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44 • GAZI BULVARI lZM1R - 44 
imtiyaz sahibi: ŞEV KET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mildUrü: 
HAKKI OCAKOt;LU 

ABONE ŞERAiTi 
OKV AM HODD Tür.kiye içi:D Hariç tçlı> .s...... .. . . . ...... 1400 2900 

Alta .,Mı: ............... 7SO 1650 

Günü a-eçmİf nüshalar (25) kuruftur. 
T E L E f O N : 2697 

No. 10142 Kırk Dördüncü Yd 31 MAYIS s:aremDa 939 
• 

il Sov yeti er •ergiai 
Ankara 30 (A.A) - Sovyetıer birJiii ~ 

elç:iliji Ankara HalkeTinde bir cSoT)'et kİllıp 

•• ...Wtik fotoiraf aergwı tertip etmitlir. 
Sersi 1 Ha.Uran peqembe ılinü aut 18,30 .. 

açdac:ü. Te 20 Hazirana kadar devam edeceldlr • 

1 
ilin münderecatından gazetemiz mcauliyet kabul ebnez. 

Cümhuriyetin ı:cı Cümhuriyet eserinin bekçisi, .sabahlan çıkaT siyan gazetedir yeni >... Matbuamda Beı·1m .... 

Müstakil Grup bugün seçilecek 
Btıytlk ftlIIeı lleclisi 

--~~~~---~~~~~-

Muvazenei umumiye kanunu 364 
reyle ve ittifakla kabul edildi 

Milli Şef ve Başvakil pazaT koştılannda 

Türk - Fransız anlaş
ması ve ltalyanlar 

Müstakil 
Grup ... 

Şu halde bir müstakil gruba ne
den lüzum görülmüştür~ 

MIU.t ŞEF Kurultaydaki nutuk
larında bu sualin en isabetli cevabı
nı vermişlerdir. Bununla beraber bu 
mevzu o kadar candan, o kadar iti
na ile işlenmeğe muhtaçtır ki Şefin 
kudretli sözlerinin ışığı altında atı
lan büyük adunın geniş konsekans-

- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE -

----tr---
Roma gazeteleri 

---,-tr---
Başvekilin beyanatı 

uHükümet bu neticeyi 
kendisi için bir itimad 
ve çalışması için bir 
tesvik telikid eder.» 

Ankara 30 · (A.A) - B. M. 'Meclisi 
bugün Mazhar Germenin başkanlığı al
tında yaptıiı toplantıda 19 39 yılı bütçeai 
Üzerindeki müzakereleri bitirerek muva
zenei umumiye ltanun layıhnsını 364 reyle 

1 
ve ittifaklıı kabul cylemiııtir. 

Bu münıısebctle başvekil Dr. Refik 
Saydam alkışlar arnsında kürsüye gele

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Fuara 
Hazırlık .. 

Kurultay adına Ebedi Şefin 
Kahiri ziyaret edildi 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1 938 ı 
M~li yılının son 

•• •• gunu 

-*-tıerl atılacak bir adımın 
barple karşılaşacağını 
anıama~a mecburdur 

Moskova 3o ( ö.R) - Halk komiser-
leri meclisi reisi B. Molotof lngiliz ıefiri· 
ni ve Fransa mııslahntgÜznrını kabul ede
rek harba mukavemet projesi üzerinde 
görüımüştür. 

Londra 30 (ö.R) - Bugün Cenevre
den Londraya avdet eden Sovyct Rus
ya acfiri B. Moiski hııriciye nezaretinde, 
Lord Halifııka Londrada olmadığı cihetle 
hariciye müıtepn taıafından kabul edil

m~tir. 

Londıa 30 (ö.R) - Sovyet acfiri B. 
Maiskl bu .abah F orayn ofiac giderek 
lqiliz • Sovyet müzakereleri hakkında 

lnönünde 
sahifesini 

tarihimizin bu şanlı 
ebedileştirecek büyük 

bır abide dikilecektir .. 

Andavallı ve Kakavan Mahkemede: 
- Bu ela söz mil? Koskoca ökm •açız• diye çalınır mı hiç?! .. 
- 1Waoca öküzü platU deiiWlk 11aJ bWm. Bir parpaim keaeeektik~fa,.'---=-----
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Beden terbiyesi ŞEtiiR HABERLERi 
lstanbulda spor eğitmen Vilayet bütçesi 

----.tr--- Kermesten dönüşte 

Müstakil 
Grup ••. 

---1;r,---
Milletin siyasi 
terbiyesini 
olgunlaştıracaktır .. 

-+-
Şl.VKET IG.G'N 

kursları Tasdilt edilerek 
iade olundu .. 
VilAyetin 939 yılı bütçesi Vekiller he-

açıyor ..• 
yetince tasdik edilerek iade edilmiştir .. 

Belli gedik 
diğer bir 

mevkiinde bir şoför 
şoförü yaralamıştır 1 - Beden terbiyesi genel direktör- 3000 metre 15 dakikada Bükenin bazı fasılları arasında ufak ta-

_ L,ı ""ddetl" Uzuıı atlamak: 4 metre atlamak • 
liiiü. latanbulda ala ay t11DRA mu 

1 

diller yapa.lmıştır. .... • . . _ . . BERGAMA (H··-·"1) _ Evvelki -- irin ileri ve gerl manevralar yapmap lan üzerinde durmayı 
- BAŞTARAFI 1 i.."'Jct SAidnDE -

V• l T Yiibek atlamak: 1, 1 O metre atlamak • - ,,_...., e-- 11 

bir beden terbiyesi ve 91><>T egıtmcn u • Yeni bütçe geldigı ıçm vıliyetin ınşa ce saat 
2

.
30 

da B.,,..,..t"r'lııı (22) numaralı başlamışlardır. . maktayı ... z. : . . . • .. K 1 . ..:1:..1· [ ibate. Gülle atma: ( 7,22 7 kiJo gram) 7 met- ı. .. ~1 .. - --1--'- ~0~ M il d d 
su açacaktır. ure eT ..... ll'· ate. faaliyetine yakında ~a1.ALA~ır. to bil f'" U Huse·· yın· Tuzak Kozak Bu esnada her iJd otomobilde bulunan c Hüımıyet ı ebn ır > ustu-1 • kırt . re atma.it o mo şo or ' 1 R .. ·ıı .. ıpor elbi.e ve ma zemeaı, asıye ve -- k . den Berganıaya dönerken Eel- yolcular otomobillerin serbestçe ma- rundan kuvvet a an e1ım mı ı 

faideli bul-

f d · dil. Fırlatma topu (80 gram a~ırlığında) / • ermesın ık k b h -
kitap kurs tara ın an temın e ır. valimizin ziyaret erı 1i edil< mevkiinin biraz ıfo.risinden (32) nevra yapabilmeleri i?in dışarı ç tı - mürakabe>:e hayati ir : emmıyet 

2 _ Kurs 26 Haziran 939 pazartesi 45 metre atmak k d.. bah er g alı bil f• .. Hasan taıafın ları ve uzaklaştıkları bır sırada (32) nu- verrnektedır. Şuna kanı bulunu-
.... ted..:••ta ba•lıyac:akhr c) Yüzmeden: Vali B. Ethem Ay ut un sa - numar otomo §O oru - lı '-',,_ f .. rü Hasa b" d n L! b .. -'--be kadar 

gunu ~- " • • itenden vilayete gelerek muhtelif daire- dan yuz·· ünden ve ellerinden ağır 'iurette ' mara otomo11UW şo 0 •. n ır .. e . yo~z ıu u mu~~ .. ~e . 
3 - Apğıdaki evaafı haiz olup bu istediği tarzda: SO metreyı zamansız l • ""7mls daire müdürleriyle temas bire (22) numaralı otomobilin şoforli genış, ne kadar şumullu bır şekılde 
ı L bul denle v···

1
·-

1
an ve alta vii,...bümclt en g~, yaralanmıştır. · 1 rak Hfiseyini yU k d. • h. • · la v 

ta.rt an a.a e r .... ı-.. .1 - • • • • ederek izahat almıştır. . y. 

1
• Hüseyinin Uzerıne atı :ı - en mı ıssettırırse a cagımız ne-

vesik.a fotoğraflarile latanbulda Cağaloğ- Altı ay nihayetınde yapılacak ımtıhan- Valimiz dün müstahkem mevki ko - Hadise hakkında elde ettıgım ma u- zilnden ve ellerinden yaralamış ve HU- ticeler o nisbette verimli, ve de-
lunda C. H. P. binası dahilinde lstanbul da umumi ve nazari derslerin mecmuu mutanlığına, parti binasına, belediyeye mala göre §Oför Hüseyin Kozak kcrroe- seyinin istimdat seslerini uzaktan du- vamlı olacaktır. Günden güne tck.a-
beden terbiye5İ bölge batbnlıima 1 S vasatisi çok iyi olanlar (a) giderek iadci ziyarette bulunmuştur. sinin g~nü olan 27 mayıs g~il Bergama/yan (22) numaralı otomo~~deki yolcu, mül eden halk idaresinin tec~ü~l~ri 
Haziran 9 39 zevaline kadar müracaat ve iyi olanlar (b) -- Halkevı ba§kanı bay Hamdı ıle arkadaş-

0 
esnada ormandan odun yüklemeğe ge- mecliste şuurlu, çalışkan bır ıkın-

evraklarını tevdi ederek kayıt olunacak- Orta olanlar (c) İ N C İ R A L T 1 larllll Kozağa götürmüş ve gece yarısın-, len Bergamanın Kurtuh11 mahallesinden ci grubun mevcudiyetinde faide ol-

lardır. Olma1' üuıe 3 dereceli eğitmen ehli- Plaj ve gazinosu dan sonra bir yolcu ile Bergamaya dön- , Mehmet Görelier ile ayni mahalleden duğunu meydana koymuştur. Milli 
4 - 22 Haziran 9 39 per~embe günü yelnameai ile mezun olanlar İnciraltı plaj ve gazinosu .inşaatında mek üzere Kozaktan ayrılarak saat Halil oğlu Mustafa ile beraber hAdLc;e Birliğin baha biçilmez değerini anlı-

saat t S de Çengel köyünde Kuleli Askeri a) ebliyetnameai alanlara 
1 OO lira üc- bazı zaruri gecikmeler olmuştur.. Plnj (2.30) da Belli gedik mevkiin.in biraz İ yerine kadar kopnuşlar ise de müteca- yan halk nazarında bir muhalefetin 

lisesi jimnastikhanesinde yapılacak ameli ret verilir. ve ga7Jnoyu inşa etmekte olan mütcah- ilerl'>indcki dar virajlardıın birini ge-, viz şoför Hasan ıoför Hüseyini bitap bir sempatisi yoktur. Müstakil grup c.-
imtihancla hazır bulunacaklardır. (Nazaıi b) ehliyetnarn~ai alanlara 80 lira \icret hit, inşa müddetinin b.ir ay daha uzatıl- çerken birden bire içerisinde dört yolcu ' halde ve yüzU ve elbisesi kanlar içeri- ki nifakçı manasiylc bir mUhaldet 
imtihan yoktur.) verilir. ması için vilayete müracaatte bulun- olan şoför Hasanın (32) numaralı oto- sinde bırakarak yolcularla beraber hl- grubu olmıyacakbr. Kanaatleriyle 

5 - Istanbul clıfUıdaki tehir ve kasa- c) ehliyetnamesi alanlara 70 lira ücret muştur. ınoblliyle karşılaşmıştır. dise yerinden uzaklaştildarından kendi- ayni partinin ana prensiplerine bağ-
balarda bulunup §eraiti lazımeyi haiz verilir. İ~ciraltı plaj ,.e gazinosu muazzam bir Yolun çok dar ohnası ve her iki oto_ sini tutmağa imkAn bulamamışlardır. lı ve sadık olan, değipncz genel bat-
olanlann ve bu imtihana girmek i.tiyen- Bunlardan li.e tahsili görmüt ve ayni eser halinde yükselmiştir. İnciraltı ga- mobilin yan yana geçmesine müsait bu- Hadiseye Bergama dimhuriyet müd- kanin bafkanlığında çalışacak olan 
terin de 3 üncü maddede yazılı 1 S Hazi- zamanda (A) derecesinde muvaffak zinosunun kapalı kısımlan da bulundu- lunmamasından dolayı otomobiller ol- I deiumumisi el koymuş ve büyük bir bir müstakil grubun en büyük fa.ide
ran 939 tarihine kadar evraklannı t... olanlar arzu ettikleri takdirde ileride açı- ğundan yaz ve kış mevsimlerinde açık dukları yerde kalmışlar ve ayni zaman-

1 
ehemmiyetle lAzun gelen tahkikatı yap- si parti disiplininin hudutlarile mu-

tanbul beden tubiyeei bölge ba,kanlı- laca.le yük.ek Beden Terbiyeai mektebin- bulunacaktır. da kendilerine birer geçit bulabilmek mağa ~. byyed olmıyarak daha kuTTetJi bir 
ima göndennit olmalan ve 4 üncü mad- de tahsillerine deY&JD ederler. Ve mu- -*- mürakabeyc zemin hazırlamak ola-

d~ söre 22 Haziran 939 da da imli- nffak old~n takdirde d~ yübek mek- Müsellala askeri Adi" . 1 d Elektrik Türk cakhr. Fakat bepei bu kadar değil. 
bana ciımek üzere Çengel köyünde Ku- tep ehliyetnamesi alnlar. şahısların silAhları ) 1 Ş er e Bu rejim dcmolcruiye inanmqtir •• 

leli .... jimnutı1tlıane.iftde bulunmalan MüsellAh askerl şahısların işledikleri --../:r- Anonim Şirketi DemoUa.i. halkın aiyui terbiye8ine 
limndu. suçlardan dolayı silahlannın, cürüm eş- DeWlerln kaybolma• en çok kıymet veren bir rejimdir. 
6-Kuna kabul edildikleri teblii ecli- (a) Atletik "• dan daM yiUek y~ı meyanında mUsadert:sini müteakip masa için yapdacak ---tr-- Müstakil grubun ihdası bilha.aaa bu 

liaceye kadar taliplerin her türlü muraf- ..... --.-. ciritte A ve c imli- adliyece muhafaza edilmeyip bulundu- muamele izah ediliyor 1 iılettneleri htUdimetçe siyasi terbiyede olgunluğa doğru bü-
lan kendilerine aittir. ........_ nalr...nM ....-.,.ete ae dere- ğu yerin askeri garnizonu.na tevdii ad- Adliye vek~letinden aşağıCiaki tamim satın alınıyor.. yük gayretler sarfedı1eceğini göete-

KURSA CiRME ŞARTI.ARI celenir... liye vekaletinden bildirilmiştir. gönderi~ir : Edirne (Hususi) _Merkezi Bursada rir. MIW ŞEF istikbali. g?,rcn bir 

1 - Türk olmak. -*- •Ölüm ve ağır mahiyette müe.s.ili fiil müttehit Elektrik Türk Anonim şirketi- nüfuzu nazarla memleketı mustakbel 
2 - Orta mektep veya lise mezunu T •• k f ai ı j Z Maliyede tayinler gibi mühim ve müstacel hlidiselerde nd- nin başta Edirne olmak üzere Tekirdağ hayatına hazırlamaktadır. Kema-

olmak (veya muadilleri) Uf • 0 5 Torbalı kazası malmüdürü Sadi Öz- li amirlerce işe el konuncaya kadar de- Bursa Balıkesir Gaziantepteki Elel-trik lizmin bu müstakbel bayatı nasıl an-
3 - Askerlik hizmetini yapm~ olmak T;ı- bek Bnhçe kazası malmüdürlüğüne, !illerin kaybolmaktan korunmasını te- i§letm~lerine ait' imtiyazın satın alınma- Jadığmı çok defala~ büy_ük ş~flerimi-

ve ya11 30 dan yukıın olmamak. ANLAŞMA.SiNiN Bursa vilityct.i talli,ilat kontrol memuru rnin yolunda lüzumlu görülecek tedbir- sı icin bir müddetten beri devam etmek- zin ağızlarından dınledik. Bız me-
4 - Devlet memuru olabilecek ahlii- MANASI Remzi İzmir tahsil!ıt kontrol memurlu- lerin alınmasına dair şimdiye kadar ya- te ~lan müzakereler sona ermiş ve za- deniyet ailesi içinde üstün bir mev-

ki vaaff.an haiz bulunmak --+-- ğumı tayin edilmiştir. pılan tebliğata riayet edilmediği görül- bıtlar imzn ed~r. kie sahip olmak istiyoruz. Türk miJ-
.S - Harici ve dahili uzuvları kusur- Mançester Guardiyen gazetesi, •Rusya, -·- müştür. Şirket murahhaslariyle birlikte elek- Jetinin dinamik meziyetlerini ~. ge-

ıuz ve sıhhati tam olmak (tam teşkilatlı Türkiye ve biz• başlığı altında yazdığı Balcova ılıcaları c. Müddeiumumileriııin, hadisenin sil- trik tesisatı bulunan §ehirler Belediye niş ölçüde inkişaf ettirmek astıyo-
beyeti sıhhiye raporu) bir makalede diyor ki : ilıaf e edildi but vasıtalarını ve delillerini ziyadan vi- reisleri ile Edirne Belediye reiSl Şerif ruz. Şahsiyetlerini yapan kıymetle-

6 - Genel direktörlüğün tayin_ edddec:el • ··-· Türklerle yaptığnnız anlaşmanın Vilayet dnimt cneümeni, Balçova ıh- kaye için. adll amirin m\ldaıı:u~ ka- Bilgen de Ankaraya gitmiJlerdir. rin ken?.il:rini gös!~rmelerini İ~~ 
li bölceler emrinde bq eene mu ete manası, Türkiyeııin. limanları sayesinde calannı bir senelik 3750 liraya kiraya dar tehiri caiz olmıyan tedbirlerı ala- Şirket mües.sesesine ait olan 1q vilA- ruz .. Butun bu guzel temennılerın 
Ç1ıllflD&ya tealıhüt etmek. . . . • bizim şarkt Akdenizde büyUk bir hare- vermiştir. Geçen seneki banyolar mUs- cak1an askeri muhakeme usulu kanunu- yetim.izdeki tesisatın 1,750,000 liraya sa- ayni .zama~da bir R>:-i terbiyeme-

Kursu matl,jp dereceler ıle bıtırmryen- ket serbestisine nail olacağımızdır. Ge- teciri bu sene de ılıcalan işletecektir. nun (83) Uncü ve tehirinde mazarrat tın alınmac;ı ~1~~· selesı oldug~na kanı bul'?1~~· 
ler ile ikmal etmeden kendi aTZUlarile ne bunun manası bizim deniz kuvvet- -*- olan hallerde keşfin en yakın mahal ad- Haber aldıgıma gore hUk:Umet bu pa- işte müstakil grup, yahut ikincı bır 
terkedenler veya au?itab~terinclea do- leriıniz .sayesinde ;J şimalden inecek her Gaziant valisi liye hekimi ve otopsinin de askeı:t adll r~ ~so.ooo ~ı şirk~~ .peşin ota- grup yaratmanın en mühim scbep-
1!'71 kayıtlan terkın edılenler veya han . bir Alman ileri hareketine k~ ~ let hikim veya mılhallt adliye hekimi hu- rak ödıyecek ve mUtebaki'Wll de 5 tak- Jeri .• 
ikmal ettikten .onra rnecbuıt lıizmet Tür!yenin korunması.. ~e .. w.ya . 1 ba zurunda yapılacağı da (118) inci mad~ sitte verecektir. Kurultayın müstakil gruba ayıra-
ifumdan imtina edenler veyahut ta mec- F kat bundan daha fazlası var .. De- G~tep valiligıne ~~unan ıı:. delerinde tasrih edilmiştir. Satın alma mukavelesi ~ edildik- cağı mebuslar, milletten alacaklan 
had lilzmetini tamamen ikmal etmeden izl a htıkimi t • urette as- Cavıt Ünver yakında harek edayr k Asker! kazaya tAbi cüriinllerde bir ta- ten sonra elektrik sanlrallan ile tesisat salahiyetle vazifelerini göreceklerdir. 
aynlaolar hakkında umumt bUkümler da- n ere .......... !...e '. umumı .

5 

h 'c r· rak yeni vazifesi bapna + __ ._ ~t eceyrıl- raftan saWıiyetll askeri makam ve mer- ve i§letme işleri mahant Belediyelere Yıprabcı bir muhalciet yapmıyacak-
kcrlerin, ...,~.enın vcsaır er ur u tir Gaziantep valisinin ızmiraen a - d cd"l ktir - L L - il B M 

hilinde muamele yapdır. h levazımının dünyanın bütün kay- . .. be . le bu g Konak de- ciler haberdar edilmekle beraber, diğer evr ı ece . lar, yapıa bir mÜrıu;.aoe . e • • 
& ı -'- arp ması munase tiy ece taraftan -~·1.--da zikrol kan hU Mecl. ·nd dah · .. ka la-7 - 8 inci maddede ucan o ar~ naklarmdan mü~erck b!r cepheye nak- . gazin da fine bir veda ziya· .r......a.ı.• unan tm - ·-- ısa e a gcIUf muna f": 

•&terilen icra kabiliyetlerini Lapırabil- 1 dilm . dem kt' ~ . osun. şere kUmJeri dairesinde muamele ifası 11- v-eae sedlerı· ra zemin hazırlayarak Hiikiimetm 
• e esı e ır. fetı venlecektir. .,., li · · · da bul 
mele. Her kes, bi1lm büyük harpte Çanak- -*- zımdır.• Edirne {Bu.swıl) - F.rgene nehıin.iıı meaaıaıne esaslı bir yarchm u-

8 - kaleyi geçebilmek için göze aldığımız Trak7a payYOIUI • ~--- Meriçe karıfbiı Umnköprt.inün Eskiköy nacaklardır. 
a) Aletle jimnaatikten: fedakarlıkları bilir. Gene her kes bilir Trakya umum müfettişliği Nafıa mü- Mı/il Şef ın telgraf /arı mevkiinde yapılmakta olan sed ve tah- ŞEYKBI' Bjı.sDf 
1) Tırmanma: Bet metrelik halata ki şayet, biz bu teşebbilsümüzde muvaf- şavir muavini Mazhar Altan İzmir fu- Emekli subaylar yardım cemiyetin - ldmat inşaab. bir kaç güne kadar 80ll8 - -===----

yardımla tırmanabilmek. fak olsaydlk, müttefikimiz Rusya da de- arındaki Trakya pavyonunun projelerin- den: .. . erdirilmij olacaktır. 
2) Parmaklı dıTaıda arkadan wlmıt. niz yollyle her türlil yardımlara imkan de bazı tadil§t yapmak ve dekorasyon ~çen g~ ~d~~ ko~r~. ~Una.re- Haber aldığıma göre önümüz.deki yıl 

h !L! L---~ • L Id _L __ n..t va d. ı..f>d' 1 · b"' b··ı·· betiyle Reısicümhur .ısmet lnonune çe- · .. :-..t.. ..ı_ı.._ '--- b" ka ~-.ı d bu 
el' LU ~-· aergın U ıra~ ua; • bulacak Ve linya llil lSC erı US U Un işini hazttJamak üzere bir haftadan beri kilen arzı tazimat telgrafına gelen CC - 1~ uaua • UILU ır Ç T.aue e 

ziyette tatmak bqka bir şekil ve suret alacaktı. İzmirde bulunmaktadır. Bay Mazhar vap aşağıda anedilrniştir: şekilde tahkimat yapılacaktır. 
3) Demir: S.Çrama yübekükteı Bugünkil günde Rusyanın o zaman Altana refakat eden Trakya umum mü- Koagre münasebetiyle haklarında gös- -- 1 k 
Doiru kaTrayqla uzun a~lftAJL göv- muhtaç olduğu şeylere muhtaç bulun- fettişlik foto ve sinema atelyesi §eli B. terilen.~. duy~ Re.is~c~~u; .ıs.. TRAKYA.DA Hazır 1 •• 

deyi önden yukan çekerek on dayanlfa doğunu söylemek istemiyoruz. Fakat ne Vehbi Ka a Bergama ve Kozak kenne- met İnonUnUn teşekkUrlennı hildi;irun. Bereketli ya.r....arıar . 
çıkmak ve bu dayan11tan vücudu ataiı· olursa olsun, deniz yolları açık bulu- sinin sine~asını almıcıtır. Umum! kAd t1 ıp li•H l 1 FEDE 

ı ··-s K Ge e ec Edirne (Hususi) _ Epeyce bir za- - BAŞTARAFI 1 NC SAID -ya •vurarak ileri atmak. nan bir memleket, denizle alAka.sı kesi - -•- · 

4) Mu~~zi: Göğüs yükeeldijiııde: miş olan bir memleketten çok daha sat- u 
1 

d F V A 

8
-*- mandan beri kuraklıktan milteessir olan mak imkfıru mevcuttur. Bittabi bu, kar-

Muvazuun OTta.auıda duruftaD kolun vetli olacaktır. r a a .. yaz mahsulleri dün başhyan ve bugün ~ı alışveriş esasına uygun olmak: li-
yakan k.aamı üzerinde teruilenmek ve Dost ve boğazı deniz münakalatımıza . Maçları için program de genişçe bir bölgeye düştUlü anla§ılan ...-mgelmektedir. Alman pavyonunun • 
hızla seriden yana atlamak. nçık bir Türkiyenin Rusyaya ve bize ne hazırlandı yağmur bu mahsulleri kurtaracak, çift- makine sanayiin.i ~ire btiyiik ~ yer 

S) .Barsir: Ku11)9UZ. 1,20 metre yük- kadar faydalı olaroğını her halde htikü- Bir Muskacı 3 aya Fuar günlerinde yapılacak spor te- çinin yüzünü güldUrecektir. ~~eceği öğr~nilme~ir. Ziy~. 
seldiiinde: metimiz de takdir etse gerektir.• maslan ve hareketler için de bir prog- Bu ırada halk ve İstanbul piyasası ~ ~cm1~ke:~saf8yı.~e a~~ !ıümk~ 

(lecelrlan yana açarak atlamak. m ahkuA m edildi nan~~·~~ terbiyesi ge.. Trakyantn tath Ve nefis kavun ve 'kar- O~=kt:. errU ye gorme 
b) Atletizm: (x) --

1 
nel direkt~~ertif ~J:f!' ~r te- puzlannı bol ve ucuı bir fintle yiyebi- Fransa pavyonu yükselmekted.ir.F:ran-

' 
00 metTe '4 .anı.yede p l Urla asliye cezasında şayanı dikkat m~ .ve m arı ç .. ye geç- lecektir. sa hükümeti bu sene İzmir fuarına işti-

. k cılık d . ·· t ed"lm' tir mqtır. Yapılacak futbol ve gııreş temas- ' ... bildir U Pazarı bır mus a ava.sı ruye ı ış · , __ b In-!,el •~...ııı ah. . tte Bölgede ekilmiş pancarların, mısırın riki samimi surette arzu ettiğini -
U lad tura İbrahim Kağıdçı adında ıarı e~ w ve oc:u~• m ıye ' ikt f 1' te . saWıi J r n ° n ~'-'- olacaktır A c bisiklet ve yUzme ya- fasulya nohut gibi mahsullerin neşvü d. en sonrn aa ıye geçmış ve -
bir şahsın, son zamanlarda muskaCUIJ'>. · yn a . . . . . yettar bir mümessilini İmıire göndere-K 1 fı at ~ yaptığı söyleniyor. Ve zabıtaca takip nş~ı da yapılacaktır. . neması ve susamın ekilebılmesı ıçın hu rek tetkik ettirmiştir. Fransız payonu 

3ÇJrJ ID3Z rS ·~ On bir seneden beri Londrada herse- ediliyordu. lımir - lstanbul. ~ §Ohir muh- yal!mur beldeniyordu. için ayrdan yer genlftlr. Fzansa pavyo> 

Dahili tefrişat için ihfiyncıaız olan ~ ne bir milletler arası pul pazarı kurul- Urlada felce uğrJyan Muammer karı- telitledri te~asl~ bUhyteilkl'tinbır 8~ -*- nu Türkiyenin Fransadan satın almak-
lik .. 1 ~ bü A ·ı Al' kızı Ayc,, adında bir has- uyan ıracagı ve uç mu ı en uv- ' d w alm Umk .. döşemelik k~lann, perde tu • i maktadır. Geçenlerde on ikinc~ .. • sı yşe 1 e ı .. r- . 

1 
İl vetli kadrolariyle bu müsabakalara işti- Hırsızbk eşyaları ta bulun ugo ve sat~. ası ~ . un 

terin, bilhama duvar kAPtlannın.,., yük bir lokantanın salonlarında açıldı. ta kız bu adama muracaat ediyor ar. .>- ak ed ği anlaşılmaktadır olan maddelerin teşhinne tahsis edilc-
en güzellerini size yalnız istanbulda ~ Parıs· ten, Milfuıodan, Amsterdaından, rahim KnmclÇı, bu iki hastanın eyileşc- r ece · Kime aitnliş? c~tir. Ayrıca bu pmryooda, iki memlc -

ı oıdald ceğini söyliyerek mefltlç Ayşeyi okuyüp • •. -*- Bundan on gün evvel Torbalıda, za- ket arasındaki dostane mUnascbctlerl Beyoğ u : Zürihtcn, Liyejden ve Donzigden gelen üfle~, hnsta Ayşc_yc de muska yaznuş- 811' Müstabzm:un bdaca yakalanan Seyit Ahmetle arka- takviye edecek mahiyette bir klişe de Dek 0 r a s y 0 n kadınlı erkekli beş yü• kadar pul -· ..... s.uçıu, u rıa asliye cernmda 3 •Y v• gtilnrük resn11 daşiarınm ellerinde ss parça ..,,. .ıe bulımacaııı öğ':""ilml>llr. . . 
yüz dokuz masada toplanıp çalışmata 15 gun hapse ve 58 lira 3.0 ku~ awr pa- (Chloretil Kolonyalı) adındaki müs- . . Bunlann lursrzhk l- Polonyanuı Izmir fuarına . ıştira~ten mağ....., temia edebilir. .. .. .. b 1 dıl ra cezasına mahkUm edilmiştir. . • .. . geçmi§ti. , eşyası 0 maksadı, ticari ınünasebetlerın genişle-

Dekoruyon mağar-em audüru aşa ar. -•- tahzann birıncı sınıf olarak yüzde elli duğu anlaplarak keyfiyet mülhakata ta- . imkfınlannı hazırlamak olduğu ka-
• L!.. Pragdan gelen biı- tüccar için de yer ,, _ _,,L . db· t ı-·1---

1 
et- mesı 

bir h.ıta kalmak üze.re ~ UU' bo T .& .,.._. guw.cua. resınme .... 1 u UllWIS cap mimen bil~. dar, dostane bir jesttir. Ancak iki sene-nümmıe kolleksiyomı ile ~e ayrılmıştı. Fakat ne yazık k:i yeri ~ n. •an tiğl güınrUk ve inhisarlar vekAletinden Bu .-valardan sekiz parçasının Ke- denberi Türkiye pazarma alışan Polon-
lmişti k Idı Imıir merkez hayvan sağlık memuru l · bild:~1-ı~- -ır.1 da daha bU··nı.. ıe r. a ·· ,,_, amımen •u'"~""· maJpapnın Ulucak köyünde yerlqtiri- ya müstehlikleri, ara 3 ...... mu-

Evlerini iMe bir znkle tefriş et- Londra pul pazannda her yıl on uu bay Hazım Okay Urla km.ası hayvan -•- len göçmenlerden Akif ti Ahmede "t ameleler yapılmasını, iki taraflı ticaret 
mek istiJmlıer, bu llilmuneleri lıer milyon İngiliı. liraWt pu1 ~ oıur. Çün- sağlık memurluğuna tayin edilmiştir. Mevkal ve u ğu 1-...ı ~ n::_u lan aı kaidelerine uydunnak isteğindedirler . 
ctba : 

1 
1ar dli owu ~ ™~ · ...,~ ~a n sa- p 1 be lmilel piyasaya uymak ~ •-~- kü burada topıruıan tüccar ' oyanın ..... ........ ............................ malllıt6mlarm hi 1 . d ktadı o onya, yne .. ~68 Kaulıi eD büyük' pul ticaretini yapanlardır. Ba- : Gelon/er Gı· -'enler: p en e aranma r. şartiyle bizim pamuk rekolteıruzm ta. 

___ ..______._ : "'"' , Uı • _...._laft * mamına mtişteridir. İzmir fuan vesile-,,--•,,.,......... zıları beş yüz bin pul birden alır. .. ............................... _...... -......... - - .• 
• ~•-.. Ziraat bankası müfettişi B. Halil Em- Mevkuf ve mahkfunlar namına ceza 8lr __ • ..._..._.. siyle hem Polonyalılar, b~ ~aç em-~-,..---~ Bu seneki pul pazarında en çok pul İstanbuldan geldi .. Kuşadaiı kayma· evlerine gelen havale ve mersülelerin .. _____ .,..... teamızı daha yakmd~ tetkik ~kin~ 
tzmlr laarının ta•ar• alan memleket Hindistan olmu§tur. Hin- re . ~-... ---t...-ıen almma,q hakkmda Adli- lıaPGPı bulacaklar, hem de bir milyon z.ıyaretçı-
rilttl dolayısi71e : distaımı Bombay ve Kalldlta şehirleri, kanu B. Naıl İstanbuldan gelerek Kuşa- P"""~': . Bu Kıqadaamda HUseyin Kasap adında ye kendi ihraç maddelerini prezante ed&-
Dekorasyon müessesesi; sergi plan pul kolleksiyonlariyle maruftur. Bu şe- dasına gitti. ye ;eklle~ bir tamim gelmiftir. birini yarahyank alümüne sebetiiyet 1 ceklerdir. . • 

ve projelerinin tanzim ve bunlann birlerde öyle kolleksiyonlar vardır ki İktısat vekaleti iş miı't>ttişler~ bay gib_i mersül~ ve hava'lenameler, ceza ev- vermekten suçlu ve mevkuf İbrahim[ Kardeş Hatayı.n da İzmir fuarına_ış~ 
imalini deruhte eder. kıymeti 30,000 ile 40,000 İngiliz lirası Necdet Meri Ankaraya giu.i. İzmire ge- !erinde tayan edilecek bir mutemet ta- Demir Kulunun muhekemai ain' ceza- ra.k karan vennış olması bir hususiyet-

PL Sa. Ca. arwndadtr len 'rurlmfis neşriyat müşaviri B. Sadi rafmdan aım...k bntrvl edi1dikteD da neeicelemqqttr. Suçlu bet sene alır tir. Hatay pavyonu, daha ziyade aembo-11 .... mlliililiiililıiiı ............ ~ •. • • •. . 

Fuara 



Ku ultay •• encu • n erın 

• • 
iZ 

İngiliz gazetele · ıti.1~ 
takdirkar manşetle e 
nakledildi 

• 

Nafıa, münakalat, Iktısat, Ticaret 
vekilleri izahat verdiler 

Londra 30 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri 
ReisicUmhur .İsmet İnönünün nutkunu 
takdirkil.r manşetlerle nakletmişlerdir. 

Londra 30 (Ö.R) - Anadolu ajansı 
.,,.e matbuat müdürlüği.i mümessilleriyle 
• ULUSv, ıCÜMHURİYETa, • YENİ 
SABAH• ve •VAKIT• baş muharrir
lerinden mi.irekkep Türk gazeteciler 
grubu buraya gelmiştir. Türk gazeteci
leri İngiliz ana vatnn filosunu, tayyare 
fobrikalannı gezecekler ve müteaddit 
deniz ve hava talimlerinde hazır bulu

ekii 
Moskovaya 

iz akında 
gidecektir 

Ankara 30 ( ö.R) - Havas ajansı Moskovadan bildiriyor: 
Tiirkiye hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu yakında Moskovayı ziyaret 

edecektir. 
Hatırlardadır ki Sovyetler hariciye komiser muavini B. Potemkinin 

son Ankara ziyareti Türk - Sovyet dostluğunu daha ziyade kuvvetlen
dirmiştir. 

Ankara 30 (Telefonla) Kurultay en- duğu tedbirlere dnir iki vekil beynnnttn 1 Ticaret vekili Sömikok fiatleri üzerin-

cümenleri gece de toplantılar yaparak bulunmuşlnrdır. de meşgul olunduğunu söyledikten son-
mesailcrine devam etmişlerdir. ' lktısnt vekili demiştir ki: rn beher tonda 2-2,5 lira kadar tenziliit 

Polonya köy ülerinin bir kararı 
nacaklardır. 

Dilek encümeni içtimalarına gece ya- _ Bugün için bizim tetkikatımız. yerli yapılabileceğini Uınid ettiğini ifade et-

nsındnn sonraya kadar devam etmiş, Na- fobriknlar mnmulatını, maliyet fiyatlarını mişür. 
---"'---

müdafaasın a anın fuı ve münaknlat veklı.letlerini aliıkadnr kontrol etme noktasında tekasüf etmek- Afyon eken bölgelerden gelen dilck-
eden dilekler etrafında müzakereler ce· tedir. ler encümende esaslı görüşmelere mev-

areme 
Bir cetvel ilave 

edildi 

a 
ıeynn etmiştir. zu teşkil etmiştir. Vekil, Afyon müba-

Ticaret vekiıleti de hayatı ucuzlatmak 1 d 
Encümen azalarının Samsun, Trabzon yaa arın a mevcud formaliteleri lüzu - Ön sa ta yürüyecekler 

için alınan tedbirleri saymış, getirilen mü- k d h f fl limanlarının yapılması hakkındaki dilek· mu a ar a i etmek için tedbir alına- A~kar~. ~? (~.R) -. Varşovadan bildiriliyor: tehassısların vardıkları neticeleri anlat-
leri münasebetile münakalat vekili Ali cağı vaadinde bulunmuştur. 
Çetinkaya şunları söylemiştir: mış, bu işin hükümet tarafındnn ciddiyt:t· Parti miistakil grubuna seçilmeleri Dort._)'l~~u mutecavız ka~abada yortu münasebetile yapılan şenlik-

- Bu limanlardan bazılarının yapıl- le ele alınmış olduğunu söylemi~ ve şe· muhtemel olan mebuslar arasında, !z
ması mukarrerdir. Hükümet tedbir almak ker fiyatının ucuz.latılması dileği görüşü- mir mebusu Şehime Yunus, Erzurum 
heredir. lürken pancar fiyatlarının yükseltilmesi· mebusu Nakiye, Fazlı Güleç, Hilsnü Ki

Aqam saat 21 de iktısat ve ticaret ve- nin kararlaştığı ~u sırada şeker fiyatların· tapçı, Ahmed Şükrü, mühendis Abdur-
~llcri encümene izahat vermişler, hayatı da tenziliit yapılmasının imkansızlığını rahman Naci, Nazım T oros, Zeki Mesu-

Ankara 30 (Telefonla) - Bütçe encü
meni barem kanunu projelerine devlet 
kadrolarındaki ihtisas mevkilerini göste
ren bir cedvel ilave ctmcği kararlaştır
mış, ccdvcli hazırlamağa başlamıştır. 

lerde koylulc:r tarafından mılli müdafaa hakkında bir ka t' ı_ 

b 1 d
'] • · rar sure ı All· 

u e ı mıştır. 

Bu kararda deniliyor ki: 
<- Beyn.ı:_l~ilel vaziyetteki ger~inlik ve Almanyanın Polonyaya 

karşı serdettıgı talepler karşısında hız köylüler, şimdiki hükümet sis
temi.ne karşı olan itirazlarına rağmen vatanın müdafaa işinde diğer 
partıle~l~ beraberiz. Biz köylüler 920 de olduğu gibi Polonyanın men
faatJ,.nnı v~ ~udut1arını korumak için ön safta yürümeğe hazırız.> 

---'"---
):ıcuzlatmak için hüklimetin almakta ol· nnlntmıştır. dun isimleri zikredilmektedir. 

Faydalı 
Filistinde kanlı hidiseler yağmurlar lngılız imparatorluğuna karş1 

Bir sinemada bombalar patladı 
Ankara 30 (A.A) - 26 Mayıs tarihin

de başlıynn faydalı yağmurlann orta 
Anadoludn bugüne kadar isabet yerleri 
ile miktarları hakkında devlet meteoro
loji umum mi.idürliiği.inden aldığımız 
malômatı aşağıda veriyoruz: 

isyan bayrağı açan 
ipi fakiri kaçtı . 

4 Arap öldü, 22 yaralı var Yağış miktarları bir metre murabbru 
toprağa kilognıın olarak su miktanıu 
gösterir: 

Londra 30 ( ö.R) - Hindistanın şimal garbisinde T orike Ye Mala
ke a~iretl~rile mühim anlaşmalar yapılmıştır. Bu anlaşmaların hedefi 
«~akır lpı> tarafından hu mmtakada yapılan harbin bastırılmasıdır. 
lkı buçuk seneden beri lngiliz hükümetine karşı isyan halinde olan bu 
f?~ir h~la se~best olmakla beraber Afgan hududundaki dağlarda firn
rı.dı~. l~an edılen anl~şmaya göre aşiretler asilere yardım etmiyecekleri 
gıbı sıgınak ta vermıyeceklerdir. Hindistanın §İmal garbi kısmında 

böylece s\ikunun iadesine doğru mühim bir adım atılmış olacağı ümit 
edilmektedir. 

Roma 30 (Ö.R) - Beruttan bildiril- düste dün akşnm küçük knnŞlklıklar 
eliğine göre Filistinln idaresi hakkında- çıkmıştır. Bir sinemada bir bomba pnt
ki İngiliz beyaz kitabına muhalefetini lamış, bir çok kimseler yaralanmıştır. 
bildiren Kudüs baş müftüsü arap reisle- Otobüsler üzerine ateş edilmiş, diğer 
rini bir içtlmaa davet etmiştir. Filistin- bazı otobüsler taş yağmuruna tutulmuş"e patlıyan iki bomba neticesinde dört tur. Askeri vali bir çok sinema ve kah-
erap ölmilş, 22 arap yaralanmıştır. velerin kapanmasını emretmiştir. 

Londra 30 (Ö.R) - Betleende topla- Kudüs 30 (A.A) - Sinemada yapılan 
nan mutedil arap1ar kongresi, İngiliz be- suikasdden sonra yahudi mahallesinin 
1az kitabım, Filistin meselesinin halline I bir sokağında yaralanmış olan yahudi -
esas olarak kabule karar vermiştir. Ku- lerden birisi evvelki gece ölmüştür. 

.l 

Bazı mahafilde sinema suikasdinin Çorum: 17, Uşak: 14, Kütahya: 18, 
arap tedhişçilerinin eseri olduğu söy _ Sandıklı: 28, Emet: 33, Eskişehir: 19, 
lcmnektcdir. Sinema sahibinin son za. İnönü: 10, Sivrihisar: 27, Polatlı: 32 An
manlnrda fısilerden tehdid mektupları kara: 12, Yozgat: 22, Afyon: 16, is~arta: 
almış olduğu kaydedilmektedir. 48, Dinar: 21, Kayseri: 16, Sivas: 19. 

Kudüs 30 (A.A) - Dün sabah Hayfa- Ortn Amıdolunun diğer bölgelerinde 
da bir vapurda meydana çıkarılmış olan iki ile altı kilo gram arasındadır. 
401 gizli muhacir bugün Filistin toprn _ 

111
---

ğında serbest bırakılmışlardır. Maama _ p ı 
f~h b~nlann ad~di ö.ntimüzdcki muhacir o on ya 
lıstesınden tenzıl edilecektir. Mahrukat kanununun tatbikat1 

Orduları başkuman-

danı Londraya gidiyor e İ i C k Şl 
Londra 30 (A.A) - Nevs Chornicle ., 

~~~~;~s~a~k~::ı~~~-ı:~ g~~~:;~on~~c:ıi Etı·banka du··şen vazı·feler 
Rıdz ıle hnrbıyc nazın Kaspriçkinin 

Londraya gelerek İngiliz genel kurmay 
erkunı ile görüşet:eklerini yazmaktadır. Ankara 30 (Hususi) - lktısat veku-Muvazenei umumiye kanunu 364 haren ihtiyaca k:ıfi mahrukat soba ve 

' ' 

reyle ve ittifakla kabul edildi Bu seyahatin şimdi Varşovada bulun_ leti tarafından hazırlanan mahrukat ka
ınnkta o1nn İngiliz heyeti vazifesini bi - nununun tatblkntına dair olan nizamna
tirdiktcn sonrn vukubulneağını tasrih mc Icra veki1leri heyetince kabul ve 

sair teshin vasıtalarının bulunup bulun-
madığını mahallin en büyük mülkiye 
memuru tetkik edecek ve bulunmadığı 
neticesine vardığı takdirde keyfiyeti lk
tısad vekfiletiyle Etibanka bildirecektir. 
Etibank bu mahallerdeki noksnnları ik
mal edecektir. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

,ek ıu beyanntta bulunmu§tur: 

Arkndaolar, 
Yeni senenin bütçesini kabul etmiş hu· 

lunuyorsunuz. Hükü.metiniz bunu kendisi 
için bir itimad ve ayni zamanda çalışma· 
eı için bir teşvik telukki eder. Bütçe arzu 
buyurduğunuz gibi uzun; her cepheden 
tetkikata tabi tutuldu. Bu bizim de arzu 

19 39 yılı bütçeleri tasvip olunmu§tur. 
Meclisin yine bu toplantısında, kabul 

edilen bir kanun ile fevkalade menba· 
lardıın elde edilecek varidat ve karşılığı 
temin edildikçe muhtelif dairelerin 19 39 
mali yılı bütçelerinde açılacak fasıllara 
58 milyon 91 7 bin liraya kadar fevkaHi.
de tahsisat katılması hususunda vekiller 
heyetine saliıhiyet verilmi,tir. 

Bu fevkalade tahsisat muhtelif de.ite· 
lere ıu suretle inkisam eylemektedir: 

Hükümet konakları inşası için maliye 
bütçe ine bir milyon lirn, verilmiştir. Bir 
milyon lirnsı Anknrn tıp fakültesi inşnat 

ettiğimiz bir ıeydi. istiyoruz ki, heyeti 
celileniz Türkiye bütçesini her cepheden 
mütalaa etsin. En ince teferrüata kadar 

burada, burada demekle Türk milletinin 

lirası da muhacir ve iskan işlerine ait ol· 
mak üzere sıhhiye vekaleti bütçesine 4 
milyon lira. 17 milyon 471 bin lirnsı de· 
miryolları inşaatı masraflarına, bir milyon 
5 00 bin lirası lstnnbul - Edirne asfoltının 

önünde görüşülsün ve hesabı verilsin. ve tahsisatına, bir milyon 200 bin lirası 
Görüşüldü ve hesap esnasında lütfen ka- maske imalatına ve bir milyon 500 bin 

bul buyurdunuz. Biz yeni sene çalışması 
için eizin bütçe Üzerinde lütfen dermiynn 
ettiğiniz mütnlaa ve teşviki, atideki icran
tımız için rehber ittihaz edeceğiz, teşek· 
kürler ederiz. 

inşaatınn ve iki milyon lirası dördüncü 

Ankara 30 (A.A) - B. M. Meclisi umumi müfettişlik inşaatına ait olmak 

bugün Dr. Mazhar Germenin bnşkanlı- üzere 22 milyon 191 bin lirn nafıa vekfı· 
fında yaptığı toplantıda bütçenin kabu- leti bütçesine, iki milyon 215 bin lirası 
lünü müteııkıp ruznamede bulunan mad· maden tetkik ve arama enstitüsüne ya· 

delerin müzakeresine geçilerek Orman pılacak yardım faslı olmak üzere iki 
umum müdürlüğü, Hava yolları, Beden milyon 5 15 bin lirıı, iktısat vekaleti büt
terbiyesi genel direktörlüğü ve Posta Tel· ı çesine ve muhtelif hizmetler karıılığı ola
graf ve Tele fon umum müdürlüğünün rak 3 7 milyon 5 1 O hin lira .• 

,.-. ............... ~----------lmll'!~J!mll•' 
Bugün 

Kültürpark s "nemasında 
1 AŞ s 

BUyük ve müessir aşk hikuyesi 
FRANCHOT TONE M. O'SULLVAN 

ÇiN Çi 
. .. SHIRLEY TElWLE 

Bliyük muvaffakıyetle devam etmektedir. Seanslar: İki aşk arasında 

...................... :;~~3 •• ~!~ Çin 7,30--4,20 
CtJ1iA Gli~ti~1İ>~~·:frİİ3;\İt~~··••••••••••••••••••••••• 

KADIN KALBi 
BARBARA STANVICK-JOELMACCREA 
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eden gazete geçen gün PoJonyayn iltica iiks k d.k kt 

B
• J h b eden Çek generali Prchalanın Polonya Y e tas ı a i irnn etmiştir. Mahru-) r a pon a eri genci kurmay reisi tarafından kabul edil- kat kanununun tatbik edileceği evvelce 

d~~ini ve Polonyada bir Çek lejyonu teş- kabul ve ilfın olunan yerlerdeki bina ve 
J;?. kılı meselesini göri.iştüğünü ilave eyle- müesseselerde ynkılması mecburiyet aJ-

f üz Sov yet tayyare• mektedir. tına konulan mahrukat ile bunları ynk-

. hu"cum e Jen zğ ın ~· a a d mağa mahsus vasıtalar hakkında bu ni-srne U 1 Bağ tnı t k l b l a .znmnnme hükümleri tatbik olunacaktır. 
1 / k k n a a arına me zu surette dü- N' . .h . . 

J .Q pon ar ır ını şen ;yağmurların bazı zararları olduğu, .. ızan:ınamenın l tıva ettiği esaslara 
.. .. .. şchrımizdeki alakadarlara gelen haber _ gore Etibnnk, her sene EylO.l ayı için • 

duşurmuş/er { !) l~den anlaşılmıştır. Evvelce göz tnşı ve de, ihtiyacı knrşılıyacnk mahrukatm ne---;:;..-- f ıg.eı: ınualccc ile ilaçlanan bağ kütük- vini, fiat ve temin şekillerini, knnunln 
Roma 29 ( ö.R) - Tokyodan bildi· ;t1ın~? ~~krnr ilnçlanmasına lüzum gö - tesbit edilen mnhnıkatı yakacak vnsıta-

·ı· ıu müştur. l . . • rı ıyor: Mançuko hududunu geçen Dı arın evsaf ve fıntlennı, mahrukat ve 
Mogolistnn piyade kuvvetlerini himayeye ; .. ••• ••••••••••••• .. •••••••••••••••••• .. : teshin vasıtalarının istihsal ve tevzii 
çnlışan 1 00 Sovyct tayyaresine japon 5 o • • E için alınan t dbirleri ve satış yeri için 
tayyareleri hücum ederek kırkını düşür- : enız gazınosu : yapılan hazırlıkları lktısad vekliletine 

mÜ§ler, diğerlerini çekilmeğe mecbur et· S VE : bildirecektir, 
mi~lerdir.(Buhaberpekuydurmayaben- : Resturanı 5 Etibıınk mahrukat kanununun şümu-
ziyor) iki Sovyet top çekeri Osuri neh· 5 : lUne giren yerlerin mahrukat ve teshin 

ıinde iki Mançuko gemisini tevkif etmiş- E Yazlılı lıısmı a~ıldı ~ vasıtalariy1e bu vasıtaların kurulma ve 
tir. : j . . • işletilmelerine lilzumlu maddeleri sat. 

L : zmırın emsalsiz gurubunu zevkle: k 
ondra 30 (ö.R) - Japon, Çin as· • se,·rctın k, .... 1 . • ma veya sattırmak üzere teşkil ede-

• " c og cyın inbat karşısın-: 
keri mnkaml~rı mütckabilen harp zayiatı 5 d.a yemek yemek ,.e hem de çok le-: ceği ajan veya bayilikleri veya alınan 

l ler nevi tn§ kömürü, antresi, lin} it, 
turp gibi tabii halde maden kömürlerile 
kok, yarı kok gibi muamele görmüş kö· 
mürler ve bunlardan biriket gibi iı:ılenmiş 
şekilleri teshin maddeleridir. 

Havagazı, petrol, petrol müştaklnrı, 
taş kömürü veyn linyit distilnsiyon müı· 
takları ve elektrik dahi teshin maddesi 
olnrak kullanılnbilecektir. 

Mahrukat kanununun şümulune giren 
zeytinyağı fabrikaları pnlamut hül:lsneı, 
valkes (meyvn kökü bnlı) çıknran fob. 
rikalar, çırçır fabrikaları, mobilya ve ke· 
reste imal eden, fındık, ceviz, çeltik , e 

emsali mnhsulleri kıran ve ayıklıyan fob. 
rika ve müesseselerle bunlnr gibi teshin 
maddesi olarak kullanılabilecek artık bı

ınknn fabrikalar bilumum artıklarını tes· 
hin için kullanabileceklerdir. 

hakkında rnkamlar neşretmişlerdir. 5 zız ~~zelcrle buzlu içkiler içmek; tedbirleri o yerlerin en bUyük millkiye 
Jııponlann iddinsına göre Çin harbinde : ıçın yegane aile lokantası : amirine bildirecektir. Mahrukat kanununun birinci maddesi· 

§İmdiye kndnr 936 bin Çinli ölmüştür. 5 o • •• d : Etibank yakılması mecburi mahruka- le yakılmnsı mecburi tutulnn maddclNin 
Çinlilerin bütün zayiatı ı milyon 300 bin s enız ustün e a tın, soba ve sair teshin vasıtalarının ve tutuşturulması için çıra. odun. tahta par· 
kişi imiş. Japonlar kendi ordularındnn 5 : bunların kurulup işletilmelerine lüzum- çası yahut yerine göre talnş, fındık kn· 

60 b
. b. • DE~iz GAZİNO VE • lu 1z . r· u . k k b - k k ın za ıt ve askerin öldüğünü kabul : : ma emcnın ın erıni tct i ve tes- ugu, pamu oznsı ve emsali artıklar 

ediyorlar. 5 RESTÜRANIDlR 5 lıit ederek miifredatlnrı ile birlikte tktı- tutuşturucu mnd<le olarak kullanılabilc-

ç. 1·1 • b'ld. d.... • ,.. : sad vekaletinin tasvibine arzcdecektir. ceklr.rdir. 
ın 1 erın 1 ır ıgıne göre ise japonla· : ... abldot servislerı· de·.· rın zayiatı ölü ve yaralı olarak 8

7
0 bin· d 1ktısad vckilletince kabul edilen azami Yakılması mecburi mahruknt ile bir-

dir.. E evam eylemefıtedirJ satış fiatleri mahrukat kanununun tat- tikte kullanılacak tutuşturucu madde nis· 
....................................... •• : bik edilmekte olduğu veya edilıx·eği betleri nizamnnme<le şöyle tcsbit olun· 

İzmir Postcı ve Telgraf başmüdürü iken Ankara Umum müdürlük 
baş .mü.fettiş.liğine tayin edilen B. Tevfik pazar günü şehrimizden yeni 
;azıf~ı?e g~~~ek üzere ayrılmıştır. Bu münnsebetle Posta ve Telgraf 
ıdaresının butun memurları ve Gaziantep valisi B Cavı'd k d' · · 
K k 

. . en ısını 

arşıya a ıstasyonunda uğurlamışlardır. 

- ..,. 

illin edilen mahallere tamim ve ayrıca muştur. Kok, tnbii antrasit, yarı kok, tnş 
illin olunacaktır. k'· ·· ·· b ·omuru ve iriketlerde yüz kiloda 20 ki-

Mahruknt kanununun tatbik edilecc- 1 l' · k o, ınyıt ·ömüründc yüz kilodn 15 kilo-
ği ilfın edilen yerlerde kanunun o ma - d N· ur. ızamnaıne dunden itibaren .> üri.ir· 
haller için meri:vete girdig·i tarihten iti 1u··· · · b l k d · · ı ge gırmııı u unm ın ır. 

rr:ıı~~~ 'ZZZZZT1X7.ZZ7LZ7.7.IZZJ z uz 
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Aspirntörle scrinletilen itibaren 
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Neden bekar kalırlar? 
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YAZAN: Dr. G. A.. ilk denizaltı gemisi nasıl yapıldı? 

PlfelıdP KiiçüJı isrnaiJ efendinin llat•atı
Vilhem Bayer ve arkadaşlarının macerası ANLA TAN: Eczacı K. K. Aktat 

5 
Sık nk ortaya çıkan o meşhur fikri bl-

Sule.r yer yer gürültüler yapıyor, ha- J - lirsiniz: Bekarlardan vergi almalı, çok 

MiRAÇ KATIRCioriLU 

!at denizaltı ııemisinin tarihçesi pek 
garip ve heyecanlıdır. Zaten bütün yeni 
lcadlarm baılangıçlan heyecanlı hatta fa
claiı olur. Bugünün en korkunç ıilahlann
Claıı biri olan tahtelbahirlerden bahso-
'4.mduiu zaman bu silahı icad eden köylü 
Vilıelın Bayerin garip macerası hatıra 

tan bir denizaltı gemisinin hasıl ettiği kö- İllinde olsun, felsefede olsun eskiden HasanJın numaraları çocuklu ailelere yardım etmeli. 

P
ükler gibi köpükler çıkıyordu. Demek Ç k ki ·ı I d • itibar mutlak mefhumuna tevil ediliyor- 0 çocu u aı e ere yar ım etmenın 

oluyor ki Bayer ve arkada-lan programın d dan '-- fayd•eı luz-umu b-LL_ d L· • bi " u. Ricman' iti1J111R:U artık izafiyet, ... • DAAJn a ~unsenm r 
birinci kısmına. muvaffak olmuılardı. ihtimaliyet mcfhumlarma ehemmiyet diyeceği olmaz. Altı çocuklu bir bab.,. 

Şimdi de bunu su altında yürütmek ci- vcrilıneğe başlandı. Fakat hali farkına Abdi ile Hasan arasında ba,lıyan rekabet nm - altınlf ya~ına gelmit ihtiyarlarla 
heti kalmı~tı. ,'Bnlamadı ki insan "Zekisı bir sünaiyet birliltte - yol parasından istisna edildi-

gelir: 
Çok uğraşıldı. Gemi bir türlü yüriime- ı.:anıretinden bir türlü kurtulamıyor. nihayet Hasan'ı ayrı bir kumpanya ğini görenlerden hiç biri onu kıskanmaz. 

di. Gemi su altında çok durduğu için ne- Mutlak eski :ı.amant medeniyetin sami· tesisine SSVketmi~ti.. Annelerinin de haline eöre madalya ya· l 649 da Şelezvik Holıtayndaki Al
man pmizonunda Bavyeralı Vilhelm 
Bayer adlı bir nefer vardı. Yüksek hulya 
sabi>i olan bu genç, askere girmezden 
evvel bütün Almanyayı dolqtı. Alman 
fabdıalaruıJ.Jl hemen hepainl ııezdi Bun
Clan sonra da bir it sahibi olmağa karar 
VeC'dL Fakat o yapacağı itin yepyeni ve 
ona fÖluet kazanduacak blr fey' olmasını 

istiyordu. Bir çok milesscselere baş vur
<J.11 ve düıüncelerini söyledi. Bu d~ce
lednln ~ayali şeyler olduiu için her taraf
tan red cevabı ald. Hattl onunla alay 

fC* borulannı idare eden iki kişinin ayak- lerde irade akidesiyle tetevvüç ettikten l"' hut para aldıklarını duyan herkesin, yur• 

lan yoruldu. Çünkü gemi derinlere indik- sonra. almış olduğu bir şekildir. Bil.tün dun nüfusu artıyor, diye koltuklan kaba-
çe sulann kuvveti artıyor.geminin yükü mukaddes kitaplardaki (Kun, feyekun) Hele zabıt katibinin., onun bu sözleri- Abdi daha emektardı.. Burum üzerine nr •• Benim elimde olsaydı a1tı çocuğu da 

Çogvalıyordu. maksimi insan iradesine benziyen mu· nl ilk önce ve telaşla za~ta ge~en W anlamıyan bu haşan gence yol ver· 1uz olan annelere, paraca vardundan b•a. 
. . . sonra yazdıklarını parmagını ttikUrüldi- ek burl tinde k 1il " ..,, 

Bu yüzden tahrik vazifesi ağırlaşıyor. azzam bll' ıradcnın ~usu olup muka;Y~· yerek silmesi karşısında (Hasan) m: m ıuı::c .~ birl: 1

~·· da ka, altından bir eül hediye eder ve o gülü 
Tabii tahrik edenlerin de kuvveti kesili- seler yapan zavallı b~ ~uran J:?etafizik - Ha şöyle .. Yala bakalım o aynalan, gı ce umpanya hqına - isterse göğsüne - takabilen 

d N 
L d_,_. k d acze karşı canhıraç hır ısyan nıdasıdır- tarakları da mide fesadına ugry a._ Has~ tar_aftar ve takdirkhı olan bayanlar sokakta geçerken her1-es·ın .... 

yor u. inayet geminin için w ar a a•~ B • kı L_ı_:ı.-tı • yakl <>L di ..J b darıldı ·.11. ..... " ütıin ymet vo ~ enn a ar Demesi yeni bir kahkaha tufanına yol ı.Ag<1.11 efen • ue ana · l"- dur b d y .ı ların hepsi birden tahrik ipe koştular. . •v • • w:n masını mec ur tutar ım. uruun nlbnda çığnendiği son asırlarm ınkir ai;ardı. - Sen, dedi, bu genci istemiyorsun · tik'b li · d kızl b ·ıı ,d v 

Tam bu aırada .aeminin dıvarlanndan su- · . · · • .. . • · K"' ··k t il f di h tır tında b omikl 
18 

a en zıya e ara ag oı ugun-.. cttirıcı tcsırlenne ragmen ınsanın ıçın· uçu sına e en , a a on- amma.. O ütün ~ · eri ~acak- da . . ki. a1 v 

lar sızmağa baıladı. de hali bir mutlak ihtiyacı ve endişesi. dan bahsederken diyor ki: tır .• O gittikten sonra ben de durmam... n.in.emıruml"'--' -'- tı hkızkçockug~fund an· 

B b 
· k d '- cul • . l B" ·• -L-ed d 11 lü nes ı se ıuntanı~tan er e1 eyı uyu· 

ayer u vazıyet arf1SU1 a atq .-e- vardır. Bazı i ve aathi mütefekkir er • ır gun ısa.Dll' e e ro yapıyor- Hem yalnız senden ayrıl.malda kalmıya- d 
aüdi. Bir taraftan bir tarafa seğirterek su buna, fizikal ıeniyetle hiç bir a1ikası dum .. Piyes bir dramdı.. cağım.. Hasanla birlikte bir kumpanya ı. 

daml l 
Bekarlardan ver&i almag· a gClince, on• 

sızan delikleri kapayordu. Tehlikenin bulunmıya.n, psişik temayüller demekle ~ir çok cinayetler işlemiş, a ar 6 • kuracağım .. edenlet bile oldu. 
vahelm dimagını" i•gal eden endu''strı"el lardan bu verg·ı masrafl n 1 d" ~ yakla~tığını hissedince Bayer suyun yü- iktifa ediyorlar. Belki. dürmüş bir katil nihayet çıldırıyor. Agah efendinin bu sözü beni üzecek a az 

0 

ur ıye 
Eibi mert bir kisveye sokarak mafevk- y 1 eli alınırsa gene kimsenin diyeceği. kalmaz. 

züne çıkmak mecburiyetini hissetti Fa- Likin mutlak methumunu da beşeri- apağı cinayet er gözü önüne g yor. yerde memnun etti. G . . v . • 
ledne anetti. Bütün bunlara kulak asan ka .. 

1
.. . • . d' ki B b ı·· k ğdan 1 H . la elmn çok.luguna nısbetle vergı almak 

b 
kat bir kere gemi yere çök.mü• bulunuyor- yet ç tur u ıdrak ve tefsir etme ı !. en, u ro u yapar en, sa , so • Ben asanı severdim.. Onun par - ._ d • " ld v • ir &mire rast gelmedi. " d ner yer e aaet o ugund b ili 
du. Fıçılardan ve deliklerden akan su- Filozoflann mutlakı ile Peygamberlerin. an, kolis aralanndan öldürdüğüm masını elbette isterdim. Ondan ayni- 1 ak b" . . a.~, un~ v_e 

O esnada DanimarkalJarla harp baş- lardan aldığı ağırlık buna mini olu- mutlakı arasında ne bdar derin fark- adamlar beyaz kefenlere bürünm~ ola- maklığım Ahdinin mnı ile olmuştu. ye- o ar . ır de gıde~ın azlı~na g~re hır 
lamıştı. Bu ıavaşta Alman ordusunun va- yordu. lar yok ki? .• Mutlak hastabiına tutul- rak karşıma çıkıyor ve ben bu korlamç nl bir kumpanya kurmak fikirlerini bir ver~ı daha "!~ak nıhayet bır malıye ai~ 
Dyeti fenalqmlJb. Zira ordunun önünde- Artık ölüm korkulan baılamı•tı. Ar- muş diyebileceğimiz peygamberlerde manzara karşısında saçlarım dimdik ol- ıRakip kumpanya• şeklinde telAkki et- temı sa:~abıl~. ~L zaman. .sel.~ gör~ 
ld nehri geçmek imkaru yoktu. Bayer ku- " ıldın ,..,.. - ,,__ d hlta para su-ı-etmiyereır. paıvı biriktir ği 

k d l b
. b" · 1 k h 

1
•

11 
k bile bariz bir ihtilaf vardır. İsanın Alla- muş.. Ç yorum .. n.aJ.Aa oğru p medim- me mandanına müracaat ederek: a aş an ır ınne sarı ara e a aştı • . . ederek • . tercih edenlerden de - beklr olsun, evli ları zaman Bayerin cesareti henüz kırıl- hı ıle Muhammedin Allalu çok farklı- · Sanatta ve meslekte Hamdi ve Ab- l . .. . 

- Kumandanım, Danimarka ordusu- dll'lar. - Aman yarabbi.. Neler .. Neler görti- diden başka kalbur üstü komik yoktu .. o sun - vergı alınacagından hak yerini 

nu ezmek için nehir üzerine bir sal yapa- mamıştı. Dimağı elan işleyord.u. Arkadaş- Vahyin bizi hakikate ulııştıramıyaca- yorum?.. Hasan gençti .. Çok büyük bir istidadı bulmuş olur. 
lmı. Ben! lütfen bu vazifeye memur edi- larırun bazılarının ağ~zlanndan ve burun- ğmı iddia edecek filozofa karşı miiliyim Diye tüylerimin ürperdiğini haykır- vardı.. Hele başlı başına bir kumpanya- Fakat, bek.arlarclan evlenmiyorlar, 
nfz. Dedi. Kumandan cevap verdi: I.nndan kan gelmegc başlad:ğı halde olmak için peygamberlerin tahJj]inden dım.. Sahne trajik bir sahne ..• Her kes da, baskı altında olmayınca büsbütün yurtta n_üfusun &rtmllflDll yardım etml• 

- Bu dediğin deliliktir. Danimarka- Baye~ hep ~urtulmak, çarelerı arıyordu. vaz geçiyorum.. susmuş .. Nefes alan bile yok.. ve daha .kolay inkişaf edecekti. yorl~r dıye ceza olarak yahut evlenmeğe 
lalu fdırin karJ'I tarafında bizi tarassut Kendı kendıne: İmdi mutlakçı filozoflar biç 1>ir teyde Bu sırada Hasan, kolis arasın&, lyi Biz, Galatadan Şehmde başına geç- ~ık etmek üzere vergi alınmak istem· 
ededr..en salı karşı sahile bağlamak nasıl - Eğer bir gemiye büyük bir delik ittifak edememişlerdir. Değil asırlarm bir numara yapmak fırsatını görerek tik. Orada, sonradan HilAI sineması. olan li~~- 0 

zaman mesele çok değişir. Böyle 
olur) Bahusus ki hu kadar geniş bir ne- açacak ve fıçılan atacak olunak içerdek.i ve medeniyetlerin ayırdığı filozoflarda. duramadı, sahneye çıktı, yanıma geldi. ve o zaman tiyatro olarak yeni yapılmış duşunmek, çoc .. uklarımız büyüdükçe ma ... 
lıir natilndet hava bizi her halde su yüzüne atar. Diye hatta ayni medeniyetin ayni çağında ya- - Dur bakalım bu herif neler görü- bulunan binayı tüttuk. Bizden başka raflımmn ar.ttıgmı. görerek.: 

Bu söz Bayeri ikaz etti. Fakat cesare- söylendi. Derhal düşündüğünü yapmağa şaınış iki filozof arasında bile bir tek yormuş'?.. Şehzade ba§mda tiyatro yoktu. Orada -.- ~· _§ımd..ilcı aklım olsaydı hiç ev· 

tini kırmadı. O azminden geri durmadı. başladL Bu esnada su kenarındaki halk mesele baklanda olsun mutabakat ıö- Diyerek benim göz.lerlm.1 diktiğim ilk oyun kumparıymnız bizim kumpan- leıur mıydim ~ • 
Köprüyü karıı tarafa dilfman görmeden sabırsızlıktan boğuluyordu. Her kea ge• remedik. l\lefntlar ve eodişeler az çok sahneye karşı istikamete baktıktan son- ya oldu. O devirde tstanbulun ti- Diyea aclamlu gibi. ln.ııanın eYlenip 
ballamak için oraya su altından gidecek minin su altında on beş dakikadan fazla ayni oldukları halde .. Mifessir ve mu- ra ı yatro ..e eğlence merlted Abaraydı.. evlennıcmekte .erbe.t olduiunu zannet. 
çareler dilJiindU. Bir marifet tasarladı. kalamıyacağı kanaatinde idi. Halbuki ge~ akkipler bile tefsir ve takip ettiklerini - Evet. Dedi, hakkı Varmlj.. KJpı- Hamaı Aksaraydt orta oyunu OJDJ.YOl"· melttir. Öyie ha71Hanan kimseler kendl-
0 da su altında yürüyebilecek, her tarafı mi suya ineli yarım saat olmuştu. Erkek- ya iyi okuyup açık anlıyamamışlardır, dan biletsiz külhanbeyleri içeri dalıyor- du. H~, Agnh efendi ile beraber lerinin gençlikteki lıalint unutmuşlardır 
kapalı bir saldan rharetti. Bu fikrini bazı ler başlannı elleri içine almış, kadınların yahut ta um ve ruh bünyeleri icabı lar- kurdugu k~paııya da Aksarayda ~- da, o zaman istiyerek e-.lendiklerini sa· 

arkadqlanna açtı. Onları kandırmağa da bazılan baydıp kalmışlardı. yalnız bir olarak mutlakı başka türlü idrak ve izah Ta bit halle gülmeden kırıldı .. O, piyes ~~ordu. Bız, Şehzade ~ında ve eli- nırlar. 
muvaffak oldu. kişi müntekimane başını sallıyordu, ki bu etmişlerdi. Mutlakm zıddı olan izafi i~in. falan diaknlemfırez, numbarad yapmak, nükte ;a:1 ;;~~e ~~-yeni bına ile onlara .~~ler~~-~ir münasebetle - ybahl~~ 

Bir gün Bayerle bölüğünden bir kaç da ecnebi bir devletin casusu idi. Nete- de keyfiyet böyle başlamış ve böyle do- savurm satını ul u mu kabil de- B d ,.._..J:ı_ • munase etsız ı. e - yazmıştım, e ıu 
kiti ortadan kayboldular. Subayları bun- k' . b. .. • • ıld .. vam ec1eg~ı-:~tir ğil kendini tutamazdı.. u sıra a veua.:p• tıyatrosu kapa- hatırınızdadır. Bir aralı.le Viyana şehrin• 
._ - lca-a..L') h" 1 al un aynı casus tr gun gemının yap ıgı ~ • tıldı. s· içinde kedildi. T bil uuı.n .,,ua.. arma za ıp o muştu. H bu- d . . 

1
• 

1 
Ricmanla başladığını ;.,,.•et etttt..imiz Orta oyununda · -ısıl Kavuklu ile Pi· k ır gece Y~ • a dclti orta mekteplerde erk.ek çocuklardan 

1
_, nl . 

1
. b' . • . · yere e gırmış ve p anını ça mııtı. ~ • umpanya da darına dagın oldu. · d k 

IU 0 ar gız l Jr yerde gemının ınşasına . jzafiyet ok.idesi O günden bU giinO ka- şekar nükte söylemek Ve Söylenmekte Aktö' 1er 1..J_ L.-. . , yUZ e 8ÇlnlD ÇOCukluk adetini yerine 

le yul 
_
1 

d Bırdenbire sular köpürdü. Gemi, Ba- b' b' l . il d l tulJ\ d r in .uu; LiaiUU bıze geldL Bir eti d'"' · .... L •• • • tik o mu~ar L dar mütemadiyen kılık değiştiriyor. ır ır erı e yarış e er erse uatta a kıs H di . . g r ıgmı ogrerune~ uzere ıstatıs tut~ 
nLv b. L b yer ve arkadaşları suyun üzerinde gö- k 'kl an1 "d unl mı am ye ve Hasana gıttı. Dram l y·· d d k k' . ,. d . u..unce ır ço~ yere ., vuraralc la:. MutJalan istihalelerini hangi sebepler omı e oynıy ar a eta on a imti- kı da anlan muş ar. uz e o san se ızı o a eti ye-

l 1 l d 1 B k 
ründüler. Fakat bunların hepsi de mecal- . h :ı 1--dı B . 'barl h 'Içül smın oymy Manakyan etrafına · · di"" • ··....ı- • --1 ·· d !r.lm o an ma zemeyi topa ı ar. ir aç JDtaÇ ettilerse izafinin tahavvüllerini ele an o urıar - u ıti a ep ö ü W topl dı (O h dra k ) rme getır guu so,.ıcmlJ, .Ycunız yµz e 
siz kaldıklarından hastaneye götürüldü- ·· 1 k İ a ve sman m umpanyası -ı_· • • •-· • Bunl ay sonra eserlerini meydana getirdiler. ayni sebepler intaç ediyorlar. Biz bunla- soy eme mecburiyetinde idiler. yi bir adı ile ve Gedik.paşa tiyatrosunun adeta ı~ısı m~ar etmııı. arı da yalan ıl>y-

Bu öyle bir eser idi k1 görenlerin inana- ler. Bayer, Münih haıtaneainde öldü. AI- n genişliyen ve kuvvetİenen tabiat ve komik ise bu ölçlilü lafları ıYutmamak• halefi olarak meydana çıktı. Güllü Agop lüyor, demi~ler. Halbuki bu bahiste met· 
~ bile gelmiyordu. manlar bu gemiyi muhafaza ettiler. Bun- cemiyet tnyiklerinin karşısmda tlaral:m yani altta kalmamakla sanatım ölçerdi- MilslUman olmuı ve saray tiyatrosuna hur üstat ıFröd o çocukları sonradan ta-

Her tarafı kapalı gemi §eklinde bir dan bir fikir aldılar. Denizaltı gemilerinin ve azalan ferat mukavemetlerin hülasa- Hamdi ve Abdi işte bu meziyetleri Ue intisap etmişti. kip etmiı, erkeklik hormonlarının az ol-

haraka idi. Geminin uzunluğu on, gen~- ruhunu bu tahta gemiden çıkardılar. Bu sı diye tavsif etmek istedik. övünürlerdi. Ben, (Hasan) ı ilk defa an- Fasulyaciyan ise Bursadan dönmüş ve duğww öğremnif.. 
liği de on metre idi. Onların hesabınca tahta gemiyi de Almanyanın askeri mü- ilmi insan (Pure speculation) olsun gaje ettiğim zaman o Abdi ile bir müd- Bulgaristana geçıniştL ıEvleıımdt de - biraz defa, haylice--
gemi saatte altı mil gidecek idi. Derin- zesinde muhafaza ettiler. diye yapmamıştı ve yapm1yol'. Belkl ha- det :carşı karşıya oynadı.. Bizim kumpanya yine lstanbulun en öyledir. Tabiatta asıl olan evlenmektir. 
liği ise on be§ metre idi. Z. OSMA yatını kurtarmak, tabiatı mağlftp etmek Asıl komik Abdi idi .. Fakat o, kUlhan gözde kumpanyası idi.. Kı~ mevsimi Hormonları tamam Olan genç bir erkeğe 

içine konulan motörü ateşle tahrik ede- için yapmıştı ve yapmaktadır. Sosyolo- ~eyi ~~ünde Abdiye öyle lMlar atıyor, Şehzade başında oynar, yaz oldu mu, evlenmesi için tab_iattan emir udiT olun• 

mediklerinden bunu iki kişi ayakla tah- YUGOSLAV jik vakıilar, bu hususta, dalına bw te· oyle nükteler savurup öyle açmazlar Edirne kapısı haricinde Kaleye bltlşlk ca o emre broı gelinemez. Gençliğinde 
ıik ediyordu. Adeta bisiklet gibi .. Gemi- Ticaret nazırı yit edecek mahiyetteditler. Psikolojik yapıyordu ki, bizi bile gilldilrtlyordu. tahta tiyatroda temsiller verirdik.. Ta- masraf heeaplarma ıeiiiferdt uleumektmı. 

· ye lutilt bir boru ile hava alup verili- temayülleıimU de bize bu hususta bak Abdi, bundan fena halde kızdı. ÇUn- bit hep Abdi ile beraber.. sabo.an ddikanb pek çok t.uaVTIU' edi-

y
ordu. . verirler. Öyl-- ilini ve hatta (elsefeyi kü ona iM yetiştiremiyordu. •• B.,..MEDI •• lem.ez. 

Geminin suya indirilme merasimi pek 
,heyecanlı oldu. Sahile toplanmış olan 
halk bu garip makineyi hayretl~ seyre
(liyorlardı. Gemi suya atıldı. Fakat bat
madı. Üstüne konan fıçılara su doldurul
C:lu. Fıçılar ağırlaştıkça gemi de su altına 
gİnneğe başladı. Nihayet gözden kaybol
Clu. Bu sırada seyircüer arasmda ani bir 
çığlık koptu. Her kes suyun kenarına ka
'dar geldi. Bütün gözler geminin battığı 
noktaya çevrildi. Biran evvel neticeyi 

Londra 30 (A.A) - Yugoslavya tica· -ı- Halbuki •& ret ve endüstri nazın Pomiç buraya gel- sadece hakikate varmak için sırf nazari· (Komik) olduğundan lAfın Akranı evlenme yqına geldikleri n-
miştir. Pomiç bir kaç gün burada kala- ye olarak yaptığunm. iddia edenler. ni- altı~da kalmaması lhımdı.. Gaatemalada Nazi kit onlar gibi eYlenmiy~k. bekar blan 
caktır. çin biraz da bizdeki bu ynşamak endi- Bır kaç ~~a : Propagandası gençler tabiattan §iddetli emir almaJDJf 

şesini göz önünde tutmıyorlar? Bütün - Ben boyle bacak kadar çocuklarla menedildi olanlardır. Metresle yaf!Yanlan, ıüpheaiz 
~va~ .yaşamak olduğu halde ne gibi oyn~.. . --~- hesaba katmıyorum. Hayat ilminde onlar --'* - . hır satahiyet ve muhakeme ile Allah Dıye ~eyı terkedecek oldu .. Hasa· Londra 30 (Ö.R) _ Amerikanın Gu- bekar sayılmazlar.. Alacaiı kızın bir 

Londra A30 (Ö.R) ~ Klayd denız in- gibi hayahnda da maddeden ayn kendi na, Abdiye çatmamasını tenbih ettim. atemala hilkilmetindeki Nazi partisi da- apartmanı bulunsun, §U kadar iradı olsun 
şaah tez.gahları 47 bın tonl~ daha 11 aleminde sui generis bir ulmun olduğu- Peki, falan dedi amma .. Yine dinlemedi. ğıtıhmştır. Ve iki Alman gazetesi ka. diye diifünenleri de tabiat p~ acele et
vapktauru 1ınşaya kolarınymakyeks~tiyle yapıl- nu inkar ediyoruz. Vitalisme'i inkar Çünkü sönük kalmak değil, şöhret al- panmıştır. •Havas• ajansının istihbarına tirmiyor demektir. 

İngiliz tezgihlaranda 

ma o an vapur ununu, 40 va- d b" . . ak · · ö h · t talim t 1 bUtUn t k d 'b t 
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b' tonilito çıkar e e ıhnz, fakat bir izahı inkar ederken m ıstıyordu .. Nihayet Abdi : g re anç en e. a an eşe • Hormon itleri öğrenildiğinden beri be-

~t:.1 ~:yeanın en büyük va::.ru ol~ izahını yapmak istediğimiz meseleyi de -: Ya o .. Ya ben.. ~ kan~~:~=l~~:ek dağı: Ur kalmanın sebepleri de daha iyi aılla-
«Kraliçe Elizabeh transatlantiği de bu- in~ ctmeğe mantıki bir sebep hiç bir Dıye dayattı. Abdiyi de Hasam da nal So~alist ~fyelerinin te=de plmaktadır. Bekar kalanların çoğu er .. 
rada yapılmaktadır. vakit hiç bir &uretle göremiyoruz. sahne hayatına ben atmıştım .. Fakat ! menedilmiştir. keklik hormonları eksik olanlardır. s~ 

E H R A Z A D 
Kapağı kaldırınca derin ve büyült bir lardan büyük bir kısmı hallerini bilirlet 

delik açıldı. Deliğin ağzından bir meTdi- 5 d de onun için evlenmezler. Bir kısmı da 
~ 

6 

venle aşağıya iniliyordu. Derhal bu mer- yat 10 a kendi halsizliğini bilmez, lüzumunda ha· 
' 2 M _., #* AW !I " divenden aşağı indim. Kendimi bir mey· lini göstereceğini farzeder, fakat evlen-

görmek ve bilmek istiyorlardı. · 

8 u•• y u•• k HAL K H • k " ı • danda buldum. Meydanın ortasında bir mekte gecikmesi halsizliğindendir, Bit 
) a ye e rJ saray vardı. Fakat ne sarayda ne de et- Çocuk doğuran ÇOCUk de erkek şeklinde olmakla beraber er· 

- 20 - rafında ses sada yoktu. Sarayın a"ık lca- keklik ve kadınlık hormonları lcan,,k 

Yorgundwn, açtım, susuzdum. Soluk 
benzim.le sokaklarda dolaşırken artık 
dizlerimin takati kesildi. Bir terzi dük
klinının önünde sendeledim v e durak
ladım. 

Sıkıntı çekmiş bir yolcu olduğumu ha
limden gören terzi, kim olduğumu ve bu 
oehirde ne aradığımı sordu. Ben de ter
ziye başımdan geçenleri anlattım. Terzi 
bana acıdı. Fakat bu hikayemi kimseye 
anlatmamak.lığımı tenbih etti. O memle
ketin padi§ahı babamın pek büyük düş

manı idi. Orada bulunduğumu duyacak 
olursa beni öldürteceği muhakkak idi .. 
~·erzi beni evine götürdü, yedirdi içirdi, 
yatırdı. Biraz kuvvet toplayıp kendime 
gelince, orada inşemi temin için ne yap
mak istediğimi sordu. Çünkü terzi pek 
fakirdi. Beni mütemadiyen besliyemez
di. Terziye bildiklerimi düşündüklerimi 
anlattım. Kanun ve riyaziyat ve ilini nü
çum hakkındaki malUm.atımı başka ilim
lerdeki bilgimin de pek geniş bulundu
lunu bundan maada el yazımın dünya-

run en güzel yazısı olduğunu saydım 

döktüm. Ihtiyar terzi başını yeisle yan
dan bir yana sallıyarak cbu ilim ve fen
lerin hiç biri, bu cehalet yuvasında on 
para etmez> dedi. Ve dolaptan bir balta 
ile bir ip çıkararak: 

c Bunları beraberinde alır, oduna gi
den odunculara katılırsın. Kestiğin odun
lan ve kütükleri bu ipe bağlayıp getirir, 
burada satarsın, aldığın para ile yer, içer, 
ve yaşarsın> diye ilave etti. 

Ben de öyle yaptım. Her gün dağa gi
dip odun keser, kestiğim odunları şeh-
re getirip satardım. Paranın bir kısmını 
yiyeceğe sarfeder, bir kısmını da bir kö
şeye biriktirirdim. Böylelikle bir sene 

geçti. 
Bir gün yine bağda bir balta ile bir 

ağacı kesmiştim, köklerini toprakların 
arasından sökmeğe çalışıyordum. Top
rakları karıştırırken elim düz bir şeye 
rast geldi. Bunun bir kapak olduğunu 
anladım. Araya araya kapağın kolunu da 
buldum. 

,.. -~-pısından içeri daldım. Gerek tavanı, ııe- T al • • olanlar vardır. Bunlann kimler oldufu 
rek dıvarıarı, binlerce taşlar, elmaslar, ıp emmı işgal hakk1nda tafsilat ıorarsınız ama. evıen-
yakutlar. zümrüdlerle süslü büyük bir da- etme!(te devam ediyor memelerini şüphesiz haklı bulursunuz. 

\reye girdim. Bu dairenin ~rtasında yük
sek bir taht üzerinde bir kadın yatıyor· 
du. Bu icadın o kadar güzeldi ki onun 
seyri bile insan yüreğinden en korkunç 

felaketin, en yakıcı, en acı mihnetin izle
rini silüp yok etmeğe kafi gelirdi. Onu 
görünce yeryüzünde bu kadar güzel, bu 
kadar ince ve zarif bir mahlUlı: yaratan 
halikin önünde diz çöktüm ve yeri öp-

tüm. Kadın beni görünce melekler gibi 
yavaş ve sıcak bir sesle kim olduğumu, 
bir cin olup olmadığımı sordu. Kendisine 
cin değil, lakin adem oğlu adem olduğu
mu söyledim. O da caizi kim buraya ge
tirdi~ ben yirmi seneden beri buradayım, 
bu müddet zarfında bir adam bile gör
medim I> dedi. 

Ben de gözlerim onun güzelliğini gö
rünceye kadar neler çektiğimi kendisine 
yanayakıla anlattım. Ben anlattıkça o 

•• Bi'J'MEDI •• 

Be* yaşındaki anne ı•e yavnıs-ıı 

Perunun Lima şehrinde beş yaşındaler bütün Avrupa ga7.etelerinde yer al
bir kız çocuğun çocuk doğurduğu birmıştır. Neşrettiğimiz resim be~ yaşında
ajans haberi olaı-ak yazılmıştı. Tıp Ale-kl bebek anne ile bebek yavrusunu ve 
mini i~gal eden bu h~diseye aid resim -hasta bakıcısını göstermektedir. 

Eskiden hekimler de evlenmeğİ. insa-
nın kendi iradesine bağlı farzederek saf
lık İçin evlenmenin faydalan üzerine uzmı 
uzun sayfalar yazarlardı. Uzun ömür mü
tahauıaı. methur Hüflan hek.im de çok 
yaşamak için evli olmayı fart ko~uştu. 
Fakat hekimlerin tavsiyeleri üzerine e'Y
lenmiş bekarlardan kaç tanesi bulundu
ğunu, tim.diye kadar, hiç kimse göstere
memiştir. 

Bekarlardan vergi alınırsa, bundan do
layı. evlenecek bekarların da pek çok ola
cağını zannetmiyorum. O halde bekarlık 
üzerine vergi sadece bir ceza gibi kala
caktır. Hormonları yolunda işlediği hal
de inadına bekar kalan bulunursa onla
ra ceza vermek belki haklı olabilir. Fakat 
bekarların iç yüzünü birer birer tetkik 
ederseniz en çoğunu dertli bulursunuz. 
Hormon eksikliğinden dolayı zaten dertli 
olan o zavalWardan vergi almak da, ba
mem ki, reva olur mu?. 

- ~-------- ------ --- ---- ---• ... __ L..&.-.ı.-- -----·· ..öl-L- -!-~- -~ 
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Sen soyunacak olursan 
O zaman itin rengi değifir ve ~ana ben 
delil, bana sen emir verirsin Marina!. 

-Ti--
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

Sıhhi korsalar, vücudun herhangi bir 
arız.asını tashih ve tadıl ile tedavi eden 
birer ilaçbr, Korsa denildiği vakit akla 
ilk gelen kadın çamaşırı içine giren, tu-

B ursunlar muhterem ı,..,. ..... ,ekil valet e-ası arasında, bir etelc.lik veya 
Scbastiyano, genç ve güzel Marina ile - uy ~· Yı 

lan B . · g·bi fakir ve hakir bir kombinezon nevinden olan korsalar-
odasına gittiği zaman bu gidişten kendi- cenap ·· ızım ı 

l · zdl ·ne tenezzülen teşri- dır. Sıhhi korsalar mide hastalıklarında ı;i kadar haris kız da memnun olmuştu. kimse erın ne erı 
Eski kurt : Cinizden cidden bahtiyarım .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Lut kavmine bir nazar 
o zamana kadar yer yüzünde Bunlar 

görülmemiş fes adı işlerlerdi 

'Üç yabancı yaklaşınca : sa onu icra ederler ve hatta yeni fesat-
- Selfunli aleyküın ya İbrahim.. lnr icad eylerlerdi .. 
Dediler .. İbrahim : Manzarası güz.el, her tarafı mamur, 

1 :-····· EV ••••••••••••••••••••••••• . . . . 
Kadın 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
i ................. MODA ..... i 

Yaz Makyajları 
-1,?-

Yazın giyilecek açık renkli, hafif rop· 
ların güzelliğini bir knt daha meydana 
çıkarabilmek için yeni bir yaz makiyajı 

mutlaka lazımdır. Hakikaten cildin rengi 
ile roplar üzerinde aküler yapan renkler 
arasında sıkı bir ahenk olmaz.sa hakiki 
bir güzellik temin etmek imkan ızdır. 

Geçen kıt mev iminde hakim renkler 
menekıe rengi, koyu mavi, koyu kırm~ı 
olduğu için makiyajlar bu esasa uymağa 
çalı~mıı menekşe rengi esasına dayanan 

- Şu Allahın hikmetine bak .. diye Hıristidi, uyku~an :eni. uyanmış ol-
düşUnüyordu. Gençliğimde Teosya için manın mahmurlugu gozlerınde olduğu 

midenin düıük vaziyetlerinde mideyi yu
karı kaldıran veya ıişmanlığa karoı kar
nı toplayan, gebe kadınlarda karının gev
oiyerek porsumasına mani olan, göbek 
yarığında vaziyeti ıslah eden korsalardır. 
Sıhhi korsalara kendi k~ndinize lüzum 

_ Aleyküın selam... içki i bol olan bu diyar yer yüzünün ay-
Diycrek selfunlarını aldı .. Hemen çn· ni zamanda en ahlfiksız diyan idi. Halk, koyu renkli makiyajlar taammüm etmiş-

dıra karısı Saranın yanına girdi : (Kadınlan bırakıp ere varır oldular) ti. 
yanıp yakıldım, tek bir iltifatı için ha- halde odada ilerledi.. . 
yatımı fedaya kadar vardım, şimdi ise Masanın başına geldı .. 

~Ya hatun, dedi, bize üç konuk gel- Ahlaksızlıgın çeşidini ve aleni olarak Yazın açık ve hafif renklere temayül 
di. Üçü de tıpkı melek yüzlü kişiler.Hür-1 yaparl~rdı. Lut onlar.a : ediyor. O halde makiyaj da niçin bu te-

ihtiyarlıkta Teosya kadar dilberler be- - Sebastiyano, dedi, alayı, şakayı hı-
. • d k 1 rak Korkulu bir rüya gördüm .. Bizim duyarak almayınız. Mutlaka bir hekim 

tavaiyesile alınız, sıhhi korsalar sıhhi bir 
maksada istinaden bir ihtiyacın karşılığı 
olduğuna göre lüzumsuz bir yerde lüzum· 
lu gibi kullanmak faideden ziyade mazar
rat getirir. Sıhhi korsalarm en nazik ilaç
lardan biri olduğunu bilelim, korsay~ 

kendi kendimize dciil bir doktorun gös
tereceği ihtiyaca göre temin edelim. 

mct ve ikramda kusur etmemek gere~ .. ı - .~ızden ev~el ~e?1? yapmadığı mayülü takip etmesin) 
fbrahimin çadırı csosen oradan Sc?lıp 1 bu günnhı ne diye ı forsınız. Dedi ise Onun için bu senenin yeni makiyajlan nım peşım en ... iuyor ar. ·· 

c-bası· fazla un eden başırnıı.a muhakkak bir felaket gelecek .. 
~ ıyanoyu en memn . . . • 

nokta Marinayı bu suretle elde ederken Yahut ta hiç ümit etmccliğimız hır şey 
geçen hütiln yabancılnr, yolcular i"in ide dinletemedi.. hakkında ufak bir fıkir vermeyi faydalı 
bir misafirhane halinde idi. Meşahiri müvcrihinden t.efsir, hadisi buluyoruz. 

Din tarihleri bu üç ınisaf.rden birinin vakfe sahibı (İmam Ebu Cafer Mu - BENCAU MAKYAJI: onun sadakatini de temin e~ olmaktı. olacak •. 
Bu bakımdan ona bol keseden istikbale - Nasıl rüya im~ o .• Muhakkak baş.-
ait vaitler savurmaktan da hali kalını- papazı görmüssündUr .• 
yordu. ı -Nereden bildin? .• 

Marina ise, Seba!itiyanonun yatak - Bitlm ba ımıza bela gelse gelse o 

odasındaki dolaptan çıkardığı şarap şi- 1 
heriften gelir. . 

şelerini masanın üzerine koymuş, şen 1 Hani eğer bir daha saraya .g~lip te bu: 
L-ı.'--"--lar 1 rada misafir olursa herifçıogluyu sag 
1'.ClllAil.Wl savuruyor. . li 

- Ah .• Hıristidi şimdi bizi bu halde çıkarmamağa yemin e~~ğımv~e y~r. 

Cebrail, birinin Mıkfül, üçüncüsünün de hnmmct bin Cerir) diyor ki: 

İsraHl olduğunu yazarlar. 
İbrnhıın, bir rivayet göre onların (ııı- (Lut onlara dedi ki, sizden cahil ka-

\'İm mi ola ki anatlannızı korsunuz ,.c 
}erine buzağı etinden yahni koydu. 

Fakat Melekler yemezler ve içmczlcı· erlere gelirsiniz .. Ol kavmı fesadı şol Jm
dar ika re ·eder oldular ki yol basnrlar, 

olduğundan yemeğe el siırmedilel". haramilik ederler, yol iistünde oturup 
Bu hal, lbrahiınin na~rı dikkatiı\i 

ıeleni gidfoni indtirlerdi. Medi lerinde 
cclbclli ve korktu. 

Memleketimizde taammum eden mo
da daha ziyade Fransız modasıdır. Onun 
için evveli Paris modaaı mwyajı olan 
Bengali mak.iyajından bahsedelim. 

Bu malc.iyajın zemin kremi. koyu gül 

rengidir. Bu krem üzerine sürülecek yağlı 
ruj ise bu zemin kremini pembeleştire• 
cektir. 

görse .... gözlerine inanamaz.. - Zehirli gül şerbeti ile değil mi. 

Dl d H ristidinin bu imalı sözü üzerine Se-
Harbe Çtinkü 0 devirde b .. r kir~ısc dıger bir birbirlerinden utanmazlar, o yanlannı 

b 1 1 L• b" ı · d Makiyaj üzerine -ftali ren"'inde pudra kimı.uun hayatına ktı ·detmek istediği u yan annı açar ar, uar ır erı yanın a Y- • 

yor u.. ı rd M k l 
Sebastiyano üstü.ite iki prap kupası- bastiyano işi hayrete vu u. u a vem e t'aman sofrnsında ve Yl n.eğinden ~em"!z- ve birbirlerine karşı ne türlil ahlibahk kullanılmak.tadır. 

,u .. İbrahim de onları kendi hayatına varsa ederlerdi. Ed~p ve haya billcillliye Göz kapakları da toz pembe renginde ' Se ne.reden biliyorsun bende ze-
m yuvarladıktan aonra. kendiaine ihti- - n be . ld x.., p • 
ruh hakııJarJa bakan Karinaya : hirll gUl şer tı O UouOU.. roıesi kasdedicilcr sandı.. onlarda mefkutta.) gölıelendirilmekte ve bu Teni gölce göz 

•Melekler• bunun üzerine k ndileri- Lut, onlara, eğer bu kötil yoldan fa. kapaklarına ince bir saten manzara• :ot,ye sordu. 
- Sen ne diye içmiyonun.. .. .. _ _. ........ u İN · •• ri ......... 
Dedi .. Mart.na ask hl sellm ver- ~: . - BAŞTA&AFI 1 Cl $4.Dll'.,.,E -

·ğ l l T b vermektedir. ni helli ettiler : rı o maz arsa anrının gaza anın Uzer-
erce r _ Sen benden her şeyı saklarsın am· 

di : . ma.. Ben de senin sakladılı.n her şeyi ııörüımüıtür. lngiliz malafeUeri görütıne-
- Ya İbrahim .. Dediler, korlan . Diı; lerine geleceğini söyledi. Bu tuYaletin ahengi tamamlamak için 

Onla . kiraz renginde tabii dudak bo.,aa kullan• 

mak Kuman.dandan al~ emrı yap- bilirim.. Dedi .. Hele şu mumların öteki- lerin neticesi hakkında niltbinliklerini 
Tanr~nın Melekleriyiz.. Tanrı biıJeri r · 

Bize ak l ··ğ t k ih t ed mak prtbr. Tırnak cililannı da aynı küfür \'e isyan içinde puyan olan Lut - 1 0 re ece ve nas a e-
benim için blr vazifedir.. bo- !erini de yak" Aydınlıkta konuşalım. muhafaza etmektedir. 

~ft~iyerek kendi önündeki kupayı Hazır şarabın da var .• Hem içer hem 

kavmini hclfıke ıne.nur etti. Oraya gi- ceğine sen bize tabi ol.. Hem Tanrının tenle.ten intihap etmeii katiyen unutma· 

derken de sana bir miıjde getirdik .. Ce- gazabı ne imiş bakalun. Gelsin de göre- malıdır. 
vcutü. 

konuşuruz.. 
Sebastiyano : 

Moıkova 30 (A.A)- Sovyetler mec· 
!isi, bir arada yaptıkları bir toplantıda, 
bir Sovyetler birliği fabrika inşası komi-

uabı hak dualarınızı kabul eyledi.. Sana lim ... Derlerdi .. Lutun bu kavım içinden YAeU BOYA MAKYAJ 

- Ha şöyle ..• Dedi .. Fakat sen dalına 
benim emrim altında olmak için, daha 
doğrusu sana emir verebilmek için ar
kanda daima bu muhafız elbise~i bulun-

Sebasüyano : zevcen Saradan bir oğul \'erecek .. Adı- n\dığı kndından dört kızı olmuştu.. Bir lngilterecle çok taammüm eden ve 
nı İshak koyacaksın.. kaç defa İbrahimin yanına gelerek şi- yağlı boya makiyajı ismi ile anılan bir - Böyle ynnm karanlık daha iyi de-

ğil tni? serliği ihdası ve federe hür cümhuriyel İbrahim, lıu habere çok sevmınişli.. kfiyette bulundu.. modanın Parise kadar geldiği görülmek-

- Yoksa yalnız değilsin de görünecek nezdinde de bir otomobille nakliyat halk Sara da duyduğu için o da sevindi. Fn- İbrahim de ona her defa ında sabır tcdir. Bu makiyaj tarzı eski siklamen 

bir şeyden mi çekiniyorsun.. komi erliği kurulm ı hakkındaki kanun kat : tavsiye etti. rnakiynj renklerinden istifade ediyor. Fa-

Böyle söylerkl!n Hıristidi etrafmn ha- projelerini ittifakla kabul etmiştir. 
Genç kız en~ ile sordu : kındı ve kapının yanındaki muhnfız.ı gö-

malı ... - Bu na ıl olur .. Bız ikimiz de ıhti- Fakat nihayet Lutun sabra mecali kat renkler d ha gölgeli, daha benaktır. 

- Neden? •. Ben hep böyle mi kala- rünce ka larını çattı. Sert bir sesle mu-
yanz.. kalmadı.. Bu makiyajın zemini olgun elma ren-

Londra 30 (ö.R) - Amele parti i 
kongresi 286 bin reye karşı 2,670,000 

Dcdi.. Cebrail : - Yarabbi .. Beni bu zalimlerın elle- ginde bir kremdir. Üzerine erguvani bir 
eağım? ·· hafıza : 

_ ÇünkU. Hn soyunacak olursan o D ık. Kn ·· ·· d bek! 
- Tanrıya her sey :ısan değil mi ki rinden kurtar!. ruj kullanılır. Bu ma.,kiyajla yakut rcn-

. - ışarı ç .. pının onun e e •. 
uman emir verecek ben de~ sen olur- E · • rdi 11.,_ · b d h ı 

ıeyle mecburi askerliğe mukavemet tek

lifini red etmiştir. Bundan da daha kuv· 

şüplıe ediyorsunuz.. Diye dua etti .. Tanrı onun du 01 ka- ginde olmalıdır. 

'un? •. 
mnnı ve .. ~nna, u emre er a Cevabını verdi .. İbrahim bir taraftan bul etti ve Lutilcrl imha için Melekleri Esmer bayanlar bu makiyajı tercih et-

Saradan bir oğlu olacağına sc\'inmiş, di- Cebrail, Mikail ve İsrafile emir verdi. tikleri vale.it dudak boyalarını portakal 
ğer taraftan Lut kavminin gazabı ilaht işte bunlar Sodoın şehrine giderler- rengine yakın bir kırmızıdan aeçmelidir
He helak edileceği haberine Uzülmüştü. ken yolda fbrahiıne de uğramışlar ve ler. 

itaat etil. 
Sebastiyanonun bu sözü Marinanın vetli bir ekseriyetle kabul edilen bir tak-

Hıristidi yalnız kalınca : . d 1 ·ı F ·ı So R çok ho§una aitti. N ,._.n._,__,_ .,ı____ Dedi rır e ngı tere ve ran!IA ı e vyet ua-
- e 'loCUUl.fl'Uo auaıu:ND.. ,, az 

Şarap kupuuu bir daha doldurarak daha hususi esranmıza ait aizımızdan ya arAMnda kaqılaklı müdafaa paktının 
içtikten aonra : lif ka caktmı. gecikmesiaclen mütevellit endiıeler izhar 

Cebrail bunun da farkıııa vardı: ona Snranın hAmilc knlacağını müjdele- Siklamen, yanık kırmazı, ıül boya 
- Üzülme ya İbrahim, dedi, o knv- mişlcrrli. malıtyajlan 

- Kumandanlık ııaaıl oluyor.. Emir _z!::'n yoktu .. Çünkü benim maiye- edilmekte ve hakiki bir milletler cemiye-
naaıl verillyor anlamak için ~te soyunu- timdeki adamlar ağzı çok sikı adamlar- tinin yeniden kurulması sayesinde dün
yorum.. dır •• İcabında gözlerini kör ve kulakla- yada kanun ve şuurun hülümran olma ı-

mın arasında senin karde:. çocuğu Lu
t un bulunduğunu biliyoruz. 'fanrırun 
emri hem Lutu hem d ona tabi olanln
l'.1 hcliik olmaktan kurtarnuıktır.Onlara 

** Lutun kızı çeşmeye u doldurmaga 

Dedi ve soyunmak için bir hareket rını sağır etmesini bilirler. nın temini talep olunmaktadır. Bu sayede 
yapmıştı ki Sebutiyano birden yerin- •• 8İ'J'MEDİ •• müessir tedbirlerle, siyasi veya ekono· 

bır zaranmız dokunmayacaktır. 

gıtmiştı .. 

Bir de baktı ki birbırmdeıı güzel pır
lan t.a gibi iiç delıkanlı geliyor. Kızcağız 
hayran hayran onların yüzlerine bakar
ken içlerinden biri kıza : 

den fırladı : = mik bütün beynelmilel güçlüklerin sulh 
Cebrail, Mikfül ve 1 rafit böyle söyle

dikten sonra İbrahimin yanındon ayrıl
dılar ve Sodoın \"r. Gomon-cye do&tru D A -L ---'eri Al çarelerile tesvİyC!İ mümkün olabilir. 

- ur.. Y- - var.. anya 
Dedi.. Filhaldb koridordan odaya m Beynelmilel i birliği teşkilatının he-

dolru gittikçe yaklaşan ayak eesleri ge- defi hıubin esaslı sebeplerini izale etmek 
gittılcr. - Lutun evi nerededir? 

Diye sordu. 
liyordu. .f::r ve her memlck!.tte hayat seviyesini yük- ** 

Gelen kim olabilirdi? p ren S p 01 U seltmelttir. (Lut) un İbrahiınden ayrıldıktan son· 
- Lut benım ~ıbamdır, ne yapacak

smız? 
Sebastiyano, Marinaya : J Harici siyaset hakkındaki müzakerede, ra çok zengin ve mahsuldar olan (Beş 
- Sen şöyle hakUd bir muhafıı; gibi bek İyor parlamento azasından B. Noel Beker de- şehre) gittiğini evvelce yazmıştık .. Her 

kapının önünde dur .. Belki bir yabancı miıtir ki: biıi mamur olan bu beş şehir birbirleri-
konuklnmağa 

Dedi .. Onlar: 
- Tam'l misa{ıriyiz, 

gelir.. Berlin, 30 (A.Af-::: Dahiliye nazm c- Beynelmilel i;ler o noktaya gel· ne pek Yakın mesafede ve Şam ile Hi-
Dedi .. Marina bu emre itaat ederek d ki k caz arasında ·d·ı 

geldık .. 

Dediler. Kız öne düştu ve evlerini 
göstermek için rehberlik etti. ile propaganda naı.ın, Almanya a i a- miştir ki zorbalık müscllah kuvvetleri da· L b b• 1 1 er. 

kapının yanında mevki alırken onun v• h .1 . . ut, u !; şehirden Sodom isimli 
meti esnasında Prens Polun geçecegı a ı erı atacakları bır adımın harple kar- I dn k" -· BirMEDI •• yüzUnUn gözükmemesi için de Sebasti- 1 1 v v • o anın sa ın kaldı. 
biltü.n mahallerin bayraklarla donatı ma- ıı apcagını anlamaga mecburdurlar. Bız, 1b ... h· . . . b 

1 
h-' 

yano şamdanda yanan beş mumdan r.. ımın scrınti ınucı ıne lUra ili· 

dördünU söndilrdil.. sını emretmişlerdir. Almanyanın komıularını himaye) e ça- kını imana davet eyledi .. Fakat hiç biri 

Tam bu esnada kapı açıldı.. --· - d ~ışm~kla Almanyayı çember içine alma- onun bu davetine ıltifat göstermedi. 
İçeri Hıristidi girdi.. Roma Jı?riciyesin e b ga ugra~mıyoruz. Çember içine almak İı· Hattu Lut onlardan bir kız alınıştı.. o 

Her 
Resim 

. 
nevı 

ve Afiş Sebastiyano dolgun kafa ile eski k • Roma 30 (Ö.R) - Kont Ci~o ugun tediğimiz taarruzdur. Bir gün gelecek, ne Lile Luta tubi olm"dı .. 
' a Bulgaristan sefiri Uteakiben Yu • .. 

fadan ve yeni başvekili alaylı bir şekil- goslavya sefirini ~~ui11 ederek görüş §ekilde olur olsun, her tnarruzun kar- Bu beş şehir halkı sade puta tapmak-
de ayağa kalkarak luu-§ıladı : mliştür. şıaına dıkilmeğe mecbur olacağız. > hı kalmazlar, ne kndar nhlcık fesadı var-

• 

Müracaat : YENİ ASIR idaresi .. 
.. ' '~ ,.....__ I . . . . .; .. ,.. 

_, _____ ""'::it; .. 

lfiEMIR "'MASKE 
sıldadı : Nıhayet Sen Mars kurbanını tcrket- istiyordu. Fakat Suznn : 

- Monsenyör Lui.. mcğe karar verdi : - Dostum, dedi, benimle meşgul ol-
Bu kelime buraya niçin geldiklerini Giderken Mistufleye : mayın arhk .. Ben ölüyorum .. Siz Mon-

ve vazifelerini Mistufleye anlatmai,-a ve -Sen, dedi, hakikaten sadık ve fedakltr senyör Luiyi dUşünUnUz.. Onun kur
ona cesaret vermege kAfi geldi.. bir ndamsın .• Kardeşin Lckuyer sabah tutması için bir dakika bil geç kalma

Maamafih, rengi almış ve mliteessir akşam Yine sana yiyecek getirmekte de- yınız . Bizim... Do tlanmıza. . Arkada • 

Büyük tarih ve macera 
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romanı 
bir halde duruyordu.. vaın edecek .. Senden çok memnunum. 1arımıza .. Bir an evvel haber veriniz.. 

Sen Marsın sesi gürledi : Sen Mars, bodrumdan çıktıktan sonra Mistuflc derhal delik açtı ı yere ko-
- Duymadın mı verdiğim emri cehen- kanbura hitaben : şarak seslendi : 

nem diı-cği herif .• Haydi, çabuk ol.. Gör- - Söyleyiniz bakalım mösyö Gnınfon. - Patron .. Patron .. 

Bir saat geçmemişti ki Senmar , ya
nında Leküyer, Rozarj ve Gniafon ol
duğu halde merdivenden inerek geldi. 
Doğruca Mistufleye gitti: 
- Mevkuf ne Alemde! 
Diye sordu .• 

Mistufle bennutad kesik ve kısa ce-
vap verdi: 

- Buradadır .. 
- Ne söyllyor! 
- Hiç .. 
- ŞikAyet etmiyor, aglayıp sız.lamı • 

yor mu? 
- Hayır .. 
- O halde yaşamıyor deml•k 
- Bilmiyorum. 
- Nasıl bilmiyorsun? 
- Siz bana ölUm hunisinden çıka.· de-

diniz, çıkardım. 
Bu deliklerden birine tık dediniz tık

tun. 

miyor musun .. Onu ıstırap çeker gör- Dedi .. Bu d fn memnun oldunuz mu? Faribolun se i duyuldu : 
- Hayvan lıcrıf.. Ben sana öleceğine ınck için ne kadar sabırsızlanıyorum.. Kan bur, ellerini sevinçle oğuşturdıı : - Ne var Mistu!le efcndı? 

yakın gel bana haber ver demedim mi? Mistu!lc iki bilklUm oldu.. Alt kat - Tabii Mon enyör.. Çok hoşuma - Patron .. Burada öyle mühim şcy-
Aç şu kapağı bakayım... bodruma inen merdiven kapısından geç- gitti. Sahne mükemmeldi. Ben de size lcr cereyan ediyor ki.. Muhakkak on 

Mistufle bu emre itaat etti. ti.. ınUkcınmellikte bundan aşagı kalmıya- be dakikaya kadar yaıuınızda bulun-
Scnmars eğilmek surt'tiyle kafasını İki saat.. Tam iki saat zavallı kadın cak başka bir eglence tertip edeceğim.... maruz 11zım .. Mesele yalnız Monsenyör 

mezarın deliğine soktu. Suzanın ölmedi- ölüm hunisinde en mUthiş ıstırap ve iş- Göreceksiniz.. Luinin kurtulması ile değil, matmazel 
ğini ve açık gözlerle kendine baktığını kencelerle çırpındı.. Monsenyör.. Göreceksiniz.. Dö Brevarun hayatı il de allkadar. 

görünce sırıtarak geri çekildi.. •Sen Mars, Rozarj, Gniafon vahşi bir Ve sonra cekirge gibi sıçnyarak uıak- - Matmaul dö Brevan mı dedin .. 
_ Ah madam cenaplan .• dedi. Haki- zevkle onun bu ıstırabını seyrettiler. Ka- laştı.. Kuyru!un kopsun .. Ne demek istediğini 

katen çok sağ) m ve çıkmaz bir canınız dıncağız ilk.önce iniltilerle başlıyan fer- Kendi kendine mırıldanıyordu : pek llA anlamadım amma on beş daki-
varmış. Galiba kuvveti aşktan alıyorsu- yatlanru gittikçe yilkseltti. Yalvannala- _Bu defa artık aldanmıyorum .. Kat1 kadan evvel oradayız .. Sen deliğin ba-
nuz.. Derler ki seven insan ıstır3ı> ~ek- ra başladı .. Buna karşı Sen Mars kahka- surette eminim.. Çok eğlenceli bir şey şından çekil.. Frer Krizostum, dostum, 
meuni§ .. Ben bu ata sözünün yanlışlığı- halarla mukabele ediyordu.. olacak .. Bu div gibi muhafızın Mistufle duydun a •• Haydi bakalım.. Kollarına 
nı ispat edeceğim .. Ve sonra, hiddetten Mistufle, sırtını duvara dayamış .. Du- olduğu muhakkak.. Şimdi sıra öteki iki- kuvvet, bu işi bir an evvel biUrellm. 
kudurmuş gibi olan fakat kendini güç daklannı kan çıkaracak kuvvetle ısır- sini anlamakta kaldı.. Mlstufle yine Suzanın yanına geldi : 
tutan Mistufle} e dönerek: ınış samit ve sakit duruyordu. ** - Cesaret.. Dedi, işte bale, duyuyor-

- Bu kadını tekrar öli.ım hunısine Başka bir köşede Gniafon, duvara asıl- Mistufle, Sen Mars gider gitmez he- sunw: ya .. Dostlarımız. çalıpyorlar. 
götür, emrini verdi. mı olan fenerin ziyası altında Mistufio- men ölüm hunisine koJlllUŞ ve Suzanı - Evet. Duyuyorum ve artık emi-

Mistufle Suzanı omuzladı.. nin biltUn hareketlerim, yUzUnde hlsıl çkamuş, büyUk bir itina ile kö§edcld ot nlm.. Monsenyör Lui kurtulacak .. 

Bir an tereddüt ettl. Fakat genç ka- olan bUtUn tahavvUllerl derin bir dik- yatağın üzerine yatırınıJtı. •• BİTMEDİ -
dm onun kulatına sadece su kelimeyi fı- kat ve ali\ka ile takip etmekte idi. Ona yine bU i.in ihtimamını vermek 

Pari te bu üç isimle anılan makiyajla
rın modası da devam etmektedir. 

Siklamen renkli rujlar, h~ eski kıy
metini muhafaza etmektedir. Bir çok ka
dınlar hu rengi yeni makiyajlara bilhu· 
sa yanık lı:ırmızı makiyaja tercih ediyor
lar. Hakikaten tan·örle sabahleyin kırlar
da dolaşırken bu malr.iyajdan daha gÜ· 

zcli bulunamaz. Bu makiyaj bej, tarçini 
ve Yetil renkli tuvaletle çolt güzel gider. 

Cül boya makiyajlı, mavi ile kar11tt· 
rı\mıı pembe rengi hatırlatan bir tonda 
çok yeni bir makiyaj rengidir. ilk.baharda 
moda olan ve yazın da modasının geç-
miyeceği tahmin olunan siyl'.h dantel rop
larla yakıttığı gibi mavi, pembe roplarla 
da çok güzel gider. 

lııgilizlerin, Fransızlam nisbetle daha 
mutedil boyanma tarzından hoşlanan ba
yanlar için cStop red> denilen gayet açık 
,. e h fif tonda makiyaj tarzı tav iye edi
lebilir. Bu makyajla kibnr bir bayan şe· 
birde dolaşabilir, spor yapar, kırda gezer, 
bılhassa deniz kenarında güneşte yanmış 
çehreler üzerinde çok yakı ır. 

iki renk pudra kullanmak bu yaz çok 
taammiim etmiştir. Bu modaya uyKUn 
olarak yeni bir pudra lc.utu.u icat olun• 
muıtur. Bu ilcutu ortasından ikiye ayrd
mış olup ayrı a) rı iki renk pudmyı ala
bilmektedir. 

Macar intihabatında 
Hükümet ekseriyet 

kazanıyor 
--&-

Ankara 30 ( ö.R) - Budap teden 
bildiriliyor: 

Umumi mebusan seçiminin bugün alı
nan neticesine göre, 9imdiyc kadar 174 
mebus intihap olunmuıtur. Bunlar u c
kilde taksim olunmaktadır. 

Hükümetçi 11 7. Sağ cenah 32. Oklu 
haç 2 1, Naıyonal Sosyalist 4 tür. 

Geçen mecliıte 60 mebusu bulunaH 
Burjuva partisi tek mebusluk bile çıkara• 
mamı~tır. Vaziyet, Sağ cenaha doğru bir 
cereyan olduğunu göstermektedir. 

Roma 30 ( ö.R) - Macar intihaba
tında hükümet kuvvetli bir ekseriyet b
zanmı~tır. Liberal ve Sosyalist partileri 
ezici bir muvaffakıyetsizliğe uiramqlar• 
dır. Müfrit Sağ cenah partileri, sollar 
aleyhine mevkilerini takviye etmişler

dir. 
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Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc 
' 

Yıldız 

-93-· 

Ankara Radyosu 
---"-i:r---

DAl.GA VZVlfl.VOV 
BUGUlf 
-*-1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

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

12,30 Program, 12,35 Tilrk muzıgı 
1 - Osman Beyin Hüzzam peşrevi, 2-
M. CelAdeddin Paşanın Hüzzam şarkı: 
(Kerem eyle mestane) 3 - Hüzzam şar
kı: {Çıkar yücelerden) 4 - Leminin: 
(Yeter hicranlı sözler) 5 - Leminin: 
(Son aşkımı cana) 6 - Taksim 7 -

Hastanede ilk İfİm ha.ıabakı- lıımağa mecburdum. halk türküsü: (Yürü dilber yürü) 8 -
cıya: Nihayet latanbalda geçmez ol- halk tilrküsü: (Demirciler demir ... ) 13. 

- Yaram nere de? dum. lıtanbula ıermaye toplama- 00 te memleket saat ayan, ajans ve me-
Sualini aormak olmuştu. Ka- ğa gelmiş ev ıahiplerinden birine: teoroloji haberleri, 13,15-14 müzik (Ri-

'1ıncağız yüzüme mahzun mahzun - Beni de alın götürün... yaseti Cümhur bandosu - Şef İhsan 
a. -ktıktan .. onra.• D' al d T d t KUnçer) 18.30 Program, 18.35 müzik 
ocı • ıye Y var ım. epe en ırna- (Neşeli plaklar) PJ. 19.00 Konuşma 19. 

- Burnunuzda ve yanağınızda ğa 1lir ıüzdü. 15 türk müziği (Fasıl heyeti) 20.00 mem-
ama, ehemmiyetsiz.. Dedi. Al- '-- Sen, Dedi, Yediğini çıkar- leket saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
lalı gözünüzü ıaklamlf mauın.. Götürüp te ne yapayım berlerJ. 20.15 türk müziği 1 - Mahur 

Allah gözümü ıaklamıı değil, ıeni... peşrevi. 2 - Şeref İncilinin Mahur şar-
bana vereceği cezayı en ıona ıak- Çok yalvardım. Acıdı. lıtanbÜl- kı: (Alamam doğrusu) 3 - Dedenin Ma
lamıı .. Y anagw ımdaki birak yara.. d • t b ti ld bur şarkı: (Sana }Ayık mı) 4 - Klarnet 

:s- aGn 'lfd'; w. u. ıure de ayrı dım.h L. taksimi, 5 - kürdili Hicazkar şarkı: 
kalın bir iz bırakarak kapandı. e ıgımız yer eve ev e aRI• (Aşkınla dolan sineme) 6 _kürdili Hi-
Fakat vahıi heri/in biçağı burnu- kalen ev ıahibine yük olmaktan cazkar sa.z semaisi, 7 - Artakinin Evice 

· mun yaııını koparıp atmııtı. Ay- bafka bir feY yapamıyordum. Bu- şarkı: (Aşkınla harap olduğumu) 8 -
naya ilk defa bakar bakmaz bir radaki hayatımın izahını yapmalı. Yesari Asımın Evlce şarkı: (Benim ök
fıilık kopardım ve bayJdım. Sa- kcuilaimw bana acındıracak yer- süz benliğimde) 9 - Halle türküsü (Ea 
at k · w b' hal l d b" b''tü' b d I t tti' gözlerine kurban ... ) 10 - Sarı kordela r ım ço ıgrenç ır a m1ftı... e 11.1 u n en en ne. r~ e re- 21.00 haftahk posta kutusu. 2Ll5 esham, 

Yegane ıervetim olan güzelliğim- cek .• Suıayım da daha ıyı. Y aln~ tahvilAt kambiyo _ nukud ve ziraat bor
Jen de mahrum kalmııtım. mımak iıtemediğim ve aııl ıöyle- sası (&t) 21,25 neşeli plfiltlar-R. 21.30 

Eıkilerimiz Allah imhal eder mek iıtediğim bir ıey var ... Bu müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip Aş
lakat ihmal etmez derler. Bütün kadar ıukat ettikten ıonra cezamı kın) 22,30 müzik (Melodiler - Pl.) 23.00 
nedametlerime rağmen kocama ve allah kafi bulmadı. Daha beteri Son ajans haberleri ve yarınki program. 
~avrularıma karıı yaptığım hata- ne mi olur, diyecek.iniz.. Benim 23•15-24 Müzik (Cazband) Pl. 

nın acısını bu ıeler daha büyük bugünkü halim .. Evet .. Ben bugün Operalar ve operetler: 
bir ceza ile çekiyordum. ôlmek .• getirildiğim mahut evde, lakat 
bu vaziyette ıürünerek yaıamak- ıermaye .. o.l.ar .. ak değil.. Hizmetçi 

2
2
1
1.·

2
2
0
° Leipzig: Beklenmiyen tesadüf 

Droitvich: La Traviata. 
lan iae ölmek .• Evet ama .. Bunu olarak ıurunuyorum. 2120 Sottens: Saray. 
yapmak için ceıaret lazım. Allah Ev ıahibi bana: 21:35 Solya: Rigoletto. 
bana bu ceıareti de vermedi. - Kızım, dedi, ben ıahımı bu 22.05 Floransa: Amire Chenier. 

ilk dela hapiıaneden çıktıktan kadar ıeverim. Ha/tada bir dela 22.15 Londra (Regional): La Traviata 
ıonra tütüne giden ihtiyar kadın- bile bir müıteri gelmiyor ıana. Bo- (ikinci perde) 
cağızın ıözlerini dinlese idim, ça- ğaz tokluğuna adam beıliyecek Biiyük konserler: 
lışsa idim, namusumla onun ya- kadar da zengin dğilim. Biraz da 
nında kalsa idim belki o zaman baıka eve git .. Birazda baıkaları 19.45 

allah ncdametimin hakiki olduğu- baksın ıana... 
211

5 
nu anlar ve beni temiz bir yuvaya Nereye gidebilirdim? Beni kim · 
ıahip kılar, böyle bataklık içinde alırdı. Büıbütün •okağa düımek- 21.20 
bırakmazdı. Günahlarıma nadim ten korktum. 

Droitvich: Fulcihan ve Belius'un 
eserleri. 
Briino: Senfonik konser (Schu -
mann ve Weberin eserleri.) 
Frankfurt: Muhtelif bestekarların 
eserleri. 

olmuştum, doğru, lakat kendimi T eluar yalvardım, ağladım. 21.30 
kurtarmak için bir hamle yapma- Sermayelerden Müjgan adında 

213
_ 

m1ftım. Şimdi ise artık hiç .. Hiç bir kız vardı. Dostundan gebe kal- · ;> 

bir fey yapamazdım. Yarım bu- mı' ve ikiz doğurmuıtu. Bu kız 
runla sokağa çıkmaktan utanıyor- ayni zamanda ev aahibinin yegeni 22.05 
dum. Beni görenler baılarını çevi- oluyordu. Doatu askere gitmişti. 22.30 

· riyorlmdı. Bereket verain Nihal - Müjganın çocuklarına bakar, 
imdadıma yetiftİ. O birisi ile met- aize hizmetçilik ederim .. Dedim. 23·05 

!e• oturuyordu . Yaralandığımı Müjgan da benim taralımdan ol- 23 40 
'tluymuş, haataneye kadar gelmiı- du. Şimdi bu umumi evde hem hiz- · 

Stokholm: Rosenberg, Attenberg 
ve sair be.stekarların eserleri. 
Strassburg: Li<;zt, Korsakof, De
bussy ve .sair bestekarların eser
leri. 
Roma: Senfonik konser. 
Monte Ceneri: Bach, Brückner ve 
Brahmsın eserleri. 
MiUino: Brnhms, Puccini, Wag
ncr ve sair bestekarların eserleri. 
Hamburg: Handel, Bach ve s:ıir 
bestekfırlann eserleri. 

li. Evinin adreıini ıordum. metçilik ediyorum hem de Müjgiı-
- Vereyim ama, dedi, ıakın nın ikiz çocuğuna bakıyorum. Odn musikisi: 

gelme ablacığım. Bizimki çok kıı- Kendi mes'ut yuvamda, temiz aile 16,35 
kanç. Kimse ile, hatta kadınlarla ocağımda elimi işe ıürmiyen ve 
bile görü1türmiyor.. bacaklarımı uzatıp hatta çocukla- 16.35 
Rahatını bozmamak için evine git- rımın bezlerini bile kocama yıkat
medim. Yalnız takma bir burun tıran ben evlerin en kötiüü olan 
almak için param olmadığından bu ıükut evinde iılerin en kötüsü
ona yazdım. Bana biraz paTa yar- nü yapıyorum. Kendi yavrularıma 
tlımı yapmaıını ıöyledim. işte karıı olan ıelkatıizliğimin acuını 
onun muaveneti ile bir takma bu- iki piç kuruıuna bakmak mretile 
run aldım. Bu burun ıuratımda çekiyor, ölümümü allahtan yalva

Hamburg: Purcell, Reger ve Haa
sın eserleri. 
Leipzig: Haydn, Beethoven ve 
Mozartın eserleri. 

18.20 
19.30 
21.20 

Ostrava: Haydn'in eserleri. 
Breslav: Beethovenin eserleri. 
Berlin: Mozart ve Pfitznerin eser
leri: 

23.20 Frankfurt: Haydnın eserleri. 
Solistlerin konserleri: 

balmumundan bir yama gibi da- rıyorum. Ne çare .. Alnımın kara 22.05 Varşova: Şopenin eserleri. 
rayordu. Veıikalı idim. Zabıta ve yazuı.. Ve bu kara yazıyı temiz 24·05 Münib: Meşhur sonatlar. 

tloktor kontroluna tabidim. Aç alnıma ben kendi elimle yazdım... LONDRADA-
Aalmamak için veıikalı yolda ça- -SON-

Sovyet ordusu 
Komutanları ve müta
hassıs arı nasıl yetişiyor? 

Sovyet ordusunun mücehhez bulun- 1 sek sınıflarında bulunan talebeden isti
duğu modern askeri teknik, işini gayet 1 yenler, bu mekteplere girmektedir. 
iyi bilen mükemmel tahsil görmüş ko- I Yilksck komutan ve ihtisas subayla
mutanlar ve mtitahassıslar istemekte- rını, 14 askeri akademi ile sivil yüksek 
dir. Subay kadrosunu durmadan ikmal mekteplere merbut 6 askeri fakülte ye
edebilmek için, Sovyetler birliğinde, ha- tiştinncktedir. Bu mekteplerde tahsilde 
len geni§ bir askeri mektepler, tekem- bulunan komutanların adedi, 20 bini 

Yortu i:aaliyeti 
Londra 30 (Ö.R) - Pantekot yortu

su münasebetiyle Londra şehri boşan
IIU§ gibidir. Halk sayfiyelere akın etmiş
tir. Siyasi faaliyet ancak yortulardan 
sonra bütün hararetiyle avdet edecektir. 

-.f;r
ha ber yok 
Tayyareci Smitten 

Londra, 30 (A.A.) - Baby' Clipper ile 
Atlantiği geçmeğe teşebbüs eden tayya
reci Thomas Smith'den haber alınma-
maktadır Dün gece yarısından sonra 
tayyarenin bcn7.İııi bittiği tahmin edil
mektedir. Tayyarenin Irlanda veya Is
koçyanın tenha bir yerinde karaya inmiş 
olması muhtemeldir. Bununla beraber 
bu cesur tayyarecinin mesleki hayatının 
Atlantiğin enginlerinde sona ermiş ol~ 
masından korkulmaktadır. 

mü! kursları, akademiler, sivil yüksek geçmektedir. Askeri akademiler, evvela askeri akademilerde büylik bir killtür 
mekteplere merbut hususi fakülteler şe- Sovyet ordusu komutanlarını, teknik faaliyeti ve gene o derecede büyük her 
bekesi vücuda getirilmiş bulunmakta- akademiler ise 17 yaşından 35 yaşına türlü spor faaliyeti görülmektedir. Sov
dır.. kadar subay ve sivilleri kabul etmekte- y1.;tler birliğinin en eyi sporcularından 

Kara ordusunun orta komutan subay- dir. Askeri akademilere girmek için, mü- hir çoğu, askeri mektepler talebesin -
lannı 63 mektep hazırlamaktadır. Tay- sabaka imtihanlarında muvaffak olmak dendir. Askeri mühendis Karçenko, 
yare mütnhassısları, 32 hususi havacılık şarttır. Akademilerde tahsil müddeti, 3 memleketin en eyi kayakçılarından biri
ve havacılık tekniği mektebi yeti§- il.a 4 senedir. sidir. Sovyctler birliğinin en eyi yüzücü
tirmektedir. Diğer silahlar için de Askeri akademiler, yalnız. büyük sü, enternasyonal kıymeti haiz Semion 
ııyrı mektepler mevcuttur. Askeri mek- mektepler olarak kalmakta, fakat aynı Boyçenko, Karadeniz askeri bahriye 
teplerde tahsil müddeti iki senedir .. Bu I zamanda memleketin mühim ve yük- mektebinden yetişmiştir. Asker sport -
mekteplerdeki talebe adedi, son beş se- sek ilim müesseselerini teşkil eylemek- menler, 1938 senesinde, 4 hafif atletizm, 
ne içinde çok artmıştır; kara ordusu te<lir. Akademiler muallimleri arasın - 2 siklet kaldırma ve 4 yüzme rekoru 
mekteplerindeki bu artış endeksi yüz- dan 716 sının üniversiter Unvanları var- tesis etmişlerdir. Ordu dağcıları da, mü
de 118. havacılık mekteplerinde yüzde dır. Akademiler profesörleri arasında, him tırmanışları ile meşhurdur. Futbol, 
187 dir. 6 Sovyetlcr birliği ilim akademisi azası, voleybol ve basketbol da orduda çok 

Askeri mekteplere girmek için, orta 9 muhabir aza ve 98 profesör doktor müteammim oyunlar arasındadır. 1 
tahsili ikmal etmiş olmak şarttır. Her 1 mevcuttur. Akademi Çudnkov, Orbcli, Askeri mekteplerde geni§ bir ölçüde 
boş yer için bugün normal olarak 5 ilA Kulebakin ve Çulyekin gibi yüksek yapılmakta olan kültür ve spor mesaisi, 
10 kişi namzetliğini koymaktadır. alimler, askert akademilerde ders ver - istikbalin genç subayı üzerinde derin iz-

1938 senesinde, hükümet, gençleri top- mektedir. Bu ı5ene, askeri akademilerde ler bırakmaktan hali kalmamakta ve bu 
çu mekteplerine hazırlamak Uz.ere, Ma-,61 doktora ve 280 lisaM tezi müdafaa hal de binnetice bütün ordunun formas
arlf komiserliğine merbut hususi mek - olunacaktır. yonu üzerinde çok eyi bir surette mU
~p1er ihdas etmiştir. Orta tahsilin yük- Tahsil haricinde, ukert mekteplerle ..ır obnaktadır. 

F otografla Hadiseler: 

Polonya askeri i§lcr nazırı Kasproyçi 

Polonya hariciye lideri Kolonel Bek 

1ngiltercnin Kral ve Kraliçesi, sem 
seyahatinde tahlisiye simitleri ile 

Bitaraflık kammunda mühim tadilat 
temin etmek ti.zere bt(lunan 

B. Rt&nelt ~fi ile 

Polonya ordu.m bir manevra esmuında 

Askeri i§ler nezareti miiste§an 
General Gluçovski 

PoloHy<ı gençlik te§kilat ·nazın 
Kolonel Ulrih 

Polonya ba§kumandanı, Cümhttrrcisiyle görii§iiyor 

Amerikanın Paris sefiri Bulit, kızıyle sandal gezintisinde 

İngilterrnin Roma ıejiri B. Persi Loren, itimatnameaini verdikt~ ,... 

I 



- - - ~ -- _:;:----- -- ---- -- - - --

Der Gün Bir lliftaye 

YARASA 
Bib'\ikadaya çıkan yolcular, o gün pek 

kalabalık değildi: 
Baba, anne, kızları ve galiba kızın ni

tıml.tsı olan genç bir adamdan mürek
~ep bir aile ve arkadqımla ben. Bir de 
[Vaptw köprilden hareket edeceğine ya
Jtm kota kop. gelen uzun ••çlı bir genç 
yarda. 

Solgun yüzil, ensesini örten saçları ve 
,ı&ura kaçllllf yorgun gözleri ve ko1tu
iun• altındaki çanta ile boya kutusuna 
bakarak onun bir ressam o]acağına hük
,.,.etmiıtik. Evvelden tanıtmamış o]du
lunıuz halde vapurda kartı karşıya otu
runca derhal lakırdıya bqladL Ben faz
Ja konupn insanlardan pek h.azetmedi
lim için yüz vermedim. Polonyalı aileyi 

~tlrike koyuldum. 
Pek ne§eli ve hayatlarından memnun 

sörilnüyorlardı. Ukırdılanndan yazı 
8üYukadada geçirmekte olduklarını anl•
Jlan. Galiba k~arı bir zafiyet geçirmit. 
•da havuını tavlİye etmifler. 

Genç kız hakikaten nekahet devreaini 
Reçİriyormut veya bir haatalığm başlan
gıcında imiş gibi yorgun yüzlü idi. 

Fıealdar gibi hafif bir MSle konnşurken 
~ına dayanıyor. kuru, kesik bir ök
füridt ıuk aık a5innG keıımesbıe sebep olu
)"ordu. Her CShüriik •g})etinden sonra. 
-.ki, cbir ıey deiil mesudum 1> der gibi 
cüfilınaiyerek nifanl .. ına sok\ıluyordu. 
• Adaya çıkınca, ressam tavaiyesi üzeri
~e. ben de Polonyalı ailenin oturduk1an 
otelde bir oda tuttum. 
· Öğle yemeiinden sonra, hep beraber 
~ yapma.ğa çıktık. Güzel manzaralı te
pelerden birinde henüz oturınUf, eıı&in 
~arda gözlerimizi dinlendiriyorduk. 
~irden reaaaını karfunızda gördük. 
~am verdi ve bir kaç adurı ötede otura· 
tak elindeki büyük deftere bir teYler çiz· 

Jneie bqladL 
- Galiba. mahaua arkamıza oturdu. 

raptığı reeml görmiyelim. diye ı .. dedim. 

z.ın dibinde zümrüt gibi yeşildi. Görü
nürde hiç bir büyük gemi yoktu; bir iki 
yelkenli uzaklarda ağır ağır i]er]iyordu. 

Vakit vakit suyun yüzüne çıkan Yunus 
bahkları, açıklarda biribirleriy]e yarıı 
ediyorlardı. Oturduğumuz ~erden aşağı 
doğru inen bayırı süsliyen kır çiçekleri
nin kokuları genzimize dolmuştu. Uzak
taki bir gazinonun müziği rüzgarın pe~i
ne takılarak bize kadar geliyordu. 

Cennette olsak ancak bu kadar saadet 
duyardık. Genç Polonyalı kız başını ni
pnl .. ının dizine dayıyarak otların üstüne 
uzanmıştı. Solgun yüzü biraz canlarunı.o 
gibiydi. Birdenbire, açık mavi gözlerin
den yaşlar boşaldı. Genç adam eğilerek, 
saadetinden ağlıyan kızın yanaklarına 
yuvarlanan göz yaşlarım birer birer öp
tü. Annenin de gözleri nemlenmişti. Hat
tı ben bile bir tuhaf oldum. 

Genç kız, gözlerini silerek mırıldandı! 
- Burada insanın vücudu da ruhu da 

iyileıir. Ne harikulade yer burası 1. 
- Allah bilir ya, hiç düşmanım yok

tur. Fakat olsa ela burada karşıma çıksa, 
derhal affederim. 

Tekrar, hepimiz susarak, manzaraya 
daldık. Herkes kendi hülyasını, saa fot 
idealini düşünüyor gibiydi. Bir saat kadar 
sonra ressamın kiğıtlann1, boyalarmt 
top]ıyarak gittiğini benden başka kimse 

farketmedi. 
Saatlerce sonra, uzak ufuk.Jar morar-

maia başlayınca, otele dönme vaktinin 
geldiiini hatırladık. Çocuklar gibı, hafif, 
ne,eli adımlar]a otele yürüdük. 

Balkonda birer çay içmeğe oturur otur
maz aıaiıdan, kavga eder gibi yüksek 
sealer duyduk. Beraber geldiğimiz genç 
ressamla otelci kavga ediyodardı. Niha
yet otelin sahibi bize doğru gelerek: 

- Yerim yok, diyorum ya, diye ba
ğrrdı. hali anlamıyor. Baıka misafirlerim 

olmasa belki alabi1irdim. 
- Kim bu adam kuzum} Esrarengiz 

tavırlı bir şey!. 

IZMIR sıcıw TiCARET 
MEMURLUOUNDAN: 

(Zımpara madeni ıanayii tirke
ti «Zimaı» Piyer H. Pallamari ve 
Edgardo A. Pennetti) ticaret Ün· 
vanile lzmirde 1456 ncı ıokakta 
7 numarada zımpara tozu, kağıdı 
bezi, macunu, ile yapılan her tür· 
lü mevaddın imali ve buna benzer 
muamelatı ticariye ile uğraşmak 
üzere te,ekkül eden itbu tirketin 
ticaret ünvanı ve tirket mukave· 
lenameıi ticaret kanunu hüküm
lerine göre ıicilin 2511 numaraıı
na kayıt ve teacil edildiği ilan olu
nur. 

lzmir ıicilli ticaret memurluğu 
resmi mühür ve F. T elik imzası 

1 - Şirket mukavelesi: 
AKiTLER: 
1 - Piyer Herman Palamari 

lzmirde Karfıyaka eıki banka ıo
kak 48 No. da mukim. 

2 - Edgardo A. Peneti, lzmir
de Kartıyaka 1700 üncü ıokak 
118 No da mukim. 

Aralarında atağıda yazılı hü
kümler daireıinde akdi mukave
le edilmittir. Şöyle iri: 

1 - Serikler aralarında bir 
kollektif 9irketi tesis ve tetkil et
mişlerdir. 

2 - Şirketin ünvanı (Zımpara 
madeni sanayii tirketi (zımas Pi
yer ,H. Palamari ve Edgardo A. 
Peneti) dir 

3 - Şirketin mevzuu ittigali: 
A - Zımpara tozu, kaiıdı, be

zi, macunu ve zımpara ile yapılan 
her türlü mevaddın imali. 

B - Zımpara bileği ta,ları ile 
alelumum değirmen ve bileği tat
ları imali. 

C - Cam tozu kağıdı ve bezle
ri imali. 

D - Krem, zımpara ve her tür
lü maden imali ve istihsali. 

E - Bundan evvelki .fıkralar
da yazılı mevat ve mamulatın 
alım ve satımı ve komisyonculu
ğu ve ithal ve ihracı ve ticareti. 

F - Velhi.sıl yukarıda husus
ların ifası için mali ve ticari her 
türlü muamelelerin ifası gibi tir
ketlerde İftirak veya yeniden tir

Genç kızın niıanlm cevap verdiı 
- Onun yaptığı resmi görmeğe ihti

raamız var mı} Önümüzdeki tablolar 
µfil Ama, bizim resmimizi de mı çızı
,or, nedir, aık aık bu tarafa bakıyor. 

- ismini kimse hilmez onun. F akat ketler tesisidir. 

Hakikaten önümüze seril~n manzara 

cok güzel, çok mubte~emdi. Yeryüzün· 
i:le. Büyükada kadar güzel yerler pek az
Clır. Eskiden bu adalan ınenfa yeri olarak 
Jtullanırla.r, prenıleri. prenaealeri buraya 
aUrerlermio. Ben bu adada bir ay yap• 
"am, hatıl'Uiyle bütün ömrümce mesut 
olunun. zannediyorum. Adada geçirdi
lim bu bir cUnU bile ull unutmıyaca
lım. 

Hava. temiz bir pırlanta gibi berrak 
,ve parıl pırıldı. Sağımızda, Asyanın sarp 
tepeleri denizin sisleri 8t'asında yükaeli
yor. so] tarafında Avrupa sahilleri ufkun 
bıorluğuna kaftf1Yordu. 

Heybeli, ..k çam ormanları, en tepe
-1ndeki ınanaatıriyle kederli bir rüya gibi. 
t.azalı:tan imana h6z6n veriyordu. 

Hafif bir rüzgar, Marmaranm, sedef 
gibi renkli aathını harelendiriyordu. Ta 
uzakta deniz süt gibi beyaz, iki adanın 
arasında parlak, kızıl ve tam ayaklarımı-

Yarasa dendimi herkes tanır. 

- Ressam mı} 
Otelin sahibi hiddetli hiddetli homur· 

dandı: 

- Güya .• Yalnız ölü resimleri yapar. 

Burada veya lstanbulda biri ölür ö]mez, 
hemen o gün ö]ünün bitmiş bir resmini 
ortaya, çıkanr. ölecek hastayı ıethiıa et
mek huauaunda dojruau doktorlardan 
daha uata 1 Ö]ümlerinden eVYel yapıyor 
resmi • Fakat yanıldığı hiç vaki d~ğil· 

miş. 
yaşlı Polonyah kadın müthit bir fer-

yat kopardı. Kızı kollannda tebeşir gibi 
bembeyaz ve hareketsiz yabyordu. Ba
yılmıştı. Be1ki de hiç ayılmıyacaktı. 

Nişanlı, bir atlayııta, merdivenleri in
di ve hlli bahçede duran ressamm üze
rine hücum etti. Biz de arkalarından 
koştuk. Onlar boiufUrlarken. reuamm 
defterleri yere diiflllÜf ve kumların U... 

tüne kayan bir tabaka resim kağıdının 
üzerinde, genç Polonyalı kızın, gözleri 
kapalı, alnında bir dal yasemin bulunan 

portreıi meydana çıkmıştı. 

Şirket. iflerinin ifası için lazım 
olan gayri menkulleri tasarruf ve 
temlik edebilirler. 

4 - Şirketin merkezi; tirket 
lzmirde 1456 ncı sokak 7 numa
rada olup değittirilinciye kadar 
orada icrayi faaliyet edecektir. 

5 - Şirketin sermayesi; iki te· 
rik tarafından müteaaviyen vaz 
edilmit olan alb bin Türk lirası
dır. Şerikler biitün mesailerini 
bu ite buredecelderdir. 

6 - Şerikler kir ve zaran mü
nasefeten aralarında tabim ede
ceklerdir. 

7 - Şerikler müttereken tir
keti idare ve temıil edecekler ve 
tirkete ait evrak ve veıaike müt
tereken vazı imza edeceklerdir. 

8 - Şirketin müddeti 1/ Ha
ziran/1939 tarihinden bqlıyarak 
31/12/1942 ye kadar devam ede
cektir. Müddetin hitamından bir 
ay evvel hilafı ,eriklerden biri 
tarafından yazı ile diğer terike 
ihbar edilmedikçe, tirketin müd-
deti bir aene daha temdit edil-

TURGUTLU iCRA MEMUR- IZMIR SULH HUKUK HA- mit olacak ve miitaakip seneler· 
LUclUNDAN: KIMLIOINDEN: D. No 39/2l9 de a)'Dl ıuretle ihbar vaki olma· 

Ahmet Hamdi ve Ay,enin em- Müddei emlik ve eytam ban- dıkça birer aene için uzatılmıt 
lik ve eytam bankaamdan ödünç kası tarafından lzmirde Orhani- olacaktır. 
aldığı paraya mukabil bankaya ye mahallesinde Ki.mil efendi ıo- ltbu mukavele fzmirde bir nüa
ipotek eylediği Turgutlunun orta kağında 7/11 aayılı evde iken ha- ~ olarak tanzim ve imza edilmit
mahallesinde tatar camisi civarın- len ikametgi.hı meçhul bulunan br. 
Cla ve tapunun birinci tetrin 929 Salih aleyhine ikame olunan ala- Altı lirahk pul üzerinde 25/Ma· 
larih ve 74 ve 75 numarasında ka- cak divaıından dolayı cereyan et- yu/1939 tarih 
7"1tlı 74,24 metre miktanndaki ve mekte olan muhakeme aırasın~a Pall~m~i imzası. 
aağı 2922 solu ve cephesi tarik ar- müddei aleyhin dava arzuhalın- Penettl ımzaıı. 
kası 2920 numaralı arsalarla mab- de göıterilen adreıde bulunmadı- . ltbu muka~ele altına konulan 
dut alt kısmında 2 oda ye 1 hela ğı ve ilanen tebliğata esas ~lmak ı~:.al~rın 'ahıs ve hüviyetini bil: 
ve bir mutbah ve yukan katda 2 üzere müddei aleyhin lzmır em- dıgımız Pıyer Herman Palamarı 
oda ve bir ıalonu .havi kargir ve niyet müdürlüğünce tebligata ile Edgardo A. Penetinin olduğu
miktan ki.fi avluyu müttemil 1700 uygun mesken ikametgahının tah· nu fabadet ederiz 25/4/939 
lira kıymetindeki evin mülkiyeti kiki için tezkere y~zılmıfl.a da ~a- Şahit: lnön~ tram~ay c:addeıi 
açık artırma 5uretile ve 844 numa· bıtaca da ikametgahı tayın edıle- 360 no da mukim Hayım oglu Av
ralı mlak ve eytam bankası kanu- memİf olmaıına bina~~ mezkur ram Aruh 
nu mucibince bir defaya mahsus tebliğatm ilanen .teblıgıne kar~r 
olmak tartile artırması 6/7 /939 verildiği ve yevmı muhakemenın 
tarih Pel'fCmbe günü ıaat ıt de 14/6/939 tarihine tesadüf eden 
yapıl~ak üzere bir ay müddetle Çartamba ~ünü saat 10 na mu~l
aatdıga konuldu. Bu artırma uetİ· lak bulunduğundan muayyen gun 
ceainde ıatıt bedeli her ne olursa ve saatte müddei aleyhin lzmir 
olsun borcun ödenmesi tarihi 2280 sulh hukuk hakimliğinde bizzat 
sayılı kanunun meriyete girdiği isbah vücut eylemeniz veya bir 
tarihd.en sonray~ tesadüf etmesi vekil göndermeniz aksi ~ir~~ 
heıabıle kıymetıne bakılmıyarak gıyap kararı ittihaz olunacagı lu

imzası 

en çok arttırana ihalesi yapılacak. zumu ilanen tebliğ olunur. 
br. Satı9 844 sayılı emlak ve eytam 
bankası kanunu hükümlerine gö- müracaatları lazımdır. Aksi halde 
re yapılacağından ikinci artırma hakları tapu ıicillince malum ol
yoktur. madıkça paylatmadan hariç kalır-

Satıf pefİn para ile olup müıte- lar 1/6/9'39 tarihinden itibaren 
riden yalnız yüzde iki buçuk deİla- fUhıame herkese açıkhr talip 
tiye resmi alınır itbu gayri menkul olanların yüzde yedi buçuk temi
Gzerinde her hangi bir tekilde hak nal akçesi veya milli bir bankadan 
talebinde bulunanlar ellerindeki teminat mektubu ve 39/66 doqa 
resmi veıikalariyle birlikte yirmi numaruiyle Turptlu icra memur
ıfin zarfında Turgutlu icraıına luğuna mlracaatlan Hln olunur. 

Şahit: lzmir Kartıyaka Selimi
ye ıokak 34 No da mukim Alek· 
sandr oğlu Jako Korintio 

imzası 
Umumi No 5326 hususi No 5/224 

ltbu 25/5/939 tarihli mukave
lenin altına konulan imzaların fA• 
hıs ve hüviyetleri yukarıda yazılı 
fahitlcrin tarif ve ıahadetleriyle 
anlatılan Piyer Herman Palamari 
ile Edegardo A. Penetinin olduğu
nu ve huzurumda kendi elleriyle 
koyduklarını tasdik ederim. Bin 
dokuz yüz otuz dokuz senesi Ma
yıs ayının yirmi betinci PerJembe 
günü 25/5/939 

Ş. I. 
lzmir üçüncü noteri Süreyya 
Olcay resmi mGhiir ve imzuı 
Jtbu mukavelede Palamari ve I 

Peneti diye yazılı iıimlerin uıl 

Çılgınlık panayırı • • 

lngiltere Hitlerin sulhperverliğine 
inanmasaydı Almanya dünyaya mey
dan okumak cesaretini bulamıyacaktı 

Çekoalovakyanın ilhakından bir kaç 
gÜn evve1 lngiltere Almanya ile ha.la sulh 
yolunda teşriki mesai etmek imkanlan 
bulunduğu zanniyle Ber]ine bir ticari he
yet göndermeğe teşebbüı etmişti. Do.t
larımız mülhit rakipleriyle daima bir an
laşma sahası bulunabileceğini zannedi
yorlar, halbuki Almanya onlan her za
man bu riiyalanndan uyandırıyordu. 

lngilizlerin Almanlar hakkında besle
dikleri hisleri ve Hitler Almanyasının In
giltere müvacehcsindeki vaziyetini uzun 
senelerin verdiği tecrübe ile çok iyi bir 
tekilde tahlil etmek imkanlanna malik 
olan Jngilizce Timeı gazetesinin eıki 
muhabiri, büyük lngiliz gazetecisi Doug
las Reed cÇılgınlıklar Panayırı> isim1i 
kitabında bu mevzuu tetkik ederek lngi
lizlerin daimi bir illuziona kurban gittik
leri kanaatine varmaktadır. 

lngiltere ve Amerikada bilyük şöhret 
kazanan bu kitaptan aşağıdaki karakte· 

ristik parçayı çıkardık: 
Hitlerin iktidar mevkiine gelmesinden 

bir kaç gün sonra mezunen lngiltereye 

dönmüş idim. 
Londradan ayrılmazdan evvel Alman

yanın büyük bir intikam arzusiyle yandı
ğını ve gece gündüz silahlandığını, yeni 
bir harp tehlikesinin günden güne daha 
kat'i bir şekil almakta olduğunu, lngilte
renin de hiç vakit kaybetmeden silahlan
ması lazım gelmekte bulunduğunu bir 
dostuma söylemiştim. Bunların hepsi bi· 
rer hakikatti.. Almanyada milli enerji 
askeri kuvvet üzerinde teksif olunuyordu. 
Almanların yalnızca silahlanmak ve har
betmek emelinde olduklarına asla ıüp

hem yoktu. 
Sabahtan akşama, beşikten mezara ka

dar her saatin ve her çağın meşgalesi bu 

idi. 
ilk okumaya başhyan çocuklara hediye 

olarak cküçük Adolf ve büyük fena kurt> 
isimli kitap hediye olunuyordu. 

Böylece ilk çağlarda başlıyan propa

ganda bütün tahsil müddetince devam 
etmekte ve müsta.lcbel Alman gençliği 
hazırlanmakta idi. Yüksek tahsil zama
nında, askerlik devresinde ise nazi genç
liği siyasi ortodoksluğun ırk propaganda
ıının tesiri altındadır. 

Askerliğini yapmıı olan bir genç için 
artık bir fırkaya intisap etmek zamanı 
gelmi~tir. ismi ne olursa olsun hayatının 
ıonuna kadar resmi üniformayı taşıyacak 
ve bundan zevk duyacaktır. 

Sabah, öğle ve akşamleyin çıkan ga
zetelerin hepıi dünyayı, Almanyayı bir 
işe yaramaz bir halde bırakmak gayesin
de o]an bir çok zalim düşmanlar ile çev
rilmiı bir harp meydanı şeklinde tasvir 
etmf'ktedirler. Bazı bazı bir gün evvel en 
büyük düıman göriilen devletlerin ( me
sela ltalya ve Polonyanın) ertesi günü 
en yakın doat olarak kabul edildiği va
kidir. 

fakat bu hiç kimaeye tuhaf gelmez, 
çünkü herkes Hitlerin planlarının daima 
esrarengiz olduğunu bilirler, Polonya ve 
ltalyadan nefret etmekten vezgeçerler, 
Kluvardaki Alman kardeşlerinin akibet
lerini merak etmekten kurtulurlar ve yeni 
bir düımanın aleyhinde söy]emeğe baş
]arlar. 

Senenin baıından ıonuna kadar resimli 
mecmualar asker resimli, harp 88hneleri, 
tanklar, top]ar, tayyareler ile dolar. Si-

Zavi 
Otomobil kullanmak üzere iz. 

mir belediyesinden almıt olduğum 
ehliyetnamemi kaybettim, yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
kalmadığı ilin olunur. 

tzmir birinci kordonda No 104 
Şevrole otomobilleri bayii 
· Osman Kutay 

1854 (1082) 

tekli Pallamari ve Pennetti ol
makla tashihen itbu mahalle terh 
verilerek tasdik kılındı. 

imza okunmadı. 
Pennetti imzası. 
ltbu tekli tashih tarafımdan 

da tasdik kılındı. 25/5/939 
lzmir üçüncü noteri Süreyya 
Olcay reımi mühür ve imzası 

ltbu mukavele ıuretinin daire 
dosyasında saklı 25/5/939 tarih 
ve 5326 numaralı ıulma uygun 
olduğunu tasdik ederim. Bin do
kuz yüz otuz dokuz senesi Ma
yu ayının yirmi dokuzuncu Pa
zarteıi günti 29/5/39 

lzmir üçüncü noteri Sjlreyya 
Olcay reami mühür ve imzuı 

1855 (1085) 

nemaların dünya havadislerinde askert \erin aamimt olduğunda müttefik idiler. 
resmi geçitleri. talim1er gösterilir. Yalnızca Winston Churchill, Makston, 

Radyolarda cHeil Hitleu avazeai her Herbert ve Loyd Çorç bu samimiyetin 
gün, her dakika kulaklan tmnala.r. pek yavan olduğunda ittifak ediyorlar-

Bütün Almanyaya cuua lı:orkuau hl· dL Fakat kahir ekseriyet Almanyayı ya
kimdir, herkea biribirinden çekinir. km bir dost olarak kabul edenleYde idL 
<Hatta çocuklar bile> Yalnız yukarda iaimleri geçen bir kaç 

Zaman zaman bir çok kimselerin, ka- muhafazakar geçmİf sünlerin bıraktığı 
dınlann askeri muhakeme tarafından ida- tecrübelerden istifade ederek hakikati 
ma mahkGm edildikleri okunuyor. ıöriiyor ve bir i1luziyona düpnüyorlardL 

Evlerde kabili ittial maddeler bulun- Avam kamaraımda Almanyanm ailah-
maz. Herke• evinin altına bir ainak yap- !anmakta olduğu hakkmda geçen müna
tırmıştır, ıehirlerde kaaabalarda hava hU- kafalarda pek az kiıme ıöyle üstün körü 
cumlarma karıı alınacak tedbirler bazır. bir kaç söz söylediler. Yalnız Makata• 
dır .. Kimse ne bir kibrit kutusu, ne de bir hakikate bütün çıplaklaiı üe temu etti. 
konserva tenekeıini temine mecbul' ola- Fakat nezaketen dinlenmekten ileri bir 
cağını biliyor, ve böylece Alman ordusu teair yapamadı. 
büyüyor, tekamül ediyor, toplar, tanklar, Hülı:ümet hatipleri yalnlZCa kendileri
tayyareler her gün arbyor, artık her fCY ni kandırmıyorlar, halkın kanaatini de 
hazırdır. sanıyorlardı. 

Bütün bunları 19 3 3 senesinde bir ar- Bu toplanbdan ancak dört ay ıonra 
kadaşıma anlatıyordum. Baldvin Avam kamarasındaki arkadaşla-

- Öyle zannediyorum ki, yandıyor• nna şu sözler ile teminat veriyordu: 
sunun dedi. Hitler de nihayet Mussolini c:Almanyanın bizimle müsavt seviye• 
gibi Avrupanın sulhuna hizmet eden bir ye yükse,mesi mevzuubahı olamaz. Eğer 
uzuv olacaktır. durmadan hava programı tatbik ederse 

Bu sözler [ngilterede ilk defa rastlanan ve biz de kendi programımızı kullanırsak 
deve kuşu zihniyeti değildi. Dün Habe- bir sene zarfında lngiltere bütün Avrupa• 
şistan, bugün ispanya ve Çin, yarın da da yüzde elli niabetinde bir faikiyet göa-
kim bilir sıra kimin} ( 1) terir.• 

19 36 senesinde Almanyanın sili.hlan- Diğer taraftan Berlinde Hitler Mister 
mağa karar vermiş olması mevzuu etra- ı Simon ve Edene Rayşin dahilde, British 
fında Avam kamarasında cereyan eden Royal Air Forcein hariçte olduğundan 
münakaıalarda hükümetin iki sene evvel daha kuvvetli bulunduğunu ıöylüyordu. 
hazırlık yapması muvaffak olacak iddi- işte bu sebeple Mister Eden endişeli 
asına Stanlcy Baldvin cevap vererek o, görünüyordu. Baldvin tamamen bir ha
zamanın devletlerinden hiç bir enditeai taya sürüklenmiş olduğunu itiraf etti. 
bulunmadığını söylemiş ve: Hava nazm Lord Londonderry istifa 

- Bir demokrasi diktatörlüklerden etti. 
daima iki sene geridir, diye ilave etmişti. 

Bunun hangi sebebe müstenit olduğu
nu bilmiyorum. Jutland harbinin bütün 
fecaatini görmüş bir milleti genç bir kız 
gibi kullanmak, harpten bahsolunurken: 

- Senin böyle ııeyler bilmen lanın de

ğil kızım. 
Der gibi hateket etmek, herhalde döğ

ru değildir. Acaba isabetsiz mi~ Bunu 
istikbal tayin edecek. Şimdiki halde mev
zuubahsolan kaybedilmiş zamanı iki üç 
senede yakalayıp yakalıyamıyacağımız
dır. 

1935 senesinde Baldyin Ba,vekil iken 
Almanyanın mecburi askerliği kabulü 
münasebetiyle, lngiliz kahineainin nüfuz
lu iki ~ahsiyeti olan Sir J ohn Simon ile 
M. Antony Eden iılerin halli için Berline 
gelmişlerdi. Gazeteci sıfatiyle lngiliz na
:z:ırlanna refakat eden Duğlas Reedin bu 
görüımcler hakkındaki intibaları ıunlar• 

dır: 

Sir J ohn Siınon Bitler ile meşhur mü
lakatını yapmıştı. 

Iııte Hitlerin mevkii iktidara gelişinin 
üçüncü senesi lngilteredeki zihniyet bu 
merkezde idi. 

Bu senelerde Almanyada yaşamış olan 

her hangi bir kimse lngiltere efkarı umu
miyesine bu şekilde nasıl tesir edi]erek 
bir sempati yaratılmış olduğunu anlaya

mazdı. 
Ancak bu Simon - Eden - Hitler gö-

rü§meleri sonunda lngiltere vekilleri göz
lerini açmak lazım geldiğini takdir etti
ler. 

Bu toplantıda Mösyö Hitler oldukça 
uzun sahillere malik olan Almanyanın 
lngiliz donanmasının üçte biri nisbetinde 
bir de donanma yapmak eme1inde oldu
ğunu da bildirmişti. 

1 {iç bir neticeye varmıyan bu görüş· 
meler sonunda Mister Simon Londraya 
müteveccihen hareket ederken iki senelik 
ihmalin hataları tamamen anlqdıtUf bu
lunuyordu. Biz de Mister Eden ve diğer 
mealektatlar ile birlikte Moskovaya mÜ• 
teveccihen hareket ettik .• 

---"'---
Büyük Okyanosta 

hakimiyet mücadelesi 

Eden vaziyetten cndi§eli göriinüyordu. 
lngilterenin müstakbel hariciye naı:ın ( 2) 
istikbali çok kuvvetle görüyordu. V azi
yetten emin değildi. ~Uteyakkız davran-
manın icap ettiğini takdir ediyordu. -- '"--

Hem o tarihte henüz Hitler tamamen Büyi.ik Okyanos, bazı ki.ınselerin ya-
tanınmamıştı. Hitler ki her ne kadar Ver- kın bir ihtimal dahilinde gördükleri, ba-

zılarının önüne geçilmez addettikleri, bir 
say muahedesini yırtmıı ise de Lokamo- ta1nmlannm da imkinsız görmedikleri 
ya ıadık kalacağını bildiriyordu; fakat ınuaz.zaın bir boğazlaşmanın hazırlık.lar·
bir aene sonra onu da yırtmakta hiç bir na sahne olmaktadır.Yalnız son günlerin 
mahzur görmemiıti. badi eleri, Akdenize ehemmiyet verdi-

Büyük Avrupa birlCftOeleri baılamıştı. ği içindir ki, kuvvet muvazenesi etrafır · 
iki sene müddetle lngiltere bu fikri uyut- da Büyi.ik Okyanosta olup biten şeyleı ..! 
tu. Meşhur mülakattan bir kaç gün evvel lüzumu kadar ehmmiyet verilmemiştir. 

Ancak, hem karaları hem denizleri gö
bir lngiliz gazetesi, silahları alınmış ve rcbilccck kudı·cttc olan bir politika, dün-
etrafı düşman ile çevrilmiş Almanya için ya mukadderatının Büyük Okyanosta 
merhamet dileniyordu. Fakat busün artık teayyün edecek kudrette olan bir poli
yağ ateşe dökülmüş, yangın çıkmıştır.. tika, dünya mukadderatının Büyük Ok
Avrupa: yanos, Uzak şarkın çoktan anlamış ol-

- Bu silahlanmaktır.. Her ıey yeni- duğu gibi, bt'i neticelerin alınacağı bir 
deniz olacaktır. 

den ba~lıyacak. Bundan dolayı 1922 anl~masiyle 1930 
Sözlerini tekrar eden l>ir rnakine ha· Londra anlaşma!'l'lnın 31 İlkk!nun 936 da 

!indedir. sona ermiş olması i.i7.erine <.:ok büylik 
Beı Mart 19 35 tarihin ele lnııiltere Al- bir ehemmiyet kazanmış olan Büyük 

manyarun Ulıihlanmaauı.a mukabil ailih- Okyanostaki kuvvet muvazenesi, gün 
lanmağa karar verdiğini bildirdi. Aynı g~çtidkçe mktlakkvt edıkat'i şekJine daha 

ih F d ask rlik "dd .. b' zıya e ya li:o'mUl a r . 
tar' te r~sa a e mu etını ır Vaşington anlaşmasının müddeti bi-
seneden i1tı seneye çaltardL tince yalnız sUMllanma tahditleri orta -

1 O Mart tarihinde MarePI Göring Al- dan kalkmış olmakla kalmadı, İngiltere
manyanın da ibir han filosuna malik ol- nin lehine olan 3--5 nisbeti de Büyük 
duiuna re9men bildirdi. 16 Martta AJ- Ok:ranost.a alôkalı olan devletler, donan
manya mecburi askerliği koydu ve bu malarına hareket üsleri inşa etmek için 
hareketiyle 600,000 kişilik bir orduya bü~·ük bir yarışa giristiler. 

malik oldu. 25 Marttn Mister Simon ile 
Mister Edt"n Berline giderek vaziyeti aon 
bir defa daha kurtarmağa çalıştılar. 

Berlinde vaziyet böyle idi. Ben Lond
rada bulunduğum zamanlar Avam kama
rasındaki İçtimalara da gider ve Alman
ya hakkında beslenen fikirleri daha kat'i 
bir şekilde öğrenmek imkanlannı bulur
dum. Hemen bütGn devlet adamları Hit-

İngiliz donanmasını bibirinden 4,000 
kilometreye kadar ayrılan Kolombo,Sin-
~apur, Hong-Kong, P or t Dorvin, (şi.ına
lı Avustra lya) limanları arasında geçen 
yıllar yaptığı manevralar, Singapur'u 
istihclaC eden umum1 b ir t ecrübe mahi
yetinde idi. 

Bu manevralar neticesinde, İngiliz 
deniz hakanlığı, şarkın bu kruazman 
noktası, katiycn zaptedilemez bir yer ol
duğu kanaatine varmış ve vaT kuvve -
tiyle bu noktanın tahkimatını tekniğin 

( 1) Duilaa Reedin bu kitabı Avu- her türlü vasıtalariy1e gerupetıneğe, 

turya Te Çekoslo"Hık)a11na ilhalanclan e.- Singapurenzilli'ıu; ~ntoUnldek1 Tl~:,_dasbma 
vel yudoliilfbt. uzun m par yer e§tı.~e q-

. (2) .......... L-.:..L.. ......... lamıştır. 
~· Lnsller tluatrirte Saytanc 
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Kuvvet Şurubu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMUMi, KANSlZLlK, ROMA-
TiZMA, SIRACA, KEMiK, SiNiR 

hastalıklarına, cılız yavrular, yürüyemiyen, di, çıkaramıyan çocuklar, 
dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN 
KUVVET SURU B U'ndan İçmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, 
tifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lez
zetli bir furubdur. Küçük ve büyük her yaşta istimal edilebilir ... 
HASAN DEPOSU Kemeraltı Hükiimet Caddesi No. 69 

İZMİR ŞUBESİ: TL. 3180 
• Toptan satış yer: Yeni Kavaflar ~ar.;ısı No. 24 TL. 2862 
• Karşıyaka satış yeri FERAH ECZANESİ.. TL. 5023 

Inşaat müuakasası 
lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri Birliğinden: 
Germencik, Erbeyli, Karapınar ve Umurlu İncir Tarım Satıı Koo

peratifleri depolarına ilaveten birer hurda incir deposunun intası açık 
eksiltmeye konulmutlur. Bu in§aatın ayrı ayn muhammen keıif be
delleri ve muvakkat teminat miktan ile eksiltme tarih ve saatleri B§a
ğıdaki cetvelde gösterilmittir: 
Kooperatifin Muhammen ke-Muvakkat te-

lsmi ıif bedeli TL.minat TL. 
İhale 
Tarihi Saati 

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

İşbu muhammen kıymetler vahidi fiat esası üzerindendir. Bu eksilt
mede gerek her Kooperatif için ayrı ayn, gerekse hepsine birden tek
lif kabul edilir. Eksiltme birinci Kordonda it Handa birlik genel direk
törlüğünde yapılacaktır. Fenni evrakı görmek istiyenler Birinci Kor
donda Gümrük kar§ısındaki işletme hanında birlik in§Aat itleri me
murluğuna müracaat edebilirler. 

31, 3, 7 1852 (1079) 

lzmir Defterdarlığından: 
Mükellefin ismi: Kostantin Monfredi. işi: İtalyan hastaneıi ba§me

muru. Mevkii: Alsancakta İzmir bahçeleri mevkii. Neye dair olduğu: 
4. 4. 936 tarih ve 4476 sayılı temyiz komisyonu kararı. 

Yukanda ismi yazılı mükellefin 1. 9. 934 tarihinden 31. 7. 935 ta
rihine kadar olan müddete ait kazanç, buhran ve muvazene vergisi 
hakkında temyiz komisyonunca ittihaz olunan 4. 4. 936 tarih ve 4676 
sayılı Bozma karan mükellefin eski adresini terkile harice gittiği ve 
yeni adresi defterdarlığımızca meçhul bulunduğu cihetle keyfiyet ma
lum olmak ve ilan tarihinden itibaren 1 O gün zarfında bir diyeceği 
varsa bu baptaki arzuhali itiraz komisyonuna gönderilmek ve iste· 
nildiği takdirde karar aynen alınmak üzere defterdarlıkta varidat mü
dürlüğüne müracaatta bulunulması zımnında huhuk usul muhakeme
leri kanununun 141 inci maddesi mucibince tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilan olunur. 1858 (1083) 

iLAN 
inhisarlar Çamaltı Tuzlası 
dürlüğünden: 

•• mu-

1 - Evveke 26. 5. 939 da ihale edileceği ilan edilmiş olup beher 
metre mikabının muhammen bedeli 42 lira muvakkat teminatı 76 lira 
32 kuruş olan muhtelif ebatta 24.228.400 metre mikabı çıralı çam ke
restesi ihalesi talibi çıkmadığından 1 O gün uzatılmıştır. 

2 - ihale 5. 6. 939 pazartesi saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin 
mezkur gün ve saatte teminat akçelerile müdürlüğümüze müracaat-

----~ 
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AVCILAR 
1 Haziran 1939 dan itibaren 

Fiatlar indiriliyor 

Kara Av Barutu 

1 

1-2 

1-4 

Kiloluk 

" 
" 

Kutusu 

" ,, 

ikinci 
Kara Av Barutu 

1 Kiloluk 

1 - 2 
1-4 

1 - 10 

" 
" ,, 

Kutusu 

,, 

" 

• nev 
Eski Fiat 

220 Kuruş 
110 
55 

,, 

" 

Yeni 

200 
100 
50 

• 

Fiat 

Kuruş 
,, 
,, 

nevı 
Eski Fi at Yeni Fiat 
180 Kuruş 165 Kuruş 

90 " 82,5 ,, 
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Tepsi ve şerit biçki elektro otomatik Bileme makinalan tercih edirux. Bir beygir elektrik kuvvetiyle çalışır .. 
5 - 50 MM. kadar diş mesafesi biler - Devir 1200, dakikada ... Makinalar gerek motörle gerek tranzmisyonla teslim 

edilir .. Fiatler çok istifadelidir .. 

En maruf İsııeç 

destere şeritleri ııe 

her genişlilıte 

meııcııttıır! 

• • • • • • • • • • • • • • • 

BiiYVKLVKLER 

VOLA..""ILARIN KUTRU: 800 MM. 

goooMM. 

ıo50MM. 

J200MM. 
••••••••••••••• 

En maruf Destere makinaları ve Bilüınum Bizar makinaları mevcuttur. Her büyüklükte imal edilir. Fiatler 
Müracaat lizerine verilir 

TtiRKtYE UMUM MUMESStLt : 
MEHMET CANLI VE ORTAKLARI - MERSİN • 

Kiralık 
Depoya ihtiyacı 

olanlar 
Baamane ve Kemer istasyoala

rı yakınında Gaziler caddesinde 
252 nu. KAV ALA hanı içinde 
mevcut muhtelif daireler parça 
parça veya toptan kiraya verile
cektir. Her biri zahire, pamuk, 
palamut, deri ve diğer huauaatta 
depo ittihazına elveritlidir . 

lstiyenlerin içindeki sahibine 
müracaatları . 

Dr.AliRiza 
• • 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
rzy-.d:z.ZT"17"..ZZL.ZZl?'.l'22:;al~l!lg .. m 
Günlük bir pazar 

açıldı 
Şükrü Saracoğlu bulvarı ile Mimar 
Kemaleddin caddesinin birleştiği 

YERDE 
OSMAN BAKKALOGLU 
Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükülü 
büküsüz, her nevi ipliklerle makara ve 
hazır yorgan çarşaITarı, çarşaflık, yatak
lık gibi bir eve 18zını olan dokumalar 
toptan fiatine perakende yalnız bu pa
zarda satılır.. Bu gibi ihtiyaçlarınızı 

buradan almak menfaatiniz icabıdır , ....................... , 
1 P A R t S F AKOLTESINDEN 

diplomalı 

DIŞ r ABIPLERI 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemaİ Çetindağ 
Hastalaruu her gün sabah saat 9 

dan haşlıyarak Beyler - Numan ,.._ 
de • 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

DOKTOR 

Celal Yarkın 
IZMİK ME,.,.Lıi:KET 

HAST ANESH 9AHİLİYE 
MV'l' llHASSISI 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

Dokto .. · 
Sami 

Operatör 
Kulakçı 

Kulı:.k, Boğaz, burun 
has~ahklD,:ı mütahassısı 

Muayenehane Birinci beyler No. 42 
TELEFON : 2310 

Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 
TELEFON : 3668 

Doktor 

Hami~ Ataman 
KULAK, BURUN, BO(;AZ ve HAN

ÇERE HASTALIKLARI UZMANI 
Manisa, İzmir caddesi N o. 132 

Şen sineması yanında 
Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 

tedavi eder 

tZMtR BELEDiYESiNDEN: 
- Doktor Muıtafa Enver bey 

caddeıile 1382 ıayılı aokağın Ata
türk caddesile cümhuriyet cadde
si arasındaki kısımlarının beton 
döjeme olarak yaptırılması .bat
mühendisliktekl ketif ve fartna
mesi ml!:ibince kapalı zarflı ek
siltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 10872 lira olup ihalesi 
16/6/39 Cuma günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanmıt teklif mektupla
rı ihale günü azami saat 16 ya ka

========================================= dar encümende riyasete verilir. 

Makamı vilayetten: 
Buca nahiyesine tabi Kırıklar vergisinin yeni tahrir kıymeti iize

köyü arazisine tahriri arazi ko- rinden tahakkuk ettirileceği tah· 
misyonunca takdir olunan kıymet- rir kanununun 10 uncu maddeal
lerdeki itiraz tetkikatının hitam ne tevfikan ilan olunur. 

1 56 

Satılık arsa 
Yeni Manifaturacılarda iki ar

aa ıatılıktır. Yeni manifatura
cılar da Hasan Kurtoğluna mü
racaat. 

1 - 3 (1065) 

Muvakkat teminatı 815 lira 40 
kuruttur. 

31, 6, 9, 13 1853 (1080) 
- 6/5/39 gün ve 10852 karar

name numaralı tedavi müesaese• 
!eri hakkında nizamname beledi
ye ilan tahtaıına aaılmıttır. ilan 
olunur. 1843 (1072) 

-- -~ 


