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Bqmuharrlr ve umumi neşriyat JDUdilrU: 

HAKKI OCAKOt;LU 
A BONE ŞERAiTi 

1:: TELEFON: 2697 

• Girit aclaaı hakkında 
bir tekz.ip 

Atina 6 (ö.R) - Girid adası ahaliainin 
bükümetten adanın daha müessir bir tekil
de himayesini temin eylemesini talep ettik
leri ,ayiuınm tama.mile uydurma olduiu 
aalihiyetli kaynaktan bildirilmi!tİr ... -' 

Yeni A6f6 Matb.HlncM Bal' ...... . 

Hin münderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Ankarada mühim görüşmeler olacak 

Vekiller heyeti Milli Şefle bir arada 

-lktısadi gö-' General Gamelin 
rüşmelere 

---~·---
Ehemmiyet ve sürat 
vermek zamanı 
gelmiştir •• 

• - --
HAKKI OCAKOGLU 

Türk - İngiliz prensip anlaşmasınm 
barış cephesini kuvvetlendirmekteki 
bDyük rolU, miitekabilen yapılan deklıi-

Londraya gitti 

- --tr---
Berlinden Belgrada 

avdet etti .. 
-tr-

8 i r tebliğ 
-'İ.. -

Görtiımelerln tam bir 
huUisla cereyan etti• 
iini bildirmektedir •• 

Nuri Pş. Salt kabinesi 
taraftarları kazandı 
Bağdat, 6 (Ö.R) - 24 şubatta dağıtı-

lan mebusan meclisi yerine yeni.sinin in· 
Polonyanm ikinci payitahtı Karakovinin Vistülden bir görii.nÜ§Ü tihabı için Irakta fevkaınde teşrii inti-

Varşova, 6 (Ö.R) - Bu sabah saat çalışıyor ve yeni gar binasının merkezi habat yapılmıştır. İlk neticeler Nuri pa
G da Vnrşovanın yeni gar binasında bil- kısmını ve şimdiye kadar geliş - gidiş şa Sait kabinesine büytik bir eberiyet 
ytik bir yangın baş ,göstermiştir. Bina- ! gan vazifesini görmekte olan eski ahşap temin etmektedir. Bütün nazırlar tekrar 
nın inşaatı bir kaç aya kadar bitecekti .. ! binayı korumağn uğraşıyordu. mebus seçilmişlerdir. Buna mukabil, es
Saat 8 de, iki saatten beri devam eden 1 Yeni garın bazı duvarları çatladığın- ki kabinenin maliye nazın bu defa int\-

ynngınn hakim olmak için itfaiye hfilA - SONU 4 'ONCÖ SAHİFEDE - hap edilmemiştir. 

·Dört casus maltkôm oldu 
Trakyanın askeri tahkimat plinla
rını elde etmeğe çalışmışlardı .. 

Mahkumlar 
biri / tal yan 
üçü Bulgar .. 
dır 

Tral yanın askeri 
tahkim:ıt plfınlarını 

elde etmek için ya
bancı bir devlet he
sabına icrayı faaliyet 
eyledikleri sabit olan 
dört casus hakkında 

' 

uzun zamandan beri * 
- SONU Z tNCI SAH11''1illE - Ca.sualaf' mahkemede mo.h~tniyetten aonnı 

Alman lejyonları döndft 
Hitler bunlara karşı nutkunda 

olduğunu söyledi .. çok kederli 



·~Wfi• ... -

Dört casus mahkum oldu 
! 
Trakyanın askeri tahkimat planlarını 

elde etmeğe çalışmışlardı .• 

$EHiR HABERLERi 
Vilayette ı Fuar sahasında 

lktısadi gö
rüşmelere 

--~~·---
Ehemmiyet ve sürat 
vermek zamanı ---"'---Muamele gören evrak gelmiştir .. --··--

ehemmiyetle D u h t} • J HAKKI ocAKocı.u 
~=~e~~=!1' aşağı~ ta- r. z ara re ı ça ış- - BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -

ıru;e:e'::'::~::~~~ kalemi ve gerek maları gözden geçirdi ::ı-:;· h~;~~ü!:::tl~u:;; 
diğer daire kalemlerinden yazılıp imza olnuısuıdan doğmuştur. 
ile tekemmül edecek tel ve tahriratların Yalnız iktısadl menfaatlerin telifi lın· 
ve gerek arzuhal ve diğer muameleli B ı l k J {ı e .~ ... "a svı"cre Amerı· a a uarımıza karuannı eıde etmek için bazı müşkül· kağıtların imza işi bittikten sonra hemen ~ • • 

• !eri yenmek zarureti vardır. 
yerine veya postaya tevdii ile, değil resmen İştirak edecek/erdir Ottava mukarreratı Türkiye - lna'ilte-
günler hatta bir gün bile üzerinden geç- re iktısadl münasebetleri üzerinde ınen· 
tirmiyerek , tcahhüre meydan vermiye- ,, ~ fi tesirler uyandırmıştı. İngiltere, Tür-Casusluk davasını intaç eden ağır ceza mahkemesi heyeti 
rek elden çıkarılması esasının gerek vi-

BAŞ TARAFI 1 · SAYFADA kt ·dil ' , .,l kiyeyi tatmin etmek ister. Zira her dev· 
- ncı - ıne ~der. M . . aka! dı . !ayet merkezinden ve gerek kaza ve na- ' let mutlaka müttefikini daha kuvvetli 

. . • . B .. "':' papas .artiri .Y an gı hiye merkezinden ehemmiyetle takibi görmek anusundadır. İlrtısaden kuvvet-
fBhrinıiz agır c. > mahkemesmde eere- zaman uzennde askerı krokiler bulun- lhımd Vila t ak kalemin ka t 
yan eden muhakeme neticelenmiş ve muştur. .. . ır. h yet .. e; akın c~pl yı li bir Türkiye kuvvetini her in arttıraD 
karar dün aleni bir celsede teİhim olun- Mahkemede okunan kararname şu- gorrnıkilly~nt eafınr dur u 1~~ t :b. erı, bir müttefiktir. 
• Sa 16 45 karan fhim ve erı ar an sa anıye 5 1 ma.. Bu nokta üzerinde mJin•kn•va da muştur. at tam . te te dur : kam -'--dan ha al di • ..., ' 
\...... tara.un v e, tev ve ırnza l '' •~-- Ha ti enf tı · 
,..ıemek üzere salona gelen ağır ceza KARARNAME : dil . Isa bil sırf k dı 1 a edilme- uzum yo-..ur. ya m aa enn ya· 
L-- • •• l kkül' ı · ti' e mış 0 e ay er wnda i.ktısadi tavizler tali meselele• lıa-...,,.eu şoy e teşe ey emış : . . . . • 

Reis _ B. Süreyya Orhun •Suçlu papas Martiri, Kiri, Levi Çen- mış kayıtsız olarak elden getirı;erılllf Uni alır. 
Azalar _ BB. Abdurrahman Bir, İs- koviç ve Lambonun Edirne casus teşki- olmasından dolayı kab'.11 edilmik. yer~k • Yalruz unutmaımk IA:zımdır ld fnıil· 

ınall ÖğU ıatı şefi bulunduğu tesbit edilen Edirne evrak kalemine kayıt içın sev ı ve u , terenin dominvonlamıa "'-- da vazlfe-
t.. ti aka '--·- lı:Ağıtla , ........ 

Milddeiumum1 _ B. Rüştü Uskent konsolosu Kançilan Kutzarofla sıkı tc- sure e umum evr.. .....,,.ısız - ..,.,.,. _ . _ ~ · . ·' . ,' lerl vU'dır. 

Z da k te akki d masta bulunarak, malilmatı kendisine nn muamele mevkünde bulunduğu hal- F 9 E I"'' •-- •-te bundan dolav.cfır ki önUm"-- M• 
amanımız ço r e en casus- d hazan düf edil k . küll . uarın !J ... ..... pın "9 , • ""' .-

,,... mesleğinin en hurda ve ince kısım- bildirmek suretiyle asıl faile bilerek mu- e . tesa ece mllş erın Reis Dr. Behçet Uz, dün sabah mil- artacağına muhakk•k nazariyle balı:ılı- Jr.abileeelı: bazı mllşldlJleri yenmek 7enl 
IJıınaa nüfuz eden ve hiç bir delil maddi aveııet ve yardımda bulunduktan ha- ve dairelerde kayıt ve zapt olmaması h disl 1 b" Ukte Kllltllrparka 'd yeni lmkinlar 7aratmak lcq eder • 
.____._ ___ L • • zırlık tahkikatındaki ikrarları, evrakı hissini verecek hallerin önüne de geçe- en ere ır gı e- yor. Fillıaldka ....... ,_ Alman ttaı ti· 
_....,"""""""' ve sır vermemek ıçın ga- . .. . . bilmek . . b ti hareketin uygun rek fuar inşaatını göt.den geçlrm~ ve Mançesterden bir İngiliz ııaııayi fil'- ~"6~ 7&, 'Y8 
-t kurnazca hareket eden suçlular hil- tahkikiye munderecatı ve phitlenn be- ıçın u sure e . d direktill . . tir Fuar fuar komitesin üracaat -~--L earl muamelelerinde taahhlltlerlne tada-,,- ' . . la • tamim bildiririm. ıeap e en en Vemllf • sa- 111U1 e m ~ . • 
'9iyet itibariyle pyanı dikkat kimseler- y~yle "".~ıt olduğundan hareketle- 0 eagını en hasında ~hyan hummali çalışma, İz- fuarın ticart muvmanı fazla olan bir y&- kat clistermektedirler . 
.... Suçlular fW1)ardır : nne uyan Türk ceza kanununun "133• -- mir Enternasyonal fuannm açılacağı 20 rinde . bir lm•sını 1_. __ 1_ L6ldn 7ann nad bir yol taldp ede· 

ed tel '·' Le ·· cil dd · · b' · · L•--- · K d k •• k geni§ yer ayrı _........., _ _._.__._, tahmbı ed--'- ••-·--1 - F.dirn e bir o ~eten vl un ma esırun ınncı =· ınucı- u uz ope a"'·"'-• tarihine kadar a~ı hızla de- ,_,_ ,,.._ . ed t,,b.ı. - ,.,.....,..... -J- ,,...........aron 
İta! b. · 1 15 ha ,._w ··- ve pavyon ....-ası.,,.... ıcap en ----• •1-di kadar ,_,_. .....,.,. _._ _ _. '''"~ 

~Yiç.... Kendisi yan tabiiyetinde- mce tayın o unan sene ağır pis vam edecektir. tı. önderdiğlni bildirıni§tlr. ..... 7e ..... p ~-· -J..,.,., .. ,..-
~. lrkan Avusturyalıdır. Avusturya 1 cezasının •65• inci madde ile yansı in- Devlet Demlryollan 20 A""· .. - gilnll ılacalı: çıl İng • Jd:7ql ve Balkonlan lldısadl nllfuzu al· 

.,.J!t • d bı-s-ı ,.-ws pazar yap a - giltereden her cins .sanayi ınamu!A- tında tınaktı . • •---·- U 
·~uwn=tl:ulgaryapmı:,• loshan sil ~tl yedişer '."""'. ve altışar a~ 'i""'&aerlft en .l&"UU ma töreninin, 9 ey}Ql kapısında (Bas- tını teşhir için iştirakler geçen senenin tüne ~ bu°::::l~-:.:;:..z 

- n.oo e mu e e ağır hapi.slenne ve kabul edi- ısll'dı, zavalb mahane meydanına nazır) yapılması pek fe lı:indedir • 
~bl. Lambo .. Bu adam Bulgar ırlan- len takdiri tahfif sebebi dolayısiyle elli adam öldü.. katı olarak takarrür etmiştir. 9 eylCU . v . • '. mllnase~ ln1dşaf. ettlnn.~• çalış-
j!ıındır. Türk tabiiyetinde iken Heyeti dokuzuncu madde mucibince bu ceza- E elki akşam M inlide bir hAdise tresi ili. . bina edilmekte lan _ 1:1~e~ hır ~~ de Almanyadan hu- malan bu politilamın ıcabı ıdı. Fakat 
(Veldlece Tilrlı: vatanda§lığından çıkarıl- lannın üçte biri indirilerek yakalandık- lm:'." .... p Merslnlide~4 ııa·-•· evde otu- a'." Kül' türp~.rme kı gUz l b" oist' ahagat s~ı iştiraklerın gözleri oqıyan. bir şe- Türkiye bayat ve istiJdilini, banş idea-

. . . . o .... ~. >'~ zmo, ar n e ır ır kilde artmasıdır. Alrnanyada bir radyo !ini her türlü düşüncelerin Ustllnde tut• 
ımştır. lan tarihten ıtibaren beşer sene müd- ran, Devlet Deıni.cyollan sekizinci işlet- ve eğlence yeri olacaktır. firması fuanmızd · b' .. 

ı - Papas MartirL detle ağır hapislerine, 31 inci madde . .. fi B Burhanettin a gen11 ır pavyon tuğa için prensip anlafnıuuıa tereddut-
4 - Metrepolitlıııne k.Alibi Kiri.. mucibince bu kadar müddetle lmıne Emebilpo'.11pa~ re~tto~ğişe d. bahçesın· d ECNEBİ İŞTİRAKLER yaptırmağa karar vermiş ve yer kirala- süz iştinki kabul etti. 

r gıç, evıne gı ı sıra a e . .. . ... . 
Bunlar, F.dinıe konsoloshanesi kançi- hizmetlerinden ıneınnuiyetlerine, 173 b 1 k'' k .. . sald·-·..,~. Fuarımızın beynelmilel mahiyetini ar- mıştır. Dığer dort Alman firması da hu- Bundan mugber olanlann yarın ıktı• 

u unan ope uzerıne uu..,- • nlar kir 1 1 dır dl b' •--'ı. 1 · k ,_,_ 1 
jan. Kutzarofun idare ettiği casusluk şe- üncü madde mucibince birer sene 9eki.- Kendis' "t 1 bu hah köpeği, tıran ~lıca hadise, bugünlerde hariç- susı pavyo a amış ar • sa ır ~,,~ yo una gırıne .....,me e-

ıne 81 0 an çe + - • • claiına ihtimal •ahilinde tutmak e ıhekesi0e dahil olarak yaptıklan seya- zer ay müddetle hükümetçe tayin edi- kudurmuş gibi bir vaziyet alarak Bay len yapılan müraeaatlerle kendini g!Ss- Belçika ve ıran hükllınetleri resmen rmı .. . . . . V 

~ muhtelif şekillerde temin eyle- lecek mmtakada ikametle emniyeti B b ttlni .. d uhtelif yer- termektedir. Haricl iştirakler arasında iştirak kar.ır!annı bildirınişlerdir. Belçi- ona gore tedbırlermıız.ı almış bulunmalı: I ur ane vucu unun m cb · etind . 
. Sikleri askerl malilmatı laııısoloshaııe j umumiye nezareti altına alınnıalarına !erini ısırarak derin yaralar açnuştır. nazarı dikkati celbeden memleketler ka pavyonu ufak olacak ve Belçika sem- me urıy .eyrr.. . . 
...,çilanna muntazam surette ihbar et- karar verildi.• yaralı derhal memleket hastanesine başta İıigiltere olmak üzere, Almanya, ı bolik olarak iştirak edecektir. İran pav- Bu ~ecburıyel bizlerıı İııiiltere ve 

nakledilmiş ve tedavi altına alnunlJbr. Belçika, İsviçre ve AınerikaChr. Fransa-
1 
yonu, geçen seneden daha büyük ola- Fransa ı~ lktı~dl anlapnalaruııızı sil· 

Balkan Antantı F ka b . t B. Burhanettbı h _ dan da hususl qtirak:lerin bugünlerde caktır. ratle neticelendirmetl emreder. 
a t ır saa sonra a ,,,,_ı,.11 b' ka •L- t 
ta ··zıe ini ....... p ...-- ır ç ay .sonra u.u-aea ıne•· 

ya Kö~L rakar.:::ı.:...,;;şahede B k E t"y t simine gireceğiz. Bütün ihtimallere r~ 
>"""' y altma ir çocu ge ı a rosu re hazırlanmış bulımmqmız lhmıdır· 

alınmıştır. -*- Beşiği içinde boğuldu Onüne yıldırım düştü :~!0~~m': !:!1~r::.!:: 
Balkanlar yalnız Balkan Millet

lerinin hayat sahasıdır 

Hayvan sağbp Bayındırın Çamlı köyünde )'llrek1er Dün öğleden sonra şehrimizde tekrar vardır. Bunımla beraber lktısadt mesai 
Veteriner mildürü Nizun Uygur, acısı bir facia old\L İki yaşında Yusuf yağmur başlamış, yeni müzayede bedes- iştirakine siyasi ıneofaatlerimize mitvaı! 

hayvan bastalıklannı tetkik için dün km Fikriyeyi beşikten dllşmemesi için tanı yakınındaki Ege tiyatrosunun önll- bir istikamet vermek normal şartlar af· 
Tireye ve Öderni§e gitmiştir. beşiğe bir iple bağlıyan validesi, bir ne yıldırım düşerek yerde bir çtıkur a~· tında ticari ç~ yüriitmek eıı 

-- müddet sonra çocuğun yanına gittiği za- ~. Orada bulunan sekiz yaşında bir emin ve en tabii bir neticedir. 

,. -~~:pı.:a=~c~;::,~: ~ın::: !.~::;~n:et~~di:!: Belediyeler Bankası =~~~-~Y=~::;ı;::.~ =~e."dan d11şm11ş, fakat bir JeY RAKK!_~A.KOCLU 
~ lllnt devletleriyle anlqm11 olnıaa itiba- BELEDiYELER LEHİNE tilr. HAdlse tahkikatına devam edilmek- -*- E··-· döven koca 

cA._ c6ln lllllllDlİTeoİn -- ri7le Balhıı antantmın da hikmeti vücu- BAZI YEMİ tedir. BİR ÇOCUK ;pau 
,._ 7iae. ııenitçe bir ölçüde, a.11ı:-"ı.... dunu ı..7beıtiğini ı.e,.an ey\emiflerdir. KAllARLAJl ALDI -- y ARALANDL. aleyhinde takibat 
\6ııilaf etmlt bulunmaktadır. Bu allk.a71 Halbuki. Balhıı antantmın bakikt kıy- Şehirlerimizin iman sahasında mllhim Köy-•ük I I Torbalı kazasının Torbalı mahall~-
llcap eltiree imi! Belk•nlarda herhaııııi metini bilenler bunun da doğru olmadı- vazifeler almış olan Belediyeler Banka- ._... ~~ ışma ara Kemalpapnın Parsa köyünde Klmn de oturan Bn. Emine adında bir kadın. 
'- lumınazlak ve aa,.q.izlik deiil A•· • takdir ederi beledi e1ett harek ti . dA!I ICartıYaka halkevının oosyal yardım ve paşa mahallesinde bir kaza olımııt'.ır. erkeği Matoş tarafından dövülerek ağıt 
- ve d~ poÜtikumm b"-~ı. &UllSoa _.,_ı bi';;;od . . ,_1..:..-f . sı,daha ~ mail .~~-- ıeıru: ertmın k köycülük komiteleri birlqerek Haziranın Remzi adında altı yaşın.da bir çocuk. surette hastelanUUflır. Zavallı kadın ye-

Ye ...,_ ıs~er enrun .._.,.. eeyn geni§ IJilJU'UilU e e d"rdil utlı P ·· ·· v -- aka de dol bulunan .... ,,_ ııt...-..ı-Je · · 
lkırletlenl- mürekkep puplar ...._. eanumda Türkiyenin Fransız - lngiliz gayesiyle aon günlerde mühim bazı ka- o b"ne-~ 7:':_~:_zar. ~n~ ~.•tf . - ev ken u _u ___ alı:,...~ t~l----'-- oy- di aylık hamile bulunuyord\L Çoc~u:' 
•-~ ~tlann Balhıı d~ı-• · . . . i)~..__._ _u L.~·-t rar1ar _,_...... B kararlar da nın uyu,. ve om....-. Çıylı ltoylenne git- nar ateş llUIU1U' sağ..., wıww ağır dii'!Illesl ihtimaline binaen Eınine .ızrar 
..,.. - cuen arum• garanti 11Stemıne uwg; etın~e, nane -~· u arasın . l . . 
ela cart müneeehe>Jere nuJ Ye ne ..;... oiyuetinde az çok hareketi ifade eden şını1ar vardır : mış er ve halk ile temaaa geçmıılerdir. surette yaralanmı~. Yaralı ~ re getirilerek memleket hastanesinde w 
4'ette tetıülerde bulnnacağını anlam•k ar- bir admı almlf olduğu inkar edilmez bir 1 _ İlıraz faizi yüzde 6.5 tali yüzde Doktor tanıfmdan ha-iM muayene memleket hastanesıne get1rilmlftir, davi altına alınmıştır. 
-.dar. ..W.. tqkil eylemektedir. Halbuki bu ha- 5.5 ğa lndirilıniştir. edilmiı ve icap edenlere ilaç dağıtılmıJ-

8.lkoa ah....ıüıe Ye Balkan deYfetleri relı:eı. ancak. Türlr.i,.enin Balkan antantı 2 _Bu karar evvelce borç ıılmı§ J>el<ı- tir. Aynı zamanda haynnlar ve mahsul
-da cad müna...b...tleriıı inkipf k.J'· dmetlerine karp takip ettiği oiyuete ne diyelerin bir haziran 939 tarihinden son- ler hakkında da mah'lmat toplanarak za
rine vakıf olanlar bu oahadalci alihn•n m.hette tesirde bulunursa Balkan dev- raki borçlanna da tatbik edilecektir. rarlı bir hastalık mevcut olmadığı anla· 
-lhalipJı olduiunu bilirler. Bu mevzu- !etlerini de 0 niabette alalcadar edecelı:- 3 _ Faiz üzerinden belediyelerce ve- ttlaut Te bu ıruretle iyi Ye faydalı bir ııün 
tla. Tiirlr.iye, Yugoola-.ya. Romanya ve tir. Bu hUM1sta Balk.an paktının metin v~ rilmekte olan muamele vergisi bundan geçirilmiştir. 
v-~·"'."· maziyi olduğu !tadar is- medllllü kafi derecede aarth ve ayandır. sonra bankanın .umuınt masraflan ara-
tikbali de dikkat nazarında bulundurarak Bir müddet evvel Romanya _ Bulga- sında ödenecektir. 
vücuda ııetirdilcleri Balkan Antantının . ta h d ti d vulr. l 4 - Borç taksitlerine vadesinde malı-.. rı.s n u u ann a ua ge en ça.rpl§· 

-*-VİLAYET 
Hıfzıssıhha meclisi ~uu ıcap ettiren imilleri gözönün· l dah' A "-" . . . sup edilmek üzere karşılık hesaplarına ma ar ı vnıpa euLan umwnıyesırun 

<fe bu!nndurmıılt icap eder. ,.._.__. lb . . n.. .. yatınlan paralara borçlu hesapların fa- ViUyet umum1 hıfzıssıhha meclisi cu-
~ naarmı ce elmtltJ.. uu multeana • .. . dUrl · 

Ballı:an Antantının takip etti;;; inki~f d''-'--t al''-- b 'b' h.d. 1 • B I izi yüzde 5.5 tan hesap olunacaktır. Be- ma gunü sıhhat mil llğllnde aylık 
o~ ır- uuca ve axa. u gı ı a ıse erm a .. 

la:rri eınumda. Balkan Anıaatının tesi- kanlarda günlük hAdiseleri teıkil ettik· lediyelerin bu pardialannB""·~-~~kiden yüzdd e tod plantısını >:.~~ ~:.W~ sağlık 
ri haklwıda. Balkan memlekeıleri efki.n ._ . 

1 
• • .. Uç verilmekte i '. VJ"""' vadesin en urUJn\DlU go,...,.. geçu~ur. 

• ıcn zaman ann geÇllUf oldııgunu en ı.11 •-- beledi 1 -umiye9inde degil, Avrupa mahfille- . _ . . . . evvel para yatırmıı ouuı ye er, --
__ ... , _ _, L.__. old • bır surette ııosteren delillerdir ve bu ıtı· öd'' ed'kl . 'k! ın farzônd '---~" M • ait bir ..,,li 

.-.. ban ......._..,.. - uııa anlar bula lüzumundan fazla cl.i1dtat nazarını __ ı__en mı_!!ar ---·--en ıumw- _anı•aya !!:! __ m 

..ı.- etmp. Nitekim Balkan Anı:an- cdL~=- d-"-~dirl 8 - A · maktadırlar. Manisa Balkevinln •--bbllsll ile 
ti ~ .,.u er. uııun vrupa sı- 5 Muka le . ilk il '-'- mi!dd ~ ...., IDeY<:Udö-etine hiç bir 91ll'e e ıtemas · • . ••• • • - ve nın ç •Yıa e- Trakya umumi müfettl§liğl kö bi1ros 

· n .. •-- ebedi d ,.....,_ takjp ettiii nhlr•met bayatı ti içinde istikraz edilen paralann bele- y u 
~ YaııoolaY • .,....._ -- •hanın tanınmasmı temine matuf müca- di l kilin . halind k . filim atelyesi tarafından Maniunın kal-
lmlc .,.:lı:tmna akdi bunlardandır. T"wlı:i- delelerden ibaret bul wken Balkan! ye erce çe emesı e omısyon kınına hareketleri ve iizilmd.ilillı: filmi 

· ı:ı_ı_..:......._r_ b' d -_ _.uk --"'tı un arın almımyacaktır 
F- ...._.'."'....,.... ır ._. ..- yalnız Balkan milletlerinin hayati oahası · evvelki gece Manisa Halkevinde göste-
- oldııııa halde Balkan Antantına olduğunu bir defa daha tebarüz ettirmek RIRV .ATiARİ.A rilmlşlir. Bergama harabeleri, Ege ma-
&iımit olma. ı-.., iobat eder. lizımdır. Bu bayati aha bütün BaU:an nevralan, Trakyanın lca]kınm•sı ve 938 

'r"urlı: - Bıılsar dootlalr: mi-bom me•- milletlerinin ...ıı. Ye buzıır içinde inici- Müzakere İzmir fuan filiınlerl pek beğenilmiştir. 
eıodiYeti Ba1kaa Antantının 1ııını1m.uma ..ııanııa kAfidir.. terkedilmemiş.. __ 
_.. olm•dıiıı ıııbi. Bulgar - Yuıı...la• Belgrad, 6 (Ö.R) - Ba§velı:il B. Zvet-
tl>edl d-1ult pelrtmm akdi de anlllntaı tNGtLTEREDE koviç Hırvatistana muhtariyet verilınesi Kazaya ajftyan 
wn:udiJ'etiai tdılikeye ..,komavb hakkında Hırvatlarla yapolmakta olan sporca kwtal'llamadı 
Bllkia b. pah,, zaıaa oakiıılqririlmit Mütbiş sıcaklar müzakerelerin terkedilmeyip sadece ke- DilnkU sayımızda Baynklıda bir bi-
cıa.. Belkanl•- ..tanl.,.milıneoinde d&o büküm sJiröyor sildiğini ve münasip zamanda tekrar sildet bzaııa cereyan ettiğini ve Yahya 
~ edilmeoine imi olmut n bir kü1 ,_ lıq1ıyacağmı bildirmiştir. oğlu İsmail adında bir sporcunun bislk.--Wiotde Balkan Antantı iJe Bıılırariotan Londra, 6 (Ö.R) _ İngilterede müt- Dk maddeler !etten düşerek ağır surette yaralandığı-
": . da Sd:ni\ anlapna-• akdi ne- lıif bir sıcak dalgaa hiikllm silriiyor. tedariki için.. nı haber vermiştik. 
tıceanl doııumıattur. Maamafilı bazı Tuhaf ki en yüksek hararetler İskoçyada VAŞİNGTON, 6 (Ö.B, Ayan ve - Memleket hMtanesiııde tedaYi altına 
kim olw, Selini\ anlafl"••ru da Balkan bydedilmiştir. Öğleyin burada 30 dere- mOmesmller meclisleri, yani Amerika alman fsmail. alınan tedlıirlfte rağmen 
A-- lüzumsuz oldııiwm iddia ce ııantiğrad bydedilmjştir, İskoçyımm kongresi hükümete sevküleen ehemmi- bayata gözlerini )'UDlllluştur. İfade v&
•ahedirle illiomar emıdı: iotemitlerdir. bu aydaki vasati hararet derecesine ni9- yeti olan ilk maddeler tedarild için 100 JWDeden ölen bu sporcunun oeaedi dün 
8-lar, SaUnilr anlqmamnro altdind- bede bu mikdar 15 dereoelilc blr fark milyon dolarlık tahsisat vereıı. bir .Iı:a- adliye doktoru tarafından muayene edil-
ıosa, Balkan 1Uttanbnm 8Nbu dev- l[österiYOl' ki bir rekordur. nun projesini kabul etmiştir. mil ve okıplt yapılmqtır. 

a! .. dedi. 1 buradan almak menfaatiniz 1 

DAU.ARDAN SESLER: 
••••••••••••••••••• 

Mahliitlar : 
• •••••••••••••••••••••••••• 

Avrupada talı.il gönnüı gençlerin içinde bazan öyle antikalar çıkı· 
yor lci insan bunlan gördükçe kendi milletinden, kendi mahaulatındall 
olduldaruıa inanamıyacağı geliyor. Ben bunlann azlığına gükür, ço
ğalmamalanna da dua ederim. 

Avrupa dönüıü vapurdan iner inmez: 
- Ahi Monşerl Bu memlekette nasıl yaşanır? ... 
Diye kuımağa baılıyan bu mahliltlar bütün ömürlerini beğenmo

mekle; yıprabcı bir tenkidle geçirirler ve nihayet bir cAkrep> gibi keli' 
di zehirlerile yıkılıp giderler. 

lki. üç 8elle!ik bir aynlık; bir o kadarcık Avrupa talıailile çıktık)atl 
kabuğa tükürecek kadar teTeddiye uğrayanlann ne dinleri bellidir; JlO 
de mezhepleri. 

Bir gün bunlardan birini kar§truza almak külfetine katlanarak dili' 
lemelı: ezamıa göğüa gererseniz nasıl bir kararsızlık ve meçhu.lit içÜI' 
de bocalayıp durduklannı görürsünüz. 

1 
Önünüze bir sürü fileaof; bir yığın mezhep; bir tomar kanun aeret' 

ler. Bunlardan hangisini tercih edip benimııediklerini sorumu:. ı:-ıaıı 
bir karar veremediklerini; kör düğümler arasında bunalıp k.aldıklarııı' 
anlarınnız. 

Etraftaki imanlar onlar için bir takım manasız akidelerin; kıymet' 
eiz kaidelerin; lüzumsuz prenaiplerin; yeniz rabttalarm pe§İnde do'-' 
tan acınacalc mahliiklardır. 

Ben bunlara tesadüf bahtsızlığına uğradıkça aklıma Kupdah Mıı" 
ta fanın oğluna verdiği cevabı habrlarım: 

Zavallı Mustafa <lifinden brnağından artbrdığı para ile oğlunu A~ 
rupaya göndermi§. Oç sene sonra memleketine dönen oğlu maalef"" 
cılk çıkmış. fki<!e birde babasına sorarmış: 

- Şu tepe neresi} Şu kesiği kim açtı} Şu çitleri kim ördü? , 
içinde büyüdüğü; hendeğinden atladığı topraklan tanı~ 

gelecek kadaT maskarala~n oğlunun bu aualine fena halde kızan M 
tafa cevap venniı: . 

- Ulan! Tanımadın mı? Aha da varlarla oynafbğın yerler .. l)efrı•f· 
A. MURAT ÇINAR 



, 

Yanlış tatbikat 

C. H. P. Meclis grubunda 
Hariciye vekilimiz son on beş günlük 

harici, siyasi vaziyeti anlattı 

Verilen emirleri 
manasız bir 
duruma düşürür 
Sözüne itimad edilir bir ar 

• koJapm fÖyle anlath: 
cCamarte•i günü körpe bir 

kazaya ihtiyacım oldu. Mez -
bahada bu iflerle uirGfan 
bir tanulığıma rica ettim. Bir 
kum gönderme•ini iıteJim. 
O ela kazaya adamıma le• • • 
lim ederek gönderdi. Fakat 
IHlediye zabıta memurları bu 
lramnun fehre getirilme.ine 
mii.aade etmediler. Allah Qf· 
kına bir in•an bir do•tuna bir 
kuzu hediye edemez mi?» 

Ankara 6 (A.A) - C.H.P. Meclis gru
bu bugiln 6-6-939 saat 15 te reis vekili 
Hasan Sakanın başkanlığında toplandı. 

Başvekil Dr. Refik Saydam ilk söz 
olarak sermayesinin tamamı devlet ta
:rafından verilmek üzere kurulan ikü -
adi teşekküllerin teşkilitiyle idare ve 
murakabcleri hakkındaki kanunun tat
biki neticelerine dair Antalya mebusu 
Rasih Kaplanın muhtelif vekaletleri il
gilendiren sual takririnin grup idare 
heyetince seçilecek bir komisyonda ala
kadar vekillerin de huzurile görüşülerek 
neticeyi tcsbiti mübeyyin alınacak ra
!PQr üzerine umumi heyetçe müzakere 
açılmasını teklif etti. 

Devlet sanayiinin gerek kuruluşu ve 
gerek işleyişi işlerinin tanzimine dair 
Kütahya mebusu Aldeddin Tirltoğlu ta
rafından verilmiş olan takririn oe bu ko
misyona tevdii tezekkür kılındı. 

Bundan sonra B.M. Meclisinin 7-6-939 
tarihindeki içtima ruznamesine dair ka
nun layıhalarından devlet devair ve mü
essesatı baremlerine ait olanlarının ev
vel emirde tetkik ve intacı hakkındaki 
başvekilin teklifi, cereyan eden müzake
reden ve bu hususta söz alan bir çok 
hatiplerin mütalaalarından sonra 12 Ha
ziran Pazartesi içtimaına kadar bu Jayı
halar üzerinde Meclis azasına tetkikat 
icra edebilmel~ri için vakıt bırakılması 

Milli hizmet davetine icabet 

lngilterede bir.ayda bir 
milyon kişi müracaat etti 

Londra 6 (Ö.R) - Harbiye nazırının tam bir vaziyet müsavatı olduğunu, hep
avam kamarasına bildirdiğine göre 30 .sinin aynı ünlformayı taşıyabilecekleri
Nisanda biten Uç ay zarfında 166 bin ni, aynı karavanadan yemek yiyecekle
iki§i Tritoryal ordusuna gönüllü kayde- rini ve şahsi iradlariyle buna bir şey ila
dilmek üzere milracaat etmişlerdir. Bu ve edemiyeceklerini hatırlatmaktadır. 
:O.evrede 63 bin gönUllü kabul edilmiştir. Buna mukabil mecburi hizmet efradına 
1937 senesinin buna tekabül eden dev· temin edilen imtiyazlar sayılmaktadır. 
resinde yazılan gönüllü miktarı 18 bin- Aile ve dostlarını ziyaret için kendileri
Cli. ne muntazaman mezuniyet verilecek ve 

Harbiye nezareti yeni kur'a efradına bu mezuniyet 1'ilddetlerinde istedikleri 
ukeri hedef ve metodlannı izah eden gibi harekette serbest olacaklardır. Me
blr risale nqretmiştir. Bunda kur'a ef- sel! futbol, Kriket, boks, gibi sporlar 
radııun cemiyetin her sınıfından geldik- yapabileceklerdir. 
lerl, birlikte hi.ımet edecekleri ve bu su- Londra 6 (Ö.R) - Geçen ayın orta
retle aralarında karşılıklı anl~manın smdanberi Ingilterede takriben bir mil
artacatı'"' kaydedilmektedir. Zengin as- yon kişinin milli hizmet davetine ica -
terlere hitaben risale askeri hizmette bet ettiği bildirilmektedir. 

Londrada askeri at lroşutar. 

Mussolini ltalyan süva
rilerini artırmak istedi 

Londra 6 ( ö.R) - Beynelmilel olempik oyunlar kongresi fahri 
reis vekili olan, Kralın kardeşi Dük Glocester tarafından açılmıştır. 
Dük, 28 milletin mümessillerine hitap ederek, müzakerelerin yalnız 
sporun inki~fı değil, ayni zamanda milletler arasında açık Oflın ve 
mukabil an'la§maya müstenid dostluk ruhunu takviye edeceğ_i ümi.dini 
izhar etmİ§ ve t 2 inci olempik oyunlarının Finlandiyada Helsı §Chrınde 
yapılacağını bildirmiştir. 

Londra 6 (Ö.R) - B. Mussolini gelec~k hafta Londra~a.y~pıla~~ 
beynelmilel askeri at koşularına iştirak edecek ltalyan ekıpının 2 su· 
variden 6 süvariye iblağı için şahsi talimat vermiştir. 
den 6 süvariye iblağı için şahsi talimat vermiştir. 

Çin kadın kıtaatı Ja
ponları mağliip etti 

Cunking 6 (A.A) - Cekiai Ajansi bildiriyor: wl" 
Çin kadın kıtaatı Taihu gölü civarında düşmanı altı defa ~ag up 

etmi~tir. Çin kuvvetleri Nankin ve T aihuda mühim mu~f~e~ıyetler 
kazanmışlardır. Şimdiye kadar 21 şehir ve köy istirdat edılmıştır. . 

Çin tayyareleri japonlar tarafından son defa tamir ed.~1~." T~a~n 
~ancang demi~~lunu bombard!man. etmiş ~e Pya.ng gol.unde; vak~ 
Japon harp gemısıne hücum etmışlerdır. Her uç gemıye de ısabe 
olmuştur. d F 

Sanside muharebeler tlevıtm ediyor. Bir müsademe esnasın a en-
gceng Linfeu arasında 900 japon askeri ölmüştür. 

ve o günün ruznamesine alınması umu
ml heyetçe tasvip olundu. 

Bugünün rumamesine dahil madde -
lerden muhtelif mevzuları ihtiva eden 
Muş mebusu Hakkı Kılıçoğlunun Satie 
binasının satın alınması hakkında .. An -
talya mebusu Rasih Kaplanın takrlrle
rinin müzakeresi umumt heyetçe gele
cek haftaki fçtimaa talik olundu. 

Bunu müteakip söz alan hariciye ve
kili Şiikrü Sarnçoğlu son on beş gün zar
fında harici ve siy~ mesail ve rnüna. 
sebata ait uzun izahnt ve beyanatta bu
lundu. Ve sorulan suallere icap eden 
izahatı ve cevapları verdikten sonra 
toplantıya nihayet verildi. 

B. Fethi Ok yarın 
Londra ziyareti 

---~.---
İngilte,.e He yapmaJıta 
olduğumuz müzafıere
lerle alalıadar 
gö,.ülüyor-

- BAŞTARAFI 4 ncU SAYFADA -

bulunduğu tahmin ediliyor. 
B. GAFENKONUN ZiYARETi 

Bunu böyle a11latan arkada
ıım hayli a•abi idi. Biz meıe
leyi anlamakta zorluk çek • 
medih. Belediye kaçak hay
van ke•ilme•ine, kaçak et •a
tdma•ına mani olmak için 
bası tedbirler almıf ve bu 
meyanda canlı hayvanların 

t ıehre getirilme•ini de meney
lemiıtir. 
Fakat bu yolda verilen emir-

l•r yanlıı anlaıılmıı olacak 
kj tatbikatta çok mananz bir 
netice yaratmııtır. 

İstanbul 6 (Hususi) - Romanya ha
riciye nazırı B. Gafenko önUmilideki 11 
Haziran Pazar günil An'karada buluna. • 
caktır. Bükreş gazetelerinin neşriyatına 
göre Ankara görüşmelerinde Yugoslav
yanın vaziyeti, Bulgaristanın bilhassa 
Romanyaya tevcih edilmiş olan talepleri 
ile lngiliz - Türk paktının Balkan an -
tantı üzerindeki tesirlerinin konuşulma
sı muhtemeldir. B. Gafcnko son zaman· 
larda Yugoslavya hariciye nazırı Mar. 
koviçlc uzun görüşmeler yaptıtından 

Yugoslavyanın hakiki düşüncelerini ak· 
settirebilecektir. 

1fler hangi bir vatandaı bir 
Jr,•tuna hediye olarak bir ku
scı gönderebilir. Nihayet biz
de l>ir adet vardır. Her yeni 
eoin temeli atılırken kurban 
Jıuilir. Ev yaptıran adamın 
da bu mak•atla mezbahadan 
bir koyan •atın alma.ı gayet 
tabiidir. Bunların ıehre gir
me•ini ya•ak etmek doktor 
Behçet Uz gibi makiil bir be
lediye reiainin hayalinden • 
bile geçmemiıtir. Fakat em -
rin yanlıf anlaıılma.ı herke
si a•abileıtirebilecek bir neti-
ce doğurmu1tur. Her hangi 
bir emrin yanlıı tatbiki veri • 
len emirleri mana•ız bir du
ruma düıürmekte baılıca 
amildir. Hüviyetleri malum 
ıohısların her hangi bir m • 
retle ıehre getirmek iatiye - • 
cekleri bir kuzu veya koyu - 5 
mın ıehre •okulmaıındaki : 
memnuiyetin bir yanltfltk 5 
e~ri olduğuna ıüphe etmi • i 

Hatciyda 
ı yorp. llımrm Jnlıal Jiiulti- ,f 
: leceiini iimül eJiyoraz. ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Defterdarlık teş
kilatı kuruldu 

Antakya, 6 (A.A) - Mille.t Meclisi Milli m Ü dafaasını 
toplanmış, yeni maliye teşkilatı kanu-

nunu müzakere ve kabul etmiŞtir .. Bu takviye ediyor 
kanuna göre Hat.ayda defterdarlık teşki- ~---
Iatı kurulmuştur. Ayrıca masarifatı Ö 

. i di Bern, 6 ( .R) - Milli konsey (Mebu-
meclis namına kontrol etmek yan • san ı· ") ·ıı· Uda! · · 190 mil . . . .. . ınec ısı mı ı m na ıçın -
vanı muhasebat vazifesını gonnek tize- İ . b" . . . . 

b . .. ak' lilc 'hd edil •rtı.. B yon svıçre franklık ır kredıyı ıttıfakln 
re ır mur ıp ı as mııi-·· u k b . . . 

·· k' ı· t af d . tih d' a ul etmıştır. Harbıyc dairesi reisi bu mura ıp mec ıs ar ın an ın ap e ı- .. İ 

l ktir 
munasebctle sviçre ordusunun, memle-

ece . k t' ---111 e ın i.stikıaJ. ve hürriyetini ve bitaraflı-

1 k d ğını korumai:ta hazır olduğwıu ve bey-
S e D er U O nelmiıeı vaziyetin müteyakkız bulunına-

H ık • d ğı i~p ettirdiğini, bu .sebeple milli mU-
a ev 1 n e dafannın takviyesine lüzum görüldüğü-

Bir kimsesiz cocuk-• 
lar yurdu açıldı 
lskenderun (Hususi) - lskenderun 

halkevinin her şubesinde hararetli bir 
çalışma mevcuttur. Mektebe devam et
mekte olan kimsesiz çocuklara bakmak 
için bir yurd açılmııtır. Bir müddet ev· 
vel yapılan açılma töreninde devlet re
isi, albay Şükrü Kanallı, Tekirdağ me
busu Rahmi Apak, vekiller ve mebus
lar ve bir çok zevat hazır bulunmuştur. 
Parti başkanı mebus Hamdi Selçuk hal
kevlerinin çalışmnlarındaki yüksek ga
yeyi anlatan bir nutuk vermiştir. Bu 
yurtta 40 çocuğa muntazaman giinde iki 
defa yemek verilmekte ve elbise ve 
ayakkapları 1emin edilmektedir. Başve-

n il tebarüz ettirmiş ve İsviçrenin asırlık 
bitaraflık siynsetinde devam etmek az
minde olduğunu söyleıniF. 

Milli konsey tarafından kabul edilen 
190 milyon franklık tahsisat, geçen pa
zar günü referandum suretiyle milli 
müdafaa için kabul edilen tahsisata ili
ve edilecektir. 

Resim ve heykel sergisi 
bugün açıhyor 

6rl•••••••••••••••••••••••KıMlm'r;D' kil Dr. Melek'in bayanının başkanlığın
da teşkil edilen bir komite tarafından 

Ankara 6 (Hususi) - Maarif vekale
tinin himaye.si altında bulunnn gilzel 
sanatlar birliğinin, bugUn saat 17 de 
Scrgievinde Maarif vekilimiz B. Hnsnn 
Ali Yücelin bir nutku ile açılacak olan 
yıllık sergisine müstakil ressamlar ve 
heykeltraşlar birliğinin de yilz kadar 
kıymetli eserle iştirfık edeceğini son da
ki kacla mcmnuniyeUe haber aldık. 

Bugünden itibaren iki eşsiz ve heyecanlı fillın 

Kültürpark • 
sınemasında 

K .DiN KALBi 
BARBARA 
STANVICK 

JOEL 
MACCREA 

Yavrusu cnlınnn bir nnnenln hırsızlığı göze alması ve Nevyork 
şehrini yıldırnn bir gangcster çetesinin mncernlan 

DENiZ KAHRAMANLARI 

geçen hafta bu yurd menfaatine ordu 
evi bnhçcsinde bilyilk bir müsamere ter
tip edilmiştir. Müsamerede devlet reisi, 
fevkal!ide murahhas Cevad Açıkalın, 
vekiller, mebuslar ve Hntayın kibar ai
leleri hazır bulunmuşlnrdır. 

On senedenberi memleketimizde plas
tik sanaUarm terakki ve inkişafı uğrun
da büyük faaliyetler gösteren müstakil 
ressamlar Anknrn, Istanbul ve di~er vi· 
Iayetlerimizde şimdiye kadar 26 .sergi 
açmışlardır. 

Kent dükünün zevcesi
ne ateş eden kimdir? 

CARY COOPER Londra 6 (ö.R) - Kralın biraderi Kent Dükünün zevcesi Kent 
İnsan ticareti yapan bir korsanın aşk ve sergüzeşt anlatan eşsiz bü~ uk filmi Diişesi dün akşam evinden çıkarken bir el silah atılması şeklinde bir 

SEANSLAR her gün: Kadın kalbi 9,30-6,20-3 hadise olmuştur. Düşes hiç heyecana kapılmadım hareket etmiştir. Bir 
Deniz knhramanlan 8 - 4,45 phıs tevkif edilerek polis mahkemesine verilmiş ve silah taşımak, ha-

Cumjlrtesi ve Pazar günleri saat 1,30 da başlar yatı tehlikeye koymak ve hasar yapmak emelile silah çekmek suçun-

~---••••••••~lMZ••••••s•WM•t•~~---•' ~~~m~~e~~~~™n~h~~~~u~~~ 

SON HABER 

D Demiryollarında 
izdihama mani olmak için yer 

nisbetinde bilet satılacaktır 
Ankara 6 (A.A) - Devlet <lemiryolları umumi mlidürl\iğü yolcu katarla

rındaki izdilıamı önlemek için Hnzirarun 15 ~inden itibaren Ankara - Haydar
~a - Ankara arasında i§lemekte olan 1 ve 2 numaralı Anaciolu Sü.rat katar
larile 3 ve 4 numaralı sUrnt katarlarındaki birinci ve ikinci ım'\ d ::ırnbalarda 
yer adedi nis?etinde bilet satılmasına karar verilm~ir. Bu kntarlarda seya
h~t etmek fstıyen Y,?lcular beher birinci sınıf yer için 25 ve ikinci sınıf yer 
içın de 20 kuruş tedıye etmek suretiyle bir kupon alacaklardır. Anadolu g\irat 
katarlarında scy~at edecek birinci ve ikinci .sınıf yolcular için yer 'kuponu 
almak mecburldır. 3 ve 4 numaralı sürat katarlarında seyahat eden yolcu -
lardan ye: kuponu almamış olan yolcular ve katarlara bağlanmış serbest 
arabaya b.ıneceklerse de numarruı mevkilere gircmiyeceklcrdir. Ve girenle~ 
bu yerlcn tcrketmeğe mecbur tutulacaklardır. Arabalardııkl yer biletleri 
hareketten 24 sant önce de satılabilecektir. 

Afyonda çok acıklı bi 
otobüs kazası oldu 

Afyon 6 (A.A) - Dinar kazasına bir müsamere vermek için gi 
den Halkevi muzik ve temsil kolundan 19 kişilik bir grubun bindiğ 

bir otobüs yolda şiddetli bir yağmurun husule getirdiği sele kapılara 
yuvarlanmıştır. Bu acıklı kazaya üç genç kurban gitmi , diğerleri kur 
tulmuşlardır. Hadise şehirde büyük bir teessür uyandırmıştır. 

Milli mefkure uğrunda ölen gençlerin cenazesi büyük törenle kaldı 
hlmıştır. 

Müstakil Grup reis vekilliğine 
Tarhan secildi A. R. 

• 
Ankara 6 (A.A) - B. M. Meclisi C. H. P. Müstakil grubu reis v 

killiğinden: 
1 - C. H. P. Değişmez genel başkanı, Partinin B. M. Meclisi mü 

tak il grubu reis vekilliğine lstanbul mebusu Ali Rana Tar hanı intiha 
buyurmuşlardır. 

2 - Parti müstakil grubu, bugün - 6. 6. 939 - saat l 7 ,30 da top 
narak idare heyetine Konya mebusu Ali Riza Türel, Muğla mebus 
Hüsnü Kitapçı. ve Rize mebusu Fuat Sirmeni seçmiş ve ruznamedc 
diğer maddeleri müzakere ederek 8. 6. 939 pertembc saat 1 S de to 
]anmak üzere içtimaa nihayet verilmiştir. 

Maraşta şiddetli yağmurlar 

14 yaşındaki Nevruz yı 
dırım çarpmasile öldü 
Mara§ 6 (A.A) - Muhte1if mahallerde bir çok evleri tamamen 

kıımen K-1 basmıf, ve eıyaları topraklar altında kalmıştır. BayBZJ 
camiinin minaresinin korkuluk hamına yıldınm isabet ctmİJ ve k 
kuluğunu yakmııtır. Delibağhane<le iki dükkan yıkılmış, belediye k 
tısında bir foto dükkanına yarı yarıya sel suları basmıştır. Hayru11 
mahallesinden 14 yaılarındaki Nevruz çalıştığı sebze bahçesinden 
nerken ~icldctli do)u ve yağmurlar arasında sık sık muhtelif semt 
düştüğü görülen yıldınm çarpması ile ölmüıtür. Yağış esnasında 
basan evlerdeki kadın ve çocuklar damlardan polis ve jandarma 
tarafından sarkıtılan iplerle kurtarılmıılardır. Şehir haricindeki za 
ve tahribat henüz tcsbit edilememiştir. 

Türk - Fransız anlaşması 

Hüküm etimiz Fransız 
teklifini tedkik ediyo 

Paris 6 (A.A) - Bu aabahki nazırlar meclisi muhtelif kararna 
leri cümhur reisinin taadikine arzeyle.miştir. Bunlar arasında ezcü 
stokJar teıkiJi ve gaz maskesi tevzii hakkındaki kararnameler vardı 

B. Bonne harici vaziyet hakkında geniş i7.ahat vermiıtir. Haric 
nazırı Türk hükümetinin son Fransız tekliflerini tetkik etmek üz 
olduğunu bildirmiştir. 

Nazır demiıttir ki: 
Sovyetler birliği ile bir anla ma akdi hakkında Paris ile Londra • 

aında görüşmeler cereyan etmektedir. Geçilmez hiç bir engelin Sov 
hükümeti ile bir anlaşmaya mani olacağını zannetmiyorum. 

Filistinde Arap tedh · 
hareketleri azalmıştı 
Londra 6 (ö.R) - Müstemlekeler nazırının Avam kamarası 

bildirdiğine göre Filistinde arap tedhiş hareketleri son aylarda a 
mıştır. Bazı işaretler köylülerin bu kavgalardan bıkmış olduk 
gösterecek mahiyettedir. Fakat bazı mıntakalarda tedhi çi muka 
bilmisil hareketlerinden korkan köylüler ses çıkaramıyorlar. 
~_..ZZD'.zT".A7..J!7.7.2'7.7:29 _______ _ 

7 HAZİRANDAN 7 E N •. DE 
h'iBAREN 

. 3 BVYUK FİLİM YENİ KOPY ALARİYLE 
TVRKÇJ:: 

T ARZANIN IN.TiKAMI 
TEKSAS FEDAiLERi 

HUDUTTA BiR MACER 
TÜRKÇE l'OX JURNAi. 
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SEANSLAR : 10 - 1% - 4 - 8 DE 

·------------------------· 



Osmanlı 

Ceviren : Hcqim Samı ... 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-46-

c 

Varşovanın 
---·tı----

Yeni Gar binasında 
büyük bir yanğın 

--17-
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

dan, yangnı sebebiyle, bu binanın ikma
linde büyUk gecikme olm.as'ından kor
kulmaktadır. İtfaiye teşkilltınm sürat 
ve gayretine rağmen gann merkezi kıs
mı yıkı.lnuş ve bÜtün giriş yollarını tı
kamıştır. Bu· kısmın dört duvarı MIA 

-Bonjur ... Çok beklemediniz de-ı rette şaşırdınız... Emin olunuz ki ayakta ise de tehlikeli şekilde çatlamış-

~~.·.·, ~-; ;w· ... 
~ --~ ~· _:_\_:_!! ~ ---= ·. - . ,. - . ' 

. 
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~~iflt ~c.i.blnıjı~t!'J 
PqeJıa,. Küçülı ısmaJI efendinin llatıratı

ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktaı 

21-

0yunumuz nekreye hile! 
Kücük lsmail Efendinin Hamdi ile oynadığı 

' en meşhur oyunundan bir parça 

fQ OKTftRu~j .••. ~toı$ff!· 

Can eriğini tuzla 
yemeli! 
-~-

y AZAN: Dr. G. A. 

Tabii, dikkat etmişsinizdir. Taze ilik 
yemeği sevenler caneriğini tuza ba~ 
yerler. Bunun sebebini kendilerinden .ol" 

sanız, erik tuza batınldıiı vakit daha ld" 
zetli gelir de ondan, diyecekleri ııüpbesis
dir. Fakat caneriği tuzlanınca neden daha 
lezzetli olur~ Eqiliğiııden c:lolayı c:l.P. iil mi~ burası İstanbuldur ... Siz bu dakikada, tır. dahili al 

d . • . . r d f k b' h" ld v Başvekil ve ye nazın gener 
Lcdi Faktan ın mını m~~ı be. ın e, onun u a Hır 1eb ı,~. ot ug~n~ s~n.ı- Sklakovski yanında polis mUdürll ve cKüçük Ismail efendi>, tekrar göril~ 

aan renkte kağıttan mamw ır pa- yorsunuz... a u.ıu stan u sızın fıa kili ld - h Jd m...ı.. arzusu ile benden a-1dı. Eczane-
B haf'f "k .. h hmin d · v • • na nazır ve o ugu a e yangın t:"K. yıu 

ket bulunuyor... u 1 yu u e- ta ve tasavvur e emıyeccgınız rlne lml • tahkik "dar ~ den "ıkarken arkasından baktım ... Beli 
ı:_..J aldım b" d d b"" ··k ·· B" dan ye ge ştir ve ah ı e e.,. ~ 

men eıuıuen ·•• ır erece e uyu tur... ır ucun kt dir s 10 30 d · nükte ve neşe meydannıCla bükülmüş, 
- Evet ..• Onu alınız .• içinde ~e- öteki ucuna varmak için, en aşağı iki ;:e 

1 
~w • d aa~·· · a, y~yangının ömrünün en mUhim kısmını insanların 

Otta oyunların en bUyUk meziyeti sa- çilıı.k.ü erikten daha eqi olan limona tlllk. 
de gli]dürmesinde değil. canlandırd1ğı hnttınnca ancak illç diye ic;iJebilJr • 
içtima! hayat mevzuu içinde Türk dili- biç de lezzetli olmaz. TadllUJl azlıjmdao 
ni, Türkçenin bütün inceliklerini de dolayı tuza tahammül eder. demenis o 

da değil, çünkü ayni nilbette ,derli 
maddeleri bulunan kayısı da tuza bata
nlamaz. 

kedeme var .. Benim gibi, sizin de on- fersahlık bir yol, baştan başa katet- ştikt~ gm an ort saattcnnih etabastzamanıl ne<::eye en ,.0k muhtaç olduğu biT devir-
( 

v. • k .. 1 bula k l" C v. • b .. tü y l geç en sonra at~ ay ır - :r :s 
an sevecegınıze ve pe guze - me azım.. eçccegınız u n ° - tır ' de istı"bdat devrlndeı güldürmekle geçir-
cağınıza eminim .• Vapurla köprüye larda, tıpkı buradaki gibi derin bir mıTş :t edildi~· .. .....b b' mış·' bu yolda sayısız sanatkt\rhır yetiş-
LL-- k . d" V bu fı . l'k .. k... tl '- 1 cak eyı gıne gore yangının ~"" c ı ' 

belirtmesinde ve yaşatmasındadır. 
Bu nilktelerin arasında sadece gül -

dürmek için olan (bayağı) lan olduğu 
kadar Türkçenin bütün inceliğini kav-

PlnlL er en m un... e rsattan sessız ı ve su une e ~arşı aşa sı- b' ka k ,~ b da çıkan kıvıl tirmi11 bliyük sanat istidatlannı ortaya 
• k H Beki v ır yna mm asın n cım- :r• rıyan, lisanın Homonim ve Sinonimle-istıfade edere acı re ugradım. nız... lard Bwil tesiri 1 b' k 'j tU- atmış olan bu değerli insan da artık göç-

H Bekir k . d' s· d b' d rd D · ·· d'" ır. ann ye ır o sı en rini zevkli, eğlenceli bir şekilde tebarüz 
- acı ım ır ~. ır en ıre u u. ·· emın gor u- b" k ıl unla d hal t mek üzere ... Nete kim bir kaç sene son-

M h T .. k k 1 · · w •• •• kcd" h' b" k k d" il patlamış, ıv c r er ça ıyı · ettiren ve hele,_ ___ ,, Osmanlıca ile sM 
- eş ur ur şe er emecısı ... ~u~. ı,. ıç ır or u ve en ışe tecrit eden direkleri tutuşturmuşlardır .. ra toprak Hamdi gıöi, Abdi gibi, Hasan Tur'" k,.,,. arasın~1,;yü.k farkı belirten 

Şehzade ha ında oturan güzel Türk eserı gostermıyerek yanımıza yaklaş- y . d 
1 

kta 1 ü . . gibi, ötekiler gıôi onu da doymak bil - -s-
. . K d' · · L.~- • • b' angın santin e l'l'• tcıma o an ç ışc;ı (enfes) ··meklerl vardır Bu itibarla hanımları şekerlemelerını hep bura- tı... en ısını o""i'Omaınız ıçın ıze 1 ktr- ğı~··h·akkınd isti mez sinesine çekti.. Esasen hep oranın ° · -

·ı "f v 1 kl w k yangının nası çı ı • a cvap d ki kU ük r ail ef dinin h t t dan alırlar ••. Pardon ... Y anlıs-. O so~ ı tJ at etmege ve ya ta anmaga o- d"l . . yolcusu değil miyiz ki .. Fakat ne mutlu ır ç ~sm en a ıra ı 
1 • ...1:... d v• ı Savdakin - v 1 t e 1 nuştır. b kt ğı ile bir nebze behsetügvimiz tuluat ve or-~G egı .•• g e sapacagız ... yumuş u... V 6 (ÖR) _ S lah'yetli men- küçtik lsrnailc ki arkasında ıra 1 

Yunan tarzındaki bu sokaklardan l...edi F alkland dedi ki: b ,_~v~:~ .1d· .ği .. a Millı. t1 r ce- hoş sada .. Bugünkü ve gelecek nesille- ta oyunu tarihine yine küçük Ismail ile 
S . · ·· 1 11 T·· k h 11 1 · d h 1 aıunıan °0~"'nı 1 ne gore e e kul h 1 k H d' · k b yenil b' rta nefret ediyorum... . ızı oy e Y~ ar- -. . ur. ma a e erın .. e .. ayvan ar miyetinin Danzig fevkalade komiseri B. rin aklarında daima a~ oş .~ ve am ının en ço eg en ır o 

dan götüreceğim ki. bu yerlen her çok ıyı bır muamele gorurler ... Ve F rst .-L.·-d C .d ekti"r neşe ile çınlıyacaktır. Çilnkü bugun oy- oyun faslını ilbe etmeği faydalı bulu-. . . ,. o er ycuuu a erıcyreye gı ec • 
halde güzel bulacaksınız.:. . bunun ıçın ınsanlardan asla kork- Fcvkal§de komiserin Berline avdet nanan orta oyurilar hep onun ve onla· yorum. 

Kalabalığı yararak sen hır yuru- mazlar... Kaçmazlar... edeceği şayiası tekzip ediliY.or. rın yadigftrlarıdırJar. 
yüşle ilerlemeğe ba§ladı ... Arkasında Büyük bir heyecan ve teessürle -*-şal örneği kumaştan yapılmış zarif deYam etti. 
bir ceket, ayağında da, sokaklardaki - Na~ıl, benim büyük şehrim Asansörde şapka 
sivri taşlara mukavemet edecek mer- cidden güzel değil mi~ .. içinde, gü- çıkarntama cemiyed 
tehede metin, gül rengi mini mini neş, hava, sükunet ve hürriyet, bü- Biliyorsunuz ki muaşeret adabı yanm
İskarpinler var ... Kendisine tamarni- tün bu kıymetli şey~er mebz~l ~ir de- da kadın varken şapkamızı çıkarmayı 
le yakışan bu kıyafet albnda, onun recede mevcut ... Bılhassa hurnyet ... emreder. Bütün Avrupa memlekctlerin
bir kat daha güzelleştiğini seziyorum. Şu ağaçlara, evlere, dıvarlara bakı- de az çok_ fakat dalına az _ bu usule ri-

Hayr.etl.. Sok.aktan - sağdaki bi- ruz ... Nereye isterseniz oraya gelişi ayet ederler. 
rinci sokaktan - uzaklaşır uzak~ güzel bir tarzda kondurulmuş ... Bü- Fakat Amcrikada bu mesele adeta 
laşmaz, manzara derhal deği~ti... Bir tün bu şeylerde suni hiç bir gösteriş bir dava halindedir: Hatıl ne }tadar 

3 
Küçük lsmail ile 

NEKRE YE 
lsin1li meşhur orta 

K. K.~TAŞ 

Hamdinin 
HJLE 

oyun faslı 

kaç dakika evvelki gürültülere, kan- hiç bir tertip, hiç bir intizam yok... ehemmiyetli olduğunu siz tasavvur Oyun oynanacak yer bir meydandır. 
,iklıklara mukabil, şimdi burada de- Her şeyde, insani özün, canını aıkan edin: •Asansörlerde şapka çıkarnıanuu Etrafı iple çevrilmiştir. Hailt sabırsız-

H - Ulan, hiç anahtar kapı Ustilnde 
bırakılır mı? 

Bunun sebebi, caneriğinde imana 11-
zutnlu on iki türlü midenin on birinden 
hulunduiu halde klor madeninden pek 
a.z, ltimyacılann dedikleri gı'bi ancak -
miktannda bulunmasıdır. Caneriğinin yls 
gramında, miligram hesabiyle, kükürtten 
9, fosfordan 18, sodyomdan 3, pot»" 
yomdan 250, mnnyezyomdan 9, kalsi
yomdan 14, çelikten 0,40 bakırdan 0,09 
çinkodan 0,03, manıanezden O, 11 her 
yemi§te bulamadığımız iyot madenindea 
bile O, 001 7 miligram bulunduğu halde 
klor madeninden hemen biç yoktar. 

Bilirsiniz. ki "midemizde yeclilderimizi 
hazmetmeğe yarıyan mide ekşisi kimyac& 
sulu klor eqisidir. Midemiz bun.u kao
daki tuzdan çekerek kendisi hlsll eder 
ama, yediklerimizde, bilhassa yemi§lerde 
klor bulunursa mide bundan hoılanır ve 
onun için yemiıleri kolay hazmeder. 
Ba§ka yemiılerin hepsinde, ltarpuzda bile 
klor bulunduğu halde caneriğinde bulua
mnmasından dolayı eriğin, bütün yenıİt
ler arasında, mideyi bozar diye adı çık• 
mı~br. Halbuki caneriğini tuza batuu&k 
yerseniz hem daha lenetli olur, hem de 
hazmı kolaylaştırır. Mideyi bozmııama b_ir 
ıebep kalmaz. Fakat ho~ı kuru •riiİ 
çiğ olarak yediiiniz vakit bile tuza babr•-

rin bir sessizlik, sulh ve durgunluk kaide ve mecburiyetlerden ari, büyük cemiyeti diye bir de cemiyet kurulmuş- lıl<la oyunun ba~lamasmı beklemekte _ 
hüküm sürüyor... bir hürriyet ve serbestisi göze çarpı- tur. dir. Meydan boştur. Yalnız bir köşede 

fşte her iki tarafı, boylu boyunca yor... Bunun sebebi ~udur : Amerika, dün- cYeni Dünya>, oyunda ev vazifesini gö-
uzun bir dıvarla çevrili bir yolda iler- Dudnklanndaki parlak, canlı te- )'·anın en çok asansörü olan bir memle- rC'?l ve bir paravana çatısını andıran 

C - Geçen a.k§am hırsız kolll§Uya gi
rerken kapıda zahmet çe~ .. Sonra da 
kapıyı kırmış. Kolaylık olsun diye ben ma:uınız. Bunda kuru eriğin caneriğine 
de anahtarı üstünde bıraktım. nisbetle dört mislinden fazla ıckerli mad· 

liyoruz... Dıvarların üstünden incir bessüm birdenbire kayboldu. .. En kelidir. Yüksek binalarda sayısız asan- cYe.nl Dilnya> vardır. 
~acı dalları sarkıyor ... Zemin pek dakikada, ötedenberi gösterdiğ~ dal- sörler vardır. Sonra, her ac;an~rdc bir Zurna, piŞckur havasını çalmağa baş-
düz değil... Ötesinde, berisinde bir gın, mahzun vaziyetini birdenbire asansörcü kız bulunur. lar. Bu oyunun b~lnması demektir. Bu 
çok çukurlara rastlıyoruz... tak.ındığını forkettim ... Sonra eğildi.. Dikkat edilmiş ki, erkekler, yanla- hava Segah makammdandır .. Zurna ça-

T oprakta eşinen tavuklar yerler- Peşimizden aynlmıynn ve run run nnda kadın olduğu halde asansör~ çı- tarken ortaya pişekt\r Ismail çıkar. Ba
deki tozları etrafa savuruyorlar in- diyerek sırtiyle bacaklarımızı okş.t- kıp inerken şapkalarını çıkarıyorlar, fa- şında sivti bir killfill, arkasında kenan 
cir dallan ve tozlar arasında, biribi- yan hnyvaw bir az sevdi... kat yalnız kaldılar nu tekrar gjYmeleri kürklü bir hırka. elinde bir Mak var-

PişekAr - (Bulunduğu köşeden) hay desi bulunmasının tesiri vana da, .lcUl'U 
aptallar hay .• Galiba anahtarlannı kay- erikte • tazesinden eser miktarda bulu· 
betmişler, kHitli kalınışlar.. nan - klor toplana toplana yüzde 5 milis· 

Hamdi - (Sesin geldiği tarafa döne- ram nisbetini bulduğundan mide ekfİlıİ" 
rek küçük Ismaili görür) Evet .. Biz ki- nin hasıl olmasına yardım eder ve buo
litli kaldık .. Siz çilingir misiniz 7 l dan dolayı kuru eriğin hazmı da kola1 

P. - Hayır... Bendeniz bu mahalle- olur. 
rinden uzakça duran üç ahşap evle Doğrulduktan sonra dedi ki: lazım gCllrM:en g'iymiyorlar, çünkü asan- dır. Telaşlı adımlarla ve müt bessirn bir nin muhtarıyım. Bir mii§külünü:r: mU Erik. madenleri balamdan değerli bir 
karşılaşıyoruz... - Bu büyük şehirde görülecek sörcü kız var! halde meydanı bir kerre dolaşır .. Orta-

Her üçünün de şepnişini var ... dana bir çolC şeyler var ... Geliniz, on- Bu hem doğru değil,, hem de sıkıcı bir da durur. iki eliyle birden temenna ede-
Şepnişler camlar ve demir çubuklar- lan görm~e gidelim... şeydir. İşte •Asansörlerde şapka çıkar- rek: 
la örtülü ... Pençerelerde kar gibi be- Hayır ... Manzaralar birbirine hiç mama• cemiyetinin kuruluşunun hlk- - Oyunumuz Nekreye hile ... 
yaz yerler görünüyor ... Bu evler, de benzemiyor... lstanbulun başka meti buradadır.. Der ve bir kenara çekilir. 
o kadar harap bir vaziyette ki, güç semtleri, demin geçtiğimiz dar, bir -*- Bunu milteakip zurna, kavuklunun 
hal ile ayakta durabiliyorlar ... insan köy yolu gibi tenha ve sessiz, bu ip- En asit ve en tuhal havasını çalmnğa başlar. Hamdinin ka -
bakarken, arbk bu kadar yüke ta- tidai sokağı hiç andırmıyor... vuklu havası Hüseyni makamındandır. 
hammül edemiyerek bir tarafa dü§C- Şimdi manzara birden bire değiş- boşanma tarzı Meşhur kör Mahmudun havası ise Hi-
celderinden ve yıkılıp kalacakların• ti... işte güzel bir cadde ..• Her iki ta- Dahomey aşiretinden bir adam, karı- cazdır. 
dan endişe ediyor... rafı büyük evlerle çevrili.. sından ayrılmak istedi ml, odanın bir Kavuklunun havası çalmağa bqlar-

Bir kedi yaklaşarak bize bakıyor.. Cadde dediğimi görüp te, onu süs- köşesine gider, başını duvara dayar, var ken her keste de bir gilli.ifme bir kq-
Ufacık hayvancağız hiç bir korku lü, muhteşem bir bulvar şeklinde ta- kuvvetiyle : n.nşma başlar. 
ve ihtiraz ifadesi göstermiyor ... Öte- savvur etmeyiniz ... Ancak avuç içi - Budalayım! Budnlaymı! Ben buda- Hamdi, başında kocaman ve dilimli 
de, tıpkı kurtları ~ndıran, iri bir kaç genişliğinde bir yol... Her noktada layım!.. bir kavuk arkasında kırmızı bir elbise, 
san köpek, güneşın altında tatlı bir kıvnntılar ve karışıklıklar t~kil edi- Diye bağırmağa başlar. Kansı da bar bacağında şiılvar, ayaklarında çevik sa
uykuya dalmış, müsterih ve endişesiz yor ... Ve bu suretle rüzgarların, fır- kabir köşede tekrar eder: rı pabuçlar, arkasında sırtında zenbil 
bir vaziyette uyuyorlar... tınaların tesirlerinden azade bir vazi- - Budalayım! Budalayım! Ben buda- ile kendisini takip eden yine kırmızı el-

Sokakta bizden başka hiç bir yol- yette bulunuyor... layım!.. biseli kanbur ve cilce oğlu olduğu halde 
cu ... Adeta kırda dolaştığınızı sanı- Bütün evler ahşap .. Eskilikleri ha- Sonra biri bir köşeden, öteki diğer kö- meydana gellr. Zurna çalarken meyda-
yonunuz ... Demek Türkiyenin pay- sebile tahtaları pek koyu bir renk şeden birbirlerine doğru yürüyerek, Uç nı bir iki kerre devreder. 
tahb olan mC§})ur İstanbul burası} .. bağlamı~ .. İste görüyorum, biz ora- keITe : •Budalayız! Budalayız! Biz bu- Zurna susunca Hamdi cüce ile konuş-
Fakat hiç hayat yok ... Burası sanki dan geçerke'"n, bu evlerden birisinin dalayız!.• diye bağırırlar ve karşı kar- mağa başlar. 
bir kasaba ... Adeta bir köy. kapısı yavaşça açılıyor .. Ve örtülü bir şıya gelince ayrılırlar. Hamdi - Ulan ••• sokak kapısını ki-

Şaşırdığınıın farluna varan Ledi kadının çıkmasını müteakıp tekrar Bu, ananenin icap ettirdiği din! bir litledin mi? 
Fallcland bana döndü .... Ve gülerek kapanıyor... boşanma merasimidir. Cüce - Kilitledim.. 
dedi ki: İtiraf etmek laiım ki basit bir boşan- H - ~tarı ~dın mı? 

var? 
H - Bizdeı yok ama.. Burada baJka 

bir dilşkiln var. 
P. - Ne düşkünü? 
H - Tiınarhane dü.şldlnU •• 
P - Efendim bir müşkülü.nüz mil var 

dedim, yani bir işiniz mi var? 
H - Evet.. Bir dişimiz var iki de ba

bamız.. Ulan sen bizi Hindi çobanı mı 
zannettin? 

P.- Canını efendim.. Siz kimsin!%, ki
min nosisiniz? Nereden geliyorsunuz? 
Ananız, babanız var mı? 

H - Dur biraz mUsaade et te mahal-
leden kayıtlan çıkartıp getireyim.. 

P. - Ne kayıtları? 
R - Ne bileyim.. Babana .. Silsile-

mi soruyorsun.. 
P. - Sizi gözüm ısırıyor gibi de on

dan sordum. 
(Bu sırada kavuklunun oğlu babası

nın eteifnden yapışır bir mahalle çocu
ğu yaygarnsiyle) Bu adam ısırıyormuş 
baba .. diye feryada başlar. 

H - Korkma oğlum .. Isırmaz o .. Bak
sana... Orada bağlı galiba.. 

··BirMEDt-t ·· ·· D · b" atrME'Dİ ma tnrzı' c - Ah ... üstunde bıraktım. - şte goruyorum... erın ır su- •• .::,, •• · ... -==== _
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denizden korkmaz oldwn, çünkü ıimdi nilen bir kuı gelecek seni pençelerine sarayın odalarının anahtarlannı verdi· 
vardığım yer evvelden beri kara olan alıp bir yere götürecek sen koyun deri· ler. Ve hepsini, açıp seyretmemi tavsiye 
yerlerdi. Böyle gide gide nihayet büyük sinden ç1kınca, öniinde bir saray göre~ ettiler, yalnız odalann içinde bir küçült 

Büyük HALK Hikayeleri 
bir 1araya rast geldim. Bu sarayda ihtiyar ceksin. O saraya girersin b Ben hemen odayı açmamaldığlmı tenbih ettiler. Ay
bir §eyh ile beraber on tane genç gör- onların dediği gibi yaptım. Kuş gelip be- nlık günleri geldi. Kırk kız kırk gün ıon~ 
düm. Bu gençlerin her birinin gözü kör- ni uzaktan bir yere götürdü. Kuş beni bı· ra geri dönmek üzere saraydan çıkıp git· 

- 26 - dü. Şeyh ve gençler bana çok ikramlar rakınca koyun derisinden çıktım, ve tiler. 
Meğer bu genç şehznCle imiş. Dünyaya vun yemek istedi. Ornda duran kavun- ettiler, fakat bir gözlerinin neden kör önümde gördüğüm sarayın içine girdim. Onlar gittikten sonra dört b~ gün ca· 

yemİf olduğu gibi vitaminleri bllımllldan 
dn çok iıimizc yarar. C. Vitamininden 
yüz gramında 1 O miligram getirdiğinden 
çocukların diflerinin ve kemiklerinin 
sailam olmasına hizmet eder. Fakat ku
rusunda bu vitaminden hiç bir eser kal
maz. B 2 vitamininden tazesinde 60 öl
çü. kwusunda 266 ölçü vardır. Bu vita-
min yediğimiz §ekerin vücut içinde i§4' 
yarıyacak bale gdmcaine hizmet etti
ğinden kuru eriğin ho§&hna ne kadar çok 
ıeker kona.ruz haklı olur ama. taze eri
ğin ek.ıiliiini gidermek için fazla ,eker 
korsanız yazık olur. Taze erik bopfına 
tuz katılamıyacağmdan bunan hazmı da 
kolaylaınmaz. Zaten bundan dolayı ku• 
ru erik hotafı pek makbul olduiu halde 
taze erik h0§8ftna raibet eden az bulu-
nur. 

• B. 1 Vitaminden eriğin tazesinde 40 
kurusunda 70 ölçü bulunduğundan iki 
türlüsü de sinirin rnuvaze.neaine yarar. 
Caneriği 1500 den 2500 ölçüye kadar 
A vitamini de aetirdiji için çocuklaun 
büyümesine ve onu yiyen herkesi mik• 
ropla haatAlıktan korumaya faydası olur. 
Erik kükürtleııdikten .aonra kw.rutUlurlA 
A -vitamini yüz aramında 3000 gram öl
çüye çıkar, fakat kükürtlenmeden kuru· 
tulmu§ ise A vitamini azalır, yüz gramıD"" 
da daha çok erik bulunduiu halde bu vi
tamin miktarı ancak 15 00 ölçü olur. 

Kuru eriğin linet vermek hauaaı ol· 
du~unu da elbette bilirsiniz. Bu hassası 
için onun hotafını içerlerse de, ,eker.iz 
olarak ıuda iki üç saat kaynatıldıktan 

ıonra yemek iptid&IUlda tane tane yeni• 
lirse, lezzetçe pek acayip bir fCY olmakla 
beraber, hem iı;ıtah açar, hem de o türlü 
tesiri daha ziyade olur. 

---=:---

gddiği znmnn annesi bir rüya görmüş. !ardan biri ini çocuğ götürdüm. Çocu- olduğunu' kendilerine sormaklığınu rica Burada beni birbirinden güzel kırk kız nım sıkılmadı. Lakin kırk günüde bahçe· 
Bu rüyada annesine Miknatıs ndnıının ğun batıı üzerindeki raf ta bir bıçak. var- ettiler. Ben de onlara böyle bir sual sor· karşıladılar. Hep bir ağızdan cefendi· de tenbel tenbel gezerek geçiremezdim 
tepesindeki heykel kınlıp denize atılın- dL Çocuk k'ııvunu kesmek için bıçağı is- mndım. mize hoş geldin!> diye bağırıyorlardı. ya; onun için her gün iki odayı açıp içer· 
ca. o heykeli kıran adamın hcykdi kır- tedi. Bu bıçağı çocuğa vermekten ne çı- Bu on gencin her biri, yemeğe otur- Bir sene bu sarayda hu kızlarla kaldım. lerinde her birisinin içindeki eşya on sul
dıktan yirmi gün sonrn oğlunu öldürecC>- kar} Ben de parmak uçlarıma basarak mnzdan evvel ve yahut yemekten sonra Senenin nihayetine doğru kızların hepsi tanın on hazinesine bedel idi. Böylece 
ğini bildirmiJ on sekiz. gün evvel annesi yükııckçe olan rafa doğru elimi uzattım birer defa kendi yanaklarına birer tokat ağlaşmaya ba~ladılar. Ben de niye ağlat· odaları geze geze nihayet bana açma- B. Vilyam FreftÇ 
rüyasında Hasibin oğlu sultan Acibin bıçağı sapından kavradım. Tam o sani~ atarlar, ve bağırarak §U sözleri söylerlerdi tıklarım sordum. Bana cher birimiz bir maklığımı tenbih ettikleri odanın karıı- Varşova, 6 (Ö.R) _ Foraynofilte 
heykeli kırdığını görmüş. Oğlunu sultan yede aynğım kaydı çocuğun üzerine d* «Merhametimiz yerinde iken bize ait ol- padişahın kızıyız.> Her sene buraya ger sına geldim. Burada bir müddet düşün- merkezi Avrupa şubesi şefi olan B. V.il.· 
Acip bulamasın diye, onu bir ıssız adaya tüm elimdeki bıçak çocuğun tam yüre- mayan ıeyleri öğrenmek merakımız, bizi liriz, ve bu sarayda se~eyi geçiririz. Yal- düm. Açıp açmamak arasında tereddüt yam Frenç, tatil mliddeüni Lehistanda 
götürüp yerin dibine saklntmış. Ben bun· ğine saplan~L Çocuk al kanlar içinde i bu hale getirdi.ıt Bu insanların ikide bir- nız senenin sonuna kırk gün kala hepimiz ettim. Böylece düşünür dururken .ccanım geçirmckt0ı olup memleketin garp ye 

lan duyunca gence sultan Acibin ben kaldı. Ve aı:,-zını açamadan öldü. Bu ha-1 de böyle bağırmaları bende onların ıır· ayrı ayr; memleketlerimize giderek, son açsam sanki ne olacak, dedim. Ve anah- cenup kısımlarını gezdikten sonra dtln 
olduğumu söyledim. Çocuğun benden li görünce kederimden çıldırır gibi ol- rını öğrenmek merakını uyandırdı. Niha· 40 günü orada geçirir.iz. Sonra yine bura- tarı deliğine sokarak kapıyı açtım. Varşovaya dönmüştür. Hafta sonuna 
korkmasını istemiyordum. Kendi kendi- dum. Hem çocuğa, hem de kendi halime yet ben de ikide birde neden böyle ha- ya döneriz. Şimdi o 40 gün yaklaştı. Bir Odadan o kadar güzel o kadar ba§ doğru Budapcşteye hareket edecektir. 
me de eben her halde bu çocuğu öldür- acıyordum. rekct ettiklerini sonnağa başladım.Ben kaç gün sonra hepimiz kırk gün için ken- döndürücü bir koku çıkıyordu ki, ilk ev- --~--
miyeceğim. Aradan yirmi gün geçince Adada §aı;ıkın şaşkın geziyordum. Bir sordukça onlar da cevap olarak onu öğ- di aaraymuza çekileceğiz, ağlamamızın vela baı;ıım ağırla§tı, Kendimden geçerek 9 
gelip çocuğu alacaklar. O zaman ben de gün sahilde dolaşırken suların yavaş ya· renmcğe çalışma yoksa sonra bizim gibi sebebi ııudur ki biz geri gelince seni bura· yere yuvarlandım. Fakat sonra yavaş ya· Japonları tehdit mi. 
çocuğun gemisiyle beraber memleketime vaş çekildiğini gördüm muzdar neticesin· senin de gözünün birisi kör olur dediler. da bulamıyacağınuzdan korkuyoruz. Sen vaş kendimi topladım, uykudan uyanır Tokyo, 6 (A.A) _ Çin ajansı bildiri
dönerim. Yolda kim olduğumu biJdiri- de suların çekildiğini zannettim. Lukin 1 Ukin bende o kadar merak uyandırdı ki, bizden belki usanmııı bulunuyorsun biz gibi ııaşkın gözlerimi etrafıma döndür- yor : 
rim ve gencin annesi tarafından görülen sular çekildikçe çekildi nihayet denizin bunların sırrını öğrenmek için iki gözü- gidince sen de gidersin, o zaman biz ne düm. Odadaki C§Yayı görünce büsbütün Dönen şayialara göre Japonyadakl 
rüyanın yalan olduğunu isbat ederim> dibi yol oldu. Yüreğimde sevinç parladı, mün de kör olmııama razı idim nihayet yaparızh Ben de onlan kırk gün aaıay· §Aşırdım. Odanın zemini safran ile örtü- Alman ve İtalyan büyük elçileri Japalt 
diyordum. sular çekildikçe yürüye yürüye tam deni- gençler benim ısranma dayanamadılar. da bekliyeceğimi, ve bu kırk gÜn zar- lü idi.. Odayı altın kandiller aydın- hükümeti, yeni İtalyan • Alman ittifalr 

Heykelin kırıldığının yirmıncı gunu zin en çukur yerine kadar geldim, sonra - <Öğrenmek mi istiyorsun, dediler. hnda saraydan hiç çıkmıyacağunı vlad !atıyordu... na girmediği takdirde istila edecekl4ıl': 
idi. Cocukla konuııuyorduk. Çocuk ka· artık yokuş yukan gitmeğe başladım, Pekala! Seni yeni kurban edilmif bir ko- ettim. Yahuz 'ba lurk lilA .m.da cam- dir. 
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• 
ınen kurban için ev işi yapınız! 

-----~---

Bu odanın yapılışındaki esrar ve etraf ta 
uyandırdıtı şüphe ve dedikodular 

Sebastiyano doğruca kendi muhafız ·geldi.. 
kumandanlık makamına gittL Sebastiyano fırlıyarak dışarı çıktı. 
Kapının önündeki nöbetçi muhafız Biraz sonra içeri girdi : 

lrumandaru Yengeçin adamlarından ve - Bizimkiler, dedi, aldıkları emirle-
eski haydutlardan biri idi.. ri ifa ediyorlar. İçlerinden ikisine tenbib 

Onu odaya çağırdı.. ettim. Seni bekliyorlar. Sofi annenin 
- Hemen koğuşa gideceksin... Dedi.. , evine ka~r san~ ref~~ cdece~l~r: ? 

Bütiln eski haydut arkadaşlarına, Koca - Ya sız? .. Sız ge~~}ecek ~~: 
Göbeğin adamlarına, yani bizim adam- - Benim burada gorülccck bıraz ışım 
1anrnıza tehlike haberini vereceksin. var. O işim bitince ben de geleceğim. Hı
Hepiniz gözünüzü açın.. Öteki muhafız- rlstidi ile orada buluşacağız .. 
lara asla renk verdirmeyin.. Sebastiyano bunları söyledikten son-

Silfth deposundan götUrebileceğiniz ra dolapta kendisine ait eşyalan bir 
kadar da silfilı alarak birer ikişer sanı- denk yaptı.. Köşedeki abanoz çekmece
ym arka küllıaıi kapısından çıkın.. Bir yi de aldı .. 
kısmınız Balatta Koca Göbeğin meyha- - Vay canına .. Dedi, bunun anahta
nesine gidecek.. Bir kısmınız Hipodrom- rını dalgınlıkla üzerinde unutmuşum .. 
da Yengeçin meyhanesine kapağı ata- Çekmeceyi kapadı.. Hepsini odasının 
cak.. önünde bekliyen iki muhafıza verdi.. 

Bu emri alan eski haydudun damar- Karbonopsinaya ~ 
lannda derhal eski kan kaynadı.. Du- - Haydi- Dedi, şu yola ~ıkıruz ... Ha .. 
manlı havayı bekliyen kurtlar gibi oda- sakın kapıyı kapamaymız.. Onu açık 
dan çıktı.. bulmuştuk.. Yine açık kalsın .. 

Sebastiyano da bilmediği halde bU- Genç kız endişe ile Sebastiyanoya 

yük bir tehlike sezmişti.. baktL. 
Eğer Karbonopsina bu gece gelmese - Siz burada çok kalacak ıuısmız?"" 

ldf. eğer Marina yatağın altına saklan- Dedi .. 
masa idi ilci kadını kar ılqtırmamak - Bana kalırsa buradan çıkınağa hiç 
endişesi 1

albnda e~er ar~ kapıya git- te niyetim yok amma.. Hıristi~ işi boz
mek Sebastiyanonun aklına gelmese idi du .. :Mecburen ben de ç.ıkacagım.. Am
muhakkak burada kapana kısılmış gibi. ma ne zaman ve nasıl. Orasını şimdi
kıstırılacaklardı. den kestiremem.. Her halde beni me-

Odasına alelkele son bir nazar attık- rak etmeyin .. 
tan sonra vakit geçirmemek için doğru- Schastiyano sarayda neden kalmak is-

ca Karbonopsinanın yattığı yere, kendi tiyordu? 
yatak odasına geldi.. Bir kerre o Marinayı düşünmüştü .. 

Genç kız, yorgunluğun tesiri altında Marina, bu genç ve kendilerine sadık 
derin bir uykuya dalmıştı. . kız vaziyeti ve tehlikeyi bilmiyordu. 
Marinanın arkasına giyerek geldiği ve ŞUphesiz odadan çıkınca doğru harem 

evvelce Karbonopsinanın saraya gizli kısmında, cariyeler arasında kendi eski 
~ ve çıkışlarında kullandığı muhalız odasına git~~i .. 
elbisesi de yatağın albnda idi. Ona işi haber vermek ve icap ederse 

Sebastiyano onu aldı .. Karbonopsina- onu da bu muhitten alıp götürmek iste-
yı uyandırdı. . mişti .. 

- Haydi yavrum.. Kalk... Dedi. Bi- Daha sonra sarayda kiinsenin bulun-
raz da çabuk ol. Pılıyı pırbyı toplayıp madığı bu sırada o burasını uzun boylu 
buradan göç etmek icap ediyor. ve dikkatle tetkik etmek .istiyordu. Va

Haris olduğu kadar da kurnaz kız silin imparatorluğu zamanında bizzat 
'derhal uyku sersemliğini üzerinden ata- V asil tarafından ıldcta yeniden yaptırıl-
rak yataktan fırladı. ınış gibi tamir edilmiş yatak odası hak-

- Ne o .. Yoksa sarayı bastılar ım'! kında bir çok şayialar dolaşmakta idi .. 
- Hayır anuna.. Zannederim nerede Bu şayialara sebep te bu odanın tami-

Jse 0 dediğin olat'ak. rini yapan amelelerin hepsinin de bir 
Sebastiyano, bir kaç kelime ile vazi- gece içinde ve birden yokoluvermeleri 

yeti Karbonopsinaya anlattı. idi .. 
- Derhal şu muhafız elbiselerini ar- o zaman kulaktan kulağa fısıldanan 

kana geçir .. Dedi ve doğruca Sofi anne- rivayetlere göre Vasi! her hangi bir 
nin yanma git.. komplo baskını karşısında hayatını kur

Genç kız, elbiselerin kendi geydiği el- tarmak için kendi yalak odasına gizli bir 
biseler olduğunu göl'ünce : firar tertibatı yaptırmış ve bunu kendi-

- A... Dedi, bunlar buraya nereden sinden başka kimsenin bilmemesi için 
geldi? de bu tertibatı yapan ameleleri tamamen 

Sebao;tiyano : denize döktürmüştü .. 
- Şimdi sorgunun falan sırası değil. Bu rivayetlere biraz da hak verdiren 

Dedi.. başka bir cihet, bu odanın tamiri yapı-
Bu sırada koridordan ayak uçlarına lırken sarayda kin1se bırakılmamış ve 

basarak yiirilyen insanların hafif sesleri aylarca Vasilin Vlahcrnada oturmuş ol

Her nevi 
Resim ve Afiş 

ması idi .. 
4te &bastiyano, imparatorun da bu-

lunmadığı bu sırada Vasilin bu dedik<r 
dulu yatak odasında tetkikler yapmak 

istiyordu .. 

Bal tutan parmak yalar sözü başta 
gelmek üzere bal etrafında söylenmiş pelt 
çok söz vardır. Sen de bal olsun arı bağ
dattan gelir derler. Bal gibi meydanda 
sözünde şüphesiz meydanda manasl var
dır. Bedava sirkenin baldan tatlı oluşu 

maruftur, halbuki eczacılıkta sirke ile 
baldan ( ocymel) diye bir tertip yapar· 
!ar, ada sovanı ile olan bu terkibi hekim
ler yerinde pek severler. Sirke, bal, ıı.da 

sovanı bir hizada kocakarı ilacı şeklini 

almış bir vaziyette görünür. ilaç demek 
için mutlaka fransızca adlarla latince 
kelimelerle biribirinin içine girmesi ~art 

değildir.Balın içinde şeker, lizüm şekeri 
ile levuloz denilen bir §eker daha var
dır az: miktarda yenirse gıda, çoğu müshil 
gibi teeir yapar. Anlar hazan zehirli ve 
fena kokulu nebatatdan toplıyarak yıap
tıklan ballar vardır, buna (deli balı) 
ederler. Balın delisi, akıllısı olur mu de
meyiniz. olurya iıte bu balları yiyenlerde 
zehirlenme nllınetleri görülür, bu gibi 
vakayide balın mı yoksa yiyenin mi deli 
olduğunun hükmünü size brrakıyorum. 

Hayatta 
Muvaffakıyetsizliğe 

uğramanın sebepleri 

İbrahim, Tanrının buyruğuna uymuş ve. 
K ı ılı: an ç l ık aile saadetini yıkan ve kan 

kocayı betbaht eden fena bir tabiattır. 
Bir çok yuvaları bozar, kıskançlığın gir
diği yuvada hayat bir cehennem olur. Tanrı da ona oğlu yerine bir koç yollamıştı 

Çocuk, yanağına damlıyan sıcak göz 
yaşı damlasını his.5edince hemen gözleri
ni açtı. Babasının kendisini öldürmeğe 
kıyamadığını anladı. 

- Ya Ata.. dedi. Görüyorum ki bl'.!' -
nim yüzümü gördükçe vazlf eni yapmak
ta tereddiid ediyorsun.. Yüzümü bir 
nesne ile ört ve hem anneme söyle ki 
ahret hakkını bana bağışlasın .. 
İmam Ebu Cafer Muhammed bin Ce

ririn kııydeylediği bir rivayete göre: 
c1smail dedi. Ya Ata, benim yilzüm 

üstüne döndür ki yüzUme baktıkça şef
katin ziyade olmasın .. Ibrahiın dahi öy
le elti. Bıçağı Ismailin cnsesineı kodu 
(Bismillih) deyip kuvvetle çaldı. Bı!;.a
ğın yüzü yukarı ve sırtı aşağı döndü ve 
Ismaili kesmedi. 

Ismail: 

rirsen sana bazı vasiyetlerim olacak .. 
lbrahim: 

F alr.at maaleaef bu huy kolay kola, 
düzelemeL En tatlı naaihat veren İntan· 
lann aözleri bile kıakananların bir kula-

- Söyle gözümün nuru evlıldun .. de
ğından girer, ötekinden çıkar. di. 

Ismail: Kıakançlığın en iyi iliıcı hisleri gizle-

B mek, ıstırapları içine gömmektir. lnaan - irinci vasiyetim, dedi. Ip ile ellini 
ayağımı muhkem bend edesin .. Can acı- fiialerini aaklar ve 11trraplarını gömerte 
sı ile sana karşı bir taksirim olmaya.. etinin hayatını. saadetini zehirlemekten 
ikinci vasiyetim: Eteğini kaldır, tA ki kurtannıı olur. bu da az bir netice de-
kanımdan bulaşmasın.. ğiJdir. 

'Oçiincü vasiyetim bıçağını eyi bile ki Kıskanç bir lr.adm, illr. aklma gelen ba-
bana can vermek kolay olsun. Dördüncü relr.eti yapmaktan daima aakınmalıdır. 
vasiyetim beni kurban ederken yüzllme Çünkü ilk akla gelen hareket daima doi· 
bakma, belki baba şefkati halel verir.. ru olmıyan bir harekettir. Eski bir ata 
Beşinci vasiyetiın gömeliğimi çıkar ki aözU çok doğrudur: Aklımıza gelen eö:ıdl 
kanım bulaşmasın ve gömleğimi anne- dilini%i ağzınızda yedi defa dolaıtırdıktan 
me götilr, benim kokumu ondan alsın eonra eöyleyiniz. 
ve müteselli olsun Altıncı vasiyetim Hiç bir kadın hislerinin derinliğini göa

ne zaman ben yaşta kilçük bir çocuk termekten korkmamalıdır, yalnız konuı
görürsen beni hatırlıyasın.> malannda mütemadiyen aadaltatinden 

Bu el ve ayak bağlamak meselesinde ve ud hislerinden bahsetmesi doğru aa· 
de ihtili.f vardır. Bir kısım raviler bunu yılmaz. Daima aşkının yuvaya verdi~ 

_ Bilrnezeın ki ne oldu .. Ben ne ka- böyle oğlu istedi, derler. Bir kısım ravi- huzurdan, yaptığı fedakarlıklardan bah-
dar cehd ederim ki keseyim, bıçak kes- ler ise: eeden kadının bu .özlerinde etinin aym 

- Neylersin ya Ata .. Niçin geç davra
nırsın .. Ne oldu ki bıçağı kestirmez.sin .. 

lbrahlm: 

- Hayır... oğlu öyle istemedi, ibra- teYleri yapmadıiım göeteren bir ıaitem mez .. 
Ismail: hlm bağladı ve oğlu billkis: gizlidir; böyle olmaaa bile etini yaln11 
_ Bir kerre daha ve kuvvetle .. Bas- - Baba, benim elimi ayağımı çöz... bir kanaate aürilkliyebilir. 

tırarak çal ... dedi. Ta ki benim kendi arzum ile ve sevine Yuvaamın Madetini dilıünen hdın 
Ibrahim öyle etti. Bıç~ı bütfuı kuv- sevine kurban olduğum anlaşılsın ... de- ufak veıilelerie etini muahaze etmez, 

Bir Amerikan gazetesi cHayatın mağ- t' il Ismailin ensesine bastırdı ve bu dl. diyorlar.> daima ıabrap çekiyormuı gibi mahzun 
lüpları> sayılan her sınıfa mensup 200 vef ı ~ ak iki e bölündU, fakat lsmaili cMaaricUnnUbUvve• de de mezkill ol- bir tavır takınmaz. Çok canını ınkan va
bedbaht arasında yaptığı bir anket neti· s: erk ıç edi ~unun üzerine Tanrı een- 1duğuna göre clbrahiın adamakıllı biledi- kalarda yalnız bapna kaldığı zaman hid

cesinde erkekler ve kadınların en çok :ı;e ~:un~ gözleri, ayakları ve boy- ği bıçağının oğlunu kesmedi~inl gö~ce detini izhar etmek, yahut ağlamak ainir
hangi sebepler yüzünden muvaffakıyet- nuzları kara bir ak koçu aJarak Ibrahi- b.ıçağı hldde~le yere vurdu. Bunun U~ lerini düzeltecekıe bunlan yapabilir. 
ııizliğe uğrudıklaxım lesbit etmiştir. me gölilrmesini Cebraile emreyledi. rıne bıçak dile geldi: . • Yalnız etinin karş11ında mütebeuim bi 

Cazete hayatta muvaffakıyetsiz1iğini- Cebrail koçun kulaklarından tutup ol - Ya Ibrahlm, dedi. . ~emrud senı çehre takınmak auretile onu mağlup ede 
zin sebebi nedir diye bir sual sormuştur. d v .. • • a· d'ı ateşe attığı zaman ateş nıçın yakmadı! bileceğini hatırdan çıkarmamalıdır. 

agın uzerıne ın ır . . 
Bu suale verilen cevapları aşağıdaki nis- lbrahlm, kuvve11ice çaldığı halde elin- Ibrahım: Bir sinir buhranı içerisinde kendiain 
betler dahilinde karşılamak dahildir: deki bıçağın oğlunu kesmediğini ve eğ- - Tanrı ateşe yakma ... diye emretti hakim olamayan kadın hislerini izhar et 

Kadınlardan yüzde 45 i, erkeklerden rildiğini görünce hayret etti. de ondan.. mit bile olsa bir defa daha bu mevzu 

yüzde otuz beşi aşk yüzünden, erkekler- Bu sırada bütün dağı heybetli bir nl~ Bıçak: dönmemeli.. Yaptığı hareketi muhakem 
den yüzde on yediai politika yüzünden, d d - Ya Tanrı bnna kesme ... diye yet- etmeli, bata .. •inde i•e ilk ka.r,.ılatm0l da sarstL Bu ni a, Tanrının ni asıydı. ~ " .. .. 
kadınlardan yüzde on biri, erkeklerden YA !BRAHiM KAD SADAKAT EL- miş kerre emretti. Ben nasıl keserim, randa affettiğini izhar etmeli, fakat hat 

yüzde on üçü hastalık yüzünden, kadın- RÜYA.... be~ ı:~ bgör.~a lb~ahim ... da "t kendi.sinde ise ıözle itizara kalkmama. 
lardan yüzde on albsı,. erkeklerden yüz- Yani rUyanda gördüğün nerLrine vefa ra un, u 1 1 emır arasın mu e- eşine olan alakasını arttırarak gizli bir 
de on biri içki yüzünden, kadınlardan 'k hayyir iken Cebrail koyunu getirdi.> talep etmelidir. Söz daima hareketlerde 

ettı ... 
yüzde üçü, erkeklerden yüzde altıııı, ana Bu nidamn heybet ve tesiri altında - Bb'MEDİ •• d aha fazla maziyi babrlatır, ve hiç 1 
babalannm hataaa yüzünden, kadınlardan Ibrahimin elinden bıçak dilştU. zumu yokken, iki tarafa da mantıia 
yüzde on biri, erkeklerden yüzde beıı.i Bu sırada yanı b~ında bir ses duy- Prens Po/ Ber/inden allıselime dönmiifken yeni bir mfinak 
evlat nankörlüğü yüzünden, kadınlardan du. Be/ J • şayı dAvet eder. 
yüzde ikisi, erkeklerden yüzde beşi ta- Bu ses: grata aVuet ettı Kadın, evde yalnız kaldığı vakit a 
libaizlik yüzünden erkeklerden yüzde - AllahU Ekber ... AllahU Ekber... _ BAŞTARAFI l l:NCI SAHİFEDE _ ipiz dumıamahdır. Tcnbellik bütün f 
üçü cemiyetin ihmali, yüzünden hayatta Diyordu. huylar gibi kıakanc;laim annesidir. 1 · 
muvaffak olmadık.lannı iddia etmiıılen:lir. Ibrahiın, sesin geldiği tarafa döniln - sıkı iş birliği politikasında devaın hu- lik inaaru dütünceye eevkeder, dütün' 
Kadmlardan yüzde üçü, erkeklerden yüz- ce elinde ak koç ile Cebralli cördU ve susunda her iki taraf mutabık kalmışlar- ken hatıra bir çok iıidilen ıözler, yapıl 
de beti hiç bir !lebep zikrctmemişlerdir. bunu görünce de: dır.• hareketler 1relar, düıüne düfiine bu .özl 

Yine aynı ankete göre 20 ile 30 yaı - LS ilAbe illellahü vnllahü Ekber... Prens Pol ve zevcesi Berlinden ayrı- den ııizli manalar çıkarılır, bu hareketi 
arasında kolay muvaffakıyetlere inanma- Dedi. Ve sonra oğlunn dönerek: lırken IDtler ve Göring tarafından teşyi de hota aidilmiyen taraflar bulunur. 
mak lazımdır, 30 yaıla kırk ya, arasında - Kalk bak .. dedi. Tanrı şadlık verdi. edilmişlerdir. aözler ve harekeder tehir edilir, ve 
muvaffakıyetsizliği ihdas eden tehlike- Senin yerine kurban gönderdi.. Par.is 6 (ö.R) - Belgraddan bildiri- luakançlık daha doiruau 11brap 

)ere karşı dikkatli olmalıdır 40 ile 50 ya~ Ismail başını kaldırdı. Cebraili görün· liyor: Hırvat lideri Maçekin Svetkoviçle olm. Evinde lr.ollarile veyahut ka 
arasında tutunabilmek için ne mümkün- cc o da: mUzakcreleri aynı noktada bulunuyor. çalıtan kadının kıekanmalr. için vakti 
se yapılmalıdır. Zira elliden •onra fazla - Allnhü Ekber ve lillAhülhamd... Hırvat mahfilleri Yugoslavyanın bllyilk maz. 
bir ICY beklenemez.. Dedi. Kurban kesilirken getirilen tek- demokrasilere k~ ge~ itimadını iz.- Bazı kadınlar da balr.eız bir kukançl 

-- _m bir işte bu suretle ve hC'ffi Ccbrailin, har etmesini arzu etmektedirler. kurban olurlar. Bu takdirde kadının 
İNGİL TEREDE hem Ibrahimin hem de Ibrahimin oğlu- Belgrad alyasl mahfillerinde mevcud pacaiı aabretmek, hareketlerinde ve 
İ$Slzler azalıyor.. nun ke15.mıdır. Ve işte bu tarihten iti- kanaate göre Prens Poliln Berlln ziyare- lerinde çok t.amimi davranmak, el" 

Londra, 6 (Ö.R) - Son kll.nun ve ha.ren de kurban kesmek lbrahim pey- tinde alınan neUceler Yugoslavyanm ıuz yere kıakandırmıyayım• diitiinc 
mayıs arasında İngiltcrede işsizlerin sa- gambE!l'den sünnet kaldı.> dostluklarına merbutiyetini teyid etme- le bazı harelr.ederinJ ııak.lamamakbr. 
yısı 547 bin nzalmıştır. Mayıs istatistik- Bu kurban kaziyesi hakkında cMev- sine bir mAnt teşkil etmemektedir. Sizi Jt..kanan phıa da, ııizi ıevdiii 
lerl misli görülmemiş bir azalış gösteri- llna MuinUddin• den de Mervidir ki: Umuınt efkar Yugoslav hudutlan hak- hakkak. olduğuna göre, ısbraplannızı 
yor. Bir ay evveline göre işsizlerin sa- dsmail, kurban edileceğini anlayınca kında Almanya tarafından verilen te- seder ve aizi muztarip etmemek için 
yısı 150 bin azalmış ve 18 aydan beri Ibrahlıne: minatın devamlı olmasını temenni et- terini ıixlemeie baılar. Bunu kısa bir 
kaydedilen rakkamların en aşağı deı·e- - Ya Ata ... dedi. Allahm emrini ye- mekle beraber Mihverin siyasetine kar- manda lam bir emniyetin teeuüsli ta 

_ Bİ'J'MEDJ •• cesine inmiştir. rine getirmek gerek ..• Fakat destur ve- şı itimat.sızhk bakidir. edoc. 
~~~~~ !!!!~~!!!!!~!!!!'!!!!:!!!!!!!!~~~~~§-§~~~=!!!!!!~~~- -!2!!!- - - - e:a -

Müracaat : YENİ ASm idaresi.. 

PH - _.:.__ -- 'C/JJ.LL:Jrr~JSJ'Z7iAIPA21EZZ-0.'zmi.-Oi"! Sanki bir duvar deliniyonnuş gibi.. riya Rozarj refakat eder ve hazan da Fransa tarihinin 1688 senesine ait 
• ...7..T.X.;a'2!7'r'"AZA'ZY.YXf/.TJz:.llVTL; . KE kAh kuvvetli çeldç sesleri geliyordu.. Sen Mars bulunurdu. Bu sabah bizzat bazı hatıralar 1 . r 1 . 
J DEMiR MAS Monsenyör Lui, büyük bir endişe Sen Mars gelmişti.. Kardinal Mazaren öldilğU zaman On ngı i Z erın 

içinde hu seslere kulak kabartıyordu.. Monsenyör Lui ona parmağı ile Jıala dördUncU Lul Fransanm başlı başına ve stratej.İSİ 
Bir aralık demir pannaklıklı pençe- pençercsinin öniinde ve ipin ucunda sal- kimseye tabi olmıyan, klm.qenin tesiri 

resi önUnde boş bir ip sallandığını gör- lanan zavallı Dolabarın cesedlni göster- nlhnda bulunmıyan bir hUkUmdan ol- *-
dü.. di.. mak istemişti. Buna rağmen o iki kişi- Bir ada milleti olan İngilWer, her 

o ·- --
Büyük tarih ve macera 
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romanı Bu ne demekti .. Bu ip bir kaç defa Sen Mars vahşi bir sırılkanlıkla : nin daim! tesiri altında kalmıştır. Bu lkl Jetten ziyade liman ve hareket üsler 
yukarıya çekildi ve tekrar indlrildi. kişiden biri metresi olan madam Da alAkadar olmaktadırlar. Britanya 

- Beni affediniz Monsenyör .. Dedi, 
Birdl!ll .. Bir trampet sesi bütün ses- b'' 1 f Mentefon ve di~eri mahrem esran ra- biltün kUn·emlze kl5milr istasyonlan 

1 
· b tı d oy e ena manzaraları size göstermek 

erı as r ı .. . t d · F k hip Per Laşezdi.. donanma {isleriyle örUlmUş bir ağ 

Merdiveni duvara dayıyarak kulenin t~ 
pesine çıktılar. 

lvon, kulenin Ustiinde daha bir tak.un 
insanların isl..ele gibi bir şey yaptıkla
rını gördil ... 

Bö; lece tam iki saat geçti ... 

Gece yarısı olmak ti.zere idi ... 
Birden... bir trampet sesi duyuldu. 
Meydanın diğer tarafındaki bir kapı 

açıldı. 
Bu kapıdan evveli bir kaç silAhlı as

ker çıktı. Askerlerin ar'!rasından bir 
adam geliyordu. Bu adamın arkasında 
da Rozarj vardı. 

Adam yarı beline kadar çıplaktı. Ve 
elleri arkadan bağlanmıştı .•• 
Ağzından en ufak bir ıstırap sesi bile 

çıkmıyordu. Gözlerini büyük bir meta
netle kulenin tepesindeki hazırlıklara 
dikmişti. 

u örilr görmez tanımıştı .• 

Ve hır. den olduğu yere ... Islak zemin Penrc cru· .. il d il .ı. k dını' . ıs cmcz ını. a at aldığım ·emirler bili 01.ır.-- t ftan Fr mezhep ilıtillf · 1 rd' s· ·t H yf 
• :w r n on n. e ~ zg<ıra en istisna her kes için kat'idir. Size ispat 6 - ara ansa - ınış e ır. ıngapur ı e a anın y 

üzerine çöküverdi.. yıkıldı. vertnı§ dalgalanan ıp bırdcn gerildi. Ve ebnek istcd' ki b . 
1 

h .. d lan yüzünden çok kanşık bir halde idi .. den tahkim ve inşası da gösteriyor 
Ve aynı zamanda da boğazından çok pen erenin önlinde iyi farkedilmiyen bir 

1 
k t d ıın . ' u. emır er arıcın c On dördUncil Lui Högnolardan nefret irtibat ve munısale yollarını ınuha 

müthiş bir feryad fırladı .. Bir deli gibi.. cismin sallandığı görüldü. kıareh~ e·ıen, sızeedhiz;::;eyl.m ~~ ediyordu. Emir ve iradesi ile Högnola· etmek meselesi, eskiden olduğu gihl 
. . k clis' . k k ı en ıze ınnnet en er ıçin uaı- 1 1 1 b 1 Bir çılgın gıbı en ını avrıyan ° - Oda karanlıktı .. (Demir maske) daha ml aynı f\kıhet mukadderdir. nn katolik kızlan i e ev cnmc eri i e giln de htılA. İngilizlerin denizcilik 

lar arasında bıçkırınağa başladı.. iyi ı;örmek için yatağından kalktı. Pen- . yasak edilmişti.. stratejik dU§Uncelcrine hlkiın b 
Ve bu kolların kendisini yerden kal- çereye yaklaştı.. (Demır maske) büyük bir endişe için~ Bundan başka bu mezhebe .ayrılmış maktadır. 

dırarak kucaklaması ile kendini kaybet- Ve... de sor~u: kimselerin Fraıısada umumi hayatta va· İngilizlerin şarki Akdenizdeki it 
tL İpin ucunda.. Pençercsinin önUnde - Bili istisna ve her kes için mi? zile almaları, sanat ve devlet hizmetle- politikasının karaktcrl5tik tarafı, 

Çilnkil 0 ken:lisini kucaklıyan kolla- sallanan cismin.. Şövalye Dö Labann - Evet .. Bili istisna ve .. Her kes için. rinde iş görmeleri bile menedilmişti. bir vaziyet karşısında kendi emrin 
rın sahibini... Gniafonu ıanunıştı.. idam edilmiş ve son neiesinl ihtilAçlar Monsenyör Lul Sen Marsı sert bakış- Mekteplere bile talebeler arasında Hög- zır bulundurulacak olan liınanlan 

H içinde veren cesedi olduğunu gördU. lan altında bir mUddet onu tuttuktan nolar kabul edilmiyordu. ıninden ibarettir. 
Demir masken.in hulundugu odada ve BüyUk bir dehşet istilası içinde kendi- soıı:a ke~d'.slnl bUyil~ e~emine kaptırdı Bir kaç defa din isyanları vaki oldu Şimdi : hu stratejik düşUnüş 

gecenin bu geç. ilerleml§ saatinde derin sini yatağına yüzU koyun attı. Fakat bil- ve ır~desını .kaybetınış hır halde .. Malı- ise de biltün bunlar çok kanlı ckillerdo Baltık denizinde de tatbik edilmek 
bir sükfuıet vardı. tün gece gözü önUnde zavallı Dö Laba- zun bır eda ıle sordu... bastınldL. Hattl bazıl:ın kntUn.m şekli- niyor. Ancak ınUst.akbel bir ınüttcf 

Bu sessizliği mutat hilafına ü.cıt kattan rın o ölüm hali gitmedi.. - (O) nu ne yaptınız! ni bile aldı .. Ve bu katlil\mlar Högnolnr fatiyle, İngiliz stratejllerinin ehem 
gelen telqlı ayak sesleri ınw ctU. Bu Bir kaç saat sonra.. O, (0) derken İvonu kasdedlyordu. aleyhine tUyler Urpertici işkenceler ve verdikleri Sovyctler birWinin 
yukarıdan gelen ~re aşağıdan gelen Artık sabah olmuştu Ve her sabah Sen .Mars cevap vermedi" Fakat par- zulilmlerle neticelendi. denizindeki sahillerinin bo:u 10 
bir takım garip sesler de karı§tyordu .. mukannen saatte •Mevkuf• için kale mağı ıle bulundukları odanın tıım Hemen hemen bütün vil~yetlcrde baş metreyi bile gUç bulınaktadı 
Sanki bir yapa yapılıyormlJ1 gibi kAh avlusunda kısa bir gezinti milsaadcsl ve- altına rastlıyan bodrum zındanlannı gösteren bu din ve mc2hep isynıilarma r. 

hafif kazma seslerine benziven sesler ve rilirdi .. Bu gezintilerde ona hemen ebe- gönsterdi.. _ BtTMEDI •• Doyte Algemaync Sa 



Neye hayret ediyorlar Alman lejyoner
leri döndü 

Lehistana kaçan Ankara Radyosu 
-.tr--

DALGA llZUNLUCU bir Çek genera-
BVGVN 

Türkler ne Faşisttir, ne de Hitlerci 
Onun yeri büyük demokrasiler 

yanında olduğu belli idi 

--.&- lının anlattıkları 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

Deyli Herald gazetesinin Varşova mu- T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
Kepo de Loyano, general Antonyo habiri bildiriyor : T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
Aranda, Refael Garsiyo ile bir kaç ami- •Prag hükümetinden bir pasaport ele 12,30 Program 12,35 Türk müziği.-Pl 
ral göze çarpmakta idi. Generallerin ya- geçirip Gestapoyu da Slovakyadaki ak- 13,00 memleket saat ayarı, ajana ve me
nmda kırmızı bereli Ispanyol Flanjı de- rabalarını göreceğini söyliyerek atlatan teoroloji haberleri 13, ı 5, 14 müzik hi
legeleri yer almışlardı. General Göring, general Perhala ile öğleden sonra gö- yaseti cümhur bandosu • Şef lhıan Kün-
hararetli bir hitabe içinde demiştir ki: rüştüm .. Bana dedi ki: çer) 19,00 program 19,05 müzik (Stra-

cKondor lejyonerleri arkadaşlar, sizi - Daha uzun müddet Pragda kala- b' 1 ") Pl 19 l 5 T·· k .. •W .. 

1 ussun ır va sı . , ur muzıgı 

se AmlıyoruRı. Size en büyük bir müka- mazdım. Memleketin içinde kaldıkça iş- (fasıl heyeti) 20,00 memleket saat ayan 

Cennanizmle ltalyan fa§izminin ı olarak Elcezire ve Tankas petrollerini, l An.karaya sefir olarak göndermek Türk
tehdidi İtalya ve Almanyanm ba- Basra körfezini ve Hindistanı almıştır. '1.eri ne korkutmuştur, ne de gururlarını 
bında bulunanlann iatili ihtirulan Bu i§te TUrkiyeden yardım görmeğe okşamıştır. Bilakis milli gururu rencide 
'kUJıamda lamet lnönünün ve arka- muhtaçtı~-. Çünkil Türkiye, Karadenize ~: ~t~. h~kümet mehafilini endişe
dqlannın hatb hareketleri daha ev- olduğu gıbi Suriyeye ve Iraka giden yo:L ye duşurmU§tur. 
Yelden çizilmifti: Y akm ve orta fal'· lara da, fillen hakimdir. Bu istikamette .. ~ya verdiği ~~adi iş birli.~i 
Jlıa hikimiyet ve nüfuzuna Türkiyeyi onsuz bir şey yapmanın imkaru y~kt~. ~~ de pek ~z ~sır~ o~uştur. Bu
iatinatgah olarak kullanmak arzusu- Arna~tl~ğun işgali Ankaraya hır. di- t~ dünyanın maliyecil~rı ve 1! ad~~;:ı 
nu blıar eden devletle bir anlatma ğer tehlikeyı ~ret etti: Italyan tehlike- bilirler ki Almanlarla iktısadi iş bırligı, 

fat nasip oldu. Führerinizin önünde ga- gal kuvvetlerine karşı teşkilat vücuda 
lipler gibi geçid resmi yapabiliyorsunuz. getirmenin imkam yoktu. Hele Morav
Muazzam bir enerji ve kahramanlık gös- yada Nazi tazyiki büsbütün haddini aşı
terdiniz. Her taraf ta daima Kondor lej- yordu. 
yonu birinci safta idl. Her yerde, son Birno ve Ostrava gibi şehirler büsbU-
nefesinize kadar kahramanca bir şid - tün Alınanlaştırılmaktadır. 

ajans ve meteoroloji haberleri 20, 1 S ne• 
ıeli plaklar - R. 20,20 Türk müziği 1 -
Osman beyin - saba peşrevi 2 - Dede
nin - saba prkı - Giişeyle gel bü1bü1Jeıi 
3 - Aşık Mustafanın saba prkı • Bir es
mere gönül verdim. 4 - Kbım Usun 
Hüzam prkı - Benzemezsin kimteye .S -
keman talı:simi 6 - Halk türküsü - in-

detle çarpıştınız.> Bohemyadaki büyük silah fabrikala-
Mareşal Göring bundan sonra Kondor nndaki işçiler Almanyaya gönder.ilmiş 

lejyonunun muharebelerine isimle bağlı ve bunların yerine Alınan işçiler konul-

yapmalan mevzubahia bile olamazch. si. Almanyanın tabii olmak demektir. 
La Tribune d• Nations'clan: Tatminedilınemişbulunanfaşizm. Tu- MUKAVEMET CEPHESi 

olan mevkileri saymıştır. uşt dim dağdan ovaya 7 - halk tür:küail 
Lejyonerlerin Ispanyadan dönüşü mFakur. Ç k mill . bo ~; k Damında eörünür bailar. 8 - Mehruet 

at e eti yun e1r .... yece - N .b. H" __ ,_... k c ·· 

Türkiyenin son yirmi senesinde bilhas
ea üç tarih vardır: 

1 O Ağustoa 1920, Sevr muahedesi. 
~u muahede ile Türk.iye parçalanllllf 
jdeta Iatanbul ve civarı olaralc bıralcıl-

lmlfbr ve bunlar da lngiliz toplan albn

öadsr. 
1 O EylUI 1922; Sakarya zaferi ve iki 

•ne sonra da Lozan muahedesi. Musta
fa Kemal memleketini yabancı inalinden 
•urtarmıı ve .iyut i.tikl&le kaYUfmugtur. 

12 Mayıs 1939; Türkiye - lngiliz an
llaımaıının ilanı. Yakında aynı ıekilde bir 
~. Türk - Fransız muahedesi imza edi-
leceltir. 

TORKJYE NE F AŞJSlTIR, 
Ne Hm.ERCi 

Yulı:arıda çızdığımız kısa tarih müfte
llir bir milli hiase, büyijk fedakarlıklarla 
kazanılmıı bir iatiklali muhafaza azmine, 
irürkiye milleti prkta Üzerine almış ol
C:luğu rolü bilen şuura müstenit yeni Tür
kiyenin bütün vaziyetini izaha kafidir. 

Cermanizmle, ltalyan faşizminin teh
didi, ltalya ve Almanyanın başında bu
lunanların istila ihtirasları karşısında is
met lnönünün ve arkadaşlarının hattı 

harelı:etleri daha evvelden çizilmişti: Ya-
: lın ve Orta şarka hakimiyet ve nüfuzu

na Türkiyeyi istinatgah olarak kullan
mak arzusunu izhar eden devletle bir an
laşma yapmaları mevzuubahis bile ola
mazdL 

Bazıları, Kemaliat idare ile Hitlercilik 
arasında bir yakınlık bulunduğunu ileri 
ıtÜrmeğe çal11tılar. Bunun kadar yanl~ 
l>h ıey olamaz. ilci idare arasında hiç 
bir müıterelc nokta yoktur. 

M. Antonio Aniante, Mustafa Kemal 
~klundaki kitabında, meseleyi bilen bir 
adam sıfatı ile, ıöyle yazml§tır: 

•Hitlerle Kemal biribirlerini ne anlar
lıar, ne takdir ederi•; birbirlerinin mev
cudiyetinden i deta haberleri bile yoktur. 
f übrerin Kemal A tatürk hakkında biç 
bir fikir ileri sürdüğünü bilmiyorum. Fa
bt A tatürlriia AJman devlet reisine karfı 
d UJdaiu takdir malUnıdur. Bwıunla be
nıber, Kemal kendisinin yaratbğı hare
ketin tamaıniyle mddı olan H itler idare
tine hiç bir alüa duymamaktadU'.:t 

MU&90lini ve faşist ltalyaya, hatta dün
yanın beş kıtasındaki bütün devlet reis
lerine ve bütün siyasi idarelere karşı 
böyledir. 

En saf bir nefse itimad hissinin mey
vesi olan yeni Türkiye, kendi menfaat
lerinden ve kendi hayatından başka ne 
bir şeye bağlıdır, ne de ltimseye, Tür
kiyenin, kısa bir müzakereden sonra, 
Fransız - lngiliz «barajına> girmesi de 
1undandır. 

Çekoslovakyanın akıbeti ve Arnavut
luğun .i§galinden sonra uzak, yakın bü
tün milletlerin bu yeni din futuhatı teh
likeye karşı birleşmeleri gayet tabii bir 
şey halini almıştı. 

Türkiyenin siyaseti, bulunduğu coğ
rafi vaziyeti icabıdır. 

Bu hususta üç noktayı gözönünde bu
lundurmak lbımdır: 

1 - Ti.irkiye, Asyanm Avrupaya 
doğru uzamış bir parçası olduğu için, 
Kafkasyaya, Elcezircye ve Irana giden 
tabii bir yol tahmil eder. 

2 - Bu çıkıntının etrafında (bazıları 
Italyaya ait) adalar vardır. Bunlar Yu
nan sahillerinden pek az bir uzaklıkta 
bulunuyorlar. Yunan sahillerinden de 
1922 de olduğu gibi, Türkiye toprakla
rını tehdit edebilecek bir isti1A kuvveti 
hareket edebilir. 

3 - Türkiye Karadeniz boğazına ha
kimdir ve en yakın, en kuvvetli komşu
.ili geniş Rusyadır. 

Imparator Vilhelmin Asyaya hakim 
olmak hülyası unutulmamıştır. Kayze
rin lstanbula ve Kudüse yaptığı seya
hatler, Bağdat demiryolu projesi, harp
ten evvelki AJmanyanın Anadoluya ik
tisaden ve sulh yolu ile nüfuzu. Bütün 
bunlar, bugünkü Almanyanın siyaset 
bavullarındaki yükler arasındadır. Ve 
Almanyanın bugünkü hedefleri otuz se
ne evvelkinin aynıdır. 

Bitlerin siyaseti de kendisine hedef 

nwı mesele.sinde kat'! bir «hayın ile kar-
şılaşınca, Arnavutluk, Yunanistan ve 
Balkanlar tarafından kendisine daha za
yıf bir nokta bulduğunu zannetti. Sinyor 
Mussolini Arnavutluğu işgal ettikten 
sonra, fikrince bütün cenubi prld Av
rupayı eline geçirebilecek plhın tatbi
katını hazırlamala geçti. 

Bunun için iki §eY yaptı: 

EvvelA, TU.r1rlyeyi korkutmak ve kı
mıldamasına mani olmak. Rodos ve Le
ros adalarına asker yığınaktaki mabadı 
budur. 

Sonra, Yugoslavyayı ve Bulgaristanı 
Ege denizi sahillerine yerlepneğe teşvik 
etmek. Bu suretle de Ege tamamiyle bir 
ltalyan denizi halini alacaktı. 

Tilrltiye, bu suretle çember içine alın
dıktan sonra, cenuptan • Antalyadan
asker çıkarılır çıkarihnaz, olmuş bir 
meyve gibi, düşecek ve Ayasofyaya Ital
yan bayrağı çekilecekti. 

Bu plfuıa dahil son bir noktayı da ilA
ve edelim: Bu da Türltiye ve Yakın şark
daki Alınan ve Italyan propagandaları
dır ki, açıkça itiraf edilerek ve küstahça 
yapılan bu propagandalar sadece Anka
ra hükümetini derinden rahatsız etmekle 
kalmıştır. 

Diğer taraftan, Her Von Papenin An
kara elçiliğine tayin edilmesi de Anka
radaki bazı siyasi mahafili endişeye dü
şürmüştür. Dünya meselelerinin gergin 
bulunduğu böyle bir anda, Avusturyanın 
ilhakını tahakkuk ettirmiş olan adamı 

Binaenaleyh, Türkiyenin Paris, Lond
ra ve Moskova cephesinde yer alması 
pek tabii idi. 

Sovyetler birliğini de, müzakereler
deki bütün müşkilata rağmen, nihayet 
garp demokrasileri ile bir cephede yer 
alacağından şüphe etmemiştik. Ingiliz 
Türk misakmdan ve Potemk:inin Anka
rada vardığı a.ııla§malardan 1<>nra bun
dan daha fazla eminiz. 

Londra ile anlaşma yapılmıştır ve ya
kında imza edilecektir. Moskova ile dost-
luk da mümkün olduğu kadar mükem
meldir. Kalıyor Paris. lyi mahafilden 
aldığımız malfunata göre aradaki müşki
lAt kaybolmaktadır. Ilıtilafuı iSm.i mı1-
löm: Iskenderun. 
Şark siyasetimizdeki zafın acı bir mi

sali olan bu "meseleden bahsetmenin ta-
bil şimdi sırası değil. Yalnız inanmakta 
devam ettiğimiz bir şey varsa o da şu 
Türkiye ile, o sahillerdeki mevkiimizi 
kaybetmeden de anlaşabilirdik. Bugün 
artık buna teessüf etmekte fayda yok. 
Iskenderun, hakikatte, artık. bizim de
ğil. 

Türk - Fransız anlaşması hem Isken
derunun terkini, hem de.Türkiyenin garp 
devletleri ile kat'} surette birleşmesini 
tesbit edecek. Bu anlaşma bize daha az 
fedakArlığa mal olsaydı duyulan mem
nuniyet daha tam olacaktı. 

Japonya mihvere 
~irmekten çekiniyor 

Kendisi için birinci derecede ehem- meteliksizleri olmıyacaktır. 
miyette olan Türkiyenin ittifakını elden Diğer taraftan, Alman - ltalyan - ja
kaçırmış olan mihver japonyanın ittifa- pon birliğini takviye etmemek arzusunda 
kını da kaybedecek midir} Bu imkansız tüccarlar müttefik olmasına mukabil as
değildir. Hiç şüphesiz bu japonyaya bai- kerler bunu takviye arzusunda tamamiy
lıdır, fakat aynı zamanda demokrasilere le müttefik değildirler. Çünkü askerler 
ve Amerikaya da bailıdır. ordu ve bahriye olarak iki kısımdan mü

Şu suretle bile, mihverin demir çem
berine girmek bahsinde japonya ikiye 
ayrılmıştır: Bir tarafta askerler vardır, 
öte yanda tüccarlar. 

rekkeptir. Ordu ve onun ııefi general lta
gaki ittifakın lehinde olmasına mukabil, 
donanma ve onun ııefi olan amiral Y onai 
buna aleyhdardır. 

münasebetiyle yapılan merasimde Füh- tir. Onlar Lehistandan yardım bekli- ası ın • ıc~ar ıar ı • ormezsem. 

rer bir nutuk söyliyerek demiştir ki: yorlar. Bir harp çıkacak olursa, bun- ye~~~ 9 iha Refik. F2ersanınl 00 ,_ • rast lşarl tkıS 
cSizi bilhassa sevinçle selfunlamak 1 Almanlarla ·~·--·ı.. .. a&b c nı ateıın • &Onutma • 

ar, . .Ju.u.ı.oUA. yumruga çar- "-''- ( k f l 1 Nih d r __ isterim. Sizin yaptıklarınızla bahtiyar caklardır mu:uıı; sa sa on eo o an - a ıı::.ecn-

ve müftehirim. 1936 senesinde Ispanya p~n 1 Aim rd L-L"---dak:i ain) 21,45 haftalık poata kutuau ll,01 
era e an o usu üaJUUD üz.ilt (k'" ük k ct-1 N · .&._ 

mahvolmuş gibi idi. Avrupayı ateşe ve fikir ve mütalAasını sordum. Şu cevabı m uç or estra - ~· eeıp "r 

kana boğmak ve Avrupa medeniyetini verdi ı km) 23,00 aon ajana haberleri, :zir-.. 

mahvetmek istiyenlerin tezleri bu mem- _ Bu ordu, 1914 senesindeki eski Al- eaham tahTilat, kambiyo - nakut bo .... 
lekette de ele alınmıştı. lspanyada ken- man imparatorluk orduau değildir. (fiat) 23,20 müzik (cazbant • Pl.). 
dilerine sakin bir mevcudiyet kurmuş B rd da __ ,_, n..:ı~ rd 23,SS,24 yarınki procram. u o u CIAl ..... W3;Ja o usunun ru-
olan Almanlar bir çok senelik mesaile- h . tı lr .. 1_A_,....,_ B. . BUYUK KONSERLER 

. u ve manevıya ~'"· ızım 
rinm semerelerini mabvolmll§ göriiyor- halk iş al krtalarına Gezgin baz 19,0.S Hamburs: Pleme, l>Yocalıı:, Çay. 

Jardı. kwn~~asu adını verm:ktedlrle::m kovalü ve Mir besteklrlann ..... 
cl936 Temmuz ayında general Fran- leri. 

konun imdadına koşmağa karar verdim. Maalesef, ~manlar, Çekoslovakyada l l 00 Hi.lverıum lı Çaykovılünin ... .,. 
40 tümenlerine kafi gelecek derecede ' 

Bu emri yalnız Avrupayı kurtarmak için cephane ve malzeme buldular. Fakat leri. 
değil, aynı zamanda Almanyayı da kur- b\Dldan sonra ayttl kalitede miihimmat 21, 05 Brüksel J: Schumann, Webu. 
tarmak. için verdim.> Brahma ve aair besteilrlann ..... 

Führer bundan sonra Almanyanm ve levazım elde edebilmeleri müşk.ttl- leri. 

Italya ile tam mutabakat halinde hare- d~.izim ordu, henüz tamamen tasfiye 21, 1 S Brüno: Schumann, WelNr, 
ket ettiğini ve iki memleketin ilk defa edil d Brahma Te eair besteklrlann 
olarak müdahalede bulunduklannı kay- miş eğildir. Bir çok zabitler, hAlA 

üniformalarını giyiyorlar. Fakat sene eserleri. 
detmiştir. Şansölye bundan sonra de - d 21.50 Leipzia: Berlioz. Beethoven, 

sonun a tasfiye bitmiş olacaktır.• -
mokrat memleketlere hücum etmiş ve Schumannın ~rleıi. 

Kendisine sordum : ...... 
demokrat gazeteleri yalancılıkla (!) it- _ Geçen sonbaharda böyle bir işgal 22, JS Hilversuml: Brahmsm bir .enfo .. 
ham etmiştir. Bunun delili, lspanyol Fa- niai. 

tehlikesi mevcut olduğundan haberdar 
sına Alman askerlerinin gönderildiği 23,05 Hilverıunı il: Thomas, DebU11y, 

mıydınız? 
hakkındaki haberlermi§. Şansölye de -
miştir ki: Şu cevabı verdi : 

- Bizim mukadderatımız, Münihte 23, 1 S 

Pieme ve Bizetnin eserleri. 
Lüksemburg: Rus musikisi. 
Prag: Çek bestekarlarının eser-cSizi, memleketi Bolşevizmden kur - 2 -:ı 1 5 

Südet mıntakasındaki tahkimatın kay- ;,, 
tnrmağa çalışan kahraman adama yar-
dıma gönderdim. Çok kederliyim, Al- bedilmesiyle Münihte kararlaşmış oldu. 
man ordusunun Ispanyadaki bu kahra- Biz, Nazilerin eline kolayca şildr düş- 23•30 

leri. 
Kopenhag: Danimarka bes-. 
kirlannın eserleri. manca hareketinde bir çok kurbanlar tük. Şimdiye kadar 180 bin Çek Alman 

bıraktık> hudutları dahiline nakledilmiş bulunu- 23,30 Kopenhag: Danimarka beate• 

Şansölye l<;panyada can veren Alman
ları takdirle yad etmiş ve nihayet şun
ları söylemiştir: 

cZamanı gelince, layık olduğunuz mü
kafatı ka7.anacağınızdan hiç şüphe et -
miyordum. Sizin dönüşünüz, hasımları
mız için bir ibret dersi olsun!> 

Y.A - Demokrat gazeteleri yalancı
lıkla itham eden Hitler ispanyada Al -
man askeri mevcud olmadığı hakkında 
Alman gazetelerinin ve Alman devlet 
adamlarının kaç defa yalan söyledikleri
ni hatırlatmağa hiç lüzum görmiyor ga
liba ... Alman kıtalarmın ispanyadan dö
nüşleri kimin doğru kimin yalan söyle
diğini kafi derecede anlatmıyor mu? 

Bir Cek ihtilalin-, 
den korkulu yor 

yorlar. 
Memleketimizde insan, yiyecek ve 

makine soygunculuğuna devam edili
yor. Fakat biz, çetin bir milletizdir. 

Bir gün gelecek ve Alınanlar, bizim 

karlarının eıerleri. 
ODA MUSiKiLERi 

16,20 Doyçlandzender: Ev mU9iklei 
18, l O Pral': Dvorak ve sair bestekarı... 

rm eserleri 
topraklarımızı işgal ettiklerine pişman 2 1, 15 Beromünater: Haydn, Gounod. 
olacaklardır.• 

---111---
ltalyanın imparator-
luğundan iatif adeleri 
1938 <le ltalya 11.124 milyon liretlik 

21.20 

23, ıs 

lbertin eıerleri. 
Milano: Şopen ve eair besMUr .. 

larm eıer1eri. 
Brüksel il: Beethoven ve Hayd-

nin eserleri. 

mal ithal etmiştir. eserleri. 
Bu rakamda sömürgelerin hissesi 205 SOLiSTLERiN KONSERLERi 

23,2.S Doyçlandzenderı Beethovenı. 

milyon lirettir, yani yüzde 1, 7. 16, 35 Berlin: Piyano ile fUl konseri. 
Italya aynı sene __ J__da 10.379 mil-

zcu-ıı.u 22,0S Val')ova: Şopenin eserleri.. 
yon liretlik mal ihraç etmigtir. 

Sömürgeler bu ihracata 2.419 milyon Demlrspor Romanyaya 
liretle iştirik etmişlerdir. Yani hissesi hareket etti 
yüzde 22 den biraz fazladır. Ankara (Husw;.i) - Romanya devlet 

Ilk müşahede: ltalya tamamiyle ken- demiryollannın 70 inci yıldönümU töl'e-
di üstüne yük gibi görünen imparator- ninde Yunanistan Yugoslavya ve Ro-

Japonyanın iı adamları çocuk değil- ilci temayill arasında, B. Hiranumanın --../':.r-- luğundan pek az istifade temin etmekte- manya devlet demiryollan idareleri fut-
dirler, pekala bilirler ki imparatorlukla- riyasetindeki kabine tereddüt ediyor. Ka- Pragdan Deyli Telgraf gazetesine bil- dir. bol takımlariyle maç yapacak olan An-

rının ticari hayatı dörtte üçü itibarile bul edilen mütevassıt ıekil şudur: cDe- diriliyor: ikinci müşahede: Sömürgelerinin ken- kara şampiyonu Demirspor takımı dün 
Amerika ve garbi Avrupa demokrasi- mokraailer ve Sovyet Rusya Anupa iş· Çek eyaletlerinin biricik meşru partisi disinden ithalAtı, sömürgelerine yaptığı saat 16 daki trenle İstanbula hareket 
lerine tabidir. Bu 0 kadar doğrudur ki }erinde ittifak ettikleri müddetçe daha olan milli birlik partisi, eski işçiler parti- ihracatın ancak yüzde 8 ini teşkil etmek- etmiştir. 
son japon istatistikleri japon dış ticareti- ileri gitmiyelim ve antikomintem pakbn }erinin azalarına icrai mevkiler vermek tedir. Demirsporlular, istasyonda kulüp ve 
nin yüzde yetmi,inin birleşik devletler icabı olan hayrıbab bitaraflığı muhafaza suretile onları bir araya toplamağa bü- Netice : Italyanın sömürge mübadele- spor arkadaşları tarafından uiudan-
Ingiliz imparatorluğu, Fransa, Belçika ve edelim. Demokrasiler ve Sovyet Rusya yijk bir gayret sarfetmektedir. Jeri muvazenelenmemektedlr. ml§lardır. Şampiyon takıma muvaffaln .. 
Holıuıda ile yapıldığını göstermektedir. A.ya üzerinde de elbirliği yaptıkları tak- Bu suretle bir ihtilal hazırlığı yapıl- La. Republique yetler dileriz. 
Bu 0 kadar doğrudur ki japonya inkipf dirde, o zaman vaziyet değişir ve mihver makta olmasından korkulmaktadır. • .................................................................................... . 

komitesi reisi B. Aolci tarafından tanzim diktatörlükleriyle birliğimizi kuvvetlen- Alınan bu tedbirler, ayni zamanda =y d k s b 1 i 
edilmiş olan ve kabine tarafından tasvip diririz.> Almanların müzahareti ile parti içinde i e e u ay arın mu-~: 
edilen milli iktısat planı, ilk iıı harp ihti- Vaziyet bu merkezde olunca bir mem· kuvvetini arttırmakta olan faşist eleman-

yaçlarmı karşılamak olsa da <istihsal art- leket japonyanın durumuna istikrarlaıı- )ara da kargıdır. t 1 • k ki : 
brmak ve ihracatı genigletmek> de aynı tınnak hususunda çok gey yapabilir: Bu, Partinin vücuda getirdiği gençlik teş- ta sene 1 yo aması 5.· .. 
d J·aponyanın uz" erı'ndeki nu"fuzu L ı!Jıı> bu"-.::ı. kilatına ümidin fevk.inde o kadar çok erecede ehemmiyetli olduğunu ortaya na a Y~ 

koymaktadır. imdi, bunların geniglemeıi olan Amerikalıdır. genç kaydolmuştur ki artık kayıtlan ka- /zmir Askerlik Şubeainden: 5 
her ıeyden o··nce mevcut olanlann kaybe- Jngiltere Hitlerı'. yakın •ATkta mahsus patmak lüzumu hasıl olmuştur. • 

• ,,._ 1 - Izmir askerlik şubesinde kayıtlı bilumum yedek subaylann mutat: 
dilmesini icap ettirir. Japonya garp dev- bir muvaffakıyetsizliğe uğratml§br. Onu Şimdiye kadar yalnız Pragda ve Bir- .senelik yoklamalan 1 Haziran 939 gününden itibaren başlıyacaktır. : 
Jetlerine olan mahreçlerini kaybederse uzak prkta bir baııka muvalfak.ıyeuizli- noda tatbik e~ilm.e~ ol~Bumhum! içti- : 2 - Her hangi meşru bir sebep dolayısiyle Haziran ayı ı:arfında ıubeye: 

h b k v v • d' . malar memnuıyeti •ımdı o emya ve • ·· t tmi nl · dresl ril deft a1 ...ı il kayt• da a aıı alannı nerede bulacaktır) Her 1 ge ugratmak Amenkanın mdedir. " :muracaa e ye er yenı a e e er sıra nuınar arını .ıa.ıc ve : 
halde mallarım alacak olıuı mihverin Stephane Lauzanne • Le Joumal Moravyaya da teşmil olunmuştur. :numaralarıru bu müddet içinde şubeye taahhütlü mektup yazmak aureüle: 

. Eski cümhurreisi Beneşin doğum gU- :bildirerek behemehal yaptırmaları icap eder. : 
nil bütün tahminlerin hilMı.na, Mdisesiz : 3 - Muayyen müddet zarfında yoklamalarını yaptırmayıp lfuyt kalan-: 

S •~~- B d 60 1 :ıarın bilAhara vaki olacak her hangi bir itirazları nazarı itibara almmıyaralı:i aıu .. uyuyoruz un an sene evve geçm;<>+ir. h kla 1 "'' : a rmda cezai muame e yapılacaktır. : 
zannediyorsanız.. telefon ciddiye Hükümet, hemen hepsi işsiz kalmış : 4 - Yoklamalar yapılırken izdihama meydan verilmemek üzere aşağıda: 

---tr-- alınmamıştı.. olan eski askerlere iş bulmak için hiç :yazılı gUnler hizasında gösterilen sınıflara mensup yedek subaylann bu gün-: 
Amerikalılar, istatistik işinde ne yo- --+-- bir ciddi teşebbüste bulunmamaktadır. :1er içinde behemehal şubeye mliracaatlan llzımdır. : 

rulma bilirler, ne de usanma .. Şapkayı Graham Bell icat ettiği telefonu bizzat Eski zabitlerden pek azına Alınan or- : A - Piyade: 1-6-939 gününden 5-6-939 günü akşamına kadar. : 
asıl : B - Topçu ve ölçme: 6-6-939 gününden 8-6-939 günü akşamına kadar. : nasıl giyiyorlar, şemsiyeyi n taşıyor- göstermek ve halka takdim etmek iste- dusurıda iş verilmiş, geriye kalanlara : c _Muhabere ve istihkAm: 9/6/939 gününden 10/6/939 günü öğleye: 

lar diye bir tutturdular mı rakkamların diği zaman, değil halle, bütün Nevyork hususi yardımlardan başka hiç bir şey 5kadar. i 
sonu gelmez. gazeteleri, yalancının •icat ettim!• dediği yapılmamış ve bu mühi.ııi mesele halle- i D - Nakliye ve demiryolu: 12-6-939 gününden 14-6-939 günü alqamma5 

Son istatistik uykuya dairdir. Aınerl- şeye ehemmiyet vermemelerini ve hiç dilmeksizin bırakılmıştır. :kadar. : 
kada on bec: ile 30 yaş arasındaki 1000 inanmamalarını okuyucularına tenbih Mec:hur Bata ayakkabı şirketi, buza- : E - Levazım deniz ve hava: lS-9-939 gününden 17-6-939 öğleynine kadar.: 

"' "' 5 F - Suvari: 19-6--939 gününden 20-6-939 günü aqamma kadar. S 
üniversite talebesi üzerinde yapılan sı- etmişlerdi. bitlerden bir kısmına yabancı memle- : G _ Hekim, eczacı. veteriner, kimyaker ve dJI helciml: 21-6-939 ,untm-: 
kı müşahede şu neticeyi vermiştir : İlk telefon, bundan altmış sene evvel ketlerdeki şubelerinde iş vermek vadin- 5den 2~939 günü akşamına kadar. : 

Sıhhati normal olan bir adam, bir ge- icat edildiği halde, bugün artık elimiz- de bulunmuş, genç zabitlerden mühim : H - Jandarma ukerl hAkim ve harp aanayllr 26-6-939 gilnll akpm1mi 
cede yatağında tam yirmi kerre sağa so- de çocuk oyuncağı haline geldi. bir kısmı da kendilerine sivil meslekler !kadar. : 

: I - Sanatltlr, heup ve muamele memurlanı IT-&-939 gOntlnden 28-&-di 
la döner.. o zamanlar, ilınt tetebbularda muta- kursu gösterilmek üzere bir kampa top- ig0nu akpmma kadar. : 

Amerikalılar, kız ve erkek talebeler hassıs aeçinen bir vakanüvü, §Öyle dl- lanmlJb.r. : J _Yedek subay defterlmlzde byıtlı bilumum 1Ubaylarm teneltk bu 7015-i 
arasında bir uyku farkı görmüşlerdir: yordu : cHer kes pek AlA bilir ki, bakır H!mi devletle dostluk mUnuebetlerl !lamalarını vaktinde yaptırmalan lüzumu ehemmiyetle ilin olunur. : 

Kızlar, erkeklere nazaran daha sakin tel, insan seslnl yUzlerce ldlometreye tesisine çahpn Slovakyaya brp bura- E Ş - Yoklamaya pleceJr. Subçlarm birer vesllrılık fotograflarıyle blr~ 
uyuyormuş.. aakledemn .. • · da tok fidd.tli ~~s-~n~L.LJ~I:· ••••••-··=-• : 

- Nekadar da degışmışsin ya! .. <leal:l buradaa ahmk menfaatinb 



• IZMIR SiCiL TiCARET ME- Z • r BORSA q MuR~uöuNDAN: . ı ayı J l~mırde doktor Hulusı bey .. cad· 5143 nolu cüzdanla ziraat ban· 
'ÜZOl\ desınde 48-50 numarala maıaza· kası lzmir tubesine tevdi ettiğim 

1 da her türlü yer mahsulleri U. ..-.u; için istimal ettiğim müh .. ............ B ·ı ·ı ............. ı gı er •••••••••••• 

P 
'k .............. . 

ratı .............. . 
••••••••••••••• 

523 
Albayrak tic.a. 

14 15 
rine ticaret yapan (Hristo pallak rillll zayi ettim. Yenisini tasdik 

85 
Esnaf ban. 

13 
H 

50 
ve türekası komandit tirketl) aba eltirmif olduğum cihetle eskisinin 
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Yekiln 14-5-939 tarihinden itibaren ı ... Jdikmii olmadığını ilan ederim. 
Yazan C. öder hine mütedair mukavelename ti- Mehmet Ali kızı Hatice Mız 

68230l i Eski yekQn caret kanunu hükümlerine ar. 1937 (1142) 

----Kumda izler 
o !_ bah (t t 'h. · ·· ı · te yabancı gelmiyor. Hele yelek. Geçen 
DU yaz aa ı am arı mı soy ıye- k da b 

yim,; 14 Ağuıtoı sabahı), Tomdayk ile gün sizinle oynıyan adamı~ ar ~ u 
L -- '- ·ı · ,_ ·· S d · · lf ı k yok muydu'? Hanı uzun boylu, ,...-. aanı e ınmeaı; uzer'!, an vıçın go ye_e 

682188 ;i umum! yck<in L-Fotoğral kartlal'llll 12 , 5 sicilin 2517 numarasına -Jt w ------------
maviye bovaınak No. ! 13 zs tescil edildiği ilin olunur. Zayı· 

"' No. U .,
5 

lzmir sicil ticaret Memurlaita 
Ahın ferrlque No. 9 • • F T ik • % 10 luk mahlölünden No. 10 14 '15 resmı mührü ve • en' mızaa. Manila Yiliyetinden aldığım 43 

11 18 
1 - Mukavele. numaralı toförlük elalı'yet vesı" -

. . t bi adam. Adı Po'(lof muy-
..taa11Ddan geçıyorduk. Her yıl tatil za- esmer ma ruş r 
cnaawu ecçirdiğimiz o elki şehre T om· da, neydi?• 

41.ıyk bir kaç gün kalıp bizi gônnA için Hallet: . . . 
12 santimetre fulldp No 26-e" · a-939 Bin dokuz yüz otuz kamı zawi eltim. Yeaisinı' alaca. 

aelnıifti. o gün bizden ayrılıp gidecekti; 
edıft eabahımızı kum tepeleri Üzerinden 
iclmcae bdar bir gezinti ile geçirmek L.
tİJ'orduk. 

O mevsimde oralar ıp • 119ızdır. Kum 
~erinden inipte sahile vardıiuruz za
flllMı gözükürlerde hiç kimSe yoktu: De· 
~ taze yıkadığı .kum üzerinde bizim
We-rden bqka ayak izi görülmüyordu. 

\'üz yarda kadar yol yürümüıtük. 
r orndayk birden durdu, kumda bir çift 

"t..,lak ayağın bıraktığı izlere bakıyordu. 
• ....._Belki karides toplamağa gelmi~tir. 
~eal Ama her halde Pegvelden gelme
·ııait olacak, · nehri geçmezdi. Denizden· 
-~iı ve doğru kumtepderine gitm~e 
'hen%.iyor.. Doğrusu o ıaatte de karides 
\utznaia çakmağ. aalam~ 

- O saat ne demclt) 
T orndayk sa.il tine baldp: • 
- Dün gece buraya saat ' o'i-ı bir bu· 

>çdlda on iki iı'ra11nda gelmiı, dedi. 
Ben 

_ Roskof demek ıstıyorsunuz, dedı. 
Evet, hakkmız var, onun yeleği- Zaten 
bana 1öylemiııti: Gelip burndan denize 
girmeii. mehtapta kayıkla gczmeğe çak
mağı pclc ıevermif. Buraların tehlikeli 
olduğunu. ihtiyar göstermek lamn geldi

ğini eöyledim. 
Tomdayb 
- Gene öyle yılpmış olacak, dedi. 

Fcrricyanur de potas.5e d k 1 ' .. % 10 luk mahlölUnden 10 • ZAH1aE 0 uz yı 1 mayıa •J'IDlll 25 yirmi imade• ellriaiııin hükmü yoktur. 
Asit o'kihlik mahlttlünden altıncı cuma aünü aaat on bet nd- Llanm MJid ali malaalleain • 

et ı 3 190 wn Buğday delerinde ben ataiıya mihiir w den Alamet pala 1nydt. 
,o O O • imzaauu koyan y:~ dl-h• - 1934 (1138) 

Ad
. ·· d 10 5 1032 çuval Buğday S 8 ıuıınu7• 
ı şap l u:ı:. "' • riyeti kanunlarmm ı.•, lliii• aa. 

Asit klorhidrik 20 23 bil.fa Pamuk. 3~ 38 1 h • i iyetleri haiz lzmir ikinci note. 1ZMtR SULH HUKUK MAH-
Bu birinci banyodur. Tesbit i,Pn aşa- ri vekili Fehmi Tenik, bmiıde rn~••unEN· 

ğıdaki banyo hazırlanır. Saman iakeleainde lxddanlı oi.. ~ · 

Göz.,,.,. 40 <YP., b __ ..J_ !L _,_ 1 • , 
-r -· atunaa 1&en yanıma Scacu zmar- aJlllllrat Sadak B1111laY tarafıadan 

Su 1000 santimetre niikap lz m ı•r hanmdaki h ..... I dairede ifiwht DaYllCI hazinei mali•e Tekili 

Cit.rate neutre de potassiwn 60 gr. de dolder Mutafa L- cadde.in. 1
-!_!_ !LL._! R-•· L'-L- .-L-::..-. 

örümcelt ağına. \ uc7 ll&mlrlll llUIKJ - ..ua -au• 
Acide acetique crisfalisahle 30 ""'· k• d•k• k d 13 11mnarah nele -- u...?_ da L•--"'-- .. _ Hallet~ «!>! s• 1 1 JŞ şap 8 e -~- ™19'" ___.dl ....hmedin 10 aaJ'llı 

Elbiseleri gece burada kabnı1. Bakın 

- öyleyse başınn ınuliakkak bir fe- Sulfocyalnatc d'nmoniuın ,.ıoo lÇ • - . to PullU '" lzmirde G61 aolmim- mDCle otar- Mehmet Fmıit Te 
laket gelmiştir, dedi. Burada müthi§ !lir <1, ıo lult ç·içek yurdu da 6 lltlln&l'&h nele ot.an A.P. kanaa Ane ...,.hine 939474 DU• 
cereyan vardır. DİS SUYU Ankheloff 'H lzmirde doktor ra ile açılaa. alacak daYUın _ 

Morrisle beraber sahile cloğru yü.r\i- '1üessls V~ müdiil'il : Mustafa B. caddesinde 13 nama. dan dolqı nriiddeialc,yhler. na. 
dü, sona gelip: ralı eYde otm'all Şiana M. Çetra6J mma S~.dawtiye araka-

- Hiç şüphe yok, dedi; ayale. izleri JfAKIJVLE KBBARE bana inlracaatla anlatacaktan amm ikametsilumn meçlaql bl-
hep denize gidiyor, demek dônmemif. ütanôüldıin §Birhnize llaldectiWiiini gibi tarafunclaD l'e9eD ltir f~ muma ..bni pzebs ile Taki da-

Torndayk: ~ fu müeMeSe tedrisata l)qla. mukavele yazmaklığımı istediler. vet üzerjne de muayyen pnde 
_ Var, dedi. ama biraz ötede . *fHt· K"ftt nmamchııil irir ~ ifln Kendilerinin kanuni ehliyetleri gelmedikJerinden hakla~ gı. 
_ Onlar başka birının ol ,cak .. Ros~ temclit edildi!inden iStekffltt :nrtirfu:aat haiz olduklarım anladım. lzmirde yap kararı :yerilaıit ve muhake-

kof gelmemi~tir. Şimdi hız ne yapa~ım ~ ~MeY. Tal~ye bu ithel sanatıiı Altınt., --ına'lıallesinin 362 inci me de 28+939 Çartamba ıünü 
Bari elbiseleri golf sahasının ~anctçisi· lŞ kifnm bUHlh ~ncelil<leti ~ to<Ha ..., 'Pratik aokai?ında 74 numaralı evde otu- saat 10 na bırakılnut olduiundan 
ne götürelim de polise habı:r vereliı;n. mikqar z:µnlq. ar.ab1 tdhDltfe i)ğtctilecck beş aydıt 1'faartl r«ıı 0aman oğlu Nazmi Zeren ve yevm ye vakti m~z)rurda, müdde-

- Anla§llmıyaeak bir §ey yok, Anı· E b. 
1 

. 
1 

dk. Hallet ,.öml~gvi <ı ... .:.. .... rlügu"' .. n8cn musadclak a~ ve- lzmirde Atatirk cadtlesinde 8 ialeyhlerin bizzat ispatı ~cut et· 
t d d

. ş· d" d k b k B.. 1 ışe en top a ı ... Jlll9ftU 1 ... d .. l . - 'L ey, e ı. ım ı aaat o uz uçu .. ~- • • •. : . . . tlJiiektir. numara ı magaza. a oturan .tüc • me ~~ vş 7ıu.ut tw..flarmduı bir 
7tik cezir, ıaat on birde: gelmeden öıı- &lınca.H kkı .. 

1 
. d d·· Sonra bunun uzerıne kzdu cckeu, dik- '.;.ınih'"""' KaPCıvaka Rav••a"n _._,, cani• Yuvan Mitıef de .-hıt Ye Yekıl söndıermeleri--alui takdirde 

. _ a nız varmı~. :~ orrıs, e ı. k ti tt• O L·· !:ı_ 'r • ~~ • " li' " ,,,... ...,_. if f-~ la '-'-'-- haki da retidik ')'al. Gö~onunuz ki ayak izi~ a e muayene e ı. n an aı;uç~ oır §ey muan- ıı ... ,,. .. e uır ....uuuyor- arın sııaben -.hakeme-
,_ " • • • 'Balcm. adı yazılı: P. Roskof .. Bol yelek- .1:;- d 1 k ld d • '---· - No. 39 la-..L B __ L• J • .-L. d d J • .... ,_ 
de, buylik mcddin bıraktığı çizgı ile su· d d k 

0 
d ç""ar 1 ve so 0 a, cmm uc:.wnı de (1136) ., • nn. u .... ıt erın ,....a ete ma· evam a karar venleceıı lizuma 

• f le don a a mar a var. ~astonu atanı· dikk t" · "'._ 1b d b lek • - • b" ı_ il ' l d "' 1 ak bl'.. ak k ' . 

E 
fimdilci yerinin arallndaki mesa e• a ımı c.eı e ~ oya esıpe uzun nı ır 'Dft erı o ma ıgı . soru ar te ıg m amına aım olmak ve 
tahminen üçte ikisinden ıonra baı· dım. .. d b " k ~ lf ah uzun baktı. Sonra ceketin yenie.rini ve di- anl-.ıldı. Bunun üzerine mütto • Bir n&Shası divanhaneye ta1ik kı-

h 
Hallet on e, ız ar ada ı;to s asının v 1 • · · · ı ·· N.h lin l z • f"k - •--"- .. d-L! d l -L • l il"' 1 or. Pek sarih olduğuna bakılırsa. u . . . "k G . b" d d ger yer erını o çtu. ı ayet e e a ıp ayı 1 an aoz a...-aa ata11 lllU meva ınma& sureüy e (Ul o unur. 

vcstıyenne gıttı . enı§ ır o a, orta a b ·ı k d h" h • d • ' d L' k ( ) Jd.er her halde son cezirlerden sonra • .. .. •. . .. astonu ı e Yll aya vur u ve u ayli • , • ve •eraıt aırenn e uır mu aYe- 1948 1145 
f>cralolmıı olacak. Fakat ta kenara kadnr bır masa, duvarlarda kuçuk kuçuk hoc- .kum düşürdü. Cebinden bir zarf çıkarıp 1327 ıeneıınde Edırne sultanı le aktettiklerini söylediler. Şöyle 
".aa .,.·t . h ld h .. ezir bitme- reler .. Hallet cebinden bir anahtar çı- irine o.kumu ve demin cekette buldugvu birinci ıınıfından aldığım tasdik· '-i: IZMIR SULH HUKUK '•Aff. 
p .ı mıyor, o a e enuz c k d ) l d b" . • T d k :r • • • y ... ala "' ın 

t
en hlsıl olmut- Yani bizim izleri ~ii(- arıp 0 ~Par . an ınnı açtL orn ay • : şeyi koydu, zarfın üzerine bir ,eyler yaz. na~emı zayı ~t~. eo~sın~ • M. 1 - Akitler, lzmir ikinci KEMESINDEN: 
&iümüz yer, ayalrlann bublı 9aatte - ?bıselcrı. dolaba ko~d~n hır dı. Diğer elbiseleri aynı surette m11ayr.ne ca~mda~ ~eslrisın!° hükumauz ol- noterliiinde resen taazim edilen Davacı haz:iae1 mali7e ~ekili 
enizin bulunduğu yerdir. Mesafeyi de cetv.elını yazıp ımzalasak daha ıyı olur, etti, fakat her seferinde kağıdı da deği~ dugunu ılan edenm. 30 mayıs 938 tarihli ve 6929 umu- avukat Zebra yeim tarafından 

~tkik edecek olursak büyük cezirden bir dedı. Ceplere de bakınız. tiriyordu. Kasketin içini uzun uzun ıgöz- .Musa Kazım oğlu Ahmet lhaan mi sayılı mukavelename ile teıia lzmir etki vilayet müayyidi Ha-
~at ıonra olduğunu anlarız. Bu sabahki - Pekala. Siz ne yapmak icap ettiği- den geçirdikten sonra içinden, anladığı- 1939 (1143) ve te, kil ettikleri (Hristo Pulluk lil Kemal oğlu Retat aleyhine 
):czir ıaat on bir olduğuna göre dün ak- ni bilirsiniz; siz söy)eyi~ ben d e kağıdı mn göre. bir kag saç çıkardı. Butonu da ve fÜrekaaı k011tandit •irketi) un· 939-1487 numara ile açılan ala· 
tamki de tahminen onu kırk geçe idi. yazn~ım. ölçtü , .e çakının iki ağzını pertevsizle IZMIR KADASTRO KOMIS- vanlı şirketi, 14 mayıs 1939 tari- cak davasından dolayı müddei• 
pemek ki o adam denizden çıktığı zaman Torndnyk evvela birer birer elbiseleri muayene etti; Işini bitirdikten .acuıra 0 da YONUNDAN: hinden itibaren feshetmiflerdir. aleyh namına gönderilen daveti-
'8a\ fllhrtıincn on biri kırk geçiyonnue. söyledi : lskoçya kumaşından ceket, pan· bizim yanımıza geldi. M. 2 - Akitler münferid tat- ye varakasının ikametıihının 

Ben gülerek~ talon, siyahlı sanlı, yün örgüsü yelek. Hallet: 2; inci e.ziziye ve Kadiriye ma- fiye m~uru oıar.k Hriıto Pullu- meçhul kalmasına mebni ıazete 
- Vallahi, Tomdayk dedim siz P. R9.slcof JD!rkalı fallf1' iloı:dom k,hve ._ ıNc ol9a. doktor~ !declJ.; Siai:9 bu halleıinin 593 numaralı ıokajın- ku tayin ve intihap etmitlerdir. ile vaki davet 'fl:&erine de muay • 

a-nı hayretten hayrete' dütGrü:onu• Tengi çorap, k..hve roaciıkundura kumaş i~in ..ı. ne'? Bir kaza mıı )'Oba ini bir dave hududu malifmeai dahilin- Taraflar 'batk.A Lir deyeceklerf '}'en sünd~ felnlediffnclen 1ıak· 
tı~ k-.ket y~ uc.u kı:vrılç baııtoa. cinayet mi'?. de 2 numara tajlı ve 1950 ada )8 olmadığını aöy1di1er Te sözlerini kmda SJ)'aP karan verilmit ve 

ö ı .. h. b" d ... 
1 

d Bu liste. yazdchktan eonra Tomdayk Terndayk batını aallıyarakt parsel aayi'Jı İlv ıenebiz olaıjlk bitirdilor. Verilen bu takriri ben muhakemede 19-6-39 pazartesi 
_;:-:~ by'e m1u,0ıml ,_1r. ~eyd de~' ostum elbisdcri masanın üzerine yayıp cepleri _Bakalım tahkı·kattan ne .....ı.....cak"' Abdullah kızı Havvanın temellü- Noter vekili bir nllsha olarak tan- günü ıaat 10 na bıralcılmıt oldu-
,..-acce ır a ı~ıı;:an ııı;: ışı, e ı. .,,_.. r künd 'k 339 • d -ı • • • .. ı.. ..._. t k w ...& ak • •~ d K k • boşalttı; çıkardığı her şe)'i Morria uzatı· dedi. Elbiseleri katladım. Bastondan e ı en seneaın e o meıı- zım ettUn ve m"'f&toı;;.dJa mı en- ıunaan yevm ve v ti mezKUr a 

onup onup gczmcmıze devam et- 1 ....,., t• li: d" d el "1 .:.. d'I • ıJ/IL L le """dum mldd • •- h" L• • " Sriltr tekrar kum t . . yor, o da bir gazeteye koyuyordu. Ceke- btt,ka her şeyi de ıardtm. '\::" aıe ı.. en ın en eVY ou::n 1 ~ JUKlflK 'set ·- Ye eıa~y m uızzat ıapatı vu •• 
. . epelerıne yalda~. f eplerinden l'. R. markalı bir men· meYlel mute1Caıı Alımet Nu - mealini anlatbm. AriUl&rınm ta· cut etmesi veyahut tarafından bır 

~ır çukurda hır 1tat elbise gördüm; ın- d•~1 ~ . d b" k 
1 

b" k f t Hallet giJip eşyayı dolabna koydu. reddin oğlu Nazmiye kaldığı iz- mamen istedikleri gi'bi yazıldıiı· wekil oöac:l•meaİ akli takdirde 
Jjzam)a katl ) .. 

1 
. ld v ı, ıçın e ır aç pu, ır aç a ura, Sonra gene yanımıza döndü. Tereddütlü • I' hk • • 2 • dik 1 • .. • b I L-L • anıp yer qtirı mıı o uguna .. . acM p t 'Rö8k r-sa q . B 11 mır aı ıye ma emesmın DCI rı taa etme erı uzerıne Q e.. waakmda aıyaben muhakenvıye 

Rf>rct cHer halde denize girmek üz.ere uze;.ın 
1 

r. b" e ~r ~ 0~ 0 t' .. n ~~ e bir tavırla: hukuk dairesinden sadır olan 22 bi mukavele ataiı11na hepimi:a dewamla karar verileceii liizumu 
ıaoyunm\lf bir adamın clbİ.9elİ o•c:-b o~e 1 .:azı 1 ıkr açB dar vıbzıt ,_ b.unan - Polise haber yersek, dedi. Acnba t~ni sani 926 tarih 2640 eaaı \'e imza ettik ve mühürledik. Bin do- tebliğ makamına kai111 olmak ve 
lled. TA • .,_ B k d bır cuzdan çı tı. un an aşaı;a ır cı· deniz cesedi ne zaman Ketirir. dersi~~ 12•9 ka 1 t iJi k " d k 1 b' b mı. a yanına gıttiıı;:. en ar a ~ı- b 1' ·t 

3 
B 

1 
b. k " rar numara ı veraıe ı a· uz yuz otuz o uz yı ı ll'ıayıı ır nüı ası divanhaneye talik kı· 

ana: gara ta a asıd ı e . · n~~a~~ ~. ~ 
1 
ur~n - Belli olmaz. Cereyan Tamlze doj- nn1e tahakkuk etmi' ve o yolda ayının yirmi altıncı cuma günü. lınmak auretiyle ilin olunur. 

- itte ıizin için bir muamma daha, kalen:', bir e rcsım omuru u un u. ru gic1i7or ama ceıedi, sahilin ber hangi Hazini namına kadutrolanmıtbr. 26-5-939 1947 (1144) 
ifedim. S. eli>i8enia aahibini Wuw. s- Moms: h • r bir noktasına atmaıı kabildir. Ben timdi Be evin tnülkiyetile alikadar ve- Akitler: imzalan. 
P.enizde de kimse görmüyorum. • -. Bunlar e emmıyet ı ıeyler değil, adli zabıta müdürüne bir kap 71lZ1P J9 bu yer üzerinde aynı bil' Jıak.. Şahitler imzaları 

Arkadaıım: dedı. b L: göndereyim, adreaimi hı direyim. Siz de in J>ulunan bir kimse Yana ilan Noter vekili T.C. lzmir ikinci 
- Hiç •üphcsız· buralarda degvil, de<lı·. Sonra cüzdanı ıra ıp T omdaykın adretıinizi yazın. Sonra bizi çajuma}anm tarilaind n 't'b "ki • • d N t k'I' f h • T 'k "' " b · d k d v k bekleriL e ı ı aren ı ay ıÇln e o er ve ı ı e mı enı reımı 

JJu dbisclcr gece burada kalmıı. Bakın. pantalonunun ce ın en çı ar ıgı ça ıya ellerinde bulunan talal'l'Uf Ymİ • mührü ve imzaıa. 

341 ıenel .aayılı aslına muta.baka· 
tı tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz dokuz yılı Haziran ayının 
ikinci cuma günü 2-6-939 

ayallabılann üzerinde bir örümcek ai baktı. Saat öilcye yaldqıyordu. Tckrroı aeb· kalvile birlikte lzmir kadaıtro Genel aayı: 578 özel aayı: 1-43 
Jtunnut. Bir k"' damla çiide •özüküya.. - Ne tuhaf çakıl dedi. Bir ağzı çelik, rin yohınu tuttuk. Hallet ile Moniatea mlalürlüiüne müracaadan ilin ltbu mukaveleaame ıuretİDİn 

lzmir ikinci noter 'Yelrili F ehml 
T enik İIDZUI ve reami mührü. 

tfde bir ~ile bakalım. hem de yeni bilenmiı. bir tırnak törpü· ayrılır ayrılmaz yolda bizim madama olqnur. 1938 (1146) dairede aaklı ~939 tarihli ve 
Tekrar ıuya doiru döndük, bir "Et ıü, bir de füditi aiız. Böyl• rakı ağzı gi- rutKcldik ve hep birlikte. öi}e yemeji 

,,_yak iziM daha T,aet aeldik. B.olar d.:.. bi kağıt kesecek te hiç görmemittim. yemek üzere, eve gittik. Bittabi hep 
~e doğru gidiyor, fakat mesafenin tahmi- Hallet. Torndaykın bulduğu bozuk sabahki iştl'.!Il o hiç bir fC1 .c;ylemcdi, 
l'Cll üçte iki.inden ıonra kaybol ordu. paraya bakıyordu: Morise cevaben: . ben de hiç bir fCY ıormamaiı daha mu· 

1944 (1147) 

- Gece karides avı l ~ d Belki kağıt kesece~ değil yemış vafık buldum. Ancak akpm ÜltÜ ia~ 
na ge mıı a am - . . • · · ptıu;ak. dedim. Saradan d · . . ıoymaia mahıuıtur, dedı. Ama bu pa· yona gıderken, bu mcseleyı açabildım. 

&teden de çıkmı•tı A eamelb" pir~'. ralara da ne olmuı} Hepııi de kapkara.. - Vallahi, dedi, clbileler beni çok 
" r. ma e ıse erını il kul d .. ""nd" d ·' A'-1 kad Unutmuş mu} Tuh f d v Acaba Roskof, kükürtlü bir. aç mı - U§U ur u. ıı;: ıma o ar prip fCY• 
a ıey, ogrusu. 1 ld" k" ·· 1 v bil cd İf orndayk: }anırdı} Siz ne dersiniz. doktor'? er ge ı ı ıoy emeKe e cesaret e-

- Jieaı pelıı tuhafJ dedi. Hae baka- T Qmdayk: miyonmı. Bana öyle aeliyor ki ellmcleriD 
in~ bu ayak izleri ile ötekiler bir mi} _ Belki. dedi. ama üt.eki cepten de hepıi ayni adamın deiil. iki kiti olaçak. 

Cebinden madent b" t -LHd. bu Jaôriı bıtneUH baLtaım, 0 biç bnr-- Biri bmadau. öteki de ailObi ihtimal :r .. 
ır me re ~ · _..ı. ı..,· _ _J D-----~ il &•--

ye ayak izlerini ölçmeğe baıla~ Soma mamlf.· . " . . Debil ,_. .. ~·Luuwen .._.-:--- c nwaat 
~telci izlere döndük. Onları da ölçtıii. Hallet. üzeri P. R. markelı SÜJDÜt bir arumda bır yerden, belki Dampton. ya· 

- Jki.i de b" bi · ~ ciecli. ki>riı katum ~ Anbt cetftle. ce- hut Brodsteynten &elnıit olacalc. 
~a herif ner ır r~. } .,.,L,~-' .. ketiA cebinden ~ aaalatarlaıla _.ti - Böyle noktuı nokta.una wıl IÖY· 

eye a•tmif c.&UIMl&enDI • _ _J~ L...· ı:- bil" .. } 
RIYmeden &itmedi ,..ı Belki etlaar ea,ya de yazdıktaaı __..a kal_.iei eliao- _. a.ye 

1™ 
1ıirrni1, boğulmu•tur. Şcln~ yolunda bel- raktı. Sonra elbiseleri toplayıp. - Bilha11a elbiselerde bulduğum 

" """' _ı_ -1! kumlardan --1·-orum. dedi. Bilininiz k.i. 
iti ~ izler de buluruz. - Art& ifiuıiz bitti. deil mi> uou&.. AUu.T 

Sahilde y ·ıd f l • · Bakın ne kadar da kum var. Masanın kum da, toz gibi, bir çok kırıntılardan te· 
anm mı en az a yo. gıttı· • .. • . . 

iimiz Mldc, Jı.iç bir •. ~~·Jc Tek- üzeri 'kum doldu.. Aruk bunları dolaba ,cllül eder. Ka.nlar tetkik edilince •· 
te7 gorc:w:ıuı_ h"ld 1t· k 1 · · anl---1·- B . rar döaiip elb=--'--" b ) koyabilir miyim} ı e ı aya ann c.ııuı .......,. enım 

-.en muayenf'ye q a- v k Clılc· tam o ıırada k k I . Tomdayk: bulundugum kum da bu bakımdan ço 
• uza tan, ·ı~tepe en . . ,.,. • . 

Gzerinde iki kiti belirdi; bizim durduğu- _ Her halde beni ıahit diye çağırır- chem~yetlı; hele oır de mikroskop mua· 
~ söriince yammma geldiler. Biri. lar. oaa için baDlan bir dllha muycne :,~~ ~apıl11n. o zaman daha çok ıeY 
~liyede bir kaç defa teadüf ettiğim edeyim. dedi. ogrenınz. 
Jfallet adında hir avµkattı: arkadaıı da Hallet gülüınsiyerck: -Amma ~yni adam muhtelif zaman-
Morriı adında Londralı bir CBTUe~ imif. _ Görüyorum ki bu işin phitleri çok larda muhtelıf yeT)erde '>bulunmut ola• 

.Pen de aıkadllfımı tanl§brdırn. ulihiyctli adamlar olacak. dedi. Buyu· mu mı? 
Hallet bir elbiselere. bir de 

18112 
..Jıilc run. bakın İfİDİZİ bitirinu haber verini- Tren gelmijti. Bu muhavereyi yanm 

J,akbktan sönra: Diz. Ben ııidip dıpnda bir casara fıçece· b...akmağa mecbur olduk, zate~ bir d~-
- Ne olmuıı ~ dedi; bu elbiselerin M· ğim. ha da teknrlıyamaddı:. Ben tatilden do-

laibi nerede) Morriıl de onunla beraber cıktı ben de ncr dönmez kendi iflerimle uğrapnağa 
- Zannederim bybolmu,. bütün meraJunwı rağmen ~nn arunt- batladnn ve belki bGtün bu m~ 
- Omit ederim ki ,eiıre çırçıplak dön- dan sitmeie uaecl-r oldum. Fakat pek unutacakbm, fakat hiç beklenmedik bir 

11ıemiftir. uağa aiıawcliiirnia icin. b- pençıereden h&dietı onu hatırl..,_. .ebep Oldu. 
Arb..da bir gOlf todNm ....,._ ulıtad.tmu göı&,ont.m. '- içia ~ Dltlıetriain on betiae doğra. bir .Un. 

>torris bu~ fenalide alib gösteriyor- nbm da .....m ..w.adiln. meııb• ca.- dwl- 8rodrib beni 
· · · · · T om ... .... _. 11• 7"* ,._le ıeldf, d)ilffltl 8'1tebini anlatıp 

Eczacıbafı 

Yağsız 

Kremi 
( Meşhur Sarı V a.zo ) 

Her yerde bulunur 

DEPO: 

Şifa Eczanesi 



Kuvvet Şurubu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMA-
TiZMA, SIRACA, KE~iK, SiNiR 

hutahklarına, cıhz yavrular, yürüyemiyen, d4 çıkaramıyan çocuklar, 
dermansız ihtiyarlar, ıolS?Un kızlar, vereme istidadı olanlar H A S A N 
KUVVET ŞU R U B U'ndan içmelidir. Kam arttırır, 4tiha verir, 
,ifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmq, içilmesi kolay ve lez
zetli bir 4urubdur. Küçük ve büyük her yqta istimal edilebilir ... 
HASAN DEPOSU Kemeraltı Hükümet Caddesi No. 69 

iZMİR ŞUBESİ: ~ TL: a1so ' 
,. Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşıısı No, 24 TL. 2862 
• Karşıyaka satış yeri FERAH ECZANESİ.. TL. 5023 

lzmir beneberit cemiyetınden: 
İzmir Beneberit cemiyeti bayriyeıinin umumi heyet toplantısı 28. 

5. 39 tarihinde nisab olmadığından bu kerre 1 1. 6. 39 tarihine müsa
dif pazar günü saat 10,30 da lzmirde ismet lnönü caddesinde 520 No. 
lu binada yapılacağından azaların iıtiraki rica olunur. , 

RUZNAME 

1 - idare heyetinin icraat raporunun ve kat'i hesabın tasdike arzı 
ve idare heyeti azalarının ibrası. 

2 - Cemiyetin feshi hakkında karar ittihazı. 
3 -Tasfiye teklinin tayini. 1949 (1137) 

lzmir vakıllar müdürlüğünden: 
idare kapısındaki 5. 6. 39 tarihli ilin varakasında müfredab yazılı 

akara ta talip çıkmadığından 1 O. 6. 39 Cumartesi günü saat 1 O da ihale 
edilmek üzere kira müzayedeleri temdit edilmi§tir. Taliplerin Vakıf-
lar idaresine müracaatları 1941 (1139) 

lzmir muhasebeyi hususiye mü
dürlüğünden: 
Bergama kazası muha.aebei hususiye sekizinci daire tahsildarlığına 

ait resmi mühür zayi obnuştur. Yenisi hak ettirileceğinden eskisinin 
hükmü olmadığı ilin olunur. 1940 (1140) 

Doktor r;ARIS FAKOLTESINDEN 

Hami~ Atamanı M::~tf:~1~~~ğuı 
VE 

KULAK, BURUN, BOliAZ \'e HAN
ÇERi<; llASTALIKJ,ARI UZMANI 

l\lanisa, İzmir caddesi No. 132 

Şen sineması anında 
Saat 3 ten sonra hastaları kabul \'e 

tedavi eder 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah sant 9 

ılan başlı~·arak Beyler • Nwnan za
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

Doktor Operatör 

Sami Kulakçı 
. . Kulak, Boğaz, burun 
ız IR M~MLEK~r hastalıkları mütahassısı 

HASr AHESI DAHiLİYE Muayenehane Birinci beyler No. 42 

MVr AHAssısı TELEFON : 2a10 
l\luayenclıane : 1kinci Beyler sokak 

Ne. Z:i TELEFON : 395G 
Evi : Göztepe Tram\'ay Cad. 992 

TELEFON : 3668 

- -.-.-

lstanbul sıhhi müesseseler artırma ve eksiltme komisyonundan: 
Miktarı 

Cinai Azı Çoğu 

Ekmek 800000 970000 Kilo 
Fırancola 30000 45200 

Karaman eti 97500 119000 
Dalgıç eti 61000 89000 
Kuzu eti 23800 32400 
Sığır eti 53000 64000 

Kok kömürü 2965 3460 Ton 
Kıriple kömürü 1960 2625 Ton 

Kesilmif odun 265 355 Çeki 
Kesilmemiı odun 3700 4850 Çeki 
Mangal kömürü 48500 59000 Kilo 

Sade yağı 29900 39900 Kilo 

Tereyağı 5550 7700 Kilo 

Vejetalin 5000 . 8000 Kilo 

Pırasa 21000 26100 Kilo 
Lahana 11500 15000 « 
Balda 8900 12300 « 
Ispanak 31500 42200 « 
Barbunya 7800 . 10000 « 
Ayşe kadın 36200 . 45800 (( 

Çalı faaulya 3700 . 5000 « 
Bamya 2350 . 4000 « 
Sırık domatesi 2800 3950 « 
Yer domates 19800 27000 « 
Sakız kabağı 20800 28000 « 
Patlıcan 64500 81700 « 
Semizotu 3500 5300 ({ 

Enginar 5000 13000 Adet 

Süt 153000 192000 Kilo 
Kese yoğurdu 11500 
Kilo yoğurdu 13800 

Cekirdekli kuru kaynı 2450 
Kuru fasulya 12800 
Kuru fa.aulya «Akliye hu» 25000 
Nohut 25250 
Pirinç . 54200 
Pirinç «Akliye hastanesinin» 45000 
Y e§il mercimek 1800 
Kırmızı mercimek 16000 
Kuru üzüm 11350 
Barbunya 16900 
Kuru sovan 36500 
Patates birinci mal 48000 
Pat'ltes Akliye için 40000 
Bulgur 45000 

Zeytinyağı 18500 
Zeytin 5000 
Zevtin Akliye için 5000 . 
Sabun 25100 
Yeşil sabun 11350 

17000 Adet 
18500 Kilo 

3450 Kilo 
15700 « 
30000 « 
31900 « 
69500 « 
55000 « 
2500 « 

21350 « 
14800 « 
23000 « 
50000 « 
61000 « 
55000 « 
55000 « 

25200 Kilo 
7200 « 
7500 « 

32800 « 
17600 (( 

Mutbah yumurtası 355000 440000 
Günlük yumurta 190000 285000 

Beyaz peynir 9750 13100 
Kqar peyniri 3600 4900 

Makarna irmikli 5500 7500 
Makama unlu 25000 30000 
Seluiye irmikli 1200 1650 
Sehriye unlu 15000 20000 
Pirinç unu 3450 4350 
Un 22900 29600 
Kuskus irmikli 700 950 

Toz Jeker 69900 88000 
Kesme teker 5000 8000 

Benzin 20000 25500 Litre 
Gaz 5500 8000 Kilo 

Arpa 28500 36500 Kilo 
Saman 7000 9500 « 
Kuru ot 2500 4000 « 
Kepek 10000 13500 « 

, 

iyi SU 3000 4500 Damacana 

Tahmini· Teminat Şartname bedeli Eksiltmenin tarihi 
Fiati 

L K. Sa. Lira K. Ku. Şekli 

------
9 50 7402 81 

14 50 ' 

50 
53 10759 81 
38 50 
38 

18 50 
15 50 

3 20 
2 70 

4 

98 

1 15 

58 

5 
6 
7 
7 

13 50 
13 
11 
20 
8 
7 50 
8 

15 
4 
7 

11 
5 

17 

55 
18 
15 
16 
27 
23 
14 
12 
20 
11 

9 
8 
7 

12 50 

55 
27 
22 
35 
21 

1 50 
4 

45 
70 

25 
20 
25 
20 
25 
16 
25 

27 
30 

18 
16 

6 
3 
4 
s 

65 

7852 32 

1244 33 

2932 65 

664 14 

384 

2447 40 

1883 63 

5568 72 

2447 1.8 

1350 

699 39 

1376 14 

1962 

440 25 

248 25 

219 38 

-
494 Kapalı 23. 6. 939 Cuma Saat 14,30 

717 Kapalı 23. 6. 939 Cuma Saat 15 

523 Kapab 28. 6. 939 Çarıamba Saat 14~0 

Kapah 28. 6. 939 Çarf&Dlba Saat 15 

196 Kapah 30. 6. 939 Cuma Saat 14,30 

Kapalı 30. 6. 939 Cuma Saat 14,45 

'.Açık 30. 6. 939 Cuma Saat ıs 

163 Kapah 5. 7. 939 Çaıpmba Saat 14~P. 

126 

~72 

1m1 

-
J2. 7. 939 CUfamJia Saal ıs 

-

131 Kapall 14. 7. 939 Cuma Saat ıs 

Kapall J9. 7. 939ÇarpmbaSaat16 

- 19. 7. 939 CarfamJ;a Saat 14,30 

19. 7. 939 Çaıpmba Saat 14,~ 

Sıhhi müeaaeselerin 1939 mali yılı ibtiyaçlan olbaptaki prtname ve numuneleri veçlıile eksiltmeye konmuttur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktiı\ 
2 - Eksiltmenin tekli, gün ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat garanti miktarları kartılarında göıterilmİftir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarini No. hı makbm mo. 

kabilinde komisyona vermeleri lizımdir. Mektuplarda teklif olunan fiyatlann hem yazı ve hem de rakamla yazılman kanuni mecbmiyettir. 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerlerini parasız olarak komiıyondan almabilir. Ve nümıme. 

ler her zaman görülebilir. 
5 - istekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçlari için veya bir müessesenin bir prtname dahilinde bulunan bütün ihtiyaci için teklifte bu

lunabilir. 
6 - istekliler 1939 yılına ait ticaret odası vesika.aile 2490 aayılı kanunda yazıli vesikalar ve muvakkat garand makbuz veya &mli mektup-

larını kapalı zarfların içerisine koymaları ·lizımdtr. 7 12 17 21 1921 (1135) 

ızMtR VETERiNER MOİ>OR- Acele kiralık han I! q:.:.. 

LO~ONDEN: • Gazı bulvarında Ziraat bankası ya-1' Satılık Harman 
Bucadaki aygır ~e~sundaki da- nında 18 numaralı han kiralıktır. Res- • • 

mızlıkların ödeın_ıt Tıre Torbalı mı ve h~ daire, yazıhane olma~a Makınelerı 
aıun dukarlarmdaki eıek aygırlarının fcvkal!d elverış· lldir. !stiyenler Gazi 1 ·ı· (R A ~ ) p t '" 
b. lik ih • 1 50070 laf e ngı ız oston • rga a us 
ır sene tıyacı o an yu bulvarında doktor Hultisibey caddesin- ~ (D' • M H ) k" 

6/6/39 tarihinden itibaren 15 gün de 42 numarada diş doktoruna baş vur- ~ ırın!Jc-ı ke b' aaaab ~-:ıs sek!· 

•• 

Unlen 
müddetle eksiltmeye konulmu,tur. sunlar :szerl ay k' hıçer,b. agf. atrl matı-

Doğum ve Cerrahi Kadın th I .. .. 2216139 mb · ['in& arı ço e ven ır ıa asa ı-
hastalıkları Operatörü a e gunu perfe e Telefont 3287 (1134) ~l kt c·· k · t" 1 · • E ·· ·· 'li t d • ,.. .. • de ~ ı ır. orme ıs ıyen erın. ı-

H h tal gunihalu edvı·ı yekt. aımTı li eni c~menın ki Foça Bag~ arası köyu"nde kah-
er gün as arını saat üçten son- e ı ece ır. a p erın prtna- IZMIR BELEDlYF.StNDEN • ~ • B H .. ti 

ra Atatürk caddesi •Eski Birinci . .. k .. h .. . • 
1
vecı . asana muracaa arı. 

meyı gorme uzere er gun veteruıer Batı bot tutulup kemerde te • 5 (1121) 
kordon• 2

2
2 numaralı muayeneha- müdürlüğüne ve eksiltmeye iftirak mizlik hanına teılim edilen bir 1%•----------

nesinde k:~~~: 
2987 

etmek iatiyenlerin 22/6/39 da vili- inekle bir oğlağın vesaik ibrazile --------------
C.iı~~~~z;~a~·r.ıs~ınxıa7~2118m..i!llZlml .. lli' yet daimi encümenine müracaatlan ıahibi çıkmadığı takdirde 14-6- cağı ilin olunur. 

ilin olunur. 39 aünil hayvan pazarında ıatıla- 1945 (1141) 



• 

Dcutsche Le· T. Bovven ~ees Messageries Umdal Oli •ier ve Fratelli Sperco 
·· k Maritimes VllUNI DEMtZ Şürekası Vapur Acentası vante Linie 

ve şure ası A=~! ~,:'· BIRİHCl KORDON REES ADRiAricA s. A. Dİ G. M. 8. H. HAMBURG 
CVNARD IJHE K u M p AN y As 1 ANGHYRA vapuru 5-8 haziran ara- BINASI rEı.. 2443 NAVİGAriONE İTHAKA vapuru 23 mayısta bekleQ 

Llverpool Ve . ZARA motöril 7 haziranda gelir, ayni yor. 27 mayısa kadar Anvcrs, Ro 
Glasaov battı THEOPBİLE GAUTİER vapuru 1 sında bcklcmlmektc ~up ~~dam LONDKA BATn: gün Pire, Korlu. Sti. 40. Brindisi, Valo- dmn. Bremen ve Haınhurg lima 

iP • . uz tarihinde gelerek ayni giln İs- Hamburg ve Anvcrsa limanlan ıçın yük . . için yük alacakt.ır. 
BOTHNİA. vapuru Haziran nihaye- temm . N l' M · ı aya hn- alacaktır. nPOl..0• vapuru 3 Haz.ıranda Londra mı, Durazzo. Gravosa Spalato, Zara, Fı- THESSAilA vnpuru 7 haziranda 

tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pıre, . apo 1 ve arsı y HELLAS vapuru 15/ 17 haziran ara- ve Am•crsten gelip yiik çıkaracak ve ume, Tricsteye hareket eder. niyor. 10 hazirana kadar Anvers R 
mal çıkaracaktır. . rekct edecektir. smJa beklenilmekte olup Rotterdam, aynı zamanda LO&ldra ve llull için yük IJfilO molörti 8 haziran 939 da gelir, tcrdam, Brcmen ve Hamburg için y 

Gerek vapurlann muvasallt tarihleri, Her tiirli izahat ve malUm.at i~ Bi- Haınburg ve Anversa limanları için yük alacaktır. ayni gün Patmo, Lero, Kalimno, İstan- alacaktır. 
lslmJeri ve na"lunları hakkında acenta . ci kordonda l56 numarada LAU- alacaktır. . . LiVERPOOL RArrJ köy, Rodos Bari Vencdik ve Triesteye DELOS vapuru 21 hazir~nda be 
blr teahhilt altına giremez.. Daha fazla rın ERiK1 va ur acen- BEL_GlON vapuru ayın nihayetinde .MARDİNİAN• vapuru lO Haziranda hareket cd~r. ' niyor. 24 haili-ana kadar Anv~ı:s· R 
tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT R~OULt vde.lŞm'"''~ rlca !ıımur bbeklcnılmAnekte ol~~--1:."ı ttc~d~ın, ükHaml - Liverpoldan gelip yük çıkaracak ve ay- BARL~"TTA molürii 14 haziran 939 ~~~~,~'.-Dremen ve Hamburg ıçın 

2353 ı r mür t 
tnsma murncaa e ı ....,.. • · urg Vlı :versa .uuuuı arı ıçın Y a a- • 1 • • ..nır 1 L öAil~ı.ıc. °": te e on numarasma acaa TELEFON : % 3 7 5 caktır. m zamanda Livcrpo ıçın , ..... anca&- dn gelir. ayni gün Pire, Korlu, Saranda, A.&l\IEMENT iL SCHULDT 

M.hne:sl riea olunur. BALKANLAR ARASI HATI1 br. RTO ük" l . I Brindisf, Valona, Draç, Ragosa, Spalato, GL'OCKSBURG vapuru 1 haziran 
ZETSKA PLOV1DBA A KOTOR uOPO 1 vapurunun y en s - z F " L--' kadar .. · t b ld ktarma edilerek Dcnizbank ara, ıume, Tricste ve Vc.nedikc ha- bekleniyor. 3 naz.ırana Anver . - . 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurulq tarihi : J888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası .. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zir::i ve ticari bıer nevi Banka muameleleri 

PARA BbUKTtRENLERB 28.800 ı.tRA 
tKRAMttE YERECEK 

Ziraat benbsmda kumbaralı ve ihbarsız tasamıf besaplannda en az (50) 

lirasa bulunanlara senede (defa çekilecek lrur'• ile apğıdald plina göre ik· 
rmni)'e dailtılacaktrr : 

~ooo Lira 
' Adet LOOO Linhk " 
' • 500 • Uot • 
' • ıso • LOOO • 

" • 100 • (.()Ol • 

ı• . 50 • 5.000 • 
ıa • 41 • '.soe • 
180 • ıt • 3.?0t • 
DİKKAT: Hesaplarmda)d paralar bir sene içinde 5& liradan aşağı düşmi-

reıılere ikramiye Çiktıb takdirde yüıde 20 fazluiy1e verileeektir· . Em'.._ --'e ol iefa. 1 EJICiJ, 1 Biriaci ...._, 1 M.-t" l B~ tarilt-

~~ ~~~ ~ 

• 
Taze Temjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 
Kolonyası 
Erkek Dişi 

M.ASKttl.EN, FEMİNEN, iki cins koku 
Büar çiçeği - Altın rilJB. Limon çiçeli 
~ San hatıra, Leytn, Menekşe. 

Mlher, :rasemhı 

Hilal Eczanesı: 

inşaat müuakasası 
lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri Birliğinden: 
Geımencik, Erf>eyH, Karapınar ve Umurla incir Tanm Sabf Koo

peratifleri depolarına ilaveten birer hurda incir dqwanun infaa açık 
eksiltmeye konulmuıtur. Bu inpatm ayn ayn mUhammm bfİf be
delleri ve muvakkat teminat miktan ile ebiJtme tarih Te uatleri qa
fıdaki cetvelde gösten1miftir • 

Kooperatifin Mulıanüne.;, ke-Muvakkat te- ihale 
lmıi tif beden TI...minat 11.. Tarihi Saati 

Genneıcik 4.088.36 306.63 9/6/939 10. 
Erbeyli 3.161.74 237.13 « c 10.30 
Karapınar 3.161.74 237.13 « « 11. 
Umurlu 3.161.74 237.13 c « 11.30 

1tbu muhammen kıymetler vahidi fıat eaaaı üzerindendir. Bu ekailt
ede ıerek her Kooperatif için ayn ayn, gerekse hepsine birden tek

lif kabul edilir. F.biltme birinci Kordonda lt Handa birlik genel direk-
törlüğünde yçılacakbr. Fenni evrakı aıömıek iatiyenl~ Birinci Kol'
donda Gümrük laqısmdaki İf)ebne haıunda birlik inpat itleri me
murluğuna müracaat edebilirls. 

31, 3, 7 1852 {1079) 

YUGOSLAV BANDIRALl nn u aUPalN· Al, .1 clm' tir rcket eder Rotterdam Brcmen ve Hrunburg i 

Lov""~N •DUML "• vapuru ı e g ış . • , u iV.-• n Cİ'ITA ot BARİ motörü 15 haziran yük alacaktır. 
Lüks • puru 11 haziran 939 pazar GOUJ..ANDniS BBO'DIEBS L'tD 939 da gelir, ayni gün İstanbul, P.ire, DEH NORSKE HİDDEI 

günü Şuşak, Venedik ve Pireden mu- PİRE HA f E O ~L~ vasaltıt edip ayni gün Köstence ve Var- Napoli, Marsilya ve Cenovaya hareket VSL NJ ' ta l 
naya hareket edecektir. NEA ımI.LAS• eder. Cenovada (5.7) Romolo S/ Avus- BOSPHORUS vapuru 20 haziran~ 

nLOVCEN>t Liik<ı transatlantik vapunı ile Pire - tralyn için aktarma nlır. bekleniyor. Diyep ve Norveç için 

vapuru 17 haziran 939 cumartesi gü- Ncv ~ York hattı Pire· Nev - York sc· ROJr ALE NEERLAN alacaktır. 
nü Köstcnccdcn avdet edip 18 hıWran yahat •üddeti 1% gün, NCY - York faan DAISE KVHPAHY ASI AMERİCAN EXPORT LİNE:i, İN 
939 pazar günü saat 12 de.: iPıt hasusi fiatler Pireden hanht ta- DEUCALİON vapuru 8 haziran 939 ~XAMELfA ~puru 19 mayısta 

Pire - Arnavutluk limanlarl - Kolor- rihlcri· tarihinde gclc.rek Burgas, Vama, Kös- lenıyor. Nevyorlt için yük alacaktır. 
Dubrovnik - SpUt Vencdik ve Triesteye • ,.,USTOS 23 EYL'OL EXCHESTER vapunı 9 
hareket edecektir. 1 TEMMUZ 1% Au ' 1.cnceye hareket eder. bekleniyor.. Tuna limanları için 

ANGLO _ EGYPTİAN MAİL LİNE Gerek vapurlann muvasal!t tarihleri, TRİTON vapuru 13 Haziran 939 ta- alacakur. 
PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT gerek vapur isimleri ve oavlunlan bak- rihindc Amsterdaın. Rotterdam ve Bam- D. T. R. T. 

HAYFA - fSKENDERİYEYE hat kında acenta bir teahhüt Altım ~ burg 1iman1anna yük alarak hareket SZEGED vnpuru 25 mayısta beki 
aCAlRO CİTY• LÜKS VAPURU ile Daha (azla tafsilAt 'mak lıçin B'ainci eder. yor. Tuna limanlan için yük ftlacakt:U 

Marsilya için Bcyrat-Hayfa-İskea- 1.5Z ~ UMDAL SVENSKA OIÜENT ıJNE1N TİSZA vapuru 5 haziranda beklei 
bucket tarihleri cinVe içia laareket Kordonda • • BARDALAND moC - 20 haziran 939 yor_ Tuna lhnatılan için yUk alacaktu 

tarihleri umumi deniz A.centalılı Ltd. miiracMl • • onı TİSZA vapuru 19 ma.J'lSla bekl 

2./6/ 939 
16~939 

30-6-939 

10/ 6/939 edilmesi rica olunur. tarihinde gelerek RoUerdam, Hamburg, yor. Beyrut, Portsait ve İSkend · 
24-6-939 T~ : 4072 Müdilriyet ve Skandinavya liman1anna yük alarak için yük alacaktır. 

8-'l-9l9 Teıelon : 3171 
Acenta ~~ motörii 28 Haziran 939 SERViCE MARITIMB 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
S~lann dökülmcsint' V<' kcpeklcnmesine mônJ olur. Komojen ~ kiik

leriai lnıTWtlcndirir YC t.eaıer. Komojen sn~lann gıdasıdır. TaWI l'fllklea.i:JI 
INr.ıılnaa. litif bir rayihası 1"81'dır. Komojen Kanzuk saç elıaliri ...ı eıer::a• .... 
lerle ıtriyat matazalarında bulunur. 

lzmir Defterdarlığından: 
M"" 

lcar D: 
No. 

498 Burnava ziraat mektebinde maa lefeuiilll: IDıwa ı ta 

fabrikaa. 500 
499 DolapLb;ra BaylMırtla .ol<ak 5 No.. .. "· 35 
500 Karıı:raka IOğaldaıyu Medeniyet dak 48 No.. ı. n. 33 
501 Orhaniye ...hallesi Kantarcı sokak 30 ......ı. n. 25 

Y ulmnda yazıla eanalin wı 9: ican 30. S.. 939 taribindm ilk.Jal 
15 gün müddeti~ açık arttınna uaulile mÜ7:ayedıete konulu.ldar. iha
lesi 13.6.939 t.rihinde .U. tünü aat 14 de nn11i emlik müdürlüğün· 
de yapd.aktır. Taliplerin ruulmamen bedelleri iizerinden yizde 7,S 
clepoıDto Rkçesi yabnnelan Te kou&C1t• hbıilum üç sene müddetle 
icara verileceğinden teraitini öjrenuıek ialiyeDJerin miUi eslik mü
dürlüğüne müracaetJ.n ilin olunur. 

30, 7 1847 (1066) 

inhisarlar Çamalb Tuzlası mü
dürlüğünden: 
Tuzlamız çuval anbannda mevcut llılEriMn 33 lııin .det em Ye....._ 

tamel 100 l~ bot çuval attuma yolu ile pıbl..ralgtı... 
Beherinia m11luunmen kıymeti 18 lw llflm'. ç.....a.r her gin ta:&

lade. aıörülebilir. latekliLeriıı ihale güni-.. ı9. 6. 39 ...t 14 de yizde 
7.S temieab wıv.kkale allçalarile alıiıldıe ç-• ıwk-+ laumr 
bulunma lan lüzumu ilin olwuar. 

3, 7, 11 1899 (1117) 

tarihinde gelerek RoUerdam, Hamburg ROVMAIH 
ve Skandinavya 1iman1arma yük alarak DUROSTOR vapuru 9 haziranda 
hareket eder. nfyor. Köstence, Kalas ve Tuna · 

SERY ICE MARİ2'İME lan l~Jn yilk alacaktır. 
Roarnaln Kampanyası JOHNSTOM VARKEN LtNm u 
SUCEAV a 

6 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta 

n. vapuru temmuz 939 ta- i B ~T: v~-- c._1.1 

rihi d ı k M 1 Ce M 
__ ,

1 
n yor. urgas, varna, ~. ~ 

n. c ge ere . . n ta, nova, ıı=iı- Kalas ft İbnil limanlım için yük • 
yn, limanlan lçın yük ve yolcu alarak c8kbr 
hareket eder. • . 
tl'ALYA Soc. An. di NAVİGAZİONE Vapm\amı ~tarihleriyle • 

lunlıırdaki değişikliklerden 11Ce11ta 111 

Triyestcden 14/6 S/NEP'l'UNİA Ce- 1. laıbw 
nubl Afrika için Oktarma alır. su ıyet etmez. 

Trfestcden haziran 939 da S/ROSAN- Daha fntla tafsilAt için ATA~ 
ORA cenubi Afrika için aktarma alır. caddesi 148 No.da V. F. Henry Van 

C da 5 te 939 d S O-
Zce ve Şsı. Vapur acentalığına m .. 

enova mmuz a /R . . 
MOLO A stra1 . . ~-- at edilmesi nca olunur. 

vu ya ıçın a~wırnıa alır. TELEFON : 2007/Z 

İlAndaki hareket tarihleriyle navlun- --------------ı 
lardakl değişikliklerden dolayı nccnta SPERCO vapur acentasına mUra 
mesuliyct kabul etmez. Daha fazla taf- edilmesi rica olunur. 
silat için lkind Kordonda FRATELLl TELEFON: ZOM - zeM 

B Ri S TOL 
Be yoğlunda 
.............................. 

• 

OSMANiYE 
Sirkecide 
..................... 

•• 
B. Omer Lütfi Bengü 

dir 

44 Senelik tecrübeli idaretile bütiiD m\itlerilerine kendia" 
aevdirmqtir._ 

Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• latmıbu 
büttin E~ ve lzmirliler bu otellerde bu1Q4urlar ••• 

u-ayetlsi ~ olan ha otelleria 6yatı.rı da relal.et kabul e 
yecek derecede ucuzdur .•••• 

lzmir Veteriner müdürlüğünden: 
I Vili,et a,P depo.una ait arapçı ft tehider köy~inddü ça1alıılıf 
llır llistiriJip yJjm haline getirilmif tahminen 130 bin ki1o lnmu otm 
Wya y...,.ı..a Ye ..-danklarile aygır deposuna !av!c..ı nakilleri 
bil k-. W ..... &O Mntimden 2080 lim:ra 6. 5. 939 dan iti" itmrl!I 

........ ,. lmaudmuıtmr. 
Taliplerin tenili enh=M üzere her gün veteriner ...:iidıın'4mırımı 

ft elrPll11w1e iftink eden4hin ihale günü olan 22. 6. 939 perıem 
giıım rii,et daimi ew 5 Mu.e müracaatları itin olunur. 

6, 7 1933 (111.8) 

Nafıa vekaletinden: 
Dsjlluwıye ......... if: 
l - Adata regiilitörii intaata k- bedeli (376,Q27) lira (62) il ..... 
2- Ekı.iltıne 17. 6. 939 tarihine rutlıvan cumarieai günü aaal 

de Nafıa Vekileti S.• Umwn Müdiıliit Su Eluilbııae Komiay 
odaımda bpalr arf mulile yapı'-akt•. 

3 - fatekliler ekailtme ıartnameai, mukavele proieai, Baymdı 
itleri aw:nel ~ fesmt .-tname ft 1110.ieleri (18) lira (80) 
"" malaıbi1inde aalar 1111 .. 11 müdiidiiiiııııdıen alahilirler. 

4 - Dsillze,-e aiııeLilınrk içi.. iateklilerin ( 18791) lira ( 1 O) 
rutlulr munkbt teminat vamesi ft eDiltmenin yapd.caiı 
en a tekiz ıün nftl eLiııwle balat..,. ftliadarla bialilıcte bir 
ile Naha Velriletme müncaat ederek bu ile mahA- olmak üzere 
lika alnwlan Te bu -.esiaayı a..z etmelm .-rttır. S. miiddet • • 
ft9ib talebinde balunmıyuılu elm1tmeye _. edemezler. 

5 - lateldilerin teklif mektaPlanm irimi maddede nzdu 
bir IUl n+eliue bdu Sular u .... Miidiidiiiiae mekhm 
hil;nCle -.eıweleai liı+ı+ds. 

Postada olan ıec3uneler lmhl edilmez. (1841) 
17, 22. 27, 1 1648 (984 



General Franko bir nutuk söyledi 
Düşüncelerimize bağlı Alman ve Italyan milletlerine şükran borçluyuz 

iktı·sadiyatımıza zararlı olmuştur Fransa ile Jordona - Berrad itilaf' ı 

Lejyonerleri kral karşıladı Anti komintern paktı için 
Kont Ciano lspanyol elçisini Kral 

JEmanoele takdim etti 
Burgos 6 (A.A) - Dün akıam lspan

;rol F alanjı milli mecliainde bir nutuk ıöy-
• )iyen general Franko ispanyanın harici 

ve iktısadi aahalardaki yeni siyasetini ta
rif etmittir. 

Mumaileyh bilhaasa halihazırdaki en
di~elerden ve mÜJ)<ülattan bahsetmiştir. 

]spanyanm kendilerinden yardım gör
müş olduiu milletlere teıekkür ettiğini 

ııöyliyen F ranko, evvela Portekizden bah
ıetmİ't ve şöyle demiştirı 

Bizim d8.vamıza düşünce itibarile çok 
bağlı olan karde~ milletlere, Parte
kize ve bizimle mesai birliğinde bulun
muş olan aziz Alman ve Italyan miUetle

rine ıükran borçh•yuz. Fransa ile mü ... 
nasebetlerimizjn ;" ~ esası olan J ordano -

• ,;ıi· x , .... •· 

Bcrrard itilifı p!:!.:. bati bir ıurette ve hi- Alman tayya'releTi Hur gos üzerinden ayrılırken 
zim ikhsadiyatımız,ı zararlı b ir tekilde Sözü ikhsadi vaziyetin tetkikine nak- kral, açık bir otomobille limana doğru 
tahakkuk ettirilmi,tir. lngilterede banka- leden Franko ıöyle demiştir: hareket etti ve yolda ahalinin şevkli al-
lanmız eshamının büyük bir kısmı kızıl- Remzimiz ou olmalıdır: kışlaTi1e selamland ı. 
]ar tarafından firarlarının ıon günlerinde istihsal etmek. Gene istihsal etmek.. Kralın iskeleye muvasali.ti boru sesleri 
teıkil edilmiı olan hayır cemiyetinin b e- Daima iatihsal etmek... Milletin hayatı ve mitralyöz çatırdJarile selamlandı. Kral 

itası yüzünden (Sökeatte) edilmittir. Ve için elzem olmıyan ithalata nihayet ver- derhal askerin önünden geçti. Bunlar Se-
münaziünfih bulunmaktadır. meliyiz. Elzem itha1at1 da yavaş yavaş lam duran ve yaşasın kral diye bağıra-

General ilaveten demiştir ki: tahdit etmeliyiz. Bunların yerine milli is- rak hükümdarı selimladılar ve başda 
Muzafferiyetimiz hükümranlıklarına tihsalat hakim olmalı. Nihayet istihsala- müzika olduğu halde geçid resmi baıladı. 

aahip bir çok devletlerin kolonize edil- hmızı, ihraç vasıtalarını arttırmalıyız. 3000 lspanyol lejyoneri de geçide iştirak 

nıeaine hadim olmuş olan eski Liberal etmiştir. 

nazariyelerle mücadele halinde bulunan .. Napoli.6 (ö.R)_-Napoli, ispanyadan ı Her taburdan sonra bir Jspanyol ve 
bazı iktısadi prensiplerin muvaffakıyeti· donen le)yonerlerı ve bunlara refakat bir ltalyan lejyoner grubu yanyana geçi· 
ııi temin etmiştir. lnkı18.bımızın bu mü .. eden Jspanyol 1ejyonerlerini zafer alayı yordu. Birinciler mavi gömlekli olup si· 
meyyiz vasıfları en ziyade itimadsızlık halinde karşılam1~tır. Lejyonerlerin ka· ldhlarını sol omuzlarında, ikinciler kara 
uyandıran i.mil olduğu §Üpheaizdir. raya çıkarılması eabah erken başlamışh gömlekli olup silAhlarını sağ omuzlarında 

Sözü tekrar harici münasebetle-r,. nak· ve Üç ıaat hildisesizce devam etti. Harp taşıyorlardı. 
leden general oöyle demiŞ.tir: limanında ve limanda bütün gemiler do· Bunları Litoryo firkası ve hususi kıta-

Vatanımıza karşı ispanyanın felaketini nanmı~lardı. Saa'. 10,40 da birinci lilo· ı lar: tank mürettebatı, topçular, tayyare
Le~ci etmİ.§ olanlar tarafından tevcih edil· ya mensup gemılerın top salolan kral ciler takip etti. Geçit bitince kral, lspan· 

llllf gizli bir taarruz mevcuttur. Ve bu Vi~tor Emanuelin gara muvasalatini bil- ı yol şahsi~e.tlerini aelô.mlıyarak N~pol.'. sa
taanuz beynelmilel masonluğa yardım dirıyordu. Burada kralı ispanyanın mu· rayına gıth ve sonra Rornaya dondu. 
etmektedir. Şu halde kendimizi ve ihata messili olarak gelen lspanyol dahiliye na- I Bunu müteakıp Ciano tarafından ve
•dilmeğe karşı mukavemet göstermeğe zırı ve faşist yüksek şahsiyetleri bekli· rilen bir ziyafete yüksek faşist ve lspan· 
hazırlanmalıyız. Fakat bütün mücadele· yordu .. Kral vagondan inince, Kont Ci· yol şahsiyetleri iştirak etmişlerdir. 
lerimizde, bu mücadelelerimizin sahnesi ano general Frankonun elçisini takdim Roma 6 { ö.R) - Gazeteler, 1 1 Ha
ne olursa olsun zafere imanımız olmalı, etti. Kral ve nazır bir iki dakika samimi ziranda yapılması mukarrer olan fran· 
7asıflarımızda vahdete ve disip1ine riayet 
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. olarak görüştüler, sonra, imparatorluk sız .. ltalyan atletizm müsabakalarının 
etmeliyiz. birinci mareşalı üniformasını hamil olan yapılmıyacağını bildiriyorlar. 

Sovyet paktına doğru 
Çemberlayn, dün Lord Halifaks 

ve Leh sefiri ile konuştu 
Londra 6 (ö.R) - B"§vekil B. Çem

berlayn öğleyin Lord Halifaks ve Le -
histan sefirini kabul etmiştir. Zannedi\
diğine göre bu mülakatta İngiliz - Fran
sız - Rus paktının akdi için Sovyet hü
kümetiyle cereyan etmekte olan müza
kereler konuşmaların """51Ill teşkil et
m.i§tir. 

Londra 6 (Ö.R) - Son Ingiliz - Fran
sız tekliflerine Sovyetler taralından ve
rilen cevabın Londrada tetkiki devam 
•lmektedir. Yarı resmi lngiliz mehafili 
bu cevabın Ingiltere ve Fransa arasın
da istişare mevzuu olduğunu kaydede
rek Ingiliz kabinesinin içtimaından ev
vel yeni hiç bir şey beklenemiyeceğini • 
ihsas ediyorlar. 

Moskova 6 (ö.R) - Sovyet Cümhu
riyetleri birliği yüksek konseyi 19 Şubat 
1939 da Rusya ile Lehistan arasında im
za edilen ticaret muahedesini tasdik et
miştir. B. Stalin Mare§al Voroşilofla kon1L§Urken 

'' SE T ŞATIR ,, iN MACERALARf: NEZAKET 

Japon gazeteleri umumi efkarın 
tenvir edilmediğinden şikayetçi ... 

Tokyo 6 (ö.R) - Japon gazeteleri, 
hükümetin Avrupa siyaseti hakkında it
tihaz ettiği yeni kararları pek az tefsir 

ediyorlar. Bu kararların Anti-komin
tern paktiyle mahdud olduğu kaydedil
mekle beraber umumi efk5.rın daha zi
yade tenvir edilmem.i§ olması umumi~ 
yetle teessüfle karşılanmıştır. 

Dikkate şayandır ki Alınan - Japon
İtalyan askeri ittifakının ötedenberi en 

hararetli tarfatarı görünmüş olan cKo
konin> gazetesi şimdi başka bir vaziyet 
alın ıştır. 

Bu gazete Avrupa vaziyetinln ancak 
uzak şark üzerindeki tesirleri Hibarlyle Japon başvekili, hariciye ve harbiye nazırları 
ve bu tesirlerle aynı mikyasta Japonya-ı Japonyayı Avrupa ihtilatlarına lüzu - ı reket serbestisini bozacak hiç bir karar 
yı alakadar ettiğini yazarak hükilınetin mundan fazla bağlıyarak A.syadaki ha- ittihaz etmemesini talep etmelOedir. 

Ingiliz hükümdarları 
Kanada içindeki seyahatlerine 

devam ediyorlar 
Lonılra 6 (ö.R) - Kral altıncı Corc 

ile kraliçe Elizabet Kanatlanın şarkına 
doğru seyahatlerine devam ediyorlar. 
Bugün Torontoya varmışlardır. Normal 
olarak yarın Niyagaraya varacaklar ve 
Birleşik devletler arazisine girmek üze
re hududu geçeceklerdir. 

Hükümdarlar hududda Amerika ha
riciye nazırı Kordel Hul ve 1ngilterenin 
Vaşington sefiri Sir Ronald Llndzey ta
rafından karşılanacaklardır. Her ikisi 
bugün Vaşingtondan hareket etmişler -
dir. Birleşik devletlerin her tarafından 
bu münasebetle V"§ingtona ziyaretçi 
akını başlamıştır. 

Kral ve kraliçe dün bekleruniyen bir 
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ziyaret yaparak dünyanın en mühim ni- ,/'""" ~· 
kO'l madenine inmişlerdir. Bu maden '·•:.il#> .... 
dünya nikel istihsallltının yüzde 80 nini 
vermektedir. Majesteler zeminden 2800 lngiliz hükümdarları Kanada ••11alı atlerinde 

kadem derinliğe kadar maden ocağına, mişlerdir. Madenin ne suretle çıkarıldı- ı denden bakır, altın, gümüş, platin ve 
inmişler ve yeraltı treniyle seyahat et- ğı kendilerine izah edilmi§tir. Aynı ma- Libidyon madenleri de çıkarılmalı.tadır. 

Doktor Şaht'ın beyanatı 
Alnıanya yalnız ham madde istiyor. 

Bu da sulh yoluyle halledilecektir 
Londra, 6 (Ö.R) - Eski Alman eko-

nomi nazın ve Rayşbankın eski reisi Dr. 
Şaht Seyl§.n adasında Kolomboya çıkar
ken yaptığı beyanatta dünyada, yalnız 

bazı dev !etlerin toplantısı halinde olan 
bir lig değil, fakat hakiki bir milletler 
cemiyeti teessüs ettiğini görn:ıek arzusu
nu bildirmiş ve sözlerine şu suretle de
vam etmiştir : 

- Alınanyaya gelince, onun istediği 

yalnız ham maddedir. Bu son meselenin 
de yakın bir Atide sulh yoliyle halledile
ceği fikrindeyim .. Diğerleri makul dav
ranmak şartiylc biz müzakereye daima 
hazırız. 

Alınanya, İngiltere de dahil olduğu 
halde, diğer bütün memleketlerle daha 
sıkı ticari münasebetler tesis arzusunda
dır .. 

Berlin, 6 (Ö.R) - Almanya ile Es-

ltalvan 
- -&

Seiiri Haliiaksla 
görüştü .. 
Londra, 6 (Ö.R) - İtalya sefiri B . 

Gr andi h'U'iciye nazırının dairesine gi
derek bir saat kadar Lord Halifaksla 
görüşmüştür. Bu mülakatta iki memle
keti alAkadar eden muhtelif beynelmilel 
meselelerin tetkik edildiği tahmin olu-
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tonya ve Letoııya arasında ademj taar
ruz pa1.·tları yarın imza edilecektir. Al
man hariciye nazırı tarafından davet 
edilen Estonya hariciye nazın bu ak
şam Berline gelmiştir. Letonya harici;ı'e 
nazırı yarın sabah gelecektir. 

Tallin, 6 (A.A) - Estonya baricly8 
nazırı Selter bugün tayyare ile BerliııS 
hareket ederek Alınanya - Estonya ade
mi tecavüz paktını imza edecektir. 

Pakt bugünkü çarşamba günü iııızl' 

edilecektir. 
---"'---

Fahri doktor 
unvanı verilecek 

Hitler ve Ribbentrop 

Nevyork, 6 (A.A) - Jean Zay ile re
fikası De France vapuru ile buraya gel• 
mişlerdir. Jean Zaya bugün Kolombiyl' 
üniversitesinin fahri doktoru unvaru ve
rilecektir. 

lta lya 
Kültür 

- Bulgaristan 
a nlaşrn ala rı 

Sofya 6 ( A.A) - H avas ajansından: 

arasında 
imzalandı 

Bulgar başvekil i ile ltalyanın Sofya orta elçisi dün bir kültür anlaş
ması imza etmişlerdir. Bu anlaşma Bulgaristanın diğer memleketlerle 
akdettiği benzeri anlaşmaların hududunu geçmemektedir. Bununla 
beraber şurası kayda şayandır ki orta mekteplerde l talyan lisanı b u 
anlaşmada mecburi lisan olarak kabul edilmiftir. Bu da Bulgaristanıll 
Arnavutluiun iJgalini fiilen tanllXll§ olduğunu da söstermek.tedir. 


