı 

Sofya 25 (A.A) - Bulgar ajansı bildiriyor: 
Karadeniz boyunca yapılan Burgaz - Pomole tren hattı bugün Kral 

tarafından merasimle açılmıştır. Merasimde kraliçe, Sar ailesi ve er
kanı, parlamento reisi, nazırlar kalabalık bir halk kütlesi hazır bulun
muştur. 

Kral söylediği nutukta, Bulgar fenci ve işçilerinin bu yeni müsale
metperver eserinin iktisadi ve kültürel ehemmiyetini kaydeylemiş ve 
mıntakaya refah ve terakki temenni eylemiştir. Kralın nutku çok al
kışlanmıştır. 

Almanyada kadınların seferberlik 
tecrübesi • • 

ıyı netice vermedi 
Berlin 26 ( ö.R) - Bazı mıntakalarda evli kadınların seferberlik 

tecrübeleri yapılmıştır. 24 saat evvelden haber verilmek suretile ka
dınlar erkeklerin yerine geçmek üzere fabrikalara çağırılmışlardır. El
de edilen neticeler pek memnuniyet verici mııhiytte değildir. Kadınlar 
kendilerine verilen işleri yapmak hususunda pek fazla kabiliyet gös
termemişlerdir. Bu sebeple şimdi genç kızları endüstri hizmetlerine 
alıştırmak içiıı hususi talimler ihdas edilmiştir. 

Döviz tasarrufu için 
Almanyada tütünlere kokulu 

otlar karıştırılacak 
Par;s 26 (Ö.R) - Alman otarşik ekonomi sistemi tasarruf maksa· 

dile bazı tahdidata vol açmıştır. Berlinde neşredilen bir kararname 
mucibince Alıml)\ tütünlerine bundan böyle kiraz, gül, ısırgan, nane 
vesair nebatların kurutulmuş yapraklan karıştırılacaktır. Ve her tir
yaki tercih ettiği cinsi tütüncüsüne bildirerek üzerinde o yaprakları 
ihtiva ettiği yazılı olan paketlerden alacaktır. Bu suretle Almanyaya 
tütün ithalatının tahdidi ve mühim döviz tasarruflarının temini ümit 
edilmektedir. 

Singapur konferansına Avustural-
ya kumandanı da iştirak ediyor 
Londra 26 (ö.R) - Singapur lngiliz ·Fransız askeri müdafaa kon

feransı bugün bitecekti. Fakat Avusturalya filosunun kumandanı 
Amiral Korvinin İştiraki için konferans yarın da devam edecektir. 

Avusturalyadan Londraya gitmekte olan Amiral Korvin yarın öğ
leyin hava yolile Singapura gelecektir. Uzak Şark filosu baş kuman· 
danı Amiral Sir Pers Nobl kendisile buluşmak üzere hareketini tehir 
etmiştir. 

Ya tesviye ya kılıç 
"Bugünkü meseleleri halledecek 

çareler işte bunlardır,, 
Milano 26 (A.A) - cRelazioni lnternationali> neşrettiği yarı res

mi bir kommanterde enternasyonal vaziyeti tetkik ederek diyor ki: 
Ya bugünkü meselelere son bir gayret sarfedilerek ve umumi bir 

iyi niyet gösterilerek bir teııviye tarzı bulunacak yahut da işi kılınç hal
ledecektir. Demokratik devletler münhasıran Almanyanın ve ltalyanın 
inkişafına mani olmak için çenber siyasetine devam ettikleri ve bu iki 

.memleketin muhtaç bulunduğu hayat sahasını onlardan eııirgedikleri 
müddetçe normal münasebetlerin teessüsüne imkan yoktur. Bugünkü 
gerginliği yalan propagandasına devam eden lngiltereye büyük bir 
nisbet dahilinde atfetmek lazımdır. 

Sovyetler birliği dahili müşkülatı dolayısile enternasyonal bir ser

güzeşte atılamaz. 
Diğer taraftan ltalya ile Fransayı birbirinden ayıran uçurum gitgide 

genişlemekte ve derinleşmektedir. ltalya beklemesini bilir. Fakat bü
tün meselelerin başkalarının tavassutu olmaksızın tamamile halledil
mesini istiyor. Fedakarlıklar ve mutavassıt tesviye tarzları zamanı 
artık kat'i olarak geçmiştir. Ve Almanya ltalyaya hakları ve ha:,·at 
sahııları tanımalıdır. 

oOO seııe evvelki gibi 
Bugün de büyük devletler dünyayı 
araları·nda paylaşmak istiyorlar 
Laupcn 26 (A.A) - Bern Kantonu hükümet reisi, Laupen mu

harebesinin 600 üncü yıl dönümü münasebetile söylediği bir nutukta 
demiştir ki: 

Tıpkı bundan 600 sene evvel olduğu gibi bugün de büyük devletler 
dünyayı aralarında paylaşıyorlar. Küçük devletler merdane altında 
kalıp ezilmezlerse kendilerini bahtiyar addetmeleri lazım geliyor. Ke
za sağdan soldan onlar hesaba katılırlarsa kendilerini memnun adde
debiliyorlar. Fakat senelerden beri ne idiyse yine öyle kalmak azminde 
bulunan bu küçük milleti hiç bir kuvvet esaret ahına. alamıyacaktır. 



eşal trakya ltalya Akdenizde neler Selçu t 
kazanacağını umuyor? su iff hcıiled11d1 

---------. - .. -b h6kimi gi::;u~;::uh~tty 1~~: Tekirdağdaki tezahürat -~ 
YAZAN: Dr. G. A. 

YAZAN: Emile Roche J Buna mukabil, boyle lr 4 ~et Ankaradnn muvaffakıyetle dönmüştür.. İnsan yavrusu doğar doğmaz uzuvla-
Mussolinl Hitlerin tabirini taklit ede-1 imparatorlu~ ş~p, po;tılkal, z~ytın, Artılı:. su projesı füle gelmek Uzeredir .. _ BA$TARAFI ı İNCi SAHlı"EDE _ ve Çivrildeki tezahUrat emsalsizdi. İs- rmın hepsi iflerini görmeğe başladıkla-

rek ber fırsatda Akdenizin Italya için tütün llh gı.bl istihsillerinl haddinden MalQmdur ki bu su hakkında devlet de- TÜRKKUŞU FİLOSU TURNEDEN tanbul, Bursa, İzmir, Çivril, Koeya, rı, bazıları da zaten dah öne ~allll§ 
hayati saha olduğunu söylüyor. fazla arttırmak neticesini doğurur. miryollan namına nafıa ve~eti ile bir AVDET ETrt Adana, Kayseri ve Mert.ifunda halkın oldukları ~lerin devanı ettikleri halde 

Bundan ne mana çıkarmalıyız? ()tar.. Şu halde bir Akdeniz imparatorluğun- a.ntant yap.ilm.J.§tı: Su~ d~olu . ge- Ankara, 25 (A.A) - Memleket dahi· bize karşı göatermlt olduğu ıevgi ve yalnız neslin devamına yanyacak uzvu 
§İslnl tahakkuk ettirmek için Ak.denizi I dan husule gelecek olan bir otarşi değil, t~cek, köy yalnız .su yot:un ı:,:vı~ linde 4000 kilometrelik bir turneye çl- gençlik mesleğe karşı olan alakası son- ~ başlıyaıruu. Onun İfG' bıi§laması yıl
lethetınek istediğinl mi" Evet Geriye başlıca ham maddelerin elde edilmesi ve sinlularya):caktır.d~osya ~ :e 1 z cak kan on bir tayyareden mUrekkep Türk- suzdu. larca 10nradır. Bütün tabiat içinde bu 

· · ı 1 zira1 istihulin tı1ın f • h r ın emen o.,..c;enmcsıne aş ana - kuşu filosu yaptığı turneslnl bUıdlkt h' .ıt Bu seyahatimizde havacılığa binlerce 
bunun Italya için hayati bir zaruret 0 up . -r""" sa , 3f1 ı~ll\: t_ Z&fffl· tır. Her şey hazırdıl-. Belediyeler ban1ta- muvaffaloy~tle ikmal ederek ,hµ ~ q,&y ve bay~ ~dettik. Her uğı-adığı- i§e en geç bapıyan insan oğludur. öteki 
olmadığını anlamak kalır. kinden zıyade harice muhtnç 0 cak bir sında ~1~ köy od8:51118 bu husus için saat ıı.30 da Etimesut tayyaııe meyda- mızda Ti..ıri<liuşu şubesi bulunmıyan hayvanlar da silsilede ne kadar yilksck 

(thalitmm yüzde 80 nbıden fazlası ikt~d! bloktur. . kırk bm ~alık kr~ a.çılnııştır. . nına ~tir. yerlerde, Ttlrkkuşu kulüplerinin futbol yani insana ne kadar yakın olurlarsa te-
ltafyaya denizden gelir. Bu da gösterir Şimali Afrikanm en zengın memleket- ~u ~ten hır muvaff8:kıyettir. Başvekilimiz Dr. Refik Saydam saat kulüpleri gibi yurdun en kils;ük kasaba- nasUl i§ine 0 kadar aeç b&§larlar. 
ki tam bJr ikt.15ad1 lstikWi Italya ancalc lerln.e sahip olan Frama, buna rağmen Günden giln~ umran ve te~ye ki ka- lllS te tayyare meydanını ,ereflendir- larında bile tesis iltelderi karşısında Tenasül mevzuunun işi başka uzuvlar-
deahqırı memleketleri fethetmek su• her istediğini inıparatorlu{:unda bulmak vuşan rlç~ ~u bo~ sr ~u::.00 kat daz._ ın.iş ve daha evvel ~~ gelmit olan kaldık. . . . dan çok sonra bqladı~ halde hwmın bu.. 

ed bilir imkAnına nail olamamı;tır zaman a o aca ır - e ç ır a Tayyare kurumu reisi Şükrü Koçak ta- Gençlerimlz, ilk seyahatlen olmaları- .. .. . 
rettr\e teı:nln e • . . . . . • ini ele - ha inkişaf edecektir. . . rafından karşılanmıştır. na rağmen bu 4000 kilometrelik seya- tün om.rüııce de devam etmez. Iman ta-

Ital;paya 12 milyoo ton demir, 2 mil- ltalya Akdenlzın h~yet.. ge Başta Muhtar bay Hasan İzmirli ol- Gazeteciler ve Türkkuşuna mensup batte hiç yorgunluk eseri g&termedi- bit ömrü yaşayıp da ba;ka uzuvları lf-
yoıı ton zahire, kahve, ;eker, yün Cebe- çirmek ıuret.iyle kudret~ vucuda ~ mak üzere ihtiyar heyetinin şuurlu ve gençlerle kalabalık bir halk kltlesi de ler. Şura.91 şayanı kayıttır ki, seyahat !erini tamam ettikleri vakit tenasül uzvu 
lUttarık yollyle gelir ve Italyan iıhalAtı- tirmek istemekle kaba bır ~ata.ya d~ sistemli çalışması Selçukta ~ ~anda ayni zamanda filoyu istikbale hazırlan- devam ettik.çe gençlerdeki enerjinin de yıllardan.beri işlemekten durmuş bulu-
nm yarısı bu boğazdan yapılır. Mühim mektedir. Eski Romanın mısalınl goz- bir ç~ eserler meydana get.inniştir. 938 mış bulunuyordu. arttığı takdir ve hayranlıkla müşahede nur. 
ıniktarda zahire ve petrol kendisine Ça- önünde tutarken unutuyor ki o zamanlar sene~ sonlarında ~ 9.~9 r al- BAŞVEKİLİI\.IİN TAKDİRLERİ oluıımakta idL Bugünkü. son uçuşumuz Bir uzvun hayatta l>tekl uzuvlarm hep-
nakkale boğazından geçerek gelir (itha- müreffeh bir otarşiyi tahakkuk ettirmek tmcı ayına.Bkadardyerualden 5:1~~ n >:r Başvekilimiz, karşıl~dıtı kü~ kah- seyahatimizin en uzun v~ çetini i~. Fa- sinden ayrılması sebebfni izah etmek 

" zirai istihsal k:if.i eli ordu pılmıştır. una a Y nız a 1 
• ramanlara ıcSafa geldiniz• dedikten ve kat, buna ralmen 600 kilometrelik bu . 

Jfıtmın yUzde 25 i) ltbalatınm yUzde 16 için .. g y . . . . muvaffak olunmuş beher diikfd\n 32 li- birer birer ellerini sıktıktan sonra fU mesafeyi gençlerimiz hiç ayrılmadan şimdilik gilçtür. Ancak, tabiatta bJr şuur 
sından fa~ı da Süvey~-ten gelir. Bug".1,11 ham maddelere o~an iht.ıy~cıy~ raya mal olmuştur. Buna hiç şaşm~a- samimt hitabede bulunmuşlardır : yana.şık nizamda ve takdire !Ayık bir bulunduğunu yahut bizim şuurumuzun 

Akdeniz sahilleri ona itha!Atmm an- le end~stri. va~dır. ~denız hfiltlmiyeti ~~r. Ç~~U .~uhtar, ~Y. ~.1mıir- •İki haftadır gözlerimiz ilstUnilzde.," muvaffakıyetle uçtular. tabiattaki umum! şuurun bir parçası ol-
cak onda biri kadarını temin eder. bu endilstriyeyı tatmın edemez. lının iş bilir ıyı ve tertipli ıWıı:esıyle bu Seyahatinizi derin bir alaka ile ve çok Seyahatimiz, l1 tayyare ile başladı ve duğunu kabul ederseniz, her ferdi nesU 
Yalnız Akdeniz sahilleriyle yaptığı ti- Demek oluyor ki İtalya hiç bir semere d~&ı:ı1a~ ?.'~~z ~~lze~.~e. ~a yalondan takip ettiın. İleride daha kıy- yine &ı:zasu: olarak 11 tayyare ile niha- devam ettirmek için yaratan tabiatın 

caret. ltalyaya otar~ik bir imparatorlu- vermiyecek bir fetih uğrunadır ki b~r verılmış, butun öteki ışlerı koy ıme e- metli u~u~lar v~ se!~tl~ yapacağınız- yetlendı. . .. bir az imaf göstererek, fertlere hayatm 
.ı.. tah kkuku ;.....,kfulını temin edemez. Akdeniz harbine meydan vermek tehlı- siyle yapıl~tır. kas dan emınım .. Şımdilik ıstırahate muhtaç Bu muvaffakıyetli başarı, Turkkuşu b d da h' _, _____ bir ka 
aun a ".. . . Bu 56 dükkandan onu ap, onu ma- ld v örü İstirahat ediniz ve gençliğin de teknik bakımdan da aşın a ve sonun ıç uwuu.aa ç 

Filhakika ltalyada eksik olan nedir? kesi arzedıyor. . nav, onu kunduracı, 21 i tuhafiyecidir. 
0 ufı1nuzu g yorum. mükemmel ve bazırlanınış olduğunu yıl yalnız kendi hesaplarına yaşamak 

Demir. kömUr, petrol, kauçuk, yiln ve ~talyanın b_ugtinkli ~iyasetinin. teşkil Kezalik 1200 liraya bir de ferint ~y- ço~~~;ci1ere tekrar tekrar muvaffa- gösterdi. için müsaade göstermfJ olduğunu dUşU-
pamuk. ettiği dainıt sıyast tehlike Akdenı.z hav- v:ın d:ımı yapı~. Ayrıca,. park JÇ~ kıyetler dileyen başvekilimiz kısa bir Bütün gayemiz, Türk milletinin malı nebilirsiniz. * uısında vahim iktısadi k~klıklara nsinde, sahnes.ı~le .beraber hır de gü- istirahati müteakip ıcAllahısmarladık• olan Türkku~na, yine Türk milleti ve Kadınlar Myle dilşUnmezler de, tabia-

mcydan verebilir ve bu deniz.ın ba,lıca zel, Halk .. Fart.is. 1 bınası yapılmağa baş- diyerek sahayı terketmlşlerdir. Türk vatanı için çok daha faydalı mu- tın bu musaa·· d-•~• zalimlik ve ka..ı __ ,_,_ 
Akdeniz memleketleri ona ne verebi- ı mak dir 1'1L dec ... -.m = 

lirler? Anadolu m!den servetlerine sa- serveti olan transit nakliyatını başka ta- an uzere · O KUMA1''DANININ BEYANATI wffakıyetler temin c ek gençler ye- hayatının görünüşünde erkek hayatm-
raflara evirebilir. Filo kumandam Türkkuşu genel dl- tiştirmektir.• d k lm • 

hiptlr. Fakat Almanya bunları kendi ha- ç ** rektörü yarbay Osman Nuri Baykal Türkkuşu baş Bğretmeni Sabiha Gök- an ısa o asını hır haksızlık sayar-
yat sahas.ırıa dahil te1Akki etmiyor mu'! La Republique • kendisiyle görüşen bir muharri.rimize çen de ayni tarzda beyanatta bulunmuş, lar. Halbuki tabiatın bu müsaadesini bir 
Mihver farzımahal galip gelse bile ltalya Sıcakların birden bire gelmesıyle beyanatta bulunarnk: ezcümle demiştir sonsuz memnuniyetini ifade ederek : 1Ut1lf olarak kabul edince ortada zullim 
bu servetleri elde edeceğine güvenemez. D • b k hk• Sclçukta köpeklerin imhasına yeniden ki : . ııGençlerln bilhassa Toroslan aşarken telakkisi kalınaz. Haksızlı~a gelince, bu 

Maden servetleri itibariyle l5panya da e 0) Z a 0 ta 1 • ha,~. •Gittiğimiz her yerde fevkalade bir gösterdiği muvaffakıyet hakikaten tak- da gene yanlış bir telakkidir Kadınlık 
zengindir. Fakat onun Almanya da dahil k k -- te-zahüratla karşılandık. BiD:ıassa Afyon dire !Ayık ve kayde şayandır• dem.fltir. hayatının görilnilşte daha bsa olması 
olduğu halde müteaddit müşterileri var- atı en ısa za imal usullerini onun erkeklik hayatında erkek bqln-

dır. Bunlan muhafaza ebne 18.wndır. ı k bir komisyon Sovyetlerle go·· ru·· şmeler masmdandır. Erkeklik hayatı - bazı-
Italya Akdenlze Mkim olursa, ispanyaya mi) 0 d 3 b İti ri e C e tayin edecektir 1arının zannetmekten hoşlandıkları gibi 
Atlantik mahreci açık kalır, bu suretle t . . 3437 sayılı kanunun 70 inci madde- - .sonsuz değildir, geç başladığı için da-
iktısadt serbestisini muhafaza edebilir. - BAŞTABAFI l İNC SABIFEDE - Si mucibince, memleketimizde istihsal ha geç biter, fakat onun da btıtiln haya-

Nihayet mühim miktarda maden ser- .. tahkik t d" d" .. gu hak.imi olunan tütünlerin cinsi ve nevine, yeti;- Çemberlayn "enı• beıvanaffQ bulun J.U tm sonundan önce bJr aonu vardır. 
vetine malik o]an sonuncu Akdeniz ışı a ına or ~u sor . tikleri mıntakaya göre en muvafık imal T 'J Ul Kadmlarm aldanmalarma bir sebep 

d kd d bugün de devam etti. Hakkında ihzar usullerini tesbit etmek üzere ticaret ve de, ,__d __ ,_,_ '-·yatmm o ..n-lerde ,_,_,.,__ 
memleketi Fasdır. O a A eniz en zi- b k D . • - li.UlA Dil 5 .......... ~.u.ıı;. 
yade Atlantik sahasına dahildir. müzek.k~.r~i kesil~ı. olan ~ ı . enız- z~.ra~t .~alariyle. İnhisar~ umwn m~- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SABiFEDE -ıolan Anti-Komintem pakb Cievam ettı1t- te başlndığını zannetmektir. Halbuki bir 

Petrole gelince Karadenhde ilci mem- bank mudur muavmı Hamdı Emın An- durluğünden seçpecek bırer ~ntt~ m~- di tetkik etmektedir. Hariciye nazın çe Almanya Sovyet Rusya anwnda bir kız çocuk o günlerini görmeğe başladığı 
leket petrol istihsal eder: Sovyetler ve ~~d~n gel~i. Saat onda adliy~~ sorgu ~: ~;;te zıraat vekMeti ınUmessı- Moskovnya yeni talimat göndcrmeie mukarenet nasıl tuavvur edUcbilir~ Si- vakit, kendisinde kadınbk hayatı bir, 

hakımı Samı tarafından on dakika sor- V k~ınışl . 1 b' d h te hazır bulunmnktııdır > yuetle lüç alakan olmıyan aebeplerle bir buçuk yıl o" ... ...,. ba .. 1 .. -·-·. v._ ço-Romanya. Italyanın imparatorluk otarşi- . E . .. e a etten ge en ır yazı a eye · ,._... ~....... ~ 
sine her halde Sovyetler hizmet edecek gwnı yapılan Hamdı mm sorguyu mu- ziraat vekaletini temsilen İzmir Ziraat Amele mebusu bu beyanattan sonra Sovyet " Alman ticaret mübadeleleri sı· cuğunun o günler başlamadan önce, §ekli 
'değildir. ikincisine gelince, 0 da Alman- teakıp tevkif edildi ve on ikide tevkif- müdürü B. Refet Dikerin iştiral8 muva- Moskova ile müzakerderln 1 O haftadan fıra dilfmiittilr. Bunun sebebi 19 39 Rua- boyu, ağırlığı bile kadınlık hayatının 
yanm hayat saba.sına dahil değil midir? haneye sevkedildi. Sorgu hakimi mütea- fık olduğu bildirilmiştir. beri devam etmekte olduğunu ve B. yuının ull 192S Ruayuı gibi olmama- başlamış olduğunu belli eder. GöğsUnUn 

Uçiliıcil bir P.t?trol ka~ağı vardır ki kıben e.aki Satye mUdürü Valeriyi §ı>.htt Heyet yakında iş*e bnŞlıyacakt\r. Strangın Moskovaya lzammdıuı beri de ndır. Sovyet Ru.,-a fbı:ıdi büyük bir en- yükselmasi, kalça1aruun 

'Akd~en nakledilir: Irak. Fakat Irak olarak isticvap etti. Müddei umumi Hik· - - 1 dört beı hafta geçtiğini hatırlatmıı va fU düstrl memleketidir. V • latediği piyasa- vücudunun §Ul'BSllla, burasına kadınlı-
mlinakaleslni Bruıra körfez.ine çcvirebi- met Onat beyanatında: Şap hastabğı söndü suali ıormu~turı lan intihap kudretindedir. Artık Alman· ğm hassalarmdan olan yağların toplan-
lir. Bir harp netlcesinde Irak demokra- -Tahkikatı kısa zamanda bitireceğiz. İzmir vil!yetinin bazı mahdut mınta- - Hükümet müzakereleri neticelen- ya endüıtrlsine ihtiyacımız yoktur. Şlm- ması o günlerin b~lamasmı hiç bekle-

__ z Tevkif edilenlerin hiç biri §İmdiye kadar kalarında görülen şap hastalığı artık dah .. ._ b. h tc ti d. k d Al d .. b b 
silerin elinden çıksa bile bu ~er onun . _ d k ahı· l b. d sönmek üzeredir. Bundan bir ay evvel dinnek üzere a enerı~ ır area.e , ıye a ar manya an mu ayaatta u· mez. 
üzerinde Almanya hfikimiyet iddia ede- bıze muracaa:. e. ere t. ıye ta e 10 e bir köyde görülen vak'adan sonra hiç mesela hükümet erkanından birinin Moı· lunduğumuz halde bundan ıonra müba- Kız çocuk daha beş yaşında iken ayıu 
cektlr. bulunmuş değildır. Dedı. bir şap hastalığı valt'usı tesblt edilme- kovaya gönderilmeaini tuavvur etmiyor yaalarımızı neden artıralım? Moskovaya yaştaki erkek çocuğa nisbetle daha uzun * -*- miştir. mu'? muazzam bir ticart delegasyon gönder• boylu ve daha ağır olmağa başlar. Kız 

Bu itibarin Akdenize hakhniyet ttal- Amerikaya ısmarlanan -*- B. Çemberlayn - Bunun müzakereleri mdı.: Rusya ile bir ticaret muahedesi ak- çocuk on altı yaşına kadal' boyca, on ye. 
yaya ne mfidenler, ne de petrol itibariyle Türk talim tavwareleri İLK OKULLAR ilerletıneğe hizmet edeceğini zannetmiyo- tedebilmek için Ufi değildiT. di Y8:.c;m.a kadar da ağırlıkça erkek ÇO-

istiklil veremez. Kauçuk da temin ede- °' °' mezunlarının rum. Rusyanın ticareti, Sovyet birliğinin ha- cuktan UstUndUr. Zekl cihetinden kız 
mez. Ona ancak pamuk ve yün temin h:~~~;;6fa~i~arm:~k~~:~= diplomaları- - Müzakerelerin bu suretle uzamaaı- rid siyuetile ul! alakadar değildir. Al- çocuklarm aynı yaştaki erkek çocuklara 

ede ıım. tayyaresı· ~n<n"i4 ...h...> •• H... Bu sene ilk okullardan mezun olan nın Berlinde büyük bir memnuniyet uyan,. manlar Rusya ile ticari mübadeleleri art- nisbetle daha uyanık olduklarım dik-
r. ........-...,. "'~~ katli Ö~ .... l_;_ h"'"-ei ..nvter .• Aok çocukların diplomaları al!k.adar okul- dırdığı ve yeni bir taarruz ve umwnt harp tJrmak isteyebilirler, fakat bu bir taraflı !>""'~..... -.- -J "'""i 

Akdenizin incisi 
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1arca hazırlanm1F· Bunlar peyderpey ihtimalini ç.oğaltbğı doğ111 değü midir? bir axzudur. Almanyadan mal mühayaa duygu.su da - tabii halde - kız çocukta 
vilay~e tasdik olunmaktadır. B. Çemberlayn - Bu mütalaa doğru etmedijimJz vakıt bunun bir sebebi var- erkek çocuktaki:nden çok önce ba§lar. 

NWV"""""' olabilir, fakat Sovyet hükümetinin de bu- d.ı. Bu .ebep istikbal için de ayni dere• Ancak içthnal hayattan arkadaşların hı-
B. A Vftİ Oran nu göz önünde tuttuğunu ümit ederim. cede muteberdir.> ribirlne telkini bUyUk tesir yaptığı için, 

Vali muavinliği veklletinl ifa eyle- MOSKOVA BERLtNLE Roma 26 (ö.R) _ lngiliz gazetele- erkek çocukta da bu duygu erken bq-
mekte olan İzı:n.ir vi.lAyetl rnektupçusu Iamış zannedilir. 
B Avni Or ali vinli'ği -'-•1- ANLAŞMAZ rinden anla•ıldığına göre lngiliz hüküme-. anın v mua VeJUUC- Y Böylece, erken başlıyan kadınlık ba-
ti. Dahiliye vekAletinden tasvip edile- ti Moakovanın bütün ıartlannı kabul et- ı...___ d kend 
rek azami n.isbet üzerinden vekalet ma- Londra 26 ( ö.R) - Berlin ile Mos- mele. üzeredir. B. Nevü Çemberlayn mü- yatı en yüksek nOAwcwıa a er en 
aşı Verı.lmesı_ . vı'lo'l. .. ete bı'ldır· ilıni·ştir. k le 1 ak • M sk fi varır. Yirmi, nihayet yirmi iki yqına ~ ova arasında gizli müza ere er cereyan z erelerf intaç içın o ova se ırine yeni __ gelmiş bir kız tam kadın olmuş bulunur. 

ettiği hak.kında çıkanlmıt olaıı bazı ha- talimat gönderrneğe nihayet karar ver· Kadınhğa hn.s olan vilcut güzelliği, ta-
Milm•ölditir~mlö~ünde berler Ber:lin Sovyet sefarethane.i maha· miftir. Fransu; sol cenah ınahfellerf iri· vırlarının zarifliği duygusunun inceliği, 

fi filinde tamamile hayali telakki edilmek- gilterenin, Sovyet hükümetinin arzusu anne olmak kudr~ti ve kadml·.r.- zayıf 
Sabık Seyhan Milli EmJ..ak müdürle- d' h 1 Baltık d 1 1 ~ te ır. veç i e, ev et erine garanti ver- tarafları 0 yaşta en yilksek dereceye va-

rindcn B. Merzuk Altayın İzmir Millt Scf - - .._-fil d uhak "' b b 1 aret u:uuıa ·in e •um eme •ü- megi ve izzat unu iat....m. istememe eri rırlar. O Y"'"taki kız mu·'kcmmel hır· ka-Emlak müdürli.iğü kadrosunda yüz lira • " _,, ·r .., 
rütülmektedir: meseleaini bertaraf etıneği kabul etmiş- dındır. ücretle istihdamının muvafık olduğu 

bildirilmistir. c Alman barict siyasetinin teme] ta§I tir. Ondan sonra, on beş yıl, yirmi yıl ka-

kasından yannıarak. tepesine şöyl'!"bir 
1

cll~eye yavaşça yanaım~. Ola~ii:vve- 'A;tıyı asmak üzere da:;nın altına dınlık hayatı değişmcz.Içtimai hayattaki 
tokmak indireyim de erzak c;almanm ne tiyle cücenin yanağına bir yumruk indi- getinnişle:r, tam ipi çekecekleri anda ka· tecrübelerinden çıkardığı neticeler &.. 
demek olduiunu anlasın> ve yava~ yavaf rinde cüce yere yuvarlanmış. Sarraf cü- labalılc arasında conu asmayınız o bt gü- dının ruhi denilen hnlleri üzerine tesir 
nyaklarııun ucuna ba5arak drnra dayalı cenin yere y.uvarlanmaaın<ian cesaret ala- nahtır!> diye biriainin haykırdığı duyul- edebilir, fakat asıl kadınlık hayatı ba}a.. 

duran cücenin arkaaından cücenin batına rak tekrncleğeme başlamlf. Ayağıyle be- muş. Herke. o tarafa doğru bakınca ya- mmdaıı artık bir değişiklik olmaz.. 
Kırkından sonra vücudun ~eklin blr--tokmağı indinnif. line bir tekme indirmiş. O &U'ada bekçi hudi doktorun soluya soluya ilerlediği 

Zaten ölü olan zavallı cüce yere yıkı- de oradan geçiyormuş. Bir adamın bat- görülmüı. Yahudiyi alıp valiye götütmüı- denblre bir değişiklik ıelir. ince vücut 
k b biraz kalınlaşır. Bunu §işmanlık saym&-

lıvermiş. Aoçı cüceyi öldürdüğünü gö· a irisini döğmekte olduğunu görünce ler, o da ak§am merdivenden inerken 
malıdır. Ağaçlar hile yaşadıkça kalınla-

Kadm evladımız hasta, ... altını alda us- Ağlayıp uruıı, sakalını yolmağa başla- ı:iince müteesair olmu§. Çünkü meramı hemen sarrafın yanına yanaşmış. ayağı ile çarparak onu nasıl öldürdüğünü k 
... - " şırlar .. Bazılarında o yaştan sonra ~ 

tann ver çabuk gdsin çocuğumuza bak- mış. Somu kendini topl.:ımış. lursw öldürmek değil aade canını yak- Dayak yiyen adamın yerde ölü olarak ve sonra cesedini nasıl komşusunun avlu- duygusu artar. Bunlar kadınlığın sonba-
sın> diye cevap "Yermiı. Arap köle ka- - c.Ne oluyorsun yahul demiş. Mü~ mak ve korkutmak imif. Fak.at karplılD- yattığını ııörünce, sarrafı yakalamış. El- auna attığını anlatmış. Vali caıçıyı bira- han yakla§tığını haber veren Alnmetler
pıyı açılı: bırakauk wıt.asuu çağırmnlt üze. külün kolny tarafı nrdır. Biz ıimdi bu f da ölü bir adam görünce kendisi kork- lerini arkasına bağlıyarak, ve ölü cüce· kınız, ve hekimi götürüp hemen ipe çeki- dir. Fakat sonbaharın ilk yılı ne vakit 
re yukarı çıkarken, teni cüceyi kapmm cüceyi alır yavaşça komşumuzun avlusu- r mU§. ve d~~e ba.tlamış. y~. ~~2~.na alarak ikisini de doğru valiye niz emrini verm~.> geleceği belli olmaz. Çoğundn kttk beş 
iç tarafına bırakmış sonra süratle sıvı- na bırakırız. Kolll§llmuz saraym aşçısa Nıhayet cuceyı ıutlam , gece olmasın· gotünnUJ. Derken meydana terzi çılmum mı) y~ından bir .aı önce, bir az !Onr&. Kır
§JP kaçmışlar. zengin bir müslü1man olduğu için evin- dan bila istifade tenha bulunan çarşı Vali hemen oracıkta sarrafı muhakeme Terzi eben valiye gidip söyliyecek.1erimi kından sonraki kadın hayatının dalın 

Bir az sonra güya kapıda bek.1iyen has- den fdrel , kedi veti i&peklu e tk ol- sokağının başına dıvara dayamış bırak· etmiş, ve ertesi aııbah asılma1' üu1re idcf· .f>ylpinceyy, kadar bu adamı aan.ayıruz.> sonra, çok sonra, seksen yaşına kadar de-
ta çocuğu muayene etmek üzere yahudi maz. Bu kedi ve köpekler sa\>aha kadar mış. ma mahkum etmiş. Ertesi. s'!oah. ehrin demiş. T erz'iyi valiye ıötümıüıler. Terzi vam ettiği bile vardır. 
hekim aşağı inmiş. Fakat yağlı müşteriye cüceyi yerler, ve biz de başımıza gelen Sultanın bir bıri3tiyan sarrafı varmış. en geniş meydanlı.ğına darağacı kurmuş- valiye nasıl cüceyi evine dlvet ettiğini Kadınlık ve erkeklik hayatını pek çok 
çatbğı ümidiyle karanlıkta o kadar acele bu beladan bu suretle kurtuluruz. cYa- Bu earmf ogece içmi, içmiş, zil zurna lar. Sanafı darğacınm albna ııetirmifler, ve karısının şaka olsun diye nasıl ağzına tetkik etmiş olan profesör Maranyruıın 
koıımu~ ki. Ayağı dıvara dayalı olan cü- hudi karısının bu fikrini beyenm· ve 0 - aaıhoş olmut. Nihayet ayılmak üzere ipi boynuna geçirmişler, cellat tam ipi bir lokma ekmekle bir az balık koy'du- rivayetine göre kadınların erkek işleri· 
ccye dokunur dokunmaz boylu bo a nun söylediği ııibi yapmış. Halbu ki o hamama gitmeğe karar vermiş. Düşe kal- çekipte sarrafı asacaklım zaman, sulta- ğunu ve balık kılçığının cüceyi boğduğu· ne, yani içtimai işlere kanşmaları da 
yüz üstü yere düşmüş. Yahudi kü~er sırada bir kaç günden beri saray aşçısı- ka giderken sokak kşeleıinde saklanan om a~ı başısı kalabalığı yara yara, dar nu. Vali onun üzerine zabitlere emir ver- sonbaharın yaklaştığına bir fılametür. 
ederek ve üstünü ba:ıuu silerek ayağa nm erzakı çalmakt imiş. AGçı bu hırsız- çocuklar aarhoıun k.ulaiını çeker yahut ağacının önüne gclaıiı. cBu adamı as- miş anlatmış chekimi asmayınız. Onun 
kalkllllf. Bir de bakmış ki, ayak.1arının di- lığın farelerle kediler tarafından yapıldı- yanağına vururmuş. Sarh~ bu pkalara mayınız, o masumdur, cüceyi o değil yerine bu terziyi götürüp •~ınız. clemit- Badogllyonan 
binde ufacık tefecik bir ölü cüce yatı- -ğını sanıyormuş, onun için ikide birde pek fen kızar, kendi kendine chele bi- ben öldürdüm diye bağırmış. Aşçıyı va• Cellatlar yahudi hekimin boğazından il- Arnavııtlulı seyahati 
yorl Korkudan aklı başından uc;ac k gibi eline bir değnek alarak: avludaki kedi ve riniz elime geçerseniz size Hanya ile Kon- Jiye götürmüşler vali aşçıya cüceyi nasıl miği çözmüşler. Terzinin boğazına ge- Tiran 25 (A.A} _ Badogliyo, yanm
olmu1- Cüceyi alınca doğru kansının ya- köpekleri kovmağa çıkarın!§. Yine böyle yayı gösteririm.> diye aöylenirmiş. Tam öldürdüğünü sormUJ, nıçı da kedileri çirmi ler. Herifi umağa hazır! tmıtl r. da gen~ Guzıoni ve Zanza oldu~ 
nına kO§Illu~. cAmnn başıma gelene bir bir gece kedileri kovmak üzere yavll§ça çaııı sokağına dönerken bir de ne gör· kovmak için avlıya çıktığı zaman cüceyi Cüce sultanın en sevdiği aoytamıı imiı. halde Göriçeye gelmi~ ve memurlarla 
bak. Demiş, kapıya giderken, bir kenar- avluya çıktığı sırada bir aralık görmÜ§. ,aün, çoçuldann bir tanesi dıvara yam yas- avluda gördüğünü ve bapna bir tokmak vezirler aoytannın öldüriildüğünü hava· kalabalık halk kitlesi tarafından istik
da bellemekte olan hastnyı. Yere dii;ür· içinden c.hııh şimdi anlaşıldı demiş. Hır- sı day~. onun kö§eden geçmesini 'Yllrarak cüceyi öldürdüğünü anlatın!§. düı vermefe korkmuşlar. Yutkunmuşlar, bal edilmiştir. 

Badogliyo, qarnızon kıtantını teftiş 
düm üstüne de bir diqtüm. Kalkınca hruı- sızlağı yapanlar bizim kediler değil, iki I beklemiyor mu? Sarboı aarraf fırsattan Vali zabitlere csarrafı sn1ıveriniz onurı üzülmü§ler, büzülmüıler, nihayet sulta· ettikten .sonra tayyare i&c Agrirokastro-
tayı öldürdüm. Şimdi ne yapacağım'?> ayaklı adam evlil.tlnn imiş. Şu herifin ar• istifade etmek üzere çocuk sandığı öl il yerine götürüp bunu asıaıu dem'iş. na hakikatı ıöylemeğe mecbur olmuşlar . 

............. 
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BİZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ Eczane ve kediler 
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Atl~tılan büyük tehlike 
Yazan: ECZACI KEMılL K.AKTA.Ş 

Eczanelerle kedilerin ne münasebeti 
vardır diyeceksiniz.. İialbuki münase
betleri pek çoktur. Kedilerin kasap dük
kArılarındarl belki daha . .ızla eczanelerle 
'1Mla!iın vardır. Her kasap dükkruu et
rafında bir hayli kedi toplanmıştır. 

Yengeç 
tekmesi 

beline inen 
ile ölümden 

Sebastiyanonun 
nasıl kurtuldu? 

' 

Hıriııtidi, ve Kocagöbek, hem hayat.
iarıru pahalıya satmak ve hem de bu ilk 
fırsatta bq papası öte dünyaya yolla -
mak için aynı düşünce ile ileri atıldılar. 
Eğer Sebastiyano derhal yetişip te ma

ni olmasa idi Yengeç bir An içinde üze
rine inen iki hançer altında geberip gi
decekti. 

V aı.iyeti arkadan kollıyan Sebastiya
no, Y engeçin ~ 'ruz kaidığı bilyilk teh
likeyi görür görmez hemen içeri atıldı 
ve atılması ile beraber de Yengecin be
line müthiş bir tekme indirmesi bir oldu. 
Yengeç bu tekme ile yüzll koyun yere 
kapandı .. Hıristidi ve Kocagöbeğin böy
lece sallamak ve saplamak istedikleri 
hançerleri boşa gitti ve onlar da bu !uz
la Yilzti koyun yere kapandılar. 
Odanın içini bir kahkaha sarstı. 
- Bir taşla Uç kuş vurmak .. Bir tek

me ile üç kişi yere sermek işte buna 
derler ... 

Hıristidi ve Kocagöbek, arkadıışları 
Sebastiyanonun sesini tanıyınca hayret
le ayağa kalktılar. 

Yengeç te yediği tekmenin acısı altın
da belini eli ile tutarak ayağa kalkm~ 
tı. 

Sebastiyano: 
- Ulan sersemler .. dedi. Gözünüz kör 

mü .. Az daha baş papas diye bizim za
vallı Yengece kıyacak:tıruz .. 

Hıristidi ve Kocagöbek dikkatle ba
kınca Yengeci tanıdılar ve onlar da bol 
bir kahkaha fırlattılar. 

_Bu işte ziyanlı çıkan Yengeç olmuş
tu. Maamafih beline inen tekme olmasa 
idi şu Anda ölmil§ olacağını düşündüğü 
için o da memnundu. 

Bu sırada salonun yanındaki kapı 
açılmış ve eşikte uykudan patırtı ile 
uyanmış olan Karbonopsinanın korku
dan sararmış yiizü belirmişti. 

Karbonopsina derhal Sebastiyanoya 
koştu. 

Beklenmiyecek bir kuvvetle onun ko
lundan sıktı. 
Tanınmıyacak bir sesle sordu: 
- Ne var?.. Ne oluyor?. Hepsini .. 

Herşeyi bilmek isterim. Mavi gözlü ka
dın nihayet muvaffak oldu ve beni mağ
lOp etti değil mi? 

Sebastiyano, genç kızın bu ihtiras he
yecanı karşısında evve!A ne cevap vere
ceğini şaşırdı. Sonra: 

- Merak etme kömür gözlü dilber .. 
dedi. V akıfi. şimdiki halde partiyi kayb
etmiş vaziyetteyiz. Fakat ipin ucu yine 
bizim elimizde ... Sarayda biz yokuz, fa
kat elimiz var .. Mavi gözlünün ikbali 
çok sürmiyecek .. 

- Baş papas vaziyete hakim olduk . 
tan sonra bizim için yapacak hiç bir şey 
kalmaz .. . 

- Doğru.. Eğer vaziyete bu şeytan 
ile ortak olmuş adam hakim olsa idi bi
zim için pılıyı pırtıyı toplayıp buradan 
kaçmaktan başka çare yoktu. 

Fakat şu Anda baş papas bize değil 
biz baş papa.sa hAkim bulunuyoruz. ' 

- Nasıl ... biz mi hAkimiz? 
- Saraya değil.. Fakat baş papasa ... 

Oturun da size olan işlerin hepsini :ınla
tayım ... 

* 
a 

Sofi anne bir müddet yalnız ve dalgın 

Büyük tarih ve 

kaldı. 
Sebastiyano vP baş papas nereye git-

mişlerdi? 
Aşıklar zındanında ne işleri vardı. 
Onların ayak sesleri kesildikten sonra 

eline ocakta yanan odunlardan birini al
dı ve yavaş yavaş ~ıklar zındanına doğ

ru yürüdü. 
Sebastiyanonun anahtarı zından kapı

sı ilzerinde bıraktığını biliyoruz ... 
Sofi anne gayet hafif bir sevinç çığlı

ğı kopardı .. Kadid olmuş vücudu ile ka
lın ve demir kapıya asıldı. Onu açmağa 
uğraşıyordu ... 

Bu sırada kapı kolaylıkla açıldı .. 
Eğer Sofi anne biraz evvel bu kapıyı 

Sebastiyano ve Yengecin zorla açtıkla
cıru görmüş olsa idi şimdi böyle ve kolay 
açılmasına hayret ederdi. 
Kapı açılınca içeri girıneğe hazırla -

nan Sofi anne karşısında beyaz bir ha
yal ile karşılaştı. Bu bayii!.. Yere bıra~
tığı yanar alevli odunun etrafa yaydıgı 
ışık ve duman arasında daha korkunç 

gözükmüştü .. 
Ve bu korkunç hayal ... baş papas Ef-

timyosun hayaliydi .. · 
Sofi anne bir çığlık kopararak sırt 

üstil yC're dliştü. Baş papas, evet.. Çu -
valda kendine gelen ve eli kolu bağlı 
olmadığı için kolayca kendini çuvaldan 
sıyıran baş papas, atıldığı zındanın ka
pısının açıldığını farketmiş ve itmek su
retiyle açılmasına yardım eylemişti. 

Sofi anne onu görUp tanımadan o Sofi 
anneyi tanımıştı .... 

Kurnaz papas, bir fuı içinde nereye 
getirildiğini anlamıştı ... 

·· BİTMEDİ ·· 

Hoyratı, hırsızı, kirli suratlısı, serse
mi, sünepesi hepsi oradadır da eczane 
kapılarında tek bir kedi görmek milın
kün değildir, burası böyledir amma işin 
aslı öyle değildir. Eczanelerde kedi otu 
denilen bir kök vardır, bu köklere ecza
cılar valariyan kökll derler. Biz eczacı
lar bu kökil daima ağzı kapalı şişeler 
içinde muhafaza ederiz, çünkü kokusu 
fena bir şeydir, si.şenin ağzını kapalı 
tutuşumuz yalnız kokusundan değildir, 
eczanenin kapısına kasap dükkanları 
gibi kedileri üşüştürmemek içindir. 
Çünkü en ihtiyar ve durgun kedi bu 
kökün kokusu ile derhal zindeleşir, göz
leri açılır, kokladıkça sarhoş olur, yer
lere yuvarlanır, bu köke pençe attıkça 
soytarılığa ba:şlar. Kök ile altalta üst 
üste oynar. Bazı pamuk gibi yumuşak 
tarif renkli Ankara ve Van cinsleri var
dır ki bir gözü mavi bir gözü san pen
be burunlu bir yosmadır. Ya bir atlas 
köşe yastığına U7.anmış veyahut süslü 
bir salonda şöylece yere bırakılnuş bir 
yastığa başını dayamıştır, böyle uslu te
miz ve zarif salon kedileri valariyan kö
künü kokladığı vakit nazlı nazlı neşele
nirler, ağır ve vakur kök ile oynamağa 
başlarlar. Valariyaru kokladıkça, penbe 
pençelerini atar, tırnaklarına taktıkla
rı valariyan kökü sanki bu kedilerin 
elinde neşe ve mesti veren bir şampan
ya kadehidir. Valariyanla oynıyan bir 
salon kedisi büfe başında dekolte tuva
leti ile nişanlısı şerefine şampanya bar
dağını kaldırmış cici bir kız gibidir. Ke
dileri sarhoş eden bu kökler insan sinir
lerini oksıyan bir hususiyete sahiptir .. 
Sinir ililc;larından V alidol, V alariyant dö 
Piyerlo, valerobromin gibi müstahzara
tın esasını kuran kedi, valaryan ile sar
hoş oldukça kadeh kırmak değil ecza
neyi altüst etmek gibi serserilik yapa
cağına şüphemiz yoktur. Hemen Allah 
sarhoş kediden biz eczacıları kurtarsın .. 

Türkiye Mısır 
Görüşmeleri etrafında Almanlar endişeleri 

devam ediyorlar gösteren neşriyatta 
Berlin - cDeutsche dipl. - Politische etmiyor, aynı zamanda bugilnkü psiko

Korrespondenz> Mısır hariciye nazırı 

Abdülfettah Yahya paşanın Türkiyeye 
gelmesi münasebetiyle şunları yazmak

tadır: 

lojik andan bilistifade l ngilterenin şark
daki vaziyetini sağlamlamağa çalışıyor. 

Ingilterenin Mısırdaki askeri hakimi-

yeti ve diğer imtiyaz salahiyetleri kafi 
derecede malOm olduğu için, üzerinde 
ayrıca duracak değiliz, Saadabad paktı 

devletlerinden biri olan Irak, Ingiltere 
ile imzaladığı bir ittifakname mucibince, 
memlekettelngiliz garnizonlarının kurul-

Ingilterenin çemberleme politikasını 
yeni ittifaklarla takviye etmek hususun
daki gayretleri, son zamanlarda Mısır 
hariciye nazırı Y ıibyanın Tiirkiyeye gel
mesiyle bir adım daha ilerlemiştir. Gö
rünüşe nazaran nazırın vazifesi, Ingiliz 

masıru kabule mecbur kalmıştır. Bu iti
Mısır ittifakının nasıl mükemmel bir su-

barla - ister gizli. ister açık olsun - Ingiliz 
rette işle'digını"' • göstererek, Türk salabi- g ti . . tuf ld _ k ayre erının neye ma o ugunu o-
yettar makamlarını, Ingiltere ile milin- !ayca anlamak kabildir. 
kün olduğu kadar sağlam anlaşmalar 
imzalamağa teşvik ve aynı zamanda da Alakadar devletlere düşen vazife, 
Türki e ile Mısır arasında daha sıkı ra- şimdiki şartlar dahilinde bu ittifak sis-

y ti ı ı ·ı teminin neye müncer olacağını kendi 
bıtalar vücuda getirmek sure Y e, ngı -
terenin Şarktaki ittifak sistemini tak- başlarına hesaplamaktır. Fakat vaziyeti 

viyedir. Mısırın dahi Saadabad paktına üçüncü bir ~ahıs sıfatiyle hariçten sey
girmesi hususunda gerek Ingiliz, gerek redenler için şayanı dikkat olan taraf, 
Mısır mehafilinde izhar olunan arzu, esa- başka memleketleri emperyalist plfinlar 
sen bu politikanın programı dahilindedir. taşımakla ittiham eden Ingilterenin 

Jngiltere bu siyasi misyonu ifa için bil- -başka kisvelere bürünmekle berabe!'
hassa itimad ettiği bir kimseyi · gönder- nüfuz sahasını muazzam imparatorluğu
mekle sade çemberleme po~it'.k"."iyle 1 nun hudutlarından dışarı taşırmağa ça
ulaşmağa gayret ettiği gayeyı ıstihdaf lışmasıdır. 

macera romanı 

göndermiştir. Fakat kendisi için tekrar 
getirttiği yemek nefaset ve bollukta 
krala gönderdiğinden hiç de aşağı değil
di. 

Yemek ile beraber bol da şarap oldu
ğundan Rozarj yedikçe ve içtikçe daiml 
çatık olan suratı açılıyordu. 

Senmars: 
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- Rozarj, dedi, biliyorsun uz k i kra

lın emri ile bir asilzade geldi ve mas -
keli mevkufu ziyaret etti. 

Senmars krala bizzat kendi ,.,.. . 
.. d d n yem.5ını 

gon er i. &ve olarak ta §a 1 d . . rap ann an 
takdim etti. Sonra kendi de g 1 k 
mek servisini bizzat yaptı. 

e ere ye-

Yemek esnasında kral on dördllncii L . 
kendisinin mübadele esnasında arkad uı 
hücum edenler tarafından nasıl yaka!: 
dığıru anlattı. 

Kral.. Odaya açılan deliği görmem· 
ti. Senmars her tarafı araştırdı ve ru1: 
nın kesik yerinde açıl.ıniş olan deliği 
gördü ve içeri gelen adamların mütead
dit defalar mevkufu kurtarmağa teşeb
büs etmiş olanlar olduğunu anlamakta 
güçlük çekmedi. Onlar hakkında krala 
izahat verdi. Onların da öteki gibi yaka
lanarak cezalarını göreceklerini vaad
etti. 

Kral yattıktan ve uyuduktan sonra 
S nruars kendi dair sine çekilerek olup 
btt , b 1 dL 

Mevkufun firarı... Kralın vaziyeti... 
Bütün bunların kendisi için ne gibi bir 
netice vermesi ihtimali vardı? Eğer va
ziyetini kurtarmak istiyo~~a acele ha -
r eket etmesi ve firariyi yakaİaması la -
zımd ı. Bunun için de Monsenyör Luinin 
peşine gönderdiği takip kolunun başına 
emin bir adam bulmaktı. Bu adam ha
zırdı: Rozarj ... derhal onu çağırttı. Ro
jarj geldiği zawan efendisini düşünceli 
bir halde buldu. Onu bu halde hiç gör
memişti. Maaınafi Senmars muavinini 
zoraki bir tebessümle karşıladı. 

- Yemek yediniz n'i? 

Diye sordu. Rozarj cevap verdi: 
- Hayır ... Daha henüz yemedim. 

- Şu halde karnınız aç demektir .. 
- Evet hem aç ... Hem de susuzum .. 
- Ala .. Haydi, geçin sofranın başına 

da beraber yiyelim .. 
S n'IU!rs vakıa k ndi 

- Evet. Adı da Koni Dömarli idi.. 
Biliyorum. 

- Bu asilzadenin bir ihtiyats12.lık yap
m.'5'ı i.hfima~ni hiç düşündünüz mü? 

,- Dilşündüm .. Onu çok meraklı gör
düm ve merak .. Daima felaket getirir .. 
• - Yani.. 

- Yani bu Kont Dömarlinln güniln 
birinde ve eli kolu bağlı olarak buraya 
gönderildiğini görürsem hiç de hayret 
etmeın .. 

- Bu senin dediğin oldu Rozarj .. 
- Nasıl.. Yoksa onun tevkifi hakkında 

kraldan emir mi aldınız? Ohalde hemen 
peşinden koşup yakalıyalım .. 
P~şinden koşmağa lüzum yok .. Kont 

Dömarli burada .. 
- - Demek buraya g "•ildi. 

- Hayır .. Çünkü esaocn buradan çık-
nıamışlı .. 

- Anlamıyorum .. Onu pekall bizzat 

,_ 1 

Y akup ve Evlatları 
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Yusufu yalnız bulunca 
Zeliha usulca yanıntr 
uyuyan Yuaufun 

yak,laştı ve 
koynuna girdi 

- Oğlum, dedi, burada bu evin bütün 
idaresi senin elindedir. Burada bulunan 
ne varsa, karımdan başkası, hep senin 
demektir. Nasıl istersen öyle idare ede
bilirsin. 

Yusuf, kölelikten kurtulmuş olmanın 
memnuniyeti içinde burada, Mısır hazi
nedarının evinde altı sene yaşadı. Altı 
yıl içinde üzerinde büyük emniyet ve 
itimad topladı. Aziz onu evlM gibi sevi
yor, yanından ayırmıyordu. Yusufun 
yatak odası diğer köle ve memurların 
bulunduğu tarafta değil, konağın tam 
harem kısmında idi. 

Zeliha .. Yusuf ile beraber buluna bu
luna ona karşı kalbinde yer bulan ateş 
gittikçe büyüdü. Fırsat buldukça Yusu
fun saçlarını okşar, yanaklarım okşar: 

- Senin gibi güzel bir çocuk Mısırın 
içinde yok .. Diyerek onu yanaklarından 
öperdi. 

Yusuf çocukluktan yeni çıkmış bir 
çağda iken bu iltifat ve nevazişlC'rin ma
nasını henüz tamamen kavrıyamıyordu. 
Fakat seneler geçip te yirmi iki yirmi Uç 
yaşında güçlü ve kuvvetli bir delikanlı 
olduğu zaman vaziyet değişti. 

Zelibamn gittikçe artan sokulmaları 
ve iltifatları ona hizmetinde çalıştığı 
adamın bu güzel karısının maksadım 

açıkça gösteriyor, anlatıyordu ... 
Zelihamn nihayet tahammülü kalma

dı. 
Yusufla açıktan açığa konuştu. 
- Ben, dedi, gencim, Mısırın en gü

zel kadınıyım. Benim güzellik ve genç
liğim senin üzerinde hiç bir tesir yap

mıyor mu? 
Yusuf başını çevirdi ve şu cevabı ver

di: 
_ Senin güzelliğin yalnız benim de -

ğil, bütün Mısır erkeklerinin üzerinde 
tesir yapıyor. Fakat bundan ne çıkar? 

- Nasıl ne çıkar? Bütün Mısır erkek
lerinin hiç birinin elinde olmıyan bir 
imtiyaz senin elindedir. Sen her gltn 
burada, haremde ve benim yanımdasın. 
Yatak odan benim odama yakındır. Böy
le fırsattan istifade C'lrruyccek kadar bu
dala olma Yusuf ... 

Yusuf; 
- Hayır.. dedi. Ben fırsat kollamak 

suretiyle namusa tecavüz edenlerden 
değilim. Senin kocan benim efendimdir. 
Sana el uzatmak efendime ihanet et -
mektir ... Bunu yapamam ... 

Islam tarihleri Yusufun bu cevabını 
kaydederlerken diyorlar ki: 

- Eğer Yusuf Allahtan korkarım de
se idi bunun yüksek m~nasını Zeliha an
lamazdı .. Çünkü putperestti. Yusuf ona 
anlıyacağı lisanla hitap et~. kocandan 
korkarım de~ti. 

Zeliha, kocasının kendisine ilbi oldu
ğunu, esasen elinden bir şey gelmediği
ni, o zamana kadar kendisine karşı koM 
calık vazüesini yapmadığını yana yakıla 
anlatmak suretiyle Yusufu iknaa çalış
tı. Yanına yakla tı. Kollarını işvebazane 

Yusufun boynuna doladı. Onu yanakla
rından öptü. 

Yusuf tam delikanlılık çağında idi. 
Bu tatlı nevazişler arasında mağlQp 

olacağını anladı. Peygamberliğe namzed 
bir kimsenin Tanrırun buyuruğu hi!Afı-

na ~ görmesinin ne kadar bilyilk günah 
olduğunu düşündil. Zelihanın kolları 

arasından kendini kurtardı, odadan dı
şarı fırladı ve kendi odasına giderek ka
pattı. Bir müddet sonra da odasında ve 
yatağında uyuya kaldı. 

Fakat hep güzel Zelihayı düşünüyor, 
onun ~veli kapanına tutulmamak için 
Tanrıdan yardım diliyordu. 

Bir aralık uzandığı yatakta vücuduna 
sıcak bir vücudun sarıldığını .. Boynu -
na çıplak kolların sarıldığını hissetti 

Muhakkak rüya görüyordu ve Zeliha 
rüyasına girmiş olacaktı. Biltün vücu
dunun sarsıldığıru hissetti. 

Gözlerini açtığı zaman ise odasına ya
vaşça gir~ ve yatağa, yanına uzanmış 
olan Zelihayı gördil. 

Demek rüya değildi . 

Yataktan fırlamak istedi .. 
Fakat Zelihanın ihtirasından kuvvet 

alan kolları onu yatakta mıhlamış gibi 
tutuyordu ... 

- Korkma Yusuf ... diyordu. Buraya, 
senin odana geldiğimi kimse görmedi. 
Kocam da i.§in farkında değil.. Sen de 
gençsin, ben de... Sen de güzelsin ben 
de güzellin ... Neden çekiniyorsun. .. 

Yusuf, mağ!Qp olmak üzere idi. 
O da insandı. Her insan gibi onun da 

zaif tarafları vardı. Daha peygamberlik 
verilmem41i. Bu itibarla hislerine dizgin 
vuracak mAnevi kuvvetten de mahrum
du. 

Zeliha, onun nihayet kendisine ram 
olacağını gözlerinden okudu. Bütün vll
cudunu bir sevinç sarstı. 

- Yusuf ... Yusuf!.. diye haykırdı ... 
Bundan sonra artık hep .. hep senin ola
cağun ... 

Yusuf, birbiri arkasına ve fasıla ve -
rilmeden devam eden tatlı kadın neva
zişlerine karşı nihayet sevki tabi! ile 
mukabele etmek üzere idi ki birden kar
§ısında .. Duvarda bir hayAl gördü. 

Bu hayAI .. babası Yakubun hayali 
idi.. 

Yakup, parmağını ağzına koyup 1sır
rnak suretiyle Yusufa gözükıntiş, bu ha
reketinin ne kadar büyük ayıp ve gü -
nah olduğunu ona anlatmak istemişti. 

Yusufun derhnl aklı başına geldi Ze
lihanın yanından ve yataktan fırlıyarak 
kalktı. 

Bazı tarihler Yusufun Zeliha ile zina 
işlediğini yazarlar .. Bu hakikate uy -
gun değildir. Belki Yusuf, kendisine is
nad edilen bu şeyi işliyecektl. Fakat bir 
rivayete göre babasının hayalini görmesi 
ve bir r ivayete göre de odada cbu güna
hı işlemekten salon> diyen bir h itap 
duymuş olması onu düştüğü z!aftan 
kurtarmıştı. Nctekim Kur'anda: 

cBiz Yusufu zina etmekten ve günah 
işlemekten sakladık. Yusuf halis ve ma
kOJ kullarımdandın buyurulmuştur. 

Maamafih Yusufun insanlık itibariyle 
bir z5.afa düşmliş olması kabul edilebi
lir. Zira Zeliha güzeldi. Oda halvetli ve 
teklif kadın taıafından geliyordu. Böyle 
olmakla beraber Yusufu düştüğll z!af
tan yine Tanrı kurtarmış, tam günahın 
eşiğinde iken onu tahlis clıniştir. 

··BİTMEDİ·· 
siz uğurlamıştınız. Nasıl olur da çıkm.;:- Bu ihbar az kalsın Rozarj ı bayılta -
mış olur. caktı. Olan işleri derhal ve şimşek siir-

- O kendi kendini Demir maskenin atiyle kafasında tasavvur etti. Masanın 
mevkuf bulunduğu odaya kapadı. üzerindeki yarım bardak şarabı bir yu-

- AIA .. Şimdi ikisi orada canları sı- dumda boşalttı, dişlerini gıcırdattı. 

SAHiFE$ 

lngiltereye 
Karşı Almanya 

Almanya Jngiltereyi Uzak Şarkta bir 
mücadeleye sokmayı umuyor. Bu su . 
retle onu Avrupa ;,terinden bir 
müddet için uzakl.qtırabileceğini tasav
vur ediyor. Hitler değişen bir adam de
ğildir, ve göründilğü muhtelif çehreler 
altında kendi doktrinine, Mein Kampfa 
sadık kalıyor. Memleketinin lngiltere ile 
Fransaya karşı müştereken bir harbe 
girmesi doğru olmıyacağı fikrindedir. 
Evveli muhtelif vasıtalarla lngiliz -Fran. 
sız anlaşmasını bozmıya çalıştı. Buna 
muvaffak olamayınca lngiltereye uzak 
bir noktada hücum ediyor veya japon 
milttefiki vasıtasiyle hücum ettiriyor. Bu 
suretle Jngilterenin Avrupadak.i faal 
kuvvetini kötürümleştirmeyi umuyor. 
I talya da bize taarruz etmeyi tasarlayın
ca Alplar üzerinden ziyade harbı Şimalt 
Afrikada yapmak daha kolay olacağını 
düşünüyor. 

Hesap biraz çocukçadır. lngiltere Tien
çindeki imtiyazlı mıntakasını müdafaa 
etmekle zayıf dii§mez. Bir büyük bir de 
küçük harbi aynı zamanda idame edecek 
kadar kuvvetlidir. üstelik şarkta kolay 
yardımcılar bulacaktır. Evve!A davası 
kendi davası olan Çin, sonra da japon
yanın teşebbüslerinden kendisinden zi
yade tehdide maruz bulunan birleşik 
devletler. Esasen Ingilterenin elinde iktı. 
sncll tedip imkllnları vardır ki japonlar 
yakın zamanda bunun tahripkar tesir
lerini hissedeceklerdir. Bu şekilde Al
manlara bağlanmakla bir çılgınlık yap
maktadırlar. Bu hata onların müstakbel 
mağJQbiyetini hazırlıyabilir. 

Fakat bu Ingilterenin cesurca ilzerlne 
alınış olduğu rolün hayati ehemmiyetini 
gösteren bir k eyfiyettir. Diktatörlerin 
yeni kuvvet darbeleri karşısında tered
düt geçirdiklerini görüyorsak, bu, Ingil
terenin azmi tasarladıkları macerada bü
tün şartları değiştirdiğini anlattıkları 

içindir. Yegine sulh teminatı, Fransa ile 
lngilterenin birleşmesidir. Geçen gün B. 
Edenin dediği gibi, tecevüz zararlı bir ~ 
olmuştur. Belki bu sene hasat mevsimin
den sonra yeniden tehlikeler geçirme
miz muhtemeldir. Fakat hasunlarımızın 
gördükleri muazzam tehlikeleri göze ala
bileceklerini sanmıyoruz. Onların Tiyen
çindeki bu son manevraları endişelerini 
ısbat etmektedir. 

GALLUS !ntrcnsigeant 

-------
Mançuri sınırında 
Bir aydanberi mühim 
hava muhrebeleri olu
yor. Sovyetler 56 Ja. 
pon tay yar esi düşür
düklerini bildiriyorlar 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAllİl''EOE -
devredilmesine de m5.ni olmaktadırlar. 

Moskova, 25 (A.A) - Tas ajansı bil
diriyor : 

Sovyetler Birliği Çin cümhuriyeti ara
sında 16 haziran 939 da bir ticaret mua
hedesi imzalanmıştır. Müsavilik ve mü
tekabillik esasına müstenit olan mua
hede en ziyade müsaadeye mazhar mil
let hükmünü ihtiva, ticaret ve seyrüse
fain meselelerini tanzim ve Çindeki Sov
yetler birliği milemssilliğinin hukukt 
statüsünü tayin etmektedir. 

il 1 

Vindsor dük ve düşesi 
ispanyaya mı 
gidiyorlar? .. 
Madrid, 25 (A.A) - Dük ve Düşes 

Vindsorun temmuzun ikinci on beşinde 
İspanyada turistik bir seyahat yapacak
ları bildirilmektedir. 

Dük ve Düşes hususi yaUariyle 15 
temmuzla 18 temmuz arasında Barselo
na geleceklerdir. 

Saint Sebastien, 25 (A.A) - İki İtal
yan vapuru 2000 turisti ve askeri ve si
yasi heyetleri hAnıil olduğu halde ya
kında buraya gelecektir. 

Sokaklar şimdiden bayraklarla dona
tılmıştır. 

kılmadan rahat rahat geçinirler.. - Oyun mükemmel oynanmış .. dedi. 
- İkisi mi .. ? Hayır Kont Dömarli De- Fakat son gülen iyt güler.. Alacağı ol- F R A H S A D A 

mir maskenin odasında yalnızdır. sun... Bir barda bir inf iltifı 
- İmkansız ... O halde ötekini nereye Senmars muavininin elini sıktı. oldu. Bar tamamen 

naklettiniz? _ Bravo Rozarj .. dedi. Majeste kralı- ]11fUJdS.: JO JIGPaJI llGr 
- Demir maske Kont Döınarlinin ye- mız bana olduğu kadar sana da büyük Bordo, 25 (A.A) _ Şehrin tam gılbe-

rinc buradan kaçmıştır. Şimdi de hem itimad gö.stermekte haklı imiş. ğinde bir barda dün akşam bir infilAk 
Senınarsın hem Rozarjın burunlarına na- _ Onu ölü veya diri. Mutlaka buraya vukua gelmiştir. Bar binası tnmamiyle 
sıl güldüğünü nasıl aldatıp atlattığını getireceğime yemin ediyorum. harap olmuştur. Birisinin yarası ağır ol
alaylı alaylı düşünerek ve tamamen ser- - Ql!\ de4~ ı,:ulıakkak dirl o\arak mak ilzere on kadar yaralı enkaz altın-

. · dan çıkarıLnıştır. İnfillikın sebepleri 
best olarak kim bilir nereye gitmekle- getırmek !il.zam.. ı · d · 'ldir p !is tahkikat ak ma wn egı . o yapm -
dir. - Anlıyorum ve bu defa arttk bir da- tadır. 

Demir maske kaçmış ha!.. ha kaçamıyacaktır. 
Bunu duyunca Rozarj ilk önce sarardı. - Yarın şafakla beraber yola çıka- L O H D R A 

Sonra pancar gibi kızardı. Ağzındaki caksın. Yaruna istediğin kadar altın al Sofıafılarında 
lokması boğazında kalmıştı. ve parayı hiç esirgemeden eline açık bir lrlandalı nümayişleri 

Senmars: salilhiyet emri ve devlet kasasından iste- Londra, 25 (A.A) - İki yüz kadar 
- Kendine gel Rozarj .. dedi. Sakin diğin zaman istediğin kadar para alabi- Irlandalı bugün Londra sokaklarında 

ol.. Ben de vakıa tıpkı senin gibi olmuş- leceğinc dair ayrıca bir emir de verile- bilhassa infilakların vukubulduğu bina
tum. Fakat görüyorsun ya. Silkfuıet bul- cekti. Fakat dikkat et. Asla bu iş şayi !arın önünde,. nüınayiş yapmı~lardır. 

Bunların ellerinde tru;ıdı<•ı levhalarda : dum .. Eğer bütün hak.ikalı bil~ olsan olmamalı .. Çok gizli tutulmalı.. M 
•lrlanda hiç bir zaman hürriyetsiz ba-

kim bilir daha ne hallere girersin. Demir maskeyi, onun ·şahsı üzerine rışa crismiyecektir• •Aıkerlik hizmeti-
- Daha ne var? Yok'8 Demir maske toplanmış devlet sırrını kimse öğrenme- ni kabuldcnse ölmek müreccahtır• gibi 

Fransaya kral mı oldu? den yakalamak lazımdır. yazılar bulunuyordu. 
- Hayır .. Daha olmadı .. Çünkü kral _ Şüphesiz .. Fakat ya daha evvel 0 Trafalagar Skarede, 2000 kişi topla-

b d ~ K t D" l' b' M b ııarnk °Cromvellden heri İngiliz' impa-ura arc r. on omar ı ızz:ıt ajcsle- u sırrı fahsetmiş. Söylemiş ise .. 

• 

nin kendisidir.. İ r. torluğunu • tnkbi lı eden hatipleri din-
ED •• ~mil rd r iiiiii ...... iııiiiıiiii .... --~~~~~~ 
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Rüyaların manaları 
-6-(Ba~tarah Birinci 

Sahifede) 
"Akla her gelen şey rüyaya girmez. Bilakis 

rüyada akılda olmıyanları görürüz,, 

Y u1 tta sevınc • 
devam ediyor 

Edirne 26 (A.A) - Hatayın ana yur
da iltihakı haberi Edirnede büyük bir 
sevinç uyandırmıştır. Edirneliler bu se
vinçlerini izhar etmek için bu akşam 
Halkevinde bir toplantı yaparak Halayın 
ana yurda iltihakını merasimle kutlıya
caklardır. 

Balkanlarda sulh 
Zonguldak 26 (A.A) - Halayın ana 

vatana kavuşması müjdesini alan Zon
guldaklılar dün büyük bir bayram saa- • 

Rumen gazeteleri 
emniyet ancak 

riayetle temin 

Balkanlarda sulh ve 
bugünkü hudutlara 
edilebilir diyorlar 

Kıbrıstan getirilen 
damızlıklar -*-Bükreş - cUniversul• gazetesi Bal- manya beyninde mevcut samimi dostluk Edirne (Hususi) - Trakya vi!Ayeti FinJandi 1 • • 

için üç senedenberi Kı brıstan damızlık Ya e ÇiSi 
kan bloku başlığı altında neşrettiği bir münasebatı değil, aynı zamanda Avru- N vyork . • d 

merkep aygırları getirilmekte ve bunlar e sergısm e 
yazıda, yüksek, müşterek ve dalın! men- parunki ile tetabuk eden Balkan antantı k Ö 
faatlere istinat ederek gayeleri itiban'yle azal da Ü terek enf • yerli kısraklara çekilerek katır yetiştiril- nutu s yledi 
-"Lçu milletle'"'" menfaatlerm· e hadim arı meyanın ' m ş m 

88
"" mesi temin ve teşvik edilmektedir. Trak- Nevyork, 25 (A.A) - Nevyork sergi-

•UJ.ll ·~ !erin icbar ettiği tesanüttür. b utu.k ya vilAyetinde bu aygırlardan 42 tane sinde ir n söyliyen Finlandiyarun 
olan ittifakların en iyi ittifaklar olduğuna Çünkü Balkan cemiyeti mmtakavi bir olup bunlar her sene kısraklara çekil- Vaşington orta elçisi Procope Finlandi-
ve bunlardan birini teşkil eden Balkan mesele değildir. Hakikatte dilnya emni- yanın bitaraflık ve istikbalini muhafaza-

afınd melde ve 50 ye yalnn ester sıpalan alın- .... ,. bul d • k d 
antantının, revizyonistler tar an ya- yetine sıkı bir surette bağlı bir mesele- ya azme....., un ugunu, omşu ev-

dir. maktadır. !etlerden her hangi biri tarahndan ken-
pılan tehditlere karşı nizamı, istikrarı Bundan memleketin beklediği gaye di arzusu hilAfına olarak otomatik ga-
ve sulhu, idame, temin ve müdafaa et- Geçenlerde B. Çemberlaynm Balkan- yurdun muhtaç olduğu ester durumunu rantı teklif eclilmesinl kabul edemiyece-
mek üzere teşekkül ettiğine işaret ettik- !ara müteallik bulunan Türk - lngilJz önlemek ve ordu için istikbalde geniş ğini, bunun memleketin sonuna kadar 
ten sonra ezcümle şöyle denilmektedir: akordunun esası hakkında avam kama- bir kaynak yaratmaktır. Aynı zamanda müdafaa edeceği lstiklAline, bitaraflığı-

cBalkan antantının, bidayet teessil- ı:ıısmda yaptığı beyanatı tahattilr ede- merkeplerin ısWıı bakımından da çok il'.' ve ~Urriyetine mugayir olacağını bil-

.lllndenberi, Balkan namı verilen mın- lim: büyük verimi olan bu hareketin yillı:sek dirmiştir. 
takadaki devletlerin hali hazır hudutla- cTilrkiye hllkllmetı ile Britanya hü- faydalan görülmllş ve bütün yurdda Şarki Karahisarın 
:rmın masuniyetini ve sulhun devamı için 
emniyetlerine riayeti tekeHül eden siya

tetini.n tatbiki çareleri hususunda en 
müessir filiyata baş vuracağı pek tabii
dir. Bu antant azasından bulunan dev-

kUmetl, Akdeniz havalisinde bir harbe eeulı §'!kilde tutulmuştur müstakbel plinı 
milncer olacak bir tecavüz ltar•ısında, ' Şarkt Karahioar 26 (A.A) - Şehri-• -*-efektif teşriki mesaide ve mütekabil yar- •eoıojl enstl.w~-tt mizin müıtaltbel planını tetkik içjn nafıa 
dımda bulunmağa hanrdırlar. Aynı za- tll ...... vekAleti tarafından ıı:önderilen mühendil-
manda Balkanl'lrda eıpnıyetin !stihıırı talebeleri Jer tetkiklerini bitirerek dönmliflerdir. 
zar1J1efuı.ıo kail bu]unajl, bli lJd hll.l<ümet, Edime (Hususi) - Cenevreye gitmek F J ı. 

Jetlerin hariciye nazırlarmm yaptıkları bu maksadı milmkün mertebe acele te- üzere §ehrimlze geldiklerini bildirdiğim ransaaa a~ 1 

müteaddit beyanatlarda, bu müttefik min etmek için, aralarında istişarelerde üniveraite Jeoloji enstitüsü talebeleri şe- k / 
gurubu doğrudan doğruya veyahut do- bulunmağı da derpiş etmektedirler.> reflne akşam Halkevinde verilen çay zi- OŞU Qrl 
!ayısiyle a!Akadar eden beynelmilel hA- İşte, Balkan emniyetinin, mühim ve yafetinde umuml müfettişlik başmilşa- Paris 26 (A.A) - Mevıimin son at 
diselerin ve muhtelif mesailin inkişafın- bir Avrupa meselesi olmasının sebebi vlri B. Sabri Oney, vali Ferit Nomar koıuau dün Lonır1an hipodromunda ya-
tla tesbit ve tebeyyün eden vaziyetleri budur Bu sansı ı'tib . 1 g tak! bil maarif mensupları bulunm.,•tur. 1 b' .1 fr nk "k•f M · • any e arp - K tli misafir' 1 . . ..., ah pı l11lf ve ır mı yon a mu " atı ar-
Te azaları meyanında kuvvetlenen te- yük devletleri lllkayd bırakamaz. ıyme erımız bu oab Rus- 1 B • Ph . dl L---

k 1 il 11 d '-'·! rdir ce ouaac ın ans a ı atı MUBllllllf" 
llllliltleri pek sarih olarak görülmekte- Balkanlarda sulh ve emniyet ancak cu yo u e yo arma evam e......, e , 

tır. 

dir. Bu ittifak sisteminde gördüğüm Uz fi- muahedelere ve hali hazırdaki hudutla- Kotuda reisicümhur ile F u ınıltanı, 
kirlere, duygulara ve pozitivist siyasi ra riayet edilmekle temin edilebilir. O, Parlste 14 temmuz kor diplomatik lizası da hazır bulunmut-
hükümlere, ekseriya tamamiyle tetabuk her hangi bir sebep ve şekil veyahut td- geçit resmi H B lçlka 
etıniyen malfun diplomatik formülleri dia tahtında ve hiç bir suretle tadilAta Parls, 26 (Ö.R) - Bu sene 1' tem- erman Lang e 
tekrar etmiyeceğiz. tabi tutulamaz. muz resmi geçidi son derece parlak ola- m~aratını aldı 

Romanya hariciye nazırı Gafenkonun Bu, ruh Balkan antantı paktının btt- cak ve bütün Fransız silAhlarını temsil Brüksel, 26 (A.A) - Alman Herman 
Anka · ti .. beti ı k t .. .. .. t k'l tm ktedi B umzı eden kıtalardan başka bir İngiliz müf- Lang •Mercedes• markalı otomobili ile 

rayı zıyare munase y e ay- za ozun~ eş ı e . ~ r. ~ ~ . . rezesi de sıkı lnglliZ - Fr«mz tesanüdü- 310 millik bir mesafeyi üç saat, 20 daki-
detmek ıstırarında bulunduğumuz huıu.. devletlerı sulh ve ıstikrar faaliyeti ıçın nün nişanesi olarak ge~it erminde yer kada, 21 saniyede katetınek ınıretiyle 
sat, yalnız yeni Türkiye ile büyiik Ro- birleştirmektedir.> alacaktır. Belçika büyük mükMatını kaz.anmıştır. 

desi 43 numarada aı auKlt> \.tllQ ,.ç uo.11 1~ • 

Fransız sahne yıldızlarından Piyer Ed-

Rüyalarınızı 

Bize 
Bildiriniz 

Bir rüya mütahassw onlan ııize , 
gazeteınİ2in ·RtlYA• sütununda: 
tabir edecektir .. 

Hususi 
Cevap istiyenler 

Rüyalannı (RtlYA) rilmuzu ile 
posta kutusu (361) adresine bildir
dikleri takdirde kendilerine posta ile 
mufassal cevap verilir. Bunun için 
gönderilen mektubun içinde masraf 
olarak yalnız 15 kuruşluk posta pu· 
lu konması lifidir .. 

R.. . .......... ~ 
Uya -········~::::::: 1 •••••••••••••••••• 

············ T b" l . ............ a ır erı •••••••••••• ······-KııTşıyııka: M. Nevzııd Altan 
- Rüyanızı anlatırken yaşınızı ve ril· 

yayı gece yarısından evvel mi, sonra mı 
gördüğünüzü yazmamışsuuz. Maamafih 
müsterih olunuz. Rüyada sizi korkutan 
<tabut> hayatta ve yaltm zamanda re
faha ereceğlnlıl göeterir. Eğer rüyayı 
sabaha karşı görmll§8eniz bu daha çabuli 
olacak demektir. 

Tepecik: Mukadde• nJcer: 
Geyik gururdur. Size yalrlıipn GeylK 

çok mağrur bir erbğin etrabnızda do
la§tığma i§arettir. 

Kcıf'Clnfüıa: Zelcl: 
Nar, eğer mevsiminde görülürse mal 

ile tabir olunur. Tatlı nar, servet sahibi 
bir kadınla izdivaçtır veyahut beklen. 
medik yerden bir para gelecektir. Ekşi 
nar kederdir. Mevsiminde olsun olma• 
sın, narı ağaçtan kopardığını görmek 
eyi değildir. Nar evlAd ve sağlık ile de 
tabir olunur. Siz sadece cNar> gördüm 
dediğiniz için bunların arasında hangi
si hissenize isabet ederse onu kabul edi· 
niz. 

Basmahane: MuhaTTem GiiTcan: 
Posta ile istediğiniz cevap bugün mek. 

tupla adresinize gönderilmiştir. 

IDRIS MUHTEFI 

aşırdılar ... 
Size daha garip bir rüyamı söyliye

yim: Bek3.rdım. Rüyamda evleniyormu .. 
ıum. Belediyede niklihımız kıyılıyor. Ka
nın olacak hatuna bakıyorum. Sarı saçlı, 
mavi gözlü ve o zamana kadar hiç görme
diğim. tanımadığım güzel bir kadın .. • 
Uyandıktan ıonra bu hi..diseyi unutmuf"' 
tum. 1ki sene sonra Nisde idim. Gazinoda 
iki sene evvel rüyada evlendiğim k~ 
görünce hayrete düttüm. Onunla alil..,. 
dar oldum. O kız .• Bugün benim karım. 
dır .. 

Madmazel Luııet Buluj diyor ki! 
- Rtiya. .. Eğer korkulan olmasa çoJi 

tatlı bir fey ... insan hiç yorulmadan, yatı. 
tıeı yerde nereleri dolaımaz ki ... 

Rüyalann bir hakikat ifade etmeıi, bh 
ihbar veya ihtar mahiyetinde olmuı me• 
selesine gelince ... Ben daha böyle bir '"" 
ye kendi hayatımda rastlamadım. Sadece 
gördüğüm rüyalan anlattığım ltimıeler 

onlan kendi biliılerine ve iddialımna gö
re tabir ederler. Kimi beyaz der .. Kimi 
aiyah.. Hangisi doğru bilmem .. 

Yalnız bir arkadaıım vardı. Evli idi. 
Rüyasında kocaaı ile beraber yattığı kar. 
yolanın bir ayağının kırıldığını gÖrmÜf" 
tü. Kimi kocan ölecek, kimi kocanla iyi 
geçinecek.in... dediler. Aradan altı ay 
geçmedi, arkadatımın kocası Amerikaya 
kaçtı. ve hof811dılar ... 

Isviçrede ordu günü 
Isviçreye taarruz etmek istiyecck 

olanların vay haline!. 
Lüsem 26 (ö.R) - cOrc:lu günü» münaaebetile yapılan törende 

harbiye müşaviri fU beyanatta bulunmuştur: 
c Güç vaziyetlerin bazı iyi taraflan vardır. insani düıünmeğe sevk 

eder. lırviçre milleti bugün bu vaziyettedir. Hürriyet, istikl&I, kendi 
kendine hakimiyet prensipleri, kültür ve fikir malikaneleri, tabiabn 
güzelliklerile vatanın en büyük bir servet olduğunu hissetmesidir. Bu 
servet, devletimizin mevcudiyetine el88br. Ve onsuz hayatın hiç bir 
kıymeti yoktur. 

Bu hazineyi bizden çalmağa kalltif&cak olan belaaini bulur. laviçre 
milleti daiına çalışmağa hazırdır. Ona taarruz etmek iatiyecek olan
lann vay haline. Bizim Helvetya idealimizin bir adı vardır: Ordu ... 
Ordumuzun aarsılmaz çelik ıüngüsü var. Yaklaşacak olanın kalbine 
eaplanır. 

Milletimizin maddi ve mAnevt müdafaaai hiç bir zaman ıimdiki de· 
recede mükemmel değildi. İsviçre milleti gibi y8§8Dlak azim ve iradeııl 
olan bir millet yok olamaz ve hiç bir zaman yok olmıyacaltbr. 

Slovak askerleri ile Alman 
askerleri arasında arbede 

Vartova 26 (A.A) - Bratialavadan Pat ajan11na bikliriliyorı 
Slovakyada Zilinada Slovak a.skerlerile bu ıehirde bulunmakta olan 

l\lman kıtalan araaında bir arbede vuku bulmuştur. 
cEksprea Poranny> gazetesine göre her iki taraftan da 1 O kiti öl

milş ve bir çok kişiler yaralanmışbr. Sivil halk, Slovaklardan yana çı
karak Alman askerlerinden bir kaçının silahını almıtbr. 
. Söylendiğine göre Hlinkanın doğduğu Ruzemberg ıehrlnde de bu· 
na benzer bazı padiseler cereyan etmiştir. Şehir halkı, sokaklardan 
geçerek «Yaşasın serbest Slovakya, Almanlar dışarı» diye bağmnıı
ludır .• 



• 

KIZIL SAKAL 
Motör hastalıklı bir koyun gibi hırıl- Ivan Pla!noviçin hayret ettiğini gö • 

dadt; otomobil durdu. Şoför, biraz şaşır- rilııce: 
mış bir halde manivelaları karıştırdık- - Meııelll. aklına eser çiftliğe gelir, 
tan sonra benzh:ı müşiresine baktı. tl'mit- sen o zaman seyreyle gürültüyü. Ort;ili
•iz bir je~ kasketinl bunlu üzerine i!ı biribirine katar .. Ona bağırır, buna 
çekti. Ve otomobilin içindeki yolcuya çıkışır .. Velhasıl yardııp etme)ı:, f~y<jas• 
d"' ele dokunmak şöyle dursun, bütün işleripü-

- Ha-nıdis fena Ivan Platonoviç, de- d altüst edeı:. Herif iı.steU.k küfür kum-
cA. iovbya kadar gid~ kuması. Öyle yakası açılmadık küfürleri 
P la sıfırı tilkl!'bııiş! Siz otomobilde var iri. .. Sorma! .. 
ıılwmam, Den. beJ t111 dakikada lı:öye gi- - Peld. mmbbya giclip neye şikll.
öor. bendn. bulurum.. Şumı:ıı. ıurasmda yet etmedin.iz!. 
llr:i H= helilı: bir yol var_ Kollıozlu köylü elini .. alladı: 
'- P1almmviç, öfkeli bir -1e: - Bir çok defalar, yazdık, fakat fay-
- U.,.. dedl. otomobilde sen kal, lııö- dasını görmedik! Herif mmtakayı da el

)'e lııon cideriıa. Biraz evftl pç!iğimiz de etmiş. Bundan üç dört ay evvel l»ura
loıı,ıla benzbı -al, dedim. cYal<, bol bol yammtaka komitesi katibi gelmişti. Köy
~_. dediJl. Al ana cbol, bol ~ Iüler bonc!isiyle konuşmak istediler. Fa
ıık'--> kat herif otomobilden aşağı inmedi ki.. 
Şoför lliç bir cıenp vPnnMI • Şarlt ta- Yilı.:ilnil bile görmedik.. Y almz Leşçenko 

nfwdı bir çam armanı yübel.., brlı ile konuştu ve geri gitti. 
<ırmmrL.n dalgın gözlerle baktı. Ivan Platonoviç o vımanTI bunya ge.. 

ı..... Platanovlç, otomobilden indi.. 1işini, Leşçenkımını ürkerek yüzi.inü ha
Jıloşilı. celrefujın ömünü ilikledi. Ve aı:im- tırladı ve canı sılı:ılır gibi oldu. Kendi 
kir la N.ılı:itıovkamn yolımu tut- lrend.iııe: 
._ flşleri masa başında idare etmenin ne-

OıdalıJr.. 1ı:adı idi. JIB lıınf buz tut- ticesi işte böyle olur.> diye düşündü .. 
..p. Falıat nı.ır nlmadJiı lıçln so~ Köylüıı.ün )'el"derı göJ::e )<adar hakkı var. 
,...._ }ramltell litibl Ivm GQya kolhoru gemıeğe geliyoruz, oto
Plalıımariçııı "CllJ2 sılmrtı'" çabuk geç.ti. mobilden aşağı indiğimi• yok. Kollıoz· 
Bir çoeak ~le, linilııe çılı:an dan- lul&rla k uşacak yerde kolhoz reisini 
maş beygir plsliklerlnl ayıığiyle vurarak görmekle iktifa ediyQl'UL Ben de şu Leş
ILıriQ>md11. çenkoyu adam zannettim. Halbuki herif 

dcahe Nllı:ilovka {Jı:olhOE) unun reisô Jau;m. biriymiş. Vay kml sakaTh kerata, 
lı:ima!e <diye hıı.tırmdm geçlrdi. cHa, evet, vay- Ben de onu ıslll.h ebneğe niyet et. 
Miada .ismi pilha Lescenko oiacalc. miştim.• 
K'.d abJ1ı bir adm:n.- Konuştıığıı za- Kısrak, arabanın gıcırtısını dinliyerek 
- J.eı> liDilııe bakıyor. Iyi bir mujjk, ağır ağır yürüyordu. Ivan Platonoviç 
~alnız lüzumundan fazla sessiz ve pısı- düşüncelerine devam ettl: 
rık. Hattll. biraz mahcup ve ürkekçe... cHalbuki ben daha geçenlerde mer
Onun bu taraflarllll blru dihıeltmell keze yazdığım bir rapo.-a mımakanm 
Onu biraz cesaretlendirmeli.. Kendine bütün mesul adamları.n.ı, teker teker, 
güvenişi arttırmalı .. Pısırıklık iş görme- şahsen tanıdığımı bildirmiştim. Maama
alruı engel oluyor.> fih pekte yalan söylememiştim. Işte me-
hım Platxmoviç, ufak bir ~ tu- selli. şu kızıl sakallı Leşçenko gibi. Diğer 

marunca, bacaklarından heme& hemea ldltipler bu kadar da tanımıyorlar ya!t 
roamnca tıaeaklanııdıızı. hemen lıemen 

' kır Kolhozlu köyünün dudakları arasın-amut bir vaziyette dumanlar tüten • 
ınw damlı Nikitovkayı gördü. Bir kıs- daıı mınltı halinde çıkan anlaşılmaz bir 
ralm ko§ulu oldui!u bir odun arabası, kaç kel~e h:ılinde çıkan. a~a~ılmaz ~ir 
yan, yavaş tepeden çağı hıiyoıdıı. /ı:ra.. hç lcelime orm bu kederli düşü:mıelerın
bmım içinde, koyun poStundan bir go.. den ayırdı. 
cuk giymiş kolhozlu bir köylU wrdı.. Yolun bir dönemecinden bir çift gü-

['\l'all Pla1onev!ç: zel t kQfulu oldıığu şık bir 1Quk gc;. 
- Röye kadar benl de arabana alır rüıı.müşt!!. Kı••iı, ppkasnu .cakalı ·bir 

? d d! şekilde ~ e~ lar.ınızı s.uxatl.ı bir 
mısın. e . 

Yer wrmelt için bl:ru y.ana çekilen adamK lhldarezl ~~du. 
kHylU, kalın bir sesleı 0 0 u ""Y u: 

_ Otur, dedi. - Leşçeınko ııeçti, .diye .ınmldandı. 

Bir miiddet -·i,,... ;yüriidiiler. Sonra Y mlarmdan geçen Jcızağa dikkatle 
koibıdv. Jaiyl!. sord~ bakmakta olan Iv.an PlatollOviÇ, kat bir 

- Şehlraen mi geliyorsun?. :ııesle: . 
- Evet şehirden Nikitovkada ne vır, - Yanılıyors~'.'.'2' nkdedi, bW:':'..'!. ae-

ne 7"k' resi Leşçenkct? .ucoÇe <>,nun SBAAU kı. 

N. ı · '"'· zıldır Halbuki bu geçen sakal...ız bir - e osun, ıy........ . 
- Sizin~ -sıl? adam. 
Kolhnzlıı lWylil, eliııdeld kamçı iJe Köylü. \ çısııa havada pklatarak: 

llüylü beygirin karnına dokundu .. Huy- - O sakalını kestirdi. Ild. üç aydır, sa-
İanan beygir 'kuyrı$ııı.a salladı. ka1sız dolaşıyor. Hıillaa söylediğine göre, 

- Leşcenko mu? Ne yapsın, sürtüp evlenmeğe hazırlanıyormuş .. Alacağı kız 
dunıyur. sakaldan hoı:lanmzycıırnıuş.. Bumıa üzed-
Mıntaka komitesi kAtibi köylünün yü- ne o da sakalını y\irütüverm.iş. 

•üne bakarak: Ivan Platonoviç: 
- Galiba lüzumundan fa:ı:la nıahçup _'Şu arabayı biraz durduruver, ben 

ve pısırıp olacak... Bire eesarefi kıt. yaya gi.decepm, dedi. 
- Onun aklı kıt, aklı .. Edepsizliğe ge- Ve arabadan aşağı atladı. 

lince çuvalla.. Adamakıllı canı sıkılmış bir halde idi. 

Holivutta sinema yıldızları ... 

Ankara Radyosu Kadınlar askerlik e 
nasıl çalışıyor? 

Gafenko 
---.ı::-----DALGA UZV'NLUOU 

BUGVN Ankara ve Atinad( 
- BAŞTABAFI 1 İNCİ SA.IIİFIDE 

1639 m. 113 Kc:s./120 Ww J "} d k d k l Londra 26 (ö.R) - Yugoslavyaı 
T. A. P. 3L7 m. 9465 Kes,/ 20 Ww. ngJ tere e a lll as er er- Balltan antantı çerçeveoinden ayrılr 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. d malt azmi bir defa daha kendisini ııöst 
12,30Program.12,35Türlcmüziği1- en edilen istif de 

muhçyer peşrevi 2 -Arif ~y. muhay- a ••• ;::.:ğ;:~:"=-de::::,~" 
yer şıırltı • lltimas etmeğe yare varınız. Cihan harbi esnasında IngiJtt kadınlan dad.ır. Ayakkaplan siyah mefİnden ya- -·· 
3 - Refik Fersarı • muhayyer şarkı. Her gönüllii olarak hastanelerde hastabakıcı. pılıru§tu. olan Romanya hariciye nazırına balit 
güzel bağından 4 - k~man taksimi 5 _ !ık yapmışlardır. llaiiliz kadınlan yal.ruz Talim "" terbiye, ilk senede en az 11 a.nta.nb devletleri manzumesinden 'ı 
n;ıııı!µ,zy~r türkü • Ay doğdu batmadı mı l'.ngiltcre dııhill.nde d'tfi, ordu mmtalaı- SMt\ir. ıHF,r nihayetinde 8 veya 15 eoolavyanm aynlma-k azmini bile 
6 - h'illıeyni türkü • Ayrılık yıldönümü farında da askerl varlfeler almışlal'dıı-. ııbıü 'bt: vaıdır. B(ı dersler hep miJtir. 
7 _hüseyni saz st?maisi 13,00 memleket Yardımcı ttmtoryal servisinde vame. Udın zabitler tarafındaıı verilir. LÜ%Um --------------; 
saat~= ajans ve meteoroloji haberleri ler alan Ingillz kııdm.larmdıın birlikle'l' hissedilirse bu askerlilr hlmteti daimi -------------1 
13,15,14 müzik (karışık program • Pi.) ıe,kil edilm~, bunlann başlarımı zabit olarak kalacaktır. O zaman burada as- B Q R S A 
19,11C1 pro~ 19,05 :müzik (90list. Pl) rUtbeslnde kadın kumandanlar geçiril- kerlik yapan kadınlara bir ilcret verile- 1 
19,15 Türk müziği (karışık prqgram) nıiitir· celı:tir. 1ıışe ve ibatelerl mecca:uendlr ------tl-ztm-------ı 
19,AS Türk müriği {hıılk türküleri ve Umum! haTpt•, lngiliı: ordUlıınnın ard- Kara ordusundaki yardımcı kadın bö-
oyun havaları) 20,00 memleket saat 'iYi<· çı kuvvetle?inl gezenler, mavi bahriye !ilklerinin .nıiktarı arttırılaca!rtir. 106 Al.bayrak ti. 
rı, ajans ve meteoroloji haberleri 20,15 elbiseli, zabit kıyafetinde b;r çok kadın- HAVA KUVVETLERt .21 S. .Patersoıı 
kıııııuşma, 20,30 Türk müziği (klA.sik !ar görmüş oldultlannı hahdarlar. lngil- Ingilterede muntazam ve yardımCJ. as- 10 M. Portakal , 
program idare eden: Mesut Cemil. An- terede kac:lmlar harp zamanında, meı:ııle- keri tayyarecilik te§ekküllerinin yanında 137 yekftn 
kara radyosu küme heyeti ı _ suzidil get dalıilinde, şoförlilk de etmişler, oto- bir de csivil hırra bekçiliğ\t diye bir te- 688583 i Eski yeklln 
peşrevi 2 _ tanburi Ali • suzidil birinci mobil, kamyon gibi ııakil vasıtalarında şekkül kürulmuştur. Bu teşekkülden 688720 t Umum yeklln 
beste. Yar yıkıldı 3 _ taııburl. Ali. SU· erkel<lerin yerini al.ııuşlardır. Bu suret- maksad bedenen emre hazır, harpte ve ~: ~ 
zidil ikinci beste • Bilmedik yari ki, 4 _ le İ{ gören kad.ınlıirm sayısı cihan harbi- !ar, lngiltereden hariç, deniza§ın ülke- No. 9 
tanburi Ali • suzidil ağır semai _ Kani nJn sonunda lcara ordusunda 16,000 !ere gönderilmektedir. Kadın tayyare- No. 10 
y"dı Jebinle, 5 - Ney taksimi 6 _ Nl- bahriYede 4,800 e çilonışUr. cilerin havacılıkta en çok lrullanıldıkları No. ıı 
koğos aga • suzidil şarkı • Bir nigll.h ey- IngiliE kadınlarının harpte göstermiş harp tehlikesinde daima hizmet edebile- İNCİR 
le dilrüba 7 -Ali """""1i • suzidil Flı.:ı oldukları yllfarlıklar o kadar çok olmuş- cek erkek ve kadından müteşekkil bir 

1~ ~~W 
yandıkça oldu suzan 8 _ Ali efendi tur kl, harpten sonra da askert kadın leş- kuvvet bulundurmaktır. Bu suretle te- 36 H. Şeşbeş 
suzidil şarkı • Her bir bakışında neşe kilAtlan muhafaza edilmek istenmiştir. şekkül etmiş olan birlikler hafif tayya- 31 B. s. Alazraki 
buldum 9 _ tan.huri Ali ef..odi ~ suiidil Şlınd.I ise, Iıı.gilterede mecburl askerlik recilik kulüplerine bağlanarak mt?mleke. 27 F. Solari 
yürülc semaisi • Ceyhun arayan 10 _ bizroeti kabul edilelidenberi günde 2,000 Un her tarafına talaıiın edilınışlerdir. 22 j. Bencuya 
suzidil saz semaisi 21,10 konuşma, 21.25 ~ asked teşkilita bilhassa teritor- Bu birliklere, erkek de kadın da 18 15 B. Franko 
ııeşeli plaklar • R. 21,30 ork..,tra prog- y.U orduy• .. ~ti.ralc etmeğe .. başlamıştır. ile 50 y~ arasında olanlar kabul edil- 366 Yek:Gn 

de b t.ehal.,,,_ ak kted aln 226996 Eski yekfin 
ramının tagdimi 21,45 müzik (radyo 0 p. Gl.inden gune u ı.u. artın ta- me ir. Y ız bunların, pilotlukta , 227362 Umumi yektln 
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kıestrası • Şef.: Hasan Ferit Afııar) l!2,30 dır. . . aranılaıı fizik evsafı bulunması şart ko- ZAHİRE 
müzik (opera aryaları • Pi.) 23 00 80 Bu seııe başında cmillt servıst ı..ınl al- şulınuştur. 173 balya Pamuk 36 
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52 
ajans haberleri, ziraat, esham, i.Jıvilll.~ tmda bir rehber in~r etmiştir. Burada Harp olduğu zaman bu birliklerde bu- · 
kambiyo nukut borsası (fiat) 23 20 mü- gerek askeıi, gerek sivil mahiyette, ya- lunan erkekler veya kadınlan pilot yap- IZMIR 1 nci iCRA MEMUR 
zik (cazbant Pl.) 23,55,24 yarırud prog- pUwık .işler görülmektedir. Rehberde mak için taahhilde girişihniJ demektir LU~UNDAN: 
ram. Çeoı.berlaynın mühim bir mes!IJı ve S!r Fakat bir az ytiksek ilcret mulrabilint!e Me1unet varialerinm enıli.k v• 

OPERALAR VE OPERETLER ..Johıı. .Ander= bir mukaddimesi var- bunlara pilotluk öğretilecektir. Senelik eytam bankaaından ödünç aldık 
19,35 Londra (Regional); Fi.garonun dır. bir miktar masraf verildikten elbise ve ları paraya mukabil bankaya i 

izdivacı (2 inci perde) YardnnCJ. teritoryal servisi, kara ordu- sair masrafları da çektikten sonra peU- tek eylediği izmirde Mahmudiy, 
21,05 Brüksel I: Köy papazı sunun gayri muharip sınıflarından veya ili. pilotluk öğretiliyor. eski balık pazarında 33 numara 
22,05 Milll.no: Rigoletto. hava ordusımdll, :ıoför, katip, diğer umu- Yukarıda söylediğimiz gibi yardımcı lı ve beton arme 2700 lira kıyme 

Btl"YüK KONSERLER mt ı.şler, ~çılık ve emir işleri gibi işler- teritoryal servisi, bava kuvvetleri için tindeki bir bap mağazasının mil 
15,05 Londra (Regional): Saint • Sa- de, kadı.aları erkeklerin yerme lcalm k.ıl- de kadınlardan mü~kil bölükler de kiyeti açık artırma auretile V• 

eruı Lalo vesair be.telı:ll.rlann kon- mağa çalışan bir servistir. tıpkı kara bölükleri gibıdir. Y a1nız bun- 944 aayıh emlak ve eytam banka 
serleri. l!u suretle hizmet edecek olan kadın- lar lııgiltereden hariç, deniz ~ırı ül • aı kanunu mucibince bir defaya 

19,05 Londra (Rcgional): Schınldt, Iann ekserisi icabında deniz aşırı mem· kelere gönderilmektedir. Kadın tayya • mahııua olmak üzere artırması 
Mozart ve sair bestekll.rlann eser- Ieketlerde de vui.fe almıı,yı taahhüt et- recilerin havacılıkta en çok kullandıkları 28-7-939 tarihinde cuma günü saat 
leri. m!şlerdir. l4aamafih, Ingiliz kara o:ı:odu- yerler, telgraf telefon, fotograf ve desi- 11 de birinci icra dairesi içinde 

20,05 Berlin: Çaylı:ovsklni.n eserleri. sunda münhasır.an kadınlardan teşekkül natörlük: gibi hizmetlerdir. Tayınli ga- yapılmak üzere bir ay müddetle 
22,20 Münih: Çaykovsld, Lalo ve sair etmiş ba:ıı 'Jirlilderde, kadınlara evlerin· zetesinin yazdığına göre, Jngüiz bahriye- satılığa konuldu. 

beatekll.rlarm eserleri. de :y~amağa müsaade edilmiştir. si. askeri hizmetlere kadınları da kabul Bu artll'ma neticeıinde satı' be-
22,20 Stuttprt: • Beethoven, Li.tszt, R. Jnııilterede bu türJü teıekküllere alı- etmckteclir. iılılilll ıervlo in çıltaruıakta deli tahmin olunan kıymetin % 

Strausaun c...rleri. namlı: kadınlar, 1B ile 43 yq arasında olduğu mecmuaya göre bir harp patlar 75 fini bulursa en çok artırana 
22,35 Roma; Brüclaıer ve sair bestekll.r- olanlardır. l\laam.ofih mahalli hizınetlec- padamu; bahriyede kil.tip, hesap memuru ihalesi yapılacaktır aJai takdirde 

!aru:ı eoerleri. de lr.ullan.ılacak kadınlardan 50 yaşına stenograf, daktilo, ~. hizmetçi ve ha- 2280 sayılı kanwaa göre aabf ge 
24,05 Prag: Smetrua ve Dvamm eser. lcacür oLmları da. almma"ktadır. Bekh· berci olarak 1,500 kadın hizmete alına- ri bırakılacaktır. Satıf pe,in pa 

lrri. Jar ne gibi~ dahilinde buluııuJ'Cll"larsa, caktır. Bu lflerde, Iııgiliz kadmları dalına ra ile olup IDİİftcriden yalnız % 
ODA MUSlK1LERt .,wı.;,, de llYDl §artlar dabU!nde kabul erkeklerin yerinJ dolduracaktır. Bunla- 2 buçuk dellaliye masrafı alınır 

18,20 Pı:ag: Moser ve Siak:ın eserleri. ediJ.ıııiitir. rın, miktarı giindeıı güne arttınlacaktır itbu gayri menkul üzerinde her 
22,20 Berom.ünster: Netesli sazlar or- Bu gönlillü kadın grupları, bölükler Ingiltere askeri aıhlıjye işlerinde ka- fıanai bir tekilde hak talebinde 

kestrası. halinde kadın zahitler tarafından idare dına lüzum duyulunca bu ihtiyacı Uç b 1 1 U • d k u unan ar e erın e i reımi •e-
22055 Beromünster: Honeggerin eser- edilmutedir. Kadın zabitler zamanla müessese temin edecektir. Bu Uç mu.,.. .saik ile birlikte y.inni giio :zafında 

lerL ~et delildir. Bazıları dört senelik ııeseden birW. Ingiltcre kızılhaç ceıniye- izmir 1 ci icra dairesine müracaat 

23,05 Droitviclı: Brıılını.o, Debıwynin mukavele ile hl=et~ girmektedir. Ka- tidir. 18 ile 65 yaş arasındaki bütün ka- !arı lazımdır. Akai halde hakları 
eserleri dınlar zabit tayin edilinııe 111 lira kadar d.ınlar kabul ediliyor. Müteharrik hiz- tapu aicillince maliim olmadıkça 

23,20 Varşova: Dcıhanny, Poradovskl· bir teclıtrat bed il alu;lar. Diğer kadınlar metlerde ancak 19 ile 45 y~ arasında paylatmadan hariç kalırlar. 16-
nin serleri. bedava giblaırier. olanlar kullanılıyor. 7-939 tarihinden itibaren fartna-

23,35 Faris (182-1648): Telemann,Ha· K:ıdmlann üııifomıaları daha evvel Bu sıhhiy.e tesislerinde kadınlara yar- me herkese açıktır. Talip olanla-
endıtl ve sair bestek!rlann eser- harpte hizmet etmiş olan bdınlardan dımcı hasta bakıcılık ve sibhat koruma nn yüzde yedi buçuk teminat ak. 
!eri. ınüt.e,ekkil. bir konı!sy= tarafından bilgisi gösterilir. Buralara devam eden çaaı veya milli bir bankadan te • 

23,40 Melnik: Reger!n, bir triosu. kontrol edilir. Elbi.oeler h&lri renktedir. kadınlar her sene nihayetinde hangi kı- minat mektubu ve 39-6877 sayılı 
SOLtSTLERtN KONSERLER! Yalııız ell:Ueler değil gömlek Ja:avat ve sıında çalıştılarsa ondan bir imtihana tll.- dosya numaraıile İzmir birinci ic-

16,35 Leipzig: Keman musikisi. çoraplar da lıAkl renktedir. Şapkalar, bi tutulurlar. Bu kadınların, müessesesi. ra memurluğuna müracaatları 
16,35 Viyana: Muhtelif eserler. ~ .iyin.e .alacak derecede seni§ ya· ne g!Sre,-ya her"!lene, yıdmt iki ~e bir ilan olurır. 2227 {1318) 
19:25 Leipzig: :Piyano ile şan kon.seri pıimıştır. Cepleri büyüktür. Bellerinde bizzat kendilerinİn mhhat muayeııelerı 

' (Alto) lrumaştaıı hirer kemer vardır. Eteklerin yapılmakta her an vazifeye hazır olup 
19,25 Viyana: Bach, Rendelin eserleri ucu yerden 40 santimetre kadar yukan- ohnad.ıl<laTı tetkik edilmektedir. 

IZMIR 2 nci HUKUK MAH • 
KEMESINDEN: 

(piyano ile) bmirde ikinci kordon eaki ı· 
• • Gayri menkullere tecavüzün meni ,irketi aile evinde Raziye tarafır 

T t I • t d ı ti • ı 12 Y A, H V D İ dan kocası lzmirde kemer cadde-0 a ı er ev e er l e Hallu dü uğrwıa Vılayet, bu hususta hassasiyet sinde Saman hanında Salih oğlu 
"Uiha t Ali aleyhine açılan bot-ma da. •• d 1 b 1 d 1 SJ sarıbnağa dalle gÖsfeT ilmesıni bildirdi vaaının müddeialeyhin ikametga. 

muca e eye aş a ı ar ~:e;~~A~;*~ce- . ~:::ı:::~=~,.=~~k:e:in!X:: 
• miyet> e mensup an iki müfrit 7ahudi, Gayrı menkullera tecavüzlerin men'i maması bir tecavüz değil, belki aJd1.U,n keme sonunda: Medeni K.nun 

Amerikadan gulen-h-ab_erl_ere--öre_H_o_l_-ı_Alın_ anya ile mevcut bütün ilrnsadt mil- halkı . uğrunda siWıa sarılmağa da· ~ıui~. vila~e~~ dairelere aşa~aki doğmuş "bir bak olacağı, bu gibi müra- 134 ve 138 ve 150 inci maddeleri 
liV11iidaki . ldızl i b tl . ortadan bldırılm•"1 içiıl vet ededı:en yakalımmışt.ır. tamım gondenlıtıiştir : -0aat ve iddiaların adı geçen .kanunun R 

sınenno -yı . an S'llı: "~ top- nase c enn . . Rcisicüm- Bu tedhiş hareketiyle mücadele et- Vılll.yete geldiğimden beri bazı müra- ımh ve maksadına uygun olmadığıı>dan hükümlerine tevfikan aziye ile 
!anlılar yaparak toıaliter devletlerın ha- Amerikan Birleşik devletlen . . mek için cal..,.,aki,ı olım mutedil mah· caat sahiplerine tesadüf ettim Dilekleri idareten halline yani kiracının idareten Alinin yekdiğerinden bot•nmıı Ja. 
;relitm.ı tenkit -etmelı:tedir. Bu münase- buruna yarmış olduğu bir teJrlifnıune:' feller ahaliy1 inzibata ve dahill ikiliği !311 nmnııraiı kanunun ~Ü dahi- çıkanlmasma imkll.n olmayıp her iki rına ve kabahat taraflardan birine 
betle &ece kulüplerl, barlar umumiyetle okumuştur. Bu arızada Almanyan1n mil- intaç edecek cinat politikadan vaz geç- !inde olduğu zanniyle gayri menkule 1e- tarafın bu ~ hükmen halletmesi ikfua daha ziyade kahili isnat göriile • 
~· ~~nktadn-. Çünkü artistler artık Jetleri bir aile olaralc kabul etmedikleri. m~ğe d~vet eden bir beyanıuıme neşret- c~.vüzil.a men'lııe dair oldultmu gör- ~er. Yalıılz kiracmm icar eylediği PY· mediğinden masarifi muhakeme 
sıyas! ıçtımala:ra -gfuneğe başlamışlardır. bütün insani dii§ünüş ve beynelmilel nuşlerru,r- . . dınn. Halbuki-<> mür=tler ... dı geçen n ~ ~lr başkaa tar~dan (Bu olan 1456 ltunıtun dahi taraflar. 

Totaliter d-Jıeı.le.ma h ekll.t 'ddi k 1 ldıklart il . .. Kudus, 25 (A.A) - Yahudi =aat lı:ımuııwı sebebi isdanrıa ve ruhuna uy- mal benımdir, kiraya vermege bakkı dan yan yarıya aluımuına 5-6-
blr de 1 - - ar ını cı ~unları aya a ~ a .. en su- bahcelcrine giımoığe muva&k olan bir sun -0lmııdıi:ından Ati.deki tamimi Y P- yokt1.11:, evi.aı~, m:ı~ tecavilz ol~- ih 
01_ Ameı:ilcu. . ete b.mr .""""11

1 
riiluyor. Almanya ile ilrtısad! munasebet- çete tatafmdan -0n bOf(. lcıtutla yapılan mağa lüzum gôrdiim'. ın~ur) §Cklındeki ıddialara karşı mud- 939 tar' inde karar verildiii Ye 

• .:.ı.. lıir ar~ gOÇl!!D. giia bil- !erin kesilmesi teklif oh:muyor. bir m" eeıne .ııet.iceıW>de ülmüştür Bu h ta aksadı ık Jan kan deınln o mtllke malı"k olduiunu ispat hükmü havi gıyap ihbarnamesi• 
" - ..._ıımwtı ıı.ı.. :v~ Bu .. usus . m aç 0 ~- edtoı! bir re<mi lcayrt wya ~ gö ter- nin de mahkeme koridoruna talik 
toplantıya b••ta: Jan Tr_ vf rd Mirn 776 senesindeki arıza ıpl>i bu ida tam mt'~ na gora, gayn menkule, malik, sahip ·"• ıld.ıtadaıfı-el"Ej] "IMılmıdu-

. . ...., ,~a o ' a 56 imza taşımaklA 1111. !İakl!i bu kerre . mut&sarnf sıfııtiyle aslen irtifak lrtibak . kılındığı tebliğ makamına kaim 
Lor, Miriaıa ~ Bet Dm., Pol tatilinden lstifad.e ederek ""' icar vesair bir halıb istinat ıwreti :tUdiaıde luıklld maliki oldttğu t.a- olmak üzere ilin olunur. 
Müni, James Cagney, Henry F da bu elli altı imza biitün dünyaca tanıııml§ bütün ~lrııyı dolaşmış olan rejisör le 1 , ıti.I ~ _:ı.: h~uk eyl"': ve bir başkası l.arafından 2240 ( 1315) 
Claud Ra Mnalı: .. on • .ıldızlar "ttlı:. , . mlm er an yet l:ıulunanlaı:ın bu ,..... o mülkün m:ı.ilvazaa veya naım nıüstear 

~ <>.. .• u~ lı1r çok Jnef· Y a aı ' Bıber da bu ;ta halk arasında h8klıırına vıılı:i olan tecavüz.Un izalesi gibi bir hal ile icara vermiş olduğu An· ı ---------------
h~r yıl.dız v: reıışQder l§a..ı.lı: elınit, bil- Vaziyetin kendi meıı.faat.İerini sarsa- bir anket yapmış ve nıilyonlarca imza icap_ eder. Binaenaleyh bu kabil hakla- !aşılırsa bu mesele haksız yere icara ve- Kı" ralık 
yük nıunayış yapK>l§lardır. cağını dii§üııen filim ll.ıııilleri biraz en. toplaml§tı:r. Kim bilir bir çok kimseler ra zilyet olduğunu evrak ve reJillll ka- renle asıl hak sahibine taallilk eder bir 

Söz alan r :)İaör lierbert Bibeımıe:ı ıiiı;eye 1cçı1nuflana da, &ızvelte tak- belJci de güzel y:ıldız ile aynı .kanaati ifa- yıtlarla ispat edecler!n aslen veya fer· mesele olup bu ınıretle müstecirin isti-
şunları eöylemi:ıtir. diın olıınacak arizanın kaleme çekilme- de eı-k, aynı kll.ğıdı imzalamak kapna den zilyet oldul<ları gayri meıikul ma1- ean da kabul etmediği takdirde bu gıl>i Mağza ve yazıhaneler 

- 4 Temmuz 11'76 SCJıesinde Anıeri- mcsİm! karar ve~d.iı:. Böyleoe ha ile bu harekete l~ak etmişlerdir. Maa- laraF· E'pılan tecavüzün men'i lh:ımd.ır. teoaviiıl.or 2311 numaralı kanunun nıeıı Gazi bulvarı zır' aat bankası ya. 
kan halkı mümesaillerl, F~ . . .. .. . . . . . . . t.1e- ou.at nizamnamenin birinci madde- etmiş olduğu haklardan olmakla vaki 
tiklfil danında to ~ :ıs- derdin <le onune geçil~tir. ~ ~ bilhasa sı.nemıı sinde say;ıhm haltlııırd.aıı bir akde müste- tecavüz hemen men ve mal hakikt ve nında 18 sayılı Demirelli Hanının 

. ~ . !Planaralı: :ııuliimle Maamafih Hollivodda totaliter devlet- mimle nan aleyh.tat-lığı. propagaııı.dası nit malikinin VamUJ oldu!u gerek res- asıl z!lyedıne teslim edilir B h ta üat katında mükemmel tamirat Ye 
h~~mıye~ "'.'tılc. nihay~t verildiğini illin lcr ve bilhasaa japeeya tieyltiııe şahsea büyük bir şiddetle devam etıneldedir. mt ~"' gerek fıdi senetle bir başkasına kanunun ruh ve maksadı ~e ;ay: · tadilat zil ve elektrik tertibah ya. 
etmişlel'di.. Ş.ımdi &: hız 1939 senesinde büyük tezahürat yçmak artistlerde .Japon ..., Italyan aleyhtarlıldan -da Al- mu~en bir miiddet için ~aya veril- hakkiyle tatbik ederek her hangi :::: pılırııttır. Reımi Te huauat daire 
tıpkı evvelkiler gibı toplanarak, hiltüzı mevcuttur. IIIml aleybiıoırJ.ılındaıı llfllğı dejildlr.. ~iş hır gayri menkulün ~ müddeti- y11llh4lığa ve netice itlharlyle bazı va- ima 
dünyaya hakim olmak emelinde bulunan BJ.r çok klınselor Almanlar ve diğer Rejisör Blberınan blitün pyrel.iı>e rağ- nın .hitamında!? ileretin !layn m~ü tandaşlann ınağduriyetlerine, zarar gör- o ğa feTkalade elYeri,Hdir. 
naz! boyundurı$ına isyan ediyoruz. fDtaliter devleiler aleyhlııe propaganda men talmıin olunduğu gibi yirmi milyon ~rola"" """!t!n·e te~~ e~em~sın- melerine meydan v rilıneımısl ve ka- Taliplerin doktor Hulusi cad • 

Bu özlerinden sonra mösyö Biberman, yapmak için büyilk masraflara katlan- imza toplıyamamıştır. b::°gayriyı mnkulkind mkir~acaati halinkanlde nıma re nlzıınıa uygun iş yapılması lU- deıi 43 numarada di' doktoruna 
, me en acının çı • zıununu ehemm!yetle bildiririm. müracaatları. 
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Bol Gıda, Bol ziya, Bol hava i 
• 

2 kah~altı, 2 yemek, ı yatak : B. 120, K. 60 Krş.: 
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1 - 57 inci adanın 525,25 metre 
murabbaındaki 20 sayılı arsasının sa
b§ı bqkitiplikteki p.rtnamesi veç
hile atık arttırmaya. konulmuttur. 
Muhammen bedeli 4170 lira olup 
ihalesi 7. 7. 939 cuma günü saat 16 
dadır. lttirak edecekler 313 liralık 
teminatını öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel İt 
bankasına yabrarak makbuzile en
cümene gelirler. 
2 - Temizlik itlerinde kullanılmak 
üzere bir kamyon tasesi sabn alın
ması makine ve elektrik mühen
disliğindeki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuttur. Mu-

: hammen bedeli 2175 lira olup iha-
ı:cı CJ. 

: lesi 12-7-39 Ç&rfamha günü saat 
: Yamanlar kampından bir köşe 16 dadır. lttirak edecekler 164 li-
a Duralı yeri : Kar.şıyalıa islıele b411 ralık teminatı öğleden sonra ka-
: Fazla izahat : Karşıyaka eczanelerinden ve Beyler sokağında : VEREM. palı bulunmasına binaen öğleden 
: MÜCADELE dispanserinden alınır.. : evvel i• bankasına yatırarak mak-
=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • •• • • •••••••••••• T -------~~---------------- buzu ile encümene gelirler. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sirkecıde 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Sene.lik . t~crübeli idaresile bütün müşterilerine kendisini 

sevclir~tır .••. 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. lstanbulda 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluşurlar .•• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi

yecek derecede ucuzdur •...• 

Salihlide 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni Müstecir 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
man 'ın idaresinde açılmıştır "'I 

~ 

27-30-5-10 2244 (1319) 

1 - 47 inci adanın 284.50 met
re murabbaındaki 7 sayılı arsası
nın haf katiplikteki şartnamesi 
veçhile satışı 3-7-939 pazartesi 
günü saat 16 ya uzatılmıştır. Mu
hammen bedeli 2845 liradır. lı;ti
rak edecekler 214 liralık temina
tını öğleden sonra kapalı bulun • 
masına binaen öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzu ile 
encümene gelirler . 

2 - Havagazı fabrikasında 
mevcud 8 ton miktarında muhte
lif boyda demir petrol köşe ben4 
ve T. demirleri ve saç levhaların 
baş katiplikteki şartnamesi veçhi
le .satışı 3-7 -939 pazartesi günü sa
at 16 ya uzatılmıştır. Muhammen 
bedeli beher kilosu 7 kuruştur. lf
tirak edecekler 42 liralık temina
tını öğleden sonra kapalı bulun
masına b inaen öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzu ile 
encümene gelirler. 

2239 (1314) 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN; 

lzmirde yapıcı oğlu hacı Ali 
efendi caddesinde kain 294 ve 
294-1 No. tajlı sekiz odalı ev iza

~ 
Gazino, Lokanta, Temiz yataklar, Elektrik tesisatı yeniden tanzim

1 

' lei şuyu suretile satılığa çıkarıl -
mıstır. Tamamına 500 lira kıymet 
takdir edilen bu ev yeni asır ga -
zetesinin 13 ağustos 938 cumar
tesi saat 10 da yapılan artırma· 
şında en ziyade pey süren kurban 
namına 505 liraya ihalesi yı{pıl • 
mıtsa da ihale bedelini vermedi • 
ğinden ve almıyacağını da söyle
diğinden ve vaki tebligat üzerine 
bundan sonra gelen yüksek teklif· 

edilmi§tir. Bütün ihtiyaçlara cevap verecek tertibat alınmıştır. ~ 

Banyolannın sağlığa yaptığı faydalar bütün EGE halkınca maliımdur. 

UCUZLUK, TEMİZLİK RAHATLIK .... YENİ 
İDARENİN ESASLI PRENSİBİDİR .. 

; te bulunan Cemile de arzettiği he
~ delle almağa razı olmadığını bil
~; dirdiğinden icra iflas kanununun 
· 133 üncü maddesi mucibince 15 
1 

ı gün müddetle artırmaya konul • 
Mefruı odalar banyo ile birlikte 100, bot odalar 30-50 kunı§tur. J duğundan mezkUr gayri menku-

u.:zz:zız.µwo;zzz,z@z.zvzg; uwuu:zıu *dU!;;fi!l!lln.,.,-.PLVJfi/~ lün 17 Temmuz 939 tarihine mü-

Torbalı kaymakamlıg., ından .. sadif pazartesi günü saat 15 de 
İzmir sulh hukuk mahkemesinde 
yapılacak açık artırma sonunda Torbalının çay ba§ı köyünde 1133 lira 72 kuruş bedeli keşifli nata

mam kalan mektep inşaatı 25. 6. 39 gününden itibaren 20 gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı kanunun 
hükümlerine göre hazırhyacakları teminatlariyle birlikte 15. 7. 39 cu
martesi günü saat 12 de Torbalı kaymakamlığında müteşekkil komis

en çok pey sürene kati olarak iha-
lesi yapılacağı ve taliplerin muay
yen günde kıymeti muhammene
nin o/o yedi buçuğu nisbetinde te
minat akçasile daireye müracaat
ları ilan olunur. 2241 (1316) 

yona müracaatları ilan olunur. 
27, 2, 7 2233 (1311) 

Erkek lisesi direktörlüğünden: Akhnızda 

Askeri kampımız 3 temmuz 939 pazartesi günü başlıyacakbr. öğ
rencilerimizin o gün sabah beraberlerinde bulunduracakları eşya ile 
okula gelme1eri. 224~ (1312) 

Antıkite severler kurumundan: 
24. 6. 939 da toplanacağı ilin olunan senelik kongrede ekseriyet 

hasıl olmadığından nizamname mucibince içtimaın 1. 7. 39 cumartesi 
gÜnü saat 15 de Halkevi salonlannda yapılacağından izamızın teı--
rifleri ilin olunur. (2243 (1310) 

Bu yer Mimar Kemalettin caddesj 

lak ve eytam bankası kanunu hü- Akseki Bankası civarında Kızılkaya IZMIR 1 nci iCRA MEMUR· 
LUC,";UNDAN: kümlerine göre yapılacağından apartmanı altındadır 

ikinci artırma yoktur. Satı' peşin Çeşitli iplikler, dokumalar, hususi 
para ile olup mü~teriden yalnız yap?rılınış çarşaflar .... 
yüzde iki buçuk dellaliye masrafı FIATLER ÇOK EHVENDİR .• 
alınır. . . . tZMtR MUSEVl YETIM ve FA-
w lpot__ek sahıbı alac~l~larla dı - KIR ÇOCUKLARI OKUTMA CE
ger al~kad~~ların v~ ırtif ak ~.ak- MtYETINDEN: 
kı sahıplerının Fayrı menkul uze- . . . • .. h · 2 · d k" L•.:..kJ .... 1..,,ı husuail f · • Cemıyetımızın umuını eyelı • 
rın e oeı .... ~ d e aıı ve 7 1939 ihli .. .. t 10 30 
masrafa Clair o a iddial~rıni it. · . tar p~ar gunu !aa ~. 
bu ilan tarihinden itibaren yirmi da lzmırde ~ıyet sok~da kain 
gün içinde evrakı müsbitelerile 17 No. lu Y etiin mektebınde topla
birlikte memuriyetimize bildir • nacağından azaların iıtiraki rica olu-

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

ile 

öldürünüz 

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

Malarya, sıtma, trahom, I çlçek, Di~ 
zanteri, Kara humma, verem, Şar· 
bon, Kolera gibi bir çok saıg._. has-

, 
talıklar taşıyan sinek, tahta kurusu, 
Pire güve ve bütün haşeratı uyan· 
madan FAYDA ile imha ediniz-

FAYDA bütün haşerat öldürü~ü 

mayilerin en iyisi ve müessiridir ... 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu la· 
ti! ve sıhhidir ... 

Adi gazı IJoya ile lıarı.ştıraralı 11e 

süslü Avrupa ve Amerilıa etilıeti ve 
nıarlıası lıoyaralı F A Y D A yerine 
satmalı istlyenler vardır. Salıınınız r~~ı~ml 
FAYDA ismine dihlıat ediniz. 

Hasan Deposu lzmir Şubesi: -Kemeraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

» » • 
,, » • 

1\ŞÇI BAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selanik sergisinin fı37 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 

Zayi 
T.C. Ziraat bankası İzmir fU • 

besine 1270 numaralı kumbaralı 
tasarruf cüzdanı ile yatırdığım 
paralarıma ait kullanmakta oldu
ğum mührümü zayi eyledim. Ye
nisini yaptıracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

lzmirde yıkık minarede saçma
cı sokak 2 numarada mehmet kızı 
kamile bozkurt 

2238 (1313) 

• 
• 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarş1S1 No. 24 TL. 2862 

·Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

Haydarpaşa Lisesi satın alma 
kuru mundan: 
Haydarpafa lisesi pansiyonu için satın alınmak üzere azami 1800 

ton tüvenan maden kömürü 14. 6. 39 tarihinden itibaren on bet gün 
müddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

istekliler ıartnameyi he:ı· gün mesai saatleri içinde mektepte göre
bilirler Eksiltmeye girmek iatiyenlerin cari ıene ticaret odası vesikaıi 
ilk teminat makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklif mektup
larını eksiltme saatinden en son bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon başkanlığına vermeleri. 

Zarfların kanuni ıekilde kapatılmıı olması ve posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının zamanında gelmİ§ olmaları lazımdır. 

18, 21, 24, 27 2086 (1247) .1 ............................................ . 
Doyçe Oryent 

DERSDNER BANK 
İZ MİR 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi : BERLIN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı7ı,500,ooo Rayhsmarfı 

Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve 1ZM1R 

Mısırda ı;ubeleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her türlü banka nıuamelabm ifa ve kabul eder. 

' 

-~~~~~~~-------- ... ::am ........ a .................................. Dll 

SOLU CAM 
BiSKUiTi 

inhisarlar umum müdürlüğün-
den: 

Naklolunacak 
tuz miktan 

Ton Sevk miktarları 

18.000 Karadeniz mıntakalan 
12.000 Akdeniz « 
10.000 Marmara denizi 

Ton bqlna 
nakliye ücreti M. Bedeli Teminatl 

KUJ'Uf Lira Lira 

350 
300 
ıso 

63.000 
36.000 
ıs.900 

4.725 
2.700 
1.125 

40.000 114.000 
1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalanndan Kara

deniz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına ceman 40.000 ton tu
zun nakli i'i 5. vı. 939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarlık 
swetile ekSiltmeye konmuştur. t 

il - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelleri 
ile teminatları yukarıda yazılıdır. 

Ismğil fükrü ve hissedarlarının 
emlak ve eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil ban
kaya ipotek eylediği izmirde ikin
ci karantina mahallesinin iskele 
caddesinde 30 taj numaralı ve 
769 ada 6 parselde kayıtlı ve 3000 
lira kıymetindeki evinin mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 844 nu • 
maralı emlak ve eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırması 
28-7-939 cuma günü saat 10 da ic
ra dairemiz içinde yapılmak üze
re bir ay müddetle satılığa konul
du. 

meleri icap eder. nur· 
Aksi halde hakları tapu sicil • RUZNAME: • . _ 

lince malum olmadıkça paylaf • 1 - l~are heyeti faaliyet raporu- •---------•--& 
Dl - Pazarlık 30. VI. 939 günü saat 15 de Kabatqta Levazım ve 

Mubayaat §ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün Levazım ıubesi veznesinden ve lzmir, 

Ankara bq müdürlüklerinden 570 kurut mukabilinde alınabilir. 

Bu artırma neticesinde satıf be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
kanunun meriyete girdiği tarih -
ten sonraya müsadif olması hase
bile kıymetine bakılmıyarak en 
çok artıranın üzerine ihalesi ya • 
pılacaktır. Satış 844 numaralı em-

madan hariç kalırlar. 16-7-939 ta- nun tasdike arzı. . Acele satılık 
rihinden itibaren tartname herke- • 2 - H~s~plann tas~ike arzı ve 
se açıktır. Talip olanların yüzde ıdare hey~!ı ~arının_ ibrası. Otuz bin kiloluk kabile her 
yedi buçuk teminat akçası veya 3 - Butçen. ın tasdike .arzı. • • düzeni mükemmel taraphane 

4 An tad li. acele sablıktır. milli bir banka itibar mektubu ve - a nuanınamenın ı 
39-5525 dosya numarasile lzmir 5 - idare heyeti azalarının ve bir lzmir yol bedeatam küçGk 
birinci icra memurluğuna müra. mali mürakibin intihabı. hamam sokak 3 numaraya 
caatları ilan olunur. 242 idare heyeti müracaat (1283) 

-· FJNr./I 2226 (1317) (1320) 

V - Taliplerin gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 min
taka İçin teklif atta bulunabilirler. Bu takdirde verec~kleri teminat ak
çesi teklif edecekleri mmtakaya ait miktarlarda olmalıdır. 

Fiyatlar haddi layık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden ya. 
pılan teklif tercih edilir. 

VI - istekliler yüzde 7,6 güvenme paralarile birlikte pazarlık için 
tayin edilen gün ve saatle yüzde 7,S giivenme paralariyle birlikte yu-
karida adı geçen komisyona gelmeleri «4182» .. 

16. 18. 24. 27 2087 (1229) 
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T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli ·ier ve Deutsche Le· 1 Fratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ADRiATiCA S. A. DJ 

NAVİGAriONE 

ve şüre :ası Maritimes A~~~D. Şürekası 
C'UNARD .l E U M p A H y A S J HELLErı.ic LlNES LTD. BiRİNCİ KORDON REES G. M. B. H. HAMBURG 

vante Linie 
Llverpool ve HELLAS V&puru 19/21 haziran ara- BiNASI rEL. 2443 
Glascv hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sın.'!.n beklenilmekte o1up Rott<!rdam, LONDRA HATl'I: . ADAN8At vapuru 61 tdemmAuzda bcRokle-t 

+_ b An liman1an .. yUk ruyor. cmmuzn ta ar nve.rs, - ALBANO vn 'hü·-..c 2S/ıG d l 
. BOTHN vapuru Haziran nihaye- temmuz tarihinde gelerek ayni gUn .ıs-- Ham urg ve vcrsa ıçın •POLO• vapum 3 Damanda Londra te.rdam, Brernen ve H.anlburg iÇin yUk rek ayni giln Pl\~i, ~ De~e~ğ~ 

tmde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- alaBcnELktGırİ.ON nih t' d ve Anversten gelip yük çıkaracak ve alacaktır. İstanbul, Burgas, Vnrna ve Ko''sten"eye 
mal çıknracakt vapuru ayın aye ın e d Lo d Bull . • "k ~ 

G k ır}. reket edecektir. beklenilmekte olup Rotterdam Ham- aynı zaman a n ra ve ıçın yu TAHLiYE • hareket eder. 
ere vapur arın muvasalAt tarihleri, . . . • ' .. alacaktır. • +........ .. • • 

isimleri ve navlunlan hakkında Her türlü ir.ahat ve maltlmat lçm Bl- burg ve Anversa limanlan ıçın Yük a1a- İRLAND vapuru 24 haziranda bekle- Cı:ı ı'A Dİ BARf motörti 27/6 tıırlhin-
bir teahhUt altına giremez Daha a= rind kordonda 156 numarada LAU- cakBtırA. LK.ANLAR ARASI LıVERPOOL HAr2'J nlyor. Hamburgdan mal çıkaracakbr. ~7 geı;ck ~~ gll~ı snat 1C7 de İstanbhul, 

• n,t KRETA n 11 t da b k1 ıre, apo , arsı ya ve enovaya a-
tafsilAt almak Jçin T. Boven Reee ve Şr. RENT BEBOUL ve ŞER~ıu vapur acen- KATTI MARDİNİAN • vapuru 10 Haziranda . II vb puruB emmuz e e- reket eder. . 

2353 lef •· t d'l · • olunur • nıyor. nm urg, reınen ve Anversten 
nm te on numaramna müracaat tasma muracaa e 1 mesı rlca • ZETSKA PLOVİDBA Liverpoldan gelip yük çıkaracak ve ç-- mal çıkaracaktır. 
edilmesi rica olunur. TELEFON : ı ' 1 5 A. D. KOTOR m zamanda Llverpol için yUk alacak- ROY ALE NEERLAN 

nLOVCENn tır. .. . DEN NORSKE MJDDEL- DAısE KUMPANYASI 
. . cOPORTO• vapurunun yuklerı ls- HAV~ .. • 

.. vap.';""ll 17 hazıra~ 939 cu~artesı gil- tanbulda aktarma edilerek Dcnizh..ınk ta&.1•NJE, OSLO DEUCA0?N vapuru 28/6 da gele-
nu Kostcnceden gclıp 18 haziran 1939 •DUMLUPINAR• vapuru ile gelmiştir. BOSPHORUS vapuru 24 h . d rek 1/7 tnrihıne kadar Amsterdam ve 
pazar günü saat 12 de: Le Hnvre ve Norveç için harek:ır~: Hnmburg için yük alarak hareket cd 

................................. : ... lmlJ ...... 

T. C. Ziraat Bankası Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- •eı cıektir. cektir. 

Kuruı .. ~ tarı"'hi: 1888 Dubrovnik - Split Vencdik ve Triesteye D-r.A, ®ıı· Rı·za AMERİCAN EXPORT LİNFS İNC AGAMEMNON vapuru 5/7 tarihinde 
-'!' hareket edecektir. F.XERMONT 4 ' gelerek yUkünU çıkardıktan sonra Bur-

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. ANGLO EGYPTİAN bek~I . ~,.vap~ içlntcmUkmuza
1 

~~,~- gnz, Vnnın ve Köstenccye hareket eder. 
Şube ve ajan adedi : 262 MAİL LİME • • :.. enıyor . .L-.evyorA y a acaK- SVENSKA ORifil.'T LINIEN 

Zir~ ve ticari her nevi Banka muameleleri PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT Un len EXCELLO vapuru 16 temmuza doğru GOTLAND motörü 28/G da bckleni· 
PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA HAYFA - İSKENDERİYEYE hat bek1cniyor. Ncvyork için yük alııcaktır. yor. Rotterdnm Hamburg Skruıdinavya 

...,_ .a • .---- VERECEK •CAİRO CiTY• LÜKS VAPURU ile D. T. R. T. için yilk nlarnk hnrcket edecektir. 
&AAA.M& :ı. El l\larsilya için Beynıt-Bııyfa-İ. kcn- VİNGALAND .. . 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) hnrekct tarihleri deriye için hnrekct Doğum ve Cerrahi Kadın SZEGED vapuru 8 temmuza doğru de bck1enmekf ı;ıoto;,~tL-1!f1 tarHihin-
~ bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfuıa göre ik- tarihleri haatalıldan Operatörü bekleniyor. 'l\ına limanlan için yUk ala- e 0 up ~ ~am, nm-
ranııye da~l-c-1-L- : 30/6/939 24/6/939 h l t .• ,..., caktır. burg ve Sknndinnvya limanları için yük 

&ı.ua ~ur Her giln astn arını saa U:. ..... n son· J k h k d kt 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 14/7/939 8nt939 ra Atatürk caddesi sE.skf Birinci SZEGED vapuru 28 luızirnna doğru nara arc et e ece ir. 
4 • 500 • 2.000 • 28/7/939 22/7/939 kordon• 222 numaralı rnuayeneha- İSkcnderiye ve Portsait için yük alacak. •ER • J 
4 • 250 • 1.000 • GOUI..ANDRiS BROTHERS Lro br. ~ Vı:C'E MAR rtME 

PİRE nesinde kabul eder. TİSZA vapuru 10 temmuza doğru Rounıain Kumpan"GSI 4o • 100 • 4.000 • ~ TELEFO.S : 2987 bekleniyor. İskcnderiye ve Portsait için " 
100 • 50 • 5.000 • u.HEA HELLASn yük alacaktır. SUCEAVA vapuru 6 temmuz 939 ta-
120 • 40 • 4.800 • l.üks trnnsntlnntik vnpuru ile Pire • TİSZA vapuru 10 temmuza doğru rihinde gelerek Malta, Cenova. Marsll-
160 • 20 • 3.200 • Ncv - York hattı Pire - Nev - Yo.rk se- bekleniyor. Bcyrut için yUk ruacnktır. ya, limnnları için yük ve yolcu alarnk 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO llradnn aşağı dilşml- ynhat müddeti 12 gün, Nev - Yo.rk Cuan DOKTOR hnrekct eder. 

Yenlere ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 fnzlasiyle verilecektir. için hususi ffotler Pireden hareket tn- SERViCE MARfrlME İlılndaki haroket tarihleriyle navlun-

Kur'alar senede ' defa, 1 Eylfil, 1 Birinci kinun, 1 l\la.rt ve 1 Haziran tarih· rilıleri: c 1 A 1 y ~ ROUMAIN lardald değişikliklerden dolayı aoenta 
.• )erinde çekilecektir, 1 TEMMUZ 12 AÔUSTOS, 23 EYLÜL e a ar ın BUCAREŞTİ vapuru 26 hazirana mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf-

~~----------11!!!1-~~~~~~~~~-~-~ Gerek vnpurlnrın mııvasalAt tarihleri. doğru bekleniyor. Köstence Kalas ve siJat için ikinci Kordonda FRATELI.J 
--~~~~~~~~~~~~------~-~-~~~~ur~~,e ~un~~ ~a~~~·~- ~rnOO~ur~~~ m~~ 

kında acenta bir te:ıhhUt altına giremez. DUROSTOR vapuru 7 temmuza doğ- edilmesi rica ohmur. 

Fenni gözlü~ için 
Kemal Kamil Aktaş 

Bütün Gözlük ve T eferrüatı 
Barometrolar, lğrometro, Altimetro, Pedometro, Sferometro 

ile bütün ilini ölçüler, Optik herıey 

Ege bölgesinin en büyük gözlükçülük 

DEPOSU -----
V ebolid Cihazları 

EVLER 
HASTANELER 

F ABRiKALAR v·E 
BiLÜMUM SINAi MÜESSESELER 
KİREÇLİ S1JLARDozı VEBOLİD ciHAZLARI 

· İLE TASFİYE EDİNİZ.. . . . 
BUHAR KAZAN VE KALORiFERLERJNJZJ 

HARAP OLMAKrAH KUR2'ARJNIZ 
HER TORLU DIT!YACI K.ARŞILIYACAK EV• 
SAFTA VE B O ı, j D CİllAZLAJUMIZ EM· 

IUNiZE AMADEDİR.. 
rEDiYEDE KOI.AYl.IK BEŞ SENELiK garanti 
V~BOl.iD LTD. ŞTi. IZMtR ŞUBESİ 
Miınar Kenıalettin caddesi No. 15 

. ··TELEFo·-·N-: ·23·6·5--TELG:;::;:·.;v~EB=o~r~J~n;.._..:P •. _;K~-·N·o· •• 72 .. -----
T. iŞ BANKASI'nın 

1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat_ ı Mayıa, 26 Ağustos, ı Eylul, 1 lkincitqrin 
.t a r İ b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k l İ r. 

U""JA Ik rami ye leri: cz:g;a7.7:,.?.ZZZ~czz.z'Z727..:1~ 
1 Adet 2000 liralık ... 2.000 Lira 
S n ıooo liralık ••• s.ooo Lira 
ı: ,, 500 lirahk ... 4.000 Lira 

n 250 liralık ... 4-000 Lira 
60 » 100 liralık ... 6.000 Lira 95 » 50 liralık ... 4-750 Lira 250 J> 25 liralık ··· 6.250 Lir 

•••••• -······ 32.000 
'72 z 9'-7..zJ 

T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız parn biriktinniı olmaz, 
nyni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Daha fazla tafsilat a!mak için Birinci İZMİR MEMLEKE2' ru ~enlyo~. Köstence, Kalas ve Tu- TELEFON: ZOM. %005 
Kordonda 152 numarada sUMDAL· . . na limanlan ıçin yUk alacaktır. 
umumt deniz Acentalığı Ltd. müracaat HASr ANESI DAHiLiYE ci suliyet lmbuJ etmez. 
edilmesi rica olunur. M'!J'J'ARASSISJ STE. COMMEB ALE BULGARE Dnha fazla tn!silt\t için ATATfJRK 

Telefon : 4072 Müdüriyet Muaycneh:ıne: ikinci Beyler sokak BALKAN vapuru 28 hnzirnna doğru caddesi 148 No.dn V. F. Henry Van Der 
Telefon : 3171 Accnt11 No. 25 TELEFON : 3956 Burgns ve Vamn için hareket edecektir. Zee v Şsı. Vapur aoentalığına milraca-

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçların dökülmesine \ 't> kepeklcıınıesine ınini olur. Komojen saçlann ko1c· 

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır. Tabü renklerini 
bomıaz, llltif bir rayihası vardır. Komojen Kam.uk saç: eksiri maruf ec:zan.-
lerle ıtriyat mnğauılnnnda holunur. " 

BAŞTUBAK Büyilk Salepçioğlu ham kımıısında.. 

Vnpurlann hnrcltet tarihleriyle nav-ı at edilmesi rica olunur. 
lunlnrdaki değ~klikle.rden accnta me- TELEFON: %007/2008 

nm:ı~K'!ll!llmllm!lmm~~ .... il!ll':~~lll.?2!~~--~--~ 
SALONDA AT Y ARJŞLARI 

Bir aile eğlencesidir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• E fanisa, Aydın, Bahkesir, Denizli,: 
! Mufla, Antalya, Afro•karahlsa.r, Kon- E 
! ya lrilü,Yctlcri , .c kazaları i~ aceatalar E . . 
: ara.ıımaktadır. : .................•..................•••....• : 

fzı\rfRDE HER T'ÜTONCODEN ARAYINIZ .. F1ATf (100) PARADIR_ 
UMUM DEPOSU VE M'tmACAAT l'ERl: İZMİR fKt.'Jct MIHÇILAR 
No. 8 - 10 l'tfÜSKİRAT SER BAYH IJOSEYİN BAHRİ VE ŞEKİP TICA· 
RETIIANESf... -

Tekrar 
. Sayın müşterilerimizden gördüğü fevkalade rağbet 
neticeııi tahminimizden çok daha çabık satıbp biten 
kolay ve ıeri yazı yazmak için tüccar, bankacı, memur, 
talebe, her kese l"zmı olan. icabında kopya lmğı
diyle altalta be§ kopya çıkaran huııusi mürekkep 
kontrol ve yar ileti .•....•••••••••. 

Beş Sene Garantili 

/.At.~ 
İZ Mi R 

Dolma kalemlerimizin Amerikadan gelmiı 
olduğunu sayın müıterilerimize bildiririz 

Fiyatı her yerde (2) liradır . 
Toptan alanlara iskonto yapdır. 
Türkiye Umum Acentesi: 
Nafiz Muatafa Delen • 1zmir 
Telefon: No. 2392 
Telgraf Adresi: 

Nafiz - tmıir 

lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 
ihracat gümrüğü komisyon

culuğu münakasası 
.~irli~~.n~ına ya~ılacak in~r, ~~rda, üzüm ve farap ihracatina 

muteallik gumruk komıayonculugu ııı, hazırlanmıı olan artn 
esaslan ~air~i~de açık eksiltmeye konulmu§tur. Ekııiltme ı~ 7. :: 
cumart ı gunu sabah saat 10,30 da birliğimizde müteıekkil komis
yonu mahsusu huzurunda yapılacaktır • 

Eksiltmeye iıtirak için isteklil rin mart 1939 tarını· klam ·· .. f t ... fh .. ..k k . ı yo a gor-
mu . 0 ogra gumru omı yoncuııu vesikruıını hamil olmalan ve ilk 
temm t olarak birliğimiz veznesine nnkdeiı be§yüz lira yahrmalan 
meşruttur. Şartname her gün iş saatlerinde birliğimiz muhasebe ser
viııinde görül .. bilir. 

25, 27, 29, 2218 (1299) 
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Moskova müzakerelerin safhada 
lngiliz - Fransız mümessilleri, B. Molotofa iki muhtelif plan tevdi 

etmişlerse de bu planlar memnuniyete şayan görülmemiştir 

Moskovadaki lngiliz elçisi lTiençin vaziyeti değişmed 
Sovyetlere yeni tavizlerde bulunul- 83 Çemberlayn Japonya ile anlaşın 
nıasını hükümetine teklif etmiş ihtimalini ümid ettiğini beyan etti 

Moskova 26 (A.A) - B. Villiam St
rangın Moskovaya geldiği tarihten bu
güne kadar 12 gün geçınj§.tir. Bu 12 gün 
zarfında lngiltenı, Fransa ve Sovyet 
Rusya arasında bir iti!Afnam'! akdi için 
girişilmiş olan müzakereler fasılasız su
rette devam etmıF. Ingiliz ve Fransız 
mümessilleri, B. Molotofa lld muhtelif 
p!An tevdi etmişlerdir. Bu p!Anların ikisi 
de memnuniyete pyan addedilınemiştlr. 

Eyi malfunat almakta olan mehafilin 
1stihbarına göre Ingiliz ve Fransız aefir
leri, yeni talimat alacaklar ve pek yakın
da üçüncü bir plAn tevdi edeceklerdir. 
Aynı mehafll, Ingilterenin Sovyet te

Wıi esas ittihaz ederek Baltık milletleri
ni garanti etmekten imtina eylemesi ha
linde dahi Fransa, Ingiltere ve Sovyet 
Rusyaya münhasır kalmak tizere bir mü
tekabil yardım itilMı imza edilebilece -
ğini beyan etmektedlrler. Fakat böyle 
bir formül, her hangi bir tarafta vukua 
gelecek bir taarruza karşı bir cephe vü
cuda getirilmesine medar olıruyacaktır. 

Paris 26 (A.A) - Moskova müzakere
leri hakkında Figaro gazetesinin Londra
dan haber aldığına göre, Ingilterenin 
Moskova büyülı: elçisi Sovyetlere yeni 
tavizlerde bulunulmasını hükümetine 
1eklif etmiştir. 

Bu gazeteye göre, Ingiltere hariciye 
nezareti erkfuu eğer Londra ve Paris 
hük.Umetlerl oradaki mllmessillerinin 
tavsiyelerini kabul ederlerse memnuni-
7et verici bir netice elde edilebileceği 
müta!Aasmdadır. 

Diğer taraftan Berlinden Ingiltere ha
riciye nezaretine gelen haberler Alman
yanm yakında Sovyetlerle başlıyacak 

olan .. konomik mtizakereler!n slyast mü
zakerelerle tamamlanmasını Moskovaya 
teklif edeceği şayialarını teyid etmek -
tedir. Alman idarecileri antlkomlntern 
paktına Alman - Rus ademi tecavüz mu
ahedesinin akdine mAnl değildir. Çünkü 
bu pakt lı:omünlstlerln ecnebl memle -
lı:etlerdekl faaliyetini istihdaf eylemek
tedir. 

Oeuvre gazetesi de son saatte Lond-

1 ğiştirdiği görülmüş müdür? Çemberlay- Londra, 26 (Ö.R) - Başvekil Avam 
1 nın son nutkunda evvelkilerden ne bir kamarasında Tiençinde vaziyetin değiş-

i fazla ne de bir eksik hiç bir nokta yok- mediğini ve İngiliz sefiriyle Japon hü-

ç b 1 sl• k akta . kümetl arasında bir anlaı;manın tahak
~ · em e: ~yn a " onuşm n ım- kukunu ümit ettiğini söylemiştir. Her 
tina etmemiştir. Fakat Çemberlayn kuv- ne kadar İngiliz tebaalarına karşı haka
vet önünde hiç bir vakit boyun eğmeyi retler devam etmekte ise de başvekil 
kabul etmemiş ve bunu daima itidalle ihtilafın memnuniyeti mucip bir şekil
olmakla beraber azimle tekrar edegel- de halli lmldlnını bozacak hiç bir ııeY 
miştir. söylemek istememiştir. 

1 
Alman matbuatı Moskova müzakere- Japonlar resmi hiç bir talep dermiyan 

etmediklerinden başvekil Japon bUkU
lerinin ağır gitmesile alay ediyor. Filha- metinin, Tiençindekl mahall1 memurla-
kika müzakereler müşkülata uğramak- rın faaliyetine bir nihayet vereceğini 
tadır. Fakat bu vakıaların ve bizzat in- ümit etmektedir. 
sanların mahiyetinden ileri geliyor. Hiç Lôndra, 26 (Ö.R) - Kabine hariciye 
şüphe etmiyoruz ki böyle bir vaziyet komitesi Tokyo sefiri sir Robert Kregi
karşısında Hitler olsaydı bu kad>ır titiz den Tiençinde İngiliz tebaalarına karşı 
davranmağa lüzum görmez ve daha ça- yapılan kötü muameleleri şiddetle pro

testo eden İngiliz • notasına Japonların 

1 

buk yürürdü. Ancak Çemberlayn için cevabı hakkında bir rapor almıştır. Bu 
bir muahede bir kağıt parçasından iba- rapora nazaran Japon hariciye nazırı B. 
ret değildir. Çemberlayn memleketini Arita esaslı bir tahkikat yapılmasını 
teahhüt altına sokacak imzayı verme - kat'i olarak vadetmiş ve teminat ver-

,· 

---- -

' -• 

den evvel bu teahhüdün ne olabileceğini ~dra, 26 (Ö.R) _ Şanghay İngiliz Japonlara karşı büyük Gerillll harbı yapan Çankayşek 
açıkça görmek istiyor. Bundan dolayı da deniz otoriteleri Japonlardan Svatov ll- başlamışlar ve iki İngiliz gemisini Hong liyeceğini yazıyor. 
Çemberlaynı da tebrik ederiz. manına İngiliz gemilerinin serbestçe gi- Konga gönderilmek üzere limana eşya Tokyo, 26 (A.A) - Hariciye nezare-

Londra 26 (A.A) - Bu sabahki Ingi- rip çıkmaları hususunda teminat iste- çıkarmaktan menetmişlerdir. tinden bildirildiğine göre, Japon aleyh• 
liz gazeteleri Moskova müzakereleri et- mişler ve aksi takdirde ticaret gemileri- Bundan başka İngiliz kaynaklarından tarı Çinlilerin girmelerine mfuıi o]ma}ı 

mı;. harp gemilerinin himayesi altında alınarak verilen bir habere göre Han- için Kuvangsu etrafındaki abloka şid• rafında çok muhteriz davranıyorlar, 
gelip gideceklerini bildirmişlerdir. kovda yeni bir hAdise daha olmuştur. detlendirilmiştir. Maamafi.h yiyecek ve 

Tiı;nes .~azet"."i, ~~skova hü~üm~~e Hongkong, 26 (Ö.R) - Japon konso- Times gazetesi İngiliz hükümetinin lüzumlu levazımın Kuvangsuya ithaliıı8 
Ingılız mumessıllerının hafta tatili gun - !osu Hongkong sevkülceyş mıntakasının Tiençin hlldisesinin mahall1 olarak hal- müsaade edilmektedir. 
!erinde de devamlı temas halinde kal- fotoğraflarını çekerken suç Ustti yaka- !edileceğini hfil& ümit ettiğini yazıyor. Nevyork, 26 (A.A) - Gazeteler ~ 
dıklarını ve Ingiltere büyük elçisinin lanmış ve derhal tevkif edilerek fotoğ- Daily Herald gazetesine göre, İngiliz Şark buhranı ile hararetle meşgul ol• 
bugünlerde Molotoftan yeni bir mülakat raf makinesi müsadere edilmiştir.. Bir kabinesi gelecek çarşamba toplantısın- makta devam ediyorlar. 
talebinde bulunacağını yazmakla iktifa müddet sonra konsolos serbest bırakıl- da o zamana kadar ihtilMı Japon hükll- Nevyork - Daily - Nevs gazetesi, tel<• 
ed' mış ise de çektiği fotoğraflar aslı:ert ma- meti muslihane bir tarzd>ı halletmek te- rar Japonyaya karşı zecri ekonomik ted• 

ıyor. ka.İnlarca develope edilmektedir. mayüliinü göstermezse icap edecek mu- birler tatbikini istiyor ve Amerika ıle 
Daily Telegraph, Ingiltere hariciye ne- Londra, 26 (A.A) - Londra gazete- kabele bilmisU tedbirlerini tesbit ede- büyük Britanya menfaatlerinin bugüll ---.-..-""';a 1 zaretine Moskova elçiliğinden uzun bir !eri Tiençlnde İngilizlere yapılan yenl cektir. birbirinin ayni olduğunu yazıyor. 

Moskova müzakerelerinde bıılıınan telgraf geldiğini ve bu telgrafta hentiz bir takım fena muameleleri kaydediyor- Nevs Chron!cle gazetesi kabine hari- Buna mukabil Nevyork .;I'imes gaze-
B. StTang Üzerlerinde anlaşma hllsıl olıruyan nok- !ar. el siyaset komitesinin bugün toplanarak tesi İngi!terenin şimdilik derhal şiddetli 

radan aldığı bir habere istinaden Ingil- talar tasrih edilerek bundan böyle takip Svatovda Japonlar ablokaya tekrar Rus - Japon münasebetlerin! tetkik ey- bir harekete geçeceğini zannetmiyor. 

tere hükümetinin Moskovadaki mümes- oluna.calı: hattı hareket etrafında bazı 
siline talimat göndererek Baltık devlet- tavsiyelerde bulunulmakta olduğunu biL 
!erine de şamil olmak üzere Ingiliz -Rus diriyor. 
karşılıklı yardımının otomatik bir tarz- Bu gazeteye göre, Ingiltere hüküme
da işlemesine dair Molotofun bütün ta- ti, bu telgrafı tetkik ettikten sonra in -
leplerinln kabulüne mezuniyet verdiğini giliz büyük elçisine müzakerelere de -
yazıyor. 

Sulhu kurtarmak için 
-------~~~---~--~-----~--~~-~-~--~' 

Ekselsior şöyle diyor: 
vam için yeni talimat gönderilecektir. 
Sovyet noktai nazarına yaklaşmak üze
re yeni bazı tavizlerde bulunulacağı söy
leniyor. 

Berlinde ve başka yerlerde Japon işi
nin Çemberlaynın hattı hareket.ini de-

Bitlerin yeni bir nutku 

Fransa elinden geleni yapacaktır 
Fakat tehlikeyi de azimle karşılar 
FRAH.SIZ BAHRİYE HAZIRIHIH HUrKUHDAH) : 

''Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm 
haksızlığı tamir için birleşmiştir,, 

Berlin 26 (Ö.R) - ltalyan eski mu
haripleri, sabık Alınan muhariplerinin 
geçen seneki ziyaretlerin! la\ie için Mü
nih ve Berlini ziyaret etmişlerdir. Füh
rer 500 sabık Italyan muharibin! teftiş 
etmiş ve akşam şereflerine verilen ziya
fette hazır bulunmuştur. ltalyan eski 
muhariplerinin reisi demiştir ki: 

c- Askerler harbın bir fedallilık ol
duğunu hissederler. Bütün milletler bu 
fedakhlığı aynı cesaretle kabul etmiş
lerdir. Fakat sulh zamanında her millet 
yalnız kendi istifadesini düşünmüştür. 
Hacalet ve haksızlık içinde birleşen Al -
man ve Italyan milletlerinin anlaşmala
rı zaruri idi. Faşizm ve nasyonalizm sulh 
haksızlıklarını tamir için birleşmişler -

dir.• 
Führer şu cevabı vermiştir: 
c- ltalyan eski muharip arkadaşla

rımızın ziyareti iki müttefik memleketi
mizin kudretlerinden korkan devletler
le muhat oldukları bir zamana tesadüf 
etmiştir. Eğer demokrasiler bizi ezmeğe 
teşebbüs edecek olurlarsa eminim ki iki 
ihtilfil imizin kuvveti ve sarsılmaz azmi 
bu istikamette her teşebbüsü akamete 
mahkOm edecektir. Genç milletlerimiz 
istikbale emniyetle bakıyorlar. Italya 
ve Almanyanın büyüklüğü namına bir 
olduğumuzu tarih ispat edecektir. Sizin 
Duçeniz bütün dünyanın hayallerini tek
zip etti ve Italyayı kudretli ve korkulan 
bir millet yaptı. Birleşik iki büyük mil
letimiz parlak istikbale doğru itimatla 
llerliyebilirler.> 

Münih 26 (A.A) - Italyan eski mu-

Hitler, Mııssolini ve Ciano 

hariplerinin şefi Carlo Deleroix'nın riya- teşkil edildiği şu sırada bizi ziyaretiniz
setinde gelen 500 Italyan eski muhari - den dolayı bahtiyanm. Demokratik ve 
bini kabul eden Hitler, ltalya ile Alman- kapitalist plütokrasi tarafından mukad
ya arasındaki hedef birliğini tebarüz et- deratı.mızı tayin etmek hususunda sarf
.tirerek demiştir ki: edilen gayretlerin iki milletimizin müş-

- Aramızdaki ittifak sayesinde müş- teorek kuvveti önünde muvaffakıyetsiz
terek düşmana karşı müşteorek bir cephe !iğe uğrıyacağından tamamiyle eminim. 

• 
25, 30. 5, ıu 

Versailles, 25 (A.A) - Bahriye nazı
n Camplnchl, general Hochen 71 inci 
doğum yılının tesidi münasebetiyle söy
lediği nutukta ezcümle demiştir ki ı 

- İsmi milli müdafaanın sembolü 
olan Daladiyenln arkasında, Fransız 
kendi evinde mesuttur .Fransızlar başka
sından hiç bir şey istemiyor, fakat hu
zurunun kimse tarafından ihllll edilme
mesini arzu ediyor. Medeniyet dünyası
nın baı;ına gelebilecek en biiyük felaket, 
şu Fransız realitesini görmemekte ısrar 
etmek olur: Azimli bir ..,f, mütesanit 
bir hükümet, müttehit bir millet .. 

Fransa tehlikeyi bertaraf etmek için 
elinden geleni yaplill§ ve yapacaktır. Fa
kat bu tehlikeyi azlmklir bir surette ka
bul eder ve hiç bir halde hürriyetini ba
nşa feda etmlyecektir. 

Verdun, 25 (A.A) - Verdun zaferi
nin 23 llncü ytldönllmü münasebetiyle 
bir nutuk veren general Garnelln, Ver
dun kıtaatırun kahraınanhğıın hatırlata
rak ve Petainl thlınle yt.dettikten 80n.-
ra demiştir lı:i : Pariate Jofer heykeli önünde Fransız defi toplan 

•İhtilfilln çocuğu olan ve 1792 den ediyoruz. !etlerin ittihadıdır. Verdun ölüleriY]I 
1918 e kadarki mücadelelerde doğmuş Bizzat imparatorluğumuz, •İşletilecek birlikte hepimiz zaferin bazı ihtiraslııtJ 
bulunan Fransız milletinin, hudutları bam maddeler• temini işinden bambaş- ve gayretin karşısında tereddüt etmelt' 
dahilinde taksim kabul etmiyen ve hu- ka bir şeydir. Bu imparatorluk hayra- le kazanılamıyacağına ve hürmetin ~ 
dutları ötesinde de hiç bir §OY istemi- ğımızm ve medeniyetimizin etrafında I tavizlerle satın alınamıyacağına kSJ"' 
yen bir bütün olduğunu. tekrar ilan birleştirmeğe muvaffak olduğumuz mil- bulunuyoruz. 

Hayat, icap ettiği zaman mevcudiyetleri ve dış siyaset sahasındaki Alınan meta
ve istikballeri için son fedakhlığa kat- libatını tebarüz ettirerek demiştir ki: 
lanmağa hazır olan milletlerindir. Biz tabit hayat şartlarını istiyoruz. 

istikbalde ltalya ve Almanya için müş- Biz Versailles haksızlıklarının tamirini 

tereken bu fedakhlığı yapacağız millet- istiyoruz. Avrupada ebedi olarak fakir 

!erimizin bu yıkılmaz müşareketi karşı- fir hasım kalmamak azmindeyiz. işte ta
sında diğer Al.emin bütün taarnızlarını kip ettiğimiz hedef. 

akamete uğrıyacağına ve istikbalin her 
şeye rağmen faşist ltalya ile nasyonal

Sosyallst Almanyanın olduğuna inanı-

Gobels, çenber siyasetinin boş oldu
ğuna da işaret ederek şöyle demiştir: 

Almanya bugün 1914 de olduğu gibi 

yorum.• 5lyasetsiz değildir. 1918 Teşrlnlsanlsl 

Essen 26 (A.A) - Mıntaka nasyonal tekerrür etmiyecektir. Alman milleti bir 

Sosyalist kongresi münasebetiyle propa- kütle gibi Führerln müttefikan arkasın
gand>ı nazın Gobels bir nutuk söylemi§ dadır. 

Beri in 2 5 ( A. A) - cCermanizm g\İ' 
nü> bugün Almanyada tesid edilmiştir· 

Eger 25 (AA) - Cermanizm ]<oır' 
gresi Hitler gençliğinin büyük. bir teı'' 
hüratile nihayet bulmuştur. Bu tezahür"1 

esnasında Henlein, Südct gençliğine hİ" 
tap ederek demiştir ki: 
Büyük Almanyaya dönmek gibi büyiil< 

bir ıaadete ermiş bulunduğunuzu unut' 
mayınız. Bu saadete layık olduğuoııı• 
iabat ediniz ve bunun için de hudut1•11' 
mızın dışında ya§ıyan, çalışan, iztıraP ~~ 
ken ve mücadele eden milyOnlarc& ~ 
man vatandaşının mevcut olduğunu tıif 
bir (UUll&n unutmayınız. 


