
r44-.-GAZ~~l-B~U~L~V~AR~l~l!!!ll!ll ........ 44 ..... 19._o. __ ı_o~ı~66~Kırk~~Dö~rd~tblcll~--T-d!!!!!l!!l~!!!!!!!!!~l!6-----l.ıilıııııim!!!ılİi!!!!!!lm~!l!ıııı!·e·~z~lr~an~Ç81'38111~;=;:;.;.~~.~'=!9~.~============::;;;;;::;;;;;;~ 
1 -l~tiyaz sahibi: ŞEVK.ET BiLGiN 

Bqmuharrir ve umumi neşriyat mildtlril: 

- - - - - --- - -

HAKKI OCAKOôLU 

ABONE ŞERAiTi 

OSV All KODDJ:'11 Tllrkiye için ~ lçlıı 
,................ 2400 JtOO 
Alla Clfliılt • • • • • • • • • • • • • • • 7'50 J ISO 
Günü geçmif nüah&Jar (25) Jmruıtur. 

TELEFON: 2697 

ilin münderecabndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. CümJu.ıriyeth& w Cümhuriyet ettrifti" 'bekçbi, ıa'bahlan çıkar siyasi gazetedir 

Antakya bayramı 
Hatayın kurtuluş ıöreni 

Dün Antakyada Tayfur Sökmen Al
bay ~ükrü kanatlının huzurileyapıldı 

• 

/tt1illi Şef Hata,y halkına sevgisini bildirdi· 
Antakya 27 (A.A) _ Hatayın kurtu· balkona çıkılmış burada Halkevi adına yıl ayrı kalmanın ıstırabını ve iştiyakını 

l~unun ilk tesit merasiırii bugün Halk- Remzi Siboz halka hitaben bir nutuk Atatilrkün açtığı nurlu Ufuklara koşa
evınde yapılmıştır. Merasimde Antalya söylemiştir. Remzi Siboz nut.kunda de- rıtk telafi edeceğiz. Bize bugtinü idrAk 
mebusu Tayfur Sökmen, albay Şükrü miştlr ki: ettiren büyük Atamızın aziz ruhu pd 
Knnntlı, nıc~uslarımızdan Rahmi Apak cBu yurd tarihin doğduğu gUndenbc- olsun. Milli Şel İsmet İnönil çok yaşa. 
ve Cevdet Kerim Incedayı, Antep me- ri Türkün bayrağı ile ~!gelendi. Ebede sın, bu davada ~alışan bütün büyükle
busu Dr. Abdurrahman Melek başkon- kadar yine o bayrağın gölgesinde kala- rimiz var olsun.> 
.solosuınuz Denli, Abdülgani Türkmen, caktır. Onu bu mazhariyetten mahrum Sürekli alkışlarla karşılanan bu nut-

Macar Ticaret Nazı
rının seyahati 

Varıova 27 (ö.R) -Macar ticaret, en
düstri ve münaka1it nazın buraya gelmİf
tir. Buradan Eatonya ve Finlandiyaya gi
decektir. 

·--------' Yeni Am Matbaasında Buılmp. 

Hatayda ordumuzu" bir 31üriiyiif renni 
Parti ve IInlkevi başkanları, Parti idare etmeğe yeltenenler hüsrana uğrarlar. ku müteakip merasime son verilmiştir. 
heyeti üyeleri, jandarma umum kuman- Hatayın kurtuluşu S Temmm 938 oJ'- Halkın büylik sevinci her an artmak. 
danı ve yüzlerce Hataylı bulunmuşlar- dumezun Hataya bir ışık tufanı gibi ak- tadır. Şehir baştan başa bayraklarunız
dır. Binanın önünde izciler yer almışlar- tığı gün tahakkuk etmişti. Bu yurdun la donatılmıştır. Asıl bUyUk kurtulll§ 
dL IIalkcvinin etrafında da binlerce halk yirmi yıl bir hasreti vardı. O da ay yıl- bayramı 23 Temmuzda yapılacaktır. 
toplanmış bulunuyordu. Merasime Hal- dıza duyduğu derin hicran ve iştiyaktı. Bayram için hazırlıklar devam ediyor. 
kevi gençleri tarafından çalınan istik- Bugün artık ay yıldızımızın nuru al- MtU..t ŞEFtN TELGRAFI 
141 marşı iJe başlanmış, bundan sonra tında önUmüzde açılan gen.iş ufka, refa- Antakya 27 (A.A) - Hatayın ana va-
bir konser verilmiştir. Konseri müteakip ha ve saadet ufkuna kopcağız. Yirmi _ SONU 4 ONCO SAHİFEDE _ 

Stalinin riyasetinde fev
kalide bir içtima yapıldı 

Bir lngiliz Vis Amiralı 
lngiltere ile Japonya arasında harp 

olursa Japonya ezilecektir diyor 
Hayal 

,--*--
Nihayet insan-
ları bir miiddet 
oyalar 

--h-
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Manevralarını Ağustosta yapacak 
Bir ltalyan filosu Lizbonu 

lngiliz """ """"' tuo.u 
Londra, 27 (A.A) - Amirallik maka-,Jmaia çekilmesi ve bavuzlanrnaaı lçinjrak temmıa ayına tesadüf ettirilmesine 

mı bildiriyor : bu gemilerin müreUebatma verilen nor- karar verilml§tlr. Bu suretle donanma 
Ana vatan fi1owna memup ıemllerba mal ,_ t.lnlerl devre.mm ileri alma- ..._ IOHU 4 ONcO SAJdnDB -

Siyasi Büro Japonyaya karfı enerjik 
harekete lngiliz - Franaız- Sovyet paktını 

bir an evvel akdetmefe karar verdi 

Şanlı Donanmamız 

Bugünlerde Marmara
da manevralar yapaca 

lıtanbal 21 (Ha.,,ıi) - Donanmama% bugünlerde Marmartul 
maneuralar yapac:alııu. Ba.ffa Y auu.zuma.z olmalı ibere yapıl 
~ak bu maneuralara Nrİ har_p ıı.emilerimizin r>e JeniMıltılanm 
da iıtiTalr eJecelcleri öirenilmııtir. 

"Üç Yıldız,, 
Çok büyük bir aWua ile okunan 
•KARIMA BENZİYEN KA
DIN•, •YUVAMI KENDiM 
YIKTIM• ve •ALNIMIN KA
KA Y AZISb ts1ınH ve ha.ldJd 
h.yattan •hnm•ı maceralardan 
IOllra •YENİ ASIR• için yeni 
bir eser cl8ha hazırlamıştır. 
Evvelkiler bdar zevkli ve he
yecanlı olan bu yeni eserin adı 

Karımdan 
Gizlediğim 

Sır 
Pek yakında IMŞrine başlıy • 
calmm bu hayat fadumı oka. 
mala şimdiden bamlamım. 



• • 

TAR1Hl ROMAN Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 

9-

Ne sonsuz bir gece? .. Ertesi aabah tatacak
lar1. zafer ve intikam sevincini hatırlıyarak 
zevkli düşüncelere dalan Türkler, derin bir 

28 

$EHiR HABERLERi 
Kükürt işi 
Vilayetin bir tavzıhi 
Kükürt ve bağlardaki küllemeden bah

seden 2 3 /Haziran/9 39 tarihli nüshanı
nn üçüncü aahifesinde (ziraat vekaleti) 

başlıklı yazınız okundu. Bu sene külle-

Yeni göçmen kal ileleri gelecek 

Ur lada •• yuz goçmen •• 

• yapılıyor evı 

Hayal 
-*

Nihayet insan-
ları bir müddet 
oyalar 

-~-
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- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHII'EDE -

menin vukuunu önceden anlıyan eie böl- h 
1 

h 
1 

ğer milletlerin üstünde bazı haklar 
gesindeki ziraat te,.,kkülleri müteaddit Göçmenlerin er tür ü i tiyaç arı tesisine uğraşmaktadır. 

sabırsızlık içinde onun bitmeaini bekliyorlardı 
yayımlerla bütün bağctlann dikkat na- Buna ilaveten henüz manası ka· 
zarını celp ve hatta bu husuota gazetenize şimdiden temin edilecektir tiyetle ifade olunamıyan hayat saha-
verilen yazılarla tamim ve ne§redilmifti. sile de hudutları meçhul istila emel· 

Ben tehit olmayı, canıma minnet bi- ve neşe nişanesiyle birlikte hafif bir Kükürt temım ve memlekete ithali Bu mavs.iınde Bulgaristandan ve Ro- hale geçmeleri için her türlü çalışmalar leri beslem~ktedir. . .. 
lirim ... Dünyada bundan büyük bir hüzun gölğesinin dolaştığı da fark devletçe doğrudan doğruya Etibanka ait manyadan ana vatana iltica edecek göç- simdiden tesri edilmiştir. Hedeflen ve gayelerı teayyun ey
devlet olur mu L. Endişem o yüz- ediliyordu ... Mekmet beye yaklaştı: bir vazifedir. Piyasada kükürt bulunma- men kardeşlerimiz için Sıhhat vekAleti ' İleride şikayetlerle karşılaşılmaması !emiş bu İstilacıların, hala hakdan, 
den değil, karde§... Memlekettelci - Oğlum Mehmet... Seni öz oğ- dığı hakkında yapılan ilk müracaat üze- iskan idarelerince büyük hazırlıklara için göçmenlerin dağ köylerine yerleşti- adaletten bahsetmeleri cidden gülünç 
bacı (•) aklıma geldi ... Sana, bunu lum gibi sevdiğime ve pek ziyade rine lzmir ve Manisa vilayetleri ziraat başlanmıştır. Göçmen nakliyatına he- rilmelerinden imtina edilecektir. Gele- oluyor. istekleri Balkan Antantı 
evvelce de anlatmıştım ... Emine ök- takdir ettiğime, her yerde hazır ve müessese ve te~kkülleri yolile mevcut men başlanmakla beraber gelecek göç- cek ilk göçmen kafilesi kısmen Urla ve devletleri arasına n'fak sokmak on-
.uz .. • lcim•••ız' b.·r kadındır ... Bana bir nazır olan Mevla şahidimdir ... Mılle- vasıta ve imkanları derhal ve tamamen menlerin sayısı kat'i olarak tesbit edil- Menemen Ali ağa nahiyelerinde iskan l f • ık k 1 'ı ki 

~ · d "ildi Sıhh k"l ti, ·· nl edilecektir arı zaa a ugratma ve o ayı a 
hal olursa onun büsbütün yalnız ka- tin ekmeği sana helal olsun ... Tanrı kullanarak duru,u düzeltmek için gereki ','.;; i~fn c~ilecekf!.;:il~;et ;;ç~ Yeni gö~ınenler için Urla kazasında yutmaktır. . . . .. . 
lacağını ve bu vaziyet kar§ısında pek yolunu açık etsin ... Tuttuğun işi rast teşebbüıleri zamanında yapml§lardır. ra tebligatta bulunmuştur. Göçmenler yüz göçmen evi inşa edilecektir. Bu ev- Fakat çok yakın tarıhın tecrubelerı 
ziyade üzülüp sıkılacağını düşünüyo- getirsin .. Gel bakayım evvela helal- Ziraat vekilinin kükürt tedarik edile- gelince sağlık ve müşahede muayenesin- lerin beheri 476 liradan eksiltmeye çı- meydanda dururken Balkanlarda bu 
rum... )aşalım. Öyle ya, hangimizin öleceği ceği hakkındaki yazwna gelince: den geçirilecek, dezenfeksiyon işleri karılmıştır. Bilfilıare Ali ağa nahiyesin- durağa düşecek hiç bir millet tasav-

Geçenlerde Geliboludan haber ve hangimizin kalacağı ne malum~.. Bunun yersiz olduğu ve bundan sonra tamamlanacak ve mahalli mürettepleri- de de göçmen evleri yapılacaktır. vur edilemez. 
geldi... Yakında bir yolcumuzun Kanije kumandanının sözlerinde bağlara kükürt atılmıyacağı hakkındaki ne sevkedilecektir. Geçen sene gelen göçmenlerin çift Türkiyenin barış cephesile kurdu-
dünyaya geleceğini öğrendim... derin bir sevgi ve teessürün tevlid kanaat çok yanlıştır. Ve bu gibi kanaat- 1:ı". me~si;11de gelecek göçmen kafü~- ~ayvanı, toprak, toh~uk ve ~esken ğu iş birliğinden sonra da Ankarayı 

k . · k ·• · h 1 b • k r d b' lerının bu· an evvel yerlestırilınelcrı, ihtıyaçları tamamen teının edilmiş bu- A . . ed Balka A 
itte zihnimi yoran bu ımseaız a- ettıgı eyecanlar, titreklikler sezili- ar agcıyı fllŞırtara zarar tev ıt e e ı- toprak sahibi olmaları ve müstahsil bir lunmaktadır. ve tınayı zıyaret en n n-

dınla doğacak çocuğumun vaziyetle- yordu... lir. Bunu ancak bağdan ve üzümden an- tantı reisi Gafenko Balkan Antantı· 
ridir ... Ey .. Haritada her şey yazarı.. o dakika da, karşısında büyük bir lamıyanlar iddia edebilir. Çünkü bu gün- K~ ra ntı·nada nın gayelerini üç kelime ile, tam bir 
Şimdiye kadar bin beladan yakayı saygı ile duran Mehmet beyin elin- !erde ve hatta bundan günlerce sonra vuzuhla ifade eylemiştir: 
kurtardık. Acı patlıcanı kırağı çalmaz den tuttu ... Onu bağrına doğru çek- usulüne riayet ederek kirece karıştırıla- b • • t Jd lstikli~ teaanüd, ıuUı ... 
amma, bakarsın, yarın belki de ba- ti ... Kucaklaştılar... 'ak atılacak kükürt bağları kütlem eden l Y CJ 0 a Ye 0 U Binaenaleyh Türkiyenin Fransa 
§ıma bir hal gelir ... Bunun için ev- Bunu mütaakip paşa, sırmalı bir kurtarır ve hiç bir v .. kit zararlı olmayıp -& ve lngiltere ile barış lehine iş birliği 
velce, her şeyi hazırlamak lıizım ... hamail ile yanına asılı altın kılıcını '::ıilakis üzüm kalitesini yükseltir. Avuçla Ayrancı Niyazi, Hüse• yapması balkanlılar arasındaki bu üç 
Ben ise hepsini, çok evvelden hazır- çıkardı ... onu Mehmet beye verdi: atılan atma u•ulü daireoinde atılmıyan düşünceyi zaafa uğratmış değil, il-
ladım... Bak kardeı... Şu kÖ§edeki - Bu sana benden bir yadigar kükürt sılbmlarda yanık lekeleri yapa- yin Birgünü bıçakla akis kuvvetlendirmiştir. 
metin hurcu(••) görüyor musun? .. olsun ... Bunu en mükemmel bir tarz- bilir. öldürdü Hayat sahası içinde bulunması çok 
işte hazırladıklarımın hepsi bunun da kullanac:ığından eminim ... Onu, NETiCE: Kükürdün lmllanma zamanı muhtemel topraklan tecavüz edile-

d • 0 mi 1 k d Evvelki gece saat 22 sularında Karan- 1 k b k ) h 1 içinde saklıdır ... Bir miktar altın ... yanın sıra taşıdıkça hep beni anarsın. geçmiş egildi1'. zü er o uncaya • ar mez çe i ir a e a ine getirmiş-
.. k 1.u11 l b ı K f · tinada Neşet sokağında bir cinayet ol- . ve bazı lı:umaflarla birlikte .. Y eıil bir Sonra efrada dönerek dedi ki: ~ü ürt " anı a i ir. ey iyetın gazete- tır. 

atlıls keseye sanlı vaaıyetnarnem de - Aslanlarım... Bugün, ömrü- nizle tavziltini Tica ederim. muş, Hüseyin Birgün adında birisi Türk • Fransız anlaşmasının Suri-
. al' · bu cinayetin kurbanı olmuştur. Katil, bu hurcun içinde bulunuyor .. Eğer müzde bunca yıldanberi beklediği- lzmır v ısı yede, Lübnanda fena tesirler uyan· 

Hüseyin oğlu Niyazi Turalı adında 30 
dü§man kaleye girmez ve bizimkiler miz, en mutlu günümüzdür ... Dev- E. Aykut dırdığı veya uyandıracağı iddiaları 

yaşında bir delikanlı, maktul 44 yaşın-
onu tepelemeğe muvaffak olurlarsa let, millet, İşte sizi bugün için besle- -*- da bir adamdır. Cinayetin kısaca sebebi da manasızdır. 
bunu karıma teslim edersin .. Onu di, büyüttü ... Görüyorum, i•te hepi- Üfomobı"I Zira bu anlaşma ile Suriyenin ve • cehalet ve sarhoşluktur. Maalesef katil 
Allah emaneti olarak sana bırakıyo- niz de, tıpkı aslanlar gibisiniz ... içi- Lübnanın tamamiyetini muhafazayı de maktO.I de aile sahibi, evli kiırıseler-
rum. Vasıyetname de yazdım am- nizde bir korkağın, bir kahbenin bu- • t • • _ı dir. Ikisi de düşüncesizliklerinin kur_ Türkiye de tekeffül eylemiştir. 
ına, sen Emineyi gördüğün vakit lunduğuna hiç ihtimal vermiyorum.. gezın ISIOne hanı olmuşlardır. Akdenizi bir İtalyan gölü haline 
ağızdan da ona söylersin... Çocuk Bu kale, Rumeli yakasında, sınırımı- İki kişi bir kurşunla Geceki cinayetin sebebini araştırmak getirmek hayali kar§ısında Akdeniz 
eağ salinı dünyaya gelince eğer er- zın en mühim bir koruyucusudur.... için, bundan bir hafta evvelisine rücO. kıyılannda oturan milletler, tehlik.e-
)<.ekae adını Mehmet, kızsa Ayşe koy- Onun düşman eline geçmesi, bütün yar~anmıştır eylemek lhundır. Seyyar ayrancılık nin nereden geleceğini anlamıyacak 

H G liboı d R 1. . . b" "k b' hlik kil Evvelki gece saat hır sıralarında Şa- kada · d ··ıı d' JUD... em e u a oturmasın... ume ı ıçın uyu ır te e teş şal 1 da d.'-k t b' udise 1 uaparak 3 ı..:•ililı: ailesi efradını geçindi- r ızansız egı er ır. 
r • h kalk 1 bula · ed bili' B d'. · · yo un şayaru ı<' a ır "" 0 

• ' ""' S 1 la 1 S · h ,yocugunu a p sın atan gıt- e r... ura ya uşman gırmesıne mus ve iki kisi , bir kursunln yaralan- ren kaü1 Niyazi bundan bir hafta evvel on an aşma r a urıye, mu te-
eiıı... Benim lstanbulda, Bozdoğan meydan vermiyeceğinize ve bizi Hi- mıştır. ' ' Asım adında biriyle kavga ediyor ve ha- mel tehlikeler karşısında, kendisine 
kemerinde, babamdan kalma bir sara kapıyan Nemselilere, yaptıkları Daimi surette Şaşala makine işleten karet görüyor. Asım mahkemeye veril- Katil Niyazi emniyet ve huzur temin edildiğini 
evim var ... Bunu Emine de bilir ... bu küsta1ıhklarının cezasını çektire- 'lOför Rüstem evvelki akşam •Ş• adında eliği zaman Niyazi, müdafaa şahidi ola- rn4tir. görmekle bahtiyardır. Bu hakikatleri 
Zannederim timdi boş duruyor .... ceğinize katiyyen emin bulunuyo- h.~ k:"111'ı bed rab~likrine alakıanı~ Ş~·kala gö- :·ak Hüseyin Birgünü gösteriyor. Fakat Totaliter devletler de pekila anlıya-
! b 1 . 1 K dil . . N . d 1 ki turmuş, ora a ır te r ıçere epey- H B ahk d ki ehad Hissine mağlO.p olan Hüseyin Birgün cak ve takdir edecek mevkidedirler. 
§le u eve yer epın er... en erı~ı r~m... etıc-; .e ya~~r ı arı.nızı P~- ce sarhoş olnıu..'tur. . üseyin irgün m eme e ş e- bu sözlerden müteessir olarak Niyazinin 

rahat ya§Eltacak dere<:ede onlara bır dışahımıza bıldırecegıme emın olabı- Gece yarısından bir saat sonra Izmi- tiyle hlldiseden ademi ma!O.mat beyan yanına geliyor: Lakin hayal sukutile karşılaşma-
~eı:vet bırakıyorum... Çocuk oğlan lir siniz ... Bütün terakkileriniz, daha re dönmek ilzeı·e şoför Rüstem, ınaki- eylemiş ve Niyazinin nefret ve husume- nm acısını kendi umumi efkarlann-

la Tah 1 dir - Ne istiyorsun benden, başıma belA d · 1 k )'( J • tah ik olursa okutsun r... si İne son şimdiden hazırlanmıştır... Arş, ile- nenin · eksiyonuna geç~ ve süratle tini celbeylemiştir. mı kesildin? an gız eme eme ı e orta ıga r 
derece dikkat edilsin... riye, koç yiğitlerim ... Allah yolunu- Izmire doğru gelıneğe ba~laınıştır. Bir Niyazi Turalı evvelki gece kafayı eyi- ve nifak tohumu saçmak arzularına 

Bana l• • ..:ı. bi ı. !arak · · k . aralık tabancasıru çıkaran Rüstem ha- ce tu"tsül' edikten sonra ikinci Karantina Ve iki adam altalta, üstilste birbiriyle b' t" l" ) be 1 ) ıay... r evıat o yetıştı- zu açı ettm... b' k 1 t t . t' B dan ır uru ga e ça amıyor ar. 
·1m . k '• b' liınd' T' ak' b' . . .. . vaya ır aç e a eş e ınış ır. un mahallesine gidiyor. Bu sırada Hüseyin kavgaya tutuşuyorlar. Niyazi, bıçağını H 1 'h t . 1 b' "d 

rı eaı en at ı ır eme ır... ıry ı paşanın ır ışaretı uzerı- sonra tabancasını cebine yerleştirmek çekerek Hüseyinin karnına iki defa sap- d ayal, nı b~l~e Fınsak n arıih 1!' muf • 
Kara pençe - Allah sana uzun ne, geceden zeytinyağiyle zencirleri istemiş, fakat tabancanın ateş almasiyle Birgün kornşulariyle birlikte kapının lı ka y al Hils . et oya aya ı ır. a at n aı za er 

1 M h be 1 1 ·ı ) k h b k d h d Ş b cakJ önünde oturuyordu. T••çı Hüseyin de, yor ve çıyor. ar anan eym, hakik t' d' H k'k ti · b"f' ömür er versin e met y .. nşaa - yag anmış o an asma öprü, iç eın en isi, em e Bn. • • a a- ..., hadiseyi müteakip memleket hastanesi- l klı• a m
1 
ır. 1 a _ı a .. er

1
m u kun çıakp-

lah yakında onlara kavuşur ve evla· gürültü yapılmadan yavaş yavaş rından yaralanm~ardır. Yaralı kadın Hüseyin Birgiinle birlikte kapıda otu- kledil' d ld h ta .. a gı an aşı acagı gun er ço uz 
dı diled .• • 'b' b" .. "'' t b' . d' 'ld' • hastanededir. Tahkikata başlanmıştır ruyordu. ne na ıyorsa a yo a aya goz- d • 'ld' 

nı ıgın gı ı uyu.ur, er ıye ın ırı ı... * · 1 . . egı ır ... 
- - N' . ka d T H" ini k ennı yumuyor. A 

edersin... Küçük Mehmet, Kanije muha- ıyazı, pı a aşçı usey e onuş- Katil, hadise gecesi sabaha ka,..ı Eş- HAKKI OCAKOvLV 
Bu sözlerden sonra Mehmet bey sarasını anlatan kitabın bu kıs- su••rmelt• sokakta tuğu sırada sırf Hüseyin Birgüne i§it- -. r rmek için· refpaşa civarında yakalanmıştır. 

ve Kara pençe sustular ... Yarın ko- mını bitirip bundan aşağısını okuma-
1 

· HAdıs' e •-L'-"·-tına müddeiumumi mu- .••••••••••••••••••••11•••••."•.•••••••••••• 
____ ı. kı d k d · • ba ı d d d b k İki 1r;.,; b~• 1a:,._ - clnsan erkek olmalı, sözünün eri UUUUA<O H 
!'GU1A yameti üşünere erın, ga ş a ığı sıra a, sesin e İr e- .-....pa ..., auy avini B. CeW Varol el koymuş ve suçlu :. atay lÇIO 
sonsuz hülyalara daldılar... siklik, bir kırıklık, bir yavaşlama baş- yüzünden yaralandı olmalı, verdiği sözü tutmalı, sözden dön- ag·ırcezaya verilm'ışt'ır. •• 

E balı d mek ayıptır> gibi bazı cilmleler sarfet-Ne sonsuz bir gece?.. rtesi sa gösterir i... Kemerde Sürmeli sokakta bir vak'a : Hatayın ana vatana kavuşması do-
tadacakları zafer ve intikam sevin- Çünkü bundan aşağıki satırlarda olmuştur. Sürmeli sokakta oturan İbra- ----------------Z-E--H-İ_R __ L_E_H_M __ E___ :ıayısiyle Cilmhuriyet Halk Partisi 
cmı hatırlıyarak zevkli dü•üncelere babası Mehmet beyin ne suretle ş~ him oğlu Hasanla Ra~it oğlu Sabitin K V L V P L E R :tarafından büyiiklerimize çekilen 
d 1 T .. ki d . b' ~b 1 k 1ı· ld - 1 1 k 'd' M h araları acıktır. Bir duvar meselesi bu Yeniden tescil edilecefı VAK'A LA R l $telgraflara gelen cevaplar aşağıda 
. ~ an ur er: er~n. ır ~a ırsız ı ~t ~ ~gu an atı. ma ta~ ı... .~ "._le- ilci adam; birbirine dü~man yapmı,tır. Temmuz ayı ortasında meriyete gire- Ayşe, Aliye ve Hasan adlarında üç S yazılıdır. . . .. 
ıçmde, onun bıtmesını beklıyorlardı .. dı dmlıyen anasıyle evlatlık T urkan, Sabit evvelki gece komşusu HMana cek beden terbiyesi kanunu mucibince kişi yedikleri şekerlemeden zehirlendik- : C. - M~abbetinize .teşekkur ve 
işte artık o da sona ermiş ve boşluk baştan ayağa kadar kulak kesilirler- hakaret ediyor ve kızından münasip ol- spor kulüplerinin yeniden tescilleri icap !erini şikayet etmi§ler ve hastaneye kal- : ben de sızı tebrık ederım. u-1> 

sabahın yaklaştığını gösteren ilk be- di... mıyan kelimelerle bahsediyor. Hasan etmektedir. Bunun için kulilp kongrele- dırılmışlardır. Bu şekerlemeleri satan S . İSMET ~Öı~\J .. 
yazlıklarla hafif hafif ağarmağa yüz işte ... Gürültüsüzce indirilen asma bundan müteessir olarak Karadağ ta- ri toplan ktır Hüseyin oğlu Ağuş hakkında tahkikata : Hatayın ilhakı dolayısıyle tahassu-. 
tutmuştu... köprüden geçerek dışarıya çıkan bir bancas.iyle ihtilaflı duvarın arkasınd~ Kulüp~~e h~mali bir faaliyet baş- başlanmıştır. :sa~ bildiren telinize teşekkürle S 

ak akteşe başlamış; çıkan kurşunlarla Sa~ıt ]om ... +.-. Bütün' a"za ı·çın· yeni lisanslar * Kahramanlarda sütçü Stileyman :. tebrıklerımı sunarımB. M M :. Tiry İ paşa başında tulgası, arka- avuç aslan Nemselileri çok gafil bir ı d k z br k d - ~~ 
. .. o un an, arısı e a arnın an agu' hazırlanmaktadır. Alsancak, Üçok, Ya- sattığı sütil satın alarak içen Mustafa : . : · · : 

sında sık zencir örmeli rezhile orta- vazıyette bulınuşlar ve duşman ka- surette yaralanmıştır. Yaralılar derhal manlar Doğanspor Ateşspor ve Demir- oğlu Eyipte zehirlenme alAimi göriilmUş E Rcısı A. RENDA S 
da dolaşıy~r, sık sık oraya buraya rargahında derin bir panik meydana imdadı sıhhi otomobiliyle m_emleket has- spor k~lüpleri sır~iyle kongrelerini ak- ve hastaneye kaldırılınıştır. 5 Hatayın ana. v~~na. kavuşması he-5 
emirler yagdınyordu ... ilk baskın getirmişlerdi... tanesıne kaldırılarak tedavı allına alın- dedeceklerdir. -- :Yecan ve sevıncını bildire~ telgr~-: 
müfrezesi harekete hazır vaziyette Nemseliler, ilk önce, serd~r Yemiş- mıştır. Suçlu yakalanmıştır. -*- CAMLARI YAKMIŞLAR !°.'2" taldırn. İzharuhabbeolte~ yiiksekkk" edhiıı-: 
:l d M "fr · k d · Ha d 1 k -*- Ş E I · •sıya ve m eşe ur er,• uruyor u... u ezenın uman anı çı san paşa or usunun ge ere • _ ff R DE Eşrefpa.,..da Bayram yerindeki me- Ssevgi ve saygılarımı sunarun. S 
Mehmet bey, muavini de Kara .~nçe birdenbire kendilerini bastırdığına Antılııte ~ellerler SICAKLAR ARTTI z:rr içinde belediyenin diktirdiği çam 5 c. H. P. Genel sekreteri 5 
idi ... Mehmet bey Hiııann en ıyı as· zahip olmuşlardı. Bu haber bir yıldı- SOSyetesı toplantısı Yakıcı sıcaklardan sehirde bayılanlar fidanlarını ateş yakmak suretiyle zara- : Dr. AHMET Fboıt TÜZEB : 
k 1 · d be .. baba ·• 't b k .. ·· ·· ' d •h İ · A tik.it 1 t · · - ra uğrattığı görülen Ali oğlu Hasan ve ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • er erı arasın an §YUZ yıgı rım ça u luguyla butun or uga a zmır n e sever er sosye esının vardır. Pazar gününden beri hararet . . 
seçmi§tİ... Bir hançer gibi sivri pala hemen yayıldı... yHaılllkık t?pdlantısıl bir ktemmuz. tdarihinhde derecesi gölgede 32, 33 ve 34 arasında- :'::!:: Ali hakkında tahkikata baş- Ofı1137ucuları 'jfıtiyetlerf 
yıkla • d O d .. . evın e top anaca ve yem ı are e- dır Diin hah t bird g"lged ·, · bı rıyle aralanlan an ıran ve sıra a duşman korkudan kendı- yeti seçilecektir. · sa saa on e o e 

d 1 · hl ·ı kı k be · ki k b hararet derecesi 33 ilcen, saat on dört -*-göv e erıni örten zır arı e tıp nı ay . ~ıo. a mı açırmış ir va- Kiracıya yapdacak buçukta 32 ye inmiştir. 
çelik bir kale vaziyetinde duran bu ziyette ıdı... Zeminliklerden, siper- muamele- İki günden beri sayfiye yerlerine, 
fedayiler, ta§kın bir neşe ve sevinç )erden fırhyan fırlıyana ... Kaçan ka- Als akta Ali Ç tinka bul da p!Ajlara ve yaylalara akın başlamı.ştır. 
· · d 'd ') A lard be · 1 anc e ya varın Çeşm kal balıktır Y ıçın e ı ı er... y an rı on arı, çana... . Ruscuklu Hüseyin Ti!z B. Kemal Oru- e p!Ajları epeyce· a . a-
en tabii bir haktan, hürriyet nime- Nemse askerlerı, kovanlarına tüt- çun evden çıkması ;çlıı kapısını taşla- manlar kampına da dün bir çok aileler 
tinden mahrum eden düşmanların- sü verilmesini müteakip bunalıp de- dığından yakalanmıştır. çıkmıştır. 
dan öç almak saati, işte artık hulo.I liklerinden fırlıyan arılar gibi, birden- Bir kavga sonunda •• 

KUfadası fıe,.mesl 
Ey!Ql ayında yapılmakta olan Kuşa

dası - Efes kermes şenlikleri bu sene 
yapılınıyacak ve bu gibi sergi ve ker
mesler daha esaslı bir şekle ifrağ oluna
caktır. 

etmişti... O dakika da bunu dü§ünen bire ne yapacaklarını §aşırmışlardı... Cilmhuriyet meydanında Ömer oğlu 
müfreze efradının hepsi de demirden Kaçanlar hiç gerisine bakmıyor, yük- Sup!ll, sigara mesel~den ~v~a ettiği 
daha sağlam bir maneviyete malik !eri hafiflesin diye, ellerinden tüfenk- :: Ahm~ı, ıilet bıçagı ıle yara- lzmirin En Güzel Yeri 
bulunuyorlardı... Dü§manı tepele- leri, silahları atıyor, bembeyaz karla- ve Y mıştır. 
mek için, hep birden ateşe atılmağa rın üstünde mütemadiyen ko~uyor, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hazır bir vaziyette durmakta idiler.. kaçıyorlardı... a Gelenler, Gidenler a 

O aırada, Tiryaki pa•''. yava~ ya- ilk korkunun yarattıg" ı şaşkınlık.- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
,.... • İzmir mebusu Dr. Mustafa Bengisu 

vq müfrezeye doğru ilerledi. Ak bir tan kendini kurtararak, ortada ser- İstanbuldan, mi!lkiye milfettişi B. şilk-
sakalın çerçivelediği yüzünde, sevinç dar ordusunun geldiğine delalet eden rü Algur Ankaradan, Sıhhiye müfettişi 

bir nişane göremiyen kral F erdinand, B. Feridun Eray İstanbuldan, Ziraat 
('1') Eskiden Türkler kadınlarına kaçan askerlerin durdurulması ve ge- bankası müfettişi B. Faruk Ertekin An· 

bacı derlerdi... Bazı yerlerde hiJi. riye çevrilınesi emrini verdi.... Ku- karadan, B<;den .terbi)' •i antrenörl.erin-
bö led' d la b' 1 h - . tt' den B. Salahetıın A) cl·ndan gelmısler-y ır. man an r, za ıt er emen segır ı- d' · 

('•"•) Hurçlar, bavul teklinde me- ler. . ;Iiclilli Lvcç fahri konsolosu B. Di-
tinden yapılıp, içine eşyı konulurdu. 1 •• 

Şehir Gazinosu 
AÇILDI 

lznıiriıı emsalsiz gurubunu modern bir bahçenin yeşillikleri arasında 
seyretmek ve enfa mezelerle buzlu içkiler içmek için yegane yerdir. 

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

Bucada 
Elımelıler lıontroı 
edilmiyor mu? 
Bucadan bir kariimiz dün bir parça 

ekmekle bera her bir şikayet mektubu 
göndermiştir. Ekmek hakikaten İzmirln 
ikinci nevi ekmeğine ancak tekabiil 
edebilir .. Bir kaç günden beri Buca b· 
rınlarımn bu şekilde ekmek çıkarmala
rının sebebi anlıı.şılamamıştır. 

Buca belediyesinin nazarı dilckati cel· 
bediliyor. -*-lngiltere kralı 
Lord Halifaksla uzun 
müddet görüştü .. 
Londra, 27 (Ö.R) - Kral Corc Vl 

hariciye nazm Lord Halifaksı kabul 
ederek uzun müddet görüşmüştür. Mı>• . .. 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• E Bazı düşünceler: : . . . . . 
~ON HABER . . . . 

E Tashihi lazım · . 
j gelen mesele 
• . . Parti grubu toplandı : Ge,en gün otobii.te iki ço- • 
: cuk yanyana oturuyorlardı. S 
: Birüi yüz paralık, diğeri beı : 

Mareşal Çakmak Ça
nakkalede karşılandı 

B. Hakkı Kılınç oğlunun takririne M. 
1
müdafaa, Maarif vekilleri cevap verdi 

S buçuk karuıluk bilet aldı. He- S 
S men hemen aynı yaşta bulu- • 
S nan bu iki çocuğun ayrı ayrı 
: tarif eye tabi tutulmalarını bir 

lstanbul '27 (Telefonla) - Çanakkaleden bildiriliyor: 
<?enel ku~may başkanı mareşal Çakmak, refakatindeki generaller ve mai

yctı erklinı ıle ?u akşam saat 18 de Çnnakkaleye gelnıişlerdir. Marcşnl hal
~1:: ~arol seslen ve :ılkışlarla karşılanmıştır. Kendisine büketler takdim cdil
.. ~tir. Akşam şerefıne ordu evi tarafından bir ziynfot verilmistir. 

• türlü anlıyamadım. 

"' Ankara, 27 (Telefonla) - Cümhuri- nayi planlarının tatbikinde ve &anayiln misyon raporu mUzakereye mevzu itti-
)'et Halit Partisi meclis grubu bugün sa- 1 işletilmesinde mevcut mürakabenin ki- haz edilmiştir. 
at 15 te Reis vekili Hilmi Curanın baş- 1 fayet derecesine ve yine bu mevzuun Rapor Uzerinde bir çok hatipler söz 
bnlığında toplandı.. ı tatbiki için bir koordinasyona ihtiyaç ~1- söyledikten, İktı::St . vekili ba~ Hüsnü • 

Ruznamede mevcut olan Hakkı Kı- duğuna dair Antalya mebusu B. Rasih Çakır da mevzu uzerınde komısyon ra-

Nihayet keyliyeti biletçiye 
aordum. Aldığım cevap ıu ol-: 
du: : 
- Çocuklardan birin mek- S 

tebe imtihana gidiyor. Diğe- E . . . 
rı gezıyor.. : 

ı Jınç oğlunun takririnden milli mtidafaa 1Kaplan ve Kütahya mebusu AIAettin poruna iştiraken esaslı mütaffialar der
\'e maarif vekaletlerine taallQk eden r;u-1 Tiritoğlunun takrirleri muhteviyatı - me~an e~tikten . sonra ra?<'r hükümetc 
. ~ere vekillerin verdikleri cevaplar nı tetkik için dahn evvel grup umumi tebliğ edılmek tizere tasvıp edilmiş ve 
dinlendikten sonra heyeçte devlet sa- heyeti karariyle tavzif edilmiş olan ko- celseye nihnyet verilmiştir. 

Hatay meclisi toplan.dı 

Her ıeyden evvel çocuğun : 
biriıinin mektebe İmtihana 
ıidifini biletçinin ncuıl tevıik 
eylediğine hayret ettim. 

• Sonra da mektebe gidenle 
gezmeğe giden yavrular diye 
l,ir taınil yapılmasına akıl er
İiremedim. 
Benim bildiğim memlekette 

Hatay ilhakı Kamutayca tasdik edi- r~:=~~:;:::'.:~:'::Jh:: · 
1 
• : rete tabidirler. Mektebe gi-

JDCe Ha tay meclisi f esh kararı verecek ! t,!:::: ~!~7e:..~:;:~:: 
: Tutulmaları doğru olmaz. Ne-

, Ankara, 27 (Telefonla) _ Antakya- vardı. Bu müzakereler tehir edilmiş ve Ankarndan Hataya dönmüşler, Payasta S t kim belediyenin kontrolü 
i!an bildirildiğine göre Hatay meclisi meclis tatil edilmiştir. karşılanmışlardır. E V taıdiki altında bulunan ıi-
bu ün 

6 
t be Hatay meclisi ilhak anlaşmasının Ka- S ,..ma ve tiyatro duhuliyele - : 

g aa on şte toplanmıştır. mutayda ilfinihaye tasdikini müteakip Ankara, 27 (Telefonla) - Muhtelit : rlıide de talebelere ayrı bir S 
B. Tayfur Sökmen de içtimada hazır tekrar toplanacak, meclisin fesih kararı encümen Hatay anlnşmasma daimi layi- i me&Jki ayrılmıftır. : 

bulunmuştur. Ruz.namede Meclis bütçe- formalitesini ikmal edecektir. hanın tetkikatını ikmal etmiş ve layiha- • Mektep :zamanlarında, tatil E 
Sine ait mUnakalelerin müzakereleri Cevat Aç.ıkalınla albay Kole bugün yı kabul ebniştir. zamanlarında da bu gibi yav- E 

rularımız huıusi ve ucuz ta- : 
rilelerle girerler. Devlet de -
miryollarında ve Denizyolla
rında her zaman nıııl ücretle 
ıeyahat ederler. 

Japonların tahliye tale
bini ln!?'ilizler reddetti 
Hongk.ong 27 (A.A) - Japonlar ecnebi gemilerin F usov limanına 

girmemelerini bildirdikten sonra liman methalindeki kayahklara as-
ker çıltarmıılardır. 

Hongkongdaki askeri makamat Duzdess destroyerinin F usova gön-
derildiğini müeyyit malumat almamıştır. 

Londra 27 (A.A) - Şanghaydan Roytere bildiriliyor: 
Japon makamatı, lngiliz ve Amerikan gemi ve tebaalarile alelumum 

bütün ecnebilerin perşembe günü öğleye kadar F usovu terketmelerini 
istemiştir. 

Londra 27 (A.A) - Şanghaydan Royter ajansına bildiri!~: 
Bugün lngi)iz makamları bütün yabancı gemilerle yabancı tebaası

nin perşembe günü öğleden evvel F uçeu ve Uenceuyu terketmeleri 
hakkında japonlar tarafından yapılan talebi rcddeylemi,Şlerdir. 

Bu makamlar lngiliz tebaasının ve gemilerinin bu limanları kayıtsız 
ve temditsiz kullanmağa haklan olduğunu bildirmişlerdir. 

Keza lngiltere, askeri harekat esnasında lngilizlerin mal ve hayatına 
gelecek hiltün zararlardan kendilerini mesul tutacağını japonlara bil
dirmiıtir. 

lngiliz - Türk askeri 
görüşmeleri etrafında 
Londra gazetelerinin neşriyati 

Çanakkale 
Londra 27 (Ö.R) - Ingiliz - Türk 

as~eri görilşmeJerine Londrada devam 
edı1mektedir. Ingiliz gazeteleri Çanak-

boğazı 

kale boğazındaki tahkimatın kudretin • 
den eheııuniyetıe bahisle, neşriyatta bu
lunuyorlar. 

,~------......... ____________ .... _____ , 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark sinemasında 

Mecliste 
Bankalar Baremi 

müzakere edilecek 
Ankara 27 (Telefonla) - Meclisin ya

rınki toplantısında bankalar baremi pro
jesi müzakere edilecektir. Müzakerele
rin hararetli olacağı anlaşılmaktadır. 

----;---
Milli Şefimizin 

Fransaya taziyeleri 

Halıikat bu kadar bariz iken 
• b.lediye otobüılerinde yaz ta

tilinde yarım ücret hakkının 
talebelerden kukanılmaıı 
doğru değildir. Nihayet be - • 
lediyemiz üç beı yüz liralık 
lıjr /arkı gençlik için ıeve ıe-

~ "' /eda edebilir. Bugünün 
ldiçükleri, yarının büyükleri 
olan talebelere karıı tanın -
mıf, teamül haline gelmif bir 

Ankara, 27 (A.A) - Feniks denizaltı hakkı eıirgemeği belediye 
felikeü münasebetiyle aşağıdaki tel- reisimiz Dr. Be~et Uz!dan 
ğraflar teati edilmiştir. E tekrar rica etmeği bir vazile 

Ekselans B. Lebrün • • : ıayıyonııı. • 
Fransa Reisicümhuru : ..L.....A..L.. : 

.P~is : ••••••••••••••••••••••••••••• ~.~-~ ••• : 

Manisa valisi va
zilesine başladı 

--~-

Bir çok Fransız deniz subay ve efra
dının hayatına mal olan kaza haberin
den pek müteessir olarak Türk milleti
nin Fransız milletinin maruz kaldığı bu 
müellim mateme samimt bir surette iş
tirak ettiğini arz ve hararetli taziyetle
rimi kabul etmelerini ekselanslarından 
rica ederim. Alaşehir, 27 (Hususi) - Bugün yeni 

İSl\IET İNÖNÜ valimiz B. Faik Türel Manisaya rnüte-
Ekselfuıs İsmet İnönü veccihcn şehrimizden geçmiştir. İstas-
Türkiye ReisicUmhuru yondn kaymakam, belediye reisi, Parti 

. ANK~ .. crktinı tarafından karşılanmıştır. 
Eksclfinslarının Fenıks fclıikcti mu- Manisa 27 (Hususi) _ y · nı· · 

n~e~tiylc gerek kendi ve gerek Türk B. Faik Türel bugün geldi. t~~oı:: 
~leti adına iz.har buyurduklan scmpa· belediye reisi hükümet ve Parti k" 
ti bütün Frnnsada derin bir tesir hıra- nı tarafından' karşılandı er a-
kncnktır. Kendilerine hararetle teşck- ·· 
kür ederim. 

Al..BERT LEBRÜN 

Ingilterenin 
harici siyaseti 

Hariciye müsteşarının 
beyanatı 
Londrn, 27 (Ö.R) - Hariciye müste

şarı .~ntbuat birliğinin senelik içtiınaın
da soz nlnrak İngiltcrenin harici siynsc
tini teşrih etmiş ve demiştir ki : 

• - Maksadlarımız taaruz değildir ... 
Biz diinyndn nizam ve sulhun muhnfaza-

K. Cianonun 
babası öldü 
-*-Romn, 27 (A.A) - Mebusan meclisi 

reisi ve hariciye nazırı kont Cianonun 
bnbası kont Constnnzo Ciano di Cortcl
Jazo, evvc1ki gece Tosknna dahilinde 
Morianoda kain mnlikant'sinde ani ola
rak vefat etmiştir. 

Eski bir bahriye zabiti olan mütevef
fa, teessüsünden beri Faşist fırkasının 
fili bir mücahidi idi. 

sını is.ti~or ve ~~~~ i~.in çalışıyoruz.. Romn, 27 (A.A) - Romagne'da sayfi
Hcdefımız harbın onilnu nlınaktır .. Bil- yede bulunmakta olan B M r · 
yük harpten sonra ittifak sistemleriyle Constnnzo Cianonun ölüı~ü h~~r~~~ 
~una çalışılmış, fakat muvaffakıyetli ne- alır almaz mtiteveffanın naşı huzurunda 
tıce alınmamıştı. Biz vaziyetin lüzumlu eğilmek üzere derhal tayy"pe ·1 M · 
k ld y d Y• 'kl'kl d y • ... ı e orı-

1 ıgı egışı ı ere egil, ancak cebir anoya gıtmiştir. 
ve şiddetle yapılan değişikliklere mua- Kral da beraberinde yaveri olduğu 
nzız. • halde Morinnoya gitmiştir. 

Belçikanın 
Almanların 

bitaraflık tefsiri 
hoşuna gitmedi 

k
Ati.ym otuzuncu gilnü de belediye tarafından 400 kişilik bir ı;ziyafet verile

ce r. 

Denizbank 
islah ve 

• 

teşkilat ve tesisatı 
tevsi olunacak 

lstanbu] 27 (Hususi) - iki gu""nden berı· 1ıeh · · d b l M .. k ı· ek"I" B . ~ rımız e u unan u-
~a a at v 1 1 • Alı Çetinkaya bugün de Denizbankta teşkiltit işleri 
ıle meşgul olmu§tur. Son kararlar mucibince arıkta kala 1 

· t k"I" "f . ;ır n memur ara yenı eş ı atta vazı e verılecektir. 
Deniz ticaret mektebi islah olunacak fabrika v h ı d · · t 1 k • e avuz ar a yenı te-

sısa yapı aca tır. 

Almanlar Danzigi bu 
ay işgal edeceklermiş 
Fakat gördükleri 
karşısında bu işi 

enerjik tedbir 
tehir etmişler 

Varşova 27. (~.A) - Bazı .gazetelerin bildirdiğine göre bu ayın 
sonunda Danzıgın Almanyaya ılhnkınn karar verilmiş ise de ecnebi 
memleketlerde ve Polonyada ittihaz edilen enerjik tarzı hareket netice
ıinde hu kararın tatbiki sonraya bırakılmıştır ... 

Berlin ~7 (A.A) - Nasyonal sosyalist partisinin resmi gazetesi 
olan Dan~ıger Vo~sten, Danzig halkına hitaben neşrettiği bir beyan
namede bılhassa şoyle demektedir: 

Yak~nda büyük bir soğuk kanlılıkla hareket etmek mecburiyetinde 
kalacagız. 

Danzigdeki Alman gençleri talim 
gönderiliyor için Almanyaya 

Londra 27 ( ö.R) - Danzigden bildirildiğine göre serbest şehir 
Almanlarından 16 - 20 yaşları arasında olanlar askeri talim görmek 
üzere Almanyaya ve şarki Prusyaya gönderilmektedirler. Danzigde 
Alman askeri kuvvetlerinin bulunmaması kaydı hu suretle hükümsüz 
bırakılmaktadır. D~nAgli gençler Almanyada hususi kıtalar teşkil edi
yorlar ... Bun ar~lovftkyanın istilasından evvel teşkil edilmiş olan 
Südet kıtaWırı mahiyetindedir. Diğer taraftan eerl:>est §chir hükümeti 
Lehlerin Danzigdeki ekonomik faaliyetini güçlC§tİrecek bir çok tedbir
ler ittihaz etmektedirler. 

Singapur lngiliz -
• 

Fransız 
konferansı müdafaa 

. Londra 27 (ö.R) - Singapur lngiliz - Fransız müdafaa konferansı 
nıhayet bulmuştur. Uzak Şark lngiliz filosu kumandanı Amiral Sir 
Pers Nobl Honkonga hareketinden evvel Avusturalya dona 
ha k d .1 .. .. .. y Z nmasının 

ş uma~ anı ı e goruşmuş ve eni elnnd pasifik konferansı hak-
kında malumat almışbr. Avusturalya Amiralı hava yolile Lo d 

"d k "f"k k f n raya gı ere pası ı on eransmın ve Singapur Fransız - lngiliz konferan-
sının neticeleri hakkinda hükümete izahat verecektir. 

Japonların Fuçeuya asker 
çıkaracakları söyleniyor 

.. Lo~dra 27 (ö.R) - Hongkong'dan Royter ajansına bildirildiğine 
gore. Japonla~ın ~ uçeuya asker çıkarmaları çok yakındır. Kruvazör, 
torpıdo m.u~rıplerı ve nakliye gemilerinden mürekkep 18 parça japon 
h?rp ge~ısı F u~eu ~.çıklarında toplanmıştır. Bu ihraç hareketinin ya
k~~ ~ldugun~ hır. n;ıuddetten beri zaten tahmin etmekte olan Çinliler 
hukumet daırelerını memleketin iç tarafına nakletmi lerdir Çin mah
fillerinin fikrince F uçeuya asker ç1kanlması Svateuya asker ihra • 
d d h .. .. M. h cm 
ft~ a a. guçt~r. ın ne rinin mansabında ÇinliJcr kudretli bir baraj 

tesıs etmış1erdır ... Japonlar da ihraca teşebbüs ederler e bunu anlıya
caklnrdır. • . • 

General Frdnko gelecek ay 
Fasını gezmeğe gidecek lspanyol 

Londra 27 (ö.R) - Burgosdan bildiriliyor: General Franko gele
cek ay lspanyol Fasına gidecektir. Seyahat programı kat'i olarak tes
bit edilmiş değilse de baş kumandanın 15 temmuzda Seutaya varaca
ğı tahmin ediliyor. General F ranko Knnayas kruvazörile seyahat ede
cek ve hemen bütün lspanyol harp filosu kendisine refakat edecektir. 
Seutada. general Fran~o hükümet er~anı tarafından karşılanarak Te
tua~a gıdecek ve ahalı, ordu ve falnnJların iştirnkile şerefine yapılacak 
ş~nlıklerde hazır bu~unacaktır. Tetuan civarında general Franko 50 
bın neferden fazla hır kuvveti tefti edecektir. Gener. lin seyahati bir 
hafta kndnr sürecektir. 
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Berlin 27 ( ö.R) - Belçika bitaraflığının tefsiri hakkında Brüksel 
mebusan .meclisindeki beyanat Berlinde hoşnutsuzlukla karşılanmış
tır. ~F olkı e Bcobahter» diyor ki: «Bu hnberden anlaşıldığına göre 
Bclçıkada bazıları bu memleketin kurtulmuş olduğu askeri teahhüdler 
altına tekrar girmesini istiyorlar. lngiliz - Frnnsız - Belçika kıtaları ara
sında sıkı iş birliği hakkındaki tekliflerin Almnnyadn emniyetsizlik 

·- ~..::;gl&CIV~..Z7"'./J,.7...D..J!ll-!M'i0i!i1Z7~J::XJ!l~~-. 
y E N İ' NiN 5 i ·cı HAniıcA Fiı..tım.ER 

llAFI'A 'I BUGÜ ' BAŞLIYOR .. Neşe, gençlik 1!?~ERT 1:A ~~R - BARBARA STANVİCK 
' rnBve ~~rbırını. s~v~n iki gencin ebedi derdi kıskançlık .. 

u fılım hnkikı hır şaheserdir .. 

ATEŞ BÖCEGI 

1 
JANl:.'TTE l\IAC DONALD - Al LAN JONES 

A k glizcllik, ··zik · •· ~ ,. 1 sc;ı, mu 'c yuksek kudrette yazılmış harikulade nefis 
hır mevzu Bu hü ··k r·ı· h" h "k d ••••••••••••••••••••••••••••·:·.... yu ı ım ır sanat arı ası ır 

SEANSI AR h .. ATEŞ···ö·····~ı·····················•••llllOIOlllOOlll ~ er gun : B CEG : 3 - 7 KISKANÇLIK: 5.15 - 9.15 
Cumartesi ve Pazar günleri 1 de Kıskançlık filıni ile INışlar 

uyandırması pek tabiidir. 

Almanya Japonlara yüz verirken 
satıyor Çinlilere de silah 

Londra 27 (Ö.R) - Çinden bildirildiğine göre Almanya japonyaya 
manevi müzaharette bulunmasına rağmen silah ve mühimmat satma
ğa devam etmektedir. Son zamanlarda Çine Hamburgtan 750 bin ln
giliz lirası kıymetinde silah ve mühimmat gelrnİ§tİr . Çine gönderilen 

_,..,,_~-lzemeeinin yandan fazluı Alman mamulatıdır. 

2 Türkçe TAM ve YENİ 

MARKOPOLO' NUN MÜTHİŞ 

l\IACEltALAUI 

KOPYA 

Düğün Gecesi 
HARİKALAR CA 

[ Naşit] 
AZHANESİ 

••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cumnrte. i. Pnzar : 10 - ll.45 - 2.30 - 7.15 'J'E .. 
SAİR GÜNLER : 11.45 - 2.30 - 7.15 TK. 



... 
f o 
h 

.. 

---SAHIFEf Z'E 

Antakya bayramı 
Hatayın kurtuluş 

töreni 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
tana kavuşması dolayısiyle çekilen min-

IR 

Millet Meclisinde ID. ~! ~~t: l ~'1:-~ 
Banka memurlarının Erkeklik hayatı 

Osmanlı 
Çeviren : HGfim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

60-

net ve şiilttan telgraflarına Milli Şef İn
önü §U suretle mukabelede bulunmuş
lardır: 

Gerçekten erkeki hayatı - kadınlık 
hayatına .U.betle - ıeç, pek geç bqlar. 
Kız çocuk on dört yaıına geldiği vakit 

Ankara 26 (A.A) - Büyük Millet bllerden alman demiryolları ve inhisar- kadın şeklini aldığı halde o yattaki erkek 
Meclisi bugün doktor Mazhar Germenin !ar idarelerinin bütçe ve kadroya bağ-

hakkındaki 
Baremı 

müzakere 

Tayfur Sökmen 
Antalya oaylavı 

ha!~ ç~uktur. 
bqkanlığında toplanarak Yalova kaplı- larutları esn.a11ndaki müzakerelerde bıı-

ANTAKYA ealarının işletilmesi ve kaplıcaların in- gOn müzakere edilmekte olan kanun v• E.kl Lekinıler, 011 difıt, on beı Yaf,. 

•-•- =-ta •--- ka pat işlerinin sıhhat ve içtlmat muavenet ailesiyle izhar edilen endifelere mllşa- gelmif erkek çocult!ann vücudunda kıllar 
"""' ..... ym ana va...... vuşm&sl '-• . peyda olmasına bakarak erkekler içio 
in . bil "k d . dir B • Veaaletine devri hakkındaki kanun ıa- blh endişeler g&terilmif olduğunu ha-

-19-
Teşrinievvel 
Bu Ey!Ul ayı içinde hayatı.mı, hazan 

Beyoılfwı.a dönmekle beraber, daha çok 
Bola:ı: içinde geçirdim ... Ve bu su.retle 

YB§llDlllğa ~··• 
BoQor kıyısında uzun gezintiler yap

mak, Şirketlhayriye vapuruna, hazan da 
kayığa binerek denizde dolqınalı: benim 
için ldet hUkınilne glrınlıtL. 

Fabt Tep!nievvel gelinoe, artılı: Ta
rabyayı ve Beykozu unutmak lhımgel
di... BUyUk bir kederle buna katlan -
mağa mecbur oldılm ... 

lstanbul bütün kederleri unutturan 
QOk sevimli bir şehir... Insana yolunu 
fl'Şırtan bu karmakarışık ııokaklarda, 
güneşin nurları altında, yalnızlık ve ses
sizlik arıı.!ında dolaşmaktan pek ziyade 
hoşlanıyorum .•• 

Bu memlekette, bütün ıstırapları gi
deren, gönül Urllntülerini tamaınlyle 
mahveden bir tesir bulıınmuındaki se
bep neden ileri geliyor? ... Bilmem ... 
Eğer kader bir gün, hayatımın şlmdik.l 

sakin ve hiç de~yen vaziyetini bo -
ırup bir facia kahramanının ömril gibi 
onu velvelelere ve gUrtıltUlere garke -
derse doiiru kotup buraya geleceğim .. • 

Buradan bqka, hiç bir yerde teess!ir
leriml izale edemiyeceğime eminim ... Bu 
ses.siz toprakların üstünde ihtiyar ruhu
mu dinlendirmek ve tatlı bir uykuya 
dalıp bir daha uyanmamak üzere ebedi
yen uyumak bterdim ... 

* 

!erle muhat havludur ... 
Sonra ben kend! kendime ild güzel 

köşe daha buldum: 
Biri, meşhur V e!a mahallesinden iki 

adım ötede, küçük bir sokak boyunca 
UZJYllll ve cephesi sarmaşıklarla örtülü 
bulunan bir su kemeri.. öteki de geniş
çe, eski bir meydan ... Meydanın üstü 
dilmdüz mermer taşlarla tefri~ edilmiş .. 
Civarda LAi.eli l!ııninde ha>'llP bir cami 
meveud bulunuyor ... 

Daha sonra da Türk kahvelerini pek 
ziyade beğeniyorum ... Ve bunlann ara
sında en hoşlandığım Mahmudpaşa ca
mli havlu.sundaki kahvelerdir ... 

Bu kahveler azametli ve heybetli Çı
nar ağaçlarının teşkil ettiği koyu bir 
gölgeliğin altında gizlenmiş bulunuyor
lar ... 

* 

sev cı yu ve erın . u mesu. ne- biilQi yqını o yqlardan ı. ... p ederlerdL 
ticeye u!aşınasında unutulmaz hizmet ~~37~J !ı:tf~1!~ ~,ıı;h.,k- tırlırtıırak bu idarelerin böylece kadro- Halbuki çocuğun vücudunda bilar pey-
hissel-' lan Hata '-'-- v "'·' ya ba"lanm•larmdan sonra faaliyetleri- d 1 k k klik b ••• o sayın yıwu-ı e ~ .kındaki mazbatayı da üzerinde geçen ~- -- -~ .......... . a o ınası gerçe ten er e akımından 
muhabbetle anar hararetle tebrik ede- müzakerelerden sonra tekrar encümene ne seı .. e v.,,.,....,en nutl .......,..... etmif hiç btt fey ifade etme:r:. 
rim. tevdi eyleıniftlr. •• etme~ bulunmllf oldııklanııı izah Erkek çoculdı!ıdan bazılan o ,.,..ı.ıa 

İSMET tNöNU' Mütoakiben. mah.u.. bir kanun ~ eylemiştir. gelince birdenbire uzarla<. Bundan do-
ANTEP SPOR KUL'O'BO Devlet memurları maaşlarının tevhfd lavı da büluıı- •a••"'" 0 -- • 't b--•- .J.L devletten bir hak temin eden veya ser- la , , - v...., .....,...,., 

Antakya 27 (A.A) - Antebin Dinar ve teadülüne aid kanunun bazı kayıt - ..,m!Jrdı. u-ıLı.· L--·- unm: .. er' _, __ 
ınayesinin yansından fazlası devlete alt ..,......,... _,,_ -------- ~ 

spor kulilbünden bir grup ıe!ırimize gel- rından devlet dtmiryollan idaresinin ;,,.. "'- hormon!···-~__ d-""'• ı'pof'• 'or-olan banka veya müeııseseler memurla- WL -ınwuı ~ - " 
ıniş ve Halkevi tarafından misafir edil- ti hizm tisııa edilmiş olduğunu ileri sürerek bu mo-'--dan *-'~. Bu bo---•- da-· 

rırun maaş ve Ucre eri ve · ete gi- ""'""' .cnr nuvuwr -
ınlştlr. Grup bu gece eBlr kavuk devril- kkın ki mile.,.selerin de aynı suretle bazı kayıt- LekJik hormonlanrun ı..J•meım' dea '--~• 

riş ve terfi usulleri ha da · kanun " ..,. ~ .,._ 
eli> piyesini temsil edecektir. !Ayıhasının müzakeresine ıeçilmiştir. !ar altında istisna edilmesi yolunda ile- bularak daha ziyade çıkular ve boyu 

---- Kanun heyeU umumiyni üurinde bir ri ıürülmii§ mütalAalara karşılık olarak daha ziyade uzabrlar. Nitekim hadım 
Stalinin riyasetin- çok hatipler söz alarak bu müıMseseler- Faile Baysal, devlet demlryollarında us- ağalarından pek çoiımun boyu upuzun 

de çalışanların devlet teşkilatı içinde tabaşıların bile kadroya alınmış oldu - olur. Onun gıbi erkek çocuğun da oa 
de fevkalade bir çalışanlarla bir hizaya getirilmek iste- ğunu ve halbuki bu müesseselerin bu dört on beı yaşında boyunun birdenbire 

nilmesindeki maksada işaret ederek bu noktalardan da istisna edilıniş bulundu- uzaması geıçekten erkek olduğuna deiiJ, 

l"çtı• ma vapıldı mües5eselerin mali ve iktısadt bünyeleri ğunu bundan başka fabrikalarda mesai ak.ine erkekliiin geciktiğine delilet eder. 
itibariyle böyle bir takyide !Ahi tutul- fazlası ve saire gibi bazı haklarda der- O yqa ıelmit erkek çocujun 11rkeldA 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİf EDE - malarının onların faaliyeti üzerinde ak- piş edildiğini işaret eylemiş ve hususi uzuvları bile hala çoeal<luk halindedi<. 
şeflerinin ve komüııW partisi liderleri· si tesirler yapması ihtimalinden bahs- mü~eselcr kaydının 1eşki1Atı esaııiye On yedi ya§lrla lı.adar bu. m11Ylar bü,.W-

Iki hafta zarfında, iki defa Kanlıcaya nin ı.tirakiyle blil.hiııı bir içtima akde- mtrişler, ve Uyıhanın bir defa da iktı- kanunu. ile tezat teşkil etmomelde oldu- ler, tam erkeklilı: teklind.l:r lıaJi .,..a 
gittim ... Her iki ziyaretimde de, Lecli dildiğini yuma)dachr. sat encümeni veya bütçe ve iktısat en- ğunu izah eylemiştir • 20, hatta 25 yaıında alırlar. 
Falklaııd, Gördes halılariyle silslil sa - Bu ~tlma esn""mda hM_kJ M'!f~listan sa1 zl ke k 
londa beni kabul etti hududunda vukaa ıelen c'.ddl Jıadiselc~- cümenlorinden tef itil edilecek bir muh- Faik Bay , sö erini bitirir n, a- Eski hekinıleri aldatan ı,;. şey de, er-

. . "" den sonra Uzak Şarkta lıastl olan vazı- telit encümen tarafından tetkik ediline- nunun iktisat encümenine verilmesine kek çocuklamı küçük >'.,.... çocııklulı 
Ledi Edit, yanımızdan bir dakika bile yet tetkik edilmiştir. sini istemişlerdir. Bu arada kanunun şü- aebep l(irmecliğini bu kanunun bir teş- adetini yerine ııetinne~ bqlam.Jan ..ı-

ayrılmadı ... Bize hiç rahat vermedi... Zanncdildiğine göre siyasi bilro azası mulüne giren, «sermayesi iki milyondan kilat ve kadro kanunu değil, yalnız ve- muıtu. Bu adete erken ba§lamak, erkek 
Fakat bu acıyı çıkardık... Japonyaya karşı ene:rjik brarlar itti- fazla husust müesseseler> kaydı üzerin- rilecek ma0c• ve intisap -ltlllerini devlet b --. ,,.. çocuğun sonradan, ulacağı kudrı!te bir 
Ledi Falklandla sözleştik .. Istanbula bu ~ Hogo~~ııki Sovyet de de durulmuş ve bunun tefkUAtı esa- memurları ile muvazi bir vaziyete getl- alamet olabwr. Fakat &erçckten erkekli· 

geçerek küçük sokaklarda büyük me- ganıiuınlannın takvly~ ve Sovyet- . • . . bir k tdu· sö ı-•-+•• • lıkl ' . . ler birliii taraündan Çiııe daha geniş sıye kanunu ile tearuz edip etmediğini ren . anun ° gunu Y • ......,~. ğin erken ba,ladığını iabat etmez. Çünlı:ii 
zar arda ve azam~tli camilerm tenha mikya.ta yarılım edilmesini isternlşler- sormuşlardır. Bu izahattan sonra mtizake're Uf! g'd- erkek çocuk _ tabii müstesnaları bulun-
yollarmda uzun gezınt!ler yaptık ... Ve dir. Bütçe encümeni ikinci reisi Faik Bay- rülerek maddelere geçilmesi kabul olun- -L'-b L- .. L•_ _ _ _,_ .. 
b har k tlıb1z iki hafta zarf da tam . . m.uua en~ - on -.u. 7"ıuaa• once u e e , ın Öğrenildiğine göre vaziyet dofayısiyle sal, haüpler tarafından ileri stirtilen mil- mu~ ve Çarşamba günil toplanmak üze- b b ol 0 ha .. ki ,ı da 
dört defa tekerrür etti... Sovyet hiikiimeti bilhassa yeni İng~ ta!Aalara karşılık olarak vaktiyle ecne- re tçtlmaa nihayet verilmiştir. ukla auk :d~·. •. """". ,.,., arh : dço-

Madam Erizyarun sözlerin! unutama- tekliflerinin Sovyet taleplerini tatmin c a ebru yerıA& getırmesı, atta a· 
dığ . . b . til riıniz' d ğur ettiği :raımedilıliitl "1 sttad• vnıım-tn- --------------V-----A--------

1
-- ... bqka marüetl"i ıaklitte• ,,. arka-

_ =tehliıçınk ,u.ge:zın edikka·~· Oibeda- giliz - Sovyet pı1dmın lıir iln evvel ak- Bı·r lngı·ıı·z ı·s mı·ra 1 datlanndan aldıiı telki.den ı...,ı.a bir Gıınlük işler içın' yalnız sabahları ça- cagı e en nazarı ~ı ce e- d·-'"---'-- ta-'tardır ........__ ..,. • teY değildir. 
•··ıyorum ... Ve bu kısa Jnefguliyet bil- cek, iM, halisane bir tarzda ona anlat-
._.. Genç kız 20 nihayet 22 yquada tam 
tun işleri bitirmeldiğime k!fi geliyor ... tım... İngiltereye kabul edilen bir kadın oldaiıı hald<> -o ,. ... taki eık:ek 
Istanbulda Fransız Atqemlllterinin işi, - Evet ... Biliyorum, diye cevap ver- mültecil-..: .. saylSI I ·ıı ı·ıe Japonya arasında harp 

dl I d b 1 d d uh .-.-... Dgl ere hala bir delikanlıdır. Vaktiyle tab;at a!i-ber halde Alınan Ataşeıniliterinki kadar .. · çin e u un uğum aim1 m ata- . 1 H 

k d "·" rayı herkesten daha eyi biliyor ve gö- LondraA • 2kam6 (A.A) da Sbır ~ue eli~- ( k d • mi BüEon tam erke!tlik yap k.adıalıktan 
ço e..,.... . are, vaın arasın ır • .....,ever - olursa Japonya ezl• ece tı"r lYOl üç yıl sonra gelir. diye teııb~etmi'"' Hal-&asen Türk zabitleri arasında Meh- rtıyorum ... Fakat sevgilı dostum ... Ben gı-· cevapta İnmltereye kabul edilen Al- •-

b .. ı... ile ---'-'-- -~ d "" buki honrıonlan tetkik .,len hdUmlerin med paşadan başka dostum yok... u muowtara oynwwu...w. ,..,~ ziya e man, Avusturyalı ve Çek mültecilerinin 
Onun ağzını aramak ve bu !u.retle ba- hotJanıyorum ... Ve bu vaziyet kar§ı - adedinin 20 mayısta 362.909 u bulduğu- _ BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE - ponyaya notalar verecektir. Japonya, bu en yeni ~ahed.eleri tam erkel<lik za· 

"' mal<lm.at elde etmek tmHnsızdı... sında hiç yılmadığımı, bütün tehlikeleri nu, bunlardan takriben 157600 nin erkek İngil il J da bir notalara ehemmiyet vermemek ce!areÜ- ınanının ancak 30 - 35" l"'~ında seldiiini 
Aramızdaki saınlmt dostluk resmi va_ sonsuz bir cesaretle karşıladığımı onlara 131000 ninin kadın ve 67~.~ inin de ~o-- ha.ıp uh tere ta1c':w.·~n~ar~ ni gösteremiyecektir, zira Japonyanın gösterir . 
.zifeme teafülk eden işlerd~ fevkalade anlatmak suretiyle yaralanan kadınlık cukİtaoldluğuııu tasrlhrd e~üı'. tinin :r=ğına vem J:pon~ = böyl~ bir koalisyona -meydan okuması- Romml okuınağa .,.,,.akın., vana dile-

k -1• • • tine'-'-' tatmin ........ ,. 1 yan o usunun l ük' • inhizam' • • L- .. na- imk9.n yoktur. !.at etmİ•Mnizdir. Yalnız oördüklnini ta-dikkatli davranmağa ve ona karşı pe şe=rnnı, ızze uwu ~~ ..... o u- t enıp a ugrıyacagına .ıuınıım. H t' J li h vuku hal' -· • 
liyade ihtiyatlı bulurunıya beni mecbur yorum... yaz manevralara Hatip, İngiltere, Ji'.ransa ve Ame~ika de Ç~ :;w. e ~ tngil'ıer~ savvur etmek istiyen naturalist romancı-

dl Bunun için bundan sonra bana ihtt- Roma, 27 (Ö.R) - İtalyan ordusu ya- murahhaslarından mürekkep olmak tize- .. tt fiki , ___ ,.,_,be .....,, .. ,~ !arın en çok anlatbkları •erkek •ıkı da 
e yor... kında P d" · d al Uzak Ş kta bir "çl lisi' ihdası mu e oıın:aıs~ yan ~-.... -· ..-... iki' d tun __ ,, l ri 1 b b' yat tavsiye etmeyiniz o va ısın e yaz manevr arına re ar u er mec Ç'-"'- d . 1 il ha ı .. ile böyle 30 - 3S yaşındaki erkeklerin •ı-
~ • .,en oa v ..... e e ca ı ır- .. · başlı ktır teklifinde bul t B clis J """""e enmyo u e, va yo 

birine l<ar§ı bir rakip vaziyetirıı!e ol - Bu tavsiyeye harfiyen riayet ederek yaca · unmuş ur. u me ' "" yardım. etmek pek kolaydır. F~t . j,.. kıdır. Roman okumaJ'l oevmeaeniz bile, 

ması ne fena!... artık ihtiyat kelimesini a~ıma alınama- I ·ı· A f .
1 

rnya il~ İngiltere aralarındakı ihtilafı en ç•k iıittiğimiz ve büyük bir .-cı ve 
Onunla ben, yekdğerimlze rakip iki ğa karar verdim... t OSU ostane ir su.rette halletmek arzusun. ıahb bırakıırmıı olan büyülo atkın jcahra-

hafiye vaziyetindeyiz ... Bu hali hiç uy- Hiç bir tehlikeden yılmıyan bu son- ngı iZ na va an 1 dae~::a 27 (A.A) - Dün Avam ka- manı olan erkeğin pek de genç olmadığı. 
gun bulmuyor ve dostluğılmuza yakıştı- suz cesaret pek ziyade hofuma gidiyor.. marasmi. bir suale cevııp Te=t But• ıüphesiz ııözünüze çarpm~tır. Onun için 
ramıyoruın... Kadınlar blıiın gibi değil ... Izzeti ne- k ler, Japon kıtalarıııın 22 haziranda Sva- - :zaman ile hormonların da ıiddeti de-

Selaret Tarabyada iken böyle değil- Esleri bir taarruza duçar olduiiu vakıt, Manevralarını Ag" ustosta yapaca tovun işgalini tamamladıklarını beyan ğiftiği İspat ediliııceye kadar- eski za-
di... Fakat auvarelerden, resml ı.iyafet- zarif, narin benliklerinden hiç umulnu- etmiştir. Bu §"hlrde bulunan bütün İn- manlardan kalm11 pek genç erlı:dc B.tıklar 
!erden hiç başımı kaldıramıyorum... yacak bir cesaret ve pervasızlık göste- . giliz tebaası sağ ve salimdir. İngiliz ti- hikayelerinin ancak muharrirlerinin ha-

Bundaıı içtinap kabil değil' ·, her ak- riyorlar - :nın..qııvs PNl I l.ılV11V~S: - disinl lejiyona kaydettirmiştir. caret gemilerinin vaziyeti henüz karan- yal ınahaulü olduır. .. i.ddia ...ı-bil'-'. 
... . . . . . manevralarının aiustosta yapılması hn- iTALYAN GAZETELERiNİN lık ise de İneUlz deniz makamlan deniz •- ~.,... ~· 

ıam mutlaka bir ziyafete davetliyim.. Ve haysıyetlerını korumak ıçın bUtUn ldru elde edilmiş olııcaktır. HÜCUMLARI ticareti nakliyatının normal bir şeküde Böyle, zalen geç baı!ıyan, tmn derece-
Ve orada yemek yemeğe mecburum... muhataralara meydan okuyorlar... Bu karar üzerine İngiliz filolarının Londra, 26 (A.A) - Öğleden sonra temini için ellerinden geleni yapmakta, aine de ıı;eç varan ııerçekten erkeklik ha-

Bunun için vaktimi, bu vaziyete göre - 20 - temmuzda yapmaları mukarrer bazı zir Avam kamarasında İtalyan gazetelerinin dırlar. yatının, kadınlık hayabnın tükemliği za-
tertip ettim ... Gündüzleri hiç işim olma- 16 Teşrinievvel yaretlerinden bizzarure vaz geçilmiştir. lingl}tere aleyhindeki llefrlyatı hakkın. Londra, 26 (A.A) - Öğleden ııonra n:ıaııdan eonuya devam etraaıini çok 
dığı için erken yemek yiyorum ... Sonra Dün Beyoğl.unda, hariciye nazın son Her zaman ağustos ayının ilk hafta- dda -~l,":1kia~ bulunan B. Çemberlayn Avam kamarasında Tiençin meselesi görmemelidir ... Fakat erkeklik hayatı ne 

b 1 ak ekselilruı Piyali bey tarahndan verilen sında tertip edilen •Deniz haftasu bu e.""'°'_ ı hakkında beyanatta bulunan B. Çem-
Istanbula geçiyor\lm ve u suret e, - sene yapılmıyacaktır. Son zamanlarda İtalyan matbuatının berlayn demiştir )d : kadar oonra duam elle ele, ODDD da bir 
ıam vaktine kadar, dar sokaklarda uzun resmi bir ziyafette hazır bulundum... Roma, 27 (A.A) - Cavour Zllhlısı ile İngiltere aleyhindeki hticwnlan mühim - Tlen<;indeld vaziyet değişmemiştir. oonu vardır. Hormon Lekimleriae citre 
uzun, istediğim gibi dolaşmak imldnını Piyali bey müslüman olmayıp raiye- diğer 12 gemiden mürekkep olan İtal- mikdarda fazlalaşmıştır. Bu hldiselere İngiliz vatandaşlan yeniden bir çok fe- onun oonu 63,65 yıqnıda setir- Vak
elde etmiş oluyorum ... Bazan Saraybur- dir ... Yani bizim Hı.rUtiyan ıstıllhınca yan filosu, Lizbona gitmek üzere Cebe- müteessif olmakla beraber, §İmdilik na muameleye maruz kalnııttır· Lord tiyle ipohat hekimin inan ömriiııil ni-
nu surlanndan ve hazan da Haliçten bü- gayri hikiın tebaa demek... lüttanktan geçmiştir. b~ reıımen bahis mevzuu etmek ni- Halif•lrıı, bu mesele etrafında Japonya- hayet 6J y ... ma !tadar •YJDll olm.ua da 
tün Jstanbulu istediğim gıbi, doya doya Fakat hakikatte hiç böyle delil ... Os- Diğer bir İtalyan !ilosu, Valansi,9'aya yetimız yoktur. nın Londra büyük elçisi B. Şigiınisutya b d il . ldiği . eli anlapl 

tk:ik eli manh devleti, billkis Avrupomm vo Hı- doğru gitmektedir. GRANDİ İSTİFA ETMEMİŞ enerjik tanda söz söylediği gibi Tokyo- un an en ce ımı IJ'Ot. 
te e yorum... . ti an1ann . altınıbdı:r KANADADA ASKERLİK Roma, 27 (A.A) - SalAhiyettar ma- dald büyük elçimiz B. Craiglo da Japon Vakıa 0 J'&flan ıonra hl!A ııerçekten 

Istanbulda en çok beğendiğim köşe - rıs Y emrı ... Ottava, 26 (A.A) - Kanada lejiyo- hafil ecnebi bir membadan İntişar eden hariciye nazın ne'Zdinde enerjik protes- erkekliğe oahip olduldanm iddia edenler 
!er: Ledi Falklandın beni götürdü!iil Sü- nunun bildirdiğine göre, harp halinde ve İtalyarun Londradaki sefiri B. Gran- toda bulunmuş ve bugtirılcU vaziyeti her yok değı1dir. Daha. ilerleınİI yqta otop-
leymaniye camisinin önun" d-'~ bu"...<:ı.. B*--D* J k b dinin' · if ld • bildir ha b kundan ile ..,., ,.~ - a & l'll.1:1 & •• gönüllü o arak hizmet etme üzere u- . ıst a etmiş o ugunu · · en - a B. Arita · münakaşa etmiş- ıileri yapılım, erkeklerin t<ZUT!armda ço-
ıneydanla Selirniye camisindeki direk - ı:ıüne kadar 577.360 eski muharip ken- berı tekzip etmektedir. tir. __ ._ 

1 
h bul d • da im tur An 

cu-.oumu unup OUf. • 

EHRAZAD 
Büyük HALK Hikayeleri 

yanıma alarak, doğru Babülnasırdaki Ca· Lakin deli.kanlı hiç ııörünmedT" Aradan yok. Yakında bir daha ırelirim. o zaman cak tohumlann cörülmeoıi onların ite ya
vali hanına gittim. ancak bir ay geçtikten ooDJ'a tekraı ııör· alırım. diyerek •V11flu. Delikanlının pa- nyacak Lalde bulunduldanm iobat ede-

C..nç delikanlı beni candan heldiyor- düm. Yine acele celdi ve paraamı İılt•,. rasını ben ticarette kullanıyordum ve IU· nıiyeceği sibi iddiacdann aöz:leri de. ~k 
mu§. Ben hana varınca hanın mahzeni di. Onu görünce yerimden k.Jktım, dük- sam alım oatmıında elde ettiğim kazanç- defa böbürlenmekten bqka bir ıeT de
açddı. Mahzende yıjplı duran auaamları kiinıma davet ettim. Hatt! beraberce ye- tan mada. hayli ldrda elde etmittim. Ar- ğildir. 
çuvallara doldurarak tarttı, suaam elli ki· mek yememizi teklif ettim. Lakin deli- tık zengin olmuştum. Bu servetten dolayı Gerçekten erkeklik hayalı da kadm
le idi. Genç delikanlı bana döndü: kanlı davetimi ve teklifimi kabul etm• delikanlıya minnettardım. Delikanlı bir Iık hayatı gibi otuz, otuz bet yıldır. llc.1-

- Size kile bqma on parça ırümüı di. «Aman çok acelem var, dükkan& daha bana uğradığı tclı:ditde kendi evi- •İnin araoınd.aki fark sadece dafıa erken 
Sultan cüceyi öldüren caninin hemen kar-[ Bit ıı:iin. bir çok me1lekdaılanmla be· komisyon verecejim, dedi elli kile suoam giremiyeceğimden dolayı beni affediniz. me alakoyarak, ona elimden geldiği ka- yahut daha geç baılamaktadır. 
ıııına aetirilmesini emret:mif. O ırrada raber Kahıre çaqıamda oturup konu§ur.. yüzer gÜmÜ§ten beş bin parc;a günıÜ§ Siz parayı hazırlayınız, ben şimdi geri dar ikramlar, iltifatlar etmeğe karar ver.. C. A. 
terziyi de umak üzere imiıler. Terziyi, ken, güzel, ve iyi gİyiruniı bir genç deli- eder. Bu beı bin parçanın bet yüzü, aİ· gelip alının:> dedi; eşeğini kamçılayınca diın. Lakin biribiri ardı aıra aylaı geçti ----
alıp ıultana getinniJler Ter.ri oultana cü- kanlı, eteiini bana doğru sürdü. Yanuna ze vaad ettiğim komisyondur. Mütebaki gözden kayboldu. Parayı hazırladım. De- durdu, delikanlı düklc:iina hiç ayak bao- KarJSJnl 
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ceyi naoıl istemiyerek öldürdüğünü söy- yana,mca eteğinden indi, eeliuı verdi. dört bin bq yüz parça süm~ ioe bana likanlı ııece ııeç 1'U!e kadar bekledim. madı. Neden sonra, yani aradan bir se-
lemif. Sultan hem yahudi hekimi hem Sonra cebinden, içi nümunelilc suam ile aittir. Bana ait olan bu dört bin beş yüz Lakin delikanlı o günde dükkana uğra- neden fazla bir zaman ııeçril.ten oonra, 1 d 
hıriııtiyan oarrafı, hem de kendi aıçısını dola bir mendil çıkardı. Su.amı hona gös- parça ıı:ümüıü şimdilik siz yanınızda sak- madı. Aradan bir ay daha geçti. Kenqi hir sabah delikanlıyı yine dükkanımın yafa JY3 n 8 a m 
çağırtmıı eve bu cücenin baıına gelen terdikten sonra cburada gördüğünüz ou- layrnız. Benim bqh yerde bir az işim kendime cbu delikanlı amma da hovar- eıiğinde görmiyeyim mil Vallahi aılt• Bir kayadan düşerek 
vaka kadar tuhaf bir ıey baıkasının b.o- .. mın lı:il..Dıe kaç paradan mÜfteri bu- vardrr. Oradalci işlerimi bitirince yine da şey lı• ! Beni tanımadığı halde, bir Dun sevinmedim dersem yalan söylem.it 
tına gelmiı midirh diye ııonnUf. O za. labiliriz h diye sordu. Ben susamı elle- buraya döneceğim, ba parayı da o za· çok parasını bana emniyet ederek gün- olurum. Onu bu aefer artık kaçırmamaya yaraJaılc1ı.. 
man oarraf atılm~ ve eli kesilen adamın elim, kokladım ve cbu ousamm her kile- man sizden alının. Delilcanlmm ha mu- !erce, aylarca semtime uğramıyor. Ya ben karar vermiflim. Öyle marlarla öyle inat Bundan bir müddet evvel Kemal~ 
h ·k- .... 1 ! - b 1 . .. .. .. .. t . bul b"' 1 . b . k .. h . . O h 1 1 1 k k' d' a d' . '-• hu __ , d' .. k kazasının Beşpınar köyünde bir h8di9e ı ayesını şoy ece an atmaga aş amı§. sıne yuz parça gumuşe muş erı a u.ı- ame e:n enı ço mute assıs ettı. er a para an a ıp aç.sam ne yapaca r > ıye e avet et hm JU Be.lCT avetimı a· olm , Mehmet Da an adında bir adanı 

HIRiST1YAN TOCCARIN riz> diye cevap verdim. teıelr.kür ederek elini öptüm. Ve eistedi- düşünÜyordom derker. yine günün hirin- bul etti. el.ikin benim için büyük maa- karıs~ yara~ Yaralı Bn. Fatnıa 
PADiŞAHA ANLATI'KLARII - öyle ise, dedi, kantarcılarla hamal- ğin gibi olsun> dedim çünkü o gün bana de delikanlı çıka geldi. Bu sefer üstü baıı rafa girmemek ıartiyle!...> diye ilave hl!A iyileşmemiştir. 

lan bulunuz, ve fıep birlikte Babilnasırda hayli para kazandırmııtı. bundan evvelki seferlerden daha güzel etti. Ben de cevaben istediği gibi hareket Hadiseden sonra firar eden Kemalpa-
cHikayeye başlamazdan evvel yerli ol- Cavali hanına geliniz. Beni orada bulur- Bu tarihten bir ay kadar sonra bir gün idi. Sanki taze hamamdan çıkmıı. gül edeceğimi vaad ettim. Delikanlı qeğin- şanın Beşpınar köyünden Bayram oğlll 
d - b bul d - d ı·k 1 d"L'-• ıka ld' Be d "b' kl b .ı b b 'd' d · · · d" Mehmet Dayan alil.kadarlarca sıkı su-ma ıgımı ve ya ancı un ugumu zatı sunuz. e ı an ı u&.&a.nıma ç. ge L n en gı ı yana arı pe.m e 1 nı em eyaz ı ı. en ınıp eve gır ı. tt .rd Y pd.an tahkik t tl-

devletinize birdirıneği bir borç bilirim. Sonra eşeğine bindi ve uzaklqtı. Ben par .. ını İstedi. Ben de her zaman yanım· O kadar güzel olmuıtuki onu o hali ile Yemekler pişti. Ş..rbetlere buz kon- :s~d";';;;ı:'me~ D:yanın Kema~ııa:=da 
Ben aslen Mısırlı ve Kahireliyim. Kıpti nümuneyi alarak tüccarlara gittim. Nü- da saklı bulundurduğum par .. ını çıka- görenler muhakkak, eMa,allah, ne gü- du. Nihayet misafirlerimle beraher tab· s~unu i.ıledikien SOIU'a dağ yoliyle Ma
milletine mensup bir hıriatiyanıın. Babam muneyi göııterdiğim tüccarlann hepai, rıp oaymağa baıladım. Delikanlı: zel, ne yakışıklı genç, Allalı üzene üzene lanın kar§llıklı iki tarafına. ba.jdq kur- ni.sa lstikameünd<1 firara başladıiı .,e 
arraf id~ ve mesleği sayesinde bir çok o cins susamın kilesine yüz yirmi parça Şuracıkta ufak bir i§im var. Siz para)'I yaratmJJ> derlerdi. Parasını almak üzere duk. cBismi!lah> diyerek yemeie bqla- filan esnasm.ja da bir kayadan d~ 
paralar toplamııtı. Babam öldükten ıümüıten alıcı çıkblar. Ben kile baıına sayıncaya kadar ben ıu i§İmi bitireyim, tenezzülen dükkanımı taırif buyunnasını dılı:. Delikanlının yalnız ool eliyle yemek ayYağınınaralı kın!M hmdılı ~~ Manı-
- b d b b · · · d · · · .. .. k • d d" · D · 1 d ık O · · Ce be d·-· d"--L timi lbe • B e et ayan ,..... -..nra en e a amın ı,ını evam ettır- yırmı parça gumUI dzanacagım an ıe.- onerun. eyıp ace e ıta"Y• ç b. e- nca etbrn. va n: ye ıgı nazan ma.a ce tö.. u ço .. memleket hastanesinde tedavi olunmak .. 
dim, v1ndim. Onun için kantarcılarla hamalları likanlıyı. o gün, ve ertesi gün bekledim. - Bugün de "f(J'rayı almak için vaktim _ Rt'l'MRnt _ 
uııı::ısı &.eJ a &uıı.~- •o.acı'-ClA'-U· U 1 .AJÇ1.~a u~y~_l!ı~~d..uu.ı.uı " "'•ıı•u..a;;ıu.r. 1 MU ıı .. 

•-- 25. 30. f>, l 
miiraı;aatu..-1. 

~ eo n aatıp, ou muvaıtakıyetten u u-
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Başpapaz kaçmıştı 

Büyük tarih ve macer.a romanı 
- 187 -

-. Bun~ im'ltüıı yok. Bu adam füşarı
d~ ~ırnseyı tanımıyor. yapacağı her han
gı hır hareket, atacağa her hangi bir ih
tiyatsız adım deı·hal kendisini ele verir. 
Asıl mesele onun izini bulmakta .. 
rültüsüz patırtısız, kimseye sezdi~cefe:~ 
kaçırıp buraya getirmektedir. Tabii böy
le bir kaçınna ~cbbüsü gece olma! d . ı ır. 

Kendıne en sııdık ve gü\.-rtcbildiğin kim-
seleri ynnına al. Bilhassa bu müthiş sırra 
beraber götUreccğin ndnmlar bile vakıf 
olmamalıdır. 

- Merak etmeyiniz. Ben onu çok kısa 
bir zamanda yakalarım. Bilirsiniz ki ava 
çıkan bir :in.snn a\•ını havalandırmak için 
\ anında köpek ta§ır .. Ben de işte böyle 
ve kopPk gibi olan bir adamı kullanmak 
isti~ orum. Çünkti kullanacağım adamın 
buı mı bir köpek gibi koku almaktadır. 

- Anladım.. . Gniafondan bahsetmek 
y 

Kadın parmağı?! 
- -tz-

Y a:cın: ECZACI KE'M'4L K.AKTA.Ş 

Y akup ve Evlatları 
..................................... , ..... 

• • • • • . Yoklama 
~'--------------------~,.----~ lzmir askerlik su-

PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. 
besinden: 

V cucdil;tc Gondolda gaz maskesi ıllı 
gctintıler moda olmuştur. Bu bir tco

mbe midir, yoJ a bir giisteris nıi? 



• 

... ....._ __ 
YEHI AS'lK 

Siyasette kurtizanlık 
ltalya ve Almanya hariciye nazır
larının Sovyetleri kandırma teşeb
büsleri kat'i bir fiyaskoya uğradı •. 

Almanya ve İtalya büyük demokrasi- cektir. Geniş bir ticari anlaşma akdini 
]erin Sovyetlerle görüşmelerini günden de görüşebiliriz. 
güne artan bir alaka ve hatta endişe ile Merekalof bütün bu teşebbüslere Al-
takip ederken el altından Sovyetlere manları ümitlendirecek bir cevap ver-
lmrtizanlık yapmaktan kendilerini ala- miş değildir. 
mıyorlar. Mülfil<at bitmeden önce Ribbentrop : 

Maç'ın son sayısında verdiği malfuna- - Moskovanın İngiltere ile bir anlaş-
ta göre Kont Ciano Sovyetlerin Roma ma akdetmek gibi gayri dostane (?) bir 
büyük elçisi Boris Steini kabul ederek jestte bulunmıyacağını ümit ederiz, de-
kendisi ile uzun boylu görüşmüştür. miştir. 
Kont Ciano muhavereyi kendi istediği Bu sözler şayanı dikkattir, Alınanla-
mecraya sokmak için iki rejim arasında- rın Sovyet düşmanlığını birAn için unut-
iti ayrılı1Jarın tam bir menafi ahengi muş görünmeğe çalışmaları Sovyetleri 
içinde yaşamalarma mAni teşkil edemi- aldatmış değildir. Moskova Almanyayı 
yeceğini söyliyerek ~arı illlve etmiş- ve İtalyayı hakiki yüzüyle tanıyan bir 
tir : memlekettir. 

- Mussolini Sovyetler aleyhindeki TEKNİSYENLER HiTLERE 
~enberi kırarak Sovyetleri her kesten :ITiDAL TAVSİYE EDİYORLAR 
evvel tanımıştır. Alınan kara, deniz ve hava kuvvetle-

Partönerinin karakterini çok iyi tanı- rinin başkumandanları olan general 
yan M. Stein biraz mütebessim ve nük- Bravşiş, general Keitel, general Milch 
teli bir lisanla : ve amiral Reader ile Führerin diğer as-

-Doğrudur, dedi. kert müşavirleri beynelmilel vaziyet 
Ve Ciano bu tasdikten cesaret almış hakkındaki bir istişarede tereddütsüz şu 

gibi devam etti : mütalllayı serdetmişlerdir : 
- Mongol ve Mançu murlarındaki - Şayet Sovyet Rusya İngiltere ve 

son hlldiselerde Japonyanın Roma elçi- Fransa ile anlaşırsa Polonyanın muka-
si Siratori nezdinde itidal tavsiyesinde vemeti o kadar çok artacak ki Fransaya 
bulunduğumuzu da hatırlarsınız? B. Hitler Alman hariciye nazın dönmeğe imkAn bulabilmek için Şark 

- Doğrudur.. Ribbentropun madamı ile cephesini o kadar çabuk kırmamız im-
- Şu halde Sovyetlerle Almanya ve . . . kansız olacaktır. Bu takdirde Almanya 

Sovyetlerle Japonya arasındaki bütün r~~alo~ nezdind~ aynı mahiyette teşeb- en küçük bir muvaffakıyet ihtimali bile 

ib~••"- hal tesvi .çin b' . ta buslerınden hali kalmamıştır. taşırmyan umumi bir harbe girmemeli-
<WWHn ve ye ı ızı en - G . . d So 1 · · dir. 

bil bir mutavassıt telllkkl edebilirsiniz. eçen mayıs ıçın e . vyet . e çısı 
Berştesgadene davet edilerek Hitlerle HattA Sovyet Rusyanın büyük De-

Briku delmfa Stelnin ceva.~ıl~;~z kate- görüşmüştür. Bu mülllkatta Ribbentrop, mokrasiler anlaşroası haricinde kalması 
go o wı ve şunu soy e •• ...,- : Hess Şrnid hazır bulunuyordu halind bil · tin d - · ihti' _ Belki . , .. .. · . . e e vazıye arze ecegı ~ 

So "'j . . d Hitlerle bu goruşmede, politikadan maller üzerinde Hitlerin teknisyenleri 
vyet e. çisi pıpos':"'un umanları pek fazla bahsetmemekle beraber Sov- mutabık bulunıruyorlar. Bunlann an-

~as~~a C~~~k ve btıJ'k po~~l<;rl- yet elçisine şunları söylemişti : cak bir kısmı bu takdirde Almanya için 
ıu goz en ge.,..."'. en yan arıcıye - Almanya Sovyet Ukranyasına göz bir muvaffakıyet ihtimali örmektedir .. 
nazırı devam etti · d'"'-'- d ğil' dir B 'ddia d nl g · ı~"''I e . unu ı e e er sul- Askerlerin bu muhalefet ve mukaveme-

.. - <;>n sekiz a~ e"."~l denizaltılar ve hun. düşmanlarıdır (?) ti Göringin Ribbentrop aleyhindeki his-
suratli harp gemilen ınşasını reddetme- Ribbentrop cümleyi şöylece tamamla- siyabnı kuvvetlendirmiştir Mareşal 
I!~ mecb~ kalmıştık. Bu iş.i halledebili- mıştır : Göringe göre Ribbentropu~ çok hatalı 
~: ~~e n~ı .~e .. Şantiye~er umum - Danzig meselesinin süratle halline politikası Fransa ve İngilterenin birleş
'?udurlugu ile goruştüm .• Tediya!a ge- karar ~e.rmiş olmamız Sovyetlerin men- mesine Polonya ve Türkiyenin demok
lince ~~ kab~e amadeyız. faatlerını haleldnr etmiyecektir. Zaten rasiler cephesinde yer almalanna sebep 

Bons Steın Kont Cıanonun yanından Alma.ıya Sovyetlerin Baltık denizindeki olmuştur. Göring Danzige karşı ihtiyat
ayrılırken İtalyanın Sovyetlere karşı ni- büyük menfaatlerini nazarı dikkate al- la hareket edilmesini ve bu muvaffakı
yetle.ri ve te.mayülatı hakkındaki ~- mış bulunuyor. Bu menfaatlerin iki yetsizliğin acısını gidermek için Slovak
atler~den hıç hırını zerrece kaybetmış memleket arasında derinden derine gö- yayı Alman hakimiyeti altına sokacak 
değildi.. . rüşülmesi hayırlı olacaktır. B. Moloto- olan bir harekete girişilmesini tavsiye 

ALMANYANIN KURTIZANLI(;I fon Moskova büyük elçimiz Şulenburgu etmektedir. 
Almanya ?arlciye ~ı Ribbentrop kabul etmesi iyi olabilir. Elçimiz şar- Hitlere gelince, o bu fikir ayrılıklan 

ta Sovyetlerın Berlin büyük elçısı Me- ki Avrupa meselesini kendisiyle görüşe- içinde kendi ilhamlarını bekliyor. 

Almanya ve ltalya 1 !ırı:ı:.~~"!s~~:~yoı 
Londra, 27 (Ö.R) - Fransanın Bur-

ha tala ri y le karşı karşıya 
YAZAN: Piyerre Dominique 1 Almanya ile ltalyanın kollarına atJdık-

Balkanlarda vaziyet ne merkezdedir~ lan takdirde istiklaleri bir hafta mese
Türk • Rumen yakınlatmaaı Almanya' lesi olacaktır. Arnavutluk hadiseleri bu
ile ltalyayı endifelendirmektedir. Fakat' na delildir. 
bunu inkar ebniye mahal yolr.tur: Roma 1 Çekoalovalcyanın iıgali ve mazlum ha
ve Berlin kazaya nza aöatermemek mec- li, Arnavutluğun iıgaJi, ltalyanın içine 
huriyetindedir. Bundan baılr.a, Yunanı.tan düttüğü tabi vaziyet milletler üzerinde 
da, tabir caizae, lngiliz ıulan içinde kal- tesir yapmamasına imk.8.n olmıyan müt
dığından ııeriye Bulııariotanın Alman hit misallerdir. Onun içindir ki, geçen 
ltalyan politilr.aoına hizmet edip etıniye- Marttanberi, Polonya, Romanya, Türkiye 
ceğini bilmek kalır. Berlin bunu umuyor. ve Yunaniatan Fransa ve lngiltereye te
Roma bunu umuyor. Roma Kraliçe Ci- veccüh ebnek ıuretiyle reaksiyon göı

yovannaya güveniyor. Berlin Coboourg termittir, Holanda ile Belçika da biribir
katına güveniyor. Roma ve Berlin aynı lerine yaldaşmakta ve - laviçre gibi -
zamanda 1915 in habraaına güveniyor- iatiklallerini müdafaaya hazır oldulr.ları
lar. F akaı bu 19 15 darbesi derhal Bul- nı beyan etmektedirler. 
garistanı bir ti.bi vaziyetine getirmiıae1 
netice hiç de onun Jehjnc çıkamamıotır. 
Sofya bunu hatırlar. 

Diğer taraftan, Yugoslavya ve Bulga
ristanın, Balk.an harbi müstesna, hiç bir 
zaman aynı aafda mevk.i. almadıkları ve 

Balkan harbinin ertesinde de boğuftuk-
1arı malUmdur. Bcrlin ve Romanın ka· 
bul etmesi lazımdır ki Belgrada el koy
duldarı takdirde, sağda Romanyaya, 
aolda Yunanistana, arkada Türk.iyeye iyi

ce yaslanan Bulgariatanın menfaati garbe 
lr.arşı cephe almak olacaktır. 

Roma ile Berlinin Bulgaristanla Yugos
lavyayı aynı zamanda ele geçirebilmeleri 

için evvela hırvatistanı Belgrada karşı 

ayaklandırrnalan, Huvatistanın ayrılma
••, Yugoslavyanın dağılması ve iki mihver 
devletleriyle anlaşarak, arnavut İtalyan 

kuvvetlerinin yardımiylc Makedonyayı 
istila etmesi IA.zımdır. 

Şimal memleketleri ise bitaraflığa sı~ 

ğınmışlardır. Bu jest Almanya ile bir sal
dırmazlık paktı akdini reddetmiş olan 
İsviçre, Norveç ve Finlandiya tarafından 
daha pervasızca yapı)mı§tır, buna muka
bil, ıekiz gün mukavemet edemjyecek 
olan Danimarkada ve hiç bir veçhile harp 
sabası olmak istemiyen Baltık devletle
rinde korkunun tesiri görüldü. Fakat 
aldığı aekil ne olursa olsun, her yerde 
reaksiyon olmu~tur. Bizzat Yugoslavya 
bile vakit kazanmıya çalıgmıgtır. 

Kısaca bütün memleketler telaşta ve 
itimateızd1r. Alman akını karşısında açık 
olarak yaln1z Macaristan görünmektedir. 

Avrupa - bilhassa orta ve Balkan 
Avrupası - geçen Marttanberi büyük 
bir endişe içindedir. Bıçağın kemiğe da
yandığı hissi içinde Yatamaktadır. 

Le Repub!ique --ALMANYADA 
Tahta kıtlığı var 
Berlin, 27 (Ö.R) - General Göring 

Almanyada tahta kıtlığuu kaydederek 
Alman ormanlarının genişletilmesi lüzu
munu göstermiştir. 

gos sefiri mareşal Peten maliye nazırı B. 
Reno ile göril._'<>rek sabık Cümhuriyet 
hükümeti tarafından Fransa bankasına 
yabrılmış olan İspanyol altınları mese
lesini müzakere etmiştir. İspanyolların 
iadesini istedikleri altın mikdarı dokuz 
buçuk milyon İngiliz lirasıdır. --
Mısır Hariciye 
nazırının Romanya 
seyahatL 
Bükreş, 27 (Ö.R) - Mısır hariciye 

nazırı Abdülfettah Yayha paşa Bükreş
ten Sinaya sayfiyesine hareket etmiştir. 
Nazır Mısır ile Romanya arasındaki ti
cari mübadeleleri arttırmak için Mısır 
iş adamlarının yakında Romanyayı ziya
ret edeceklerini bildirmiştir. 

Bulgar başvekili 
Berline gidiyor 
Berlin, 27 (A.A) - Berlindeki sa!A

hiyettar Bulgar mahfelleri başvekil B. 
Köse İvanofun Alman hükümetinin da
veti üzerine üç gün! ük resmi bir ziya
ret için Berline geleceğini teyit etmek
tedirler. 
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Kız lısesinden 

Han1idiye gemisi 
Zonguldakta 

-·-~-
Zonguldak, 27 - Karadenizde bir 

cevlan yapmakta olan Hamidiye mektep 
gemisi bugiin limanımıza gelmiştir. Ku
mandan karaya çıkarak saat 9.30 da va
liyi ziyaret etmiş ve saat 10 da bu ziya
ret iade olunarak vali top atılmak sure
tiyle selamlaruruştır. 

BUtün halk, sabahtan itibaren gemi
yi gezmişlerdir. Gemideki genç subay
lar, ziyaretçileri büyük bir nezaketle 
karşılıyarak kendilerine her türlü iza
hatı vermişlerdir. Ziyaretler, akşamın 
saat on sekizine kadar devam edilmiştir. 

Saat on yedide, büyük bir halk kit
lesi linünde Zonguldak spor kulüpleriy
le Hamidye spor kulübU arasında yapı
lan futbol maçı 3 - 3 beraberlikle neti
celnıniştir. Halk maçı büyük bir alaka 
ve heyecanla takip etmiştir. 

Saal yirmide şehir parkında beledi
ye tarafından Hamidiye su.bayları şere
fine bir ziyafet verilmiş ve vali ve Parti 
başkanı Halit Aksoy, Halkevi reisi ve 
bütün rUesa, çok samimi bir hava için
de geçen bu ziyafette hazır bulunmuş
tur. 

Mektep gemisinin limanımıza yaptığı 
bu ziyaret gençlerimizin ve halkımızın 
kalbinde öteden beri yaşıyan büyük de
nizcilik sevgisinin yeniden ve daha can
lı br şekilde tezahürüne vesile olmuş
tur. --

Fransa da 
-..fr

Parlamento yaz 
tatili devresine 
başladı 
Paris, 27 (Ö.R) - Fransız pariamen

tosu yaz tatiline girmiş ve kapanış emir
namesi başvekil tarafından saat 19.30 da 
mebusan meclisinde okunmuştur... Bu 
münasebetle söylediği kısa bir nutukta 
B. Daladiye Fransanın selametinin ınilll 
birlikte olduğunu bir daha teyit etmiş
tir. 

1 Hayırdır ............................. . . .............................. . ........................... ~ •.... ~ .. . 
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Rüyanın Müddeti 
-7 

tetkikler en 
dakika 

Yapılan ilmi 
nihayet yarım 

meydana 

uzun rüyanın 
sürdütünü 

koymuştur 

İnsan bir rüyayı ne kadar zamanda mektedir. Nihayet giyotin makinesinin 
görür? bulunduğu yere geliyor. Basamakları 

Bu hususta bir makale yazmış olan adım adını çıkıyor. Diz çöküyor .. Kafa-
doktor S. Valemar diyor ki : sını deliğe sokuyor. Satır büyük bir 

•Rüyalar, ne kadar uzun olurlarsa ol- kuvvetle ensesine inerek başını vüc:u
sunlar uykumuzda işgal ettikleri zaman dundan ayırıyor ve ... Kan ter içinde uy. 
göz açıp kapayıncaya kadar geçen za- kudan uyanıyor. Bir de bakıyor ki ya
man kadar kısadır. tağın cibinliği üzerine düşmüş ve cibin-

Yere birden bire bir cisim büyük bir liğin tahtası boynunu tazyik etmiştir .• 
gürültü çıkararak düşer.. Bu giirilltü Cibinliğin düşmesi ile uykudan uyan
uyuyan birini sıçratarak uyandırır. ması arasında geçen zaman ancak otuz 

Cismin yere düşmesiyle uyuyanın saniyedir. Ve o bu otuz saniye içinde 
uyanması arasında geçen bir saniye bütün bir ihtillll devrini yaşamıştır. 
uzun bir rüya görmeğe kMidir. Bir çok alimler, rüyaların müddetleri· 

Ve bu rüyayı tahrik eden de yere dil- ni ölçmek için büyük çalışmalarda bu-
şen o cisimdir. lunmuşlardır ve neticede bu müddetin 

Sukutun sebep olduğu gürültü uyu- hiç denecek kadar az olduğu neticesine 
yan adamln rüyasında mesela bir harp varmışlardır. 
meydanını canlandırır. Top arabaları ge- Ölçme tecrübeleri için baş vurulan 
lirler .. Topları indirirler.. Mevzilerine usul Teksas üniversitesi profesörlerin· 
yerleştirirler. Kumanda ateş emrini ve- den psikoloğ Kleinin en muvahk buldu
rir ve top patlar .. Patlaması ile beraber ğu hipnotizma usulüdür.. Tecrübe edi
de rüya gören uyanır.. lecek kimse evvelA uyutuluyor ve ona 

Bu rüya bir, hatta yarını saniye için- rüyasında gördüklerini uyandığı zaman 
de görülmüştür. tamamen anlatması telkin ediliyor. Uyur 

Bir Fransız Alimi bir gün rüyasında uyumaz da onun kafasında rüya tesiri 
bütün Fransız ihtillll devrini yaşamıştır. yapabilecek .bir hareket ya!'ılıyor. Me
Kendisini Teror devrinde katlillm sah- selA kuvvetlice (İmdat!..) diye haykırı
neleri arasında görmüş Iutlk içine karış- lıyor, yahut kuvvetli bir koku neşredi
mış tevkif edilmiş ıntiu1 mahkemesine liyor. Bir kronometre bu gürültünün 
gönderilmiştir. Ta'rihin maruf ihtilfilci yapıldığı An ile uyuyanın uyandırıldıl!ı 
simaları hep burada, bu mahkemededir. ~~ aras~daki. müddeti saniyesi sa
M'tlddeiumumi kendisinin idanıını iste- ruyesıne tesbıt ediyor. 
mlş ve uzun bir ithamname okumuştur.. Mesela (İmdat) diye bağınldıktan 20 
Bu ithamnameye karşı o da uzun bir s~niye ~~a uyandınlan kimse gördüğü 
müdafaa yapmış fakat neticede ölüme ruyayı şoyle anlatzruştır : 
malıkfun e~tir. Kalabalık bir halk •Otomob~~e .gidiyordum. E~e 
kitlesi arasında idam edilmeğe gönderil- yakın gelmıştim. Bır ses duydum.. Bır 

imdat sesi.. Otomobilimi durdurdum. Bir 

Annam imparatoriçesi Pariste 
de ne göreyim.. Yanımdaki hendeğe bir 
başka otomobil yuvarlanmış ... Otomobi
lin altından bir adam sürünerek çıkıyor. 

Annam imparatoriçesi Parise gelmiş
tir. Foşenşinli bir burjuva kızı olan im
paratoriçe şayanı hayret bir tesadüf ne
ticesi olarak genç Annam imparatoru 

ile evlenmi§ti. imparatoriçe Fransaya 
kocası ve üç çocuğu ile bera her gelmiş 
ve tahsjlinl yaptığı Kan şehrinde bir 
sayfiye kiralamıştır. 

Yeni Baroda mihracesi 
Bin bir gece ef •anesini andıran bir 
ihtişamla saltanat sedirine kuruldu 

- Ben yaralı değilim, fakat berabe
rimde olan bir kadın ağır yaralı diyor .. 
Ona yardım ediyorum. Yaralı kadım 
otomobilin altından çıkarıyoruz... Ve 
hastaneye götürüyoruz .. 
Yapılan tetkikler, görülen · rüyaların 

uykumuzda işgal etmiş oldukları en 
uzun müddetin otuz otuz beş saniyeyi 
geçmediğini ispat etmişlerdir. 

R .. . ................ . Uya -················ •••••••••••••••••• 
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Eşrefpa§a: B. Faik Y olgider: 
Gördüğünüz rüyanın tabiri, adresini

ze posta ile gönderilmiştir. 
Göztepe: B. Hüsnü Yalçın: 
Muz, zenginliktir. Bekllr mısınız bil

miyorum. Eğer bekllrsaruz güzel fakat 
kimsesiz bir kadınla evlenecek, mesud 
olacaksınız. 

Göztepe: Saadet lıbil: 
Rüyanız çok karışık ve uzun. Tabiri 

burada uzun sürer. Adresinizi gönde -
rirseniz posta ile cevap veririm. 

Çe,,,,e: M.M.Z. 
Zevcenizin kız doğurduğunu görme -

niz yakında sıkıntıdan kurtulacağınıza, 
bir memuriyet alacağınıza ve yahut bir 
ticaret işinde kazanacağınıza, kederleri
nizin zail olacağına delildir. Rüyada kız 
çocuk görmek erkek çocuk görmekten 
hayırlıdır. 

ödemi§: .Şükran Sevim: 
Burnunuzdan akan kan ile rüyanız 

bozulmaz. Kan haram mal ve altın ile 
tabir olunur. Eğer gördüğünüz kan ko
yu ve siz de hamile iseniz dikkat ediniz. 
Çocuğunuzun düşmesi ihtimali vardır. 

Dikili: Aziz Ya,ar: 
Rüyada saydığınız develer bu sene 

tarlanızın bereketli mahsOl vereceğine 
ve eğer ticaretle meşgul iseniz para ka
zanacağınıza delildir. 

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

Rüyalar1nızı 

Bize 
Bildiriniz 

Bir rüya mütahassısı onlan size. 
gazetemizin •RÜYA• sütununda• 
tabir edecektir .. 

Hususi 

Yalnız Türkiye ile Romanya uyumu
yorlar. Böyle bir sarsıntıya müsaade eder
ler mi~ ikisi de bilirler ki böyle bir hare
ketin ertesinde aralannda bir küçüle Bul
garistan ve hatt8. bir büyük Bulgaristan 
değil, fakat ltalyanlaşmış bir Bulgaristan 
bulunacak, yani ltalyanlar Karadenize, 
inmiş olacaklardır. Esasen bu aarsınb vu
kua gelemez, fU makUl sebeple ki hır· 
'atların lideri B. Maçek zeki ve ihtiyatlı 
,l.ir şeftir. Belgrad sarayı Yugoslavyanın 
ycgi.ne büyüklük oansının tcrefli bir fe· 
deralizmde olduğunu henüz kabul etmedi 
diye Hırvatlar pire için yorgan yakacak 
değildirler. 

iz mir 
Jer cemiyetinden: 

yetişen-
Hindistanda yeni Baroda milıracesi- şında bile değildir. Geçen şubatta ölen 

nin tetviç merasimi, bu gibi törenlerde büyük babasının yerine geçmektedir. 
lldet olduğu üzere fevkalade mutantan Genç mihracenin babası 1908 de ölmti}-

Cemiyetimizin senelik kongresi 1 Temmuz 939 tarihine rasthyan bir şekilde yapılmıştır. Yapılan şenlik- til ve büyük babası da altmış dört sene 

Cevap istiyenler 
Rüyalarını (RÜYA) rüınuzu ile. 

• posta kutusu ( 361) adresine bildir- : 
: dikleri takdirde kendilerine posta ile: 
: mufassal cevap verilir. Bunun için E 
: gönderilen mektubun içinde masraf: 
: olarak yalnız 15 kuruşluk posta pu-: 

r.•a•en bizzat Bulgarlar da bilirler ki 

dim. 

: lu konması kilidir.. : . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cumartesi günü saat 15 de İzmir kız lisesinde yapılacağından İzmir leri efsanevi bin bir gece masallarını an- süren şaşaalı bir saltanat hayatından 
kız lisesinde öğretmenlik ve idare memurluğu yapan ve yapmakta bu- dıracak derecede ihtişamlı ve göz ka- sonra yetmiş altı yaşında vefat etmişti .. 
lunan bilumum arkadqlarla kız lisesinden mezun olan zevahn lütfen maştırıcı olm\l§tur. Milıracelik tahtına Resmimiz genç mihraceyi saltanat sedi-
o saatte lisede bulunmaları hauaten rica olunur, geçen genç prens henü.ı daha otuz ya- rinde göstermektedir. 

1 ~nd;,,;, ch.u;.~~n ~antarcılarl~ ha.mallan 1 lik.anlıyı ~ ~~· ve -e.JJi ~~~~.!'~~J. .. ::;:;.'}.~~ünJ,e,J',~~ayı almak için valr.tim 1 - Rf'l'YRftf -

1 25, ;su. b, ıu 

l .ı,uçııuçn.'C"ı.. 1..u:ı..:ıwaııc.:ıuıu."' """"'""""• vaw..-....

+0'111" 



Ankara Radyosu 

DALQA USIJJff,IJCU 
BUGCJJI 

1'39 m. 18l KcsJ120 Ww 
'1.'. A. P. 31.10 mo 1465 Kes./ ZO Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12,.30 Program 1 l,35 Turk müziği 

Yamanlar Spor kuvvet 
lennıek azmindedir .•. 

Bugünkü çalışmalarla 
kuvvetinin semeresini 

pek erken 
a}acakhr .• 

Seyyar memur 
aranıyor 

~ itlerinde il.tiMaı olan faal 
ve mütetebbiı Pluiyelere ihtiyag 
vardır. Saat 18-20 arasında Vebo-
lid t.td. ~- llllÜmcaat. 

Saman iıll:eleıi mimar Kemalet .. 
tin cad. N. ıs TelefGD 2385 

tllU) 

Kadını memnun 
etmek için 

Pi. 13,00 memleket aaat ayan, ajanı 'Ve IZMill SULH ~OX MAii· 
- 1 - . .. ... oroloji llaberleri, 13,1S',14 müzik Haır.Jaıc:lmiteri J:mair hıilı:lnthan arıı~, EARŞILAŞMALARA GELINCEı KEMESJNDEN: 

filoma;-.. brıa Kili artık biıörl.n.. ölüJ.n prla .c;y~e ~iltı. Çoc~- (ripseti. cümhur b....lom - Şel: •ı.... ...- ıy, lar 11pona biyük sa)'liarla Tahsin akuzm ·ı C · 
fe• kızmaia haalarmel-wds. Medeat in- ia dapmm kulühesındeydı. Bu hayat Kiiaçer) 19,00 pıapam, t9.0S müzik mailLıp edame.i hiç ıüphesizki onıa t• Bunlar bir Karıiyaka lilii ma~ olavOMm ta7'aaa:ı~: orcf ınf• 
pa.I. miıbi .ara peat M.ml• biiliia ye -.yda) Cfüvliiz vmlu. acu uylwıuzlnlr.. ( ..liılar • Pi.) 19.15 Tirk miiziii (fas.l raftarIAıını derin derin dü§iincelero a&J> dejiWU Uıb&. 1(. S. 1(. icia: ~ bir .ı .. ld•n bminle --.L.:~-:'.L:ll • 

_ı.L · lardı . y v de d grv uldu Artık karannı Jıru • ,..... ----• !tCM& ıez,ı.yor ama ne de olsa ansan· attıgı yer n ° · . bqeti) 20,00 memlw\ saat ı.yan, ajana tırmıatır. vvetin ortaya ~ıdıl'i ıinde ferala aokaiınclıa kaim ı. .,._ 
.ıdar. Onlann da asapları vardı. Filo· vermiıti. Ne oluna olı~~ karısı ~nu~ yı· ve meteoroloji haberleri. 20, 1 S ltonuıma. Diyebilirim ki beden terbiyeal senal Pazar siill• ~eai • aı.. .. .ra; Wlt' ti 1-&Jılo tajlı f.tll'ika biaa11 malı. 
pıuwı yetİftiii muhitte adam karıaının yecek. teG.ıik etmedıgınden tımdıd~n 20.30 Türk müziği (müşterek- ve ıolo direktürlöii kulüplerden talebe oıyu~ laımaaı havanın ııcal ve açıl ohnasına iemece verilen izater fU18 Jmra
Jolkmı bir defa ikaz ederdi. Herif bundan ~ .aı,-ebıai.Jecekti. 0. gece.kansıle tepnni) 1 - nehavent peşseri 2 - ı~ cu&aı.e :rweD ettiği, Dımandanberi lzmir binaen banyolara gelen büyük bir halk rına istinaden. 28-7-939 arilMne 
..ıüteııebbih olmaz.sa onu öldürürdü. • ıicWeala Jımwplannı. etmııler~ı. ?aha mail Hakkı bey - ndwlveat aiır eemai k.ai'ple-i .asında en lok aai&l uğraya• kütlai taıafuadan -.vredilmill:ir. mii•.lif CUma aünii aut 15 te. iz .. 

Ma.amafih Kainin baıka i§ılu yoktu. ediahk ağa...-..... Fıloma ~~rındı, es- Seni hükmü ezel 3 - Rakım - nehavent yine (K. ·s. K.) olmuıtur. Bu yersiz za.- Oyua Bmtanluun VunıfU ve ..ıdan mir ıulh hukuk mabkemeai ulo • 
l'iai sadece vırvırcı idi. Olmıyacak ıeyler ~ Gözi bnaınwı k~~etl.ısı. ol~n ye· şarkı - Ne yanan kalbime baktı 4 - ut yıflamayı kökünden izale edebilmek içia akması ile bqladı ilk. on dalUıka Bo.tan- 1uuada l&bfl ~apıLacaktır. Bu ar • 
~in kocasına vırlar, onuo başının etini .-k piııinne taiW-ına ılııı~ıııtı. ~1~ ar~- tabimi S - salahaddin Pınar - nehavent Karııyaka - bundan evvelki aibi - 6 bö~ lınıa hak.imiJ"Cti aruaad.a &e~ti buadan tarmada Talunm olunan 2000 Ura 
1erdi. Filomanın kuyruiw onun elinde idi. ilk Glllıan denize fırlatmagı duşu~du. gıukı Hali )'81*Y°' 6 - Sadeddin ıc.,. ... ge aynim~. 90nra oy11n mütevazin. bir halde oyıarur- bedelin yüzde ]Jebnİf beti niabe-
Cünkil küçücük çocaklannı Filoma ~ Soma ~eçti. Sandan kansından zıya· nak - nehavent ıarkı - Gönül nedir bil~ ~U..dırn rv· k T "rk .isen Alaybeyi sağ içinin 23 cü dakikada tinde bedel verilcllii ıurette falr. 
fada aeviyor bir tlrlii ondan 8"1Jiaını· de kendi mutazarrır olacaktL Yavaı ya· ne 7 _ nehavent prkı. Hatmmdan hiç f ı: 

1 
u:.aenç ~gıylaptmla ve . u. eert bir ıutu kalecinin ellerinde •idi. bine ihalesi yapılac:akabi takclh-

' Ik k k ·· utoo una yenı, yenı e ~man ar yetııtir· . d 
yordu. Zavallı Fil~ baba idi ama her Tllf ~en ka ara • amıı~an .onne çılamyor 8 - Artaki - nehavent ,.da ektir Top ayabao. aiy.Ge kafa- vurutlariyle e aa~ lS gün azatrPualt ikinci 
~yine karıpn KUıiııııia erkek kardqiydi. kuliienin iac:ecik, asma merdıvenınden Koklasam aaçl.lmaı 9 - Faiz Kapancı m ' . • . devam ediyor 31 ci dakikada Boataolılar &rtltmaıı 14-8-9!9 tarihine _... 
l'.iliein kabileıinde koca aile ~)erine bnt- 'Yl!ft indi. .BiT kolunda ipe d~!i b~ı h~n- nehavcnt prkı • Cd güzelim Çamlıcaya Hex halde ki bıraz manye ha~~ topu aıürüyoıken Alaybe,,li S.it faul 7a- di~ P~ günü ıaat 15 ele yine 
~azdı. Ailenin iılmai kızm ea biiJpük diMan cevizi kabukları as~lı ıdı. B:r elan- ı O _Refik F ersan - nchavent şarkı • Kız ol~rs~k, K. S. K. fm ~ayalt kuvvetı goz· pıyor. Çekilen ıut.av:ut aon da.ki.kal.r çok daırem~e yaprl~cal!'*'. 
erkek ka.rdeıine clüterdi. de de birer yarda uzunluğuıida bar avuç sen geldin erke§tCn 21 , l o haftalık posta lcrımızde canlanır. Bınaen~l~h y~~an- zev.ldi ve hıeycçaolı oynnlıarkcn o - o <?ayn menkul azermcle '.'-it~ 

Kiai. bu iıi ifmta ptiirüyoıd& Çoelllt mı.uak vardı. Bunlardan en uzunu ve k~- kutusu 2 1,2 5 n~eli plaklar - R. 21,30 lnnn ıon. haftada 1 7 gol .gthı :tc yu~ek clevı:a tüh&yetlCIMyor. le'bın~e ~~la~ .eHerinclelri 
p.e zaman baba_. kapa onu ~ iftİ- lmı köpek balığı avında kallanılan bır .111üz.ilt (oda müziği • Pi. ) 22.00 miWk biT •:ın ıle hasmına yenılmesı halk uze· l.IUnci deYre bqlar:ken her iki tarafta ~~mı "'~~le birlildw 20 -"1 
yaklı kollardan bpıp kaçırır. liiıiıaki b_. zmPkmdL Mmaklar uz~ blla~ılmadık- (küçük orkestra Şef: Necip Atkın) 23,00 rinde C-a ~ tesir ~~tır. sabedııi kadrolarına birer oyuncu alıyor ve B~- ıçınde daıre~tH miracaadan )l.. 
hasa çocuğu iehaliyecekmit gibi çocwjmn lan İçİD ~ örumc:ek agları ıar· ıon ajaıw haberleri, ziraat, esham, tahv"- maçı ft!1'1'ederken, seyirci}enn 15 tane tanlırua hakimiy,cti albada oyun baılı- zımd_ır:11~ ~alde IMdrlUUMla ta• 
~na ıokulmaıını hir türlii ben ·dmw• kıyonla. . lit. kambiyo, nukut borsası (fiat) 2.3,20 17 tue 5 ~18 geYrelı: deyifleri karp. yor. JMI alCl 

1 ~ olmadıkça pay• 
di. Filoma daha on _.. Ylflndaydı. On müz.ı''- (cazbant • Pi ) 2 3 5 5 2 A k. sında sükut edıyona. Top aıklllarda 7 ci 9cu dakikalarda lapnadan hariç ka'-caklardır. 

ukl 1 V" d ~ ' ' ' "' yann ı M" d · · ak dı ~ · 
f..iloma kızıyor, köpürüyor, Kiliyi be>- .kiz yJlllDCLı .mi ~ ç~. u ucu u program Eğer sahaya 30 bin lira masraf edipte ıağdan Alaybeyi akıyor fakat bu akıt leru:ye e~e lfbr ~.-~-

tamakla tehdit ediyordu. Kisi İlle b. ~ İllce 'DZlm. ve çPk hiçnnlı idi; bpkı bron~ 100 lira gibi az bir masrafın göze diken hiç bir semere veremeden avut oluyor. d d~b ~~nema ]PUZ• 

jlide papuç bırakmıyordu. O, çocuilm lııir h~ andmyordu. Harcket_1erı OPERALAR VE OPERETLER gibi batıp harcanılmaması K. S. K. kulü· On birinci dakikada aldık.lan topu e ye 1 llP;lg!-1 ~ıabetınde pe~ ak-
Filomanın her ,eyi olduğunu Filomanm ahealli ve ho§CU. Asık suratı bu •. halıy!.e 20,35 Sofya: Manon. hütıden daha kıymetli midir?.. Bostanlılar kala paslariyle Alaybey nı- çan TeY& mılh 1>11' l>anka temtnalı 

'---n v• d k b tm iJt K 1 irae etıca.elwi iizmtdır. "onıuz yqayamıyacaiını pekall biliyor- bile pzıewisın en ay e ~m 1• u u· l 1,05 Brüksel 1: T ruvaller kartacada. Jzmiratadında K. S. K. en fazla naztm 11f aahıw içinde bekin yanlıı bir hareket- Şartname &.7.SlS tarihinden itİ· 
~u. beleriD arasmdan geçeıken bir ~m ya· 2 l.20 Menlik: Don. Giovanni (plak) dikkatimizi celbeden ıağ ve ıol açıklan- le kafa vuruou kendi kalesine. 1 gol be-

Hk bqal.a ı. hict- baıı.nıt fabııt ı.ai karanfil koparmak kı.ılıqpmn ~a· 21,4.5 Monte • Ceneri: Faletaff. mızın oyun çıkaramamasıdır. Buna ıebep diye etmiı oldu. haren berkeain ıörebilmeıi. için 
l>itme-'lı. tiikenmernit. kısa ı..ılalarla sına iliftirdi. insan bedbaht, kederh ola· 21,50 Lille: Ariane ve mavi sakal. yine sahamızdır. Alaybeyi bu golden sonra canlanıyor açıkta ve aayri menlndüa evaafı 
feveraa 

a.._1
1
• __ .ııc .. olan ... ,.r •anar dasv gilııi bilirdi. Fakat çiı;eksiz olamadı. 21 ,50 R La b k 22 d k da f&l'lnamede yazılıdır. Gayri 

... nac u .1 ~---~-...ı ,...___ L __ ...ı! ~·l enncs: mson ve Daliler. Çünkü sahamwn kale yanları 40 - 50 wıu anca ci a ikaya kadar devam menkulün verıi ve ıair kanunı"' 
ber güadınam etmiftir. Biıibiileırine bql )(..,..ince 1m111UU. vau 11:cnrn rn.1 e 22,05 Floranııa: Alev. santim diken otları ile kaplıdır. Top or- ettiriyorlar fakat bundan ıonra oyunun mükellef' tl · .. ~_ı o/c 
.t;,lan hınlan, öfkeleri. üstüıte yıkılıyor, yapmııtı. O zaman daha genç ve mesuttu, ·ı.a l • k da B ıJe en &auQl&r& "Ye O ta taraflardan açıklara gönderildiği va· nı yet crıne a r oıtanlı Alaybcyi iki buçuk delliliye ve fera"' har • 
koc:wa. tel .. litWr bU tepe ..,Gana Kili kanonun biçimini~. yapt)ır· BO'YOK KONSERLER kit gol ümidi kesiliyor. Demek ki: nıaıf ıa..._.dan ayrılamıyor. •3 cü daki- lan alıcıya ait olup ihale k~ 
ıı~ u .,. ~ 1'iai lr.e>- ken 7ardam etmif, ona tatb ee9İle pıla- 16,05 Londra (Regional): Mozart, kada B la l traf ba · 

B 
1__ •• ı.:... 1.. __ 1.. • kol ıa---b. A-Açıklan ilerlerken bu otların ma- • oı n L aan oru 0 yt vuıye- defatıen ve .-.inen ötılenecektir. 

ca.... t..IHıl ve~ ele~ u. o.,,. sar •OJ'urere~ zanmeti •7 ~ .. ...,, Hende! ve nir bestekarların tınd t alı lm ..... _ '1 .-.ı.. il ...ı! ,r~ nialariyle karıılaıması. e opa r a ~ ,....,.. gw.e umv ew- ihaleyi müt.akip müflel'İ ihale 
laa.WriıNriııaııılen ba.lılaitn,..,........ Evet rdoaı ... a. kanoya. dümdüz t·en· ren· gi Jw.. eserleri. yor fakat ofu.- N=ı..-··et h---...ı b d ı ' B D'k ld ki d ] ~- .. ..., wıaan •onıa.e •ini ~ği ~Ja vereme-
Fi\oma. 'bot oearmağa ~du. Fakat man uııtüı'1dert ıteTek suya ınclirdL S.rtı- 16,20 Droitvich: Glinka, Bach, Beet- - 1 en ° u ann an oyuncu a- Alaybeyde bu tu.yik altı.od&A kurtula diji amette aayri menkul tekr.ar 
"oıtı..k dtıiiJdi. Selailde,; denizin çene- na asılı ballk ağzını dikkatle kanonun hovcn ve sair bestekarların eser- rın ürkmesi. . . ruyıp 1 - O m ğlup olarak ıahadan çı- 15 gün miiddetle utınnaya konu· 
lediii Wır JDf!ICfMt luıya.na otv.nllt kula- bq ü.tüne serdi. Bu ağı bugün kullanım- leri. C - Kale dıreklerı mevcut olmadı- L ••• OT l bu rt d ok b ı_ı 

b 
v .. WtoY • up a ırma a en c e1K1 'YC-

iının arkasına taktığı kocaman bir eyaz yacaktı. Ağ ufak balık içindi. Bütün ka- 16,2(> Droitvich: Clinka, Bach, Beet- gından, ıutlann gol olup, olmadıgı ha- Şura.na unutmamaledU' ki 7ine Alay- renin üzerine ihalesi yapılacak 
,içakle ıir'r ... batmın auyun üminde bilenin karnını ve kansmın gözünü dO· hoven ve salı- bestekarların eser- kemin görüşüne ve kararına bağlı kalı- beyi birinci karıılaımannda 3 _ lmnğlup arada talıakkuk edecek ihale far-
aoa..ıa .kaine b.karak ha,.-alita dalar yııracak: bir ay yakalamağa ahdetmi§ti. lcri. yor. olduğundan bu mıı.ç daha çetin ve he- kı biç. bir hiikme hacet kalmak.. 
'd~r. düpnürdü. Kafan hala kızgmdLJ öfkesi serin .sa- 19,45 Droitviclı: Mozart, Liszt. Wag- Binaenaleyh bu sahanın dikenlerden ~nh olmu~tur. zın -yecibaini ifa ehmyen mütlC· 
ıKadm kllml tuha.ftrr. Kisi ltocasmm bah havasına rağmea g~emi~ Bir ta- ner 'Ye aair bestekarların eaerlcri tepıizlcnmesi ve kale direklerinin yapıl· ~ ridea tala.a olunacaktır_ Daha 

hliyle aylak 'SlfDDesine pek lamywda . ...a...-.la iııili,ıriiılt t;U" cWilı: ı..-... lllP 20, ft) Viyqa: R.ı>ighi ve Verdinin maaı çok yerinde olur. H. ~ f.,.f• =e10=et almalr iati~enler 
Onu güzelliği ve kuvveti i~in ıevmiı ve taraflarındaki ufak_ bir delikten Jt..e ~n eeerleri. d.U..izia ~1572 ıayıh d.oı1a· 
lstemiıti. Filoma uzun boylu ve yakışıklı bir sarmaııık koluna geçiri1miı olan 1-Jin- 2 f ,00 Hı1verlUIQ f: Weber, Gounod ı T 939 d J b W miiracaatları liivınm ilia 
idi. Vücudu muntazam ve adaleli idi. diatan c~izi kabuklarınm kanonun arka- ve sair besteUrlann eaerleri. emm UZ eDIZCİ er 8 Y ram ollBlur. 2251 (1325) 
Fakat kaç para eder ki a.nbeldi. Ku•- Mlldaa •uya •riYttı. Droitvieh: Dımtoch ve W"ılliam-
vetlnden ietifade etmeeini hilrn9or ça- Pi.dili •Y• b.t1t11rak kanoyu yürüt- ım eserleri. anş tertip komitası başkanlı-
lıtrnıyordu. Kabileye, diğer delikanlıİann meğe başladı. Bot Hindistan cevizleri- 2 t ,20 Strueburg: Chabier, Ravel ve 
yapbğı gibi hiısesinc d.ü,ea yiyeceği l,,u.- nia içine su hücum ettikçe garip bir ıea sair bestekirlann eserleri. ğından: 
lup 1ıetirmiyordu. Soaıa iliiler için ı..r. Çlluyor. bavanın aessiqinde uzun gar- !21,35 Sottens: Rou88Cl, Saint .. Saenı 
ay yapılan raksa iıtiralc etmezdi. Bütün garalar halinde ortalığa )'~ılıyordu. ve sair bestekarların eserleri. 
bunlar aleme Ir.ırwı kanmıı undırJiYor. Yavq.,yavaıı sin .. ~eğe, orta- 22,05 Viynna: Wolf, Çaykovski ve sair 
onun kadınlık gumnma törpülüyordu. hk s1e11lctan kaynamaia Lıeşladı. Filoma beateltarlann eserleri. 

ölüler için danaedilirlı:en kabile koca· sıcağın farkında bile deiildi. O hep ak- 22.45 Beromünster: Çaykonkinin bir 
man atC§lerin etrafına toplanır, Bohare pmki kavgayı düfinüyor, düıündükçe ıenfonisi. 
adaıında ateıin kırmızı ışığı albnda pa- hırslanıyor, ha balaaaı kürek çekiyordu. ODA MUS1KlLER1 
rd parıl yanan biçimli, eamu vücutlarile Bir Avrupalı köpek balığı avına çıktı- 18,05 Beromünster: Dvorak, Petyrek 

erkekler tumtumların, da.vullann ahen- iJ vakit en fenni nsaitle bir bütün gÜn ve ıair bestekirlann eserleri. 
eine ayak uyduraıak :rabederler ki et- uğratll' ve elueriya eli bot döner. Halbuki 18, 3S Berlin: Hayda 'Ye BeethO'Yellİn 
raftali kadınlar, bzlu hep bir ağızdan T robriand adasına mem'! bir. balıkçı eserleri. 
baykırııırlar ölülenn" -L • 1 H'""'""...ı· .__ cevizi 1'.abaklanyle bır ıaat- 19,35 Frankfurt: Eski musilıci. • .nuıuna mer11ye er ımo•.-

okurlardı. ten daha lua bir
0 

:aanıanda mtiriYerirdi. 19, 3 5 Beromünster: Eski musilLİ. 
Arada bir dunılur, ortada bir yığın Her alacık da)pok Hindiatan ceviz-

1 Temmuz 939 cumartesi &'iinü denizciler bayramİ münuebeb1e 
.. yük ve eğlenceli deniz yarııları yapılacak ve müsabakaya ~ 
ıp derece alanlara çok değerli mükafat verilecektir. 
Y llrl§lara iıti?alr:·etmek iati,.enlerin mıntaka liman riyasetindeki ya
hmiteaine müracaattan bildirilir. 

28, 30 ~7 (1327) 

Doğanspor kulübünden: 
Kulübün fevblide konpeai 1. 7. 38 cuwııteai liinü ...... 1Ut 

20 de Güzelyahdaki binasında topla1 ....... le11 --.,.. t.,ifleri rica 
olunur. 

R U Z NAM E ı A.a;YUmllll tadili. 
(1323) 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEl'flESlNDEN: 

lzmirin tamatalak mahallesinin 
•uca dağmde ki.in 15 nolu dört 
odalı ev izalei fY)'U ıuretile ıablı
ia çıkarılmıttır. Tamamına 460 
lira kıymet takdir edilen bu ev Y. 
Ull' ıazete.inin 14 Mayıı 939 ta
rihli niiıha•nda yazılı ilin üzeri
ne 15-6-39 perteJDbe &ijnü Mat 
IS de yapılan arbrmaaında en zi
yade pe, ıüren namına &75 lira
ya ihaleai yapılmıt iH de ihale be
delim vermedijindeo ıenra &elen 
müfteri de .ürdüiü bedelle alma
ja r..a&a olmad•iUM 1te1an ettiiin
d- icra iflh k••munun 133 ndl 
raadtlıui mucibince 15 &ün müd
detle artırın.,. konuldujuadan 

halinde duran Hiadüıtan cevizleri, kö- lerinden bir garpıra. bil' emme sesi çı· 
pek balığı eti ve muzdan birer lokma ye- kartı)ror, bu prip _. tl ualJara k_adar 
nir ve gene danaa devam edilirdi. Bir yayılıyordwL Ba ,_ bpltı ondmdakı ka
~e~ikanlı bit~p düterse hemen onun ye- buldu 'balılUann. iıltiridyalana içleri~e su 
:rını ba,ka bır delikanlı doldururdu. eirİp çdttıkça çıkarttıldan se• benzıyor· 

Ya Filoma} du. Uzakta deniz birdenbire harekete 

? bunlara metelik bile vermezdi. ölü- plnıiş. tol'pl l>iç.iıai kocaman ıriyah bir 
lerı dü§\inınek onun için değildi. Bir ıe• cİIİm )'aY&f yavaı ıuyua yüziine doğru 
ne evvel Kia de ölüleri pek aldma ~ 7\ikselen bu 9eA dinlesneie beılamııtı. 
memi§ti. Onun aözü bir diride Filomada Aradan on daki~a kadar geçti: Filoma 
idi. Ah timdi Filomayı ele ..,:.mitti. f 1-; eiilertk uzun zıpkını eline aldr. Baı par
tediği olmuttu. Artık ölün de düfiin· mağila zıpkının ökaliptiis pairaiı ıeklin· 
meli idi. B11 ölüler rakn ~ti. Ayda de olan ucunun keskinliğini denedi. 

K 
11 * 1 *( Doktor O mezkfır gayri menkulün 13-7-939 

arşıya kada 1 peratör perfembe .ıünü saat ~s de lzmh· 

S • K 1 k ıulb hukuk mahkemaınde yapılıı 
:tzndr biçki • cllldı ve a m J u a çı cak açık artırma ıormnda en çw .. 
şapka • çiçek yul'da Kala> a~az ..__ pey ~ene kat'i .olar~ ihalcai 7a-

Mücssis \'e müdürü : _, ~ ' UY&"... pılacagı ve talıplerm muayyen 
MAKBULE KEBARE llastalıkJarı DlitaNsSISI 11iinde lrıJrDeti muhuameaenin 

İstanbuldan ıehrimize nakledildiii- MMyeaehane Birinci l.yler Ne. 4Z yüzde 7 ,5 mabetiade pe]J ekçuile 
ııi yazdığunız bu sanat evinde ted:ri- TELEFON: !Uo daireye ınüıraeaatları iliıı olwwr. 
sata devam edilrnekteClir. Talebeye EYi: Göstepe ~ ~ 191 2255 (1326) 

bir defa kabile halkı ölülerq tabais edilen nra kanosunun luç tarafına yürüyerek Ba yer Mimar Kamıletthı nddNI 
boı kulübelere onların hayatta iken en kıç üstünde doğruldu. Gözlerinde garip beki Bankası dvarmdiı Kmlkwya 

az zamanda çok şeyler öğretilmekte nLDOM: 3.a 

•~v~ yzyecekleri, 21pkıA (Jihi, baka bir -lf'lb •ar<la. Büriin fikri k~ ibelrğı-
gıbı en çok kµijancWdarı qyalan korlu .. na av olruaia deiil.onu-ıwlarnaiaaplan-
dı. T omtomlar J 1- L .. tl . • ça ınıp çıp ıu; vucu ar mıştı. 
tıtrıyerek c.y L k ş· d' 'k' " • nıyara.K; 11çradıkça .ada kız- Altındaki su arııtı. ım ı, ı ı uç uzun, 

apartmanı altındadır 

Çeşitli jplikler, dokumalar, hususi 
·aptinlirıl\I ça1fftlhw .. -
FiATLD ÇOK EBVBNDIR.. 

l~rının .. i~ce,. ahenkli eealeri göie yiiksel- kara gölge faldar, fıldır oralarda dolat· 

dıkçe olulenn nıfıl 1 • f'lo ...ı b" ·~--11!11•~~-------·ı • •V• an •teı enn ıtıldannın aıaia ba:tladı. ı manıD .ouruıu ar azı~ 1 
erıııcmedıgı lcufüb l · · • dal 1 ' A J 1 k le' •. • . e ere gırıp çıkarlar, es· daha diklefti. Bacaklaruun a e en 11e- Ce e S8b J 

ı bgunlerını ya§arlardı. Raksın ıonunda rildi, meyda:;ııı. hrladı. Ani bir hamle ile, 
ru lan kanolarına b·ınerl ··ı.. · 1 b b ı· d f la Otuz bı"n kı'loluk k b 1 h r 

d~ er, o um. -adaet- mızrak uzun 1p e era er e an en ır • a ı e e 
na onerler, küçük adayı ., anla dü:aeni mükemmel ..,.-'-·-

b 
.. eney-.ıy • mııtı T~.....--

r-a ırakırlardı. 7-at d .. · . 1 v ·ı ecel blıktır 

Qlrenciler şayanı hayret derecede 
ilerlemektedirler. Beş ayda maarif 
müdürlüğilndcn musaddak diploma 
veren bu milessesede 30/ 6/ 939 da 
kayıt kapanacaktır. İştekliler acele 
etsinler. Sonrnki mUracaatler gele-i 
Jecek devreye kalır. 
Adres : Ka~yaka Rayegtn sokak .. 
No. 39 

Acele Kiralık 
1 h 

en ogmamıı çocuk- 7-ıpkınlanan kopek ba l&l acı ı e .m- 8 M • 
ann ru larını getire ) d b - d 1--' Y l b d-a-- Wl-ük' R n er e u goze gÖ- ·· t" d" .. bembeyaz karnı mey ana A<UDll° 0 e ..._.... ·~ euni ft hu.asi daire T-
rünmez kanular d V •ı . d'" B us u onmuı. . ham -'-· ._ 3 d ı_. -T-

b 
1 

. .. egı mıy 1" u ruhlar çıkmı~tı. öteki karaltılar kısa, kesık kuy- am IU&&& numaraya oanw, avukat, tüccar, komi> 
gke e adnnke.enn avgzından girerler, on1ann ruk hareketlerile ortadan birer hayal gi- müracaat (1283) yoncu yazıhanesi olabu.c.k 
amın a ı çocuga yapışar k ••••mmmmllli••İlll••• ,.._._! L--) __ ..:ı_ 
. l d' a ona can ve- bi ıi1inivermişlerdi. ~ uu VUaaua J&İraat ı.. • 

rır er 1• Su birdenbire kızardıt karl§tı. dalga• B~ğiyle açtığı .derin yaraya kıvrık bir kaıı İttisalinde 18 ıayılı De-
. Bir der~ daha. vardı: Yi,yecek b\llmaltta landı. Ufacık ten~ dalgaların araaında apç dalından yapJma. bir halka yer~ mirelli l.aaman ibt katı bu de-

f ıloma bır beyaz adam kadar becerik- çırpınıyor, batmak ~hJikeıi geçiriyordu. tirdi. Bu hal~a zıpkın ipiadea daha ka- fa tekrar tamir ve tadil edile-
sizdi. Üstelik Kisinin karnı hüyiiyordıı; Sonra birdenbire her şey d'4Nldu. f'do- lıa bir ip geçirerek. bajladı. Kanonun rek ehven fiatle kiraya ftrf • 
Bir çocuk daha yola çılunlflı. N-1 koc• ma zıpkının ipini yavat .YM'at çek~e içinde diz çökerek nıevzun kollarının her lecatir. 
ıına kızmasın, nasıl h11ı4;1nlapn-.ınl baıladı. Kocaman ba\.ık ~ yüzine plpn- hareketiyle oynıyu, kabuan bazulannın lstiyenlerin: 

Artık Filomanın da kafaa kızmlftı; ca belinden çıkarttığı bı~ ena -.Ja- plldile bindirdiii kuvvetle tekneyi ve Doktor HalGıl caddesinde 
Dı,ardaki dans yayganılanııdan ga.iae dL Su tekrar kızannıt ve kaJllllllftt. oman arkWQdaa kml bir iz bırakan koca.- 42 numarada dit doldarmıa 
~ku ıirmi)'ordu. Kiai onun 7.......ıa .,,,,. Su dunalunıca Filı1u• zıpkın lpioi tek- nmı balJiı ..tule doiru ,Uriltmeie baı- ~ .. •m•ür•" •a•caa••tl•an•.•••••• .. U 

PAR 1 S FAKOL tESINDEN 
diploma.la 

DIŞ 2'AR1pl..EJU 

Muzaffer Eroğul 
VB 

Kemal Çetindağ 
Bastal8nnı - rtln ..... sut t 

dan ""lıyarak Beyler - NQJllall za
de • %t numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 39!1 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

lleınlellef flcutcutesl 
eslılopepaıö.U 

Hu IÜla öilef• kadar Framm Jıuta. 
nesinde öileden aoma Birind BQ1eı 
llO'zt in 

IZlllR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

lzmir irahiurlar idareaine iza
fetle velrili avukat Sabri Güleç ta
ran.lan halen lıanire tabi Buca 
YlaaJOD caclde•inde 34 1M1maralı 
evde makim Fasıl O aman ale7hi
ne açılan •lecak da•uı üzerin& 
miiddeialeyhe. ıönd•ilen tlaveti
ye bulunmadıjı•c:lııuı bahiıle bila 
teblii iade ..lilmit ..e e11111i1et mil
clürlqü tarafuad .. 7apılan tabkt. 
kat netice•incle de. ikametsalıınm 
b&linemediii anlaşılmı, ve ilanen 
tebliıat yapılmuına karar veril
mif olcluiundan miicldeialeyh F •· 
zıl Oımanın muhakeme günü olan 
13-7-939 tarihine mülMlif per. 
tembe aünü saat 10 ela lzmir ıulla 
hUkuk mahkemesinde hu.ır bu -
lunmaıı lüzumu ve davetİJ'e vara· 
kuınm mahkeme divanhaneaine 
talik edilmif oldup cihetle müd
deialeyhin malakemeye gebnedijl 
ve1a bir vekil söad•mediji tak· 
dilde sıyabmda muhakemenin lc
ra eln•acap Ulnen t.clblii oluur. 

2258 (1 ) 
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· Istanbul Cağ~ıloğlu Sıhhat Yurdu 
Sahip ve müdürü Manisalı 

•• 
Operatör Orhan Un alan 

htanbulun te.m merkezinde büt> n profesörlere en yakın ve ucuz huıuıi bir 
:ı.a.te.he.nedir. Erkek ve kadınla.re. e.it her nevi uneliyatLırla idrar yolları, boğu,E 
Eı>urun, kulak, ıöz haıtalıklan ve ameliyatlan haatalann arzu ettikleri yükseki 
Emütebaas11lara yapbnlır. Hiç bir vasıtaya bq vurmadan doğnıca müesseıemizeE 
Sırelecek heJD§ehrilerirne azami kolaylık gösterilir... : . . 
• • : ISTANBUL- Telefon: 23165 : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nafıa Vekaletinden: 
Ekailtmeye konulan İf: 
1 - Büyük Menderes tabilerinden Çürük su üzerinde yapılacak 

regülatörler Sarayköy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat 
ve sınai imali.tı keıif bedeli ( 470.004) lira (70) kuruıtur. 

2 - Eksiltme 24. 7. 939 tarihine rasthyan pazartesi günü aaat 15 
de Naha vekaleti Su i§leri reisliği su eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme §&rlnamesi, mukavele projesi, bayındırhk 
i§leri genel ,artnamesi, fenni §&rlname ve projeleri 23 lira 50 kuru§ 
mukabilinde Su i§leri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22,550 lira 19 kurutluk 
muvakkat teminat vermesi ve ekailtmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa vekaletine müracaat ederek bu İşe mahsus olmak üzere vesika 
almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazıh saatten 
bir saat evveline kadar Su İ§leri reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri lanmdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
28, 3, 8, 14 2234 (1322) 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Doktor Hulusi bey caddesiyle 

Gazi ve Fevzi pafa bulvarları ara
sındaki 200 metre boyda yolun 
adi kaldırımı sökülerek paket 
granit tatları ile esaslı surette ta
miri iti bat mühendislikteki ketif 
ve tartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuttur. Muhammen 
bedeli 7462 lira olup ihalesi 10-7-
39 pazartesi günü saat 16 dadır. 
lttirak edecekler 560 liralık temi
natını öğleden sonra kapalı bu -
lunmasına binaen öğleden evvel 
İf bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

24-28-3-7 2202 (1290) 
Kadastro 1185 belediye 38 ada

nın 594 metre murabbaındaki ar
sasının satıfı baf katiplikteki tart
namesi veçhile açık artırmaya ko
nulmuttur. Muhammen bedeli 
2376 lira olup ihalesi 10-7-939 pa
zartesi günü ıaat 16 dadır. itti· 
rak edecekler 179 liralık temina
tını öğleden sonra kapalı bulun
masına binaen öğleden evvel İf 
bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

24-28 - 3.7 2203 (1287) 
Kartıyaka 1 717 nci sokak ke -

mal pata caddesi su idaresine ka
dar mevcut olan kanalizasyonun 
istasyona kadar temdit suretile 
yaptırılması iti bat katiplikteki 
ketif ve tartnameıi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuftur. Muham
men bedeli 1462 lira 23 kuruş 
olup ihalesi 10-7-39 pazartesi gü
nü saat 16 dadır. lttirak edecek
ler 110 liralık teminatını öğleden 
sonra kapalı bulunmasına binaen 
öğleden evvel it bankasına yatıra
rak makbuzile encümene gelirler. 

23-28-30-5 2177 (1285) 

- Otobüs işletme idaresi için 
250 ton motoı-in satın alınması 
ba•kiltipliJ..teki ~artnamesi veçh 'le 
kapalı zarflı eksiltmeye konul
muftur. Mnhamrn'"n bedeli 17,000 
lira olup ihal .. si 30/6/939 Cuma 
günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka· 
nunun tarifatı dahilind.., hazırlan
mıt t"klif mektuoları ihale günü 
azami saat 16 ya kadar encümen
de riyasete verilir. 1275 lirallk 
muvakkat teminatı öğleden son
ra kapalı olmasına binaen öğleden 
evvel it bankasına yatırılır. 

14, 19,23. 28 (1210) 
1 - Nümune veçhile itfaiye 

müstahdeminine 58 çift fotin sa
tın alınması bat katiplikteki tart
namesi veçhile acık eksiltmeye 
kon lmustur. Muhammen bedeli 
348 lira ~lup ihalesi 30-6-939 Cu
ma günü saat 16 dadır. lttirak 
edecekler 27 liralık teminatı, öğ
leden &onra kapalı bulunmasına 
binaen öğleden evvel İf bankasına 
yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. 

2 - 1379 sayılı sokakta kana -
lizasyon yaptırılması bat mühen
dislikteki kesif ve tartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuttur. 
Muhammen bedeli 1369 lira olup 
ihalesi 30-6-939 Cuma günü saat 
16 dadır. lttirak edecekler 103 li
ralık teminatı, öğleden sonra ka
palı bulunmasına binaen öğleden 
evvel it bankasına yatırarak mak-

buzile encümene gelirler. 
15-19-23-28 2067 (1216) 

1 - 913 sayılı sokakta 44 nu
maralı küçük Kuzu oğlu hanının 
yıkılarak ankazının sıı.tıtı bat ka
tiplikteki fartnamesi veçhile 7-7-
939 cuma günü saat 16 ya uzatıl
mıttır. Muhammen bedeli 3600 li
radır. lttirak edecekler 270 lira
lık teminatını öğleden sonra ka
palı bulunmasına binaen öğleden 
evvel İf bankasına yatırarak mak
buzile encümene gelirler. 

2 - Mezbaha için Karoseri ile 
birlikte iki kamyon satın alınma
sı bat katiplikteki tartnamesi veç
hile 7-7-939 cuma gÜnü saat 16 ya 
uzatılmıttır. Muhammen bedeli 
4800 liradır. lttirak edecekler 
360 liralık teminatını öğleden 
sonra kapalı bulunmasına binaen 
öğleden evvel it bankasına yatıra
rak makbuzile encümene gelirler. 

3 - imdat otomobili aatın alın
ması bat katiplikteki tartnamesi 
veçhile 7-7-939 cuma günü saat 
16 ya uzatılmıttır. Muhammen be
deli 2500 liradır. lttirak edecek· 
ler 188 liralık teminatını öğleden 
sonra kapalı bulunmasına binaen 
öğleden evvel it bankasına yatı
rarak makbuzile encümene gelir
ler. 

4 - Cenaze otomobili satın 
alınması bat katiplikteki fartna
mesi veçhile 7-7-939 cuma günü 
saat 16 ya uzatılmıttır. Muham -
men bedeli 2500 liradır. lttirak 
edecekler 188 liralık teminatını 
öğleden sonra kapalı bulunmasına 
binaen öğleden evvel it bankasına 
yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. (1331) 

l - Cümhuriyet caddesinin Ga
zi bulvarından itibaren 3221 met
re murabbaı döteme kısmının be
lediyeden verilecek granit paket 
tatlarile esaslı tamiri bat mühen
dislikteki ketif ve tartnamesi mu
cibince açık eksiltmeye konulmuf
tur. Muhammen bedeli 2530 lira 
olup ihalesi 14-7-939 cuma günü 
saat 16 dadır. lttirak edecekler 
190 liralık teminatını öğleden 
sonra kapalı bulunmasına binaen 
öğleden evvel İf bankasına yatıra
rak makbuzile encümene gelirler. 

2 - lsmetpafa bulvarında 928 
numaralı sokakta 4 sayılı arsası
nın 23-7-939 gününden itibaren 
bir sene müddetle kiraya verilme
si bat katiplikteki tartnamesi veç
hile açık artırmaya konulmuftur. 
Muhammen bedeli 100 lira olup 
ihalesi 14-7·939 cuma günü ıaat 
16 dadır. lttirak edecekler 8 lira
lık teminatını öğleden sonra ka
palı bulunmasına binaen öğleden 
evvel it bankasına yatırarak mak
buzile encümene gelirler. 

3 - Sahilpark gazinosunun 
Kanunusani 940 gayesine kadar 
kiraya verilmesi bat katiplikteki 
tartnamesi veçhile açık artırmaya 
konulmuttur. Muhammen bedeli 
500 lira olup ihalesi 14-7-939 cuma 
günü saat 16 dadır. lttirak ede -
cekler 38 liralık teminatını öğle -
den sonra kapalı bulunmasına bi
naen öğleden evvel İf bankasına 
yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. 

28-3-7-10 (1330) 

---·· - .... Yı:avr A.~IR 

T. iŞ BANKASl'n1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıa, 26 Ağustos, 1 Eyli'il, 1 lkinciteırin 

, t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k l i r. 
• 

Ik ramiyeleri: rzzzzzzzzz7-nr:zZZZ7ZZ:ı' 
l Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık ••• S.000 Lira 
s n 500 lirahk ••• ıa.ooo Lira 

16 n 250 lirahk ••• ıa.ooo Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
95 n 50 liralık ••• 4-750 Lira 

250 n 25 lirahk ••• 6.250 Lira 

~;;,- 1 •••••• 

435 
' IE.lZZ7Zl, 
T. İ§ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiı olursunuz. 

T. C. Ziraat Bankası Tire Ajan
sından: 

Miktarı 
Mahalli Mevkii Cinai Dönüm Sahibinin ismi 

Burgaz kö. Dutlu Tarla 150 H. Ali pa§a o. 
kavunlu Sami Atalan 

(( (( (( 35612 (( (( 

Hududu 

Şar: Burgazdan ece 
mezarlığına giden 
yol Şi: Kırha§a 
müntehi sömekli 
irim. Gar: imam 
oğlu Hüseyin ve 
Mustafa kızı emine 
ve yapıcı Halil. Ce: 
Sahibi aened ile 
mahdut. 

Şar: Burgazdan ece 
mezarlığına giden 

------------..:J!----------------· ADLER 
Bisiklet ve motosikletleri 

AVRUPA SERGiLERiNDE BUYUK MUVAFFAKIYET VE 

TIN MADALYA KAZANAN DUNY ANIN EN ESKl BtSIKLET 

F ABRIKASININ SON MODEL MEŞHUR AD L E R BtSIKLET 

VE MOTOSiKLETLERi GELDi. 

TURKIYE BA YlUöl : Gazi Bulvarı Ziraat Bankası kıı.rııaı 
D U N L O P mağazası .... 

.... _. ............................. mm .. • 

yol Şi: sahibi sened Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşı itimatla tavsiye ettikleri 
Gar: !"'husret bey .. ve- en mükemmel bir kuvvet şurubudur. Dalına kanı tazeleyip çoğaltır .. Tatlı bir ı,.. 
n;sesı acı o .. Huae- tiha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeka ve hafıza kudretini yillı:
Yln; Ce: .lz~ır ~- seltir .. Sinirleri, 2daleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena dü§Un
des! '!e çiftlik ebnı- celeri giderir. Vücut makinesine !azını olan bütün enerji ve kabiliyeti verenık 
yesı ile mahdut. insanı azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen mu-

(( (( (( 350 (( « ş annit lnkıbazlarda bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler t.
ar: Burgazdan ece mln eder. 

meza~hğın~ . giden F O S F A R S O L U; diğer kuvvvet şuruplarından ayıran ha§lıca "-, 
yol Şı: sahibı ~ned devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile mu
ve !al;'ıcı Halil ve cize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum lauı-

Edkesıkçı Ahmet. ~ sızlıkla neticelenen ,tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel 
e Mehmet oglu bir derman şurubudur. Sıhhat vekA!etinin resmi müsaadesini hllidir. 

Durmuı ve Nusret 
bey. Ce: sahibiae- -~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

ned lle mahdut. 
Müfredatı gösterilen gayri menkuller 2814 numaralı kanun hüküm

lerine tevfikan 27. 6. 939 tarihinden itibaren 21 gün müddetle aalı§a 
çıkanlmııtır. llk ihalesi 1 7. 7. 939 tarihine müaadif pazartesi günü 
saat 17 de kaza mal müdürlüğünde tahsilit komisyonu huzurile ya
pılacaktır. 

Bu müddet zarfında talip çıkmadığı veyahut sürülen pey layık had 
görülmediği takdirde 18. 7. 939 tarihinden itibaren on gün müddetle 
askıya çıkanlar ak kat'i ihalesi 27. 7. 939 tarihine müsadif pel'§embe 
günü ak§&mı saat 1 7 de Kaymakaınhk makanıında toplanacak kaza 
idare heyeti tarafından yapılacaktır. 

Bu gayri menkullere talip olan mii§terilerin müzayede bedelinin yüz
de 10 niabetinde pey akçelerini bankamıza Peıinen yatırını§ bulunma
lan, Milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları veya ban
kamıza muteber teminat göstermeleri prttır. 

Kat'i ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta banka tamam ile muhtardır. 
Kat'i ihaleye kadar borçlu veya varisleri borcu faiz ve masraflarile 
birlikte tamamen öderlerse muamele fesh ve İptal edilecek ve müı
teri pey akçesini istirdattan baıkıı. bir güna hak ve istekte bulunmıya
caktır. 

ihaleye ve ıalı§a müteallik gayri menkullerin bilcümle harç ve mas
rafları ve dellaliye rüsum ve gayri menkule ait ferağ, intikal ve saire 
gibi diğer bilumum harç ve rüsüm ve vergi ve masraflar tamamen 
müıteriye ait olacaktır. Gayri menkulün kat'i ihalesi uhdesinde tekar
rür eden müıteri ihale bedelini derhal ve Peıinen ve her halde yedi gün 
geçmemek Jartile ödemeğe mecburdur. Açık artırmaya İ§tirak edip 
uhdesinde gayri menkulün ihalesi icra eden talip teahhüdünden nükiil 
veya ihalenin katiyet kesbetmesini müteakip bankanın tahriri talebi 
üzerine ihale bedelini yedi gün içinde tesviye etmezse 2004 numaralı 
icra ve iflas kanununun 118 ve 133 üncü maddeleri hükümleri tatbik 
olunur. 

Bankadan ba§ka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarlann gay
ri menkuller üzerindeki haklannı hususile faiz ve masraflara dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ve yirmi gün içinde T. C. Zi
raat bankası Tire ajansına bildirmeleri lazımdır. Aksi halde tapu sicil
lerile haklan sabit olmadıkça satı§ bedelinin pay)aımasından hariç 
kalacaklardır. 

Arttırma farlname ve ili.nlan kıı.t'i ihale günü olan 27. 7. 939 per
fembe günü saat 17 ye kadar her kes için T. C. Ziraat bankası Tire 
ajansında açık bulundurulmaktadır. Her kes görebilir. Fazla izahat 
almak istiyenler T. C. Ziraat bankası Tire ajansına müracaatlan ilan 
olunur. 2249 (1324) 

1 Dokuma işçısi alınacak 
Darağacında kurulu ıark sanayı kumpanyası Türk anonim ıirketine alt 
fabrikanın dokuma kısmı için, dokumacılıktan anlar İtçi alınacaktır. 
istiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanları ve evvelce çalıımıt oldukları 
it yerlerinden verilmit vesikıı.larile birlikte fabrikada dokuma tefine 
müracaatlari. 

28, 30, 2 (1329) 
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IZMtR TRAMVAY VE ELEKTRiK TURK ANONiM ŞlRKE
TINDEN: 

Şebeke ameliyatı dolayısile Temmuz 1939 ayı zıı.rfındaı 
1 - 2 --16 ve 30 Temmuz 1939 pazar günleri aaat 7 den 17 ye ka

dar aıağıdaki sektörlerde: 

1 Darağaç 
il Tepecik 
ili Alsancak 
iV Basmahane 

Buca 

IX E§refpll§a 
XV Kü!türpark 
C Bayraklı 
D Turan 
E ) 

) Karııyakıı. 
F ) 

Kızılçullu Buma va 
2 - 9 ve 22 Temmuz 1939 pazar günleri saat 7 den 17 ye kadar 

~daki sektörlerde: 
V Çarıı XI Gazi bulvarı 
VI Bahribaba XII Mezarhk hafı 
Vll Karantina XIII Asansör 
VIII Repdiye XIV Gazi bulvarı 
X Konak XVI Gümrük 

Cereyanın keMkceit aayin hal!ğmıva bilinmek üzere ilin Mıw•. 



T. Bovven Rees Messageries Umdal Olivier ve Deu lsche Le· 1 Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADRIAl'ICA S. A. Dl 
HAVIGATIOHE 

ve şürekası Maritimes A=r:':m. Şürekası 
CVHARD l.İllfE K UM p A H y A S J BELLENtc LtNEs LTD. BIRIHCJ KORDON REES G. M. B. R. HAMBllRQ 

vante Linie 
Liverpool ve HELLAS V6ApurU 19/ 21 lıaziran ara- BINASI rEı.. 244J 
Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sın 'a beklenilmekte olup Rotterdam, LONDRA lll\Tl'I : . ADANA vapuru 6 temmuzda bcklc-
BOTHNtA vapuru Haziran nihaye- temmuz tarihinde gelerek ayni gUn İs- Hamburg ve Anversa limanları için yük 

3 
H • nıyor. 8 temmuza kadar Anvers, Rot- ALBANO vapuru ihtiyari 25/ 6 da gele-

tinde n... al caktır •POLO• vapuru uıraada Londra terdam, Bremen ve Hrunb\trg için yUk rek ayni gün Midilli. Se1Anlk. Dedeağaç 
al 

ge.1.&11 Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- •BELGİ.ON niha tind ve Anventee plip yük çıbraftlr " alacaktır İstanbul, Burgas, Vama ve Kösten" ce-
ın çıkaracaktır k . vapuru ayın ye e .... _ H ll • · ı -

Gerek ] · . reket edece tır. bekl n"lmekte olup Rotterdam Ham- aynı zamanda Lonu.nıı ve u içın yilk , TAHLl.YE • hareket eder. 
vapur ann muvasal!t tarihleri. e ı ' al ktır · 

ls1.tnleri ve navlunlan hakkında acenta Her tilrlil izahat ve malam.at için Bl· burg ve Anversa limanlan için yilk ala- aca • İRLAND 24 h . d bekle- Cİ'ITA Dİ 'BARİ vapuru 29/ 6 tarihin-
bir · dnd bn1mda 151 ~ LAU- caktır. ı · vapuru auran a de gelerek ayni gün saat 17 de İstanbul. 

teahhüt altına giremez. Daha faila ._,.
1 

BALKANLAR ARASI LIY.ERPOOL RA2'2'1 nıyor. Hamburgdan mal çıkaracaktır. Pire Napo11 Marsilyn ve Cenovaya ha-
taf3Ult almak için T. BoTen Reel ve Şr. RENT REBOUL ve ŞER~ıu vapur acen- ._ .aTTI İNİAN 10 u--=---.;ı- . KRETA vapuru 11 temmuzda bekle- rcke•t eder. , 

2353 ·· edihn · • tan ·..a. •MARD • vapuru ~- nıyor Hamburg Brem A ten ::ı telefon numarasına mtıracaat t1lsma mmacaat esı rıca o m. ZETSKA PLOViDBA Liverpoldan gelip yük çıkaracak ve ay- mal ~ıkaracaktır'. en ve nvers 
mesi rica olunur. TELEFON : Z 1 f 5 A. D. KOTOR nı zamanda Liverpol için yi1k alacak. 

<eLOVCENn tır. DEH NORSKB MJDDEL-
ROY ALE HEBRLAH 

DAJSB KVJIPAHYASI • . .. ıı OPORTO• vapurunun yUkleri Is. HAvs•.tH E .:ap~ru 17 hazlra~ 939 cu~artesı gu- tanbulda aktanna edilerek Denizbank ~ J , 0$1.0 DEUCALİON vapuru 28/ 6 da gcle-
nu ~~gelip 18 haz.ıran 1939 •DUMLUPINAR• vapuru ile gelmiştir. BOSPHORUS vapuru 24 haziranda rek 1/7 ta;i?inc .. kadar Amsterdam ve 
paUll' gunu saat 12 de: Le Havre ve Norveç için hareket ede- Ha~burg ıçın yuk alarak hareket ede-T. C. Ziraat Bankası ~ - Aronvutluk limanlan - K otor- cektir. cektir. 

--·-·•-• ı--=•ı .• !888 Duhrovnll< - Split Vencdlk ve Triesteye Pô Al• R• AMERICAN EXPORT LİNES tNc AGAMEMNON vapuru 5/7 tarihinde a.--~ ur... hareket edecektir. §11 ' gelerek yükünü çıkardıktan sonra Bur-
Serınayesi: 100.000.000 Türk lirası.. AMGLO EGYPTİAM r ı ıza EXE~ONT vapuru' ~enu~ıu7.a doğ- caz, Vnrna ve K östenccye hareket eder. 

Şube •e ajan adedi : 262 MAİL LİME .. ••• :. beklenıyor. Nevyork içın yük alacak- SVENSKA ORİENT LiNiEN 
Zirm ve ticari her nevi Banka muameleleri PİRE MAF.SILYA ve PİRE BEYRUT u ı EXCELLO vapunı 16 temmuza doğru GOTLAND ınotörü 28/ 6 da bekleni-

p ABA BillıKTiRENLERE 28.800 URA HAYFA - İSKENDERİYEYE hat n en bekleniyor. Nevyork içln yük alacaktır. yor. Rotterdam Haınburg Sknncilnavya 
tKRAldYE VERECEK -c~ ~ITY • LfiKS v ~PURU ne D. T. a. r. için yük alarak hareket edecekUr . 

.,.1__ farsılya içm Beyrut Hayfa-isken- K VİNGALAND töril 13,., tarih.in-
~t benJrasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) •. " "" ' <('t tarihleri deriye için hareket Doium ve Cerrahi adın SZEGED vapuru 8 temmuza doğru d beklenınekte r;ıo Rottenbm 

lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ~~ğıdaki plina göre ik- tarihleri hastalıktan Operatörü bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala- be 0 up ' Ham-
:raıniye .:ı.a.tıla_......_r ·. 30/Gı 93:> 24/6/ 939 caktır. urg ve Skandlnavya limanlan için ytlk 

'-'6l ~u Her gün hastalarını saat Uçten son- al k ha k ed kt" 
4 Adet ı.OOO Liralık 4.000 Lira 14/7/ 939 817/939 ra Atatürk caddesi •Eski Birinci SZEGED vapunı 28 hazirana doğru ara re et ece ır. 
4 • 500 • 2.000 • 2817/ 939 22/7/939 kordon• 222 numaralı muayeneha- İskenderlye ve Portsait için yUk alacak- SERYfCE MARiTfME 
4 • 250 • LOOO • GOULANDRİS BROTUERS LTD nesinde kabul eder. tırTt 

40 • 100 • 4.000 PİRE TELEFON • 2987 beki s~ v~uru d 10 temmuza doğru Romnaln Kumpanyası 
100 • 50 • 5.000 • uNEA H.ELLASn &WWW!2ZZEb*& yük :~:C:.idu.. en eriye ve Portsalt için SUCEAVA vapuru 6 temmuz 939 ta-
120 • 40 • 4.800 • Liiks transatlantik vapuru ile Pire • TtSZA vapuru 10 temmuza doğru rihinde gelerek Malta, Cenova, Marsll-
160 • 20 , 3.200 • Nev • York hattJ Pire - Ncv - York se- bekleniyor. Beynıt için yük alacaktır. ya, limanlan için yük ve yolcu alarak 
DiKKAT: BeaaplanndaJd paralar bir .sene içinde SO liradan aşağı dilşmi- yahat müddeti 1% gün, Nev • York (uan DOKTOR hareket eder. 

Yenlere ikraınıye çı1cblı takdirde y0.7.de 20 fazlaslyle veri1ecektir. için lıusust fiatler Pireden hareket ta- SERViCE HARJrlME İlAndald hareket tarihleriyle navlun-

Kur'aJar ..... '..,., 1BJl6I,1BirineiUnan,1 Mart"' ı llairan tarih- rihleri: c 1 laA 1 Yartın ROllMAIH lardaJd delifDdiklerden dolaya aceota 

•
....... çttlleocNlr. ~- 1 TEMMUZ 12 AliUSTOS, 23 EYLtJL BUCARF.$11 vapuru 26 hazirana mesul.iyet kabul etmn. Daha fala..,_ 

- - Gerek vapurlann muvasalAt tarihled, doğru bekleniyor. Köstenoe Kalas ve slllt için tldncl Kordonda FBAnm..IJ 

D l 
gerek vapur isiır.'~ı·i ve navlunlan bak- Tuna Umanlan için yük alacaktır. SPaCO vapur acentasma mtlraeut 

Zıümru•t am ası d O• kında acenta bir teahhllt altına glremeıt. DUROSTOR vapuru 7 temmU7.a doğ- edilmesi rica olımur. 

Cinsiyet Kokuları 

(Erkek)( Diıi)iki cins loıi yon( Maskülen) 
(Pe,,.,,._) etllldle- .. .. .,.......... ...... . ..... ,,,,,.,,,,._ 
----········--

DEPO: 
Hılal 

• 

...... çaçe .. 

Gönll 

Altanr1l7a 

l'alya 

Lbaon çiçeil 

Yasemin 

Son hatıra 

Leyllk 

Menelqe 

Amber ECZANESi 

Açık eksiltme ilanı 
Tire Belediye Reisliğinden: 

1 Belediyemiz müeueseıi elektrik ahonelerile ıebekesinin 1939 ma• 
li. yılı malzeme ve ampul İbtyacı 7. 6. 939 tarihinden 30. 6. 939 tari· 
hme kadar 24 gün müddetle ve ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Muh
2 - Açık eksiltmeye konulan malzemenin: 

ammen bedelleri 
Lira Kuruı Cinı ve nevileri - -
1525 95 Elektrik tesiaatı malzeme ve ampulleri 28 kalem 

765 70 Elektrik ~ demir ve inpat malzemeli 9 kalem 
. 3 l~eldilerin ikinci maddede yazıl m~ ~Berin ~ 7,5 
:ııabetindelri muvakkat teminat akçesi ve 1939 takvım yılına aıt ticaret 
oduı ıicil lmyt vesikalarile birlikte eksiltme müddetinin sonusu 9; 6. 
39 c~a günü saat 14 de belediyemiz daimi encümenine ~elmeleri ve 
~~.ız olarak Terilen müfredat listelerile fenni ve umumı §Utname
·~~~ek Ye izahat almak isteyenlerin de müddeti ve çahıma saat
len 1Ç1nde belediye müessesesi muhasipliğine lüzumu ilin olunur. 

15, 28 1986 (1213) 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

1 - Şartname ve nümuneai mucibince 20 X 25 eb' adında 17 milyon 
rakı n&antarı pazarlıkla lalın almacaktır. 

2 - Muhammen bedeli bel.er bini aif 358 kurU§ heıabile 60.860 lira 
muvakkat teminab 4564.SO liradır. 

3 -Pazarlık 10. 7. 939 pazartesi günü aaat ıs te Kabatafda levazım 
ve mübayaat tubeaindeki alım komiıyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler ve nümwıeler her gün levazım tube•İ vezne.in
en ve lzmir, Ankara bat mi.iclürlüklerinden 304 kurut mukabilinde 

alınabilir. 
5 - istekliler pazarLk için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 

·· nme paralarile birlikte mezkUr komisyona gelmeleri. 
20, 24, 2.8, 5 2129 (1260) 

Daha fazla tafsil.At almak için Blrincl IZ .. fR MEMLEKE'I' ru hekVıniyor. Kösteııce, Kalas ve Tu- TELEFON : ZtM. !te5 
Kordonda 152 numarada •UJIDAL• 1'11 I f• n. na 11.manlan için yük alacaktır. 
umumi deniz Aoentahtı Ltd. müracaat HAft AlfD DAR a.a • B suliyet kabul etme:ı:. 
edilmesi rica olunur. MOTARASSJSI STE. COMMEaCIALE BULGABE Daha fula tafmıM lÇln ATATlJRK 

Telefon : 4072 MGdU.rtyet Muaycaehane : bd.ncl Beyler Söbk BALKAN vapuru 28 hazirana doğru caddesi 148 No.da V. '!'. Hemy Van Der 
Telefon : 31'11 Aeenta No. 25 TELEFON : 3956 Burgas ve Varna için hareket edecektir.

1

Zee ve Şsı. Vapur aoentalılma mUraea-

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eoanesl liboratunrlannda hazırlanan Juvantln MI 

boyalan muur ve zehirli maddelerden tamamen ari olup saçlara tabü renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve ılyah "tarak iki tabii renk üzerine ter· 
tip edilmiştir. Gayet tabii , .e sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hattl denize girmek suretiyle de çıknuaz. Euanelerde ve ıtriyat mala· 
zalarmda arayınız. 

En ddcli ve emniyetli markadır. 

, 
Taze Temiz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçio~lu hanı karşısında .. 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- at edilmesi rica olunur. 
lunlardakl deği§iklllderdcn acenta me- TELEFON: Jt07/ZNI .. ......... -......... ~ ...................... ~ 

SALONDA AT YARIŞLARI 

Bir aile eğlencesidir 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i Manisa, Aydın, Balık-.., Dehi : 
!Mwlla. Aatalp, ~. ~= 
! ya vlllye&ri .,.. lqıglen için K?Sble• i 
! arannuıktaclır. 5 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IZMIRDE HER TOTONCODEN ARAYINIZ •. FIATİ (100) PARADIR. ... 
UMUM DEPOSU VE M'ÖBACAAT l'ERİ: İZMİR tıdNCl MJBÇILAB 
No. 8 - 10 l\fÜSKİRAT SER BArtl lf0SEYİN BAURt VE ŞEKİP TlCA
RETHANESL 

İZ MİR 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekb8', Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Avnıpamn ayni tip mcnaucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1''elgraf adresi -
Türk hava kurumu lzmir şube-

sinden: 
, l - Genelkurmay baıbnbiunn tenaiplerile Türldmtu ıeael c:lirek
törlfiiünGn emri altıuda bu JJ1 açılmakta olan hava gedikli hazırlama 
Jllftlm& orta okul mezunlan almacaktsr. 

2 - Hava gedikli hanrlama yuvuına girmek iatiyenlerde aranacak 
belli ~:ı iUllar aıağıda göıterilmiftir. 

A - Türk ohnak, anuı ve babası Türk soyundan Olmak 
B - 8ek&r obnak ve yqı en az on altı en çok 18 olmak 
C - Saihk durumu uçuculuia elverifli olmak 
D - tyi hal aahibi bulunmak 
E - Ana ve babumm yoksa veliıinin rizasını gösteren vazıh ad

resli ve1ib g&termek 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitirdikten 

10nra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli ed>q olarak vazife aörme 
ii teahhüt etmek bu teahbüt gedikli hazırlama yuvasına geldiketn ve 
hava aaihk heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten 
aonra murafı Türklnqunca ödenmek ıuretile yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tay
yareci zamlanrun miktarları ile diğer eau ve prtlar hakkında daha 
fazla malOmat almak iıtiyen~ orta okul lise ve kültür direktörlükleri
ne aık~rlik ~~bele~i bqkanl1kla~n.~ T~rk hava kurumu ile Türldruıu 
ıubelenne gondenlen matbu broıurlen görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lizım ge-

len prtlan haiz oldÜğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkuıuna aevkedileceklerdir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen orta okul me
zunlan kayıt edilmek üzere Türk Hava kurumu ıubelerine Ankarada 
Türkkıqu genel direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 

13, 15, 18, 22, 25, 28 2025 (1196) 
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Moskova müzakereleri etrafında 
• 

Baltık devletlerine eğer kendi arzuları hilafına garanti verilecek olursa 
bunlar mihver devletleri ile mukarenet tesis edeceklermiş 

Sovyetlerin teklifleri 
lngiltere tarafından kabul edilmesi 
müzakereler için büyük adım olmuştur 

Tiençin hiidisesinden sonra 
lngilizlerin soğuk kanlı hareketi 
Japonları müzakereye mecbur etti 

Roma, 27 (Ö.R) -
Rigada bazı siyasi nıa
hafillerde tekrar edil
diğine göre Letonya 
ve Estonya sıkı bi
taraflık vaziyetlerini 
muhafaza niyetinde
dir !er. Eğer İngiliz
Fransız - Sovyet mü
zakerelerinin bir ne
ticesi olarak Baltık 
devletlerinin kendi 
arzularına rağmen 
garanti edilmesi tezi 
kabul edilecek olursa 
Letonya ve Estonya 
mihver devletleriyle 
mukarenet tesisi için 
mutabakat halinde 
~er!. 

Paris, 27 (A.A) -
Bütün gazeteler, Sov- ,,-;_-'-".....;..-~-....., 

Roma 27 (ö.R) - Tiyençin ablokası 
münasebetiyle Tokyodan öğreniliyor: • ~ 

Ingilizlerin sakin tavır ve hareketleri • 
ve mükerrer müzakere talebi üzerine 
Japonlar bu müzakerelerin esası hakkın. 
da müzakereye girişmeği kabul etmiş -
!erdir. 

Londra 2 (ö.R) - l'iyençinde vaziyet 
cidcliyetini muhafaza ediyor. Japonlar 
Fuçeuya asker ç>kararak Çin sahilinin 
ablokasını takviye etmek niyetindedir
ler, 

Avam kamarasında muhal.il l§çl par
tisi reis muavini B.Grinvod başvekllden 
izahat istemiştir. B. Çemberlayn verdi~ 
cevapta demiştir ki: • 

c- Şimclilik Tiyençin vaziyeti hak -
kında dünkü beyanatnna !lAve edilecek 
hiç bir şey yoktur, fakat yakında bu hu
susta beyanatta bulunacak mevkide olayet tekliflerinin İngil- Sovyet topçulan Kızıl meydandan geçiyorLaT . 

tere tarabndan kabulü ile Moskova nıü-ı tahakkuk edebilecek halUi ilam harpsız Londra, 26 (A.A) - Öğleden wnra 
""!<•relerinin ileriye büyük bir adım at- ekon~~ ~blok.a~.an ko~k~yorlar. lşte Avam kam~asınd~ İngiliz - Fransız ve 
tıgıru yazmaktadır. Rus ışinın ıç yuzu ... Berlinin Moskova- Sovyet goruşmelerı hakkında beyanatta 

Jour gazetesi, bu hususta aşağıdaki ya yaptığı avanslar, Romanın Moskova- bulunan B. Çemberlayn demiştir ki : 

cağımı Uın!d ecliyorum. 
cHongkong kumandan vekilinden al

dığım son raporlara göre Japon deniz 
otoriteleri Fuçeu ve Y ançeuya bir ihraç 
yapmak niyetindedirler. Bu işgaller hak
kında yeni tafsilat gelmesini bekllyece

izahatı. vermekte'.1lı' : .. .. ya göstercliği şayanı hayret nezaket hep - İngiliz hükümeti, Fransız hüküme-
Temın olunduguna gore, dun akşam ekonomik abloka dairesinin şarktan ka- ti ile istişare halinde olarak, 19 hazıran

tı:'.giltere tar~dan Strang ~e .. see~ı; panmasına maru olmak içindir. Diğer tarihli beyanatımda bahis mevzuu etmiş 
gond.erilen talima~ Sovyet hükumetini taraftan Moskova hükümeti de, garanti bulunduğum tekliflere karşı Sovyet hü
tatmin İneyl~mehktüküm·~· . B ]tık d 

1 1 
edilen Polonya \'e Romanya sayesinde kümelinin yaptığı tefsirleri tetkik eyle-

. 1 - ~ eti, a ev et e- kendisinin mahfuz olduğunu gördüğün- mektedir. 
n garantisinin Polonya, Romanya ve den ve mihver devletlerinin tekliflerini Lord Halifaks, pek yakında Moskova 
Yunanistan garantileri derecesinde tam tartarak kendini ağır satmak ve azami büyük elçimiz B. Seedseycne talimat 
ve otomatik .olmasına mu.vafakat etmi~- istifadeli işi temin etmek istiyor. Fakat göndereceğini üınit etmektedir. 
tir. Bal~ ctimhurıyetlerıne .karşı dog- bu istifadeli iş, basit bir ekonomik ablo-
rudan dogruya veya dolayısıyle tevec- ka veya bir umumi harp takdirinde hep Londra, 26 (A.A) - SaliUıiyettar 
ctih edebilecek tehclit takdirinde karşı- bir değilclir membalardan alınan malumata göre, İn-
hklı yardım sistemini harekete getirmek E k · . d d' ki Ut · M k b" ük' ı · · d 
kararını vermekte Sovyetler Birliği ser- po gazetesı e ıyor : g erenın .os ov~ uy e çısın en, 
best bırakılmaktadır. Ankara ile olduğu gibi Moskova ile Moskovadaki muzakereler hakkında 

2 _ HattA, üç Baltık devletinin diğer de bir an evvel müzakereler neticelen- Londraya•Uzun bir rapor• gelmiştir.Ka
beş devletle birlikte üçler muahedesine dirilsin. Fakat Polonyayı da unutma- binenin harici siyaset işlerine bakan ko
raptolunacak protokol veya mektuplar- mak lazımdır. Göbels nutukları neler mit<;si, bug~ ?ğleden sonra bu raporu 
da zikredilmesi bile mevzuubahistir. hazırlandığı hakkında hiç bir şüphe hı- tetkik eylemıştir. 

Figaro gazetesi şöyle diyor : rakmıyor. Polonyaya silah, levazım, pa- Londradan Moskovaya gönderilecek 
Berlin ve Roma, ihatanın askeri ha- ra ve mukadderatını onunla birleştirmiş talimat üzerine, B. Molotof ile görüş

k:ikatine inanmıyorlarsa da, yalnız İngil- olan bütün devletlerin yardımı lazım- melere pek yalanda yeniden başlana-
terenin siy as!, malt ve bahrt kudreti ile dır. caktır. 

Amerika bitaraflık kanunu 
Kongre karar vermeden tatil ederse 
Ruzvelt fevkalade içtimaa çağıracak 
Vaşington, 27 (A.A) - Hariciye ne

zareti, bilhassa mal1 sabada halledilme
si lazım gelen haricl siyaset meseleleri
nin ehemmiyetine rağmen kongre tatil 
devresine girmeden evvel bita'raflık ka
nununun tadil edilmesini gittikçe artan 
bir ısrarla talep etmektedir. 

İyi haber alan mahafillerde söylendi
ğine göre kongre bu hususta bir karar 
ittihaz etmeden tatil devresine gircliği 
takdirde Ruzvelt, bir karar istihsal et
mek üzere kongreyi derhal fevkalade 
olarak toplanmağa davet edecektir. 

Mümessiller meclisinin Bloom proje
aini kabul edeceği siyasi mahafillerde 
tahmin edilmekte ise de Ayan meclisinin 
bu hususta ne gibi bir tarzı hareket itti
haz edeceği henüz maHlm değildir. 

Dahili siyaset mülahazaları müzake
relerde bedbinlik havası yaratmakta 
berdevamdır. İnfiratçılar, Avrupada Amerika kongre binası 
patlıyacak bir harbe Amerikanın mfuıi k . . d ik mal 1 . . d doların kı tini' d"' .. 

1 - · · e istin" at etmek ongre üzerm e tazy yap arının et reısın en yme uşur-o amıyacagı nazarıyesın - k il . . b k hakkını 1 
tedirl B ı b~ca düşüneesi ar erme tavsıye eden Heart gru unun me nezey emiştir. 

A ~kr. un arınht 1 b. harbe ı.ş· tirak emrindeki gazetelerle diğer bir kaç ga- Vaşington, 26 (A.A) - Hariciye na-
merı anın mu eme ır t üste"· im k . b h B Hull il Am daki 

tm . • . lm ktır B'tar-"·'- ka ze e m sna o a üzere mat uat e- zın . , gazetec ere oy va-
e esme manı o a . ı au= - men k•-" b" afi·'- k . hakkınd be tta bul ak 

ta~'"- tar ftar lan! İngil """'en ıtar "' anununun ta- 21yet a yana unar 

tneune~l unF wune Ama rikanıno ardd' e- dili taraftandır. Amerikan bahriye silahendazlarının ka-r ı e ransanın e ma ı v . ahi 
manevi yardımından mahrum kalmıya- Ayaı;ı . mec~inde muhalifler yirmi, raya çıkaı:lmasının ·S~mbolik• m -
caklarını muhtemel mütecavizlere an- otuz kişilik hır ekalliyet teşkil etmekte yette o~d.u~u ve bahrıyelilerden y~
latmak suretiyle Amerikanın harbe ma- iseler de bunların arasında nüfuzları ~ .s':kizinin karada kalmış bulundugu 
ni olmak yolunda müessir bir şekilde büyük olan bazı zevat vardır. Buna bildirilmişti. . 
hareket edebileceği kanaatinde bulun- mukabil hükümet W.aftarları daha az B. Hull, .wğ~r tar~! Tiençin~eki 

kt d 1 nüfuzlu zevattan murekkeptir. vazıyette hiç hır degışiklik olmadıgını 
ma a ır ar. d t ih ı · · 

İnfiratçılarla tadil taraftarları bu yaz Siyasi mahfellerde her türlü tefsirden a asr ey emıştir. 
Avrupada yeni bir buhran karşısında içtinap eclilmekte ve muhalefetin hakiki 

ğiz.> 

B. Grinvud şu suali sormuştur: 
- Bu işgaller dolayısiyle müşkill va

ziyete düşebilecek gemilere talimat ve
rihniş midir? Başvekil, ticaret vapurla
rı aynı vaziyete düşecek olan cliğer de'V
letlerle iş birliği tasavvurunda mıdır ve 
bu tehclidkar vaziyet karşısında buna 
mukabele edecek tedbirleri düşünüyor 
mu?> 

B. Çemberlayn - Tam haber almadık
ça bu suallere alellleele cevap veremem, 
fakat bütün bu meseleler naz.an itibara 
alınacaktır. 

Londra 27 (Ö.R) - Tiyençin imtiyazlı 
mıntakasını saran parmaklıklar civarın
da vukua gelen hAcliseler hakkında In
giliz gazetelerinin çok mübalAgalı neşri
yatta bulunduklarını iddia ederek bun
ları protesto için dün bir nota veren Jıı. 
pon konsolosuna verdiği cevapta IngilJz 
konsolosu bu neşriyatın mübalAgalı ol
duğunu lapata kendisini davet etmiş ve 
Japonların araştırma usullerinin kur
banı olan Ingiliz tebaalarının tahriri ifa
delerinin mevcud olduğunu bildirmiştir. 
Konsoloshane, IngilJz tebaalarını -müs
tacel işl~rini geç bırakacak ta olsa- im
tiyazlı mıntaka hududunu geçınemeğe 
davet etınlştir. 

Londra 27 (Ö.R) - Ingilterenin Tok
yo sefiri Sir Robert Greci hariciye nazın 

Sovyet -

Bombardıman altında yaVT1LBunu emziren bir Çinli ana 
Baron Artta ile son muhaveresinde Ti- mevzuu olacak ve bu müddet neticesill' 
yençln lhtilMınm dostane bir §•kilde de Ingiliz sefirine tevdi edilebilecekıll• 
halli için tekliflerde bulunmuştur. lng!- Londra 27 (ö.R) - Şanghay IniıJll' 
llz mUmeııstlinin dünkii teklifleri harı- otoriteleri Ingiliz gemilerinin ve teJıal' 
clye nazırı Baron Arltayı dün bütün !arının Fuçeu ve Voçeu limanlarında' 
gün meşgul etmiştir. Zannedilcliğine gö- çekilmeleri hakkındaki Japon talepleıi' 
re Sir Robert Greci Tiyençin meselesi- ni r~detmişlerdir. Japonlar Çin saJıjll' 
nin Tokyoda cereyan edecek cliplomatik nin bu kısmına karşı bir taarruza gitİ' 
müzakerelerle hallini teklif etmiştir. §eceklerini bildirmişlerdi. Ingilizler Jıll 

Bu sabah kabinenin toplantısından iki limanın harp imanları olmadığını 'f/f 
evvel B. Arita başvekil Hiranoma ile gö- lngiliz tebaa ve gemilerinin buralatdl 
rUşmll§tilr. Başvekil müteakiben bahriye bulunmalarının hiç bir tahdide tAbi t11' 
nazırı amlral Yenay ve harbiye nazırı tulmadığını bildirmişlerdir. Bu sebepli 
gener.al Itagaltl ile müzakerede bulun- harp hareketleri esnasında ve Ingiliz ti' 
muştur. Hariciye nazırı saat 15 de yine baasına ve bunların mallarına lras edl' 
başvelr.il!n dairesine giderek bir saat aü- lecek zararlar hakkında tazminat talell 
ren bir mlilAkatta bulurunuştur. Zanne- edilecektir. Lüzumu halinde IngilJz hİırl 
dilcliğine göre Ingiliz tekliflerine veril- gemileri ticaret vapurlarına rakahfl 
mes.i icap eden cevabın ihzarı daha iki edecek ve Japonlar bütün hAd~e!erdeJI 
gün başlıca nazırlar arasında münakaşa mesul tutulacaklardır. 

Japon hava harbı 
Mongolistan hududunu tecavüz eden 

Japon tayyarelerinin akibeti 
Moskova 27 (A.A) - Tas ajansından 

Mogolı..ta.n halk Cümburlyeil dahllind.,.. 
ki Mogol - Sovyet kıtaatı erkAnıh•rbt. 
yesinin alm~ olduğu malllmata nazaran 
altmış Japon avcı tayyaresi 26 Haziran
da Buir gölü mmtakasında hududu te
cavüz etmişlerdir. 

Mogolistan ctimhuriyetl arazisinde bir 
hava muharebesi vukua gehniş ve bu 
muharebeye Mondruyba yakınında Sov
yetlerle Mogolların 50 tayyaresi lştirAk 
ebniştir. 

iki saat kadar devam eden şiddetli bir 
mücadeleden sonra Japon tayyareleri 
kaçmış ve Mogol - Sovyet tayyareleri 
tarafından Gantchjour mıntakasına ka
dar takip edilmiştir. 

Tokyo 27 (A.A) - Neşredilen bir rUlmüştür. 
tebliğde Japon tayyarelerinin 98 Sov - 1 Muharebe sonunda üç Sovyet - Moııol 
yet - Mogol tayyaresi düşürdüklerini ve tayyaresinin geri dönmediği görüldtl • 
Japon tayyarecilerinin Buir gölü üze - ğünden araştırmalar yapıhnaktadır. 

rinde 200 tayyareye tesadüf ettiklerini Tokyo 27 (A.A) - Sing-Klngden l>fY 
bllclirmekteclir. diriliyor: 

Muharebe yarım saat sürmüştür. Ja- Bu sabahki bombardımanlar neti.,.' 
pon bombardıman tayyareleri Buir gö- sinde dış Mogolistandaki Tamak ha# 
lüniin 100 kilometre cenubunda Tomak üssüode büyük bir yangın çıkmıştır. !31' 
üssüne hücum ederek saba üzerinde otuz kaç binanın alevler içinde olduğu bild1' 
kadar tayyareyi tahrip etmişlerdir. riliyor. 

Moskova 27 (A.A) - Tas ajansı teb-

liğ~:~~'{;.'ıan ctimhuriyeti dahilindeki lngilterede 
Sovyet - Mogollstan kuvvetleri genel Matbuatın hükümetle 
kurmayından alınan malumata göre 60 sıkı iş birliği 

bulunmak korkusunu izhar eden Avru- kuvveti hakkında henüz ancak mebusan Sovyet Rusya •Çin 
pa haberl~rinc istinat ederek mütekabi- meclisinin kararından sonra bir hüküm ticaret anlaşması 
len ileri sürdükleri tezleri takviye et- verilebileceği söylenmektedir. Paris, 27 (A.A) _ Moskovadan bil-
mektedirler. Vaşington, 26 (A.A) - Ayan meclisi, diriliyor : 

25 Japon tayyaresi daha tahrip edil
miştir. 

kadar Japon avcı tayyaresinden mürek- Londra, 27 (A.A) - Butler beyanat: 
kep bir filo 26 Haziranda hududu tek - ta bulunarak matbuatın hükümetle "'~
rar Burmur gölü civarında lhlfil etmiş- nasebetlerinde gün geçtikçe daha b 
tir. Bunun üzerine. Mogolistan toprakla- yük bir mevki işgal ettiğini söylemi~ 
rında Mongolriba üzerinde 50 Sovyet _ Bazı memleketlerde daha sıkı oları ııfçl 
M g 1 ta · · · tirak tti"' b" h münasebetler gazetecilere ve fotoğr d• 

İnfiratçılar Ruzvelt ile Hull'ü Ameri- para encümeninde hükümetin salahiyet- Zannolunduğuna göre bu ayın on altı-
kanın Avrupa demokrasilerinin yanında !eri kanunu projesi üzerinde tasvip et- sında Çin ile Sovyet Rusya arasında bir 
Y~r almasını istemekle itham etmekte- tiği tadil ile hazine tarabndan satın alı- ticaret muahedesi imza etmiş olan bay 
dırler. nacak gümü.şüo ons fiatini 77.4 sent ola- Sunfo, Moskovada bulunmaktadır.. Bu 

Ruzveltüı taraftarlarına bakılacak rak kabul eylemiştir. hal, mumaileyhin vazifesinin henüz hi-
olursa, bıtaraflık kanununun tadili tama ermemiş olduğunu göstermekte-
Amerikanın muhtemel tarzı hareketi Vaşington, 26 (A.A) - Ayan meclisi, dir. 
hakkında Hitlerin beslecliği hayalleri para bahsinde hükümetin salahiyetleri B. Sunfonun Sovyet hükümeti ile 
sukuta uğratacak ve binnetice •ulhun hakkındaki kanun projesine Ayan aza- yapmakta olduğu görüşmelerin mevzuu 
idamesine hizmet edecektir. j sından Adams tarafından verilen tadil hakkında bir güna malfunat elde edile-

Bloom ııroiesini kabul etmemesi icin teklifinJ kabul etmiş ve bu •uretle dev- memi · 
~~el it bankasına yatırarak mak-l :as-:s-ı-ıu tı.>.>vı 1 

Roma 27 (ö.R) - Mançuri hududun
da Sovyet - Mogol tayyareleriyle Japon 
tayyareleri arasında yeni hava muhare
beleri olmuştur. Japonlar bu muhare
belere i§tirAk eden 200 Sovyet tayyare
sinin 140 ını düşürmüşlermiş (?!) 

(Bu ltalyan mübalagasıni da geçti. 
Sovyet tayyareleri acaba kAğıttan mı 
im I! 

0 0 yyaresının ış e ıs• ır arp muhabirlere üniformalar tevzii şeklill 
vukubulmuştur. iki saat kadar süren ve tezahür eylemektedir. Halbuki ingiJter~ 
çok çetin olan bu muharebe Japon tay- de bu bağ mütekabil emniyetle rneşl>;j 
yarelerinin mağlllbiyeil ve kaçmaslyle dur. Hakiki faziletimiz sulh arzurnuı ' 
neticelenmiştir. Sovyet - Mogol avcı tay- mündemiçtir. İngiltere imparatorhı~ 
yareler! Japon tayyarelerlnl Gancura tecavüz emelleri beslemiyen ve ıı~111 
kadar takip etmişlerdir. Muharebe es_ ı~dlerln emniyet ve refah içinde s3 
n111111nrl11ı ?~ 


