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Londrada yeni hava limanı 
Londra 8, (ö.R) - Londra belediyesi ıehrin 

ıimal prkiainde yeni bir bava limanı teaisini ta.. 
vİp etmİftİr. Avrupamn en modem bava liman
lanndan biri Olacak olan bu tesisat bir milyon 
lnailiz lirumdan fazlaya mal olacaktır. 

,.___. ___ _I L ELEFON: 2697 

ilin münderecatından gazetemiz meauliyet kabul ebnez. 
Cümhuriyetin ııe Cümhurlyet e•crlnift bekçbl, aabahlan çıkar siyad gazetedir Yeni >... Mad.aemcla S.ı•L ,m. 

ET 

lngiliz hükümdarları Vaşingtonda 
--------------------------~ 

llllli Şefimiz Yalovada Emsalsiz zafer tezahür-
Kö ylerden gelen halkın coşkun leri ile karşılanddar 

tezahüTatile karşıla!!-dı.. ARiS • 
sevınc 

' 
u 600. bin kişi hükümdarları alkııladı. Bütiin JnÖDÜ Amerikan gazetelerinin heyecanlı nefriyatı 

-·-• 
Ay sonunda Ankara. 
ya avdet eJecelclerdir .. 
İstanbul, 8 (Telgraf) - Millt Şef is

met İnönilyil htunil bulunan huSUst tren 
İzmite yaklnş:ırkcn carı dolduran halkın 
heyecan ve sevinci son haddini buhnuş
tu. 

---'-tr·---
Geimcileri ıerel İne 
bir z;iyafet verildi 

-*~ Istanbul 8 (Telgraf) - Diın limanı .. 
mıu gelen 'Yunanlilan,n Aria 'adındaki 
mektep gemisindeki bahriyeli ıillh~ 
diJ.lar bugUn merıWaııle Tabiıiı ftbi®ıo 
tine çelenk &oymUflarihr. Meraslm<le 
deni% harp li.seainden, ~ detılı •I'" 

ba, o.kulundan da birer kıta ham bcılUDt 
mllfhır. 

Milli Şef Ankaradan ayrılırken - Tayya,.e postası -

Cilmhurreisfmiz İzrnittc ve Derincede 
haHon, içten gelen coşkun tezahUratiylc 
iltikbal olundular. «Varol İnönü• sesle

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE - Hükümdarlar halk araS'lnda 

Misafir bahriyeliler ,erefine 'J'araby .. 
da bir ziyafet verilmiş, akşam saat 13 • 
de de harp akademisinde bir çay vertlııı 
mi§Ur. 

Barem 
Layihası 

---~·---

Kat'i şeklinı 
Almak üzeredir 

-fr-
HAXKI OCAKOOLU 

lktısad Vekili mühim 
bir tamim gönderdi .. 

Bütün sın'ai müesseselerın Izmir fua
rına iştirak etmeleri matluptur .• 

Vaşington, 8 (Ö.R) - İngiliz hilkfun· halk yığınlariyle dolmuştu. Hava sı.Cak, 
darlıln Vaşingtonda emsalsiz :zafer te- sema bulutsuzdu.. Kalabalık arasında 

uıhUrleriyle karşılanmışlardır.. Sabah bilhassa beyaz kostUmler en çoktu. 
saat aekizden itibaren, ittihat gannı be- BUtUn htikümet mernurlanna, nıUes
ya:ı saraydan ayıran 32 kilometre uzun- sesat müstahdemlerine ve mektep ço-
lu~dnki Pcnsilvanya caddesi kesi! - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

.................................................................................... : 

lstanbulun Eminönü meydanı 

planı Vekaletçe tasdik edildi 

• • • • • • • • • • • • • • 
.................................................................................... 41 

Arla getnlSl Pazarteal gUnU limanunuto 
dan ayrılarak K&tenceyi ziyarete gide
cektir. 

== 
Paris Radyosu 

-'i.-
Tlrk • Fransız anlapna· 

suun netlceleadletnl 
bildiriyor 

,,,,;. 8 (ô.R) - Anlcarcula 
bildiriliyor: 

,rttn.s WlyiiJı .ı ~. B. MaiwlC 
,,.,... ..,, ı' "• f:.lci,,. .,.,. 
t•ıfM gitl.,.elı hariciye odili Ba'
Sar"fOllıı ile Tiirlı - Fraıu~ an ı6 
ı..,..._... HtieelenJirmiflaJir_ 1 
BiMii ROltlalarda taın bir itilaf. 
W.ıl (J .. ...,..., • 

Ankara 
---..t:,-----

T ı p f akiiltesi 
inşaatı Temmuz
da başlayacaktır 

--<:r
Faktllte, 800 yataklı 
hastane De birlikte 
a milyona mal olacak 

Sir Vilyam Strang tayyare ile Moakovaya gidecek 

Ankara Tıp fakültesinin kabul edilen projesi 
- Foto muhabirimizden tayyare ile -

yanında istimllk edilen kısma inşa edi. 
lecek olan bu binaların plAn milsabaU. 
aıru Fransa hUkUıneti mimarı Jcan WaJ,. 
terk~tır, 



SAHIFE2 

Alaşehirde imar 
faaliyeti genişliyor 

Asri mezbaha ve asri mezarlık yapılıyor 
Cümhuriyet meydanı tanzim 

ediliyor. Yeni beledi ye binası 

l'ENI ASIR 

~ 

~ ŞEHiR HABERLERi, 
Dr. B. Uz 

---tr·---
Genclere ve cocuklara 

' . 
bir beyanname 

nesretti .-
-tr-

Sevgili çocuklar, gençler, 

Bır Otobüs faciası oldu 

Tire yolunda bir yolcu
nun beyni parçalandı 

1·Barem 
Layihası 

---tr'---

Kat'i şeklini 
Almak üzeredir 

--rtr-
HAKKI OCAKOCLU 

Kültarpark sizin için yapıldı. Burada Adlıye ha"dı'se _ye el koymuştur - BAŞ TARAFI 1 nci SAYFADA --
güncs altında temiz hava teneffüs ede-. . 
rek, çiçek, ağaç ve yeşilliklerden neşe Tirenin Zencirlik,. ·ı yolunda müthiş zünden sağda ve solda bulunan Hayıt bir nimet mukabilidir. • 
alarak boş zamanlarınızı ~en ve mesut bir kaza olmll§tur. (. _,niş belediyesinin kökleri Hayreddinin ceketine ili.~eorek işin prensibi bakımından iktısadı 
geçiriniz... 303 sayısında kayıtlı şoför Ali Kayanın zavallı adam otobüsün altına düşmüş- ve mali müesseseleri diğer devlet te-
Kültürparkın müzelerinden, hayvan- idare ettiği otobüs evvelki gün Tire pa- für. Makinenin sağ arka tekerleği altın- şekkülleri ile müsavi bir vaziyette 

lar bahçesinden, oyun yerlerinden isti- zarına gelmiş ve akşam saat sekizde tek- da kalan Hayreddin, başından ağır su- tutmak imkanı yoktur. 
fade ediniz.. rar ödemişe dönmek üzere Tireden ay- rette yaralandığı gibi çene kemikleri de Ve bu vaziyet dünyanın her tara-

Memleketiınizi güzelleştiren, kıymet- rılmıştır. kırılmıştır. fmda da böyledir. 
lendiren Kültürpark ve diğer buna ben- Tire - Gökçen yolunu takip eden oto- Vecft içinde hastaneye kaldınlan Hay- Mali ve iktısadi müesseselerin ba· 
zer eserlerin hepsi sizindir. • büs Zencirlikuyu yolundan geçerken reddinin beyni akmış ve hayata gözleri- şında bulunan bir çok müdürlerin o 

Sizin için hazırlanan bu escrlerdfı'ı is- Ödemişli Hayreddin otobüsün sağ pen- ni yummuştur. Adliye Mdiscyi truıkika memleketin baş vekillerinin üstünde 
tifade ederken onların ne büyük müş- çcresine tutunmuştu. Yolun darlığı yü- başlamıştır. aylık aldıklarını kendilerine temettü 
külatla ve emek sarfedilerek n:ıeydana -------- hisseleri temin eylediklerini medeni 

getirildiğini unutmayınız. 23 yaşında bir genç kız dünyanın her köşesinde görmek. 
Bu güzel eserleri muhafaza etmeğe, hUlmak., buna dair yüzlerce misal 

. . . . . kınp bozmamağa, dikkat ediniz. saymak mümkündür. 
Alaşehir, 8 (Hususi) - ~hr~ be- lrıbeye gelmlş bul~~~dır .. ~'.°a, hl- Sizden rica ederim; B ı d Bizim bu mevzu üzerinde bu ka-

lediye reisi, kıymetli bir ıdarecı olan tam bulunca beledıyernızın butUn kol- 1 - Parklardaki ve yollardaki çiçek- ı•r namus mese esı•n en dar israrla durutumuzun sebebi 
kaymakamımızla elele vererek memle- lan ayni çatı altında toplanacak ve ça- leri ve ağaç dallannı kopamıayııuz. aşikardır: 
ketin çehresini değiştirmeğe çalışmakta- lışma bittabi daha iyi bir şekle gire- 2 _ Parklara ve sokaklara kağı~ çöp • • 1 d Türkiye Milli Bankacılığı çok a% 

dular. cektir. ve meyva kabuklan atmayınız. annesını ag"' ır yara a 1 lJa • •nd b··---:L b 0 

• t_! fa ~• Belediyemizin yeni bütçesinin tatbiki- yı r ıçı e Uy UA ır IDIUJa ın .... • 
Belediyemiz, yeni bütçesi ile yolları 3 - Parklara ve sokaklara tükürme- har olmu§tur. Baılka:lann, müdür .. 

ne ba§Janmıştır. muntazam hale koymağa, kaldınm ferşi- yiniz. memurlanna umumi geçim ecviyeti· 

Her yıl olduğu gibi bu çalışma devre- yatıru genişletmeğe çalışırken belediye- 4 - Sun'i göle ve havuzlara taş ve Tevkı·f edı·ıen kız hadı·senı·n ne nazaran niabi bir refah temin ey· 
ılade de §ehrin imarına daha fazla bir ler bankasından yaptığı istikraz ile de çöp atmayınız. genç liyehilmiı bulunmuı bu inkipfıo 
elwnmiyet verilmektedir. Halkın en bü- asri mezarlık ve mezbahayı vücuda ge- 5 - Hayvanlar bahçesindeki ha~- b . 1 kt d. bqlaca amillerindendir. 
,.uk d~ ~~· ~ ~ tirmeğe ehemmiyet vermektedir. lan rahatsız edecek muamele yapmayı- Se ebioİ gız eme e lr Diğer ikbwfi Devlet müeueeele--
~ b~ şekilde ıslih ve tanzim ıçm be- Ebedl Şefimiz Atatürkün heykeli rek- ruz ve onlara zararlı yiyecekler venne- Kemalpaşa kaz.asının. Kızılca köyün- suçlu Ayşenin validesi .,. 41 yqmda - rinin muvaffakıyetli netayicinde re-
lediı'emız her gUıı bununla m~gul ol- _..ı:•---L lan Cümh . t d yiniz. fah ab I w •• 

__ ,, . pis halkı z~ o unye mey anı de Kapaıı mahallesinde müessif bir hl- dır. .eviyesinin ni i üstün ügünull 
makta_ ve Kuuıçenuı. suyuna e'""'lı bir -kilde 1taıWm olunacaktır. 6 - Oyuncaklarla oynarken kırma- bebini -=-1:.. '-·- • 1 · k la h'-1- •• ··ıebilir· -L-.ı:~ eda u.ı--k 1 ı.... ..._ - ..ı: __ olm.nw. ve bir .,.,. .. ,. kız, öz anasını HAd.isenin se . . ~,en &enç AA&.o vcrım en o y IUA aonı . 
.,,~en v e • ..u~ çare ere ~ Şehr' div l . 1 . .. 1 magva dikkat ediniz wae - b~~ N ed k ldı k 1 k • . ın ger umum ış erme, J:uze - · . bunu cailenin namusiyle alikadar> bir er e a i mem e etimızın. 
vurulmaktadır. . .. . . .. . . . Biliyorum, zaten hepiniz bu soyledi- tabanca kurşuniyle ağır surette yaraJa-
• fstilcll1 harbinde Ala~ belediye bi- leşmesme butçe nısbeti uz.erınde ıtina v• t1 . Oiı hldise olarak ifade e~ür. enerjik, kabiliyetli iş adamlarına ge-

dil ektir Şehr. · · tabil ·· llik1 gım hareke en yapmıyorsunuz. un mıştır. Bn. Fatma sol kalçasından yaralan- niş ihtiyacı vardır. 
nast knl yığını haline gelditmden bele- e. lccmaruf. 1 ımızınkız guze e- için sizden şunu da rica ederim ki. böy- l 23 la da A d.ında b. 
·diye şimdiye kadar icar1a bir binada ça- rıy e 0 an San kaplıcalarının k ede ka~ .... t .. ~ Jıat- Suçu, yaş nn yşe a u- mq ve hastaneye kaldın.lmı§tır. Suçlu Bunları yetiıtirmek için it saha· 
•·~ d noksanları belediyemiz tarafından ik.- le hare et n ar ~uuzı v~ kızdır. Muhitinde gayet eyi, halim se- kız hakkında adliyece tevkif kararı ve- smda temayüz edecek simalara ge-
~ıyor u.. . . . . . tA kendinizden büyükleri görü.rseniZ on- 1 kad n-:~ 

Bu defa memleketin en mutena bir mal edilmiştir. Şımdi kaplıcamız ter te- .. . kitd ikaz _..ı:-=- llm olarak tanınmıştır. Yara anan ın r~tir. nişçe bir refah elde edebilmek iın· 
. . . .: il üh t nl lan munasıp şe e ıı:uu,ıu.. B 

verinde modem bir bina yaptırmakta ve rruz, cazıp vazıye.. e tenezz re e- v 1 kl kanlarını vermek lazımdır. u iın-
~in bu ihtiyacını tatııiin etmeğe ça- rinin gelmesini bekliyor. Sago un. çoet.ı ar:Ör. BEHÇET uz Mahsul Yüksek mühendis kanları hkayan bir eiatemle yalıuı 
Iİşmaktadır. İnşaatın ikmali kuvvei ka- RizA KAYA İzmir Belediye reisi adam yetiştirmenin yollarına engel 

--.&- çıkarmış olmaktan değil, mevcutları 

Tevzi edilen toprakların" 
Borçlanma İnuamelesi 

-*-
Galatasaray 

Yarın Alsancakta A~eş 
sporla oynıyor. 
Milli küıne şampiyoiıluğuna namzet 

olan Galatasaray takımı yann Ateşspor 

tkl numaralı mmtakada isk.ln olunanfnun 21 inci maddesi mucibince iskan ile, pazar günü de Doğansporla oynıya
&'çmeolerle göçebelere ve oakledilen 1 emrindeki topraklardan ise bu gibi top- caktır. Öteden beri İzmirde müsait in
ph•slara verilen evlerle, bu gibi halka raklann 1914 senesi vergi kıymeti mev- tiba bırakmıyan Galatasaraylı gençlerin 
n yerli toprabız çiftçilere tevzi edilen cut bulunduğu takdirde bu kıymetin bu seyahatlerinde kuvvetli bir idareye 
Jopraklann borçlanma muameleleri dört misli, pyet bu kıymet mevcut de- malilt bulunuşlan muvaffakıyetleri için 
'1aklcında viliyete bir tamim gelmiştir .. ğilse civarında bu seneye ait vergi kıy- bir delildir. Nitekim geçen sene, eski 
'l!!vlıerin borçlanma muameleleri §Öyle metleri malOm bulunan mümasil ve mu- Karşıyakalı Vahinin idaresizliği yüzün
yaplacaktır : adil arazinin 1914 senesindeki vergi kıy- den gazete sütunlanna aksettirilen de-

l - Göçmenlerle, göçebelere ve nak- metinin dört misli ayni surette borçlan- dikodular, Galatasaray çocuklanna kar-
lolımanlara iskin tahmatmdan ev yap- ma riıikdanna esas olacaktır. şı iyi hislerle meşbu olan İzmir sporcu-
tınlm.ış ise yaptırılan bu evin ô:ialiyet Bu emrin vürudundan evvel yapılmış 1annı gücendirmişti. 
Bati, borç mikdarına esastır. Maliyet fi- veya tekemmUl etmq olan borçlanma Galatasaray oyuncu kadrosunda Os-
ati içinde arsa fiati dahi dahildir. Veri- muameleleri değiştirilmiyecektir. man. Adnan (Eski Ateşli), Faruk, Mu-
len ev, her hangi bir surette iskfuıca sa- ff sa, ruza. Celil. Bedii, Sal!hettin. Ce-
tm alınmış olan evlerdea ise satış be- Sıhhat vekiletinden gelen ikinci bir mil, Boduri, Serafin vaı'dır. Aynca Yu-
deli, borçlanma mikdarına esastır. tamimde, 716 sayılı borçlanma kanunu- suf, Murat ve Nino da ihtiyat oyuncu-

Verilen ev, emvali metrfikeden ise nun ikinci maddesi mucibince kendile- lardır. 
tahsilin yapıldığı seneye ait safi iradın rine tôprak verilen yerli çiftçilerin borç- Galatasaray kAtibi umumisi Fehmi 
on misli, borçlanmaya esastır. !arının 928 senesinden itibaren 20 se- Ateş, kafileye riyaset etmektedir. ' 

a - Göçmenlere, göçebelere ve nak- neye taksitlenmcsi ve bu tarihten son- Milli küme şnmpiyonluğuna namzet 
lobmanlarla toprağa muhtaç yerli hal- ra geçen her senenin yirmi seneden ten- olan Galatasaray takımına muvaffakı· 
ka verilen topraklar, iskAnca istimlAk zili suretiyle muamele ifası doğru ola- yet temennilerimizi bildiririz. 

ol-.Uf veya her hangi bir suretle sa- mıyacağından 928 senesinden sonra ken- J • ı · mG ( 
tm almmı§ ise istimWc veya satış bede- dilerine toprak verilenlerin de yirmi n gı 1 z ener a 
llıWa tevzi edilen toprak dekanna isabet senelik. tecilden, toprak aldıklan tarih-
e4m m.ikdar borçlanmaya esastır. ten itibaren istifade edecekleri villye- konsolosu 

-*
Vaziyeti hakkı~da 
alınan haberler 

B. Muammer Tan su d~ hayal sukutuna uğratmanın ac• 
• • • neticeleri ile karşılaşmaktan endişe 

Beledıyeden çekıldı ediyoruz. Zira Devlet kadrosunda 

Belediye mühendislerinden bay Mu- temayüz eden simalara serbest ha: 
Dün, mmtakanm her yerinde sağnak t.__,_! · d '-- b' kaç misli 

anım.er Tansu Avrupada belediY• hesa- ya~ J§ a amıarının ır 
halinde yağmurlar devam etmiştir. Ya- hına yüksek mühendislik tahsili yapmş kazanç temin eylediklerine memleke-
ıNlar yazlık mahsf1le ~aydal_ı olm~a bulunmasından dolayı belediyeye kup timiz içinde bile sık sık şahit olmak .. 
'beraber, memlekete gelir temın eden ih- taahh-t wv• _1..._ b -·~ !......--1•L tayız. 

ahs 11 · d ks · . b u e gı -.&a u~\Ulo. ~ mec- ~ 
r~cat m u erm ~ e ensıne u mev- hurt hizmetini doldumıut bulunduğu Yarın müktesep haklarını bile tanı~ 
sımde zararlıdır. Zıraatçılar, bu sene cih tle vazü · d istifa tmiştir mamak mevkiinde kAJmaları melhuz 
havalarda bir fevkaladelik olmasını en- e esın en .. e · adamların hayal inkisarile karcıılaf"' 
d. il k ıl d klar iz! · 1 Haber aldığımaa gore bay Muammer · -s • 
ışe e arş a ı mı g emıyor ar. . mamalarına imkan tasavvur edilır 
Çeşmede yağan yağmurlardan çiçek- =~-K~çalıt -~da 25taahhsayılıllt~- mi>.. Bu gibiler daha cazip tek.lifleri 

te olan anasonlar z.arnr görmüştür. Ke- ır ınşaa .7'"'-'u aÇllllf il- d ı· b·1· 1 ., 
leri ı · -L :ı--- ı........ ha re ey ıye ı ır er mır ... 

malpaşaya ve Seferihisara dilşen yağ- Ye ugraşm-. ou.=~ serM:l't\. yata B · · d' k. ba IA hat• 
murlann zararsız geçmekte olduğu bil- atılmıştır. .. uknunl ıç~ndır h ı Arkemh.l~yı 
di · · B böl · · h · Belediyemız· de mı ... ;,cfe hizmetıen· .,.ı.. muza ere erın e ususı a ı ıyet ve riliyor. ergama gesının er yerme o- -u- ı· aka .. w ffak l -L 
bol yağmurl:l! yağmıştır. kat eden bay Muammer Tamuya serbest ıy t gostermege muva o a~ 

y • 1 'lir kaz d b ' il hayatta da değerli muvaffakıyetler dile- elemanlarımızı sıra memurlardaıı 
_,_,_~~ur art.~tilnlee . asın ~ t ıçışten nz· ayırd edici hükümlere değer vcrm~ 
eAllllen ve u n zarara ugra m ır. ·· IA d 
Pamuklarda da cü.z'i zarar vardır. -•- azı~. ır. • •. 

Resml b. kamd ld ttiv· · Ol --•-- Muktesep haklan hasaasıyetle ıno.-ır ma an e e e gunız çti Ye 87aa-aaa- · · 
malumata göre bu mevsim yağmurlan- dafaaya ~tıyaç vardır. 

k lt ·· · d ı b. t · · ol dalreslnla kadrosa Ocretlı memurlara da Devlet me· 
nın re o e uzerm e esas ı ır esırı - . . • 

Mıntaka ticaret müdtlrlQj(lne mer- murlarınm haiz bulundukları emnı• mıyacak, fakat üzümlerin maliyeti üze-
rinde tesir yapacaktır. but ölçü ve ayarlar dairesinin kadrosu yet ve tekaüdlük haklarını teşmil ey-

gelmiştir. Kadro eskisinin aynidir. lemeği, elde edilmesi istenilen te3· -- Ayarlar müfettişliğinin adı ölçUler dülün tabii bir icabı saymalıdır ... 
Valinin teftişleri kontrolörlüğü olmuştur. HAKKI OCAKOCLV 

Vali B. Ethem Aykut dün öğleden 
sonra daireleri teftiş e~ ve çalışma
ları göWen geçirmiştir. 

>oS 

DALLARDAN SESLER: 
-*- ••••••••••••••••••• 

Adliyenin yaz tatili 
Kr lın .rwldö tlmü Adliye dairesinin yaz tatili 20 tem-

a t7 - n muzda başlıyacak ve 45 gün devam ede-

Verilen topraklar, 2510 sayılı kanu- te bildirilmiştir. Dostlar 
•••••••••••••••••• 

Yabancı ihtiyat erlerin yoklaması 
lzmir askerlik şubesinden: 
310--330 dahil doğumlu yabana ihtiyat erlerin mutat senelik yok

lugaJ.n 14 Haziran 939 gününde bitecektir. Mezkôr güne kadar ih
tiyat yoklamasını yaptırmıyanlar haklannda kanuni muamele yapıla
caktır. Bu sebepten mağduriyetlerini mucip olmamak üzere hemen 
tuf>eye gelerek yoklamalannı yapmalan mecbur bulundukları bir kere 
daha ilin olunur. 

münasebetiyle bir cektir. 20 Temmuz - 5 eylfil tarihleri 
kabul resmi terf1p em, arasında nöbette bulunacak mahkeme
İngiltere ceneral konsolosu, sa mafes- ler ve hak.imler tesbit edilmiştir.. Tatil 

te kral altıncı George'un doğum günü devresinde acele işler intaç olunacaktır. 
dolayı.siyle dünkü peqembe günü saat -•-
ıo.ao - 11.30 arasında Alsancakta kAi.n Torbalının haritası 
İngiliz konsoloshanesinde bir kabul ~ Torbalı kasabası hali hazır haritası 
mi tertip etmiştir. .. yeniden yaptınlacaktır. Nafıa vekAleti 

Büyük Britanya kralının yıldön~u bu hususta vilAyetten bazı malOınat i.s
münascbctiyle yapılan kabul resmıne te • tir 
vali B. Ethem Aykut, Belediye reisi DUŞ • 

Dr. Behçet Uz, daire şefleri, konsoloslar 
ve İngiliz kolon.isi iştirak etmişlerdir. 

--- UI--
-·-Nİ:zmdYET 

'
~~~~~~~~~~~~~~~ ikizli cinayetin faili 

ucuz YAZ FİATLERİYI..E 1 Ali osmamn dün Dk 

İzmir Merkez Sıhhat memuru Neşet 
Öztüre bir ay, Kınık belediye ebesi Mil
rüvvet İyisona bir ay mezuniyet veril-
miştir. 

Elhamra Sinemasında sorıusu yapdc1ı 
Tepecikte Bn. Ayşe Münevverin ve 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN bir arkadaşının ölümü. üç kişinin de ya-
FILANSIZCA SÖZLÜ İKİ BÜYÜK rtı.Jı\1 BiRDEN . ralanmasiyle neticelenen cinayete ait 

l •• OTOMOBtl.J,t .t\ŞJKLAR dosya ağar cc7.aya verilmi1 ve suçlu Ali 
Baş rollerde: CLODE'ITE DARFEUİL - CLUDE l\IAY Osman dün ağır ceza kaleminde sorgu-
2 •• KONTES VALEVSKA ya çeJcnmiştir. 

Baş roDerde : GRETA GARBO - CHARLES BOYEB Ali Osman sorgusu esnasında sorulan 
AYRICA : Beşinci Büyük Kurultayın açıbf töreni ,.c Milli Şef, Ebedi Şe- suallere cevap vermemek, dosyaları ka-
{in manevi huzurlarında ve Ankarada yapılan Büytik At yanşlarında.. ~ ve gayri şuurl hareketler ta-

-*-Dkokul smaYları 
İlk okullardan bu sene memn ola

cak çocuklarm sınavlanna dün başlan
Illl§tır. Sınavlar on beş haziranda ikmal 
olunacaktır. Dün ilk okullarda sergiler 
açılmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gelenler, Gidenler s ......................................... 

FtATLEB: Salon %0 .. Birind 25 •• Balkon 30 •• Hususi 48.. kırunak suretiyle garip bir rol oynallllJ- İzmir mebusu Nazmi İlker İstanbul-
Cumartesi talebeler 1 ve 3 seanslarmda 10 kanq... tır. dan, maarif miliettişi Besim Kadirgtin 
SF.ANSLAR : OTOMOBtuJ AŞIKLAR: 5 ve t da.. V ALEVSKA 3 ve 7 de Suçluya 28 haziran tarih.inde muhake- Ankaradan gelmqlerdir. Maliye müfetr 

t Cemal Aııkaraya &itmiftir. 

Meşhur Çiçeron: 
- Hakikt dostlarımrz; kendilerine çekinmeden her hakikati söyli~ 

yebildilderimizdir. 
Diyor. 
Çiçeronun ; hakiki dost tayininde isabet; hakikati söylemekte cUll'" 

ret; hakikati bulup çıkarmakta meharet gibi üç müşkülün arkası~ 
attığı cHakiki dost> hakikatte yok demektir. 

Çiçeron gelsin de bugünün insanları içinden hakiki dost seçsin. 
Hemen hemen hcrkea kafa.mı çıkarına bağlamı§, dost .rolü oynıyall 

bir artist oldu. Maskelerini indirebildiğimiz; c Yalancı dosb diye darıı
galadıklarımız ancak rolünü beceremiyen acemi artistlerdir. Rolünü, 
aksamadan yapabilenlere tam ve kamil bir imanla 5Al'llmakta kuaııt 
ettiğimiz yok. 

Bizi bir gün inkiaara uğratan mahir artist; dalgınlığa gelerek rolünÜD 

icaplarını ihmal eden artisttir. 
Her geçen gün maddileımek kabiliyetine biraz daha hız vererek gC" 

çiyor. ölü gözünden Y8f, imam evinden aş çıkarmağa çalıfıyoruz. . 
Dost tanıdıklanmızdan yediğimiz telunenin acısını ancak diğer bit 

dostun daha acı bir darbesile unutabiliyoruz. 
Hacı koltuğundan haç çıkanlan bir alemde cHakiki dost» un ıne~"' 

cudiyetine inananlara enayi diyorlar. 
Aile dostu diye kabul ettiklerimizi şöyle bir tetkik edelim : Mu~ 

kak ya kızlarına koca veya oğullarına iş bulmuşuzdur. Günün birind0 

hunlardan birinin hakiki yaılarını söylemek ihtiyatsızlığında bulunıll"' 
sanız derhal (Aile dostluğu) mevkiini terk ederek aleyhinize h•~ 
imali için fabrika kurduklarını görürsünüz. • . 

Bir hayli dost tekmesi yİmİ§ olduğu anlaşılan zavalli Muallim Naci· 
Dost r.annettilderin ilemde düpnandır bütün ... 

Demekle ne kadar doğru söylemiş. 
A. M. 
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TELGRAF HABERLE,Ri 
. . .. Hava yoiia , 

• • • • • . . . . . 
M . 
• . 

-

SON HABER 

Vaşingtonda ilk mülikat Daha ameli bir S lngiliz heyeti 
Ticari müzakerat için 

Istanbula gelecek 

• 
çolıfma sistemi tu- ! , : tamaz mı.. : 

• • • lngiliz ve Amerikan demokrasilerinin 
reisleri dün ilk konuşmayı yaptılar 

Ha ~iliie lıarıı ltallı ta- S 
bolıolarının fiiplae ue tereJ. : • Jll •öalermai en tabii bir : 

• ""'1i•etlir. Meucad itiyadları : 
lwndi lumiai laayatunısJa bi
l• lıolay lıolay yı}cmaja im -

8 •• ... d •• b• J • ) k Wn halamıyora~. ltiyaJları • eyaz saray onun e yuz ın erce ınsanın a ış ,..,.dafiincelaineda1ta1ıo-

I • go·· k •• 1 • • d d ,_ 6ir laaaapla bailı bala. ses erı gur emesını an ırıyor u ...,.ların yenililılere hanımel : 
Londra, 8 (Ö.R) - Bugün İngiliz ve ve İngilterenin VB§lııgton sefiri Sir Re- de kral ve B. Ruzvelt, ikincisinde krali- l~de muhale/et 6Ö• • i 

e demokrasilerinin reisleri : İn- nald Lindzey trenden inince merasim çe ve bayan Ruzvelt yer almışlardır.. • f.,.,,..ıainin Nbebi de ban- ! 
kralı ve Amerika reisicümhuru salonuna gitmi§ler ve burada reislcUm- Alayın takip ettiği Pensilvanya caddesi- ıltınJa. i 

, a§ingto da mUWtat etmişlerdir. İngil- hur Ruzvelt ve madamiyle el sıkı§mış- nin iki tarafını kaplamış olan yüz bin- f enililılain faydalarını el • i 
tere hilkilmdarlan tarafından ilk dela lardır. Bütün Amerika hükümet erkinı, lerce .halk hükümdarları mütemadiyen lııtalar, 6Özle •örülür bir • 
olarak Amerlkaya yapılan bu 'resnıt ıi- ordu, donanma ve hava kuvvetlerinin alkışlamışlardır. Beyaz saraya varmaz- ..,.aile geniı hallı tabaka
yaret emsalsiz §eW ve sevinç tezab\lra- yüksek kumandanları misafirlere tak- dan evvel, Kapitul önünden geçtjkleri h(ın!1 _ ~la~lı, inandırmalı 
tına vesile olmuştur. elim edilmiştir. sırada alkış sesleri artık gök gürl en tPrielİ bir mauallalııyd 

Saat 11 de tren ittihat ganna girerken Kral ve krallçe, B. ve Bn. Ruzvelt ile sini andırıyordu. Ordu ve bahriye ~m;. . yola olaralı lıabul edilmiıtir. 
pıuazzam bir alkış tarakası ortalığı kap- gardan çıkarak beyaz saraya gitmek lan hükümdarları selAmhyor ve so as- Hauacılı'!, . h~u~ po•talar! 
~. Kral ve kraliçe, arkalarından üzere otomobillere binerlerken milthlş kert tayyare, kral alayının gilzergaru ~!'-tHım~fL ıçınb lıyealpyenı • 
'Amerika hariciye nazın B. Kordel Hull bir alkış ytikselmi§tir. Birinci otomobil- üzerinde uçuşuyordu. bir İflÜ'· '"" tacla Laının 

lıalalarında yer e en 11anaal 

Milli Şef lnönü 
Y alovada da hararetli 

tezahüratla karşılandılar 

K o 1 on ya cıla rı n "'d:l,~";::;::,~r~1• a~ma1ı 
Wlıi bil deuir medeni 

şikayeti eri ~ 'f~n çolrtan geçmiffir. 
--t?- 'YOl'eye binmelı ile otomo-

Istanbul 8 (Hususi) _ (Vakıt) _ in- e binmek araında bir /arlı 
hisarlar idaresinin piyasaya kolonya çı- ,,,,,,,,.amlflır. Büyüle iı adam- • 
karmak kararı üzerine kol 1 ,_anın hu.an otomobilleri ol-

onyacı ann ı_s.,. .b. h a l . 
toplanarak hükümcte müracaatte bu_' : ,. ..... 61 ı u.ası tayy~ıre aı 
lunduklarını yazıyor ve kolonyacıların, ! d•fHll'dll'. Sportmenlerın apar 
inhisarların bu hareketı'nı· rti 1 :u-d1~ı uardır. Tayyare en 

pa n zam- • ~ • b" L ·ı 
larına muhalif bulduklarıw kü ''k .,..... ue en saı ır na111 ua- • . , çu es- L -•. l . • A 

Yalova 8 (A.A) - Cümhurreisimiz şehir ~ başa bayraklarla donan - nafa mahsus olan bu gibi işlerin resm.t ~ ncıııne ge .m~ıtir. ma 
Jmgün aileleriyle birlikte saat 12 de hu- mıştır. Savarona ya~ Adatepe torpi. müesseseler tarafından yapılamıyacağı- ,,_,.. '!'~elıeümızde .~.aal-
aust trenleriyle Ankaradan Derinceye dosu refakat etm~ idi. nı ileri sürdüklerini, bu vaziyet karşı. •. ~,."!an 6a diipnce 
rlm..iflerdir. Milli Şefimb Derince i$tas- Cilmhurreis~ refakatlerinde bayan sında müesseselerini kapamak mecbu- ,afil"a. H~~ haua poat~arı· 
'onunda Dahiliye vekili Faik öztrak, Inönil ve Dahiliye vekili Faik öztrak, riyetinde kalacakfaruu da bildirdikleri- na karı~ bii~ ter_eddat &Je 

ı.tanbul valiai Lütfi Kırdar, Istanbul lstanb 1 1. '- tanı ld ğu hald nı ili ve ediyor ,,_Jnj hı•laı beslenıyor. u va ı ve AOmu o u e · .__ lı _L bii'tii d .. 
komu1aııı, mebualar, mahaJJS memurin ttan ılar k S kary töril .1 _..a ırmcur n anya • ya ayr a a a mo ı e ~ • • l lı ..: · 
w kalabalık bir halk kütlesi tarafın- Yal . k 1 . C b 1 • ıqn ......atinı mem e eumıa-
C!an büyük bir .evgi tezahilratı ile kar- ova ıs e esme çıkmışlardır. iskele e e Ü tta rı k ,. halıim lıılmalı için hava 
t•lanmlf1udır. önündeki küçük meydanı dolduran bin- ,.ıları idaruine dü,.,. mü • 

Cümhurreı.tmız saat 12-15 de Sava- leroe kişiden mürekkep bir halk küt- --*-- 'i'!' uaileler uardır. 
rona yatını tıefrif ederek Yalovaya ha- lesi Milli Şefimizi hararetle alkıflamış- Müdafaaıı tef fİf 1''!" tecrübe açafltırı yapıl-
Nltet buyurm\l§lıtrdır. M.illl Şefimiz öğ- tır. Küçük bir kız talebe Bayan lnönü- edil•cek ... ulır. Haua postalarının 
le yemeğini yatta yemişlerdir. Savarona ne bir büket verm.İ§tir. Yalova şehir ~ &ri/elerini maualılıat bir 
yatı saat 15 de Yalova açığında demirle- bandosu istiklal maIJUU çalmıştır. Bun- Cebelüttarık 8 (A.A) - Fransanın raüddet için fİmendiler tari. 
~tir. Iskelede Milll Şefimizi karşıla ~ dan sonra CümhUITeiSiriıiz asfalt başına Fas umumi valisi general Noguca'in ve hlerinin dunana indiTmeli -

özere mektepliler, bilyUk bir halk kadar yaya aelmişler ve or* otomo- Malta deniz liaündcn Amiral Sir Dudlcy air. Haua poatalarına raibe- • 
tl.t, Buna valUi, Istanbul emniyet billerlne binerek hallan sürekli alkı§lar,J Poundun buraya selmeleri üzerİlle bu- : ti artır"""1ı Wtiin oa.rllllara ! 

·llbrekıtörO, mahallt memurlar ve zabit- araamda YaJovadald kiifklerine hareket aflnJerde Akdenizin müdafuaı itin mü- i btq ..,.,...,ular. Hatta pa- ! 
mevki ahnlf bulunuyorlardLiskele ve buyurmu§lardır. bim bir konferana alttediJecelctir. i ra.ns proJllWON/a llplfları ya- İ 

Türk gazetecileri Londrada 

lngiliz Başvekili gaze
tecilerimizi kabul etti 

Konferansa aeneral Nogue. ile Sir i prlnaallllrr. İ 
• T,• L! t L!--- • • Dudley Pound, deniz a11n lnsiliz kuY• i . a 1111 ayyareye ~nın : 

vetleri baı müfettifi Edmond lrollİ8İda ! 6ır ... lıalıramanlılı aayılamı7t1- İ 
iıtirak edeceklerdir. ! ca,ı laerlıa taralınJan anla- : 

General Nogues Cebelüttaralun miida- İ ıılÇ~lfL!!olaın~orlıalı 
6

• İ 
f ·b f • d kt' an1111 en 11 ır aJam • aa tertı atını te tıı e ece ır. b'l 6• L ~· 6" • 

Milli Şef 
ı e ır 11erre tmı ueycı ır sa-

ruret icabı olaralı tayyareye 
binince, ba uaıtanın emni • 
yet ve rahatlığını takdirle an-

Y alovada laırna1ııan, hi.le!ir;ıi .,,a1,, 
Londra, 8(A.A) - 31 mayıs salı gil- Salı günü Kaltende tayyare karargruu. 'Y".ymalıtan nel .. nı menede • 

ııilnden beri B 'tish C ·ı• · - '--"'-= B · toldeki tayyare fabrikalannı --*-- mıyor. n ouncı ın sıı.J:M&un nı ve rıs - BAŞTARAFI 1 İNCi SAIIİFEDE - .................................... U••"• 
olarak İngilterede bulunan altı Türk gezmişlerdir. . . . . 
gazetecisi gerek Council ve gerek Tür- Dün Türk gazetecileri Colchesterde n, Derınce ıs~onunda akisler yapı- B • 
kiye büyük elçiliği tarafından §erefleri- askeri talimlerde bulunmuşlar, sonra yordu. . . . uenos -Aıres 
ne v . . . Avam kamarasına giderek başvekil bay Halkın dinmiyen, kesılmiyen ve mU-

erilen kabul resimlenne iştirak et- alından kabul edilm' temadi şekilde artan alkış sesleri arasın-
mişler ve askeıi müesseselerle Londra ~berlayn tar lf" da trenden inen Büyük Reisicilmhuru- Alntanya • YllfJO.Slauycı 
limanını ıezmi§lerdir. ıe~ ak da Türk aazetecilert şere-- muz Derincede kendilerine intizar eden TleCIPf rnaza1ı...ım 

Türk gazetecileri. iki haziran ~ fine Car=t Taylan Hall'de Lord Savarona yatına geçmişlerdir. Milli Şefe ---tr-
günil Londra belediye reisi tarafından Ll d . tinde British Council ta- refikaları, çocukları, fahri yaveri bulu- Berlin, 8 (A.A) - Klonyada Alman 
kabul edilıni§ ve hUkümeün Lord Chet- ~~ ~~Y~ afet verilmiftir. nan Erdün Emirinin oğlu prens Nayi! ve Yugoslav bUkümet komiteleri ara-
~eld riyasetinde verdiği bir öğle ziyafe- r Türk ır tecilzıy. eri b .. ...,,.. Am1rallılr: refakat etmektedir. sında cereyan eden ticart müzakereler 
tinde bulunmucrtur gaze "'&.... Sa LA • yU diln b 

. ~· · dairesini, sonra da Televizyon istasyo- ~a~ona yatı, J:mmil bulunduğu ce ir çok mukaveleler bilhassa umu-
3 haıiran cumartesi günü Cambridge zeceklerdi Cuma günil Tilrk misafırı Yalovaya getirmiştir .. Milli Şef mt Alman gümrUk nlzamat.ıro tibi olun-

gi,:ı;ı_:. 4 haıir DUDU ge r. Yal da da 
"""''':' . an pazar günü de Türk gazetecileri Vindsor ve Etona gidecek- ova halkın coşkun tezahilratiy- caya kadar .Bohc.:.nya ve Moravya ile 

gazetecilerı Petvarthda Lord Lecon Fi- ler ve akşamı Taymisin ziyafetinde bu- le ~ı~şt.ır. Yugoslavya arasındaki ticari milnase-
cldin Balla parkta Sir Lienel ve Lady lunacaklardır. Mıl~l Şefın ay sonuna kadar Yalova- betleri tanzim etmektedir. 
Faudel - Philipps'in misafiri olmuştur. Tilrk gazetecilerlnlıı refikaları aynca da istirahat buyurmaları, bu arada ı,.. Neşredilen bir tebliğde mUzakerele-

6 haziranda Türk gazetecileri~ bir ıtriyat fabrikasını, bir sinema stild- ~bulu ~fl~ndirmeleri mUhtemeldir. rln .dostane bir zihniyetle cereyan ettiii 
da giderek muhtelif harp gemilerin! gez- yosunu, bir tiyatroyu ve aynca (Kev) Cilmhurreısınuz ~Y sonunda Ankaraya ve ıyi neticeler verdiii beyan olunmak-
miş ve Repulsede öğle yemeğini yedik- bahçelerini de gezmişlerdir. avdet edeceklerdır. tadır. 

Londr~ ~ .<~:~> - cTaymiu gazetesinin ls~'bul muh;..hirj tara
~nd~ıldırıldıgı?e göre, lngiltereye ihraç edilebilecek Türk malııu
k hd l ında tetkıklerde bulunmak üzere bir lngiliz ticaret heyeti ya
.ın a •~nbula gelecektir. Bu tetkikler lngiltere ile Türkiye arasındaki 
aıy~t muzak~relerle birlikte yürüyecek olan ticari müzakerelere esas 
teıkıl edecektır. 

.~ T aymia» ~~e~cei?in lstanbul muhabiri, lngiliz .; Türk ekonomik 
~u.naaebetlerının ınlciphna Türkiyenin ne kadar ehemmiyet atfetti-
gını kaydetmekte ve aiyasi doetJug"un tam ı'nkı· h "I h" k ik · .. .. fil ve sag am gı e o-
nom ve ticarı munucbetlerle yakından al&kadar )d .. bitd· 
mektedir. . . o ugunu ır-

8. Çemherlaynın bir ce~abı 

''Alman ticaretinin meşru 
engel değiliz,, kişafına 

• 
ın-

. Londra 8 ( ö.R) - !ahrir~ bir parlamento sualine cevaben, başve
kıl B. Çcmberlayn, lngıltcrenın Alman ticaretini boğmağa ve Alman
yayı çemberle~eğe çalıştığı hakkında Almanyacla son yapılan resmi 
beyanatı teessufle karşıladığını söylemiş ve demiştir ki: 

«- Bu iddia gerek benim, gerekse hariciye nazırının bunun hila
fı.na. o~ .bir ~ok beyanatımıza rağmen devam etmektedir. Biz açıkça 
bıldınnııtık kı Almanyayı tecrid etmek emelinde değiliz. Keza merkezi 
ve .cenubu şarki Avrupada Alman ticaretinin meşru ve tabii inkişafı
na da engel olmağa niyetimiz yoktur. Keza meşru ve makul eme1lerin 
au)~ vasıtalarile teklifine - timdiki vaziyeti değiıtirecek dahi olsa - mu
halıf. olmad~~mızı açakça bildirdik. Ancak bu gibi münakaşalar bir 
emnıyet ve ıtımad hau.eı içinde mümkün olabilir. Almanyada yapılan 
beyanatın böyle blr lawa yaratılmasına hiç de yardım edecek mahiyet
te olmadığını teeaaörle görmekteyiz.» 

Sovyet manevraları 

Baltık · filosu manevra
· ıarı mükemmel oldu 
Moskova 8 (ö.R) - Bahriye halk .komiseri Amiral Kodzenka bu 

ayın batanda ~ ~ •a -giderek üç gün mütemadiyen bu harp lima
nındaki harp aemilerini ve Balhk filosuna ait tesisatı teftiş etmiştir. 
Buna müteabp Balblc filosu tarafından yapılan bu manevralarda 
Amiral Kodzenka, filo kumandanı ve nezdind~ki aiyaai komiserle bir
likte hazır buJunmuıtur. Tamamile Sovyet inpabndan olan yeni tor
pido filosu manevralara İftirak etmiftir. Amiral bütün Baltık filosunu 
tehiı etmiıtir. (Mua), (lhtilil) ve (lHtteırin) .zırhlıları ile kruvazör 
ve torpido filoları, sahil muhahzlan, tahtelbahirler ve Baltık filosun
da adedi pek çok olan torpil atıcı vedetler manevralarda yer almış
lardır. 

lngiliz lriJkamdarının yıldönümü 

Kralı tebrik töreni deb
debe içinde geçti 

Londra 8 (ö.R) - lngiltere kralı Majcete VI Corc'un yıl dönümü 
münuebetile hükümdarı tebrik merasimi Londrada mutad debdebe 
içinde cereyan etmittir. Kral annesi kraliçe Meri merasimde hazır bu
lunuyordu. Kralın gaybubetinde, onun yerine kardeşi Gloceater dükü 
tazim ile selamlanmııbr. 

Kraliçe Meri aon otomobil kazasından beri ille def• olarak bu mera
simde görülmüıtür. Ve binlerce halk tarafından hararetle alkıılan
mııtır. 

Cebelüttank 8 (ö.R) - Faı Fransız umumi valisi ve ıimali Afrika 
orduau bq kumandanı general Nogce askeri maiyeti ile birlikte kralın 
yıldönümü merasiminde hazır bulunmuştur. Cebelüttank valiıi gene
ral Sir Edmond Ayrovsayd ile birlikte Fransız generalı 'askeri kıtaları 
ve bunların arasında yer almıı olan Fransız bahriye müfrezelerini tef
tif etmiıtir. 

lngilterenin Orta Avrupa servisi 
şefi Moskovaya gidiyor 

ten sonra akşam Londraya dönerek Dey- Tilrk gazetecileri grubu bu cuınarte
li Telgrafın ziyafetind"e bulunmuşlardır. si günü Londrayı terkedeceklerdir. lngiltere müstemlekat nazırı Londra 8 (Ö.R) - Sovyet sefiri B. Maiıki aabah Forayn ofise gi

derek Lord Halifaksla görüımüttür. 

Bugünden itibaren iki eşsiz ve heyecanlı filim 

Kültürpark sinemaıında 

KA.DIN KALBi 
BARBARA j O EL 
STANVICK MACCREA 
Yavrusu çalınan bir annenin hırsızlığı göze alması ve Nevyork 

§eluini yıldıran bir gangester çetesinin maceralan 

DENiZ KAHRAMANLARI 
CARY COOPER 

insan ticareti yapan bir korsanın qk ve aergüzeşt anlatan eptz bUyilk filınl 
SEANSLAR her gün: Kadın kalbi 9,30-6,.ıo.3 

Deniz kahramanları 8 - 4,45 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 1,30 da bq1ar 

Hükümetin 
memnun 

bunların idaresindetl 
olmadıtını söyledi 

Londra 8 (Ö.R) - Dün akpm Avam kamarasında müatemlekit 
siyaseti hakkıııdaki müzakereler sırasında muhtelif partilerin mümes
silleri tarafından tenkidler yapılml§br. Bir çok hatipler hükümetin si
yasetini zayıf bulmuşlardır. Müstemlekclerin yerli ahalisine, maarifin 
yayılması için, daha geniş kolaylıklar gösterilmesi ve yerli parlamento
ların müstemleke idaresine daha fazla iştiraki teklif edilmiştir. Müs
temleke nazırı B. Makdonald demiştir ki: 

- Bu son teklifi ehemmiyetle tetkik edeceğiz. Hükümet müatem
lekelerin idareainden tamamile memnun değildir. Bununla beraber 
sosyal servisler her müstemlekcde durmadan inkişaf ediyor. 

Filistinde, beyaz kitapta çizilen siyasetin derhal tatbik edilebilecek 
kısımlarının tatbiki için tedbirler alınmıştır. Nezaret emirnamceile 
Araplar ve Yahudiler arasındaki arazi ihtilaflarını hal için fevkalade 
komisere salahiyet verilmiıtir. 

Cenevre 8 ( ö.R) - Mandalar komisyonu son içtima devresinden 
beri mandaya tabi arazide cereyan eden hadiselere ait raporların tetki
kine '»ıln nqtır, 

Londraya bir lngiliz mümessili gönderileceği hakkında B. Çember
laynın Avam kamarasına yaptığı tebliğat teeyyüd etmiştir. Gönderile
cek zat Orta Avrupa servisi ,efi B. Sprand'dır. Mumaileyh, Varşova
dan timdi Londraya dönmekte olup hafta sonundan önce Moskovay 
hareket edecektir. Rusya hakkında geniş malumatı vardır. Evvele 
Moakovada maslahatgüzar olarak bulunmuıtu. 

·l----------CD!ftl--~-----------7 HAZiRANDAN y E N a 

ITtBAREN 1 DE 
J BUYUK FiLiM YENi KOPY ALAIUYLE 

TORKÇE 

T ARZANIN IN.fiKAMI 
TEKSAS FEDAiLERi 

HUDUTTA BiR MACERA 
TÜRKÇE FOX JURNAL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SEANSLAR: 10- lZ-4-8 DE 

·-------------------------



Iktısad Vekili 
mühim bir tamim 

gönderdi •. 
_ BAŞTARAFI ı İNCİ sAHiFEDE - Plşetı ,. r Küçüfı ismafl efendinin hatıratı.. 

Hıyarın vitaminlerile 
madenleri 
--tr-

rağbet ve inkişaf sanayicileo.rimiz için de ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktat 
Çeviren : Haşim Sami bir muvaffakıyet ve teşvik vesilesi ol- 23 _ 

YAZANı Dr. G. A. 

Osmanlı Saltanat Tarı'hı'nı·n malıdır. Hıyarın tarihte ilk öhrcti susuzluğu 
Her hangi bir sınat müessese, mamu- BNJ b ........ ı ev bulurum .. Hazır elimin albnda bir 

h ki d ğı dil ~-., ... _ gidermesiyle başl mlfbr. Rivayete göre, 
LJeyecanlı Bı'r Saf ası !atının tamamını Tür 'ye e sattı - - Oğlum, dedi, sen şöyle başa geç konak yavrusu var .. fl~ şün~iyle fuara iştir~kten uzıık laıla· H. _Yeni mi doğdu? Yoksa tüyleri- İsrail oğullan Mısırdan kaçıp ta Sina çe>. 

ünku lek t lin' tok! otur.. lünden seçerlerken, gökten yağan bıldır-
maz. Ç" mem e sanay ın • P. _ Kayıgınv "'""lna mı? ni ı;en mi yaladın? .• 

48 il ·sı · i fua 1 gon·· u··1 ~ uf k cm kuqlannın kaartmaaiylc kudret hcl-- - mülU ve erı ıç n ra e ve H. _Elbette knyığın başına .. Ya ne- P. - Canını öyle değil .• Yani a , Y 

1 il l..« .. ıı.t.. tm '- h • tifaat vasının verdiği hararet tesiriyle olacak 
Oraya da, ,.0 L eski zamanlarda .• , ucun.a tevcih etti... Ve .. cev.ap ver• bir iği · e :ıu ... ~ e e~ ususı me ik- reye olacak? .. Basa gerip oturdum. Ben muntazam, mazbut bir ev .. Gel seni gö-

)1: ~ 1 k d milli nf tl ·mlı.i de · - ~ ____ ,_ en :riyade Mısırda yedikleri koca koca 
Efesteki Dl.yan ma"bedinclen nakil medı ..• Ben de ısrarın munasıp olmı- er a ar me aa erı n • fener tutuyordum.. Luferler aydınlığa türcyim. .. Llıkin biraz ULUK.ça ... 

tiz dand Ö bin lim hıy.arları özlemişler, Falestin diyarına gi-
olunınuştur ••• Dl.gverlen· de. kim bilir yacagvını düşünerek sustum... asın ır. gelirle ...... ic .. O aralık denizde bir gürül- H. - yle ise arabaya e •· 

Bütün. s • ·· ess elen'n fuara işti- ···-.ı 'b' rı"nce ı·lk i•len· orada hıyar yeti•tinnck ol-
bakı ı ·d· R kzd ·· bes · · " ed ınaı mu es tu·· ve sonra da kuvvetli bir şıpırtı oldu.. P. - (Bir arabacı çağırır gı 1 yapa· ..., '"' hangi mabetlerin ye erı ır... o anın tur mı gorm en rikleri ve bunun için de şimdiden ha- rak u:~ Ar b Arab B' . c· muştur. 

Bunlar O zaman, dört mabudu temsil oradan ayrıldık... Etrafımızdn deniz köpilrmeğe başladı. ) .. ~t.. a acı.. acL. ızı 1• 

kıed 1 b I . Al k k'. ··k zırlanmaları matl\lptur. Fuarda teşhir P . _ Am--... ! .. Bı' r tehlike mi var". baliye kaça götur·· ürsu .. n .. (Sesini de~ic- Onun, çölden ııeçen İsrail oğullarının 
ederlerdi... Buraya ne i e i me- Hala o vazıyet... at ur a uçu ....... ı:;~ 

b b . . . ak. d. Et kadar satışa da ehemmiyet verildiği ci- H. _ Sandnl bı"rden hızlandı .. Kürek- tirerek) On~ kurtış:ı.. (Kendi sesi ile) hayallerine girerek kazandığı bu ıöhret. 
leri içı·n çekilen zahmetlerin büyük- sokaklar iri mnı t ıp e ıyor... • h tl h k vb tini' · fuar sonraları eskı· Romalılar zamanı--"- da 

k 1 B e e er esin rag e mucıp ve . fnl M d ğru k di ken on kuruşa idnre etmez mi? llWl 

lüğtinü düşünün)... rafta hep 0 öy ma~arası ··· a~a. hatırası olabilecek kıymette imalfıtta sız an armaraya 0 en - H (P:~ ... ı-ıı.·- hn tl bakarak) devam etmiş ve ilk meşhur imparatorun 
Bir kaç Türk, caıniinin muhtelif .sanki papazlarla, keşışlerle meskun, b 

1 
im b nla d mum" kün dine gidiyor .. Ben şaşırdım .. Bey amcam • - ~uca yre e 

h . d d l u unu ası ve u r an sıkı ded. S dal Çıldırdın mı yahu .. Kiminle konuşuyor- sofrasında her öğünde mühim bir yez 
noktalarında, hiç ses çıkannıyan bir eski, ufak bir şe ır e o aşıyormu- olanların Uzerine (1939 Izmir enternas- aman oğlum. e~afı tut ı.. an tutmasına sebep olmuştur. Tarih kitapları 
vaziyette namaz kılıyorlar ... Dua şum gibi geliyor ... Kenarlarında yer .,

0
nal fuan hatırası) kelimelerinin ko- vapur gibi gıdıyordu. sun? imparator Avııust ile Tilerin sık sık hıyar 

-:....ı 1·yorlar... yer otla.r yeşermiş geniş kaldırımlar .. " ud Meğer büyük bir kılınç balığı sanda- P. - Görmiyor musun.. Arabacı ile 
1 txı la l nulması şayanı arz ur. k yemelerini SUBuzlukları gidermek için o -

iki mini mini kız kahkahalarla gü- Y almz demir parmaklıklar örtü Ü, G k kil .. k , ___ b" ük sa Iın kıçına dilmen tarafından kılıncmı onuşuyorum.. . d v 1 da 1 k . d ere çu ve gere~ uy • H. _ Alimallah seni bağlar, timarba- ugunu yazar arsa , su.uz u tan zıya e 
lüşüyorlar ••• Büyük halıların üstün- camsız ve çerçevesiz pençereleri havi nayi müesseselcrimiı.in hemen hemen is- sokmuş .. Çıkaramamış.. bu hükwn·· darlnnn lr.ullnndıklan ispirtolu 

K k k k d 1 P B 1 k k neye yollarım .. Ulan araba nerede? 
de koşuşarak oyun oynuyorlar. ar bir ço yü se ıvar ar... tisnasız denebilecek kadar yakın bir . - a ı nu so muş.. ·ı ı·r1.'ıen"n verdiai harareti teskin irin meze 

b h 11 bu k""l H 1sm ·ı Dilci< t t kılınç balıg P. - İşte önUmde duruyor .• Çok söy- .. ıuı ... :w 
gibi beyaz sakallı, ihtiyar bir imam Bütün u ten a yo ar, u alaka ve istekle bu yegfuıc enternasyo- · - aı ·· a e' . leme bak ben biniyorum .. (Arabaya bi- olı:ırak yediklerine hükmetmek daha doi-
hir aldırmıyor ... Hoşlandığını gös- renginde taşlardan . örülm. üşA ?üyük nal fuarımıza be..lıemehal iştirak etrnele- di~onun be .. Ha_yv. an .. can .. ~vliyle kuy- ru olsa gerektir .. 

Y 1 b k 1 Ş 1 ı 1 - k b d d d kçe sandalı ner gı·bi vapar) Hamdi sen de bin. (Ham-
teren bir tavırla bunların oyununu dıvar ar, ana va ·tı e ıma 1 ta ya- ri ve bu suretle 939 Izmir enternasYonnl rugunu us ur gı 1 on ur u - di onu ~it eder) Hah şöyle .. Öne geç Bir aralık, hıynr aıık hararetini teskin 
seyrediyor... da gezip dolaşmıs olduğum kasaba- fuarında hususi sanayiimizin de tama - kırk mil ile yürütüyor .. Gece ~~anlık... bakayım.. etmrik hassasiyle töhret al~tı. Ondan 

Dışarıya çıktık ... Bu sefer Ledi lan hatırlatıyor... men ifade ve teşhiri hususu Vekaleti - Biz etrafa köpiikler saçarak gıdıyoruz.. H. - Bunun önü arkaSı nerede? dolayı, dokuma tezgab.lannda çalışan 
F alkland beni mezarlıgv a doğru sev- Orada olduğu gibi, burada da göz- mizce hassasiyetle takip edilmektedir. Nihayet Ge1ibolu feneri gözüktü. Saba· 

tik P. - Ömrilnde sanki hiç arabaya bin- bzlann yavuklulannı faz.laca dü~ünerek 
ketti... ltalyan tarzında, etrafı sekiz leri oyalı yan nadir bir takım man- Bu itibarla mmtnkanızda :fuara iştirak ha karşı Çanakkaleyi geç · · 

N m; .. g"b" yapıyorswı işlerinde dikkatsizlik etmemeleri için. Ciilimli bir galeri ile muhat büyük bir zaralarla karşılaşıyorsunuz ... Ve bun- edecek müesseselerden taahhüt mektuı>:- P. - Allah sel~met versin.. ereye me .• ~ ı 1 
•• 

türbenin önünde durduk... ların temaşasına dalarak ruhunuzda- lannın şim<liden alınmasını bunların lis- böyle?.. . (Küçük İsmail Hamdiyi önüne alır .. paydos zam nlannda kendilerine hıyar 
Bu türbede muhteşem Süleyman ki bütün üzüntüleri unutuyorsunuz.. te1eriyle birlikte ~tirak etmiyenlerin de H. - Pusla yok, kapfan yok, gidiyoruz Elindeki şak şakla başına vura .. Vura._ ikram etmek adet olmuştu. 

k 1 h ·· · G · ktı b. hAJA 'di B' Deh.. deh .. Diye diye meydanı bir iki Hıyarın susuzluğa çare, daha doğrus11ıe 
Yahyor... Girmek serbest... Herkes - Nasıl L. Bu so ak ar oşunu- adreslerinin bildirilmesini ve lüzunı go- ışte.. iıneş Çl ız u cı gı yoruz.. ı-

K b D d. Nih d fa dolaşırlar) alkollü içkilere meze olmak hassası ha~ 
içeriye girebiliyor .•• Halbu ki sözde za gidiyor mu?... riildüğü takdirde mıntnkruıız müessese- zim bey işte ara urun.. e ı.. a- e ·· 

+~ _ •-- !dik P Eh. t-te geldik.. la bilinirse de, a,k. hararetini teskin et-
müsaadekar olan bizim Avrupamız· - Ziyade ... O derecede ki anlat- lerinin bir elden organize edilerek top- yet ızmire ge ·· • - · ~ 

Ş P Ha h t.111 k ~. re · · H. - Ne insafsız arabacı imiş yahu ... meğe yaracLiı artık unutulıiuqtur. Buna 
da iıı böyle midir) ... Papalara ve im- magv a muktedir olamıyacağım... im- tan ic;titAklerinin teminini dilerim- · - yvan wa uyrueo ... nu , vırı· 

ır ~.. ., Hiç durmadan zavallı hayvanı boyuna ka!'§ılılı: hıyar şimdi kndınların cildini yu-
paratorlara ait olan türbelere öyle di nereye gidiyoruzL. 1939 Izmir enternasyonal fuarımı. ar yor mu . . 
her adam kolaylıkla girebilir mi L - Çok uzaklara ... Öğleden sonra- tirik edeceklerin kemiyet ve keyfiye~e H. - İzmlre gelince o da yoruldu. Ni- kamçıladı.. Sa~ b~ ~yorm\li gı- muptarak güzelleştirmek ve bu suretle 

Tu."rbenı·n ı·ri, tam bir daire ııeklin- ki bütün vaktinizi bana hasredece- gösterecekleri artış nlsbeti, teşekklilU- hayet benim l..'ilçük oğlan o sabah erken bi de acısı yür~~e çoktü... . başk:alarmda aşk: at~i uyandırmak haa
ır ~ d 1 · d. · ) nilzün bu husustaki gayret ve mesaisi~ uyaıumş.. Mangalda kestane pişiriyor- P. - İşte azızıtn eve geldık.. (Elınde- sasiyle m~hurdur. Onun bu tıöhreti de 

de... Bütün dıvarlar Acem çinilerile ğinize söz vermiş eği mıy ınız · .·· k d k k ki ak kı '".,.,.... diye yeni dun·· yanın Layüce eskı", ta- orta ,...g-lardan k-lm•Rtır. 
S k d d •v• baka b nin miyarı olacaktır. · muş .. Kestane patlnf\uş, ar eşi or ~- § şa b~A••.. n ,..- ... -.. 

süslü ... Süleymana ve digv er iki padi- izi pe ziya e sev ıgım ş ır aklığına sUr ) y 1 nJ d h L_ · d h .. ·· k · · Keyfiyetin ehemmiyetle takip edJbn~ muş .. Feryadı basınca ben de uyandım.. parm er H • y • a nız, o znma ar a ıyar suyunu .....,. 
şaha ait tabutlar, üstleri atlaslar, iş- camıye . a a g?t~rrne ıstıyorum ... sini bekler, yapılan işler ve hazırlıklar P. - Tuh Allah müstahakını versin.. H. - Aman yüreğim agzuna geldi. .. vunla, koruk suyuyla, elma ile, inek sü-
lemeli kadifelerle örtülü bulunarak Oraya varmak ıçın daha epeyce yo- N ld , 1 b d d v . .1 ,_ 

bl'r hizada ve yan yana duruyor... lumuz var ... Ondan sonra, fstanbu- hakkında vekfilete malfunat verilmesini Ulan deminden beri helecanla dinledi- e o u. tüye. ir e omuz yagi,.,e urı~tırıp gü-

ed rim. Y• •• 'di? J j zel1ik pomatası yaparak kullanırlardı. 
Tabutların etrafına san balmu- Iun dört tarafını çeviren bizansın es- rica e gım ruya mı ı · •• B rHED •• 

k 1 · kad ·1 l ... · G • d • H. - Rüya idi yn.. Şimdiki güzellik mütahassıslan galiba o 
mundan yapılmış büyük mumlar ko- i sur erme ar ı er eyecegız... eçı resm1 P. - Sen adam olmıyacaksm be Ham- M il -ı--= kadar karışık kokudnn hoşlnnmadıklan 
nulmus ... Her tabutun üstünde, sul- Ve başka bir yoldan geriye dönece- 11 h di Anım h n1 tak 1san ı· et er cemiyeti yahut sade güzelligvi tercih ettikleri jMft 

~ .... Varşova 8 (A.A) - B. Lutze a· .. a a aç a neşen ye- ><-
tanların mydikleri yüksek kavukları gız... • k . d On d 1 h 1 ikt•f d 1 

o· Bir dört yol ağzı ..• Sonra iki dört ziranda Memelden Danzıge gelece v rm o.. a ua et.. .. an alar komisyonu ya nız ıyar suyuy a ı a c er er. 
görünüyor ..• Bu serpuşlar, tıpkı taç- l ... dah !orada kırk bin S. A. nın geçid resmine (Kavuklunun Jıcmen her oyunda boy· Frenkler, hıyan sebzeden sayarak onu 
lafı andırmaktadır... yo agzı a ... b J anlı b" ak' toplandı.. vd · · d''- l F k 

B 
·"" EDJ. riyaset edecektir. le , .e buna emer ıcycc ır \" ayı Ö yag a pışır uden sonra yeı: er. a at 

Büyük Süleyman, torunlarından •• .a •• riiyn şcldindc pişekara anlatması usul· Cenevre, 8 ( .R) - Milletler Cemi- terkibinde yüzde 97,30 nisbetinde sudan 
iki padişahın arasında bir mevki .iş- • • , J dendir) yefulln mnndalar komisyonu bugün top- sonra neak yüzde 2 teker olacak madde-
gal etmiş, orada uyumaktadır.... IsVi müdafaası ıçın P. -Her ne hal ise .• Bu taraflara gel· lan1?ıştır. 'BC~el ıncsni-biirosu 0.3 ei, yüzde o, 15 yağı ve 0,9 albümini bu-

Padişahların gerisinde;, üstleri, ay- mekten maksadın .ne? yeıu lÇtlma detteSini Norveç ~elcgesı- lunduğundan ondan besleme 

nı tarzda atlaslar ve kadifelerle örtü- lL - Ah İsmailciğim anlatayım_ Pek ninkizrlymill~ti. alt~~ aedçmıştır350. Red ıs!l kı~k beklemek bo unadır. Hıyarı pişirmek için 

k b B 1 1 O • f k t se eti teımw en e egenın . v lü ba~ka bir ço ta ut... un arın mı yon ran a • acınacak bir haldeyim.. Paralar suyu çe:- b b l _._ . etl ~~ sarfedılen ya~a atqe de yazık olw. 
1 da S··ı k] t kin ko k delıı.ı t' il azır u unmasını mı::ııınunıy e seıam- B" . v 'b' h . a bn u eymanın çocu an ve o- ce, nu omşunun cı e ı e ev-

1 
d krasil rln istiklıı.l h"' wın yaptı~ımız aı &. ıyarı zeytillr' 

la ·· ··1·· b l d 1 elim E 1 d de k "'--~ anuş ve emo e 11 ve ur- v l' l 1 hal' d ah ..ı' run rı gomu u u unuyor u... ı en · .. v en im ne me , ""'i'mı i 
1 

1nl Uda! . d bahs 1 yagı ve ımon a aa ata m e y ut uı-
ölümü, başka hiç bir sembol, bu • t k b ettı• belaya soktum.. r ~e: er m aa azm.ın en ey e- lira diliın aoyµp tuza batırarak yemek 

tabutlardan daha veciz, daha canlı sısa a u P. -Hayrola .. Ne gibi? miştır. m elbette daha do~ru ve daha faydalı olur. 
bir surette temsil ve ifade edemez.. H. - Ne gibi olacak İsmailciğim.. Al- İHGİLİZ HEYETİ Pi§irildiği vakit vitaminlerinin kalıp kal-

0 dakikada birdenbire aklıma ge- Bern 8 (ö.R) _ Devletler konseyi bolmağa mahk<lmdur. Fnkat Isviçre mil- dığım kadın yüzüne bakılacak kadar gü- MosJıouaya gldlyOP mıyacaklanna hiç emniyet edilmediği 
lerek Ledi Falklanddan sordum: bugün Garizon kantonunu merkezi Is- letinin yaşamak azmi hiç bir zaman bu- zel.. GUzel amma gel gelelim huyu da Londra, 8 (Ö.R) _ Varşovadaki gö- halde, körpe hıyar çiğ olarak yenilince 

_ Rokzelanın tabutu hangisidir?. viçrcye bağlıyacak sevkulceyş bir yol günkünden daha b.üyük olm~ır. o. nisbette çirkin .• Tenbel mi tenbel. Ta- rUşmelcrl idare eden bay Vilyams Frank vitaminlerinin tamam olduğuna şüphe 
Ledi Falkland, iki üç saniye kadar için 2 milyoı.ı 200 bin frank tahsisat ka-ı Kabul edilen pro1e orduyu takvıyeden rif edemem .. Evde yemek plş1.nnez. Ak- tayyar. ile Moskovaya gidecektir. edilemez. Ondaki - mikroplu haatalıkla-

durdu ..• Bu aoruşumdan müteessir bul etmiştir. Milll müdafaa için 190 mil- , geri kalamaz. 1933 senesindenberl Isviç- şamları yemek diye ekseriya birblrim.1.- ra mukavemet ettirmeğe çocuk.lan bü-
olmuş gibi görünüyordu... yon Isviçre frangı tahsisi hususunda renin askeri kuvveti m?temadiyen ~ zi yeriz .. B.izim evde asll çamaşır yı- Yugoslavya elçisi yütmeğo yımyan • A vitamini ancak 32 

Pek az süren bir tereddüdü mütea- milli konsey tarafından kabul edilen pro.. mıştır. Ordumuza emnıyet edebiliriz. kanmaz.. Bır şey 11l.zım oldu mu hemen Varıova, 8 (AA) - Yugoslavya el- ölçü, yaıü devede kulak kabilinden daha 
kip dedi ki: je de federal konsey tarafından kabul Fakat şimdiye kadar başarılanlarla ikti- kirli sepetine müracaat.. Hangisl daha çisi B. Vukchevitch, buradan hareketin- az iac de, aiııiYJeriu muvazenesini temin 

- O burada yatmaz... lşte geli- cdilmistir. Bu münasebetle harbiye dai- fa etmiyelim. önUmilzdeki ilk baharda az kirli ise onu alıp giyeriz.. den evvel veda etmek üzere hariciye eden B 1 vitamininden 20 ölçü, yani ha-
niz... resi reW Isviçrenin asken siyasetini ana milli müdafaa için yeni tahsisat talep- P. - Canım, böyle ınUnasebotsizl.lk nazın B. Beki ziyaret etmiştir. tın sayılacak derecede vardır. Y e.diğiıniz 

Dışanya çıktıktan... Aynı bahçe- hatlrirı üzerinde iuıh etmiştir: leri çok muhtemeldir.> olmaz .. Sen de pek mübalağa ediyorsun.. Varşova, 8 (A.A) - CUmhurrei.sl yn- tekerleri vücudun ioine yanyacak hale 
de, Süleymanın türbesine müşabih, c- Orduya üızım olan bütün ehem- = H. - İsmailciğim.. Eğer mUbal§ğa lıı:ında Varşovadan mUfarekat edecek aetirmek için lüzumlu olan B 2 vitami-
fakat ondan bir az daha küçük başka miyet verilmektedir. Memleketin bütün Bir Japon haberi ediyorsam senin hayrını gömrlyeytm.. olan Yugoslav elçisi Vutchecvitchi teşri- oinden 40 ölçü bulunduiu için, o bakım-
bir türbeyi işaret ederek: kuvvetleri ve bütün azim ve iradesi mil- -- :r- P. - İnandım inandım.. Yemin etme .. fat umwn müdürü de hazır olduğu hal- dan, portakalın çekildiği bu mcvaimde 

- işte Rolczelan, burada yatıyor •. l1 müdafaaya hasredilmiştir. Avrupa Tokyo, 8 (Ö.R) - Domey ajansı bil- H. - İşte onun Jen·inden evi terk~ de kabul etıniştlr. onun yerini tutar .. Fnlı::at çocuklaruı ke-
- Onu da görrniyecek miyiz?.. tam bir emniyetsizlik buhranı içindedir. diriyor : Sinyandan bildirildiğine göre, dip kaçtım .. Şimdi senden b1r ev lstiycr "' miklerine ve di§lerine faydası ola.çalı:: C 
- Siz isterseniz gidip görün ... Fa- Bir şey olmıyacağını ümid etmekle be- Japonlar Senyin şehrini işgal etmi:ııler- rum .• Eğer karım nadim olur, beni arar POLONYA~ vıtamininden zenııin derlerse de inanma-

kat ben onun türbesine giremem... raber, küçük devletlerin ortadan kaldı- dir. Burası Payşan dağında b1r mevki ve gelirse barışacağım .. Gelmezse botı- ROMA ELÇİSi yınız. Ancalr. 5 m.ilqrram. Şu kadar ki 
- Ne den oraya girmek istemiyor rılması Isviçre üzerinde derin bir tesir olup Çantung vilAyetinde dcmiryoliyle yacağun.. Var§Ova, 8 (A.A) - Cümhurreisi, bazılarının iddiasına göre hıyarın vita-

sunuz?... yapmıştır. Kendilerini mildafaa az.im ve deniz arasındaki bölgede Çinlilerin ha- P. - Vah Hamdiciğim vah.. Son hiç Polonyanın Roma elçisi general Vieniıı- ıuinleri kabuklarında daha ziyade bulu-
Gözlerini mini mini iskarpinlerinin iradesini hesliyen milleUer ortadan lrny- reket üssii mahiyetinde idi. :;rak etme .. Ben sana istediğinden Al! vayı knbul etmiştir. nur. Vitamiiıleri ölçen hekimler hıyarın 

1 E ' H- R A Z-A=- D!W okudum. halıların birisini üzerime ç~ko- ağır ne varsa hepsini topladık ve gemiye 
1 
opüyordu. Kıza kim olduğunu sordum. lt.ııbuklarını yemedikleri için bu iddianın 

rek uyumağa çalıştım, lakin bir türlü döndük. · Kız beni tanımadınız mı~.. Ben bir ne kadar do~ olduğu bilinemez. 
gözlerime uyku girmiyordu. Böyle saat- Gemidekiler beni görünce çok sevin-faz evvel kurtardığınız yılan yavrusuyum. Madenlerine gelince, bu cihetten hı
lerce uyanık kaldım, gece ortasına doğ- diler. Çünkü benim kaybolduğuma h~ 1 Ben bir cinim. O büyük yılan da benim yar sebzelerden üstün adeta kibar bir y._ 
ru odaların birisinden uzaktan uzağa bir metmiıılerdi. Ben onlara beraberimde 1 düşmanım olan bir cin idi. Siz beni düo- miş say'İlabilir. Hayatımıza lüzumlu olan 
Kuran sesinin geldiğini duydum. Hemen gelen gencin bana anlattıklarını anlattım. 1 manımın elinden kurtardınız. Onun ic;in on ilci türlü midenin hepsini, lahanadan 
sesin geldiği tarafa yürüdüm. Nihayet hittiklerine şaştılar. iki kız lı:ıırdeşim ise geminizde ne kadar e§ya varsa hepsini başka, sebzelerde bulmak güç olduğu 
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eşyayı almak üzere kimimiz şehirin sağı- geliyordu. Merak edip içeri girdim. Oda· 
na kimimiz soluna dağıldık. Ben kendi run arkasında bir sandalye üzerine konan 
hesabıma şchirin yüksek bir tepesine doğ- büyük bir elmastan çıkan ışık, kandil 
ru brmandım orada o memleketin padi- gibi etrafı aydınlatıyordu. Bir az ötede 
~ının sarayını buldum. Büyük bir dai- bir odaya daha girdim. Bu odada baki
renin ortasında bir tahtın üzerinde padi- katen kandil yakm11lardı. Bu yanan kan
§ah taş olmuştu. iki yanında vezirleri, dillerden sarayın içinde taıı olma1'tan 

Hizmetçiler, ve başka adamları el pen- kurtulmu§ birisinin bulunduğuna hükmet
çe divan duruyorlardı. üzerlerinde pahalı tim. Ben böyle boş sarayın içinde, daha 
kuma~lardan yapılmı, sırmalı ıelbiseler doğrusu bir sürü kara heykellerle dolu 
vardı. Padişahın tahtının arkasında el- koca sarayın içinde, sağa sola dola§lr
lerinde kılınç tutan, altm~ kadar asker ken artık ak§am olmuş, hatta ortalığı 
duruyordu. Padişahın dairesinden hnrem karnnlık bile basmıştı. Gecenin gelişini 
tarafına geçtim. Yerler hep mermer idi, kandilleri yanık odadan pençereden dı
mermerlerin üzerine altın işlemeli kilim- şan bnkmca forkettim. Kendimi gemiden 
ler halılar serilmişti. Uzun bir gcçitden Iimandı:ın uzak bir yerde yapayalnız bu
geçtim, Yedi basamaklı bir merdivenden )unca bir ürktüm ki, saçlarım başımda 

çıktım. Karşıma beyaz tahtının üzerine diken diken oldu. Kapıyı bulup -.lışan 
yaslanmış, ve incili ipeklere bürünmüş 

1 

çıkmak için sağa koştum !!Ola koştum, 
padi§ahın karısı çıktı. Bu da şehrin bütün bir kııpıdan çıkıyorum başka bir odaya 
}...Jkı gibi taş olmuştu. Sultanın iki ya- giriyordum. Uıkin bir türlü dı§An çıka
nında ta~ olmuş köleler sıralanmış bulu- mıyordcm. Döne dolqa yine lcandillerlc 
nuyordu. Sultanın tnhtının arkasında kü- nydmlanan odaya döndüm. Bir köıeye 

sesin geldiği odayı buldum. Yavaşça ka- o dakikadan sonra beni kıskanmağa baş- i evinize t41ıdım. Gemiyi de batırdım. İki halde iyot madeninden de yüzde 0,0013 
pıyı açtım. Odanın ortn.sında. nur gibi ladılar. Hele şehzade ile evleneceğimi kız kardeıinizi iki k.ara k.öpek eldine miligram bulunduğundan, bu cihetten, 
bir genç diz üstü oturmu:ı pclı:: tatlı bir duyunca, hasetlerinden ne yapacaklarını ucuz ucuz hıyar en pahalı yemiı kayısı-

aoktum. Onları da evinize götürdüm. 
sesle Kuran okuyordu. bilemez oldular. dan bile üstün çıkar. Kayısının güzel ko-

G · · d l l .. . d k Yalnız nişanlınızı yani şehzadeyi kurta-Bu genç adama bu şehrin neresi ol· emımız a ga arın uzenn en se e se- .. .. b v kuau ve Jezzeti ile hıyarın lezzeti kıyas 
duğunu ve nasıl olup ta bütün halkın taı ite yol aldL Bir cün akf811la doğru uzak- ramadım. Çunku 0 ogulmuı bulunuyor- edilemezse de, keseleri dar olaıı gü:ıel-
lı::esildiklerini sordum. Genç dedi ki: }arda Basra §ehrini gördük. Varacağımız du. Şimdi sizi evinize götüreceğim. Kız lere bu da bir teRlli verir. 

kardeşleriniz olan iki kara tazJyt her gün cBu memleketin padişahı benim babam 
idi. Onu odaya gelirken tahtın Üstünde 
görmüısündür. Gerek babam gerek halk 
ateşe taparlardı, heı sene nihayetinde 
gökten bir ses onlara artık ateşe tapmak
tan vaz geçmelerini tenbih ederdi. Bu se
se hiç kimse aldırmazdı. Nihayet yedinci 
sene şehrin üzerinden kap kara bir yel es
ti ve herkes gördüğün gibi ta§ oldu. Yal
nız benim süt ninem islamdı. Beni ba
bamdan saklı olarak islam dininde bü
yütmüştü. Onun için ben taı olmaktan 
kurtuldum> dedi. 

Genç adam bu şehirde yalnız kalmak· 
tan çok usanmış olduğu için onu Bağda· 
da davet ettim. O gece sarayda kaldık. 
Ertesi günü gençle birlikte sarayın hazi-

yere vanyoruz diye hepimiz sevindik. 
Biz Basraya ancak sabah varacağımız üçer yüz kamçı vurmazsanız sizi de onun AJman ppopagandası 
için hepimiz uyumak üzere yataldanmıza gibi kara tazıya döndürürüm. nelere sebep oluyo•? 
çekildik, biz uyurken kız kardetlerim be- cKız bu sözleri söyler söylemez beni Buenos Ayres, 8 (A.A) _ Havas bil· 
ni ve ıehzadeyi ansızın denize attılar. Be- havaya kaldınp gözkapağını kırpacak ka· diriyor : 
reket versin denizden elime bir tahta dar kıaa bir zamanda, evime bıraktı. İş- Mecliste bazı mebuslar Alman büyük 
1!arçası geçti. Yüze yüze kurtularak kara- te ~n~ için Harunu Reşit her "gün elçiliğinden para alan bazı teşekküllerin 
ya çıktım. Sahilde ne yapacağımı bilml· bu ıkı kara tazıyı kamçılayarak dover. gazeteleri aldatmak ve otaliter devlet
yerek aşağı yukarı (fofoşırken, biri büyük ıonra öpüp severdim. Çünkü ne de olsa Jerin propagandasını yapmak için tahri
diğeri küçük iki yılan iÖrdüm. Büyült bunlar benim kız lcarde~lerimdir.> kilmiz haberler yaptıklannı bildirmiş· 
yılan yorulduğu h-linden belli olan yav- Bağdatlı hanımlardan birisi hikayesini !erdir. 
ru yılanı öldürmek istiyordu. Küçük :Ytıa- bitirince Harunu Reşit, göğsü yaralı olan Bu işi tatbik eden komisyon, bu hu
na acıdım ve bir ta§ atarak büyük yılanı hanıma dönerek onun da baıından ge- ı:.-ustaki bütün tenkil lfiyihnlrunun bir
öldürdüm. Küçük yılan birdenbire kanat- çenleri anlatmaaını emretmiı ikinci ha- leştirilmcsini ve meclisten ana yasaya 
lanıp uçtu. Ben de olduğum yerde bayı- nımda şöyle hiklyeslnl anlatmağa bB§la- muhalif olan bu faaliyet hakkında tah-
lıp düşüvcrmi~hn. Uyandığım zaman mıı: kikatta bulunarak müteakiben bir ten· 
kendimi saray gibi bir bina lçlnC!e bul- kil lAyihasının verilmesi için salihiyet 

_________ _.__....._.._......_.___....ı....a.--ı:._-"--.....:~.:....1..-ı..-......ı........:&.~l....uiıı>A.Jı~Li.k....D.ı:aci1L.Jı:iik.ı:a..1Wiuilh.cldA~um. Gen ve güzel bir kız ayaJclanmı •• BtrHEDI •• .istemeli kararlaştırmaktadır. 
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Sebastiyano sendeledi 
Kafaaına arkadan 
ile g6.zü karardı 

inen kuvvetli tokmak 
ve yere, yuvarlandı 

Göz taşı 
Yazan: ECZACI11(EMAL K.AKTA.Ş 
Göztaşı, bakır cinaindendir, zaçyaiı 

ile kırmlZı bakırın şimikman birlefnleshı· 
d.en hi.sıl olrnuı olan bu mai parçalan 

lzmirde bilmiyen yoktur. Baictlarm he
men hemen eü ayağı demektir. Bakır. 

Milittan çok önce mıaırlılarca bilinen ve 

kullaıuLuı bir mldendir, romelılar bakır-
ıtrafı alıcı gözle tetkik eden Sebaa- derhal kendi.sini yatağa attı ve yorganı dan çok i.ıifade etmitlenlir. Bakır, ilk 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
······························::::·'fi'~·::::····························· 

Sara nihayet vefat etti 
lahak iıe biiyümiif,yetiımif evlenme çağına 

gelmif bir delikanlı olmuştu 

-····· • EV ........................ . 
• • • • • • • • . . 
• • . 

Kadın 
• • • • • • • • • . • : . .... : •••••••••••••••••• MODA 

Küçük tavsiyeler 
' 

Beyaz bir ~c~ineabli temizlemek 
için bunu olduiu pbi ılık ..bunlu ouya 
batırmalı. Lekeli ve kirli yerlerini çitiw 
leme1i sonTa hol su ile dıırulamalı. Son 
defa için durularken ""J'a bir miktar sir
ke il&ve etmeli. Sonra da asarak kurut
malı. 

.no bütün bu eşyalara, yerdeki balı- kafasına kadar çekti.. defa Kıbnıı ..ı._.ı. çdtanldıiı için Krb-
Ibrahi.ın peygamber, Tanrıdan cBey-1 blr eserle ipka ettikten sonra Ismailden * 

tülmamun un Mekkede sakin bulunan ayrıldı ve tekrar Saranın yamna gitti. Beyaz haoırdan raı>dnut bir p~ 
Ismail ile birlikte imarı ve inşası emrini 1 Sara, Ibrahim yanına döndükten bir temizlemek için önce bunu itiaa ile &r
alır almaz doğruca oğlunun yanına git- müddet sonra vefat etti. Onun ö!Umü çalayıruz. Son•a bir limonun ouru ile 
ti. Ibrahimi çok müteessir etm4ti. Hebron- ovup, daha sonra da kükürt buhanna tu-

duvarlardaki resimlere varıncaya Tam zamanında hareket e~tl. rıo mene-na Şipr kelimeRnden kuviVT 
ar ayrı ayrı dikkatle bakıyorıl\L Odanın kapısı büyük bir fiddetle açıl- adım almsetır, göztatmm zaç Kıbm adı 
nparatorun yatağının bulunduğu du- ınış ve içeri bir takım silah!ı kimseler buradan kalmadır. Balwm en çok kulla
oyuğu içinde ve duvarda kDCamaıı dolmuştu.. nılan kendioi ve halitalandır. Bugünkü lbralıim, Isınaili Mekkede, tenha bir da parası ile satın aldığı hususi bir yer- tunuz: Tebar fırçalayıp hiT parça sura 

yerde ağaçtan ok yontarken buldu. Ona de Sara için etrafı duvarla çevrili bir biraz gliııerin kanfttt'arak bu ., ile pp
Tanrının buyruğunu bildirdi. Ismail bu mezar yapbrdı. Ve bir müddet geçtikten itayı hafifçe nemleyip biT kalıba geçiri
buyuruğa derhal itaat etti. ikisi birden sonra Ibrahim Cetura adında bir b~ka niz. 

çerçeve içinde Vasilin bir boy resmi Bunların başında olan biri, bir yaban- endüstri ve elektrik hemen hemen baku 
dı. cı etrafına aeri hlr p gezdirdikten son- üzerine kurulmuflm. Balwm mürekkebab 
lu resim Bizansa duvarcılık için ge- ra yatağı işaretle: içinde en çok k•dlaarlan ııöztafldır. T •-
pehlivan Vulli ark'PFmdaJri saltanat - AradığllDIZ adam bu yatağın ka- babeı de göz butalddarmda. aanayide cKabe> yl yeniden inşaya karar verdi - kadınla evlendi. Bu kadından bir çok * 

isesi ile gösteriyurdu. berıklığı altında olacaJı:.. boya fabrikalarmda. ziraatte billuıaa 
'asil, vücutça tıpkı Sebastiyano gibi . Diye haykırdı. Bunu duyan Sebasti- bağcıldtta kireç ile mablat çak kullanılır. 
yarı yapılı idi ve hatta, garip tesadüf, yano i§in artık şaka tarafı kalmadığını Panear, patates ye baidar gibi nebata-

ler. Fakat eski yerinin nerede olduğunu çocukları oldu. D · k ı · ._,_. k en ce et en -UZ.eme ve muhte-
bilmiyorlardı. Vakıl Cebrail Ibrahime Eski tarihi~ Ibrahimln ayrıca ve oda- lif rerlenfe beli.en parl ... hlcLın tıidermdt 

,aca da ona biraz 1-zemekte idi. anladı. tm uiradtiı U-lıllenla çok faydalıdır. 
iebastiyano, veliııi.metiniıı bu reaıni Pi•ipi•ine kapana tutulmUf tiiki gibi Göztatı .ı.,.ım · .., - ..ermek lhmı 

Mekkeyi söylemişti.. Fakat bu kurak lıklarından da çocukları olduğunu fakat için, bu gı'bi derilere mab.ua força ile ja
ve çorak arazi parçasının hangi nokta- onun gerek Saradan IODra aldığı kadın- keti fı.rçalay.p, parluwya batlo-an lwun
sında idi. dan ve gerek odalıidarmdan olan çocuk- lan da pyet ince :ampana lcliodl7le ımn-

şısında bir müddet eski günleri ba- yakayı ele vermektense ortaı'a çıkıp iae "zel -'" el& göze çok benziyeo 
adı. Sonra bu odaya gelmekten mak- mertçe dövüşmeği tercih etti. ren:den ba adı .laut olmuı gerektir. 
ı ve vakim darlığını dilfünerek işe Yorganı fırlatıp attığı. gibi odanın or-

Bir rivayete göre Tanrı onların üzer- !arını Sara ve Hacerclen olan bmail ve panıla)'llUZ. 
!erine bir bulut parçası gönderdi. Bu Ishaktmı myırcl ettlllnl, lmıail ve Iııha- * 
bulut .. yere bırak!$ gölge ile KAbenin kın mertebesinin bepainden Ustüıı oldu- Hahları 1-memeı. Ye renklerini cpar-

rulmağa başladı. tasına atıldı .. Belinden kamasını çekti. BM öll -
lurada mutlaka gizli bir delik.. bir - Ulan domurwı kuyruklan.. diJe =, va;i .... 
olmalı idi ama.. Nerede? bağırdı.. Beni anyoramz ben burada - illqtal'atoırl1 

l.klma kendisinin muhafızlığı dairesi yım .. Canına susamış, Meryerni ve Me- kollfel'allsl.. 
.na açtığı bodrum yolu geldi ve bu sihi özlemif olan yolumun üstünde dur- Londra, 8 (Ö.R) - . Bqveldl Avam 
ıünce ile yerdeki balıp bldırıınık sun.- kamarasuıa fU ı:rıalOmatı 'Wll'miftir : İn-
:ıinl muayene etti. .Bir şey bulamadı.. Ve böyle söyliyerek kapıya doğru atıl- giliz hükilmeci ahiren Yeni Zel•ndda 
'an yüksekti., Bu odadan gizli yol ya malt tstedl. Fabt birden sendeledi. tc:>planmıı olan hll7ük Olıyıınoıı impara
-den veya duvardan olurdu. Duvarla- Kefasm• inen. kav retli bir tokmağın torluk müdafaa ltonferana h•ldı-mda 
yoklamalı' başladı.. A.nlı. 1eWalıın teslrl a1tmıla gllzlerl karanlı .. lleri doğ- nıporlar •lrn•pır. 
er birer yerleriwlen lndlrlp altlarm- ru bir adım ataymı dedi, atamadı.· BOf Bapeldl lwaferıına ne&elerinin mem
ti boşluğu yoldıyordu. Bir ~ bula- bir çuval gibi olduğu yere ve yUzü ko- nunı,.t ....nd mahiyetle oldutunu hil-
dı. yun lı:ırpmdı... dimılt. fakat bu netieelerin. aeden ııı.. 
Ymibizllte kapılmıştı... Vakıt geçiroı'- - atlıM&bf - ret olduğunu tasrih etmeli reddetnılttir. 

3oş bir hayal ıı.. burada arır§lırmalar 
'ltlğına artık inanaeait gelmeğe bq
ugtı. 

)dadan çıkacağı aırada gözüne yata· 
. bulunduğu duvar oyuğundald Vui

resml ilifti. 
- Bir de fWlU kaldırıp bakayım ... 

Rusya ile anlaşma formolü 

Üç devlet hayati menfaatlerini birer 
deklarasyon la tasrih edecek 

'>iyerek yatağın üzerine çıktı. Koca _ BAŞTABAFI ı lNcl SAHİFEDE - sonra metin üzerinde lalı kırk yarma -
ıloyu ne zaınandanberl asılı olduğu l nın tehlllı:.eli ve faydasız olacağını da 
relen kuvvetli kollan ile kaldırarak her birinin hayatı menfaatleri tehlilre- bildirmek olacalı:tır. 
lirdi, yatağın üzerine koydu. de bıılıınduğu zaman birbirlerine yardı. Epoque gaze!Hinden: 

3ebastiyano duvarı, diğerlerinde ol- mı taabhUt eyliyecelderdir. Her ilç dev- Balbk devletlerinin birinin Almanya 
iu gibi yoldadı .. Yumrukladı. .. Duva- !et, ayn birer deldaruyonla kendi ha- tanfmdan ..ı.e.t lfp1 albna e!ındrlm• 
ı altından diğerlerine benzemlyeıı bir yatı menfaatlerinin neler oldulunu ta- farzedellm. Bu Sovyetler birlijlne karşı 
şluk sesi aksediyordu .. Bu ona ümit yin edecektir. Bu suretle Sov:retler bir- bir r-.rnııı beıl-den beflıa bir fllY 
rdi. HM halde gWi geçld burada ol- Jili Baltık devletleri meselesini buraya ..ı-ez Şimdi bir de HıJ!endanm ifgal 
ili idi_ Fakat daha fazla anıştımıaiı' ldhal edebilecektir. edildiğini farzedellm. Garantili veya ga
il müsaade etmedi. Paris 8 (A.A) - B. Bonnein bugün rıuıtisiz, her hangi flll'llar içinde vaki 
ı)ışarıdan bir takım ayak ve konuşma öğleden sonra lngiftere ve Polonya bü- olunıa olsuıı, böyle bir ifgal de ancak 
derinin geldiğini duymuftu.. Derhal yük elçilerile yapbtı görüşmeleTde bil- Ingiltereye veya Belçika üzerinden 
silin resmini eski yerine astı . . . bassa Sovyet - Fransız -. ~ müzake- Fraıısaya kartı bir taarruz başlangıcın-
'{ ataktan indi.. releri bahis menutı edilmiştir. dan başka. bir §ey olamaz. 
\yak 3esleri yalda§ıyordu... Sanıldığına gtire, halen Po~ada .bu. Işte Londra, Paris ve Moskeva ara -
\.caba lmparaior mu geliyordu? Junan Sir William Strang hiikUmetin - sındaki müzakerelerin bu istikamette ce-
)dada bulundu!unu göstermek biç den yeni talimat ıılmalt O:zere Londraya reyaru !Azırndır. Bir neticeye varmak, 
işine gelmezdi.. dönecek ve muhtı!mel olarak önllmlbde- hem de pek çabuk varmak lmkfıu nen.
lele gelenler .. sarayı basan komplo- ki hafta başında ll<ııll<onY• gldecelrtir. den mevcuttur? ÇllnkU hakikat gibi bil-
ar ı.e... Londradan alınan haberlere g6re bari- yük bir kuvvete daywıılmaktadır. 
'!u endişe içinde sak!enııcalr lıtr J'« ciye neozareti SoYyetler blrliğlnln tadil m--· 
ırk.en aklına lnıpendıorun yatalı gel- tekllfterini tetkikte devam etmektedir. fnglllz mallalefet 

p . lyast mahfillerinde tebarüz eden lideri ameliyat old• 
)dadan dışarı "'kamazdL Çrlı:acalı: arıs 5 

p . Londranm kat'! proje Londra, 8 (A.A) - Dün kendisine 
r kanaat, aru ve bir ,._ t _,,_ .. L-1_,_,, Lideri' 

.rııa ""8ndakiler tarafından gllrül- etnl üzerind hafta sonuna doğru mu- eme...,,a ı...,...... mwıaıeı.,. 

k tehlikesi mevcuddu... :bık ~ı merkezindedir. Attlee, birinci teşrinden evvel Avam 
rehllkeyi biraz uzakbftırmak için Paris 8 (A.A) _ Sovyetler birliği ile kamarası müzakerelerine iştirak edemi-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii olan müzakereler hakkında tefsiratla b11m yeceğlni parlirnentodald işçi partisi 

Her nevi 
Resim ve Afiş 
llüracaat : YENİ AS1R idaresL 

. -"· bil-'•-·-=-lunan Le Jour gazetesi diyor ki: ,.._una - ...... ~. 
Stang çantasında M:osJrovaya verile- Esrarengiz ölüm 

cek bir veya bir kaç kouıpıomi formülü Şanghay, 8 (A.A) - Tinlderin men-
götlirecektir. Fakat aynı zamanda vazi- sup olduğu müessesede çalışan İngiliz 
fesi Sovyet zimamdarlarına kendileri - Mc. Allister de esrarengiz bir §ekilde 
nin esaslı istekleri kabul edildikten burada ölmüştür. 

yerinl işaret etti. Bir rivayete göre bu l!unu yazarlar... !atmak> için. banlan bir k'ı in içine 
yerin tayinini bi%ut Cebrail gelerek il>- • bir kapk amo~ korank g6zeb ._ 

rahime haber verdl ** pİİriİııÜz. Sonra da temiz • ile bir kene 
Ibrahim ve Isınail dağlardan getirdik- -L-L daha .:~ L.ı _ _.._....._ b'- •erde 

!eri t8§1arla Klb1!71 bina etmeğe hafla- !ona.o; artılı: bl4rümıı,, eclemakıl!ı ve L.-:-::-.:.ı:=- ,...,....., - , 
dılar. Duvar yUbelip te lbrahimin boyu güçlU kuvvetli bir fflihnlı olmllf, ev- ·--

ye_. __ olunca a-aının altma bllyük lenme çalma aelmlltl. * 
bir ~koydnğunu";: bu tqın. h8.IA K&- Iltralılm, onu evlendlrmelı: ı.tiyordu ~ laer sh · · ' 'iii tebfinle 
bede ınevı:ud crubmı Ibrahiım diye a.~.a- Burada, mandan aelerek 1'edet- d.ı.i ~ "."'."' ı.., d r' !' . 
anılan · ı edilen •·• oldugun" u tigı bu diyerda ~ Ye çolalen lıallı: ....._ - - - lıir fwçe le ııol< iiri ve zıyare -. ,_,_, ___ .... _ ·•-.L ,....._.__._ lıir ...,_ • M L ._ ... _ 
" 1 le clılakaını lbrahim> lıakltında ...,,,....._.. ......,. -~ıv•~ Tıuın .... = ı ·, ft m -
~=l~inr.zevcesi tarafından ayağını yı- ona Iabalcı mlljdeler Ye batta adece do- reda da ~ bicul.wte de ud .. a 
kanıak üzere bastığı tqtır diye vaki bir ğacalı: çocutun deılll. tonmunun bile oT1Dllk ita ,'v 

rivayeti de evvelce zikre~tik. Bu iki adını peflnetı miljdelerken o kmw!iııd~ Kadınlar neleri 
· •· · .. do"-•d Bili' · geleeek nealln çok temiz olm .. ına l1lna 

nva.,etin hangısı ... - ur. nınıyor. b "l l ? 
Ikisi hakkında da ihtilAflı rivayetler etrııeif kararLıftmnıttı. ı me.z er • 
mevcuttur. Bu sebeple çok eskidenberi yanında Kadınlar ban itleri biç yapamazlar. 

Kabenin Uışası hitam bulunca Cebrail bulunan emektar llf8iı ihtiyar Elyazan Bunlardan bir kaç teneoi: 

tekrar geldi ve Ibrahime buraya her se- yaruna çağırdı. Bir demiıyol tarife.ine bak.p lilmmlu 
ne yapılacak haccin şeraitini, tavafın . -Ialuıka bizim kendi ofl!Alem!z, ken- treni 1 ; ıek 
erkllnını tallın etti. Sonra: di ~nglblr ~ ... ~~~b"'~ Bir bldamıdaa öııekine, ÇİTİii ıtıoit-

- Ya Ibrahim .. dedi. Bütün halka hi- ~an Y~ t.. ""'."'. vnıwııı \WICll- lerden geçmek. 

b gın ve bwm bu yeruıuı:e gelmeğe mu- R,._._,_ b d b' · • ...ı. 
tahen senede bir kerre olsun urasını, -. ... u an e ır .-ıtıTert ...-
bu Tanrı evine ziyarete gelmelerini ba- vafabt edecek km al da gel... tutabilmek. 

Ve Elyazar, lfte bu mlihlm ve ağır 
ğırarak buradan bildir.. vazife ile Helmındaıı Kenan "'-arma Mantarı. mn ..ıc. hp..,mrı bir titeri 

Ibrahim: ~. açmak. 

- Ya Cebrail .. dedi. Benim sesim ille
ml nasıl kaplar ve benim buradan ya
pacağım talebi insanlar, müminter nasıl 
i§i tirler?. 

- Sen nida eyle.. Tıuın ırenln davetini 
onleıa .......... n lflltirir .. 

Bunun llzerine lbnhim gaibe hita -
ben: 

_ Z, lıaYim!. diye baiırdL Tenn alz.. 
!erin ıı.det ve zlpretlniz için bir n 
yaptırdı ve sizi 01'llJ'1 ziyarete davete 
beni memur kıldı. Allahm evini ziyarete 
gelin ... 

Tarih diyor ki, Tanrı Ibrahimin bu 
ôvaz.ım bütün dilıı,ya halkına iglttirdi. 

doğru yola çıktı ... 

-Bft'MBDt-

Kocalar 
O katlar ltzamla 

matlar? 
---f'>--

a.a•lwde .... ••• 
c&'en lllMllız Kal'OI 
......... bof•"Q'• .. 
Hollvud 4 (P.S.) - A.merlb .ınema.. 

Bu Avazı duyup ta kalben kabul ve tas- cıJıtırıda çalışan Ingiliz yıldız1annm en 

dik ederek (Lebbeyk) diyenlere ve cm- Dll!flıunı olaJı Kadlen Karol kocuı ka
lardan gelen nesillere Tanrı Kabeyi Zİ· ı plten FUip Aatley'den botanmak ilzere 
yareti multadder kıldı. Bugün ömürle- olduğunu teyld elıııiftir. 
rinde bir kerre olsun hicaza hac vazifesi M:ırdlen Karol fUDU liiylemiftir: 
için gidenler işte bunların nesillerinden- cBu kararı almap mecbur kaldığmı-
dir. Bu ıısle ııaraları dahi olmasa Cena- dan çok mille: dflm O'ç aenedenberi 
bıhak bir vesile yaratarak haccı mUm- Ameribda bıılumıyorwn. Burada yap
kün kılar. Zengin oldukları ve clddea mala mecbur olduium.e eııre Insiltere
KAbeye gitmek diledilderi halde bir tilı-- de ibmetlmde urar eden kM8ml• ev
lü fırsat ve imkan bulaıruyan kimselerin lilJlı:te dev- edemezdim.• 
de Ibrahlmln !vazını duyup kalben sa- Bu haber •Kocalar o kadar lüzumlu 
dakat giilterıniyenlerin nesilleri olduğu mudurlar?• filminin ikmal ediJdlii bir 
rivayet olunmaktadır. '•am•n• tesadüf ediyor. Filimde bat rolü 

Ibralılm. işte Kibeyi bu suretle bina 1 oynıyan Madlen Karo! bu ismin bir alay 
ve adını dünya ve din tarihlerinde yeııi t>lm•m•P için deti§tirilmeainl isteml§tlr. 

ileri.emekte olan bir .,...,.._ korido
runda doinı yilrUmelı:. 

Tl,.atro Ye Iİnemada f&pWını çdtar· 
mak. 

Bir koliyi poataııeye ver ek. 
ite yaramıyacak eold efrllrt blolmp 

atmak. 

Parmaklanru kirletmeden bir doya 
mürekkep doldunnalı:. 

Tllf atmak (hakiki manada) ve .. Çak
mak yakmak ... 

Fran~aya 
1 

~-

Altının hücumu 
Bir Fransız pzeteı••da 
şayanı dikkat bir yazua 

Paris - Match haftalık gazetesi cPol 
Reyno Frangın Majino hattında> bııt
hğı altında şu satırları yaz.ıyor: 

cBir general askerlerini nasıl teftlt 
ederse Pol Reyno da öylece l"raıısız ban
kasının mahzenlerinde toplanan altmla
rı ziyarete g11m4t1r. Bu altınlar Frangın. 
günden gUne kuvvetlenen Majino hat
tıdır. Geçen ikinci Teşrindenberi Fran
sız bankasına yatırılan altınlar 20 mil
yar frangı mütecavizdir. Bu altın mev-

Diye seslendi.. Mösyö Dö L;. - Reynltığı kAğıdm yanına götilıdÜ.. k.arpmnda fllŞll'IDlf kalmı§b. duat Hollaııil_Adan, Belçikadan, Isviçre-

gelmişti.. 1 - Bakmız · Bakınız .. Dedi .. Alçaklar Kral, onun bu ptkınlığı arasında tek- den, hatıl Londradan gelmektedir. Bu-

DEMIRMASKE - Sir .. Dedi, majestelerinin emirleri beni nasıl öldüreceklermiş .. Ah sefiller .. rar zili çaldı ve 1çed giren muhafız za. giln Fransada Frank altından çok an-
if~ ~di.. Listede isimleri yazı~ Lösaj, Benim bUtUn sevdiklerimi en müthlf bitine : nıyor. itimadın yarattılt bir mucizedir 
Vıguro, La Vuazen şu Anda Bastilde bu- ölümlerle benden uzaklaştırdıktan son- - Bana derhal Luvuvayı çağırıruz. bu .. Ve bu altınlar yarın AmerlWen 
1 !ar Eezaned Jtir. ..... _ • ve Kanadedan abnmuı muht....J ola 

macera romanı Büyük tarih ve 
-115-

unuyor . e yaptı6u•~ ~- ra şimdi de beni öldilnnek ve benim Emrini verdi .. 
~da bir takını eczalar, tozlar ve ay- yerime ötekini geçirmek istiyorlar!. Bu Bir kaç dakika sonra harbiye nazırı binlerce tayyarenin mubbWdlr. il. 
nı zamanda bazı kôj!ıtlar bulduk.. 1 ka..ı-- -~•- •-.L F da F kralın huzurunda idi.. Onun vaziyetle- Reyno teftitinden memnun olmuftur. 

Buld ""·= La W.U arUA ıaL!Al.. r&nsa r&nsll ta- Ha...a •'·-'· C!a...._. .. battım ._ı 
u.,~uz """"tiar •-+A da ilti ind '- k l'd ühim' b' · t , .. ayıu aaaYrnle' -~ -· "' '7~" cı etrafın . rakip İki talip olamaz. r en ..,v a • e m ır vazıye . ed mllerd k daha 

Kral, kA!!ıtlan alıp tetkike koyulduğu Bunların ikisinden bu.ının muhakkak sezdi .. Yerlere kadar eğilerek : ~hattında~~~::: 
sırada Markiz Dö Mentefon Reyniye ortadan kalkması 18.zım .. Ve ben bizzat - Emirleriniz lıafmetpenah!.. dan bah.Milmlftir. Halbuki frangın Ma-

- Demek. .. Dedi. beaim bunca iyili- yor musunuz? yaldasarak !!Ordu: Dedi. Kral ona bir kA"'t uzattı · 
. .. • Sen Margarit adasına g· d ğ' öte- · ... · jino hattında berJey yolunda ve inti _ ı goren bu k.adın hem madmazel Fon- - Hakkınız var.. - Ya Ekzili?.. O ne oldu? . d Kardeş' ı ece un.. - Nazır efendi .. Dedi, i§te .size bir zamındadır.• 
jı hem de beni oevrnekıen ba,ka _. _ Siz de, bUtiln bunların asıl milse~ - Onu bulamadık madam .. Kaçmış. .. : ;:;de yaptı~ ~k ondan: liste! .. Siz bu Jiatede adları yazılı kim-
nyan zavallı madmuel On-eri... Bu bibi olan yegane adamı .. Başında demir Bütün araştmnalarımız boşa çıktı.. h y ı.ruu, gı utun hare erın ı;elerin Bastil zındarunda ve benim av
.re maııum kızı öldünnüı... Müthit jmaskesi ile sıkı muhafaza altında ve bir Markizin alnında bu haber endişe lav- esap ,.,_ ,..!'.'.ç . ?rtaldarımn adlannı delime kadar sıla nezaret altında bulun-
1 kuf •.. ~-'-'· k haklı idi rımları ,_,_, tti. soraca,.-. .,,.~r ıtiraf etmezse onu en d imaların . ed eks' . 
... adada mev tu1DlAA"' ÇO • - ........ ~ müthiş işkenceler altında ve inlete inle- uru ı temin ec mız .. 

!adam dö v.,,,ıefon : niz.. Bununla beraber yine görüyorsu- - &zanenın her tarafını iyice mua- .. . Luvuva hayretle sordu : 
- Belki de bunlar -- birer Met nuz ki yine bütün fesat işleri (O) nun yene eltiniz mi? te oldürecetlm, vtlcudunu ortadan kal- - Majesteleri buradan bir yere mi 
Uf)ardır.. mevcudiyetinin altından ç:ıkıyor .. Asıl Diye ııordu.. Zabit : dıracağun. .. Luvuva bana vaktiyle onu teşrif edecekler? 
ıedi .. On dördüncü Lui başını kal- suçlu. sir, her kesten fazla sizin bu kar- - Her tarafını aradık madam.. Dedi.. hemen oıdünneını .söylerni§tl.. Sözünü - Evet.. Bir saate kadar buradan gl-
lı : deşinizdedir.. Bulamadık.. dinlemedim .. Halbuki dlnlemeli idim... diyorum.. Oğlunuz marki Dö Barbezyö 
- Ne demek istiyorsunuz lılarlı:iz? On dördüncü Lui bitkin bir halde mı- Bu sırada kral, elindeki kaiıdın tetld- Zarar yok .. Geç kalnuş olmakla beraber ve Danjö bana refakat edecekler .. Bal 
- Bu imzasız tezkerede itham edilen rıldandı : kini bitirdikten sonra madam M'.entefo.. eski hataları te!Mi etmek zamanı henüz ka kimseyi ı..temlyorum.. Kendilerine 
selerin evvelce çok mühim ve .llİ)'ad - Evet.. Odur.. na hitaben : geçmiş dei!iJdir, Kendi hayatınım rahat haber veriniz .. Hemen yol hazırlıklarına 
sa·- Bir devlet sırrına vakıf olduğu Ve hemen ayaea kalkan kral büyük - Hakkınız varmış Markiz .. Dedi, ve huzuru için (O) nun hayatım alaca- başlasınlar .. Bilhassa bu meselenin çok 

idam edilen şövalye dö !Wı•nla bir asabiyet içinde : Ve sonra Reyniye hit•1- : ğım .. Çünkü o da benim hayatımı almak mahrem tutulması lAzımdır. Eğer size 
suç ortaklığını düşünüyorum.. - Eğer, dedi, onun da bu işlerde aliı- - Vazifenizi iyi ifa. ettiniz.. Dedi, siz- istiyordu. Ben böyle hareket edecek benim nereye gittlğlml sorarlarsa Tulo-

. Yani. Demek istiyorsunuz ki. Bun- kası varsa .. O da ötekiler gilıL den memnunum .. Şimdi emirlerimin dl- olursam yine •adalet. ten ayrıhnıg ol- na gittiğimi söylersiniz. 
da o büyük devlet sırrına vakıflar.. Bu sırada odanın kapısı vuruldu. ğer kısımlaruıı ifa ediniz.. mam .. 

Evet Sir .. Monsenyör LWnin mev· Kral : Reyni gittikten sonra kral, Markizi Madam Dö Mentefon, on dördUncll 
elinden tutarak masanın üzerinde bırak- Luinln bu anı ve beklemediği feveram 

- llft'MBDı •• 

Merle Oberon 
' 

Alek••...,. Kol'da ile 
6lzJ'ce .......... 
Parla 4 (P .S.) - Antipten bildirili -

yor: Hollvudun maruf yıldızJıırmdaıı 

lllarlen Oberonun gizlice evleneceiind81l 
sık sılı: bahsedilmiştir. Filbalrilra ilerle 
Oberon London filim §irketinin reı.ı 
Aleksandr Korda ile gizlice evlenmiştir. 
Izdivaç Antip belediye daireatnd" J'1IPll
mıştır. Aleksandr Kordanın evrakı ta
mam detildir. IIk önce hıdivacm tehi
rine lUzum ıı&rillmflgtll. Landon filim 
dlrektörtl ısrar edince telefonla muhaı -
bere edilerek evrak tamamlanmış nl'kltl 
yaptlmıfbr. 



Thetis faciası Nasıl oldu? er re oru 

Çelik mahpeste can veren mürettebatı niçin 
kurtarmak kabil olamadı ? Müthiş ölümden 

kurtulan bir taife faciayı nasıl anlatıyor? 

Türk - lngiliz anlaşmaaı münasebetile bütün 
islam aleminin derin sevincini anlatmıştır 

Paris 4 (P.S.) - Paris - Soir gazete
sinin Kahire muhabiri Camiülezher rek
törü Elmaragi ile mü!Akatını bildiriyor. 
Muhabirin suallerine rektör şu cevap
ları vermiştir: 

- IslAm alemi bir müslüman memle
keti olan Türkiyenin kuvvetini ve haş
metini gösteren Türk - lngiliz anlaşma

sından gayri memnun olamaz. Diğer 
müslüman memleketlerin de Türkiye 
kadar kuvvetli ve teşkilatlı olmalarını 
temenni ederim. 

muvazeneyi tutarlar. Isliim alemi sulhu 
sever. Bizi sulha götüren her vasıtaya 
müzaheret ederiz. 

- Alelumum diktatörler hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

- Peygamber her kuvvet ve kudre
tin kaynağı halkta olduğuna kani idi. 
Eski bir arap şairi şöyle diyor: cHalkm 
iradesine rağmen zorla başa geçen emir

lere boyun eğmek mecburiyetinde ka
lan bir millet içinde nasıl yaşıyabilirim? 
Muhammed, ashabı ile istişarede bulun
madan hiç bir karar ittihaz ebnezdi. 

Dün sabahki posta ile gelen Avrupa 
gazeteleri. bir kaç gün evvel İngiltere 
eahillerinde yüze yakın adamın en feci 
bir şerait altında ölümiyle neticelenen 
korkunç denizaltı kazasının tüyler ürper~ 
tici tafsilatı ile doludur. 

Facianın akabinde vaka yerine yetişen 
hir Fransız muhabiri gazetesine yolladığı 
yazıda §Öyle diyor: 

cCuma sabahı, Davia iJeti sayesinde, 
batmış denizalbnın üç adamı •uyun yÜ· 

~ne çıktılar. Kurtarma itiyle uğraşan 

romorkörlerden biri tarafından alındık· 
lan zaman üçü de yan baygın bir halde 

detiyle göstermeğe baş]amışb. 

Mürettebatın bir kısmı muhtelif kom• 
partimanlara değılarak zehirlenmeyi ge .. 
ciktirmeğe başlıyorlardı. Fakat bütün 
bunlara rağmen hepsinin muhakkak bir 
ölüme mahkum oldukları açıkça görü· 
lüyordu. Şunu da söyliyeyim ki her şeye 
rağmen, hiç kims), soğukkanlılığını kay· 
betmemiş, en ufak panik hareketi bile 
olmamıştı. 

Gemiyi terkederken en son dakikada 
edindiğim intiba, zavallı dostlarımın pek 
yakında zehir1enerek tamamen mahvo
lacaklarından ibaret kaldı.> 

şı karşıya bulunduğunu düşündükçe, tüy· 
lerimiz ürperiyor. 

Saat ikiye doğru bir dalgıç, Theisden 
tekneye vurulan bazı darbeler duyduğu
nu söyleyince, içerdekilerin henüz yaşa .. 
dığı anlaşılıyor. 

Ve, o zamana kadar devam eden ölü 
sessizliği birdenbire geçiyor. Her taraf· 
tan (Hurra) diye bağırıyorlar. 

Kurtarma ekibi bir kat daha fazla gay· 
ret sarfederek i~ine devam ediyor. 

Biraz sonra, yeni bir havadis herkesi 
gene hüme boğuyor: 

Suyıın yüzüne üç adam çıkmış, fakat 
üçü de boğulmuştur. 

Bu üç adam, yukanda Frank Şov"m 

sözleri arasında bahsettiği zavallılardır. 
Daha sonra, sabaha kar§ı tayyarelerle 

gönderilen dalgıç ekipi yetişti. Bunlar 
vaktiyle Alman donanmasının yüzdürül· 
mesinde çalışmış ustalardı. llk iş olarak, 
daha fena vaziyete girmemeaini temin 
için Tetisin gövdesini kuvvetli halatlarla 
bağladılar. Sabaha kadar neticesiz çalış· 
ma devam etti. Sabah olunca, Davis alet
leriyle kurtulan bir kaç kişi bütün yor• 
gunlukları unutturdu ve kurtarma işine 

umumi bir şevkle tekrar başlanıldı. 

T etisin alçalmış olan sulann üzerinde 
duran kuyruğuna yaklaşan bir gemiden 
Mors İşaretlerine uyularak vurulmağa 

başlandı. Böylece bir muhavereye girişil· 
mek isteniyordu. ' 

Gemidekiler bu işaretlere cevap ver· 
diler. Vaziyetlerinin ümitsiz olduğunu 

söylüyorlardı. 

Kuvvetli romorkörler, gövdesine ta
kılan kuvvetli halatlar sayesinde T etisi 
var hızlariyle çekiyor ve battığı yerden 
kurtarmağa çabalıyorlardı. 

Fakat hepsi faydasız. öğleden biraz 
sonra müthiş bir traka işitiliyor. T etisin 
zorlanan kuyruğu halatların tazyikine da· 
yanamıyarak parçalanıyor. 

lşte bundan sonra talihsiz Tetisden bü .. 
tün ümitler kesiliyor. 

- A vrupanın vaziyetini nasıl görü -
yorsunuz? 

- Bir arap vecizesi der ki: cTann 
insanlar arasındaki rakabetlere yüz ver
meseydi dünya tef""'5üh ederdi.> Düşü
nünüz bir kerre... Eğer Almanya Ingi
liz - Fransız blokunu kendi karşısında 
görmeseydi ihtiraslarına bir fren koyar 
mıydı? Kanaatim şudur ki: Rakabetler 

Alman 

- Demokrasi de budur, dedim. 
Camiülezher şeyhi ilave etti: 
- IsHl.miyet hakiki: demokrasi pren

siplerini Fransız ihtilfilinden çok evvel 
tesbit etmiştir. 

Maragi, Mussolini.nin Islfunm Mınl.si 
olmak iddiasını alaylı bir kahkaha ile 
karşılaııtı§tır. 

milleti 
Günden güne büyüyen 
endişeler içindedir 

Fransız gazetelerinin neşriyatına gö- Danzigde tahriklittan sakınılıyor. 
re, Bitler kendisine tevcih edilen Dan- •Serbest şehir gelecek sonbahardan 
zig fahri he~hriliğinden memnun ol- itibaren Alman olacaktır. O tarihe ka
mamış, Forsterle mülroı:atında bunu ih- dar sabrediniz• diyorlar. 
tiyatsızca bir hareket olarak tavsif et- Bitlerin gözleri Danzigdedir.. Fakat 
miştir. Danzigde hail< arasında dağıtılan harici dinliyor. Milletinin içinden yük
beyannamelerde ı •Hitlerden usandık ..• selen hoşnutsuzluk seslerini dinliyor. 
Yaşasın tereyağı .. • denilmektedir.. Bu Bunun için tereddüt ediyor. 
beyannameleri dağıtan müvezzilerden Alman milletine gelince 0 vaziyeti ya
bir kaçı tevkif edilmiş ise de beyanna· kından takip ediyor. Berlin sokakların-
meleri basan matbaa bulurınıamaştır. da uh k ılı H halin 

G _ı... D . tels" . . ik şu m a eme yap yor. arp -
eç~n .....,..m anzıg ızının şp e- d b" alı d"" p 1 dır 

· b" k lirn h tl hih e ır numar uşman o onya • 
rı ır e e atasını şu sure e tas 
etmiştir : Halbuki Polonya hududundan Berlin 

•Şimdi Franz Lisztin Lehensraum'mı 200 kilometre mesafededir. Eğer şefleri
pardon Liebenstroum diyecektim, dinle- m.iz harp ihtimalini düşünüyorlarsa si· 
yiniz., vil halkın himayesi için tedbir !er alma-

Lebensraum hayat sahası demektir. !arı lazımdı. Halbuki Berlinde hava hü-

Geminin yak ından görünüşü. Fakat gene her şeye rağmen kurtar· 

Liebenstraunı ise aşk rüyasıdır.. Al- cumlarına karşı sığınaklar mevcut de· 
manlar hayat sahasının da bir rüya ol- ğil clir. Ber !in halkı hlllll gaz maskeleri 
duğunu anlamışlardır. beklemektedir.• bulunuyorlardı. Saat onda gene Davis 

aletiyle bir dördüncü kazazede suyun yÜ· 
ıı:üne çıkb. Gene yarı baygın olan bu ada· 
mm, zehirli gazle zehirlendiği açıkça belli 
oluyordu. Bu adam. batan denizaltının 

içindeki en iriyarı ve gürbüz bir bahriye· 
liydi. 

ismi Frankşov olan bu adam, tahtel· 
bahirin yapıldığı tezgahlarda ustabaşılık 
ediyordu. 

Güçlükle kendine geldi. Ve gözlerini 
açar açmaz ilk 

c - öbür 
limit var!.> 

aö~ ıu oldu: 
arkadaşlar için çok az 

Bu &ırada kurtarma ekibi bütün gayre· 
tiyle çalışıyordu. Frankıov, yavaş yavaş 
kendine geldi. Gözlerinden yaşlar boşa· 
narak, denizalb battıktan aonra ıahit ol· 
·duğu korkunç ve feci manzarayı §Öyle 

anlattı: 

« - Kaza olduktan biraz sonra, arka
daşların karanlıkta gidip geldiklerini işi

tiyordum. Kimsede teliiş yoktu. Hepsi 
de soğukkanlılığını muhafaza ediyordu. 
O kadar ki, saatler geçtikçe ölüm tehli· 
kesi yaklaştığı halde, içlerinde gayet 1a· 
bii bir halde spor hi.diselerinin münaka .. 
şasını yapanlar görülüyordu. 

J. netis kaptanının karısı mürettebatın 

kanlarını teskine çalışıyor 
Fakat zehirlenmek tehlikesi artık bü

tün korkunçluğu ile kendisini göstermeğe 
başlayınca, Davis aletlıerini kullanmak 
üzere hazırlık başladı. Ben gemiden ay· 

Kazaya uğrıycın Amerika denizcıltılcırında mürettebat nasıl kurtarıldı? 

Biraz sonra Frankşov, anlattıklarına 

ounlan ili.ve etti: 
c - Kaza olduktan biraz sonra, Kiosk 

Aleti vasıtasiyle kurtulmak istiyen üç 
adamın akibeti pek feci oldu. lkiai derhal 
boğuldular. Üçüncüsü ise deli oldu.> 

Kaza yerinde dolaşan gazetecilerden 
biri gördüklerini töyle anlatıyor. 

• - Liverpoldan 20 mil uzaktaki 
Birkenhad körfezinde bir yığın gemi top· 
lanmış, batan Theis denizaltısını kurtar· 
mağa çalışıyorlar. Sak.in ve güzel bir ge· 

cc .. 
Etraftaki gemilerin kuvvetli projek

törleri ve ayın parlak ışığı körfez.in her 
tarafını gündüz gibi aydınlatmış. Bir ta~ 

raftan dalgıçlar suya inip çıkıyorlardı. 

Nihayet suların alçaldığı saat geldi. 
Ve diklemesine saplanmı~ olan Theisin 
kıç tarafı 6 metre kadar suyun yüzüne 
çıktı. 

Saatler geçiyor, sabah yaklaşıyor. Fa· 
kat kazazede geminin mürettebatından 

hiç bir haber yok. Bu güzel ve sakin yaz 

ma ameliyesinden vazgeçilmiyor. Telsiz
ler mütemadiyen çalışarak muhtelif va· 
sıtalar istiyor. Tayyareler, dalgıçların 

40 metreye dalmasına yardım edecek 
hususi iletler getirjyor. 

Bu sırada güneş batmakta, gece ol
maktadır. 

Artık gece olmuş, sular yükselmeğe 
başlamıştır. 

Amirallık bütün ümitlerin mahvoldu· 
ğunu bildirmeğe mecbur kaldığı sırada, 
İngilterenin sakin körfezinde binlerce 
adam, hiç durmadan kurtarma işine hala 
devam ediyor1ar. 

THETIS MORETIEBA Ti NiÇiN 
KURTARILAMADI 

Thetis denizaltı faciasının doğurduğu 

tee.ssi.ir vaziyetin tamamen anlaşılmama
sına sebebiyet vermektedir. 

Bir müddet evvel yetmi~ Üç metre de
rinlikte batmış olan cSqualus> denizaltı 

mürettebatından otuz üç kişi kurtarılmış
ken, kırk metre derinlikte suya gömülen 

gecesinde, üzerinde dolaştığımız suların ve kıç tarafı suyun dışında kalan « Thetis> 

kurıarılamamı tır) 

Thetis ne halde gömülmüştür 
Niçin taze hava yollanmamış. mürette .. 

bat niçin Davis suni çiğerlerini kullanma .. 
mışlardır? 

Herkes tarafından sorulabilecek olan 
bu suallere verilecek cevaplar şunlardır. 

1 - Squalus denizaltı gemisi deniz 

seviyesine müvazi olarak düzlük ve sert 

lngiliz hükümdarları 
Vaşington da 

bir yere oturmuştu. Deniz sakindi, cere
yan yoktu. Bu şerait tahlis çanı kullana· - BAŞTARAFl 1 İNCİ SAHİFEDE - fındaki milletlerin de arzusu dünyada 

sulh emniyeti içinde yaşıyabilmektir. Ta bilmesini mümkün kıldı. . . . 
. . . • cuklarına tatil verilmişti. Alayın takip ki insanlar, yaratıcı bir hürriyet içinde 

Halbukı Thetıs kırk beş derecelık hır edeceği güzerglilı üzerinde kalabalık da- fikirlerini inkişaf ettirebilsinler. 
meyli ile _ha'.'."ış .. ve. bagta~afı 19 metre kikadan dakikaya artıyordu. Bu itibarla bir İngiliz cephesi mev
çamura gomulmuş~. Denızde .. fa~la ce- Saat tam 11 de hükümdarları taşıyan cuttur. Çünkü İngiliz imparatorluğunun 
reyan vardı. Bu. şeraı~ es_asen muşkul olan hususi tren ittihat garına girdi. Gar- milletleri İngiliz _ Amerikan birliğini 
kur'.a"'.'a. amelıyesını hır kat dalıa guç· dan beyaz saraya kadar güzerglilı üze- zulüm ve istibdada karşı bir teminat sa
leştırmıştır. rine yığılan ve Pensilvanya caddesinin yarlar. İngiliz hükümdarlarına hoş geJ,.. 

2 - Taze hava bulabilmek için tekne· iki tarafını dolduran halk 600 bin kişi diniz deriz. İngilterenin hürriyetleri, bi
de bir delik açmak ve havayı oradan ver- tahmin ediliyor. 6000 bahriyeli ve hah· zim hürriyetlerimizde tehlikeye düş
mek icap eder. Halbuki şerait buna mil· riye piyade askeri, 1500 polis intizamın meksizin, mahvolamaz.• 
saade etmemiştir. Tekne hava verilecek muhafazasına nezaret ediyorlardı.. Bü· •Nevyork Herald Tribun• şöyle ya
kadar suyun dışında kalmış değildi. tün binalar, elektrik lambalarını taşı- zıyor : Müşkül bir saatte İngiliz hüküm-

3 - Davis ciğerlerine gelince. Her yan direkler İngiliz ve Amerikan bay- darlan imparatorluk için çetin bir vazi
şeyden evvel acaba gemide 96 tane raklariyle süslenmişti. fe görüyor ve bunu iyi görüyorlar. 
suni ciğer var mıydı? Şuna da işaret Saat 10.55 te Reisicümhur ve bayan Amerikanın yabancı, fakat dost toprağı
edelim: Gemi tecrübe seferi yapmakta Ruzvelt hail< tarafından delice alkışlana- na ayak bastıkları şu dakikada bu seya
olduğundan mürettebatı kadrosundan rak beyaz saraya geldiler. Açık beyaz hatlerinin tamamiyle mesut neticeler 
fazla idi. bir otomobilde yer almışlardı .. Otomobi- vermesini temenni ederiz.• 

Buna rağmen dört kiyi suni ciğer ile !in her iki tarafında motosikletler refa
gemid,en çıkmağa mltVaffak oln.uytur. kat ediyor ve basamaklarında, ayakta 
Thetis denizaltı gemisinden Davis ciha· polisler duruyordu. 

Portekiz 
zı ile çıkmak için iki yol vardır. Bunlar· Bu dakikadan itibaren Vaşingtonda Gönüllüleri 
dan biri geminin başında, diğeri kıçın· münakalat durdu. Bütün yollarda baş- İspanyadan ayrılıyor 
dadır. Geminin başındaki çıkıı yolu l,a. tan başa gerilmiş Vell<om •Hoş geldiniz• Ankara, 8 (Radyo) - İspanyadaki 
tış vaziyetine göre kullanılması imkansız ibaresini taşıyan levhalar vardı. Portekiz gönüllüleri bugün Lizbona 
bir hale gelmiş olduğundan, dört kişi de Nevyork gazeteleri, İngiliz hükümdar- dönmek üzere İspanyadan aynlacaklar
kıçtaki yoldan çıknııylardır. Bu hareketin !arının Birleşik Amerika devletlerini ilk dır. 
vapura su hücumuna sebebiyet verdiğini defa olarak ziyaretleri münasebetiyle 
ve eğer mürettebat tamamen bu tariki ih- hoş geliş temennilerinde bulunuyorlar 
tiyar etmiş olsaydı gemiyi tamamen su ve İngiliz imparatorluğu milletleriyle 
basmasının muhtemel olduğunu ileri sÜ· Birleşik Amerikayı birbirine bağlıyan 
rüyorlar. Fakat bu mülahazanın kabulü müşterek menfaat ve idealler! kaydedi

imkansızdır. Vaziyette her halde baıka yarlar. 
bir ig vardır. sNevyork Taymis•, İngiliz imparator-

luğunun bütün milletlerini temsil eden 
Eğer su hücum etmİ§ olsaydı yapacağı 

. . kral ve kraliçenin ziyaretleri münasebe-
tazyık kıç tarafı da batıracak ve gemıye . l unl 

fk• b" k"I k · B kild d tiy e ş an yazıyor : u ı ır şe ı verece tı. u şe e e İn iliz" ·ıı . b" di b"Jir? H 
• • • • il g mı eti ıze ne ye ı . arp 

Davıs cıhazının normal hır vazıyette kul· . t di". . hi b" ak · 
.. .. ıs eme gını, ç ır taarruz yapın nı-

lanılması mumkun olacaktı. tind lmadı" h d tl dahilin" d ye e o gını1 u u arı e 
Bu vaziyet niçin olmadı?.. 19 metre 

serbest yaşamak istediğini, menfaatleri
çamura saplanan gemi niçin ufki bir va· miz ve ananelerimizle kabili telif her 
ziyete getirilemedj~ İşte bur:ısı tamamen 
sır halindedir. 

türlü yardım ve sempati için gözlerini 
bize çevirdiğini söyliyebilir. Kral ve 
kraliçenin ziyareti işte bu manaya gelen 

KONGRE bir hitaptır .. Buna ne cevap verebiliriz? 
İkiçeşmel.ik İzııür musiki birliğinin Şunu : 

senelik kongresini bu gece İkiçeşmelik Siyasi metodlar hakkında kanaatimiz 
Parti binasında yapacaj!ı haber alınnuş- ne olursa olsun, esas prensipler Uzerin
tır. de mutabıkız .. Okyanosun her iki tara-

iz mir 
Biçki- dikiş- şapka 

çiçek yurdu 
Müessis ve müdürü : 
MAKBULE XEBARE 

İstanbuldan şehrimize nakledildiğini 
yazdığımız bu müessese tedrisata başla· 
nııştır. Kayıt muamelesi bir kaç gün 
temdit edildiğinden istekliler müracaat 
edebilirler. Talebeye bu güzel sanatın 
bütün incelikleri metodla ve pratik 
usullerle öğretilecek beş ayda Maarif 
müdürlüğünden musaddak diploma ve
rilecektir. 

ADRES ; Karşıyaka Rayegan sokak 
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Böyle 
ltalyanın 

bir harbin bütün yükü 1639 

..,, 
ayagı Mumyanın m. 183 Kt!./120 Ww 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. yüklenecek 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

omuzlarına 
Zira italya, İngiltere, Fransa ve Türkiye ile bir muharebede Rabeşista-

nı, Trablusgarbı n ik! adaları derhal ka~ bedecek . 

12.30 program 12.35 Türk müziği pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve me

teoroloji haberleri. 13.15.14 MUzik (Ka
rışık program) Pl. 19.00 Program. 19.05 
Müzik (Bir lvirtUoz - pl.) 9.15 Türk 
müziği (Fasıl heyeti) 20.00 Memleket. 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberle~ 
ri. 20.15 Neşeli plaklar - R. 20.20 Türk 
müziği l - Ferahfeza peşrevi 2 - İs
mail Hakkı beyin - Ferahfeza bestesi. ... 
Çağlayan Cuyi 3 - İsmail Hakkı beyin 
Ferahfei:a şarkı - Ateşi aşkın 4 - Ka
nun taksimi 5 - İshak Varanın - Ferah
feza şarkı - Seyretmek için 6 - İsmail 

Bütün geçmiş asırlar ve milletler, san
ki sözleşmiş gibi, antikacı dükkanında 

bulutmll§lardı. Kırmızı topraktan bir 
rtrüsk vazosu on üçüncü Lui devrine ait, 
Üzeri hayvan ve çiçek desenlerile iıl .. 
meli ağır bir masanın üıtündeydi; on 
beşinci Luinin sarayından mermer bir 
düşea kuğu gibi mevzun ve ince ayakla
rını abanoz bir masanın altına doğru 
uzatmıştı. Raflarda, kırmızı ve mavi çi

çekli, yıldızlı japon tabakalan, mineli 
sürur kabartmalarla yanyanaydt. Kapağı 
açık kutulardan, gümüş pırıltılı çin ipek
leri aarkıyor, muhtelif devirlere ait port
reler, yıpranmııı çerçevelerinin içinden 
hüzünle gülümsüyorlardı. 

Aldığım biblodan gayet memnun bir 
halde, eve gittim. Yeni malımdan müm
kün olduiu kadar çabuk ialifade etmek 
arzusile, ilahi prenııet Hennontiain ayağı
na. masanın üzerinddci, okunamıyacak 

hale gelinceye kadar silinip yazdmış oiir· 
ler, henüz başlanmış veya yanm kalmış 
makaleler, posta kutu.suna atılacak yerde 
yazıhanemde unutulmuş mektupların üs
tüne koydum. Ayağın o karmakarışık 
kağıt yıiınının üzerinde duruıu bana fev
kalade cazip göründü. Onun verdiği ke
yifle tek başuna, evdo oturamadım. An
cak bir firavun kızının ayağına ıahip 

olan bir insana yak.ıpn vakıır ve ciddi
yeti takınarak sokağa çıktım. 

l=~~~·~!~~~~·:~·ı •• ,., •• , •• , •• !••··~······'A·,·····~···!•f~ 
Muahede mızaland.a. t llltat aıyası ı:ıır 

lletin tek bagına kıymeti yoktur. Muahe· 
!\•, b.arp olursa ne oekil alacak, ne gibi 
'kksülameller doğuracak, meaele bunu 

~ilmekte. 
Bu meseleyi hal için de muahedeyi 

lmzalıyan iki imparatorluğun askeri kuv .. 
'Yetini, bilh.aaaa coiraft vaziyetlerini, ay• 
111 zamanda ötü.i tarafı tetlcil edeceft ioı
paratoduklann da kuvvet ve coğrafi va

)tiyetini gözden geçireceğiz. 
Bu tetkikin sonunda varacağımız ne

ti~ gu olacakbr: ltalyanın Almanya ile 
:beraber bir harbe girmekte menfaati 
yok.tur; böyle bir harbin bütün yükü 
halyanın ıırtına yüklenecektir; ltalyanın 

t bu harpten bekliyebileceği sadece fed 
bir ekibettir. Binaenaleyh, İtalyanın he
nüz l>iraz siyuet anlayırı varsa ve başın· 
'dalcilerin gözleri kör olmadıysa, muahc
'.deyi imza ettiğine göre, yapacağı it harp 
Çılunasını temenni etmemekten ibarettir. 
Yani, ltalya, eğer kendi menfaatlerini 
~lifiinüyoraa, Almanyayı bir maceraya 
atılmaktan alıkoyması lazımdır. 

1 
Hakkı beyin - Ferahfeza şarkı - Mehtap
ta güzel 7 - Nuri Halil Poyrazın - Hü
~cyni park.~ - Artık yetişir. 8 - ıu:hml 
be:ı•in • Mustear §arkı - Gel ey saki şa-
rabı!) - Mustafa Naz.ilin - Hüzzam şar
ru_" _ Gönlüm niye bir 10 - Şükrünün 

Hü:ı.z.."'m şarkı - Adananın yeşil çamları 

21.ÖO Konuşma 21.15 Müzik (Radyo or
kestrası - Şef : Praetorius) 22.15 .Musi
kili Konuşma (Ha1il Bedi YC>netken ln
ı-nfınClan - Veberin Fraysiits operasının 
takdimi plaklarla) 23.00 Son ajans ha
berl~rl, ziraat, esham, tahvilat, kam bi

A OT usu başkumandanı Braviç ve do-nanmıı ba§ amiralı Recı.der IIitlerle yo, nukut borsası (Fiat), 23.20 Mütik 
.b. olu u daha bugünden bir hakikattir hareket şeklini alacaktır. Sonra tayyara- (Cazbant _ pl.) 23.55.24 Yarınki prog-

ta ' ş d-'-' . d .. .. .. ı-.:.ı_ 1!:"'·-d H ve iki devletin sınai vaziyeti arasın wu yı e goıonune aunilli l41LıJ.Jı ır. ava raın. 
ni.sbetaizlik Jtalyarun Almanyaya tabi kuvvetleri memleketin füll baskını ihU
oluşunu onun için tehlikeli bir hale koy- malini ortadan kaldıracaktır. 

Nihayet Ingilteıre '\'ar: Bugün lngil
lince; bunların yalnız ikisi henüz yeni 
denize indirilmiş, ne zaman hizmete gi
recekleri de malum değil 

maktadır. 
Fakat dahası var: terenin henüz daimt ordusu yoksa ve 

bir seneden evvel olmıyacaksa da daha 
şimdiden bile 1914 de kinden çok kuv
vetli bir orduya sahip bulunuyor. Her 
halde, tayyare kuvvetleri de son derece 
bUyilktür ve bir seneye kndar Almanya 
kadar kuvvetli olacak.1ngiltere, bir harp 
çıktığı zaman Fransanın yambaşındn yer 
alacaktır, bunu da unutmamak llizundır. 

Italyanın kruvazörleri ise tam Fransa
nınki kadar. Bundan b~a, bir alay In
giliz kruvazörünü de ka.rş1sında bula:!nk. 
En kuvvetli ihtimal şu: 

Itnlyan filosu bir iki sefer yapacak ve 
bunlara da karşı taraf cevap verecektir. 
O zaman Halyan donanması aşağı yukarı 
abluka edilmiŞ bir vaziyete dil§ecek Ital
yanın ticaret filosu da aynı şck11de ab
lukn altına alınmış olacak. Bundan Ital· 
yan sahilleri ve şehirleri çok zarar gö
recek ve iaşe temini imkanı kalınıyacak-

Buna Maginot hattını ve Fransız or
dusunun kıymetini de ilave etmeliyiz. 
Onun için, Almanya bize doğrudan doğ
ruya taarruza te§ebbtis cdeıniyecek. 

Fransanın Lüksemburgdım !sviçreye ka

dar bekleyici mevkiinde kal lO.kla (va- tırAlınanya işin içinden kolayca sıynla
ziyet alma ve hava muharebeleri ile) ik- bili( veya hiç olmazsa devam edebilir; 
t.ifa edeceğiz diye ümit edebiliriz. çünkü Isveç demiri, karbonu, suni kau-

Dükkanın sahibi, binbir çeıit eıya
nın arasındaki azaplı geçitlerde, parde
ıüsünün eteklerinin bir şeye çarpmasına 
ellerilo mani olarak ve dirseklerimin ha
reketini gözliyerek dikkatle beni takip 
ediyordu. 

Benim gibi hakiki bir Mısır mumyası
nın ayaiına maille olrnıyan zavallı inıan
lan pek hakir görüyordum. Her akılla 
adamın vazifesi maaaamın üzerinde bir 
mumya ayaiı bulundurmakmış gibi ge
liyordu. 

Antikacının garip bir yüzü vardı: Diz- Neyse ki ıaadetimi paylaşacak bir iki 
knpnğı gibi parlak ve kuru kafatası be- dosta rastli:eldim, onlarla beraber ye
yaz bir saç halesile çevrilmişti. Gözleri mek yedim ve prenses Hem1ontisin şe· 
baykuı a:özü gibi biribirine yakın ve te- refine içtik. 
kerlekti. Gece eve döndüğüm ıaman, içtiğim 

- Bugijn ne almak arzu ediyorsunuz, bir kaç bardak şarapla dimağım hafifı;. 
efendim, silah kolleksiyonunuz için şu bulanmıştı. Odama ııirince buınuma ııa• 
Nalaya satırını tavsiye ederim. Kanın ko- rip bir koku çarptı. Odanın sıcaklığı, 

layca akıblmasını temin eden oyuklara prenseşin cesedini mumyala.otıranların 
bakın. Ya bu kılıcı nasıl buluyorsunuz? kullandıkları zamk, zift ve soda kokula-

- Hayır, silah kolleksiyonuma ilave nru meyclana çıkarmıştı. Hem tatlı, hem 
edecek bir şey değil. Yazı masamın üze- de keskin b'ir kokuydu bu. Dört bin ıe
rindeki knğıtları yerlerinde tutacak bir nenin izale edemediği kokul 
heykd falan gibi bir ıey •nyorum. Fakat Mısırın rüyası ebcdiyetti. Kokularında 
her yazıhanenin üstündeki cam ve Lronz bile granit dayanıklılığı vardı. 
figürlere benzemesin. Biraz aonra uykuya daldım. Bir kaç 

Antikacı önüme bir çok biblolar diz- saat aonra her ııey şcffafiyelini kaybetti. 
di. Porselen bir canavarla Meksikalıla- Nisyan ve hiçlik ağır dalgalariyle üzerime 
nn bir ilahını temsil eden {ildi i bir fi- çökerek beni uyuşturdular. 
gürden hangisini seçeceğimi düşünürken Fakat, yavaş yavaı dimaaımın karan
ilk: bakı~ta eski bir Venüs heykeline ait lığı aydınlanmağa baıladı: Ruhumun 
olduiunu sandığım bir ayak gozume gözleri açılmı~tı. Uykuda olduğumu ııa· 
çarptı. Yuvarlak hatlarının üstü pırıl pı· yet earip bir tarzda müdrik olmasam ken
nlclı, toprak altında çok kalmış mermer- dimi ııyanık zannedecektim. Heyecan 
lerin yanık kızıl rengindeydi. içinde, içimi titreten bir hissi kablelvuku 

- Bu ny.ağL beğenmedim. ile pek acnip hadiselerin cereyan etmek 
Dedim, Antı"kac.ı, müstehzi bir gUlüm- iizere olduğunu ıeziyordum. 

seme ile yüzüme bakarak, ayağı iyice Zamk koku u kesiflenmi~ti. Hafif bir 
tetkik edebilmem için eliride e\'İrip çe- baş ağnsım, bilinmiyen ilahların, istik-

Demek oluyor ki harbin kat!i neticesi R 1 · • dd 
çuşu, omanyn petro i.ı, sunı ma e sa- viriyordu. halimizin ve prenses Hermontisin şere-

başka tarafta alınacak. Nerede? Evvela nayii ve istokları var. Fakat Italya ga- f ~ b k k d h 1 Beğendiğim aya"ğı elime alınca, hafif- ine içtigimiz ir i i n e şampanyaya 
şarkta, sonra Afıikada, nihayet talya '-'"t "abuk, endise verici bir vaziyete dü- f d d 

., '"' :ı - liğine hayret ettim: Bu ne rn~rmer, ne de al e iyor um. 
aleyhinde. şeccktir. 

'' Al h R b ·ı madendi, etten bir ayaktı. Yakmdan ., Şarkta manya Le - us gru u ı e ;Qjg~cr taraftan, ilç sahili işgal edildi * Perdenin açılmasını be.kliyen bir ti-1, d ·· · tlı kactın ja.,istlcr ,_ S d R muayene edince, mınnyalanmı~ ayağın -.oma a gost.erış yapan a " ~ . çarpışaca.... onra a cenupta umen mi Trablus~nrp arlık dnyanamn'Z. Çünkü 
ALMANYA tLE tT AL YANIN ltalyanın Alm~nya:a ta~ı ol~şu, h~rp-, Rus grubu ile Almanya, ordusunun ya~ ~leket ordu besliyecek imlinda de- üzerindeJC:j sargı İZieri, haffi cildin nesci yntro seyircisi gibi odamın içine ıöz 2ez-
KARŞILIKU V AZlYETLERi te Roma • Berlın mihver:.ga.lıp g~lırse rısını, tngilizleı·le takviye e<lilmiş olan jil4!r, her §l"Jİ dl§ardan getirmek lhun. bile görülebiliyordu. KtiLriber gibi şef- diriyor, her feyİn yerinde olup olmadı-

bile ortadan kalkacak deği.ldır. Mıhver Frans·• ordusunun yarısına mukabele faf ve bıçimli tırnaklı ayak parmakları ğını tetkik ediyordum. Lamba, yuvarlak 

Şimdi vaziyeti gözden geçirelim. Bir 
~raha Almanyanın 84 milyon nüfusu 
,yar (her ne kadar bunun 7 • 8 milyonu 
~kse de) diğer tarafta 44 mÜyon İtal
yan, Yani Almanlar 1talyan1arın iki misli. 

Kömür onlarda; dökme demiri, çeliği 
yapan onlar (zira Alman kömürü olma
~an 1talyadaki bir iki çelik fabrikası bir 
1§ yapamaz); harp halinde kendilerine 
kolaylıkla demir bulabilecek onlar ( 11-
Teç demiri) ; auni lastik, suni motör imal 
edebilecek olanlar yine onlar. 

Hülba, İtalya.dan çok daha zengin, 
çok daha malzemeli olan Almanya. fa
kir bir tehir civarı mahalle kartwnda bü
yük bir sanayi tdıri gibi du.ıuyor. 

Halbuki. bugün bir harp oluna mal
zeme harbi ve iktıaadi harp olacaktır. 

Eek.iden kömürü Belçikadan veya İngil
tereden alan İtalya daha ıimdiden yal
nız Almanyadan alıyor. Fakat Almanya
dan aldığı bir çok şeyler daha var: Zan
nedersek Çekoslovakyanm Skoda fabri
kalan bir müddettenberi İtalyaya tayya
re yapmaktadır. 

Esasen mesele gayet vazih: İtalya o 
kadar dar ve denizden gelecek darbelere 
o kadar açık bil' ya.rına ada ki orada harp 
malzemesi emniyet içinde bulundurula
maz. Fransa silah fabrikalannın imalabm 
Bordeaux' da veya Mants' da saklıyor. 

~ lt.aJya Trablusgnrba 20 bin kişi gön. 
zafer kazandığı takdirde Avrupaya her için garpta bırakmak mecburiyetinde ol- derdi ki burulan 10 bin asker çıkaraca6ıı- gayet inceydi, tnbaaında bir iki çizııiden kni.atal fernoıun altında yanıyor, perde-
iki memleket değil, Almanya hakinı ola- duğtınu da düşünürse vaziyeti her halde nı limit ediyor. Faknt bu Italyanla:r; ora- başka hiç bir pürüz bulunmaYJfı, sahi- ler tembelce yere doğru aarkıyordu. Su-
caktır. kendisi için endişeli görecektir. dald iklim ~eralti altında çok daha az binin ÇJJ>lak olarak yere bamuulığını, lu boya resimler dıvarlarda diziliydi. Bü-

Almıınya Fransız • Jngiltere barajını 1talya Fransız ordusunun öteki yarısı hizınet edebilecekler, bunun için çok oa- yumuplt kaplan derilerinin üzerinde ge- tün qyada aakin bir uyku vardı. 
kırmaya, Rusyayı çiğnemeğe veya onlar- ile çarpı§3cak. !talyanm çarpış3cağı Alp hn !tızla bakılmı~ a ihtiyı:ıç gösterecekler. zindiğini gösteriyordu. Bir kaç dakika aonra bu aakin görü-
dan ayırmağa muvaffak olursa, Roter- cephesinde vaziyet Fransanın lehinedır. It'alyanın Tunusa birdcnbirn hücum * nüı deiifir gibi oldu: Ocaktaki odunlar 
dam - Köstenee yolile emniyet bulmuş Zira Alpların Fransaya bakan yamacı etmesi buglin artık münıkUn 'değildir. Antikacı, baykuş gözü ıibi biribirinc çatırdadı ve birden mavi bir alev sütu-
olacak olan Almanya 1talyaya, Avrupa- çok az meyillidir. Buna mukabil 1talya Mısıra karşı aynı şekilde bir taarruz da yakın va tckulelt gö:dorip.i bana dikmiş, nu yükseldi. 

daki, Afrikadaki veya yakın tarktaki tarafı çok şarptır. imkansızdır. Italya Ingfltere, Fran.4'a ve sinai ıinııi gülüyordu: Teaadüfen, prenıeı Hermontiein ayiım 
vaziyeti ne olursa olsun eskisinden daha Fakat İtalyanın muharebe edeceği Türk.iye ile bir muharebe takdirinde .sı- - Prensea Hel'monlmn ayağını isti- koyduğum maSBya ilifen gözlerim hayret.-
fazla hakim bir mevki alacaktır. cephe sadece burası değildir. Sayalım: ra ile Trablusgıırbı, Habcşistanı ve on yoı:sunuz. öyle mi? Deiiai.k bir fikir, ar- le açıldı: 

Bunun 1863 deki misalini de unut- 1 - Arnavutluk cephesi: İtalya bu- iki adaları yüzde yüz kaybedecektir. tiatik bir bulq doğrusu! k&iıt baskısı Mumyanın ay:ağı, dört bin sendik. bir 
mamak lazım: Prusya ile Avusturya Da- rada Yunanistanla, Türk ordusu ile, Bundan b~ka, yukanla da ıöylediğinı yapmak için canlı hir prcnıea almak da ayağa yalufacak tanda uslu uslu duraeaiı 
nimarkaya karşı müştereken bir harp aç· hatta belki Fransız - İngiliz takviye kı- gibi, Alplarda çok çetin bir muharebe Pa'eden aklımtza seldH ihtiyar Firavu- yerde, maaanın üzerinde atabt, adeta ib· 
mışlardı, netice olarak 1666 da A vus- talariyle ve muhakkak surette Arnavut- etınek zaruretini de gözönfuıe alması la- na, iç İçe üç tabutun içine koyup üstüne tiJAçlı hareketlerle çırpınıyor, ürk.mlif bir 
turya parçalandı. 19 1 2 de Balkanlarda larla çarp~acaktır. zımdır. Bu harbin de Italyanın aleyhlne de granitkn 'k:c>a.cıca btt dai yaptırdığı kurbağa gibi lciğıtlann üstünde aıçnyor· 
Türkiyeye karşı açılan ve bir sene .sonra 2 - Trablusgarp cephesi: ltalya bu- dönmesi için bütün sebepler vardır ve kmnın mumya.uıın ayajmııı. uırlardan du. Sanki birdenbire elektriJdeıunİI si
Bulgaristanın Sırbiyaya ve Yunanıstana rada şimalt Afrika askerleri, yani .sah- net\cede harp yarımadanm en :fazla nü• sonra bir yazıhanenİll üzuinde duracaiı- biydi.. Bir ceylan ayağı !tadar sert olan 
karşı bir muharebesi halini elan ~arp da ralılar ve Sudanlılarla, lngiliz - Mısır fuSlu şehirleri ilzcrine inecektir. 'nt bir eöyliyen ol..ydı, kimbilir ne kadar küçük topuğun çıkardığı tok seai iyice 
öyle oldu: Mağlup taraf silahı elme aldı kuvvetleriyle ve Sinusilerle muharebe Nihayet Arnavutluk cephesinde lta!- hayret eder ve lozardt. duyuyordum. 

ve işe Romanya da karışb. edecektir. yanın ne kadar bilyük bir kuvvet sar- - Bu mumya parçası için ne iatiyor- Aldığım bibloya knqı hoşmıtau.zlu!.. 
Esasen muhtemel bir harbi Roma 3 - Habeşistan cephesi: Burada da fctmesi lhı.mdır ki Türk_ Yunan ordu- sunuz~ dtıymağa başlaml§tım. 

Berlin mihverinin kazanacağını ele Lir İtalyanın karşısına İngiliz - Mısır kuv- swıa karşı koyabilsin. Jtalya bir xen-e - Tabii gayet yüksek bir fiat talep Bacaksız bir ayağın sıçramasını pek 
faraziye olarak aldık. Muhakkak olan vetleri, Cibutideki Fransız kıtaları ve Atnavutlukta mağhlp olda mu, Almanya edeceğim. Hele ayağın diğcıri de bende gayri tabii bularak ürktüm. 

d 'ki harp patlıyac&k Habeşler çıkacaktır. da şarkta ümit ettiği neticeleri alamazsa, olsaydı, sizden en 11., be .. yn'"z frank 
1
·s- B 

bir şey varsa o a şu 1 
4 _ On iki adalar: 1ngı"liz filo9U ile !tal b iı1 Sl" la "'._, .. y irden, yatağımın perdelerinin kımıl 

olursa bütün mihver düşmanlan darbele- takviye edilmiş TUrk askerlerinin ada- yanın ytiz i erce av Ut»U, yer- ter<lim. Bit firavun ktzınrn a}"llğındıın da- dadığını gördüm. Tek ayakla bir İl191ln 
rini ltalyaya indirecekler. Bunu Sinyor lerl ilbak ettiğini unutmayan Yugoslav- ha nadir ne bulunabilir~ odada gezinmeırim andıran bir gürül 

~ı- da b"zzat ip lara çıkmak ihtimali de vardır. ya ne gibi bir rol oyruyacaktırf 
Mu1Solini de T orino nuu-un 

1 
- 5 _ Son derece geni§ bir deniz harp - Şüphe.ııiz- bu alelide bir eşya değil, oluyordu. 

ret etti. Fakat vaziyeti kısaca gözden ge- sahası: Zira Almanya Şimal denizindeki NETICE fakat fiati söylemediniz? Size şunu da Bir anda her tarahmın ate, gibi oı 
çirmek bile bunu isbat ediyor. ve daha f~la Baltıktaki sahillerini pc- Yukarıdaki bir kaç mUllhaz.ıidan da- haber vereyim ki, bütün servetim bet al- sonra buz lceırildiğini itiraf ederim. Kor 

HARP NERELERDE OLACAK? kQia müdafaa edebileceği halde İtalya- ha başlarken .söylediğinı gibi, §U netice tından ibarettir. Beş altından bir kuruş kunç bir rüzgar aırtıma ürpertiler veri 
ltalya harp malzemesini ya dü~anın 

bombardımanına maruz bırakacak, ya- Farzedelim ki hakikaten harp çıktı. 
hut Almanyada bulunmasına razı olacak· Muharebe iki cepheden ba~lıyacaktır. 
tır. O zaman da İtalyanın tayyarelerini Çünkü bir taraftan lngiliz - Fransız - Leh 
yapan ve harp malzemelerini iınal eden anlaşması, bir taraftan lngiliz • Türk an
Almanya oluyor. la~ması, ve Sovyetlerle temaslar harbi 

halyan aakeri erkanı biasediyorlar ki bir anda bu kadar geniş bir cepheye 

ltalyan ~dwıunun Alman ordusuna tabi teşmil edecektir. 

nın kolayca müdafaa edebileceği yalnız çıkıyor: fazla veremem. Süzüme inanmazsanız yordu. Dimdik olan saçlamnın üstünde 
bir yer vardır, bu da Atranto kanalı ile &rlin • Roma mihverinde Italyanın ceplerimi, evimin en giıli çekmelerini gecelik takkem muhakkak bir iki aya 
kapıyacağı Adriyatik sahilleridir. Itnl- askerl vaziyeti Almanyanm bir ti.bil ha- arayın.. boyu sıçramı§fir. 
yanın diğer sahilleri mütemadl hücum- !indedir. Harp ıkarsa Ital anın Alman- -Pre1Ue9 Hcrmontisin ayağına be, Yatak perdeleri ağır açıldı: Taha 
]ara açık kalacak, çoğu liman, diğerleri yaya tabi olu; daha UW: utacak, ona ~tın, öyle mi? Pek az. pek azl Tan'hi edebileceğimiz en acayip mahlGku ka 
de nisbeten sahile yakın olan şehirleri bir hizınetklr halini almak tehlikesini bır ayak! Eh, no yapalım. al... Kıamet şımda a:ördüm. 
bombardıman edebilecektir. Bu ~ehirlcr bile gösterecektir. Harpte sırtına en faz- sizinmif. Sargılar'. da bedava ve~irim. Koyu kahverenııi tenli bir genç bzd 
hava müdafaa tertibatı ile korunamıya- la yükü Italya alacak, tehlikeye de en ~ albnı. bdinden sarkan bır torba- En halis Mılll' i'üzell tipindeydi. Bade 
cak kadar da çoktur. fazla o maruz bulunacaktır. Italyanm 7• attı. Kendi kendine ıwnldanır ııibi biçimi ı;uik gözleri, mavi pınlblı slmı oluşu bugün resmen ilin edilmemif ol- Harpte vaziyet ıu Dekli alaca1'tır: 

ma.kla beraber olmakta geçikmiyecektir. Almanya yine şimal denizi müsellesini 
Bunun ela eebebi harp malzemesi ve iqe İşgal ediyor ve yine Baltığa hakinı olmak 
meselesidir. istiyor, fakat olamıyor ve iki cephede 

Esasen Almanya, daha anlaşma. miza- harbediyor. Fakat bu sefer Fransa cep· 
)anmadan evvel, Trabluagarbe kadar bı"r b k b" · w· • •• "t de hesinden i~i ça u ıtıreeegını umı e -
çok askeri tefti§ heyetleri gönderdi. mez. Zira Alsas - Loren bugün Ren çu
ltalyan generalleriıUn Alman7ada askeri kwu ile Almanyadan ayrılmı§ bulunuyor. 
teftişler ynptıklannı hiç duymadık.. AI- Metzin şimalinde ve şarkında birer ordu 
manyaya giden ltalyan aakeri heyetleri bulunurken i~gale Belc;ikadıın girişmek 
sadece erkanı harbiye temaslarında bu- son derece tehlikeli bir iş olur. 
lunmuşlardır. 1 Esasen Belçika da 1914 de kinden çok 

tTAL YA ALMANY ANIN daha kuvvetli. Albert kanalı aşılması çok 
TABU OLACAK gÜç bir hendek teşlc.il ediyor. Holenda 

Belçika münasebatı gittikçe sıkl~ak
Oemek oluyor ki ltalyanın Almanyaya tadır ve belki bir giln mil§terek bir hatb 

Diğer taraftan, Sardunya ve Sicilya bu yilklerden ve bu tehlikelerden kur- telaarlıyordu: yah saçlan, son derece muntuam, yun 
adaları iaşesi temin olunabilecek birer tulması ancak yalnız Alman malzeme ve - Prcmes He.rmontiain ayajı kliıt- ni denilebilecu kadar ltuıurauz bir bu 
müstahkem mevki halin~ girecektir. Zi- tekniğini değil, aynı zamanda bizzat Al- lanmızm uçmuına mani olacak... Ka- nu vardı. Ouaaklan Afrika yerlilerini a 
ra unutınıyalım ki İtalyan donanması man askerlerlnl memleketine kabul et- der, lı:adal dıracak kadar et1i ve elmacık kemikle 
Fransız _ İngiliz donanmasına nisbctle mesiyle mümkündür. Sonra bana döndü, balık. kdçığı boğa~ çıkık olmasaydı, eski Korent mcdeniy 
çok zayıftır. ltalyanın ordusw:run, Italyan mille- zına aaplannııı bir kedinin haylurııı gibi tinden ka1ma bir bronz heykel zanne 

IY AL YANIN MüSTEl\.iLEKE tinin bu vaziyeti görmeleri de mUmkUn bi rsesleı lebilirdi. Bu iki bariz vasfı, Nil kıyılan 
YOLLARI değildir. ltalyan siyuet dünyasında, ge- - ihtiyar firavun hiç memnun olmı· d l _ ı_ a yapmış o an e.ıci Mıaır ırkına me 

rek girdikleri yolda firenlerl sıkacak, yaca.k, dedi, kwnı pek .everdi zavallıcık. ıup olduğlına şiiphe bırakmıyordu. in 
Bugün Jtalyanın topu topu 22 şer bin gerek Almanya ile anlqnıaya eski mahl- Pek diifkündü. kollan d ·d • b k b' n a ma enı ve oncu tan ır ç 

tonluk ilr.i zırhlı.tı var. Bunlarda harpten yetini, yani bir hayat sigortası mahiye- - Sanki onun muasuıymıpın gibi lto- bilez"ıkler v d S . .. ..1 h l' . . . . , ar ı. açı ınce orgu er a ı 

evvel yapılmış, fakat sonradan yenı hır tını verecek derecede mUşahed.e ve ilt- nutuyoraun. Yaılı olduiunu <>Öriiyorum d __ 1____ d w d c·· . . · • e omuz.uuuıa oıııru uzanıyor u. o 
sisteme konml.lf zırhWardır. iki tane tıdar aahlbi khNeler olmamuı da gayri4 ama hoıhaldeı Mıamn ehramlar devrinde ·· d eli lu b' k '-ü · . . .. aun e. ye uç D' amçı taııyan ıı;. ç 
daha var ki onlar da henüz yenilenmek- kabılclir, dünyada yoktwıl ·ı b n_, 1-'-'i • _ __ ,ı d b" • .• Yefı , c&&.1 ...w u:nıau e en ır ma 
te. 35 ıer bin tonluk dort zırhlısına ge- (La Tribuna deı Naticmdan) Dedim ve çıktım. ,_ .... 1 •• -dı 

~ .. -DEVAMI y..__.,,...., 
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Emlak ve Eytam Bankasından: 
c. 

Esas No. Y e r i --
252 
280 

296 

299 

300 

301 

302 

96 
105 
159 
180 
250 

260 

281 

295 
309 

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

Taksit ve Pazarlık. 
Güzelyah Urla caddesi 484 M2. 
Karııyaka Turan Menemen cad. 
Şeyh M. Osman zade ve Han sokak 
Mesudiye M. ikinci kordon 
Güzelyah Şaban zade sokak 
868 ada, 6 parsel, 144 M2. 
Göztepe Tramvay caddesi 
838 ada, 26 parsel, 767 M2. 
Birinci Süleymaniye Üçüncü 
Karataş iplikçi Hasan ef. sok. 
Tepecik Lale sokak 
Tepecik Sürmeli sokak 

31 O Ahmetağa M. Başdurak caddesi 
Gön bam çıkmazında 32 pafta 
187 ada, 35 parsel, 278 M2. 

306 Göztepe tramvay caddesi 

No.su Nev'i 

Es. Ye. Taj 
62 50 Ev 

169 Ev, dükkan 

2-2/1 Dükkani müı-
temil ev 

24 22 Ev 

6 

368 
21 

25 

12 26 Ev 

14 28 Ev 

16 30 Ev 

985 1123 
183 

7-2,7-4 31 
118/2 172/1 

15 15 

615 745 

5, 13-13/A. 

8 - 10 
10-10/1,6,6-1 

12,130 

Ev 
Bahçeli ev 
Depo 
Ev 
Ev 

Ev 

Ev 

Ev 
Kahvehane 
yi müştemil ev 
Bir mağaza 
ve depo 

743 Ev 

Depozitosu 
Kıymeti T.L 

\ ;ı200.- M0.00 
400.- 80.-

1000.00 200.00 
1 

1 
900.- 180.-

500.- 100.-

500.- 100.-

500.- 100.-

5000.- 1000.-
2000.- 400.-

1500.-300.-
3200.- 640.-
1200.- 240.-

6500.- 1300.-

1300.- 260.-

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

5000 1000.-

1800.- 360.-

Ada 838, parsel 27, 261 M2. 
izahatı yukanda yazılı emlakin pe§in - taksit ve pazarlıkla satışlan 26. 6. 939 pazartesi günü saat Onda 

yapılacaktır. . 
istekli olanların hizalannda yazılı depozito akçesini bir gün evvel veznemize yatırarak artbrmaya gırme-

leri ve yanlannda birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri. 
9, 23 1967 (1161) 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: DAVET - Doktor Mustafa Enver bey 
caddesile 1382 sayıh sokağın Ata
türk caddesile cümhuriyet caddesi 
arasındaki kısımlannın beton döşe
me iki tarafına kordon çekilmesi ve 
yaya kaldınmlanna çini döşettiril
mesi iti bqmühendislikteki keşif ve 
tartnamesi mucibince kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 10872 lira olup ihalesi 
16/6/39 cuma günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmıf teklif mektuplan iha
le günü azami saat 16 ya kadar en

lzmir Tenis Kulübünden: 
4 Haziran 1939 tarihinde akdi mukarrer olan fevkalade umumi İç· 

timaın usulü dairesinde aktedilememeıi dolayısile 12 Haziran 1939 ta~ 
rihine müsadif pazartesi günü saat 18,30 a talik edildiği ve İçtimain 
kulüp binasında aktedileceği ilan olunur. 

RUZNAME: 

1 - Cemjyetler kanunu hükümlerine tevfikan hazırlanan nizamna
menin müzakere ve tasvibi. 

2 - idare heyetinin yeniden intihabı. 
1970 (1160) 

cümende riyasete verilir. 

ı::::::~ı teminatı 815 lira 40 DOKTOR ~Salıiıkfur~an 
31, 6, 9, 131853 (1080) c 1A1 y t ci M k. 1 . . 

_Fen heyeti deposuna teslim e a ar ın ~ 3 IOe eri 
edilmek sartile 1500 torba çimen- § İngiliz (Roston-Arğa) Patüs , 
to satın ~lınması basmühendislik- N (Diring. ve Massa Harıs) ıeki-~ 
teki ~artnamesi veçhÜe açık eksilt- Nzer ayaklık biçer, bağlar maki-
meye konulmu~tur. Muhammen İZMİR MEMLEKET ~naları çok ehven bir fiat!a satı-
hedeli 1575 lira olup ihalesi 16/ HASTANESİ DAHİLİYE ~lıktır. Görmek istiyenlerın: Es-
6/939 Cuma günü saat 16 dadır. MÜTARASSISI ~ki ~oça Bağ arası ~?yünde kah-
istirak edecekler 119 liralık temi- vecı B. Hasana muracaatları. 

· Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
nal makbuzu ile encümene gelir- No. 25 TELEFON : 3956 5 (1121) 
ler. 1, 6, 9, 13 1875 (1102) -CJlliiJV.:D'~1P••ıı=ııu1m 

- Basmane istasyonu karşısın- BOZDOöAN SULH HUKUK 
da Tepeciğe giden otobüsler için MAHKEMESiNDEN: 
bir durak yeri yapılması başmü- Mahkemesi: Bozdoğan sulh hu-
hendislikteki tartnamesi veçhile kuk 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

açık eksiltmeye konulm~tur. Esas numarası: 939-171 
muhammen bedeli 1218 lira 58 Davacı: Bozdoğan dava vekili 11 Haziran 939 pazar günü sa-
kuruş olup 16/6/39 Cuma günü Ali Nazmi Sürez bah saat onda birinci kordon 
saat 16 dadır. htirak edecekler 91 Dava olunan: lzmirde miri ke- mustafa bey caddesinde 1338 in
lira 50 kuruşluk teminat makhu· lam hanında tüccar şeker zade ci sokakta 3 numaralı aparhma-
zu ile encümene gelirler. Mehmed. nın birinci katında iş bankası şef-

1, 6, 9, 13 1872 (1101)° Dava: Vekalet ücretinden mü- lerinden bay suavi kösteme ait 
1 - 939 yılı için yoksul hasta- tevellit 25 lira alacak fevkalade zarif ve nadide mobil-

lara verilecek ilaçların satın alın- Davanın muallak olduğu gün yaları müzayede suretiyle satıla-
ması başkatiplikteki •artnamesi ve saat: 26-6-939 saat 9 caktır. 
veçhile açık eksiltmeye konulmuş- Bay Mehmede: . Satılacak eşyalar meyanında 
tur. Muhammen bedeli 3000 lira Yukarıda adı yazılı davacı ta- gayet tık ve nadide dört kapılı 
olup ihalesi 16/6/939 Cuma günü rafından hakkınızda açılan ala-: ate9li avudire kaplamadan dolap, 
saat 16 dadır istirak edecekler 225 cak davasının dava dilekçesi 11.a- tuvalet, iki komodino, ve bir kar
lirahk teminat makbuzu ile encü- mınıza tebliğe verilmişse de ika • yola iki kitilik, ve taburesi, kök 
mene gelirler. metgah ve meskeniniz belirsiz ol- cevizden mamul modem vitrinli 

2 - Kadastro 1040 belediye duğundan gerek arzuhal ve ge • büfe, yine kök cevizden mamul 
35 nci adanın 1007 metre murab- rekse davetiye tebliğ edilememit kare yemek masası ve dört adet 
baındaki 2 sayılı arsasının satışı olduğundan davaeıının talebiyle ceviz maroken sandalye, masif 
ba, katiplikteki ~artnamesi veçhi- i~an~n tebl~gat icrasm~ ... karar ve- cevizden mamul modern ipekli 
le kapalı zarfla eksiltmeye konul- rılmıt .oldugunda~ tehlı~ !°akamı- movare kumattan kanape, iki kol
mustur. Muhammen bedeli 13091 na kaım olmak uzere ılan olu· tuk, iki sandalye, ceviz ortama· 
lira· olup ihalesi 20/6/939 Salı nur. 31-5-939 sası ile iki sigara masası, dokuz 
günü saat 17 dedir. 2420 sayılı . "h l . 

26 
6-

9 
- parçalı zarif kanepe takımı, gayet 

kanunun tadfatı dahilinde hazır- 1430 lıra olup 1 a esı - 39 pa- sık ve nadide tek, dörtlü alektrik 
lanm11 tel;!if rnektup!a:-ı ihale gü- zartesi günü sa~t 16 dadır ~ştirak ~vizoları, modern tül perde ve 
nü azami saat 16 ya kadar encü- edecekler 108 lıralt ~eİınatını kurnitleri, yedi parçalı hasır takı
mende riyasete verilir. Muvakkat öğleden sonra kapa 1 1! unması- mı, nikel portmanto, ceviz radyo 
teminatı 982 liradır. na binaen öğleden evvel 1,' bank~- masası, mavi fileler, pamuk ve 

30, 2, 9, 13 1844 (1074) sına yatı~arak makbuzu ıle encu- yün yataklar, divan muhtelif he-
Cümhuriyet caddesinin iki ta- mene gelırler. zaran iskemleler, sulu ve yağlı 

raf yaya yollarile orta treplenine 9-14-19-23 1976 (1160) boya tablolar, penbe tabak takım-
100 metre boyda yeniden kesme ou·· zeltme ları, likör kıristal takımı, çay ta-
kordcn çekilmesi ve bu cadde ile kımları, muhtelif sürahiler, estor 

90 Derece Limon Çiçekleri 

HASAN KOLONYASI 
Dünya ıtriyat mötahassısları bir araya gelse bir damlasını vücuda ge• 
tiremez.. Limon ve Portakal bahçelerini yaıatır, hayat ve ruh bahşeder 

Hastalara şila, dertlilere deva olur •• Asabi, ralli hastabklara hu· 
zur ve sükOn verir 

Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
Hasanın yaurusudur ... Dalla hafif ue dalla ucuzdur •• 

HASAN KOLONYA 
ve LOSYONLARI 

Limon çiçeği, Lavant 
çiçeği, Leylak. Yasemin, 
Menekşe, Revdor, Bahar 
çiçekleri, Fujer, Şipr 

HASAN ESANSLARI 
Lale, Şipr, Divinya, 
Nerkis, Viyolet, Milflör 
Leylak, Güller, Revdor, 
O rigan, Yasemin, Krep 
döşin, N eroi, Suar dö 
P aris, Aşk gecesi, Dağ 
çiçekleri, Zanbak, An
ber, Fulyalar, Gençlik. 
S enkflör. Amorita, Ka
dıneli, ı Nadya, Fujer. 
ŞaneJ, Nüge, Florami, 
Skandal, Flör Damur, 
Çiçek demeti, Limon 
Çiçekleri, Popi, Cennet 
Çiçekleri, Kolonya. 

MEYVA ESAHSLARI 
Limon, Portakal Man- dalina, Çilek, Ağaç çileği, Muz, Şeftali, Armub 
Ananas, Frenk, üzümü, Sinalko. 

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

» n • • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 
» n • » Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan İş: 
1 - Ahmetli regijli.törü ve Ahmetli sol sahil sulamaıı hafriyat ve 

İnşaab keşif bedeli (1,342,139) lira (58) kuruştur. 
2 - Eksiltme 19. 6. 939 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 11 

de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme sartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) lira mukabi
linde sular umum müdürlüğünden alabilirler .. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54,014 lira 20 kuru,luk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa V eki.leline müracaat ederek bu ise mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunnuyanlar eksiltmeye İştirak edemezler. 

S - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1839) 
18, 24,30,9 1646 (988) 

• • iz mir ceza evının ekmek ilanı 
1 - lzmir ceza evinin 27 Haziran 939 gününden Mayıs 940 sonu

na kadar ( 338) günlük ekmek ihtiyacı olan beheri ( 960) gram itiba
rile §artnamede yazılı şartlar dahilinde 2 inci nevi olarak (20) gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmtfbr. 

2 - ihale 27 Haziran 939 gününe rasthyan salı günü saat 15 de 
tzmirde ceza evi müdürlüğü odasında toplanan komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - İstekliler (14000) lira muhammen bedelin yüzde yedi buçuk 
hesabiyle (1050) lira muvakkat teminat verecektir. 

Tahmin edilen (338) günlük ekmek miktan (175000) kilodur. 
4 - Teklif mektupları 27 Haziran 939 salı günü saat 14 e kadar 

sİra No. lu makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı yerde toplanan 
komisyon reisine vereceklerdir. 

5 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler mesat sa
atlerinde Bahri baba civarındaki ceza evi müdürlüğüne müracaatlar1 
ilin olunur. 

9, 14, 17, 21 1968 (1164) 

D. D. Yolları 8 ci işletme ko-
misyonundan : 
idaremizin Alsancak merkez ambarinda bulunan 554 kalem muh

telifülcins eşya 27. 6. 939 salı günü saat 1 O da Alsancak garı merkez 
ambarında açık artırma suretile ve ı>e!İn para ile satılacaktır. Fazla 
izahat a1mak ve ıartnameyi görmek için itletme kalemine müracaat 
edilmesi. 9, 15 1974 (1162) 

Doktor 
Sami 

Operatör 
Kulakçı 

Acele kiralık han 
Gazi bulvarında Ziraat bankası ya -

nında 18 numaralı han kiralıktır. Res-

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi ıEski Birinci 
kordonıı 222 numaralı muayeneha

. nesinde kabul eder. 
TELEFON : 2987 

CZDTLZT.../ZZT'.LZZZZZZT.;LZZZZJ-

Doktor 

Hami~ Ataman 
KULAK, BURUN, BOGAZ ve HAN

ÇERE HASTALIKLARI UZMANI 
Manisa, İzmir caddesi No. 132 

Şen sineması yanında 
Saat 3 ten sonra hastaları kabul ve 

tedavi eder 
•ı ......................... ~ı~ 
PAR t S FAKOL TESINDEN 

diplomalı 

DIŞ 2'ABJPLERJ 

Muzaffer Eroğül 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gtin sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler ~ N oman 7.a• 

de . 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

IZMIR TiCARET 
MESJNDEN: 

MAHKE-

Atatürk caddesi arasındaki 1350 Gazetemizin dünkü nüshaslnda perdeler, soba ve boruları ısparta 
sayılı sokak döşemesi çukurda netredilen belediye ilanının 5 ci halı ve seccadeler, ve sair bir çok Kulak, Boğaz, burun mt ve huausl daire, yazıhane olmağa 
kaldığından yeni seviyeye göre maddesindeki (47) nci adanın 7 etyalar müzayede suretiyle satıla- hastalıkları mtitahassısı fevkallde elve~lidir. tstiyenler Gazi 

Kablelislaf konkordato hüküm
lerinden btif ade talebinin kabu
lüne tetkik merciince karar veril
mit olan · zmirde ikinci sipahi pa
zarında 20 ve 22 numarada hazır 
elbiseci musa kazımın alacaklıla
rile akdeylediği konkordatonun 
tasdiki mütalaasiyle kongordato 
komiserliğince kongordato evra
kı mahkemeye tevdi kılınmıt ve 
bu hususta 21-6-39 Çarşamba gü
nü saat 15 olmak üzere gün tayin 
edilmit olduğundan itiraz eden -
lerin haklarını müdafaa için gös
terilen gün ve saatte mahkemede 
hazır bulunabilecekleri icra ve if
laı kanununun 296 ncı maddeıi 
hükmüne tevfikan ilin olunur. 

kesme taşlarla esaslı tamiri baş sayılı arsası olacağı yerde sehven caktır. Satıf pefindir. Muayenehane Birinci beyler No. 42 bulvarında doktor Hulôslbey caddesin-
mühendislikteki kefiİf ve tartna- ada numarası (57) olarak yazıl- Türk müzayede salonu TELEFON: 2310 de 42 numarada dit doktoruna baş vur-
mesi veçhile açık eksiltmeye ko- dığı görülmüttür. Keyfiyet tashih müdüriyeti Evi: Göztepe Tramvay Cad. 992 sunlar. 

· 1 11 TELEFON ı 3668 'l'eWoc! 328'1 '(ll.34) 1919 (1166) 



TENIASIR 
! Haziran Cuma 939 Dcu tsche Le-T. Bovven Rees Messageries Urndal Olivier ve Fratelli Sperco 

·· k Maritimes 'UMUMi oENtz Şürek3sı Vapur Acentası vante Linie 
ve şure ası ACENTALICI LTD. BIRlNCJ KORDON REES ADJUATICA s. A. DJ G. M. B. 11. HAMBURG 
CUHARD LİHE K V M P A N YA S 1 JIF}IJ.ENtc ı.tNEs L'r~. BİNASI TEL. 2443 NAVİGATİONE LAR1 . ela 

LiV 1 ANGHYRA vapuru 5-8 hazıran ara- SSA vapuru halen lırpnnımız 

GI 
erpooh ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sında beklenilmekte olup Rot~erdam RA HATl'I: ZARA motörti 7 hnzirnnda gelir, nyni olup 10 hazirana kndar Anvers, Rotter-

asgov attı . . temm tarihinde gelerek ayni gün ts- Hamburg ve Anversa limanları lçın yük LOSD 
3 

--'--da Lo dr gün Pire Korlu, Sti. 40. Brindtsi, Vnlo- dnm, Bremen ve Hrunburg için yük 
BOmNtA vapuru Hnzıran nihaye- uz . h alacaktır •POLO• vapuru H~ı.ua n n ' S al z F" l ktı 

tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsılyaya a- HELLAS vapuru 15/17 haziran ara- ve Anversten gelip yük çıkaracak ve na, Durazzo, Gravosa p ato, ara, ı- a aca r. . 
ınal çıkaracaktır. reket edecektir. J beklenilmekte olup Rotterdain aynı zanuuıda Londn ve Hull için yük ume, Trieslcye hnreket eder. . DELOS va.puru 21 hazıranda bckle-

1 tarihl ri, sın a . . ' LERO r· li 8 h · 939 d g lir ruyor. 24 hnzırnna kadar Anvers Rot-
Gerek vapur ann muvasalAt e Her tlirlil izahat ve malCimat için Bi· llamburg ve Anversa lımanlnn içm yük alacaktır. . ıno or nzırnn . a e ' terdam, Bromcn ve Hamburg i~ yilk 

isimleri ve navlunlan hakkında acenta ci k d d 156 numarada LAU- alacaktır. . . aynı glln Pntmo, Lero, Kalımno, İstan- alacnkbr. 
bir teahhUt albna giremez. Daha fazla rin or on 8 t i BELGİON vapuru ayın nihayetinde LİVERPOOL HATTJ köy, Rodos, Bari, Vcnedik ve Triesteye TAlll İYF. 
tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT R~OUL ve. ŞER. K vapur acen- beklenilmekte olup Rotter.d~ Ham- .MAROİNİAN • vapuru 10 Haziranda hnreket eder. AR~D1~. vapuru 15 haziranda bck-
nın 2353 telefon numara.sma müracaat tasma müracaııt edılmesı rica olunur. burg ve Anversa Umanlan ıçın y(ik rua- Liverpoldan gelip yük ç~karacnk ve ay- BARI.1'.."".ITA motörü 14 hnzirnn 939 }eniyor. Bremcnden mal çıkaracnktır. 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 cakt~.AUKANLAR ARASI BATl'I nı zamanda Liverpol içm yUk alacak. dn gelir, ayni gün Pire, Korfu, Snranda, 

• 
•• 1 ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR tır. O ""kl . Is Brindisl, Vnlonn, Draç, Ragosa, Spalato, DEN NOR!t'KE MjDDEL-

ALI 
aOPORT • vapurunun yu en • F,. T . .._ 

B k 
YUGOSLAV BANDIR tanbulda aktarma edilerek Denizbank Znra, ıumc, rlestc ve Vcnedıke ha- j E OSLO 

T C Zı·raa· t an i ası ıDUMLUPINAlh vapuru ile gelmiştir. rckct eder. HAVSL J ' 
e e uLOVCENn Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 15 ha.ziran BOSPHORUS vapuru 26 hnzirana 

Lüks \•apuru 11 haziran 939 pazar GOULANDRİS BROTHERS ~TD 939 dn gelir, ayni gün İstanbul, Pire, doğru bekleniyor. Le Hnvre ve Norveç 
Kuruluş tarihi : J~ • 

Sermayesi: 100.000.000 T 'lirası.. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zir~ ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BIRtKTtRENLERE 28.800 LtRA 
:iKRAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasa.rnıf hesnplannda en ~ (~) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfuıa gore ik· 

ramiye dağıblacakbr ı 
' Adet ı.ooo Liralık 
4 • 500 • 

' • 250 • 
40 • 100 • 

4.000 Lira 
2.000 • 
ı.ooo • 
4.000 • 
5.000 • 

100 • 50 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DlKKAT ı Hesaplarmdald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşml
yenlere ikramiye çıktıAı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir •• 
Kur'alar senede 4 defa, t EylCll, 1 Birinci Unun, 1Martve11laxiraD. tarih· 

lenade çekilecektir. :il 

Taze Temiz Ucuz Iliç 
~ 

,. Her Türlii Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Bilyiik Salepçioğlu bam kaqısında .. 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 
Kolony ası 
Erkek Dişi 

MASK"ÖLEN, FEl\IİNEN, iki cins koku 
Bahar çiçeil • Albn rüya. Limon çiçeği 

Pu.1711, Son batıra, Le)'l!k, Menekşe, 
amber, yasemin 

Hilal Eczanesi: 

ı Karaciğer, böbrek, taş ve kwnlardan 
\ miltcvclll sancuannız, damar sertlikleri 
~ ve şişmanlık şild\yetle.rinizi URİN AL ilı> 

1 geçiriniz. 

,:Vöı:ati.a toplanan asit lirik ve oksalnt 
~bi maddeleri eritir, kanı temizler, le:ı:-
utl hoş, nl.ırunası kolaydır. Yemeklerden 
sonra yı:ının bardak su içerisinde alınır. 

iNG/LİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYO~LU • İSTANBUL 

günü Şuşnk, Vcnedik ve Pireden mu- Napoll, Mnrsilya ve Cenovnya hnrekct için yUk alncakbr. 
vasaltıt edip ayni gün Köstence ve Vnr- PİRE eder. Ccnovadn (5.7) Romolo S/ Avus- AMERİCAN EXPORT LİNES, 1NC 
naya hareket edecektir. NF.A nm~LAS• trnl ·çın k•ft~ -'·-

LOVCEN 
. . ya ı ıı ......... a Ulll·. EXCl.TC'c:.TER ... hal limanı (( » l.Uks transatlantik \•npunı ıle Pire • cıc..;> v .. puru en • 

N 
y k mızdndır. Ncvyork için yUk alacaktır. 

vapuru 17 haz.iran 939 ~umnrtesi. gU- Ncv • York hattı Pire • ev • or ıse- ROY ALE NEERLAN 
nU Köstenccden avdet cdıp 18 haziran ·ahnt müddeti 12 gün, Nev - York fuan O. T. n ... T: . 
939 pazar günil ı-ant 12 de: ) ~. " ıı i f'niler Pireden hareket ta- DAİSE KVMPANYASI TİSZA motorU 8 haz.ıranda beklenl-

Pire - Arnavutluk limnnlnn • Kotor- ı~ın .usus ı DEUCALİON vapuru 8 haziran 939 yor .. 1\ınn limnnlnn için yUk alacaktır. 
Dubrovnik - Split Venedik ve Triestcye rihlen: "'" tarihinde gelerek Burgns, Vnrnn, Kös- BUDAPFST motöril 20 haUrnncla 
hnrcket edecektir. l TEMMUZ U AlmSTOS, 23 EYL\Jı.. t har k t _..:ı bekleniyor. Tuna Jimanlan ı..ı~ ··"'"' 

GYPTIA..~ l\IAİL Lf ıa tarihl rl cnccyc c e t.."Uer. ~· ,y...-. 
ANGLO • E NE Gerek vapurlnnn muvasa t e • TRİTON 13 H . 939 alacaktır 

PİRE MARSİL YA ve PİRE BEYRUT gerek vnpur isimleri ve navlunlan hak- vapuru azının ta- SZEGEo motörU 26 hazlrana doğru 
HAYFA - İSKENDERİYEYE hat blr eahhUt nlbna giremez. rihlnde Amstcrdaın, Rottcrdam ve Ham- ._. __ _ 
•CAİRO clTY• LOKs VAPURU ile kında accnta ~t olınnk 

1 
Blrlncl burg limanlarına yük alarak hareket bcltlcnlyor .. Beyrut, ıı>KCnderiye ve 

l\
•- •

1 
l . D t Hayf f-c• Daha Cazla ıafsi ç1ıı eder Portsait için yUk nlacnktır. 

uıl'Sl ya çın eyru • a-JSKen- 52 da • UMDAL• • 
hareket tarihleri deriye için hareket Kordonda 1 numara SVENSKA ORİENT UNEİN DUNA motörU 8 tcmmU7.8 do~ bek· 

tarihleri umum! deniz Accntalığı Ltd. mUracaat BARDALAND motörU 20 haziran 939 leniyor. Beyrut, tskenderlye ve Portsalt 

2/6/939 
16..G-939 
30-6-939 

10/6/939 edilmesi rica olunur. tarihinde gelerek Rottcrdam, Hamburg, için yük nlacaktır. 
24-6-939 Telefon : 4072 MOdUriyet ve Skandinavya limanlarınn yUk alarak 
8-7-939 Telefon : 3171 Acenta hareket eder. SERVJCE MAJU2'JME 

BORELAND moUSrU 28 Haziran 939 ROUMAfH 
-..------• .. !!!111!1!!'!•'!"~'!11-'1 tarihinde gelerek Rottcrdam, Hamburg DUROSTOR vapuru 9 haziranda bekle-

SALON Ö A AT YARIŞLARI ;:.!~~· Umanlıınna y(lk alank ::!~;ı..ırı:"~: .. Tuna Uman· --.... ~~ 
Bir aile eğlencesidir 

·······························~····.::.:.:::1:·: : Manisa, Aydın. Dalıkesır, .~: 
~Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Kon-S 
: ya vilayetlcrl ve malan için accntala:r: 

: ııranınaktadll'. : 
~ ................•.....•.....•.......•••.•.•• 

SERViCE MARD'IME ı~~~: = 
Roamain Kampanyası sUliyet kabul etmez. 
SUCEAVA vapuru 6 temmuz 939 ta- Daha fazla taf5llAt için ATATURK 

rihlnde g lcrek M8lta, Cenova, 14.arsU- cııddcsl 148 No.da V. F. Henry Van Der 
ya, limnnlan için yilk v yolcu alarak Zee ve ş.,ı. Vapur acentahtına mtlraca-
hnreket eder. nt edilmesi rica olunur. 
İTALYA Soc. An. di NA.VİGAZlONE TELEFON: %001/%008 

Triyesteden 14/6 S,INEPTUNİA Ce- ---·---------
nubt Afrika için nktanna alır. lardakl deği~ikllklerden dolayı acenta 

tzMinDE HER 'IOTONCÜDEN ARAYINIZ .• FİATİ (100) PARADffi .. " Triesteden-bnziran 939 da S/ROSAN- mesuliyet kabul etme-ı. Daha futa taf. 
UMUM DEPOSU VE MÜRACAAT YERİ: iZIUiR İIONCİ MillÇILAB ORA cenubi Afrika için aktarma alır. siiat için ikinci Kordonda FRATEW 
No. 8. 10 MÜSKİRAT SER BAYit HÜSBYiN BAIIRİ VE ŞEKİP TİCA· Ccnovada 5 temmuz 939 da S/RO- SPERCO vapur accntasınn müracaat 

;aRİİETHA.NESİİİİİİİİıil'mt...l.•••-••------------•I MOLO Avustralya için aktarma alır. edilmesi rlea olımur. 
• İlfuıdald hareket tnrihleriyle navlun· TELEFON : !OM • ZOOS 

B "RI S TOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 

B. Ömer Lütfi Bengü 
d i r 44 Sene~ . t~beli idareaile bütün mü4terilerine kendi.sini 

aevdınnıftir •••• 
Otellerinde miaafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .• btaııbulda 

bütün Ege ve lmıirliler bu otellerde buluturlar ••• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi-

yecek derecede ucuzdur ..... 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Depozitosu 

Eau No. Yeri No.ıu Nev'i Kıymeti T.L 

A.1175 lzmirde Darağacinda Şehitler 11.578.62- 2315.72 
caddeainde V odepofo de~lan nam ile maruf 
133 eski, 133/7-23 yeni, 101 taj saydı 
iki depo, bir oda, ve denize kadar uzanan arazi 
ve tq iskeleyi havi olup meaahai ıathiyeai 
cem'an 3.925.- arım mürahbaı karşılığı 
2.255.- M2. mesahai ıathiyeainde bulunmaktadır. 

TAPU KAYDI: 

Mayıa 332, Cilt 190, Sahife 369, Sıra 16-25 
Mayıs 332, Cilt 230, Sahife 347, Sıra 11-13-14 

1 - V odepolo depolanr '.\ nit 2.325.- al'!m2 lcarııhğı 
1336 metre murabbaı meaııhai aathiyesinde bulu-
nan kısmın 216 hissede 209 h~ıeai. Ve 

2 - Vodepolo depolanna ait 1.600 a11m2 kar§1lığı919 
M2. mda ve vakıflı bulunan kısmın ise 60 hi11cde 
57 hweıi Bankamıza ait bulunmaktadır. 

lzahah yukanda yazılı depo peıin para ile satılmak üzere kapalı 
zarfla artırmaya konulmu4tur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir ve 23. 6. 939 tarihine müaadif Cuma 
günü saat ONDA bankamız binasında ve aalq komisyonu huzurunda 
yapılacaktır. • 

' 2 - Taliplerin bankam.İzdan bir lira mukabilinde alacaklın fatlna-
meyi okuyarak ihale günü olan 23. 6. 939 tarihine kadar prtnamedo 
tarif edildiği veçhile teklif zarflannı birer vesika fotoğrafa Ta nüfui 
tu.kereleri ile birlikte ıubemize tevdi etmeleri Te daha fazla malfunat 
almak istiyenlerin bankamız direktörlüğ{ine müracaatlan. 

4, 9, 17 (1120) 

Spor ve Beden terbi
yesile alakalı zevata 
Başvekalet Beden terbiyesi ge-
nel direktörlüğünden: 
Genel direktörlüğümüz tertip edeceği bir spor müzesi kütüphaneai

ne ve nep-edilecek brotüre konUlmak üzere qağıclaJd maddelerde p 
terilen malfımat ve resimleri toplamak kararındadır. Alikalı znabn 
bu ilanımızı mektup yerine kabul buyurarak laakıd 6X9 ebadında bir 
fotoğraf ve tercümei hallerini Ankarada Beden terbiyesi genel direk
törlüğü adreaine göndermelerini rica ederiz. I 

1 - idman ittifakmm teıekkü1ünden itibaren umumi melkeme 
federuyonlarda ve diğer heyetlerle mıntakalarda çalıflDJ.4 olan zevat 

2 - Beden terbiyesi ve spor iflerine öteden beri emek vemıit olan 
zevat 

3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru bzanmit 
olan •porcular rekor nevileri kazanılan yer ve tarih 

4 - MWıtelif IJ>Ol'lann milli ekipleri içinde yer almıf ve milli t .. 
maılara İ41irak ettirilmit olan ~cular 
5-Beden terbiyeai ve ıpor ıçin eser meydana ıetimıit gazeteler-

de ve mecmualarda ıpor muhabirliği yaj>11Uf ve spor ıazetcıi çıkarmı, 
olan zevat 

Bu zevatın mümkünse eaerlerinden ve yazılarından birer kollebl
yona birlikte göndermeleri rica olunm. 

6, 9, 12 1909 (1130) 

Tire Ticaret Odasından: 
Tırecle: 
Türkoc:ağı caddesinde 1 numarada (Yeni Ege oteli Mitat kıvanç)İn 

unvanı ticarisi ıicili ticaretin 288 
· Karanbk çarpda 23 numarada (Manifaturacı Salamon ve oğlu N .. 

ılın Seven) in nuvanı ticaıUi aicili ticaretin 289 
Uu kapanında 6 numarada (Uncu Süleyman Şaban) ın nuvanı ti-

cariai ıicili ticaretin 290 
Kemalpap caddesinde S4 nwnarada (Bakkal Mahmut Çalboğlu) 

nun unvanı ticariai sicili ticaretin 291 
Su çardağında 26/28 numarada (Tabak Şerif Ahmet oğlu Sadık ve 

,eriki Sadık S ·oğlu) nun unvanı ticariıi sicili ticaretin 292 
Yeni maha' 'lkarya aokağmda bili numarada (Hendeai ev, ha-

rita ve taksim yapı evi Sabri Mimar) m unvanı ticarisi &icili ti-
caretin 293 

ipekçiler maballcıinde DeniJgazi caddesinde 57 numarada (Ahmet 
Çeltikçi ve Hamdi Köaeoflu tütün tirketi) unvanı ticariai ıicili ticare
tin 294 nwnarumda 

Ve 229 numarah Tıre Tannı kredi kooperatifi ana mukavelenameai 
abkimınca kooperatif namına bilumum muamelatta kooperatif direk
törii Naci Erdirik, Yönetim kurulu baıkanı Hüseyin Kantar, Yönetim 
kunı1u u bafkanı Zihni Uğurbil ve Yönetim kurulu üyesi Ki.mil Har
putluoğlunun imzaya aalibiyettar olduklarını mübeyyin ıirküleri mu
cihince ıicili ticaretin 295 numaruında 

Mukayyet bulunan yukarıda unvanı ticarileri yazılı tacirlerin un
•anı ticarileri ve Tıre Tanın kredi kooperatifinin ticaret kanununun 
42 inci maddesi mucibince yazılan sicil numaralarile ıicili ticarete ka
yıt ve tescil edildikleri ilin olunur. 

1975 (1163) 
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SA.HİFS ıe 

Londradaki Türk Askeri Heyeti 
lngiliz askeri makamları ile temaslarına başladı. Heyetimiz şerefine 
ziyafet verildi. Orgeneral Orbay, General Gamelin ile de görüşecektir 

lngiltere ve Polonya Rumen Parlamentosunda 
Dün biri askeri, diğeri mali olmak üze- Kral K arol, mesajında Rumen hudut
re iki mühim anlaşma imza etmişlerdir larının müdafaa edileceğini bildirdi 

Bükreş, 8 (A.A) - Rador ajansı bil- faa edeceğini bildirmiştir. 
" "' ffe.f ' diriyor : Mesaj kralın ve veliahdın yabanel 

Yeni parlamento dün mesaisine bıiş.. memleketlere yaptığı ziyaretleri hatıl" 
Iamıştır. Kalabalık bir halk kitleşinin !atarak görülen hararetli kabulün het 
coşkun tezahüratı araşında parlamento- tarafta Romanyaya İarfl mevcut hUSU-
ya gelen kral alkışlar araşmda salona s1 takdiri ispat ettiğini kaydetmekte "il 

girerek meşajıru okumuştur. müteakiben şöyle devanı eylemektedir 1 

Meşajda ölü kraliçe Marinin hararetli Romanya topraklarının çe§itli zen. 
bir seansı yapıldıktan sonra, kralın ye- ginlikleri ve milletin mUstahsil emel 
ni ana yaşaya göre seçilen par!Aınento her kesin aHlkasım çekmiştir. Bu zen. 

araşında bulunmaktan mütevellit mem- ııinlikler Romanya milletine aittir. F.,. 
1 nuniyeti kaydedilmekte ve Romanya kat diğer devletlerle faydalı bir mübr 

1 
milliyetinin rüçhanım ilıin ederek me- dele imkAnını da temin edebilir.. İşt• 
deni vazife ve hakları daha iyi tevzi son defa Almanya, Franşa ve İngiltere 

,, eden ve ıimme hayatını Romanya cami- ile akdedilen ekonomik mukaveleler bU 

Fransız büyük erkô.nıharbiye reisi 
General Gamelin 

Londra 8 (Ö.R) - Ordu müfettişi Or
Şeneral KAzım Orbayın riyaşetindeki 

'rllrk askert heyeti alAkadar lngiliz ma
bmatı ile temaslarına başlam~tır. Bu
gün heyetimiz ıerefine verilen ziyafette 
Londra büyük elçimiz Dr. Tevfik R~-

tu Aras ta hazır bulunmuştur. Gazete
J.r Orgeneral Orbayın Fransız büyük 
•llitlıarbiye reis! General Gamelln ile 
de yapacağı göril§melere büyük bir 
ehemmiyet atfediyorlar. Heyetimiz In -

~ ~ ,; 

[:~' ~"·"·-· '°·' ............. '""'-'--" -- e· ~.r....ı.•'.•~ ""°°'""'"·· --'--~-~ 
Leh kur'a efradı 

gilterenin silMı ve tayyare fabrikalarını 
ge-ı:erek etüdler yapacaklar, bu silıih -
!arın tecrübelerinde bulunacaklardır. 

Londra 8 (A.A) - General Gamelin, 
dün Alderchot kampında yapılan büyük 
aşkeri geçid resminde hazır bulunan 
30,000 kişi tarafından hararetle alkışlan
mıştır. General, geçid resminden evvel 

mıntaka kumandanı general Dili ile bir-
likte yemek yemiş ve müteakiben refa
katinde Vikont Gort olduğu halde geçid 
resmi sahasına gelmiştir. 

Londra 8 (ö.R) - Polonya ve büyük 
Britanya hükümetleri arasında imza 
olunan anlaşmaların biri mali, diğeri as
keridir. Ingiltere, mali anlaşma muci
bince Polonyaya harp malzemesi tedari
ki için 30 milyon !sterlin vermeği, Po
lonya da açılan 30 milyonluk kredi ile 

Ingiliz askeri memurlarının lüzum gös
terdiği malzemeyi lngiltereden satın al
mağı taahhüt etınişlerdir. Satın alınacak 
harp malzemesi araşında tanklar, ağır 

tanklar, her cins toplar ve tayyareler 
mevcuttur. Bir avcı tayyare alayı teşkil 
olunacaktır. 

Söylendiğine göre iki ordu arasında 
teknik sahasında teşriki mesal edilme
sine dair bir askeri itilıif da imza edil
miştir. 

Deyli Ekspresin verdiği habere göre 
Polonya ile imzalanan askeri teşriki me
şai anlaşmaşı, Sovyet askeri otoriteleri
nin de haberdar edildlği bir şekildedir. 
Bir harp vukuunda karşılaşılması müm
kün görülen duruma göre şimdiden icap 
eden tedabir ittihaz olunacaktır. 

Askeri teşriki mesai anlaşması üzeri
ne Mareşal Ridz Smigli bu ay ortala.rına 
doğru Londraya gelecektir. 

asının hakiki ihtiyaçlarına göre tanzim icaba tekabül etmektedir. 
ederek parlıimentoda bütün müstahsil Hükümetim, dahilde nizama ve hu• 
unsurların temsilini zıınan altına alan dutların müdafaasına ihtimamdan fBl'ii 
yeni ana yasanın ilıinına şaik olan ah
val ve şartlar izah olunmaktadır. 

Kral yeni teşekküllerin, yapılan ple
bisit münasebetiyle millet tarafından 

şevk ve heyecanla karşılanmış olmasını, 
' ve milletin yeni rejime iltihakıru mem-

nuniyetle kaydederek son seçimlerdeki 
iştirak nisbetinin bunu ispat eylediğini 
bildirmektedir. 

Romanya kralı Majeıte Karo! 

hamle ile tezahür ettiği ilave edilmek
tedir. 

Keza hükümet, ırk1 ekalliyetlerin ih
Mesaj, dahilde nizamı tekrar tesis 

eden hükümetin eserini, bugün hüküm tiyaçlarını tetkik ederek bu ekalliyet.. 
!erin Rumen devleti içinde iktısadt, kül

sü.ren tam sükfuıu ve spritüel birliği bil

olmaksızın, devletin siyaşl organizasY<>
nunu tamamlamağa ve ekonomik mese
leleri !ıalle çalışacaktır. 

Meşaj memleketin, eski siyasi endişB 
ve ilıtiraslardan kurtulan ve münhıtSI" 
ran hükümdarına meSul olan hükümt
tin yeni vazifelerine karşı itimadını bil• 
hassa kaydederek bitirmektedir. 

Belgrad, 8 (A.A) - Rumen miJJl 
bayramı münasebetiyle matbuat uzuP 
tefsirlerde bulunmakta ve kral KaroluJI 

türel ve spritüel sahada serbestçe inki-
haşsa kaydederek bunun müstahsil resimlerini dercetmektedir. 

şaflannı temin eden husus! bir kanunla 
emeğinin inkişafına ve her türlü tehlike- Samuprava gazetesi, bilhassa şöyle 

dahill huzuru da takviye eylemiştir. 
ye karşı mukavemetin takviyesine im- yazmaktadır : 
kfuı verdiğini ilıive eylemektedir. Memleketimiz son zamanlarda beyne!- ,g haziranda Romanya, kral KaroluP 

Meşaj, hükümet tarafından yapılan milel tahrik ve tahavvüllerln ortaya çı- vatanına avdetinin sekizinci yıldönümt1• 
ıslıihatı saydıktan sonra, muhtelif saha- kardığı müşkül meseleler karşısında nü tesit etmektedir. Bugün dost v• 
!arda yapıcı icraatı, bütçenin tamamen kaldığından, hükümetim bu münaşebet- müttefik Romanyanın tarihinde bilhıı" 
tevzi edildiğini ve ordunun gerek kadro le bir barış politikası, fakat her ne ha- ~ mühim bir dönüm noktası teşkil et
ve gerek malzeme bakımından yapılan wına olurşa olsun bir barış değil, şar- mektedir. Çünkü bugünden itibaren R<>
mühim ıslıihatla takviye edildiğini bil- ta bağlı bir barış politikası takip etmiş- manya kalkınmaya başlamış ve beY' 
dirmektı>, bütün bu faaliyetin memleke- tir. Hükümetim, bu politikaya vüsul nelmilel hayatta bugünkü yerini ~gale 
te bir emniyet hissi verdiği ve bu hissin için bir tarihte muhtelit ihtiyat sınıfları- muvaffak olmuştur. Dahilde, her saha• 
son silıih altına davet vaki olduğu za- nı silMı altına çağırmış ve her türlü fe- da müttefik Romanya tam bir nizaın "il 

lspanyaharbı~daltalyanlar -Ô~-;~i~d;-;;Jm;;1ı;dcler 
ispanya nazırı şerefine verilen ziya- F R.bb t Al D · 
f k 1 d 

on ı en rop, manyanın anzıg-
ette arşılıklı komp enıanlar yapıl ı d k. · ı· v • it v •• ı·· 

Paris 8 (ö.R) - ispanyadan Italyan ve medeniyetin talihi itibariyle kat't bir e 1 ger~ın ıgı aza acagını soy uyor 
gönüllülerinin avdeti münasebetiyle mahiyeti haiz olduğunu hissetmiştir. Bu 
ltalyan gazeteleri lııpanya dahili har - itibarla ilk gündenberi nihai zafere ka- Varıova 6 ( ö.R) - Polonya gazete-
bında Italyan kuvvetlerinin oynadıkla- dar size açıkça yardunda bulunmakta !eri dün akıam Danzigde bir arbede ol-
n mühim rolü kıymetlendirmek için bir tereddüd etmedik. duğunu yazıyorlar. Danzig jandarmaları 
çok tafsilat neşrediyor. Meselıi cMesa- Yemekten evvel Musşolini Ciano da bir kadını zorla haotaneye getirmek iste-
cero• gazetesi ltalyan ticaret ve harp hazır olduğu halde ispanya dahiliye na- yorlardı. Kadının kardeoi Y ohan ıilahla 
gemilerinin Frankoya olan hizmetlerini zırı ile iki aaatten fazla görü§müştür. mukabele ederek bir jandarmayı yarala-
rakamlarla gösteriyor. Jspanya ile mü- Daha evvel Suner Italyan kralı tarafın- mı§br. 

nakaltıta yüzlerce vapur tahsis edilmiş, dan kabul edilmiş ve uzun müddet kral 
bunlar tarafından yüz binlerce ton eşya nezdinde kalmıştır. 
ve malzeme nakledilmiştir. Gazeteye gö.. Londra 8 (ö.R) - B. Musso!ini Ro-
re 40 Italyan harp gemisi, bilhassa talı- mada ispanya dahiliye nazırı şerefine 
telbahirler, lspenyol nasyonalistleri le-- bir ziyafet vermiştir. lspanyol bahrl ve 
hinde kullanılm~tır. Bunlar 226 vazife askeri heyetlerinin de hazır bulunduk-
görınüşlerdir. <Bu rakamlar beliğdir ve !arı bu ziyafette Duçe Franko §erefine 
Italyan bahriyesinin kıymetini gösterir> bdehlni kaldırıru§ ve Italyanın vaktiyle 
diğer gazete tahtelbahir harbı hakkın- ademi müdahale komitesi azası olduğu-

Varıova 8 (A.A) - Dün öğleyin 
Roma· Varıova ekspresi, Varıovaya 22 
kilometre mesafede Pruızlov da makas
\an fazla aüratle geçmeoi yüzünden yol
dan çıkmııtır. Aralanmla makinist ve 
ate1Çi olmak üzere 5 kiıi ölmüı, 7 si ağır 
olmak üzere de 1 O kiti yaralanmııtır. 

Münaka!At nazırı B. Urych, Kaza ma - da iıtirak ettiğini bildiren bir telgraf çei• 
halline hareket etmiotir. miftir. 

Varoova 8 (A.A) - Filiıtindeki in- Londra 8 (ö.R) - cTaymia> ga•,. 
giliz tayyare direktörü, B. Comlay tay- tesinin Berlin muhabiri tarafından b~' 
yare ile Varıovaya gelmiştir. Burada dirildiğine göre milletler cemiyetirıiJt 
Polonya tarafından temin edilecek olan Danzig fevkalade komiseri B. F oral'1 

Polonya .. Filiıtin hava servisine ait ioler peroembe günü hariciye nazın Fon Ril:Y 
baklanda !ot kumpanyası müdürlüğile bentropla Berlinde görüomüotür. Zanrı" 
görüoecektir. dildiğine göre Alman hariciye nazırı foO 

Varıova 8 (A.A) - Harbiye nazırı 
general IC.ıuprzyoki, lngiliz bahriye na• 
zırına hitaben İngiliz bahriyesinin Thetis 
denizaltı felaketi yüzünden uğradığı ma· 
teme Polonya ordu ve donanmasının 

Ribbentrop B. F oratera AlmanYaJJll' 
Danzigdeki gerginliği azaltmağa çallf" 
caiı hakkında teminat venniı, buna flJtY 

kabil diğer tarafın da tahrikçi harei,.. 
!erle Danzigde h&diseler yaratmaktarı f" 
ri kalmasını talep etmiftir. 

da izahat vermekte ve Cümhuriyetçile- na ve lspanyaaa müdahalede bulundu-
rin iaşeslne ve Cümhuriyetçi vapur ve ğunu o zamanlar tekzip ettiğine ehem-
harp gemilerinin faaliyetine ne kadar en- mlyet vermiyerek demiştir ki: 
gel olduğunu göstermektedir. Tahtelba- •Birinci günden nihai zafere kadar Paktlara 
hir tehdidinin tesirleri Cümhuriyetçiler açıkça yardım ettik.> 
için felaketli olınuş ve yıldırım şidde- lspanyol dahiliye nazırı da Italyan mi-
tiyle kendini hissettirmiştir. Bilhassa !islerini medhetmiş ve bazılarının harp 
Italyan lejyonerleri tarafından Malaga- sahnelerinde can verdiklerini söyleıniş-
nın zaptı esnasında ve şimali ispanya - tir. 
nın fethinde bundan istifade edilmiştir. 

Fransız gazeteleri bunları nakleder -
!erken vaktiyle Loİıclra ademi müdahale 
komit.,,inde Italya sefiri B. Grandinin 
bütün bu müdahalelerin tam aksini id
dia ettiğini hatırlatıyorlar. 

Roma 8 (A.A) - Mussolini Venedik 
sarayında ispanya dahiliye nazırı Ser
rano Suner şerefine v rilen ziyafet şa
lonunda aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 

Prens Pol 
Dün Almanyadan 
ayrıldı.. 
Berlin, 8 (Ö.R) - Y:ugoslavya Kral 

naibi prens Pol ve prenses Olga bugün 
Almanyadan ayrılmışlardır. Resml ziya
retleri hitam bulduğundan kendilerine 
merasim yapılmamıştır. 

Korsikadakl italyanlar 
Bastia, 8 (A.A) - Korsikada bulu

nan İtalyan aileleri hicret etmeğe de-

Alman halkı aldannııyor ve barışıJ1 
bu suretle korunamıyacağını biliyor 

Paris 8 (A.A) - Dün Berlinde im
zalanan ademi tecavüz paktları hakkın
da Blun Berlinden Le Joumal gazeteıine 
verdiği bir yazıda, Alman halkının bu 
paktlara kartı gösterdiği kayıtsızlığa bil
haua iıaret ederek diyor ki: 

Alman milleti artılı: aldanmıyor ve 
matbuata rağmen. banıın bu suretle ko
nınmıyacağını biliyor. 

Alman milletini iogal eden ıey, Al
ında Danzi hak-

ve Sovyetler birliğinin hareket imkanla-
nnın ne olacağı meselesidir. 

Figaro gazetesinde Oormeston, Al

manyanın bu paktlarla lngiliz • Sovyet 

müzakerelerini bozmak istediğini yazi

yor ve diyor ki: 
Bu paktlar, bu teminatlar da Hitlczin 

mutad teminatı kadar muteberdir. Çek
lerin bu hususta tecrübeleri vardır. Ea~ 

aen Almanlardan bu kabil paktlara ıia-

·p• 
Riga 6 (A.A) - Yarı reomt clltı 

Zeme> gazetesi yazıyor: il' 

Letonya - Almanya ademi tecav!iı ı" •' 
• ıe< 

ahedeai, Sovyetlerle mevcut adeırıı ,~ 

vüz pakbnı nazarı itibare alarak k0rı.
1 

ı.ı• 
büyük iki devletle münaıebetlerin>iıi ;. 
vazeneli bir tekilde tanzim etmek!~ !,. 

Biz, bitaraf variyetimizi kaydetıil<d•~ 
tiklalimize dokunulmadıkça, Avrol'~ı.1<~ 
diğer devletlerin aralarında isıed•I< • 
ıı:ibl elblrlfğt etmelerine mani oiırı• 


