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llan münderecabndan ıazetemiz meauliyet kabul ebnez. 

Grandi Adliye nazırı oldu 

Roma 12 ( ö.R) - ttalyarun sabık Lon
dra sefiri Grandi, bugün istifa eden adliye 
nazınnm yerine tayin olunmuıtur. 

-------' 

Yeni inşa edilecek· limanlarımız 
Nafıa Ve.kili tetki~ için 

Zonguldağa gitti 
Prens Pol 
Londraya 

gidiyor 
lngiliz Liman mütahassıslar ~ 

Jl!ı:;.r harıciye na ... ""ın Ankara ziyaretinde B. Ş. Saraçoğlu ile bir arada 

Yeni liman projelerini hazırlıyacaklar Yunan Başvekili ile 
. sonra bugünlerde gelecek olan diğer 

mühendislerle birlikte Iskenderuna gi
decekler ve orada inşa olunacak yeni li
manui projelerini hazırlıyacaklardır. 
Mühendisler Iskenderundan sonra di

N afıa vekili gcmera.l 
0

Ali Fuat Ceb~soy ğer limanlarda da tetkikler yapacaklar-
lstanbul 12 (Hususi) - Limanlarımı- dır. 

de Nafıa vekaleti rnütahassısları ile son 
günlerde Ingiltereden davet edilen li
man mütahassısı da bulunmaktadır. Ge
neral Ali Fuat Cebesoy başta kömür ol
mak üzere Zonguldak mıntakasının bü
tün ihracatını idare edebilecek şekilde 
yapılması kararlaşmış bulunan limanın 
yerini tesbit edecek ve bu arada Zongul
dak ve civarı kömür havzalarını ve bu
ralardaki Nafıa teşkilatını tetkik ede -
cekt.ir. 

Mısır Hariciye · Nazırı 
iki millet ve iki memleket arasındaki sıkı 

dostluk bağlarından bahsettiler 
Atina 12 (A.A) - Dün akşam Mısır nın muhterem misafirini candan selA.m- PRENS POL 

hariciye veziri Abdüliettah Yahya paşa ladıktan sonra eski dostluğu teyid ey- Belgrad, 11 (A.A) - •Havas• Dönen 
şerefine verilen resmt ziyafette nutuk le~ ikinci vatanlarına çok bağlı olarak şayialara göre, Prens Pol yakında Lon
söyliyen başvekil Metaksas, Yunanista- nizam ve terakkt un.suru halinde Mısır- draya bir seyahat yapacaktır. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!~~~~~"'!"!"~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~~~'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!~!!!!!!~~-~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ da yaşıyan müteaddid Elen cemaatleri- Bu münasebetle Belgradda umumi-

Te re J _Ju·· Je Gençlerı· 
0 

a skerlı· k kampı oin bu sıkı bağların daha ziyade sıklaş- yetle zannedildiğine göre. niyabet tara-

~ inşa edecek olan Ingiliz Gips müesse- Ankara 12 (Hususi) - Nafıa vekili
&esi mUJıendisleri bugün Ankaraya ha- miz general Ali Fuat Cebesoy Zongul.. 
?eket eltiler. Mühendisler Ankarada Na- dak ve havalisinde bir tetkik seyahatine 
fıa vekAieti ile temaslarda bulunduktan çıkmıştır. Nafıa vekilimizin beraberin-

a a 1 a j masına büyük yardımını tebarüz ettir- lından tanzim edilmiş bir anlaşma şek-
miş ve Mısır hüküm.etinin Mısırdaki linde bir Sırp - Hırvat kompromisi neş-

L •• k Elenler hakkında gösterdiği müşfik alA- redilecektir. 
UZU m yo kadan dolayı teşekkilrlerinl bildirmiş- Yarı resmt mahafiller bu şayiaları te-

M t M k • K t tir. yit edecek vaziyette olmadıklannı bil-
---/::r,- s e ev } omu anı - SONU 3 tiNCO SAHİF'EDE - dirmektedirler. 

MWetlerJn emniyetle· 
rlne yapılacafı iter 
tecavüz multaJılıaJı, 
bir harbin 
başlangıcı oıacalıtır •• 

--"';\ --
HAKKI OCAKOOLU 

te Almanlar dahilden veya hariç
kc n bir kuvvet darbesine hazırlanır-
ii<: n ~h topları da ağızlarını Danzig · -- 'r--

it~ne çevirmiş bulunuyor. Cumartesi gÜnÜ 
})0ı°1ll vehametini arttıran nokta, 
tb 0nYanın kendisi için hayati bir Ankarada 
ii<: e~tniyeti haiz bulunan bu mesele 

erınde ıA ·· h ·· toplanıyor ~ek . asa musama a gosterme-
dır. ft~ırn ve kararırıda bulunması- --/::r, __ _ 

ş h İzmir murahhasları 
r,fl tı ale göre Almanyanın bir ta- bu sabah hareket 
ti ~ ~~Jlacağı Danzig statükosunda-

~abc~gışiklik Polonyayı silahla mu- ~~~!!!:~ası, Cumartesi gU-

ş· eye mecbur kılacaktır. nü sabahı saat onda Ankarada müzake-
ola~llldiye kadar tereddüdü mucip relerine başlıyac~ktır. Kongrenin tetkik 
~ilt nokta bir Danzig yüzünden in- edeceği raporların sayısı 36 dır. Şura 
ede er~ Ve F ransanın harbi kabul edip bilhassa ilk ve orta ögrv etim mevzulari-

lllryece y. l . 'd' Btt gı mese esı ı ı. le talebenin okul dışındaki durumu hak-
oltır nun içindir ki Danzig için harp kında, tedris mevzuu etrafında mühim 
Yas .. mu olmaz mı? sualleri sık sık si- kararlar alacağı için büyük bir alaka 
da ~ lllah fillerde ve cihan matbuatın- uyandırmaktadır. 

l er alıyordu Şuraya iştirak etmek üzere davet edi-
ngiJtc . . k 

tecrübe]' r~nın ço serin kanlı ve çok len Izmir murahhasları bu sabah Anka-
lay0 1 dıplomatı başvekil Cember- raya hareket edeceklerdir. Gidecek mu
ç()~~·~onbbeyanatı ile bu düğümü de rahhaslar maarif müdürü B. Ali Riza 

A uş ulunuyor. özkut, Hk tedrisat müfetti§i B. Ferid Ba-
tur. ~~k hiç bir tereddüde mahal yok- yır, köy muallim mektebi müdürii B. 
\et edger Almanya bir taraflı hare- Emin Soysaldir, Müfettiş B. Hikmet 

_ ;r, dahilden ve haricten Dan- Türk te bu sabah hareket edecektir. 
lf °ıı.NU 2 tNct SAHİFEOE _ Maarif müdürüne kız lisesi müdürü 

KKI OCAKOCLU B. Halit Şenkut vekalet edecektir. 

iki bin gencimizin neşe içinde talim 
Dolaplı kuyuda • 

cınayet 

gördüğü askerlik kamplarını teftis etti Bir kasap arkadaşı olan 
ı kasabı 5 yerinden vurdu 

lngiliz -Rumen 
Ticaret • 

ımza anlaşması olundu 

lngiltere Romanyaya 15 buçuk milyon 
Sterlinlik kredi verecektir 

Londra 12 (Ö.R) - Ingiltere ile Ro
manya arasında bir kaç aydanberi de
vam eden iktısadi görüşmeler bugün 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. Büyük 

Britanya bu anlaşma ile Romanyaya 15 
buçuk milyon sterlinlik bir kredi açmış 
bulunuyor. Romanya bu kredi ile Ingi
liz mallarını alacaktır. Bu mallar ara
sında da ik1 buçuk milyonluk harp mal
zemesi bulunacaktır. 

Bu görüşmeler bir Ingiliz ticaret nıü
tahassısı olan B. Vilyamm orta Avrupa
da yapmış olduğu bir seyahat esnasında 
başlamıştı. 

Londra 12 (A.A) - Bu sabah ticaret 
nezaretinde Ingiliz - Rumen malt anlaş
ması imza edilmiştir. Bu anlaşma ile Ro
manyaya on beş buçuk milyon sterling
lik bir kredi açılmaktadır, 

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

Musanın Hayatı 
Bugün Başladığımız bu büyük ve tarihi 

tefrikayı Sinci sahifede okuyunuz 
..................................................................................... 

Piyango 

- Yavrucuğum, bıı yiizüğii eyi sakla .. Çok uğurlııd11r •. Annemin dördiincü 
ftf§an halkasıdır • 
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ŞEHi 
Hazineden mal alanlar 

TARtHI ROMAN Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 

lTereddüde 
Lüzum yok 

----~·---
Milletlerin emniyetle· 
rlne yapılacalı lıer 
ıeeaoöz midlalılıalr, 
IJlr ftaltbin 
INıflcıngıa olacaldlr-.. Akdeniz kıyılarına o

2
:aJar korku salmıştık Gayri menkullerin ahara devrinde, 

ki, evlerde kadınlar ağlayan çocuklarını "saa, devı• r ,.... lan lar tecı•lden istı• f ade e~ecek ~ ~ 1 INCl ~-ın>E -
• t . d. Tı~ k liyor diye korkutayorlardı a. u zıa _ıtatüko.~nda hır degış~lık yap-
ış e şım ı ur ge ,, - maga teşebbus ederse lngıltere ve 

Hikayemi dinlersen neden böyle Zavallı Kara pençe ... Babanın Ka- M ı· v k "l t• t l dd •• d •• • J tt• Fransa otomatikman teahhüdlerini 
söylediğimi de öğremni~ olunun .... nijede §Chadetinden bir kaç yıl 90nra a ı ye e a e '' m e vcu ere u u ıza e e l yerine getirmek için harekete geçe-
Rahmetli Sokullunun bütün zorluk- o da latiragonda tehit diiftü... ceklerdir. 
lan yenen himmeti sayesiwie o kı~. Gerek sizi, gerekse Kara pençenin Tabitie satıJan gayri menkullerin berdar etmeksizin dahi ahara satabilir. Burada ~u noktanın tebarüz eUirilme- Çünkü dava bir Danzig işi değil· 
lnebahtı da mahvolan donanmadan ailesini pek çok aradım ... Hepinizin ahara devri hakkın.da Mnliye veklletin- Ancak : Bu sabf dolayısiyle m~~eri- si faid~li görülmüştür. Satılan ve henüz dir. Çemberlaynın çok san1r ve çok 
daha kuvvetli bir donanma vücuda Geliboludan aynldığınızı ve lstanbul- den vilayete mühim bir tamim gelmq- ·nin vecibesin<le ve teminatında tahavvül müşterisi namına ferağ ve hazine adına kat'! ifadelerle anlattığı gibi Polon
getirildiğini, Baharda sefere çıktığı- da yerleştiğinizi haber aldım ..• Fakat tir. Tamimi, ehemmiyetine binaen ay- husule gelmez. Yani mi.ifterl miadında ipotek tesis edilmiyen gayri menkullerin yanın emniyetine tecavüz meselesi
mızı ve Akdel"izin her tarafını ara- yerinizi öğrenmeğe bir türlü muvaf- nen ~oruz: . jt~ksitleri hazineye öcı:ı~e ınükeDef- 1 a~ara devri mevzmıbnhis ~~ C®: dir. Arbk hiç bir mi~le~in emniyetine 
clığımız halde Donjovana rastlıya- fak olamadım... . • ~me ~ ~t.le satılan .... "': 1 ~ır. Ve bor~ ~mam~n ~ıuccye kadar l ku: Medesıl kanunmnuza gore bir gayn dokunulmasına seyırcı kalına~~· 
madığımızı demin sana anlatmıştım.. Hızır dayı geçm~teki b~ vakalan hazine~ ı~. ~~ gayrı ıpo.t:_k bak~dır. Yeru ~alık ~rcu kabul menkulün sabı'binin 0 gayri menkul üze- Çembe~laynın ~e~anatı şımdıy.e 
Bütün yazı denizde geçirip Kasıma anlabrlten samimi hır tecssur duydu- menkulleriıı müşterilerinin bunları cttigı takdırdc : Yanı mü,.~erı ve ban- rinde temliki tasarrufta bulunabilmesi kadar lngiltere tarihinde çok: nadir 
doğru lstanbula döndüğümüzü de ğu vaziyetinden belli oluyordu... üçüncü şahsa ayni prtlar ~ sat- da~ devre~ s~tm a_Ian ki~ ~anunun tapu sicilinde namına kayıtlı olınasiyle rastlanan bir ıek.iJde açık bir teahhii
aöyledim.. O sırada kayık Bahriye önlerinden malan (~) ~ ~ 1 t~rıfotı .daıresınde btr .nakli dey~ .se~e- mukayyettir. dü ihtiva eylemesi ba1mnmdanı çal 

O b§t rahatça lstanbulda geçir· geçiyordu ... Hızır dayının arkasında ~ tecil ~~ ~ • edip 1 dı .tanzım edere.k ha:zincye te~di e~- Henüz birinci müşteri namına tescil büyük ehemmiyeti hcwdir. Fakat bu-
dik kürek çeken Yalçın Ahmet hiç söze etmiyecekleri ve devir ve 1eml•lrin ne 1 lcrı surette; hazıne muhayyerdir. Dıler- yapılmadığına göre mülkiyet ona intikal na ilave. edilmesi lazım gelen diğer 

Y•.. .. L denizcilerimize t..-----ı or yalnız j...:1- ~llt0'11} olu- sure1le yapı1acaği hakkında tereddüt sc nakli deyne muvaCalmt etıııediğini se- etm""1'nic demektir. bir cihet daha vanhr ki bu özleri 
aptığımız seı-er ........ ag .... y ' i-= ~c- edildiği mülhakat hnan y.mbrdan . .. d b' . . - . bild. k -·-ır 

mühim bir kazanç temin etmİ§tİ ... yor, kürek sallamakta devam ediyor- 1an a .,ncs~ _ıç~ : ırıncı. müşterıye ıren: Binaenal~ hazineye bu zeminde bir söyliyen lngiliz bqn1ilinin parla-
Bu meyanda ben de batın sayılacak du .. . Yalcın Ahmet, Mehmet yasın- an;~ı;;ııştır. 

1 
kik U e~hcıı D~;bı 0~: . borçl\ olarak ~P noter senedi verilse dahi hiç bir hüküm mento 8zalaıı ta.rafmdan teDhürlerle 

Clcrecede külliyetli bir dünyalık elde da, genç, -iri vücutlu, kuvvetli bir de- ,..~d u~k· a yapı 88
11

03~ .~ a d: d . 'ı c cr~r-kaı erse 
5.~.'u.t bvileyd?. okr:unbu ,,,_ .. ~ ifade etmez ve hazinenin gayri menku- karplanması. el üstü:wk tawnman-

. .. •• .. .m e eru anunwı uncu ma csın- muv<Uil t ettıgını ırır ı; au.ıı..w. 
ettim... lıkanhydı ... Çok utangaç gorunuyor- de ·İpotekli takyit e<lilmi~ olan bir gay- veya nıuvafakatle bir.inci bo%Çln barç1aıı 1ü. ıı.amıaa ipotekli olarak müşterisi na- dır. 

Gcmicilerde adet olduŞU. veçhile, du ... Büyükler bir şey ~rmad.:~ ~8 !3 ri ~enkulün ahara temliki hilafına mu- kurtulur ye ikinci müşteri onun yerine mına tescil edilmesi devir ve ciro sene- . M~~ de bu_tezahürlere İl'" 
bütün kı§I, yoldaşlarla hır~, VUJ karışmas~nı muvafı~ ~orme?ıgı ıçm kavele olmadıkça borçlunun vecibesinde kaim olur. İpoteğin borç ödenincelre ka.- dini kat'iyyen nazarı itibara almaması ~ ve bütun Ingı1i:z: ~tbua.tımn 
patlasın, çal oynasın alemlerinde gc- valruz dınlemekle ik.tı fa edıyordu... ~ 1eıninatında tahavvül husule getir- dar l'ine baki kalacağı varestei izahhr. icap eder. ıstimasız bu beyanatı t.Yıp eylemo
çirdik... Bu arada etrafou tetkike ve sandalı mez. Hazine tarafından birinci miljterinin Devir alanların · tecil kanunlarından si artık lngiliz miDetinin tecavüzlere 

Kazandığımız ~il çil akçeleri Kum- bir m~hatar~v": u~ratmamak iç~n ga- Lakin yeni malik borcu. kabul ettiği I takibinde bi.t faide melhuz. olmadığı gibi ~tifade edip etmiyeceği noktasına ge--~ ~~ülün:ün 90D& erdiğini 
kapı m~yb~~e, zevk ve safa yet .atık ve ihtıyatlı davranmaga da borçluya karşı muhafaza ettiğini seı:ıesi \ bu. yolda hareket gayri menkulün tcda- lince : 1773, 2222, 3?31 ve 3524 numaralı göetameeidir. . 
Slemlennde tükettik... vak1t buluyordu... içinde tahriren beyan etmemis ise ev- vü.l görmemesini intaç edeceğinden sa- kanunlardaki (Hazineden satın alanla- Fransa da bu beyanatı tasvıp ey-

Beni ayıplamazaın, değil mi ev- Kağıthaneye yaklaştıkça. derede- velki borçlu lx)rcuodan kurtulur diye 1 tılan ve hazine namına ipotek tesis edi- nn, iştira edenlerin, hazinenin sattığı gi- lem iştir. 
lat>... Bundan elli sene evvel... O- ki sandal kalabalığı bir kat daha ar- yazılıdır. Jen gayri nıenkul usu1en müşterisi tara- bi) ibareler vakıayı tayin ve tesbit eden Totaliterler Avrupayı gafil avlı
zaman böyle pinti, çökmüş bir ihtiyar tıyordu ... iş Mehmedin diimenile Hı- Şu madde metninden de anl~ılacağı Cından ahara sat.ıl.arak hazineye nakli de- kelimeler olup lhtirazen konulmuş ka- yarak beliti Danzigden çok mühim 
değildim ... Gürbüz, çelik kadar sağ- zır dayının küreğine kal:cıa, çokt~n üzere : If.azjne tarafından taksitle s.tı- y.in senedi verildiği takdirde hazinenin yrtlar değildir. emrivakiler yapmışlar. bazı milletle· 
lam bir babayiğittim ... Kafamın için- sandalı bir tarafa çarntınrlardı ... Be- lan ve haz.ine lehine ipotek tesis edilen ya buna sükut veya muvafakatini bildi- Bu itibarla, devir alanlamı bütUn te- rin istik\alk:rine darbe indirmişlerdir. 
de S?alyanlı bir gençlik kanı dansedi- Teket versin Yalcın Alunede ... G ene bir gayri menkulü lıiliıüna mukavele rcrek biriDci borçluyu borçtan kurtar-Jcil kanunlarından istifade e,rlemesi ikö- On.im-. istikW1eri tarihe mal cdil-
yordu .. . Bu kan bir kerre oynamağa kayıkcı, lüzumunda icao eden ına- mevcut olmadıkça mür::tcri ha7ineyi ha- ınası lazım gelir. za eyler.. miş miUetler için harbi göze aldımn-
haşladı mı, insana ne divanelikler nevrayı vapıvor, sauclalı yanındarı yan banş cephesindclci devletlerin 

yaphrmazL. v;ecen diğer bir sandalla çarpışacak oı· kı· 1 ·de P~rtı• .. f tt. . B G ı. bir Danzig şehri için silaha davran-
Velhasıl har vurdum... Harmnn tehlikesinden kurtarıyordu... ~ e JŞI • a ıp mıyacaklarını ümid edebilirler. Fa-

savurdum... Paralar bizde suyunu Hızır dayının babasından bahset- kat bu ümicllerin hop çıka.cağuu ıinı--
çekti... Fakat artık kış da geçmiı. mesi küçük Mehmedi pek zivade il- ~ ·s ht• d •• ld• di anlamalan lazımdır. 
ilkbaharın, güilü, güneşli günleri çı- ~ilendirmiş ve müteeuir etmiqti... Zelzele oldu a ıyar un ge l ArtıkAvruparun şakalara, şantaj· 
ka s:{elmişti... . .. . . Hızır dayı ~ubu~undan bir k~c --~-- lara teharnmül eder takati kalmamış-

0 kış Venedık cu'?:1h.~rıye.tıle_ ~- nefes dah~ cyektı ... Sonra anlatmaga Bugün ~mat 16.25 te Dikilinin her ta- Iz.ınir mıntakası parti müfetti§liğine şılayıcılar arasında ftli ve belediye re- tır. Dolu olan hudalt bir damla 9U ile 
nımışhk ... Venec:lik hi~Jrnmetı, bütün devam etti... . . rafında bariz bir §drilde hissedilen ve tayin edilen Istanbul mebusu B. Galip isi ve meb\War da vardı. ta malc ietidachndadır. 
prtlanmızı kabul etti... Bu suretle - Tun us &eferınden sonra hellı iki saniye devam eden bir yer sarsıntısı ı Baht' d.. B d t . 1 B. Galip Bahtiyar uzwı yıllar parti Bütün devletler harekeüerini bir 
Akd ·zd be t k ldı.. · · ba 1 d · 1 1 d H ıyar, un gece an ırma ren.ı.y e hesaba istinad ettirmek mec:bariye-
dev) en~ e ser T s a .. gıı~1ız ıç;n, 1 '3 ~ 1 enız l~va~ arı yapı ~~ ı::. d c- ohnuşlur. Bwı çüriik duvarlar )'ıkılmıj Istanbuldan şehrimize gelmiJ ve hara- işlerinde bilfiil çalışmış " kendini çok 

et.. hyaz 1 unu•duzenne sc er e ı ınç k d pasanınAkodu"?un ~n ve bir kısmı eb?iyclcrdc ~atıakLk.Iaı<hu- ' rntle istikbal edilmic:tir. sevdirmiş bir zattır. Izmirln kfan haya- tindedirler. Eğer iş hesap mevzuu 
yamnaga azır anıyor u... sonra, artı onanma enıze çı.t- sule ~- Insan ~e hayvanca zariat . _ • " . tında eyi bir .rol oynamış olan parti mil- olursa, Almanya artık bir taraflı hiç 

Evlat... Belki de çakmışsmızdır ... maz oldu ... Düşmanları bir defa sın- olfWllD.$r. ~arti müfe~ Karpyaknda Parti ll- fetti§imizi Izmirliler kendisini tehrim~ bir tecavüze kaUu~. Çünkü banf 
Ben levend, yani serbest bir korsan- dırını§bk ... Bu korku uzun müddet -*- yöıikunıl üyeleri ve partililer tarafın. de Ittihad ve Terakki mektebi mO.dilr- oephe.i ezici bir kuYTcti banş ka-
dım... Askert bir mecburiyete tabi devam etti... dan kazşıhuımıştır. Tren Basmahane is- lüğil 7.BIDBnmdan tanımaktadırlar. Bu- rumanın emrinde bulmıdaruyor; 
eejijldim... Arbk donanmanın yerine, Akde- Vali muavini tasyonuna geldiği zaman partinin mer- gün vazifesine ba§byacalc olan B. Galip Bu kahir kuvvetle boy ölçülrmez. 

Sefer yapılacağı vakit gelir. ge- nizde Türk korsanları i~ görüyordu.. kez. heyetinden bir çok zevat B. Galip Bahtiyara~ geldiniz der ve eyi başa- Binaenaleyh harp olamaz. 
mimle donanmaya iltihak ederdim... Bütün ltalya, İspanya kıyılan bizim Tayin eDll'i dün Bahtiyua boş geldiniz demiperdir. Kar- rılar dileriz. UJcin hesapıız bir cürctkirlık ile 
Sefer olmadığı. vakitlerde ise kendi demekti... Fransızlarla devletimiz tebliğ edildi- Oanziğe el uzatanlar olursa artık bir 
hesabıma denizde dolaşır, kazanç ve barış halinde bu1unduğu için onun Izmir vali muavinliğine tayin edildi- vemalpaıa -'akı· ha•ar tün dünya emin olmalıdır ki harp ğinı· t~'-~ haberlerimiz arasında bildir- .ft..ı Uı 0 büyüktür vur~un teminine çabalardım... sah.illerine ve gemilerine hiç dokun- <.:.161-..,, muhakk.ak.tır. 

Geçen yaz o kadar arayıpta bula- mazdık... diğimiz Balıkesir vali muavini B. Emin Çemberlayn bunu önceden .nv}e-

madrğınuz Donjovan bu sefer Tunus Benim altımda güzel bir çekteri Kirişin tayin emri dün Dahiliye vekile- Kızılay mu·· fettı·şı· du·· n mekle Totaliter1ere hesap~~-
.. . "kle . beld . L-:ı _'J T ·~ 1 . h 'd' tinden villyete tebliğ edilmiştir. Yeni mak h . _!.L_ uzerıne yu nmış, eyı zapLCUe- varaı... aue enm ep seçme ı ı... ali . . landa Izmi ısab.m venn1' ve amuı u:ımı-
rek eski Tun us sultanının oğlunu Malta korsanları arasından yakala- \. ·rm~ınıb lya kt re gelettk mi efltarındaki terecldiidlai de bl-
h .. k.. d 1 v • • d v • 1 l k 1· b' l t vazı esme aş ıyaca ır. k •• ı •• ı ı •• •• •• dınn u um ar ıga nasp etmıştı... . ıgım esır er e ·uvvet ı tr orsa a- t uıhr .... 

O yazda kaptan Kılınç Ali paşa kımı düzmü~tüm ... Bu Yalçın Ah- -*- oy U er e goruş Ü HAKKI OC:AKOOLU 
ve kara askerlerine serdur tayin edi- medin babası, karde~m Osman da T J t 1 -*~ 
len arnavut Sinan paşa ile birlikte yanımda ve benimle birlikte çalış- op an I ar 1 • it 
Tunusa gittik. .. makta idi .. . ZavaIIı O sman ... işte Memurin iru.ioot. komisyonu dün üğ- Hasar derecesi bildirildig" inden az ncıra 1 

tik hamlede T unua ve Halkulvad lstanköylü Ali paşa, onun da kanı- leden sonra vilayette vali muavini vc-

kalesini istirdat ettik .... lspanyollara na girdi... kili B. Avni Oranın r iyasetinde toplan- deg"' il, daha fazladır Plajları Pazar günü 
mükemmel bir kılmç atbk ... lnebahtı Hiç unutmam .•. Sıcak bir Haziran nuştır. 
bozgununun acısını, işte adamakıllı günüydü ... Akdeniz. bpb yatağa * Belediye daimi ene~ dün öğ- Kızılay cemiyeti müfettişi B. Baha j Diğer taraftan Bornovadald bağcılık açıf ı yor 
çıkardık... serili bir çar§<lf gibi dümdüz ... Hava- leden sonra Dr. Belıçet Uz.un başkanlı- dün de Kemalpaşa kllası dahilinde e~titüsü de Kemalpaşa köylerin.de bir ldazei hüsusiye taza&ndao inp. ettiri~ 

Bu sefer de donanmamız üç yüz da hafif bir rüzgar bile yok.. .. Biz o ğınd'?- toplanmıştır. muhtacı muavenet köylülerle temastan- ! haftadan beri tet.kikJeriD.e devam etmiş- lip Murad Türkmen tarafından iııtiat 
gemiden müt~ekkildi .•.• iki yüz ka- vaziyette Akde.nizin ortasında bulun- *Fuar komitesi dün akşamki toplan- na devam etmiş, muhtacı muavenet tir. Bağcılık enstitüsü Kemalpaşada ha- edilen. lnciralb plajlan öniimiizddü pazar 

d . L-J t --'- 'd'k tısında fuar işlerinden bazılarım ihale olanların va.,.nretlerini te b' t }emiştir • • ' . . .. ·· l---'-ırga ve otuz 1U1 yon saymış ım... nıaita ı ı ... . . -J 5 1 ey " sara ugrıyan bagların zarar derecesının gwnı açı iK-adır. 
Askeri kuvvetimiz kırk bin kişi ita- Bulunduğumuz yer, aşağı yukarı, clmıştir. B. Baha tcmaslan neticesini doğrudan pek bü~-ük olduğunu tesbit etmiştir. Va- Plij modern taiaatile lzmi:riu en süzel 
dar vardı.... İspanyollardan iki yüz Sicil~ adalanndan yirmi beş, yirmi -*- doğruya. ~ ~umi merkezine tel- ziyet, bildirildiğinden daha az deiiJ., bi- hir eğlence yni haline ~tir. 
top ve otuz üç bayrakzaptederek Tu- alb mıl uzakta bir nokta idi... Motosiklet kazası gra~a bıldıreccktır. .. lakis daha vahimdir. ...__.*_ 
mıs sultanlığına geçirilen Molla Niyetimiz Sicilya kıyılarına doğru . .Diğer tar.ıftan vilayet makamı da dun . .. . . . . TüRK • ALMAK 
Hamdi ve büyük kumandanlardan yaklaşmak idi ... Rüzgar yok ki ı!cmİ Gazi bulvarında makine imaüıthan~ Zi.ı"aat müdilıü B. Rclct. Dikeri tetkikat- . Bır ~sım koy~ ~~ _ıhtiyaç ıçındc- • 
• . . · · O · f lan .ı sahibi bay Nabi Uzman ile m01.ayıkçı ta bulunmak fizere Kemalpaşa kazasına dir. Bır kısun koylüler ıse borçlarının Tıcaret anla~ası 

b~~-ço~ları~ı es~r .a~rak ... Ele g~~r- gıts!n ... ecb::zı:~~te:rsa ç lf'" bay Ismail rakip bulu.ndukla:rı 46 sayılı göndenniF. B. Refet Diker vaziyeti, tecilini fatemekted.irlcr. Tarafcyinden biri Türk - Alırian tictl"' 
dunmız esırler ıkı bınden lazla ıdı ... maga m başka çare t 'kl ile lki Un G ._,-len •·-- - .]__ . . . "•! '---· le tkik Hakiki vaziyet hafta sonwıa kadar ret ve klca:ring anlaşmasının feshi b1l' 
V ıh.. 1 ·· ·· tm 1 lat ktu . mo osı et cvve g azı= ~ l.Mi!:l'Ccesıw. esamı ıu.u.uıy te . e ası sozu uza ayıp ruıı an - yo • k ı·· lt ı.u edil~: .. b ı cak d ·· tt bul d - "çiıt . , .... . . ... .. ptık V . Izmire gelirlerken yanlarından gccmek- ve lesblt ederek bir rapor hazırlamış- a ı sure e tcsuu ~ u una ta. susun a muracaa e uruna ıgı ı 
mak ıstedıgım noktaya gelclım: Bız de oyle ya ··· ardıyalann t 1 b d t1ı bir _ _3. ___ ~ ... . P- tı __ ıuılaşma kendiliğinden bir sene dalı• s· f d Ça ) ·rc1··· b. L-- b darbesi} C O an ara a ana yan auaıllil ç~ r . 

ır se er önüıilinde nakkale- yer_eştı ~gı ır "'4's rpaç . e mamak için hendeğe yuvarlanmı.şlnrdır. Bize verilen malumata göre Kemalpa- MUALLİM MAAILARI meriyette kalacaktır. Almmı alıcılan ft1IJ 
den geçerken Gelıboluya uğramış, henfler ımana, gayrete gcldil:r···: Çok anı olan bu vaziyetten devrilen mo- p. Ziraat meın has:zr derecesi Dk okul öğretnienlerinin Temmuz ayı günlerde piyasamızdan gıda maruıe!etl 
orada Sancak beyi olan babanla ta- Kürekler işlemeğe koyuldu ... Yırmı tosiklet rakiplerini beşer metre kadar hakkında verdP~;urumm l.fıınat ~ maaşları bugün muhasebei hususiyec.e mübayaa etmektedirler. 

IAt k- ek h b. d 1 tı .. halde sa b" rapor ve ma j 
nısmıstım ev a ·:· ur , ~p ır en~~ gı . _ • . : uzağa fırlatmış ve yaralanmalarına se- ziyeti pek cvahinu göstermi:ştir. vcrilmeğe başlanacaktır. -*-

Aramızda, hır dostluktan daha atte aldıgımız yol bu buçuk, ıJ:i .mili bcbiyet vermiştir. O aralık geçmekte İ T F A İ Y E 
üstün. adeta öz kardeşlik gibi bir ra- geçmiyordu.... Bu vaziyette Sıcılya- olan cenaze otomobili hadiseyi şehre bil- Binasının tamiri 
bıta. bir samimiyet peyda oldu... ya varmak için bir kaç gün didinmek dirmiş bu suretle yaralılar da lzmire İzmir belediyesinin fevkalade ~ 

Allah gani gani rahmet etsin ... uğraşmak lazımdı... naklolunmuşlardır. ş h • G • bütçesinden 5078 liranın itfaiye 1Jin,aSSP' 

o ne yiğit. ne mert, ne özü temiz bir Bereket versin. akşama doğru e I r azın O SU da yapılacak tamirat ve ilave işlerltl' 
adamdı. Daha ilk görüjte, bpb hu- rüzgar çıkb ••. imdadımıza yetişti... :·G· .. ··,·:n•••l•e••; .. ··G···=d•••••••ı ...... : sarlına dahiliye vekaletince m~ 
b• - .. k b h clk . f tti~- V • e ~ ' I en er• edilıni'ştır' . ıre goynum ona anmış emen y en en ora e 11'.... er : ...... u.aaaa&&&eaeaauuıu.uuaaaan••-= 
bire gönlüm ona kaym.ııtı ... O da elini Sicilya ... Daha yatsı vakti gel- Mıntaka ücareL müdür nwa"rini bay Ak ------------~ 
benden hoşlandı... meden Sıragöze adasının fenerleri Cevdet Tahir Sökeden gelmiş, Aydın Her şam Satılık 

Artık her seferden dönü§te mut- göründü... mebusu B. Şakir Şener Sökeye gitıniş-

lakn Geliboluya uğrar, baban Meh· Gemici olmadığın için belki bil- tir. c Ki •k M •• •k 
met beyle görüşürdüm ... Ve muhak- mezsin evlat ... Sıragöze. Sicilyanm Dün Ege \'apuru ile birinci ordu mü- az Ve ası , UZI 
kak evinizde bir kaç gece misafir ka- şarkında küçük bir adadır ... Kasabası fotti§i Orgeneral Fahrcttin Alt.ay İstan
Iırdım ... Gdiboluda babanın arka- pek mamur ve halkı zengindir ... Nü- bul, hareket etmiştir. O.rad:m Trakyaya 
dnslarından Kara pençe isminde bi- fusu da oldukça kalabalık ... Adada gidecektlı:. 
riyle de tanıştım ... Beni ölümden ha- oturan ahali on binden fazladır... kmir mebusu B. Sadettin Epikmcn 
banla, iste bu Kara per.çe kurtardı.. •• BJ'J'MEDf •• dün 1stanbula gitmiştir. 

Bayraklıda Bülbül sokağıııd~ 
on iki numaralı manzarası gaYj 
güzel ve çok sağlam yedi oda 

1 

bir ev satılıktır. Taliplerin guetj: 
miz bat muharriri Hakkı Oc.ak0 

luna müracaatları. 
1-10 
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~yalnız vapurlar-~ 

150 lngiliz hal-p tayyaresi da değil i 
• • 

-Fransız dostluğu tezahürü 
: için Fransa üzerinde uçtular 
Londra 12 (A.A) - Dün sabah saat 1 ra hareket üslerine dönmüştür, 1 Londra 12 (A.A) - dngiliz bayra-

8 da lııgiltereden hareket eden Ingiliz Siyasi mahfillerde bu uçuşların pek ğını göstermeğe> matuf tedbirlerin ilk 
bafif bombardıman tayyareleri filosu büyük bir ehemmiyeti haiz olduğu, çün- olmak üzere 150 Ingiliz bombardıman 
......... . . ' kil bunların Ingiltere ile Fransa arasın- F aklar ili · 
•QlllSU topı-aklan Uzennde 1300 kilo- daki sıkı dostluk bağlarını ·sarahaten tayyaresinin ransız topr ı erın-
lbetre ~-te tikt ,. h den uçmasından dolayı memnuniyetini \._ ... ~ t · en sonra. saat -:a te are- gösterdiği beyan edilmektedir. 
aeı Uasüne avdet etmiştir. Bu uçuşlar, halka Ingilterenin hava beyan eden cNews Chronicle> gazetesi-

.\ h 1- .._,.. 1 nin diplomatik muharriri, yakında bir 
ln 

YlU gUn saat 8 de areA.et e~ ~ ~ kuvvetleri hakkında blr fikir vermekte 
llliz ağır bombardıman tayyarelerı fi- ve Ingiliz tayyarelerinin uçuş kabiliyet- Ingiliz tayyare filosunun Polonya ve 

loau, Fransamn Au üzerinde 2000 kilo- lerinin ne kadar büyük olduğunu dün- ağlebi ihtimal Baltık devletleri arazisi 
lnetrelik bir uçuş yaparak altı saat son- yaya ispat eylemektedir. üzerinde uçacağını haber vermektedir. 

Tiroldan uzaklaştırılanlar 

-0-- : 

'l'renlerde de huzurla! 
seycıilaı aü~leştl 

lzmir ile htanbul ara.tında-
ki vapurlarda yer bulabil
mek cidden bir bahtiymlılıtu. 

Biz bunu yalnız deniz. yolcu
luğuna mahıuı :ıannediyor
dulı. 

Geçen gün bir arkadafurtı% 
karıımıza dikildi ve çok hid
detli bil' ıekilde ıöze bQfladı. 
Söz.lerind4m canının yandığını 
anladık. Dedi ki: 
-Be birader, nedir bu hal? 

Deniz. yolcuları için yaz.ıyor
aunuı:. Şimendiferleri gör mi
yar muıunuz.! ailemi Bandır
ma yoliyle lıtanbula göndere
yim dedim. Kar,ıyakadan 
trene bindirdim. Vagonların 
halini görmeli idiniz. Kori-

• darlar hıncahınç .. Eğer bileti 
almamış olıa idim, katiyen 
bu ferait altında ailemin se
yahatine müsaade etmezdim. 

Alman askeri ·harekatına şahitlik ~:ı!JE~;~~'!:2;r:~: 
ların ba1ına ne geleceğini • 

etmemek için mi uzaklaştırılıyorlar? şi:'e~iy~~n;;;b;;::-vermemeli, 
ve yahut vagonların adedini 

londra 12 (A.A)" - ltalyan Tirolun- ket halinde bulunduğu ve İtalya bükü- ti Bolzanodaki ecnebilere karşı tatbik artirmalı. Yazık değil mi bu 
«tıılti ecnebilerin memleket haricine çıka- metinin de gördüklerini if= edebilecek edilen politikanın sebebini gizli tutmak- h lk ? ..- ıl a a . .. 
?tlına.1 lngiliz efklrı umumiyesini iki ci- şahitleri uzaklaştırmak suretiyle bu ha- ta devam ediyor. Yabanc arın mensup Bu arkada,ımızın yerden gö-
Lett d d k d E ı· b k ı·eketleri gizli tutmak L>tediği bildiri!- oldukları hükümet elçilerinin te§ebbüs- g"e kadar hakkı varmıı. Ben en Ü§Ün ürme te ir. vve a u ey• · !tal h ·· 
fi hareketin İngiliz' tebaasını ne dereceye mektedir. leri bir netice vermemiştir. yan ~- de geçen gün küçük bir seya-
L Salahiyettar mahfellerde hiisıl olan kümeti Bolzano mıntakasından ecnebı- h t A k ·d n 
qdar mutazarrır ettiği düşünülmekte ]A 

1 
. : · at cyap ım. n araya gı e 

kanaate göre bu faraziyeyi teyit eder ler4'ı her halde ayrılmaları azımge di- : trende ikinci ve üçüncü mev-
eonra da hu muameleye makul bir sebep mahiyette ortada bir şey yoktur .. Fakat ğinde ısrar e1mckteclir. Bu yaban~ı1~r E ki yolcularının vaziyeti cid
~anrnaktadır. Bildirilmiş olanlardan baş· böyle bir ihtimali İngiliz nazırları naza- istcr~erse Italyanın başka h:r h~gı ~ır : den yürekler acısı idi. Kari· 
h sebep mevcut olup olmadığı keyfiyeti n itibara aldıl<ları içindir ki, mezkör noktasında ikamet edebileceklerdır. : dorlaTdan geçmek değil, bir 
tuale pyan görülmektedir. ınıntakadaki İngilizlerin vaziyeti mese- Yalnız Bolz:moda mülkü olanl~r, mUlk- yerden öbiir yere adım atmak 

Bu sabahki İngiliz gazetelerinden bl- lesi haricinde olaı;ak ayrıca bu işe karşı !erini e11erinden çıkartmak hususun~a imkanı yoktu. • 
linin neşrettiği bir Cenevre telinde da alaka göstermektedirler. kolaylık görecekler· ve tahliye müddeti Memleketteki bu hareketten 
lh-ennerde bazı Alınan kıtalarının hare- Londra 12 (Ö.R) - Italyan hüküme- bunlar için biraz temdid edilecektir. sevinmek ve halkımızın ıeya-

Fransız elçisinin beyaiıatı. 
hatlerde çektiği utıraplardan 
cidden üzülmek lazım .. 
Hele üçüncü mevkide seya

hat edenlerin vaziyetinden 
yalnız üzülmek kô.li değil, 

Size Türk iyenin hattı hareketini an.latma·k için Başvekil ve hariciye 
vekilinin yüksek nutuklarını işhattan daha iyi bir fey yapamam ... 

· çok utırap duymalıyız .• 
Devlet demiryollarından ri
~ ediyoruz. Ya bütün hatlar
da numaralı bilet uaalü ih
das edilsin. Ve yahut ihtiya
ca kali vagon ve tren tahriki • 
temin olunnın. 

Paris, 12 (A.A) - Havas ajansı bildi-1 Tilrkiyenln Fransa ve İngiltere ile olan Şurasını da derhal ilave edeyim ki 
riyor : /tesanüdünü lınssatan beliğ kelimeler ile Fransız hükümctinin bütlin kıymeti ile 

Figaro gazetesi bugünkü sayısında bir 
1 
bildirmiştir. Bu nutuklar Türk milleti- takdir ettiği bu iş birliğini Paris Afıka

ıxtuharririnin on beş gün kalmak üzere nin Fransa ve Fransız kültürü hakkın- radan daha az arzu etmemektedir. 
l>arise gelmiş bulunan Fransanın An- daki ananevi sempatisine de mesut bir -

Memlekette hareketin art
maıı elbette demiryollarımız.· 
da da buna uygun kararlar 
alınmaaını icap ettirmekte-kara bUyük elçisi B. Rene Massigli ile tarzda tercüman olmuştur. B k • ı 

1aptığı bir mlilAkatı ne§l"etmektedir. Türkiyede bulunduğum ~amandanbe- aş ve ) 
B. Rene Massigll demiştir ki : ri bir çok bürhanını gördüğüm bu sem- dir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Size Türkiyenin hattı hareketini patiye ben de şahadet ederim. -.lf.--

Dahiliye Vekili 
Istanbulda 

lnlabnak için üç haftadan beri gerek Türkiye reisicüınhuru İsmet İnönü C. istanbula ·gitti · 
1'urkiye başvekili ve gerek hariciye ve- H. Partisi kurultayı önünde söyledikleri İstirahat edecek 
kili tarafından iradedilen çok şayanı nutukta Hatay n1eselesi halledildikten Ankara, 12 (Telefonla) _ Başvekil 
dikkat ve yüksek nutukları işhaddan sonra Fransa ile Türkiyeyi hiç bir kuv- doktor Refik Saydam bu akşam 20.20 
daha iyi bir şey yapamam. Türkiyenin vetin ayıramıyacağını enerjik bir suret- k 1k tr b wl h ~ bir lstanbul 12 (Hususi) - Dahiliye ve· .,,,,_ . . . . . . . . .. İs geçe a an ene ag anan ususı 
'"'4!11 azmini ve garp devletlenyle hemfi- te kaydeylemışJerdir .. Reısıcümhur - 1 İsta bul harek t +..n•.,tir. kili B. Faik öztrak bugün Ankaradan 
~ ,__ İn b zl . il .. te . vagon a n a e e .... '""' 
, 

0 «U"ak Akdenizde ve cenubi şarki met önü u sö erı e en mu nevvı Başvekil tstanbulda bir ay kndar ka- ~ehrimize geldi. B. Faik Öztrak Pendikte 
"-vtu da ük' A- id edildiw. · sahal d ayni kuvvetle kendisini göste-

.• pasın s wıun ame gını ar a . . ·~· . larak istirahat edecektir. trenden indikten ıonra doğruca otomo-
to~ek bahsındaki esaslı menfaatini en t·ecek olan Türk - Fr~sız ışbırligının ---tr-- bitle Kartala giderek orada bulunan bira-

larih bir surette gösteren bu nutuklar prensibini vazetmişlerdir. Bı· r a yl l k derini ziyaret etti. Dahiliye vekili lstan-
bulda bir kaç gün kalacaktır. 

Yunan Başvekili ile rahsuatunızotuz niRM~~ 
M H N milyon liradır VEFAT ETTİ 

ısır arı• cı• ye a zırı İstanbul, 12 (Telefonla) - 1939 mali Zonguldak, l2 (A.A) _Anadolu ajan
yılınm 1 inci ayı zarfında yani, haziran- sının Zonguldak. muhabiri Bedri Hızır 

iki millet ve iki memleket arasındaki sıkı 
dostluk bağlarından bahsettiler 

- 11.t\ŞTARAFI ı tNCi SAHİFEDE_ çok nazik hüsnü kabulden dolayı teşek
:Saşvek.il Metaksas, sözlerine şöyle de- kür etmiş, Mısır.daki Elen cemaatlerden 

•anı etmiştir: büyük sitayişle bahseylemiş ve demiştir 
ti Birbirlerini ayırmaktan ziyade birleş- li: 
ren Akdeniz sahil memleketlerimiz Memleketlerimiz arasındaki asırlık 

'~asında, Antikitedenberi kUltilrel ve dostluk, sırf sulh emeli ile kurulmuş 
~ 0nonıik münasebetlerde bulunmuş ve Akdeniz siyasetinin esaslarından biri ol-

u lllilnasebetler asırdan asıra damu su- duğu için bu dostluğa bilhassa bütün 
:ıte devam eylemiştir. Bugün de müş- kalbimizle mcrbutuz. Bizlerin, bütün 
nı :tek arzumuz, bu münasebetlerin dai- Akdenizlilerin mukaddes vazifemiz, sul
~a d~n fazla inkişaf ettiğini görmek- hun id:ımesine çalışmaktır. Zira ancak 
tı' • Atinaya yaptığınız bu ziyaretin ge- sulh herkese emniyet ve saadet verebi-
ış bir mikyasta bu inkişafa yardım ede- lir. 
Ce~~: kat'i surette kani bulunuyorum. Yahya paşa, sözlerini bitirirken, Yu
bıı~ ızı birbirimize b:ığlıyan ikinci bir nanistanın Mısır kraliyet hanedanının 
su~ d~hu ~ardır. Manevi olan bu bağ da banisi adına Kavalada diktiği abideden 
haki ıdealıne derin bağlılığımızdır. Fil- dolayı teşekkür etmiş ve kral Farukun 
d ka, bugün bu derece endişeler uyan- resmen teşekkür etmek üzere bir gün 
ıran Vahim 1 1 . d"' b"• At' . t ı· w• . d b"ld. lU • mese e erın, unyayı u- ınayı zıyare ey ıyecegını e ı ır-

n ınılletlcrin n efretle ve istikrahla miştir. . 
rd~tıkları bir felakete götürmeden hal- Atina 11 (A.A) - Bugün Mısır sefa-
~ ılıniy .. . 
h 1.. ecegıni bir dakika için bile ka- retinde bir öğle ziyafeti, akşam da hü-

11 unde · · ı d" n ımtına eyliyoruz. Işte bu his- kümet tarafından Yahya paşa şerefine 
e ır ki buı·· 
hı • un gayretlerimizi sulhun bir dine ve--ı1-:~tir. Zlnctin • ~·~ 
buı e koymakta devama azimkar Bütlin gazeteler Abdülfettah Yahya 
in unuyoruz. Zira derin surette şuna paşaya choş geldiniZ> demekte ve na
&\.ı~ı~oruz ~·. a?l~ma, muhadenet ve zırın muvaffakıyetlerini ve kral Faru
kin P rver ışbırlıği arzusu nlluıyetinde kun idaresinde bir çok Yunan kolonisi-

B Ve harp tihniy~tinl yenecektir. nin müreffeh yaşamakta olduğu Mısırla 
· Metaksasa cevap veren Abdülfet- Yunanistan arasındaki samimi münasc-

a Yunaniatanda gördüğü betleri kaydeylemektedir. 

da devlet tahsilatı otuz milyon 235 bin oğlu vefat etmiştir.. Bura muhitinde 
972 lirayı bulmuştur. kendisini herkese sevdinniş olan bu 

f.-- kıymetli gencin bcklenilmiyen ölümü 

Basın bütün muhitlerde içten teessilr uyandır-
mıştır. 

Kongresi münasebetile NOT : Anadolu Ajansı kıymettar ar
teati edilen telgrallar kadaşının ebedi gaybubetinden dolayı 
Ankara 12 (A.A) _ Türki e birinci acı iç~dc ~~lunan Bedrinin ailesinin ke-

, Y derlerıne ıştırak eder. 
~asın kongres~ topl~tısı m~ascb~ ---f:r-- . 
?.yle ko~gre re~sı Dahiliye v~ F~ ALMAN r ALEBELERI 
Oztrak ıle Partı genel sekreten vekili Berlin ıı (A A) _ Yüks k kt 
Halil T'· km da ~ daki t 1 ' · e me ep-

ur en arasın aşagı e - 1 r 1 ag" st · 1" t d tatil e u. os yerme "* emmuz a 
graflar teati edilmiştir. edileceklerdir. Bu tedbir talebenin mah-

C. H. P. Genel sekreterliğine suliln bir fuı evvel kaldırılmasına yar-

ANKARA dım edebilmesi içindir. Alman makam-
Türk basın mensupları bugün yaptığı ı ın h 1 ba 1 1 · b d 

arın a en ş ıca mcşga esı u ur. 
kongrede partimize karşı olan bağlılık .:...--------------
ve .saygısını arza riyaset divanını me-
mur etmiştir. Basın mensuplarının Par
timize karşı besledikleri bu güZel hisle
ri arzederken şahsi hürmetlerimin de 
kabulünü rica ederim. 

Bru;ın kongresi reisi 
Dahiliye vekili 
FAİKÖZTRAK 

Sayın Faik Öztrak 
Türk basın kongresi başkanı, Dahili

ye vekili 
Türk basın mensuplarının kongrele

ri münasebetiyle Partimize karşı göster
dikleri bağlılık ve sevgiye teşekkür eder 
ve saygılarımı sunarım. 

C. H. P. Genel sekreter vekili 
Zonguldak mebusu 

B.TOBKMEN 

,·· .,.:.~nr u 1n"E _· .. :,:.·· · · · ~ 1 ~1-1 'TT~I.( ~~~· . 
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2 FIJJ;vı BİRDEN 
3 - 6.30 - 10 scanslannda 

Yalnız Senin icin 
Gracc Moor - Gary Grand 

5 ve 8.30 scanslannda 

SOKAK ÇIÇEGi 
(PETER) 

Fransiska Galin eğlenceli 
Komedisi 

FiATLER: 20, 25, 30 talebe 
salon. 10 KURUŞ 

·.SON HABER 

Türkiye şeker şirketinde 

Her hangi bir tahkikat 
işi mevzuubahs değildir 

Ankara 11 (AA) - Son günlerde gazetelerde Türkiye §eker fabrikaları 
§lrketi muamel5.tı hakkında Iktısad vek5.leti müfettişleri tarafından teftiş ve 
tetkikler yapılmakta olduğuna dair bir takım neşriyata tesadüf edilmektedir. 

öğrendiğimize göre, şeker şirketinde yapıldığı kaydedilen tetkikler, Pan
car fiatinin 30 paradan bir kuruşa çıkarılmasından doğan masrafın karşilan
ması için alınacak tedbirlere ait bulunmakta ve teftişler de Iktısad vek.Aleti
ne bağlı olan bilumum teşekküller ve milesseselerde Vekfiletin zaman zaman 
yaptırdığı mutat teftişlerden ibaret bulunmaktadır. 

Bunun haricinde şirkette her hangi bir tahkikat i§i mevzuu bahis değildir. 

Galatasaray -: Demirspor şam
piyonluk için karşılaşacaklar 

Acltarn 11 (A.A) - Beden terbiyesi g~ne~ ~rektörlüğünün federasyonlar 
dairesi başkanlığından aşağıdaki not verilmiştir: . 

35 er puvanla milli küme maçları başında kalan G~Iatasara~ ve Demırspor 
takımlarından hangisinin şampiyonluğa hak kazandıgını vesaık ve mevzuat 
üzerinden tetkik e1mek üzere bugiln genel direktörl~k binasında toplana~ 
yüksek hakem komitesi ve futbol teknik heyeti azalarıyle federasyonla~.~
resi başkanından mürekkep heyet vaziyeti inceliyerek gol averaj usulunun 
memleketimizde sureti tatbikine ait olan mevzuatta kafi de~de ~uh. bu
lamadığından bu bapta verilen kararda mündemiç esbabı mucıbe daıresınde 
müsavi puvanlı bu iki takımın birisi 23/7/939 tarihinde Ankarada Fenerbah· 
çe stadında ve diğeri 30/ 7 /939 tarihinde Ankarada 19 Ma~ıs. stadında olma'k 
üzere birer defa maç yapmalarına müttefikan karar vennıştır. Karar suret
leri ayrıca alakadar bölgelere bildirilecektir. 

Ha taydaki 
heyet 

tesisatı teslim alacak 
Iskenderunda .. 

İstanbul 12 (Tele fonla) - lskenderundan bildiriliyor: 
Hükümetimiz tarafından satın alınan Hatay elektrik, telefon tesisa

bnı teslim alacak heyet buraya gelmiştir. Tesellüm muamelesinin ayın 
on beşinde yapılması kararlaşmıştır. Payas, lskenderun şimendüfer 
hattının da bugünlerde teslim alınacağı bildirilmektedir. 

Diğer taraftan Hataydaki Fransız kuvvetleri peyderpey çekilmekte
dirler. Garnizonlardaki ağırlıkların mühim bir kısmı taşınmıştır. Tah
liyenin muayyen müddetten önce ikmali kuvvetle muhtemeldir. 

Maliye Vekilinin Hata
ya gitmesi muhtemeldir 

Ankara 12 {Telefonla)- Maliye vekili Fuat Ağralı hu akşam 19,25 
de kalkan ekspresle Istanbula hareket etti. Maliye vekilinin bugünlerde 
Hataya gitmesi muhtemeldir. 

Valilikler arasında yeni 
tebeddüller olacak 

lstanbul 1 2 (Telefonla) - Dahiliye vekili bugün Ankaraya dön
müştür. Vekil vilayette bir müddet meşgul olmuş, polis müdürüne ve 
jandarma kumandanına direktifler vermiştir. 

· Bundan sonra belediyeye giderek reis muavini ile ekmek, süt ve et 
meseleleri üzerinde tetkiklerde bulunmuşlar ve izahat almışlardır. 

Gazetecilere beyanahnda: 
- Hatay vilayetinin teşekkülü ve bazı milki tehavvüller dolayısile 

valilikler arasında tebeddül olacaktır. Belediyelere yeni varidat men
baları aramaktayız, demiştir. 

lngiltere tehlike anJnda piirla
men toyu çağıracak 

Londra 12 (A.A) - Parlamento mahfillerinde söylendiğine göre, 
lngiltere hükümeti her ihtimale karşı ve gelecek ikinci teşrinde yapı
lacak umumi intihabat dolayısile parlamento dağıldıktan sonra ken
disine beynelmilel buhran vukuunda mebusları tekrar davet etmek 
imkanını veren bir kanun hazırlamaktadır. 

lngiliz kanunu esasisi mucibince parlamento feshedildikten sonra 
mevcut addedilmemektedir. Yalnız hükümdarın vefatı halinde hükü
met parlamentoyu içtimaa davet edebilmektedir. 

Yeni kanun ile hükümet müstaceliyet halinde mefsuh meclisleri iç
timaa davet edebilecektir. 

Şam Direktörler Meclisi 
açığı kapamağa çalışıyorlar 

Şam 11 (A.A) - Fevkalade komiserliğin son kararnameleriyle ihdas ~d.i
len yeni rejim çerçevesi dairesinde faaliyetine b:ış1ıyan cdirektörlcr meclısı> 
bugün ilk toplantısını yapmış ve bütçe açığını kapamak için müteaddit ta-
sarruf tedbirleri kabul eylemiştir. . . 

Direktörlerin adedi 5 olarak tesbit edilmiştir. Başkanlık ve D;ıhilıye El
Kôtib-Bahic'e tevdi edilmi~, Hariciye işleri dahiliyeye bağ]anm~~t~.r. Mi~ 
müdafaa işleri doğrudan doğruya mandater devlet tarafından goruleceh."tır. 

Filistine yahudi muha
ceret nıüsaadesi yok 

Londra 12 (Ö.R) - Müstemlekat nazırı B. Malkolm Makdonald avam ka
marasında işçi bir mebusun sualine şu cevabı vermiştir: 

- Filistine Yahudiler tarafından yapılm&'kta devam eden u sulsüz muha
ceret teşebbüslerinden dolayı hükümet ilk Teşrin ile Mart arasındaki altı 
aylık müddet zarfında hiç bir muhaceret müsaadesi vennemeği karar altına 
almıştır. Eğer Yahudilerin bu usulsüz hareketleri yine devam ederse hükü
met daha ciddi tedbirler almağa mecbur kalacakllr. 



Fuar Spor müsabaka
ları hazırlıkları 

Ecnebi bir takımın da Fuar maçla
rına iştiraki ihtimali vardır 

Piyango 
----b'---
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Frımsız ve yahut ta Yunanistan muhte- mektir. Adem. süzgün çehresiyle korkak baklf- rendi. meyvayı aram~da taksim ederek ye- 1= ~ BÜl.'i)'K HtİKAFA'I 

Bitaraflık 
---·~'----

Kanunu için 
çalışılacak 

- --i::r-
Vaşington 12 (A.A) - Hull, B. Ruz-

veltl ziyaret ettikten sonra verdiği beya

natta: 
«Barışın ve Amerikanın emniyeti• 

namm.a hilkümet kendisi tarafından tav
ılye edilen bitaraflık programının kabu
lUnU temin için gayretlerine devam ede

cektir.• 
Demiştir. 

Bu beyanat Senato hariciye koınls
yonunun verdiği karardan sonra yapıl
mıştır. 

BAYMUŞAHOF 
Londraya da gidecelı 

-+-
Londra 12 (A.A) - Dün sabah Parise 

gelen Bulgaristanın mebusan meclisi 
reisi Muşanof, gelecek haftanın başında 
Londrnda bulunacaktır. 

dmperlnl Polici Group• tarafından 
davet edilmiş olan Muşanof, Londrada 
hUkilmet erkaru ve Ingiliz ricalinden 
bazılan ile siyasi ve iktısadl görüşmeler 
yapacaktır. 

lannı yÜzümüzde gezdirerek geldi ve lı:o- O, benim çıplak lcoluma kolunu ıeçir· mekliğiroiz için onu kandırdım. 19896 
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- Nasdsm? ta.mak. yakınlaşmak arzusu ikimizi de tığı meyvayı ikiye bölerek yedik. 10256 11253 17370 22637 13198 35211 

---·-.& - Cile doldurmakla meşgulüm. teshir çerçevesine aldı. Bir koruluğun Havva - Bu meyva 0 kadar leziz~i 12084 23969 22026 35993 24098 18'98 

Kab j O e S j Od e j S ti h- - Elbette öyle olacak, ili ahirülömür kuytu gölgeliklerinde dolaşbk. Ve bk ses ki, bir daha böylesini dünyada ııöraı.. 17137 us29 ll3S 7sgş 18&14 MOSO 
çile doldUt'acak, Havvanm hilesine ka· işittik. Bu ses bize. bir ağaç göetereıek dik. 23693 28481 1882• 21Qf 2S78 U317 

b t ı v odmanm cünalımı çekeceksin. onun memnu olan meyvesinden katiyen Adem - Sonra, bunun için muahaza 18713 35604 37391 1166 2253 22883 
ara naz 1 r 1 gı ölüm melej'inin ikazı üzerine bu defa yememekliğimizi söyledi. Bunu ikimiz de edildik. Ve ilahi lrudretin Yerdiği karar 29~84 301~ 8505 19504 
--~- ben sordmn: iıittik. mucibince cennetten kovulduk. Tanrı. bta ----

Londra 1 1 (A.A) - Sivil hizmetlerle - Ey insanlı m büyük piri ve ey in- öğleyin oldu, akşam oldu, tekrar sa- hareketimiz üzerine, insan camiasına bir B E R G A M A 
hariciye nezareti masraflan için 1 1 mil- c;anlann en kadim anası ..• Anlabn bana.. hah olarak g{ineı çıktı. Ashktan başımıı; alay ıuep ve felaketler yolladı ve ilk Elektrik tesisatı 
yon 939.000 lngiliz lirasına yükıelen ye- Bu iı nasıl oldu. Sen hasreti Adem, ce- dönüyordu. e.İnayet hunun için oldu. Bergammun Kınık belediyesinin yap-
ni bir munzam tahsi at talebi neoredil- vap ve. Bu kadm seni nasd aldattı. Havva bana el ~aretiyle bir gezinti Havva - Benim yüzümden hldia olan tırmakta olduğu elektrik tesisatı ikmal 
m.iştir. Adem baba, düşünceli bakI§lannı ev- teklif etti. Saadeti onun lıfaretinde bul- bu vaziyet heni fena halde eleme sevk edilml§ ve kabul muamelesi yaptlmJştır. 

istihbarat servislerini ihtiva eden bir veli ölüm meleğinin gözlerinde gezdirdi. duğumu eandım ve onu takip ettim. Ko- eyledi. Bunun neticeai olarak karnımda Kinık elektrik tesisatınm 8~ t&r.
cyabancı reklam ve nefl'İyah dairesi ih- Onun tasvibini elde ettikten ıonra anlat· ruluk içinde bir ağacın yanında durduk. ıayri tabiililder oldu. nlnde haZl!' bulunmak üzere vali ba1' 
dası için 100 bin lngiliz lirası tahsis edi- mıya bqladu Bir nevi meyva, bütün olgunluguyla sar- Adem - Ve in•n cemiyeti. hu hldiM l:them Aykut mahalline davet ed.ilmlf
lecektir. - Ben büyük kudretin lütfü ve ina· kıyordu. Ve bu memnu meyva idi. Cen- üzerine meydana 1ıelcli. Eier ~yle olma- tir. A~lma tönmi pek yakında ~ 

Bundan ba~a bir istihbarat nezareti yetleri neticesi alemi fezadan dünyaya net mahsulü idi. saydı, dünyada ölilm olmıyacak ve ıimdi caktır. 
ihdası için dahiliye nezareti emrine 40 hediye edildiğim zaman cennet kadar si· Hazreti Havva Ademin sözünü kesti: kürei anın her yerinde milyonlarca ııene -·-
bin lngi)iz liraıJı verilecektir. hirli bir bahçe içinde bulundum. Çırıl - Bu defa bde bir müsaade eyle ki yaşayan insanlar bulunacaktı. Kürei arz Ö Ç O K 

çıplaktım, etrafımda bana hitap eden, sözün devamını ben anlatayım.. insandan ya§tlyacakh. Bu pazar 
MACARiSrAHDA 

Ca.suslarm muhalıemesi 
-+-

Budnpeşte, 12 (A.A) - Çonved as-
keri mahkemesi bu sabah casusluk cür
mU ile 12 kişiyi üç ile 13 sene arasında 
kürek cezalarına ınahkfun etmiştir. 
MahkUınlar arasında biri kadın ol

mak üzere üç Rumen, bir Çekoslovak ve 
sekiz Macar bulunmaktadır. 

öğreten hiç bir şey ve bir mahluk yoktu. Ve Havva hatim devam ettiı Havva - Saadet, her lı:eı için ayni Manisaya gidiyor .. 
ilk gecemi açıkta geçirmek mecburiyetin· - Men edilen meyvanın olaı.mJuğu. derecede vaki olacaktı. BütUn mevcudat Bu Pazar tf çok spor kiılübU Manisa-
de idim. güzelliği heni fena halde cezp eylernifti. varlık içinde yaıayacakh. Dünyada zen- ya giderek ko~u vilayet şam,tıiyonu Yıl-

Gece oldu. Gö:r:leTimde bir garipseme Kadın ruhu iıte burada kendini glSıteri- gin ve fakir, mesut ve bedbaht diye iki dırım sporla karşıl.aşacaktlr. Uçok takı• 
hisseyledim. Gözlerimden uylı:u akıyor• yor, fani yoldaı.. Bu meyTanın kopanl- sınıf olmıyacakb. Ve milletler, başlanna nu bu maçı so:o kadros~ ile yapacaktır. 
du. Acaip fey, orada lı:ıvnlıp yatmışım. ması, yenmesi menedilmiıti .. Fakat biz birini geçirmek ihtiyacını duymadan kar- _,,,,_ 

Gecenin zifiri karanlığı Te serinliği be· orada yalnızdık. Onu kopanr ve yerıek, deşçe yaııyacakb. Dünyada kurulu bir BEDE.N TERBJYESi 
ni titretiyordu. içerimde korku namına kimse görmez diye düşündüm. Tıpkı, bü- insan cemiyeti olacakb. Nifak bulunmı- KUP.ASI MAÇLARI 
bir şeyler mevcut değildi. Daha o zaman tün kadınlar gibi hareket etmekten ken• yacakh. Sözün kısası. bütün bunların bi- Millt küme dışında kalan takımlar 
korkuyu tanımamış ve açlığı hisseyleme- dimi menedemedim. ricik mu.ebbibi benim. Bundan dola)'l arasında yapalarak nihay•tlenen ve iz.. 

üzere Yafanın evlerinden birine girer- miştim. Ben sordum: da, uırlardan beri, çekmediğim çile, ... mirden Üçok, Istanbuldan Süleymaniye 
ken Ur.erine ateş edilerek yaralanmıştır. Soğuk artmı~tı ve karnım açıkmııtı. - Yani, ne yapbnız> çirmediğim azap ıekli kalmadı. Şimdi ise, Şişli muhtelit!, Ankaradan Harbtye ve 

TEDHİŞÇİLER Kendisi de yaralı olan tedhişçi kaçmağa Ay ı§ığı, bulunduğum yeri gölgelendir- Hazreti Havva: yevmi mahtere intizar ediyorum. Belki ağlebi ihtim~ yine Ankaradan Gençler 
Bir İngilİZ muvaffak olmuştur. miıti. Uykum arasında, titremelerle mef' . - Elimi uzatarak bir daneaini kopal'- o zaman her teY euaacak ve insanlar, b.. Birli~ takımları arasında bu ay eonun-
poUSini yaraladılar Diğer cihetten Karmel dağı civarında gulken eıcak bir temas içerimi ya'kb, göz- l dım. Ve düşündüm ki, bu meyvalardan nim günahımı affeyliyeceklerdir. da Ankarada 19 mayıs stadyumunda 
Kudils, 12 (A.A) - Bir İngiliz polis Arap köylüleri bir Arap çete reisini ya- lerimi açtım. Sıcak bir mahlukun elek· bir danesinin eksilmesiyle, Tannnm ıev- •Beden Terbiyesi kupam• maçlarının 

memuru bir tedhişçi arabı tevkif etmek kalıynrak polise teslim etmişlerdir. trilc teması kadar kuvvetli benliği beni ket ve azamet hazinelerinden hiç bir şey - BlrMEDI •• yapılacağı ö~entlmiştir. 
E > ==s u S::: a:=.. ---- ~E H R A z-A D bütün hakikatı anlattL Aradan çok vakit kalkmı§. O sırada terzi ilerliyerek: yalvardık, yakardık ve ııeoci zorla aofra· 

Büyük HALK 
-55-

Hikayeleri 

geçmeden vicdan ai:abından öldü, gitti. - Padişahım, demiı. arkada§larımın ya oturttuk. Delik.anlı ıofraya oturduktan 
Oğlum, senin bana anlattıklarını, görü· hepsini dinledin, bir de beni dinle de eğet sonra kendisine berberi görür görmez ne 
yorsun ya, ıen anlatmadan evvel de bi- hikayemi beğenirsen, hem ıiz bu hilclyeyi için evden çıkıp aitmeğe kalkıflığuu ıor
liyordum. Sözlerinin ne kadın doğru ol· dinliyerek eğlenmiı olursunuz, hem de duk. Delikanlı bize ıu hikayeyi anlattı: 
duğunu takdir ettim. Şimdi senden büyük biz zavallılar beliti hayahmı.zı kurtarmıı cBu karpmda oturduiunu 1ıördüiUnüz 
bir ricam var. ikinci kanından doğma bir oluruz, demi~. Padi~ah da csöyle baka- berberden dolayı. vat.anun olan Baidat-
lcüçük kwm daha vardır. Bu kızcağız lım I> diye gürlemi~. da hatana mi.ali görülmemİf ve duyulma• 

konağın kapısı büyük bir gürültü ile açıl- Vali bütün söylediklerime İnandı. Ve öbür kardqılerinden ayn büyüdüğü için mıt belllar geldi. Ayaiımın kırılma.sına 
dı. Bir çok insanların zencirlerle yukarı· delli.l kethüdasını getirtti. Haksız olarak ahlakı hiçte onlarınkine benzemez. TERZtNtN MERAKLI BERBER bu adam eebep oldu. Onun yüzünden 
ya çıktıklarını duyuyordum. Oda oda kesilen elimin diyetini ona ödettikten Onunla evlenmeğe razımısın} Evlen· HtKA.YESt topal kaldım. İ§te bu h.ldiseclen sonra hu 
gezdiler nihayet gelip beni yatağımın maada onu hapsettirdi. Yine vali ile yal- dilden sonra sana bir aylık bağlıyacaiım. berberin bulunduğu evde bulunduğu ıe-
üzerinde buldular. Kaldırdılar. Kollan- ruz kaldık: Benden alacağın para ile me.ut ya~nın. Kambur cüceye rast gelmezden evvel hirde bulunmamağa bin kerre yemin et• 
mı, ayaklarımı kıs kıvrak zenciri erle bağ- Vali hem yüzüme bakıyor, hem ağlı- Bana da hayırlı bir erkek evlat olursun?> tanıdığım bazı arkadaılar tarafından ve- tim. Bugün bu adamı yine karşımda gÖ· 
ladılar. Zabitin biri bana: cSizde bulu- yordu. Bana, coğlum 1 Sana ilk gelen dedi. Ben de valiye cevaben tbana yap· rilen bir ziyafete davetli olarak bulunu- rünce şaşırdım ve yarın sabah erkenden 
nan gerdanlığı valinin kadınları tanıdılar. kadın benim kızımdı. O burada evimde tığınız teklifi sevinçle kabul ederim. Bu yordum. Orada bulunanların hepsi, ter- bu eehri terketmeie karar verdim. Şimdi 
O gerdanlık valinin kızının gerdanlığı büyüdü. Evlenmek çağına varınca onu benim için bir ~reftir. Hatta kendimi bu zi, marangoz, dokumacı gibi esnaf takı- size bu meselenin iç yüzünü anlatayım. 
imiş, gerdanlık ile beraber üç senedenbe- amcasının oğluna vererek Mısıra gönder· kadar lllladete layik görmem• dedim. mından kimselerdi. İçimizde hem elbi- Babam Bagdadın en zengin tüccarların
ri valinin kızı da kaybolmuşmuşl> dedi. dim. Mısırda kocası ölmüş. Kız orada Hemen vali bir hekim çağırdı. Çektiiim sesinin zerafetinden ve hali tavırından es- dan biri idi. Ben ise babamın yegane ev

MACAR MECBURi 
İŞ SERVİSİ 
Budapeşte 13 (A.A) - Mecburt iş 

servisine bir kaç bin genç almacaktll'· 
Bunlar, kısa bir askert hazırlık devre
sinden sonra ziraat ve sanayi i~lerinde 
çalJ§tırılaeak ve Nasyonal - Soııyali.t 
ve dint prensipler dairesinde yeti§tirile
cektil'. ___ ,,n__ 
JIAKALE SAHİBİ 
MAHK'OM OLDU 
Brüksel 11 (A.A) - Van Zeland ~ 

rafından Paul Colin aleyhine açılan nıu
hakeme neticeleruni.§ ve haftalık Cd" 
sandro mecmuQ3.lnda eski b~vekll ale1-
hinde makaleler neşreden Colin 98 b1ıı 
frank tazminat vermeğe mahkQm ol
muştur. 

korkudan tir tir titriyordum. Kendi ken- baştan çıkarıldıktan sonra buraya gel- sıkıntılardan ve acılardan hasta idim. ı,. naf olmadığı belli olan yalnız güzel bir ladı idim. Onun için babam beni çok i r A. L y A il 
dime, cvaliye hakikati olduğu gibi anla- mişti. Bu kızın cahbabımdır> diye sana te çnğırılan hekim siz idiniz> dedi. Deli- delikanlı vardı. Ev sahibi bu delikanlının severdi. Böylece naz içinde büyüdüm. Gazeteci Fransadan 
tırım. Eğer inanırsa beni affeder ve kur- getirdiği daha genç ve daha güzel kız ise, kanlı sözünü bitirince kendisini tedavi et- Bagdatlı olduğunu ıöyledi. Bu delikanlı-, ı1eneler geçti, ufak bir çoeuk iken dinç Ctlıtıl'lllYQP 

.tulurum. Eğer inanmazsa beni öldürtür, lc:endi küçük kız kardeşidir. Onların iki-I tiğim için bana bir kese dolusu altın ver- nın zerafetine diyecek yoktu. Onun yal- bir erkek oldum. Tam o ıırada Hazreti Paris 12 (A.A) _ Hilkilmet Popalo 
zaten ıürdüğüm hayat hayat mıdır ölüm- si de nynı anneci en doğma iki kız kardeı di. Ben de padişahım, bir kar; günlük bir nız bir kusuru vardı: O da topallığı idi. Allah cennete davet ettiği ruhlar araıına Di Roma gazetesinin muhabiri Goncetto 
den çekineyim?> diyordum. idiler ve birbirlerini çok severlerdi. seyahate çıkarak buralara kadar geldim. Nihayet hepimiz sofranın etrafına eıra- babamı da çaiırdı. Babamdan bana bir Petinatto ismindeki Italynn gazetecisıııl 

Valinin sarayına vannca, vali herkezin Bir gün iki kız kıırdcs beraberce çık- Buraya varır varmaz bildiğiniz gibi baıı· landık. Delikanlı da sofraya oturacak çok paralar, mallar. mülkler kaldı. Bag- hudut haricine çıkarmağa karar v~ 
odadan çıkarak kendisini ve beni yalnız mı~lıı.rdı. LA kin kızlnnn büyüğü eve yal- ma kambur cüce felaketi geldi. olanlar arasında bir de berber bulundu- dat da benden ba,ka, benim kadar iyi tir. Fransız gazetecilerinden CuyotnUJJ 
bırakmalarını emretti. Yalnı~ kalınca nız döndü idi. Büyük kız günlerce ağla· Sultan bu hikayeyi de güzel bulmamış. ğunu görünce yanımıza gelmekten vaz- giyinen, benim kadar iyi yiyip içen tek Italyadan çıkarılmasına bir mukabele 
elifinden besine kadar her ııeyi olduğu dı. Küçük kard~inin ne olduğunu ona Gerek ynhudi hekimi. gerek hıristiyan geçti. HattA evden çıkıp gitmeğe kalk- bir insan Claha yoktu. Her güzel §eyi ıe· teşkil etmek ve Petimattonun Fransada 
gibi valiye anlattım. Doğru söz saf alhn çok sorduk. O yalnız ağlıya ağlıy ehil- sarrafı, gerek müslüman kethüdayı, ve mı§h. Gerek ev sahibi, gerek bizler gen- verim. GUzel manzaraları, güzel yazılan, §Üpheli faaliyetine nihayet vermek Uze-

gibidir, çınlayısından safiyeti anl~ılır. meml diyordu. Nihayet bir gün bize gerek terziyi hemen oracıkta astırmaia cin etTafmı 1ardık, ısrar ettik, inat ettik, l.i····~re·b·u-teidibiirllittii"ihaii:ıieil' iilii' 
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Marina'nın sevıncı 

Bu genç, körpe ve haris kız Sebas· 
tiyanonun kendisini düşündüğü haberini 

memnuniyetle karşılamıştı 

la~ nihayet Sebastiyanonun ısrar- Bu gece sarayın yanındaki kilise uyku 
dı.ığu e düştüğü Marinayı bulmuş ol- duası çanını çalar çalmaz ben de saray 
hu .. na ve bunu haber verdiği zaman kapısından çıkacağım .. Artık gece yansı 

0~ bir takdir kazanacağına emin mı olur, sabaha karşı nu olur, ne zaman 
~seviniyordu. döneceğimi . bilmiyorum .. Tabü o saatte 

na: buraya gelip sizi sele serpe yattıiımz 
dir- Şimdi, dedi, Sebastiyano nerede- yatağınızda rahatsız edecek değilim. 
i~· ?'ierede saklanıyor.. Onu görmek Recyo bunları söylerken çapkın göz 

nereye gitmek lazım.. süzüşleri ile de Marinanın körpe ve ha-
llecyo : ris vücudunu ldeta yiyecek imiş, yala-

i'~okrusu ben de pek bilmiyorwn.. yıp yutacakmış gibi süzilyordu. 
Gar lialiç sahillerinde.. Velaherna Marina, fare ile oynıyan kedi gibi iş-
~ına giderken onların dostlarından veli bir hareketle : 
Se .. bir meyhanesi var .. Oraya hazan - Saraya, dedi, ne ı.a.ınan dönerseniz 
be basti.Yano, hazan Yengeç .. Bazan hep buraya gelebilirsiniz. Scbastiyanonun 
ora l'ahe.r geliyorlar. Ben hemen her gün emirlerini öğrenmek ve ona göre hare
ta ~~'-~ir adam yollamak suretiyle sa- ket etmek için icap ederse bütün geceyi 
r:'4CUtl hrıdiseler hakkında malOmat ve- gözümü yummadan gcçirıneğe bazının .. 
~ 0:tunı .. Amma .. Nerede oturuyorlar .. Çünkü Scbastiyano benim için hayatta 

!!rede saklanıyorlar .. Bilmiyorum.. lıer şeydir. 
liaruıa bir milddet düşündü .. Sonra ; Ve Marina bu son cümleyi .söylerken 

~irndl, dedi, siz Sebastiyanoyu ne Recyonun gözlerinin içine öyle bir su-
göreceksiniz? 1 retle baktı ki, eski haydut bu bakış al-

ı-..':. l:tenüz bugün gördüm.. Ve ondan tında rnağlttbiyeti peşin olarak kabul et
~\Uı talimat aldım .. Bir daha dört beş 1 meği tercih etti ve odadan çıktı. 
~ So.nra gitmek istiyordum.. Fakat ı •• BiTMEDİ •• 
lıa'L.- .1§ detişti.. Sizi buldum.. Bunun -
~11ni bizzat kendim götürmek iste- MİR GA.ZETESt 
~sebeple hemen bu akşam da Se- VE T'CJRKİYE-
ttıtı. oyu görmeklip kabilM Bir ar-
basu llı varsa bana söyliyebiliıısin.iz. S.. Sofyadan yazılıyor: 
l'hıe Yanonun emirlerini de ham harfine inkılap Türkiyesi devlet ricalinin mu-
ttıe b~ada .. Bu odada size getireceği- vaffakıyetli siyasetinden bahseden Mir 

elltin olabilirsiniz. 1 gazetesi ezcümle diyor ki: 

Define 
peşinde 

----'--tr·---
1 ki bucuk asır önce 

' mahvolmuf bir şehir 
meydana çıkarılacak 

-*-Nevyorktan yazılıyor: Antil adalarına 
gitmek üzere yüz kiıilik bir sefer heyeti 
vapura binmittir. Heyet, 1660 de balml§ 
olan Jamestow ,ehrini meydana çıkar
mak ma.badiyle yola çıkmaktadır. 

Define arama mevsimi ba§lıyalı bu yd 
da epeyi oluyor. Bir çok yerlerde denize 
dalınmakta, araıbrmalar yapılmaktadır. 

Hedef, vaktiyle batrnıı veya çökmüı olan 
defineleri meydana çıkarmaktır. Fakat, 
bütün bu araşbrmalar arasında, en ente
resanı kaptan Robert Hallin reisliği altın
da yapılacak olan araşbrmadır. Bu heyet 
1680 de batrnıı ve şimdi denizin altında 
11 O metre derinlikte bulunan James• 
town ,ehrine dalgıçlannı indirip define 
çıhrmağa çalı~caktar. 

Deniz altında ve çok derinde bulunan 
bu §elıirde araştırma yapmak kimııt:nin 

aklından geçmemi§tir. Zira, bu kadar de
rinliğe dalabilecek vasıtalar. ancak son 
i1'. yıl içinde icad eclilebilmiştir. Fakat, 
yeni icatlara rağmen, heyetin bapracaiı 
işler ııon derece güçtür. 

Jameatown şehri, müthiı bir fırtınayı 
takip eden bir yet sarsıntısı neticesinde, 
1680 yılında batmış ve sulara gömülmüş· 
tür. Sahilde kalan iki bina, vaktiyle bura
larda büyük bir 4ehir mevcut olduğuna 
fahitlik etmektedı . ~u faciada yüzlerce 
mi, yoksa binlerce kiti mi kurban git
miştir, henüz mahim değildir. 

Jameatown tehri, vaktiyle mühim bir 
transit yeri idi. lepanyol sömürgelerinden 
~elen altın külçeleri bu ıehirde depo edi
lir ve ondan sonra ispanyaya gönderilir
di. Rivayete göre, bu şehir halkı altınlıı 
oymyacak derecede zengin imis. Kap
tan Hallin iddiasına bakılırsa, buradaki biJ:.- ~yır .. Benim söyliyecek şimdilik j c Biz Bulgarlar, yeni Türk diplomasi-

§eYUn k. 1 d b k dim bazı evleri bile altından kurmuşlarmış. n:d yo • cap e erse en en 1 sinin Türk milleti hesabına elde ettiği 
... er Ve Sebasf b' t .... Uın 1 Heyetin yanında götürdüğü dalgıc 

b_ ıyanoyu ızza gorur · muvaffakiyetleri umumiyetle takdir edi-
.. "4!Cyo yerlnd 'b' b' ha t aletleri, ııırf bu araştırma için imal edil-harek . en sıçrar gı. 1 ır yre yoruz. Bu muvaffak1yetlerin ehemmiyeti-

etı yaptı : . b l .1 I k . . . . f t mi~tir. Her dl\lgıç, denizin dibine iner-
- ~ • • • • .• .. .. .. ? nı ve eyne mı e ıymetını ıtira ve es-

n.endinız nu gıder gorursunuz. 1. d. F- L t B""t" b ff ken, icabında kendisini 36 saat yaşatacak 
_ 1:1.... ım e ıyoruz. ıu.a , u un u muva a-

&.1vet.. oksijeni de birlikte indirebilecektir. Dal-
Sakın bö le hır' harek t bul -1 kıyetlerin, aulhçu bir siyaset ve uzağı gö-

y e te unma ~ıcla gemi arasında telefon irtibatı da ola-
~ ... Bu sizin İl'in k tehlik 1i l S _. ren bir diplomasi saye!inde elde edildi-
l'a ~ ço e 0 ur. a "'· • b • 'b 1 d d'"' B Ik ·ı calctır. ~da cariyelerin sureti kat'iyyede izin. gını ve u ıtı ar a a. ıger a an mı - . . .. .. 
~ L-'d Jetleri için t~ik edici bir mahiyette ol- Bu kadar denne İnmektekı guçlukler 
~ ınldı. Her kes olduğu yerde kal-1 alA-d Dal 30 d · t'k bı .. ı.. • • duğunu pek a% kimse kavnyabiliyor. m um ur. gıç metre enn ı ten 

~d b . Bir milletin kuvvetli ve kahraman ol- sonra, anca a ım a ım a§agıyft ıra -1-~ rnecbur tutuluyor. Sız bu vazıyet 1 k d d "' b la 

ba.t g~tın u:adan ç.~UU%.. Hem bız- ması iyi bir şeydir: lakin, bu yüksek va- labilmekte ve bu suretle, gittikçe artan 
'k.. • ege ne luzuın var .. Ara yerde fl d f dak!!> I k d k k f tazyike intibak ettirilmektedir. Ufak bir 
'"l!tl ~e dık b" değil · · ? sı ar an az e ar ı e ere ço ay· 
\>oksa ben sa . ır vasıta mıyım. dalanmak için, bunların uzağı gören bir anza, ölüm demektir. Mesela, 60 veya 

lllJ.\ ~~::n~;!:ı:U m:~yorsunuz .. " diplomasi ve devamlı ve dürüst bir siya- 100 metre derinlikte iken, dalgıcın bur-
..._ S tJ ı d k nu kanamış olsa, ne kendisi buna bir ça-'-~- · - iıe inandun.. Fakat benim de Se- ae e mUterafik olması azım ır. Dö ü-

""'Stly 1 k 1 k d k b k b re bulabilir ve ne de yukardan ona yar-,,.._ tltloya huswı! söyliyeceğim pyler en an arı in ar e en imse, ÜyÜ ir 
"tq' a 1 • d 1 k l F k b k dım etmek imkanı vardır. Kendisini sür-s·· " unları ancak ona ve yalnız iken vıc ansız ı yapmış o ur. a at, u ur· 
b~~~Yebilirim. Siz merak etmeyin .. Ben ı banlar hiç bir fayda temin etmez. atle yukarı çekseler, tazyik.in ini deği~-
t;~dan hu saraydan çok kolay ve teh- Niçin) mesi yüzünden ölür; burnunun kanamaSl 
'titrJ.. ~ sıkmasını ve yine girmesini bili- Bunu harlcea biliyor, lakin, itiraf et- devam edince de, dalgıt,: cihazında bir 
~l · lfatta o kadar ki ... Bu odadan ge- mek cesaretini gösteremiyor. çolc arızalar meydana gelir ki. hu da ölü-

te:-1 . ~~ ve şarap mahzenini ziya- mü intaç eder. 
~hı·Iciittigun zamanlar benim için daha Noye Zümer Sayhana Maamafih, büyük tf'hlikelere rağmen, 

1 elidir bu derinlikte çalıpbilecek on iki dalgıç 

~~.o. b~ yaman kwn tıpla Sebasti- , •DİRİMDE
1

Dö"ÖRlf yÖ:;.• bulmak mümkün olmuştur. 
den b~ıbı esrarlı ve muammalı sözlerin- LU GÖSTEREN BİLGİ_; Fölki~er Beohahter 

k ~ §ey anlamadı ve sustu.. DİK.. 
··~ına: 

bu;:iz, dedi, Sebastiyanoyu demek Sevgili çocuklar .. 
göreceksiniz. \ Okumaya hevesli, fakat kitap ala-n: l!:vet .. Daha doğrusu bugün değil.. mıyacak kardeşleriniz için okudu

~ g:ce .. O meyhaneye geceleri geliyor. • ğunuz mektep kitaplarını çocuk. 
~ ıse gUndüz.leri buradaki vazifemden : Esirgeme kurumuna verirseniz Bil-: 
"e laŞaınam. Fakat gece karanlık bastı : gili ark:ıdaşlarınızı çoğaltmış olur-E 
k sara.. • • 
'<ll"ı J ın resmi ziyaretçilerinin ayak- : sun uz.. : kesildi . d . t ••••••• , ••••••••••••••••••••• , • , ••••••• , • , :'-'+ nu on an sonra se:,bestim ..... _ ·- _ 

~SD§;;sıaw1Jt:1»,U&:>::cl?77!777'L7:JOP~~ 

Kiralık ev 
Göztepe Abdülezel ıokağmda 

31 numaralı bahçe içerisinde 
müstakil bet odalı ve konforu ha
vi bir ev kiralıktır. 

Müracaat: Gazi bulvarı doktor 
Hulusi caddesi 42 numara dit 
doktoru Hatice Azra (1439) --Ve derhal yandaki odaya atıldı. 

- Faribol.. Mistufle .. Krizcstum .. Di
ye haykırdı .. Silah ba.~ına .. Bizi cliişman 

==« 

; Musanın Hayatı 
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Bu Peygamberin hayatı 
makyaj yapılır? 

-+-
Yaz ayları, bol ıııklıdır. Yanola.r, ıpoı 

hareketleri ve muhtelif müsabakalar bu 
aylarda yapıldığı için, kadınlar açık renk 
tuvaletlerini, geniş kenarlı oapkalarmı. 

saçlarını ve çehrelerini bu aylara uydur
mak için, hususi bir itina gösterirler. 

Yalnız bir kişinin değil, bütün bir devrin, 
bir tazyik. zülüm ve itisaf devrinin tarihidir. 

«Adem ile ahır zaman Nebisi Muham- da uyuz ve yüklü bir eşek Mısırın kapı
ınet Mu.ııtafcı araıında gelip geçen. pey- sına dayandılar. 

Bu aylar zarfında, kıpn yorulmuş olan 
nesiçlere ve cilde, tazelik ve serinlik ver• 
mek lazımdır. Bu iki sözün de cgençlib 
kelimesiyle aynı manada olduklarını ha· 
tırlatmağa lüzum var mı} 

gamberlerin saymnı efsane ve din tarihi Kapı muhafızları yollarını kestiler: 
bile bümiyor. - Nereye gidiyorsunuz? 

Hattd bunların (nebi) mi, (veli) mi 
olduklarından bile şüphe ediyor. 

(Peygamberler devri) diyebileceğimiz 
eski ve geri tarihte başlangıç ile son ara
sında tarihe adım ınaletıni§ bir çok pey
gamberler ı:ar. 

Her biri hakkında efsane tarihinin 
masallar düzdüğii, dörder be§er asır ya
§lyan yinnişer otuzar kulaç boyunda 
tasvir edilen bu peygamberler arasında 
akla .en yakın olanları, tesirlerini bugüne 
kadar Y(ı§atmağa. nmvaffak olmuş olan
lardır. nk peygamber olarak tanınan 
Adem babamız, bu şerefi yaratılan ilk 
in.san olmasına borçludur. Ntthtın (Tu
fan> ı. lbrahimin «Nemrud> u, Yakubun 
çocuktan, Yusufun «Zelihcua, Eyübiin 
4'Sabtr> ı, Musanın «Tufan ve Firavmı>u 
Süleymanın «Belkis ile mii1ırii>, lsanın 
«Zekeriya _ Meryem> kombinezonu on
ları tarihte bugüne kadar yaşatmıştır. 
Bundan ba§ka (Mu.ııa), (Isa) ve (Mu
lıammet) biitiin peygamberlerden üstiin 
ol.arak kurdukları dinlM"le diinyayı kap
lıyan üç büyük bölük te_şkil etıni.~lerdi. 
Aralarını asırlar ayıran bu üç biiyilk 
dinin tahlilini yapacak değili:. .. 

Musa, lsa, Muhammed şüphesi,: bü-
vük adamlardır. Birer büyük din kur
muşlardır. Milyonlarca insanı kendile
Tinclcm sonra da yine kenclilerine tiibi 
kılmışlardır. Biiyiik eserler bırakan bu 
büyük insanlamı hayatları da biiyiik 
miicadeleler, biiyiik 1ılidiseler ı•e çok 
dikkate ~ayan 1ıususi11etlerle doıııdur . 
Bunfon bugiinkü medeniyet devrinin fi
kir hürriyeti içinde tahlil değilse bile 
tasvir çok f aydah olur. 

Geri tarihin efsane sahifeleri bi:e yir

'ltıinci ~n geniş mtıh(lyyileli en meş
hur romoncısının haydl dağarcığından 
daha. çok zengin masal kaynağıdırlar. 

( Aleyhii3seldm) Zar arasında bulunan 
mesela bir cLut peygamber:> in devri 
veya (aleyhiilliine) ler qınıfında yer al-
1ııı§ bir cNemrttd> 101, bir «Firavun> un 
iMişamı sadece geri tarih in değil.. Bu
giinkii ve hatta yarın.ki tarihin bile ib-
1•et levhalarından örnek verirler. 

Halk masallarmda meııctıt cHiknıet>e 
mukabil dhı masallarrnda da biiyiik ib
,-etler saklıdır. 

Din tarihinin üç biiyiik peygamberi 
4.Mtısa>, dsa> ııe c.Muhammed> hn.kkın
da. pek çok eaerler yazılmıştır. Fakat 
bunların ekserisi yazılı§ itibariyle ya bir 
dinin nıiida.fcıa.sı veya diğer bir dine hü
cum vesileai te§kil etmişlerdir. 

Mevzuu din çerçevesinden çıkararak 
bu biiyiik tarih ve din adamlarının ha
yatlanm 11ine din ve efsane tarihinin ka
yıtlarından almak suretiyle ve bitaraf 
bir şekilde tetkik okuyan için faydalı 
ve zevkli olacaktır. 
Musanın hcıyatı yalnız bir kişinin ha

vatı değil, bütün bir milletin ve bittiin 
Lir devrin, bir ihtişam, tazyik, .:ulüm, 
isyan ve itisaf devrinin tarihidir. 

-1-

Velid cevap verdi: 
- Şehre.. Pazara .. 
- Nereden geliyorsunuz? 
- Uzaktan.. Horasan taraflarmdan .. 

Buranın yabancısıyız. 

- Belli .. 
- Nereden anladınız? üstümüzün ba-

şı.mızın per~-:anlığından mı? 
- Hayır .. Burada ya~ıyan Beni Israi

lin de sizden kalır yeri yok.. Siz Beni Is
raildcn olmadığınıza göre Mısırlı da de
ğilsiniz. 

- Ya .. Demek burada bütün halk pa
rasız öyle mi? 

- Sersem herif, sana bütün halktan 
değiL Beni Israilden bahsettim. Beni 
lsrailin bütün kazancı bizim için, Mısır
lılar için. Biz, bacağımızı. uzatıp keyfi
mize bakarız. Tarlalarımızı Beni Israil 
sürer. Odunumuzu onlar taşır.. Hatta 
hükümdarımızın, vezirlerinin arabaları
nı bile at yerine onlar çeker. Arkalann
da tıpkı sizin gibi birer yırtık gömlek.. 
Ayakları sizin gibi çıplaktır. Akşama yi
yecek bir lokma ekmek buldular mı hü
kümdarımıza bin şükür ederler. 

Velid, arkadaşı Hamana döndü: 
- Galiba, dedi.. zengin olmak ı::evda

siylc çıktığımız bu gurbet yolunda belalı 
bir diyara dUştlik. 

Cildin temizliğinin doğrudan doğruya 
sıhhi vaziyetle alakalı olduğunu bir kav 
defa söylemiştik. Yazın ilk sıcakları, yor• 
gun kadınlar için bazı te§evvüşlere ve 
yorgunluklara aebebiyet verirler... Buna 
karşı sistemli bir istirahatle mukabele et• 
mek lazımdır. 

Her akoam yemeğinden önce, soyuna
rak ywnupk bir penyuar giymeli ve yü

zü iyice temizledikten sonra iyi cina bir 
krem sürmeli. Sonra da gerek yüzü, ge

rek boyun ve omuzlan. cildi hesliyen bir 

losyonla ovmalı. 
Bunları yaptıktan sonra da karanlalt 

bir odada bir divanın üzerine uzanarak, 
zihin hiç bir oeyle meuul olmamak81%1.Q, 
istirahat etmeli. Iıte bu istirahat devrtıllİ 
eınaaında, besleyici losyon cilde iyice ~04 • 

fuz etmek imkanını bulur. 
y u makiyaja: 
Bu tekilde dinlenmif ve bealenmiı bw 

cilde nasıl bir makiyaj tl\tbik etrneH> 
Yaz aylarında çok gözalıcı bir tekilde 

boyanmak doğru değildir. Bütün itina

lanmızı. yüzümüzün, gözlerimizin ve ai
zımwn tabii görünmeleri hususuna sarfet· 
meliyiz. Faraza göz kapaklarını boya· 
maktansa, bir damla yağla cilalamal Sonra elindeki değneği: 

- Deh!... tercihe pyandır. Kirpikleri parlatmak 
Diye uyuz eşeğine dürterek şehre gir- için de yağ kullanabilininiz ve böylelik· 

mek istedi. le Rimmelin yorgunluğunu gidermiı ol .... 
Kapıcı bu sefer Velidin kolundan ya- ruz. Bununla beraber, kirpiklerin renkleri 

kaladı. Sert bir sesle: soluk,., kozmantik sürecek yerde bun-
- Sağır mısın be herif.. dedi.. Sana lara boyıyabilirsiniz. 

nereye dedim! Dudaklar ve yanaklar iÇin ruju bü.-
Velid kızdı: bütün terketmek pek de doğru olmu. 
- Ne laf anlamaz adamsın .. Yabancı- Fakat cşeffaf> genç ve taze bir kanın ya

yız, Horasandan geliyoruz ve Mısır pa- naklara vereceği panlbyı habrlatan bir 
zarına gidiyoruz. ruj seçmek doğru olur. Suni renkler ... 

- Bu uyuz eşeğin yükü ne? cak geceleri, avizelerin çiğ lflklan altm-
- Kavun .. 
- Ne biçim şeymiş o? 
Velid, eşeğin iki tarafına asılı küfe-

lerden birinden bir kavun çıkardı. 
- Işte bu ... 
- Yenir mi? 
- Bal gibi.. Bak bir parça keseyim de 

tat. 
Mısırda kavun yoktu .. Mısırlı kapıcı 

ilk defa tattığı kavuna bayıldı. 
- Sahi gUzelmiş .. dedi. Haydi baç ve-

rin de geçin. 
- Ne baçı? 
- Biz burada şehre giren bütün yi-

yeceklerden beşte bir baç alırız. 
Velid şaşırdı: 
- Aman yapmayın .. dedi. Biz bu ka

vunları ta nereden getiriyoruz. Onları 

da güzel görünür. 

BEY AZ KREPDöŞENDEN YA
PILMIS YAKALARI TE

MiZLEME USULU 

Roba dikilmit olan krepdöıen yaka
lar çok güzel durur ama, bunlan temme
mek de baılı bapna bir meseledir. F.a 
baait çare, yakayı söktükten aonra aabun
lu su ile yıkamak ve henüz nemli iken çok 
sıcak bir ütü ile hafifçe ütülemektir. Eğe. 
yakayı iki tane yapıp değiftire değittiıre 
kullanırsanız., bu külfetten uzun zaman 

için kurtulmuı olursunuz. 

KOÇUK TAVSiYELER 

Tımaklann kırılmaması için, bunlan 
burada yok diye pahalı satıp parasile . ... 

v T h 1 nnı da be- her akpm ılık zeytınyagına babrmalı ye sermaye yapacagız.. o um a 
raber getirdik. Burada gelecek sene beş dakika müddetle yağın içinde tutmalı 
bunlardan çok yetiştireceğiz .. O zaman yahut da birer ka~v~ k~ıığı. zeytinyaia, 
size istediğiniz kadar veririz. ~~etone ve etherı bırbırlenne kanfbnp 
Şimdi elimizden bunun beşte birini ıyıce çalkaladıktan sonra tırnaklan bu 

alırsanız bizim halimiz nice olur... mahlule babnnalı. 

* Ellerin terlemesi bilhassa yazın çok •• Bl2'MEDİ •• 
önde Velid, arkada Haman, ortaların- müziç bir haldir ve bu, insanın çalııma· 

- • sını da güçlqtirir. Bnu önlemek için e'Y• 
- Hey .. Diiran usta .. Uykudan uyan- Kırın kapıyı 

- ·· vell ellerinizi iyi bir sabunla yılcayımz. 
rnaklığın için otelinin kapısını kırmak Otelci uşaklarına sehlendi : 

An Kazma! 
Sonra da 90 gram kolonya ıuyuna kll!'lf-

ye bağırsaklannı deşmek mi lwm ge- - Piyer.. tuvan.. annızı, .. 15 • d b llad l>EMIR MASKE k ' u ık tıracagınız gram teınture e e o-
lece . • çapalannızı alınız.. Bu serserileri .uı.y 

X.L Otelci henüz yatmış ve ilk uykusuna oldukları gibi karşılıyalım.. nele ellerinizi günde;ç defa ovuıturunuz. 
BİR RÜYANIN SONU dalmış olduğundan Rozarjın bu tehdidi- On DcirdüncU Lui, Rozarjın bu sert 

b:ı.stı .. 

B d d 
Muslinden yapılmıı perdeleri temizlo-

ütün eha ve fedakarlığına rağmen nl uymamıştı. Fakat kralın maiyeti o hareketinden memnun olmamıştı.. Mü- . . . ~ 
Ve macera fOffiaOJ l\i, mücadeleyi göze aldığı parti.. Kralın kadar fazla gUrültü ettiler ki nihayct ldahaleye lüzum gbrdü.. mek tçın, bunları ılık aa~u~lu s~ ıle gu--

partisi çok kuvvetli idi.. uyanarak pençereye geldi. - Otelci efendi, dedi, bana refakat z~lce yıkadıktan ... sonra, ~çıne bır parça 

- 198 -- Kral, son Mdiselerin üzerinde bAsıl Ro7.arj onu görünce daha sert haykır- eden bu binbaşının sert sözlerinden mil· ımke ka.~arak. soguk. su ıle durulayınız. 
hı ettiği tesir ve sinir hastalığı içinde bü- dı : teessir olmayın .. Bizi otelinize misafir Beyaz >:11nden .~attanıyele~ de a:nı §ekil-

~~llse~Yör Luinin vadi üzerine geçi- atlamış ve yola çıkmıştı. tün gün at üstünde koşmaktan yorulnıı- - Derhal kapıyı açacak mısın yoksa alın .. Nadim olmazsınız.. ~~ ~emizlenebılır1 fakat sırke lazım de-
li \tU InUstakbcl mesut anlan mı? .. HA- Bir müddet sonra etraf gecenin sü- yor .. Ancak geceleri ilk rast geldikleri oteline ateş verelim mi? Düran usta, hemen bütün otelciler gi- gildır. 
ti~Udunda sıcaklığını hissettiği sev- kfuı ve sükô.netine bürünmüştü. Uzak- menzilin arabasına binmek ve bununla Düran usta bu gürültülere papuç bı- bi parayı severdi. Bu tatlı sözler ve dol- * 
~l kolları arasında geçirdiği tatlı da-

1 
laşan at nnlı sesleri artık duyulmaz ol- yoluna devam etmek suretiyl" biraz rakmak istemedi.. gun kAr vaadi onu yumuşattı .. Bir elin- Siyah krepdö~in kaplı iskarpinleri te· 

lehıuc l1rı .ını? Yoksa gittikçe yaklaşan muştu.. uyuyor ve dinleniyordu. Uyandığı za. - Eğer, dedi, bağırmakta devam ede- de şamdan bir elinde başından çıkardığı mizlemenin çaresi, bunları benzine hah· 
1\>o=y~ mi? Böylece aradan bir miiddet geçti. man ise arabadan tekrar atına atlıyor- cek olursanız buraya zaptiyelerin gel- gecelik takkesi kapıyı açarak eşikte be- rılmıı bir pamuk parçasiyle silmektir. 

içinde b· u. ~Ulya ve rüyasından otel İvon, tamamen müsterih ve yine so- du .. Bu suretle Monsenyör Luiyi takip mesine sebep olacaksını7... lirdi. * 
'esler ... trbın arkasına gidip gelen ayak yunmadan yatağına uzandı. eden kafile biratl bile istirahat etmiyor- - Gelsinler .. o zaman seni yakalatıp - Buyurun muhterem asilzadeler... Kireçli su, emay kapların dibinde bir 

ı ıle ayıldı .. ()~lin 
1 

Birden, İvon yatağı üzerinde dimdik du. Onların Korkalk.iyere böyle erken astırmak benim için daha kolay olur. dedi, otelim emirlerinize lmadedir. kireç tabakan bırakır. Bunu gidermek 
l!esler· d nv usunda at kişnemeleri, uşak doğruldu.. vilrutlar1 ve İvonun yaptığı hesapları Otelci alaylı ve .fakat hiddetli bir ses- Rozarj, kendisini sakin göstermeğe için bir parça suya acide chlorljdripue ka-
l 'ia~ğı~~du .. f Dışanda, sokak kısmında ve otelin altUst etıniş olmaları işte bu yüzdendi. le : çalışarak homurdandı.. nşbrarak kabın içine dökünüz. Bir müd-
u.. an ırlayarak pençereye koı- önünde müthiş gürültüler aksetmişti. Rozarj, muvaffakıyetsizliğini ve yap- - Sen kendi kafanın derdine dilş... - Ala .. Hele şarabın nefis, kilerin det aonra beyazımsı bir toz teııekkül etti-
l><'ı·<lel . Bu gürültüler bağırışmalardan, küfür ve tığı büyUk gafı tamir etmek için yolda dedi. dolgun ise kUstahlığını aHederiz. ğini ~öreceksiniz. Bol su ile kabı çalkala-
?vron<ıe:: .. hafif~ aralıkladı.. kılınç seslerinden geliyordu. rast geldiklerinden cebir, sopa, ölüm Çünkil, İvonun kendisine verdigi res- Bir An içinde büyük salondaki uzun yıp bu tozu temizleYini:r.. 

l'or Luıyi, atına binmezden Yatağından fırlayan genç kadın doğ- tehdidi ile para tophyordu. m1 emimam.elere güveniyordu. masa üzerine uşaklar beyaz örtüyü yay- * 
• • otelin k di bul l b b k d 1 ğuk ı u 1 en unduğu pençereye ı-uca pençereye koştu. Ve böylece Monsenyör Lui oteli ter- Rozarj kudurur gibi uludu : m~ ar, ir ta a 0 usu so v tavuk Bir cam !tabakayı delmek icin, yarım 

tl;::ını çevirdiğini, sağ elini ağzı- Oradan oraya koşuşan mcşaleli in- kettikten biraz sonra buraya gel..rniş bu- -Köpek.. Bizi tehdit mi ediyorsun.. sövüşil, büyük bir parça jambon ve mü- patates içerisine istediğiniz büyüklilk-
. krck Parmaklarını dudaklarına sanların arasında oteli böyle ve Adeta lunuyorlardı. - Köpek sensin ve icıte size kapunı teaddit tabaklarda mcyvalarla sofrayı te bir d"lik açar ve camın üzerine kor-
ı ~. s . 1 ~· ~ 

' <ı bus . ~~tiy e gizli bir buse, bir muhasara altına almış olanlan tanıdı. Rozarj, otelcinin adını levhasının üze- açmıyorum.. doldurmuşlar, bir çok şarap şişeleri ile sunuz. Sonra bu delibe kurşunu eriterek 
• CSl gonderdiğini gördil. - Kral.. Rozarj!.. Diye mırıldandı .. rinde ve meşale ışığı altında okumuş Bunun üzerine Rözarj maiyetine emlr de süslemişlerdi. akıtırsanız cam gayet muntazam olarak 

8'ına Mahvolduk.. olduiu için baiınr &ibi sesi ile çaiırdı: verdi: - B!rJIBDJ - delinir. 

hüyük 
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Mazinin · Dersi 
lngiltere ve Almanya 

"Artık geri dönmek İnikinsızdır,, 
(Yazan: Sabık lngiliz hariciye nazırı Eden) 

cAlmanyada mektepler, matbuat ve 
1 

Bununla beraber maalesef, lngilizlerin gilterenin mesuliyeti ile bugünkü mesuli
mizah gazeteleri vasıtasiyle tedricen öyle göstereceklerini bildikleri dürüstlük ve yetleri arasındaki fark üzerinde israr et
bir Jngiliz tasavvuru yaratılmıştı ki acı azim hususunda Almanya aynı şekilde mekle milli bir hizmette bulunmuştur. 

k ·· ·· · k dd d" B du··.,u··nmemektedı"r. Her yandan itimat- , Geçen sene lngilterenin Çek-Slovakyaya bir in isara goturmcsı mu a er ı. u :v 

manasızlık yava§ ve devamlı bir surette sızlık alametlerile karşılaşmaktayız. Ma· karşı, Milletler cemiyeti paktı dvolayısile 
Alman hayatının her sahasına yayılmı;i· hir bir propaganda her gün bu tohumu diğer milletlerle birlikte paylaşbgı mesu
tır. Bunun neticesi şu olmuştur ki Alman- serpmektedir. Bu karşı konulması lazım- liyet müstesna, doğrudan doğruya teah
yada Ingilizlerin hakiki kıymeti takdir gelen bir tehlikedir, aksi halde bütün hütleri yoktu. Bugün, Almanyayı Polon
edilmiş ve biz bu hatayı pahalı ödemişiz· dünya için felaketli akibetler doğurabi· yaya bağlıyan teahhütler sarihtir ve iyi
CJir.> lir. Humty • Dumptynin cpertavsun ce tayin edilmiştir. Üstelik, lngiltere ile 

Hitler, Mein Kamfda, harpten önceki isimli eserinde verdiği değerli nasihata Polonya arasında bir anlaşmanın mevcu
Almanyada kullanılan propaganda me- uymalıyız. Filh"kika zamanımızın girift- diyeti geçen son baharda Alman şansöl
todlarını işte yukandaki tabirlerle itham liklerind~n sıyrılmak için hu ~şmaz bir yesi tarafından lngiliz başvekiline "Veril
etmiştir. cMaalesef 1 diye devam ediyor, rehber tC§kil eder: miş olan vaadin yerine getirilmemesinin 
bizim ülvi tarih profesörlerimiz Jngiliz cOnlara bir kerre söyledim, iki kerre bir neticesidir. 

l d. L d H l 0 f k 29 Haziranda irad imparatorluğu kadar kudretli bir orga· söy e ım, or a ı a ıın, 

nizmi sırf hiyle ve düzenbazlık yoliyle cBeni dinlemek iıtemiyorlardı, ettiği tarihi nutukta verdiği teminatta 
-riicuda getirmenin imkansız olduğu dü- «Onlara çok yük.ek ıesle ve çok vazıh yanlış anlamıya müsait bir taraf yoktu 
ıüncesini talebelerine aşılamasını bilme- olarak ıöyledim, ve hariciye nazınm dinlemiş olanların 
Cliler.> «Oradan gittim ve bunu onlann ku- hiç biri fU ıözleri ne derin bir samimiyet 

Vazih olduiu lr.adar haklı olan hu ten- laklanna haykırdım.> ve kanaatle ıöylemiı olduğundan ıüphe 
~ halen Alman propagandası tarafın· Bununla beraber, lngiltere, prki Av- edemezdi. cBen memlekette tam bir ıu

'dan kullanı1an metodlarla tam bir tezad nıpa devletlerine karıı almış olduğu te· rette ve hep birlikte beklenilen, fakat hq
balindedir. B. Hitler bizzat kendi ihtar· ahhütleri yerine getirmek azminde oldu- ka yerlerde belki ayni derecede an1~ı1-
larmı ihmal etmektedir. Uzak prkta in· ğu hakkındaki ifadesinin itimad uyandır- mış olmıyan feY, ileride bir tecavüz ha

siliz tebaalanna yapılan nalayik muame• maaını iatiyoraa, bunun aksine inandır- linde, bizim ona mukavemet etmek hu
leler Dr. Cöbbelı tarahndan lnıiliz im· mak için bugün ileri sürülen delilleri he- susunda ıiriımiı olduğumuz tealıhüdü 
paratorluğunun tereddisinin aıi1r.ar bir aaba katması kap eder. Hakikat ıudur yerine getirmek üzere derhal kovvetleri
CleliJi diye ıevinçle lc.arıılanmakta ve Al- ki Münih anlaşmaıı muhtelif memleket- mizin tamamını ortaya atmıya azınetmiı 
~n matbuab, disiplinli olarak koro ha- lerde muhtelif ıekillerde tefıir edilmiş- olduğumuzdur.> 

)inde haykırmaktadır. tir. lngilterede milletin ekseriyeti bunu işte Alman hükümetine her vasİta ile 
Bütün bu propaganda orjisin'de bol~- Almanyanın Avrupadaki toprak talep- anlablması 1&.zım gelen feY bu ana haki

'rizm aleyhinde tek kelime tel&ffuz edil- terinin nihai safhası olarak kabul etmiş- kattir. Emerson bir gün lngiliz hakkında 
m~diğini unutmamalıyız. Umumiyetle de- tir. lngiliz naz.ırlan vatandaşlanna tam şöyle yazıyodu: cO kanaattayım ki lngi
mokrasiler ve huıusiyle lngiltere tek bir huzurla izah ediyorlardı ki Çek-Slo- liz, bütün milletler içinde, ayakkabılan 

hl.-defi teşkil et~ektedir. Kızıl tehlike or• vakya buna rıza göstermekle daha kuv- üzerine en sağlam baaanıdır.> Her lngi
tadan kalkmıı görünmektedir; onun ro• vetlenecektir. Çünkü hudutları içinde Al- liz bugün ıuurunda ve vicdanında pek iyi 

lünü ikmal etmiı olduğu §Üphesizdir. man azlığı kalmıyacakbr. taltdir eder ki bu lngiliz milleti hakkında 
1914 de kadar: Bununla beraber Almanyada ve orta her zamankinden ziyade bir hakikattir. 
Burada biz, gerçi enternasyonal siya- Avrupanın bazı kısımlarında, bu anlaş- Bununla beraber, yalnız lngilizlerin bu-

ıetin bir ba,ka sahasında, 1914 harbini manın metni bazan derhal ve açıkça iz- nu idrak etmeleri değil, fakat, diğer mil
intaç etmit olan bütün yanlıı hesap un- har edilen başka bir tefsire tabi tutuldu. letler ve hükümetlerin de buna kani ol
aurlariyle karıı karııya bulunuyoruz. Or- Münih anla.ımasının, bundan böyle lngil- malan lazımdır. Bu itibarla, lngilterenin 
ta halli Jngiliz için, lngilterenin tereddisi tere ile Fransanın orta Avrupa hadisele- girişmiş olduğu teahhütleri yerine getir

hallındaki bütün masallar hazin bir mü· riyle alakalanmıyacaklanna delalet ettiği miye ciddi surette az!lletmiı olduğunu 

ialatadır. Fakat, uzak prltta veya Av- ileri sürülüyordu. Münib anlaşmasının ak- gösterecek ıiyasl ve askeri her tedbir, 
nıpada huıule gelen dıı ıiyaset hadiae· dini hemen takiben Berlinde toplanan el- ihtar mahiyetinde ortaya atabileceği her 
leri karşısında lngiliz hükümetinin alması çiler konferansı bu hayali kuvvetlendir- delil sulh için bir yardımdır. Bu tedbirle-
)izımgelen hareket tarzı hususunda hiç di. rin bir tekini ihmal etmek affedilmez bir 
ppheeiz anlaşmazlıklar olmUflur. Filha· GERiYE DÖNMEK harp tehlikesine kendimizi maruz bırak-
kika bu neviden görüş farklan hür bir IMKANSIZDIR. mak olur ... 
toplulukta önüne geçilmez ıeylerdendir. Vinston Çurçil geçen son baharda in-

Mst. Mevki Komutanı 
iki bin gencimizin neşe içinde talim 
gördüğü askerlik kamplarını teftisetti 

Paria. Soir 

Balıklıova 
cinayeti 
---~·---

Bundan dört gece evvel Urla kazası-
nın Balıklı ova köyünde, bir bağ kule
sinde karısının yanında uyumakta olan 
Hüseyin oğlu Ahmet Şenerin feci bir 
cinayete kurban gittiğini haber vermiş
tik. 

Esrarengiz bir mahiyet taşıyan bu ci
nayet hfila müphemiyetini muhafaza et
mekle beraber suçlu olarak üç kişi tev
klf edilmiştir. Ahmet Şenerin karısının 
yanında ve yatakta öldürülmüş olması, 
katil filinin tabanca ile ika edilmesi, za
bıtanın ve Urla adliyesinin bu mevzuu 
ehemmiyetle tetkik eylemesini icap et
tirmiştir. 

Zabıtarun ve adliyenin müşterek tah
kikatlaz:ı sonunda üç kişi hakkında tah

~ kikata başlanmıştır. Bunlar ayni köyde 

İNCi SAHİFEDE dahilind ... to_lan__..~b-il~--~ ........ .;...a.~-uka--"-'d oturan Karaburunlu Hamit oğlu Salih 
- BAŞTARAFI 1 . -ı e p a eccgını, en m - Kartal Kon anın K hisar kazasının 
bir hazla yapmaktadırlar. Bilhassa ta- des vazifenin askerlik vazifesi olduğunu • .. . Y oç 

1 
da Yusuf 

da ·· t il tI · ıl cak kı .. l l :ı_ Camili koyünden 26 yaş arın lim ve terbiye hususun gos er en - , vecıze say a ymettar soz er e ı.ıö· • • • • iinden 
tizlik gayet yerindedir ve müsbet neti- de eyledikten sonra, askerliğin birinci Vahittin ~gan v.e Balıklı ova köy 
celer vermektedir. şart ve vazifesi itaat olduğunu ve giyi- Mehmet oglu Ali Baysaldır. . 
Yarın yurd müdafaasında vazife ala- len bu şerefli elbisenin kıymetinin ga- Adliyeye verilen ilç suçludan A~ 

cak ol~ bu genrler daha şimdiden as- yet büyük bulunduğunu beyan eylemiş- Baysal Sulh hAkiml.iği karariyle tevkif 
, ' dilini d.. 1 · h kkı daki tahkikatın kerlik hayatını sevmişler, benimsemişler !erdir. e Ş, ıger erı a n . 

ve yarına hazırlanmışlardır. Netice Gençlik gruplarına, bir babanın evlit- gayri mevkuf olarak devamı karargır 
Umitlidir. lanna vereceği nasihatlerin en mühim- olmuştur. 

TEFTİŞ.. lerini veren komutan, çadırları, yemek CİNAYET SEBEBİ 
Müstahkem mevki komutanı tümge- masalarını gezmiş, en ufak noktalarla 

ııeral Rasim Aktoğu, refakatlerinde kur- alakadar olmuş ve gençlere muvaffnkı
nıay yüzbaşı Kemal Duraman ve yaver- yet dileyerek kamptan a~Tılrnıştır. Genç
leri yüz.başı Hıf-.a bulunduğu halde as- ler, komutanı hararetle uğurlamışlardır. 
kerlik kamplarını teftiş buyurmu~lardır. ~C7.7XL.f///,..LZ/; 

Genç erler büyük bir disiplin havası /lan 
İçinde parlak bir teftiş vermişlerdir. 

Komutan Kızılçullu civarındaki Kül
tür lisesi kampında uzun müddet te
vakkuf ederek, talimlerle meşgul bul -
nan talebeyi fıni bir teftişten geçirmiş, 

talebe arasına girmiş ve kendilerine hi
taplarda bulunmuşlardır. 

Komutan, nasılsınız yavrularun, diye 
söze başlıyarak bütün ilimlerin vatan 
müdafm:ısı ve vatan tf'rakkisi çcrçivesi 

iZMiR VCiiHCV HO· 
~ rERLİGİNDEN : 

l\lcmurin kanunundaki evsaf \'e şe
raiti cami ve Noter dairesinde çalı

" şabilecek evsafta üç memur alına
~ caktır. Taliplerin üç gün içinde dai

remize müracaatlcri. 
(1459) -· 

Bu cinayetin ikama sebep ~edir? 
Ortada iki ihtimal mevcuttur.. Bun

lar: 

1 - Maktulün suçluların eşleriyle 
alakadar olduğu köyde şayi olmuştur ... 
Bu şayia dedikodu halinde ağızdan ağı
za dolaşmaktadır. 

2 - Suçluların, maktulün eşiyle ala
kadar oldukları ve bu kadına sahip ol
mak düşüncesiyle bu cinayeti işledikle
ri söylenmektedir. 

Adliye tahkikatı devam etmektedir .. 
Adaletin tecelli edeceği ve suçluların 
muhakemelerinin İzmir ağır ceza mah
kemesinde görüleceği anlaşılıru§tır. 

Yurdun her tarafında nefasetiyle tanınan 

URFA YAGI 
Hakiki Urfa yağı nasıl hazırlanır ? 
piyasaya sürülen yağların iç yüzü 

Dolaplıkuyuda 
cinayet . 
-- ı-?-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ sA.BtFEDE 

mamasını istiyordu. 
Kasap Mustafa Karagülle evvelki 

ce dükkAnı önünde bulunduğu sırada 
kaçakçısı Abdurrahman oradan g · 
ve elindeki kayı§la Mustafaya vuruyot· 

Mustafa, nefsini müdafaa için y 
aldığı bir taşı Abdurrahmana atı>"' 
Abdurrahman kaçıyor ve Mustafa oıı 
takibe başlıyor. 

İki iş rakibi bir aralıkta tekrar bo~ 
mağa başlıyorlar. Bu sırada Abdıırraı
man kasaturasını çıkararak Mustafa , 
ı·agüllenin başına saplıyor .. Bu kafi .g: 
memiş gibi vücudunun diğer yerlerill 
de ağır yaralar açıyor ve kaçıyor. 

Yaralı hadiseden sonra memleket }ı)I 
tanesine kaldırılmış, tedavi altına ııİıt 
mıştır. Yaraları ağırdır, fazla kan le~ 
betmiştir. 

Dün akşam adliyede dinlenen bir f' 
bit üadesine nazaran Abdurrahman ~ 
tığı sırada yaralıya : · 

- Bu yaptığım azdır, ben sana g'iP 
teriri.m .. Yine vuracağım .. 

Demiştir. Bu şahit, suçlunun e~ 
Ur/o. 11eni belediye otd, sinema ve parkı kasaturayı gördüğünU söylemektedir· 

Urfa (Husuai) - Köylü kız, Huan klf kabağı tabir edilen bir nevi kabak Suçlu aranmaktadır. 
ovuamı senit ahumda davanndan ıij.. vardır ki yai tüccarlan bu kabaklardan -.:.-

tünü ahtaP aiileldere itina ile lajdddan azamt miktarda istifade ederler. Öy)e Bir zimmet davası 
sonra tuhıia doldurur ·.-e onu ommlıya- ki, bu kabaklar bir kazan içerisinde iyice Zimmetine 1200 lira geçirme~n; 
rak evine setirir. EYYeli. temiz tülbentler- kaynatılır süzülerek. vtortu atılır. Rengi lu ol~ ~ğır ~ya verilen 1:0 "' 
den seçirir, sonra kalaylı bir tencereye yaidan fark.sız oJdugundan hu kabak- posta mudüril Ali Şan hakkındaki r4'1 
k arak ocaim tizerine hindir.ek atep lardan istihaal edilen mayi yağlara katı- vaya dün başlanmıştır. Suçlu ve 
~ lır ve husuıi küreldere güzelce çarpılarak ifadede açığı olmadığını, müfettişin ı" 

y Sü; fıkır fıkır kaynadıktan ıonra indi- yek.diieriyle iyice imtizaç ettirildikten rezle açık çıkardığını, para ~ 
rerek ılık bir hale gelince içine mikdarı- ıonrll tenekelere konularak üzerine Urfa g~yet ~ki ?,ldu~u ve kolay~~" tf' 

' • · · k ıl A k · d bileceğin] soylemış ve kasanın te~ na göre hır veya ıkı kapk akran konur. 7ağı eti eti yapııtır ır. rtı ıcap e en tirilm sini . temiştir 

Bu mayadrc. O vaziyet~e bıra~an .IÜt yerlere aevkiyat biıılar. Bu ~ep ~bul ~lmi.ştlr. ~ 
dört beı saat zarfında yogurt halıne ıırer URFA YAel BOZULUYOR tetkik edilecektir. 
sabaha kadar beklene daha iyi olur ve 
daha fazla katılaıır. Bundan ıonra yayılı: Fakat bu kabaklar her mevsimde bulun- lZMIR ASKERi.iP Şfl' 

madığından ilik yağlan ve iç yağlarından BESİNDEN : 
istifade eden bazı tüccarlar vardır. An- "" 

ameliyesi başlar. 

YAYIK NEDiR ? 
1335 doğumlu ve bunlarla muameltr lattığım gibi daha bin bir çeşit maddeler t..1w 

tAbi yerli ve yabancı eratın son yo,_ Yayık llkbahar mevsiminde köy ıa· ilave edilerek. güzelim nefis yağlarımızın ~ 
masını yapan askerlik meclisi 1 teIJ1Jll 

bahlarının güzel husuıiyetlerinden birini 
teşkil .eden zevkli bir alemdir. 

kalitesi berbat bir hale girer. __ ıı -t 
939 tarihinden itibaren şubede v~e) 

Bugün bu yüzdendir ki Urfa yağlan başlamıştır ... Şehir mıntakalara ~ 
piyasada günbegün kıymetini ve rağbeti- edilerek kaza merkez.inin 15 temmuz 1139 

madan bitmiş olur. Yayık çalkamak sa- ni kaybetmektedir. tarihine kadar müracaatleri gazeteleri• 

Yayık şafakla başlar fakat güneş "doğ-

bahın erinde genç kızlara verilen zevkli 
bir vazifedir. Bunun için her köylünün 
evinde üç ağaçtan müteşelckil küçük bir 
yayık ıehpası vardır. Alı:şamdan ihzar 
edilen yoğurt sabahleyin hemen tuluğa 

konur. Tuluk, tulum halinde koyundan 

Ve bunun içindir ki Urfada halkın ek.- ilfuı edildiği halde henüz bu mıntaka ft!S' 
serisi yağını köylülerden tuluk içerisinde hallelerinden bir çoklarının gelmediıJt' 
tedarik ederler. Yalnız bu yağlar köy)ü. ri görülmüştür. 
den alınınc. evlerde hazan tekrar eritİ- Gerek ilk yoklama ve gerek son yo1'' 
}erek küplere konulur ki bu katiyen doğ- lamaya gelmiyenler hakkında askerl~ 
ru değildir. Çünkü ikinci bir defa eriti- kanununun ceza maddesi tatbik ~~ 

yüzülmüş bir deridir. Yağ, yoğurt ve sütl~ 

bu tuluk arasında cinsi bir karabet oldu
ğundan Urfada tuluk yağı çok meşhur 
ve makbuldur. 

len yağ mutlak surette bozulacaktır. ceğinden erlerin mağduriyetine ınah 

YAt; NASIL BOZULUR ? 

kalmamak üzere biHJ.mum yerli ve ys' 
hancı 1335 doğumluların muayyen P 
lerde meclise müracaatlerl bir kerre oS' 

Yağ, hem çok soğuktan, hem de çok. ha ilfuı olunur. 
eder. 

Çünkü tuluk yağı çok güzel muhafaza 

Yoğurt dolu tuluk, lrnrulu ıehpaya ip
le asılır köylü kızı tuluğun tutamak ma

hallinden yapışarak ileri geri sallamak su
retile yayığını çalkalarken aynı zamanda 
sabah jimnastiğini de yapını§ olur. 

~;;:;a:k~::~:;~r s::;~~~:n 1;::;!;:ıy:! r ___ B ___ O ___ R ___ S ___ A __ :il_ı. 
hiç bir işe yaramaz. ~ 

Yağ tenekelerde muhafaza edilm~me· 

Güneşten evvel hemen heı· evin önün
de görülen bu canlı çalışma sahnesini 
seyretmek çok zevkli olur. 

lidir. Teneke yağın düşmanıdır!. 

Bahusus eskiden yağ konulmuş bir te-
nekeye tekrar yağ koymamalıdır. 

Bazı yağcılar yağ tenekelerini kepekle 

Yayık yapıldıkça tuluk içerisinde yu- masında mahzur görmezler bu tamamen 
murta büyüklüğünde parça parça tere- yanlıştır. • 

temizledikten sonra tekrar yağ konul-

yağları vücuda gelir ve yağla ayran yek
diğerinden ayrılmış olur. 

Her gün ya>·ıktan çıkan yağlar, tuzla
narak temiz bir yerde biriktirilir ve gü
zelce muhafaza edilir. Urfada her köy
lü kızın esas vazifesi akşam sütünü sağ
mak, sabahleyin yayığını yapmaktan iba
rettir. 

Biriktirilen yağlar hafta başında bü
yük bir kazan içerisinde eritilir. Fakat 

Pazardan teneke ile alınan yağ evde 
hemen boşaltılmalı fakat yağı evde tek-
rar eritmemelidir. 

Fena yağ tekrar eritmekle iyi olmaz 
daha fazla bo~ulur. iyi yağ dahi tekrar 
eritildi mi aynı suretle bozulmağa mah
kum olur!. 

EVLERDE Y Ac NASIL MUHA
FAZA EDILMEUDIR ? 

bu ateş gayet hafiftir. Süt gibi kaynatıl- Yağ pazardan geldi mi mümkünse 
maz. Yağ kaynarsa tane tane olur ve bo- topraktan mamUI kullanılmamış mücel

zulur. la küplerde muhafaza etmeli ancak ye-
Esasen ustalık yağın eritilmesindedir. meğe konulurken miktarı kafi yağ erit· 

Bu iıe analar babalar bizzat nezaret eder- meli ve yemeğe konulmalıdır. 
ler. Yağ küpleri pekmezle aşar yapJırsa 
Yağ eritildikten sonrd ilzerinde bir takım yağı çok güzel besler. 

kefler peyda olur. Bu kefler kerkifle alı- AŞAR NEDiR ? 
narak atılır. Bu suretle erimiz yağ aoğu-
duktan sonra tekrar annesinin ~arnına Topraktan mamul kullanılmamış ye· 
ı;rirer yani tuluğa doldurulur. Ve kasa- ıil mücella yağ küpünün büyüklüğüne 
baya satışa gelir. işte dünyanın en temiz göre yetergesi kadar pekmez kaynatı1ır 
ve en nefis yağı böyle hazırlanır. Urfada buna akıt tabir ederler. 

Sanatkar köylü, aynı zamanda çok ta Pekmez fazla kaynarsa akit yanar bu-
kanaatkardır. Gayet ucuz bir fiatla yağı- na dikkat etmek lazımdır. Akıt el daya

nı tüccara teslim eder. nacalc kadar soğuyunca kiipün içerisi gü-

"ÜZÜM 

242 Albayrak ti. 
201 M. j. Taranto 
153 j. E. Kohen 
596 Yekfuı 

694064 i Dünkü yekOn 
694660 t Umum! yekfuı 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 
No. 

10 
11 

ZAHİRE 

14 50 17 
13 75 15 ?5 
ıı so 12 zS 

100 ton Buğday 4 375 4 375 
11 ton Bakla 3 6875 3 687~ 
40 ton Susam 15 50 15 50 

1 Kiralık daire ve 
" magaza 

Resmi, huauai daire veya fİf
ketler, doktor, avukat, tüccarı 
komisyoncu yazıhanesi olabi• 
lecek Gazi bulvarında ziraat 
bankuı ittisalinde 18 ıayıb 
Demirelli hanının üıt kab eh• 
ven fiyatla kiraya verilecek• 
tir. 
lıtiyenlerin: 
Doktor Huliiıi caddesinde 
42 numarada dit doktorun• 
müracaatları. Belki para bile almam1ştırf Çünkü ya- zelce sıvanır buna aşar derler. Küp aşar

ğını sattığı tüccara daimi surette borçlu- !andıktan sonra yağ eritilmeden küpün 

dur. Tuzunu, bezini her ~yini o tüccar- içerisine konur bu küp yazı çok güzel mu- •lllllE2!BFllPJIJr-ımm&••••••••-1 
dan veresiye almaktadır. hafaza eder ve besler. .Apartman 

Piyasada Üç he, kuruş para farkı olsa Bu küpler olmadığı ye
0

rlerde yağı bil-

bile artık düşünülmez. Her yağ tüccarı- lilr katremizler içerisinde muhafaza et- aranıyor 
nın mutlak surette üç beş köylü bildiği melidir. Dağlık ve meşelik mıntakaların 

d Çocuksuz kan koca tercih edilir bit var ır. hillesiz yağları bile acımtırak olur. Çünkü 

Mlrr AV ASSJTIN OYNADltal ROL davar dağda daima ağaç kemirmektedir. apartman kapıcısı aranmaktadır .. 

Köylülerden toplanan yağlan tüccar 

kendi İmalathanesine naklettirerek 
adamları vasıtasiyle haksız olarak ikinci 

Yatacak yer verilecektir. İdarehane' Oolayısiyle İyi yağ istih!!al edilemez. l 
mize müracaatleri. En lezzetli yağ frez yağıdır. 

1-3 · --~ FREZ YACI ·~ 

bir ameliyeden daha geçirir. Onlara so- Frez: Ekinin biçildiği yere frez derler. 
rarsanız bu yağlar içerisinde kıl gibi ve• Ekin biçildikten sonra davar hu rna• 

yahut ayran kalmışsa daha iyi bir eekil- halle bırakılır bu köklerle beslenen ko
de ıslah etmek içindir. Halbuki Urfada yunun yağı çok nefis Ye lezzetli olur bu· 

~~----~~~~--------
na frez yağı derler. 
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Barem kanunu 
Devlet memurları a .ylıklarının tevhit 

ve teadiilüne ait kanun 

Ankara Radysuo 
DALGA UZVHLVOV 

BVGVH 

1639 m. 183 Kca./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. N65 Kes./ ZO Ww. 
T. A. Q. 19.7' m.15195 Kc:a./ ZO Ww. 

12,30 Program. 12,35 Türk müziii 
3 hükümlerin tatbik edilebilmeli için bun• dd 

- - 1 - Muhayyer peırevi 2 - Sade in 
Mıaalüınterin uhdelerinde rektörlük. }arın aldıktan tekaUd maaıile Ucret veya Kaynak .. muhayyer prkı .. Seni ey dil 

·~nlak. ınlidürllik, bqmuavinlik. mu~- tahsiaa~ mecmuunun SO liradan apğı düı- 3 _Sadeddin Kaynak. muhayyer ,arkı 
7W1t_ haomuallimlik, laboratuvar, mu· mem ... prttır. Adana and içerim <4 _ ut takaiml S -
"-ciia mektebi ve sanat okullan atelye Madde 2S - Devlet memurlan maa· Lemi upk prkı • Ruhumda buldum 6 _ 

ki~ P,i ücretli idari bir vazifede bulu- ıatınm tnhid ve teadülüne dair olan 18 Lemi upk prlu • Neler çektim neler ca-
~ iki muallimliği cemetmeleri caiz· May• 1929 tarih ve 145 2 aaya)ı kanun 13 00 em) L t aaat ayan aı· ana ve 
~· b dd l •• d ıc.:...: nan , m e.ııte • 
,.ar, Bwılann idari vazifelerine ait ücnıt· ile bu kanunun azı ma e ennı eg,. .. - 1 .. h b 1 . 13 15 14 müzik 
L... • 3391 meteoro oıı a er en , • 
-... n m•lllmlik maat v91a 6eretl ... ren 1-476, 1738, 3139, 3234 ve • (bnpk program - Pi) 19,00 program, 
"-de.a mikdan fazla olan1annın tamamı aayıh kanunlarla 180.f •Ylh kanunun bı: 19 05 müzik (Melodiler - Pi.) 19.15 
~· ~ciainin üçte ikiıi verilir. (Müderris, rinci madd ... 2291 l&Ylh kanunun 2 7 cı T~k müziği (faeal heyeti) 20,00 mem· 
~~r d...,.ent tabirleri bu kanuna göre maddeei ve 231 O aaydı kanunun maq ve 1_L • meteoroloı'i ha-

' -Y • • • d eJLet •at ayarı &J&na ve 
"'u.llimlik ifadesinde dahildir.) temsil tahaiaatlanna ait hiik.ilmlenn en herleri 20, IS konuoma ziraat 1&ati) 20-

Yuttanda aayıla idari vazifeleri olmı· ıayri hUkUmleri ve 2658 aaya)ı kanunun 30 Til L ...... (halk. türküleri) 20,50 
bm_ n·--1 11t· l madd • • b k 1 1 • • r.ııt muzıgı t..ıara üç roualllmlik Yeril• iur. uuu ar ınc emnın u anunun mcı T" k il 'ii 1 -Osman bey hüzam pr-

..._.. veya UCTetlerinden mlkdan fazla maddesile temin edilen hükmü ve 3500 L urNm zı b lQtfu l n 2 -Ihsan Ve-
.. ._ sil d !L! ıl L- 11 • ' dd • h ••k .. .ııtl • efeya l n 0 IU 
-nın tamamını ve tayin ııra . e e i.ıun· say ı .ııtAnunun ancı ma e11 u mu ve n • hüzam rkı • Bilemem bende nuıl 
~n üçte ikisini ve üçilncüsünün üçte 1511, 1S33, 1612, 1614, 1617, 1624, r~. .. 

3 
PAh R . .-&h ... rkı 

L. • - 2 2 97 2201 duıtum - met asım ~o ,... -.ın;: alırlar 1834, 1911, 2006, 20 1. 1 , , . • dilh ,. _ Aya<> 
• Benım ıen nemsın ey ı er ., y 

Tabibler· w mesleki vazifeyi veya 2202, 2203, 2225, 2287, 2293, 2368, h l'- .. k'' .. A • _L açmıı yaz mı 
Lı • ' 24 a ıL tür usu - yva çıçeıı; 
..ı:.a_~ ..aur • ..,ınıetlekt maqlıveyaüc· 2393, 2408, 2411, 2467, 2470, 25 • 

5 
h .. ı_ •• T l t peler2110 

lll!Mln, .,... • - ma ur tur .. u - epe er e • 
hl(f lkt .aslfeyl deruhde edebilirler, Ser- 2527, 2529, 2530, 2531, 25-41, 2773, 

21 25 1
. 

1
.kl R 21 30 

L._ . konutma , nete ı p a ar • · • 
!Ue9t tabib bulunmıyan vilayet ve kazalar· 2777, 2782, 2787, 2795 , 2797, 2800, .ı_ (Sch . konsertosu 
' müzı.. umann • pıyano • 4-i tabiblerin zaruret halinde o vilayet 2825, 2825, 2849, 2865, 2883, 2885, l Alf d C Pi) 22 00 müzik 

. 3007 3012 c;a an er ortot • • .,e kazaya ait üç muhtelif mesleki hizmeti 2890, 2953, 2996, 2997, • • (1t·· "'- k Şef· N ·p A-kın) • . 5 I uçu.. or estra • · ecı rq 
4tıruhde etmeleri caizdir. Bu takdırde 3013, 3017, 3045, 3046, 3049, 30 • 

23 
OO . h b l • .,:raat esham 

L 
2 3 

ıon a1ans a er en, .... • 
"~ alabUecekleri Ucret ve maaf nie- 3127, 31.5.f, 3184, 3201, 3203, 32 ' h' 'l" k b' k t bo-ası (fiat) 
L _. 5 ta v1 at, am ıyo • nu u "" 
illetleri muallimler hakkında yukarıda ko- 3224, 3225, 3230, 3232, 3237, 322 ' 23 20 müzik (cazbant • Pl.) 23,55,24 
jl.ı.n )lUkUmlere ıöre huap edilir. 3312, 3314, 3326, 3361. 3380, 3393, ya~nlci program. 

1 
Mühendialer ve veterinerler hakkında 3397, 3406, 3407, 3408, 3409, 34 l 2, OPERALAR ve OPERETLER 

il. bu bUkümler tatbik olunur. 900 sayılı 3429, 3452, 3484, 3505, 3507, 3546, 
21

•35 Nice: Alayın kızı. 
~n111ı bükümleri mahfuzdur. 3552, 3568, 3571, 3604, 3608, 3611. 

05 
R T d t. 

22, oma: uran o 
Madde 19 _ Odacı, kolcu, bekçi, ev- 3612, 361 3, 3614, 362 1, ve 3636 BÜYÜK KONSERLER 

J1k mllYea:H, gemi mOrettebab. Ucretli aayıla kanunlara bailı, umumi muvazene- 16 35 Londra (Regional): Mozart, 

ıı.-e aidatlı taluildar, daktilo ve ıteno gibi ye dahil, kadro cetvelleri ve 1939 mali ' Çaykovıki ve sair bestekarların 
tıbiltefenik müstahdemler bu kanun hü- yılı muvazenei umumiye kanununun eserleri. 

brnlerine tabi değildirler. 19 uncu maddesi ve diğer kanunların bu 18,05 Paris (1648 • 182): Mozartın 
Madde 20 _ Ocretle müstahdem me- kanuna muhalif hükümleri kaldınlmı,tır. eserleri. 

......,...._ huclrahlan maatlı nıemurlann Madde 26 - Riyaseti cümhur teıki- 19,40 Königsberg: Wolf _ Ferrari ve 
'-r...ı_L L uLnmlenn' • tevfikat ve iıbu lab hakkındaki 2180 ıayıh kanunun 13 

--.o nu.ır. Meyerin eserleri. 
........... 1 inci maddeeinde yazılı derece üncü ve mezkur kanunun 3011 eayılı ita- 21 ,05 Londra (Regional): Schubert 
lll'llltlan .... tutularak heeap edilir. nun)a deiiıtirilen 14 üncü ve Ankara ve Mozartın eeerleri. 

Madde 21 - inhilal vuku bulan me· yükaek 2iraat enıtitüsü hakkındaki 2291 21, l 5 Budapeıte: Çaykovskinin eser-
~,.eelerde vekil ietihdam halinde maaş sayılı kanunla İıtanbul üniversitesi hak- leri. 

le...Uttunun 8 inci madde.t mucibince ve- kandaki 2928 sayılı kanunun ve bunların 21,30 Lo,.dra (Regional): Brahmsın 
lılecek vekllet maaf Yeya UcTetinin mUd- elıc ve tadillerinin aeiıtan, döçent ve pro· eserleri. 

~eti azami alb aydan ibarettir. fesörlerin hizmete alını§ ve terfilerile mü- 21 ,45 Pari!! ( 1648 • l 82): Muhtelif 
Madde 22 - Huauat kanunlannda sa- .ze ve rasathane teşkilah halHC.ınöaki 25 30 

bestekarların eserleri. 
teılıat olmadıkça ihtisas ve komisyon üc- eayıh kanunun mütahassıslann hizmete 

2 2
, 
15 

k 
Kopenbag: Oebussy, Dvora ın 

~eti •e makam tahsiaab ve tahsisatı mak~ alımı ve terfilerine dair hükümleri ile 
\ua •e haklr.ı huzur gibi namlarla maatlı 3459 sayılı kanun hükmü ve cümhur baş
•eva ücretli memurlara ayrıca umumi, kan1ığı filarmonik orkestrası teşkilab ve 

knüllıak ve huauıt bütçelerden hiç bir orkestra mensuplarının terfi ve tecziye
inel>lağ verilmez. leri hnkkındaki 3045 sayılı kanunun or-

Ancak kanunun tahmil etmediği mun· kestra mensuplarının hizmete alınış ve 

~ bir vazifeyi münferiden ifaya memur terfilerine dair hükümleri ve posta. te1g
fıdienlere muayyen çalışma 1&atleri ha- raf ve telefon idaresi teşkilatı hakkındaki 
ticlrıdeki mesailerine mukabil icra vekil- 2822 sayılı kanunun 3080 sayılı kanunla 

·~ heyetince takdir olunacak bir ücret değiştirilen 28 inci maddesi ve 2 30 l aa
~~iebilir. Şu kadar ki bir veya muhtelif yılı emniyet teşkilatı kanununun 2• ve 
dairelerin her hangi bir iti için tetkil edi- 4 7 nci ve büyük millet meclisi teşkilatı 
kcett komİlyonlara memur edilip bu ko- hakkındaki 3552 sayılı kanunun 5, 6 ve 
lıtıie,.ontann bulundukları mahallin gayri 7 nci maddeleri ve SOO 7 sayıla kanunun 

t'erfenten celbedilecek olanlara yalnız ve 1702 sayıla kanuna ek ve zeyillerinin 
""cirah ve icra vekilleri heyetince tayin maaş ve terfilere dair olan hükümleri ha
QlllQacak miktarda masarifi zaruriye ve- riç olmak üzere diğer maddeleri hüküm-
tll•. leri mahfuzdur. 

Madde 2.3 - Mülhak bütçeli idareler- Bu kanun, 25 5 6 sayılı hakimler kanu-
le huauıi idare ve belediyeler dahi bu ka- nunda yazılı haller haricin~~ hakimler ve 
tıı. h k 1 b.d. A k · müddeiumumilerle muavinleri ve bu sı-.. ll Ü üme erine ta ı ır. nca ıcra ve· 
ltiUen heyetince varidatları müsait görül- nıftan sayılanlar hakkında da tatbik olu-

"ti1en bclediyder için bu kanunun birinci nur. 
~addeeinde yazılı derecelerin dununda Devlet demiryolları ve limanları işlet
~elrluriyet ihduına malıalli belediye me umum müdürlüğü memur ve müstah
~~li.leri aalihiyetlidir. demlerinin ücretleri hakkındaki 284 7 ve 

fiueuai idareler belediyeler memurla- 31 7 3 sayıl kanunların hükümleri mahfuz 
~rı.n kadrolan icra vekilleri heyetince tas- olup muvakkat tazminatları da halen tat
dilt olunur. bik edilmekte olan esa!'!lara göre verilir. 

Madde 24 - 1683 sayılı Askeri ve Şu kadar ki hizmete alını~ta tah!il dere
~İilki tekaüd kanununun mer'iyetinden celeri esasına göre verilecek ücretler bu 

;~"elki hükümlere göre maaş alan ale- kanundaki miktarları ve birinci ~ereceye 
~urn mütekaidin ile eytam ve eramil ve verilen azami ücret mikdan bu kanunda-
dernatı vataniye tertibinden maaş alan ki azami haddi geçemn. Sanatkar ve İş· 

~e.,,ata maq asallarile tahıisab fevkalade- çilerin hizmete alınt"-ında mezkQr kanun

Ctj birleştirilmek suretile bir kalem ola- ların hükümleri tatbik olunur. 
tlllt ahkamı mevcudeye göre verilir. Madde 27 - Mütekaidlerin ücretleri 

B11 suretle maaı alan mütckaidlerden bir vazifeye alınmalan halinde bunlara 

eserleri. 
22;50 Lükııeınburg: Charbier ve Franc-

kın eserleri. 
2 3. 35 Viyana: Dvorekın Slav daMı. 

OT\ f\ l\1USİl<İLERİ 
16, 30 Hambur..,: Beethovenin eserleri. 

17,05 Münih: Muhtelif bestekarların 

19,05 

23,05 

23,25 

eserleri. 
Viyana: Beethoven ve Mozartın 

eserleri. 
Budapeşte: Beethoven ve Mo

zartın eserleri. 
Böhmen: Mozart ve Schubertin 

eserleri. 
23,25 Münih: Brahmsın eserleri. 
SOI,İSTLERIN KONSERLERİ 

23,35 Hamburg: Meşhur üstadların 

ıarkıları. 

2 3,25 Doyçlanzender: Sonatlar. 

ce aldıkları maaş mikdarları esastır . 
Muvakkat madde 2 - Halen ücretle 

müstahdem olan memurlar hakkında aga· 
ğıdaki hükümler tatbik edilir. 

A - Halen ücretle müstahdem olan· 
lann tahsil derecelerine ve bu kanuna ti· 
bi dairelerde aylıkları kanunla tesbit olu
nan müesseselerde ve hususi mekteplerin 
tayin ve murakabesi maarif vekaletine 
ait bulunan muallimlilderinde ve bunlar· 
dan baıka ve fabrikalar gibi malt ve 11-

nai müesseselerde ücret ve maaşla geçen 
müddetlerin mecmuuna ve yüksek tahsil 
görenlerin her iki ve görmiyenlerin her 
Üç ıenede bir terfi esaalanna ve bu kanu
nun 12 nci maddesindeki hülcümler da
hilinde ücretleri tesbit edilir. 

B - Halen ücretle müstahdem olan 

· ~lllp da umumt, mülhak ve hususi bütçe
Ctden veya tediye edilmiı sermayesinin 

en az Yansı devlete ait olan müesseselerle 
frıcrnuriyet derece ve aylıklan kanunla 
teabit edilmi, olan müesseselerden tahsi

lat "eya ücret alanların bu vaziyetleri de
;arn ettikçe tekaüd maaşları tahsisatı 

en çok, tekaüdlüklerine meıınet olan me- mütekaidlerin tekaüdlüklerine mesnet 
muriyet veya riitbe dereceleri maaşına olan memuriyet veya rütbe derecelerine, 
tekabül eden Ücret verilebilir. Ücretle İstihdam edildikleri müddet için 

c"kaladeleri ilave edilmeksizin verilir. 

1 168 3 numaralı tekaüd kanunu hüküm-e • 
(l rıne göre tekaüd maaıı tahsis edilenler· 

den Yukarıda yazılı daire ve mÜesşeseler
d en tahsisat veya ücret alanlar hakkında 

a 'lllczkur kanunun 70 inci maddesi hük
ıtıü tatbik olunur. 

h' Alel11ınum mütekaidlerden maaşlı bir 
.... ~ete tayin edilenlerin {bu maaşlı hiz
... etlerd .• ti 
trı e ucre c çalışsalar dahi) tekaüd 
b aaıtarı tamamen kesilir. Harp malulleri 

u madde h .. , ___ ·· d ·· 
90 

Uunun en :rnustesnadır. 
O numaralı kanun hükmü ve 2921 

::;:
1 kanunun 36 ncı maddesi hükümleri 
fuzdur. 

Muvakkat madde 1 - Bu kanunun yüksek tahsilleri bulunup bulunmadığına 

ikinci maddesine bnğlı teşkilS.t kadrola- göre yukardaki esas dahilinde hesap edi
rında yapılan deği~iklik dolayısiyle elle· lecek derece farkları ilave edilmek sure· 

rine geçecek para mikdarı evvelkinden tile iktisap edebilecekleri defeceler tayin 
az olanlar aradaki farkı, terfi suretile te- olunur. 

la fi edinceye kadar almakta devam eder- C - Yüksek tahsil veren bir melctepte 
ler. iken harp sebebile aııkerliğe çağınlarak 

Yukarıdaki fıkra ~ümulüne giren veya yedelc subay rütbesini kazanmış olanlar 
girmiyenlerden birinci m addede yazılı için (A) fıkrasındaki terfi müddetlerinin 

cetvelde yapılan tadilat dolayımyle maal! hesabında her iki hizmet ıenesi bir derece 

asılhrı değişmi' olanların gerek evvelki, terfi müddeti itibar edilerelc iktisab ede

gerek yeni d erecelerinde geçen hizmet hilecekleri dereceler tayin edilir. 
müddetleri ;.ski maaş asıllarına en yakın D - Ücretle müstahdem iken asker-

üst maaş derecesinde ceçmi' "ayılır. lik hizmetine girerek vazifesile irtibah 
Gerek l 452 sayılı kanuna heğlı kadro kesilmiş 'bulunanlann askerliğe çağml

cetvelinin ilk tatbiki dolayısiyle maaş mazdan evvelki hizmetleri (A) hendi 
mikdarları azalanlardan halen bu va:ıi- mucibince hesap edilmek. ıuretile iktisab 
yeti muhafaza edenlerin ve gerek bu lca- edebilecekleri derece ile yeniden hizmete 

nuna.istinaden maaş mikdarları indirilen· alınmalara caizdir. 

-. ; .... , 
---- -- - -

GAYRI MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA iLANI: 

IZMIR 1 nci iCRA MEMUR
LUCUNDAN ı D.No. 939-2671 

Senav er, inayet, ve Tevfikin 
nafiaya borçlarından dolayı ha
ciz altına alınan Buca Seydiköy 
caddesinde bağ ve içinde 12 zey
tin ve 3 yemif ağacını muhtevi 
gayri menkulün tamamı 450 lira 
kıymeti muhamminesi ile 32080 
pay itibariyle inayetin 4010 Tev
fikin l 1228 Seneverin 5614 biue
ıi tarihi ilandan itibaren 30 gün 
müddetle açık arbrmaya çıkarıl
mı~tır. Talip olanların kıymeti 
muhamminenin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçesi veya milli 
bankanın teminat mektubu Yer• 
meleri arb.rma 1 ~939 tarihine 
tesadüf eClen çarp.mba günü ıaat 
11 de dairede icra kılınacaktır. 
Müfterilere ait 39-2671 No.lu dos
ya İrae olunabileceği gibi fazla 
izahatı li.zime dahi verilir. Talip. 
ler bu hu.aaıun daireye tilik olu
nan açık arhrma ,artnameai 5-8-
939 tarihinden itibaren okuyabi
lir. Haklan tapu sicili ile aabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile di
ğer alakadarların ve irtifak sa
hiplerinin bu haklarını ve bu hu
susta faiz maaarife dair olan iddi
alarını evrakı müsbitelerile 20 
gün içinde icra dairesine bildir
meleri aksi halde hakları tapu ıi
cilile sabit olmadıkça aatıf bede
linin paylatmuından hariç kala
cakları ve tayin edilen zamanda 
artırma bedeli gayri menkulün 
yüzde yetmit betini bulmadığı 
takdirde en son artıranın taahhü
dü baki kalmak üzere artırmanın 
15 gün daha temdid edilmek far· 
tiyle 31..S-939 tarihine tesadüf 
eden per,embe günü saat 11 de 
gayri menkulün en çok artırana 
ihale edilecektir aatıt J>etİn para 
iledir mal bedeli alınmadan tea· 
linı edilemez mal bedeli verilmez 
iae ihale karan f eıh edilir ve ken
disinden evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz ebnİf olduğu 
bedeli ile almağa razı olursa ona 
ihale edilir. O da razı olmazsa ve
ya bulunmazsa icra dairesince he
men 15 gün müddetle artırmaya 
çıkarılır. Ve bu artırmayı alaka
darlara tebliğe hacet olmayıp yal
nız ilanla iktifa olunarak en çok 
arhraQa ihale edilerek her iki iha
lede birinci ihale edilen kimse iki 
ihale aruındaki farktan ve diğer 
zararlardan mesul olduğu ve bu 
tapa harcının belediye ve vakıf 
icannın yüzde iki buçuk telliliye
nin ınÜ§teriye ait olduiu ilan olunur. 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Melek ile Mihri ve Fethiye, 
Abdurrahman, Faika, Abidin, 
Nerimamn p.iyan ve irsen muta
sarrıf oldukları lzmirde kllllıya
kada Donanmacı mahallesinde 
muradiye sokağında 53-1 No. ev 
ve müttemilatından dükkan 14-8-
939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 te satıtı yapılacakbr. 
Bu artırmada tahmin olunan be
delin o/o yetmit beti nisbetinde 
bedel verildiii surette talibine 
ihalesi yapılacak akıi takdirde 
tahmin olunan iki bin lira bed~ 
lin o/o yebnif beti verilmediği su
rette ıatıt 15 sün müddetle artır· 
maya konulup ikinci arbrmuı 
21-8-939 pazartesi saat 15 te yi
!le dairemizde yapılacakbr. 

Gayri menkul üzerinde bak ta· 
lehinde bulunanlar ellerindeki 
resmi veaaiklerile birlikte yirmi 
gün içinde dairemize müracaat· 
lan lazımdır. Aksi halde hakla
rında tapu sicilli malfun olmadık
ça payiapnadan hariç kalacaklmdır. 

Gayri menkulün vergi ve aair 
kanuni mükellefiyetleri aatıcıla
ra ve % iki buçuk delliliye ve fe
rağ harçları alıcıya ait olup ihale 
bedeli def aten ve pqinen ödene
cektir. 
Şartname 24-7-939 tarihinden 

itibaren herkesin görebilmesi için 
açıkta ve gayri menkulün evsafı 
da !&rtnamede yazılıdır. 

Müzayedeye ittirak etmek isti
yenler kıymeti muhammenenin 
% yedi buçuğu niıbetinde pey ak
çesi veya milli bir banka temin&· 
tı irae etmeleri lazımdır. 

ihaleyi müteakip müşteri ihale 
bedelini defaten ve Petinen öde
yecektir. Vermediği veya vere
mediği surette gayri menkul tek
rar 15 gün müddetle artırmaya 
konulup bu artırmada en çok be
del verenin üzerine ihalesi yapıla
cak arada tahakkuk edecek ihale 
farkı hiç bir hükme hacet kalmak
sızın vecibesini ifa etmiyen müf
teriden tahsil olunacaktır. Daha 
fazla malumat almak istiyenler 
dairemjzin 939-1775 ıayıb dos
yasına müracaatlan lüzumu ilin 

(1451) 
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Torbalı: Hata" özer du~a bakarak büzün ve gama delalet 
Rüyada ısırmak ne maksatla ise o ettiğini söylerler. 

maksada göre yorulur. Eğer arkadaşı- Ibni Sirin, mevsiminde, ağacı üzerin
nızı muhabbet kasdiyle ısırmışsanız ona de Yasemin görenin bir oğlu olur, de
muhabbetinh artacaktır. Eğer kin ve mektedir. 
hiddetle ısırmışsanız kininiz çoğalacak- Göztepe: Cam 
tır. Rilyada yorgan gönnek zevce ile tabir 

Menemen: Niyazi Yalçı" olunur. Uykunuzda yorgan satın ahmt-
RUyada korkmak emnlyet ile tabir sa:uz. Yaşınız 32 ve belli olduğunuza 

olunur. (lbnI Sirin) korku görmek nU.- göre yakında evleneceğinizi .CSylemek 
ret ve zafere delil.et eder, diyor. (I1:ıol kehanet sayılmasa gerektir. 
Kesir)e göre de rüyada korkan k.iıme Ba,dunaJc: Necati Etrrea: 
z8limlerden necat bulur. Eve giren hırsız hastalıkla tabir olu-
Kahmnuınlar: Niycızi Ynet" nur. Eviııl:ze hınız girmlf ve bir tef ala-
Rüyanız çok husus! mahiyettedir. madaıı kaçıp gitm.if, bu ya ufak bir hu

Adre5inizi bildiriniz. !sterseniz husus! talık atlatacağınıza ve yahut evinizde 
olarak cevap vereyim. çok ağır bir hutaııız varsa şifa bulaca4 

Avcfın: Fahreddin tına delildir. 
{Ibni Sirin) in kavlince rüyasında ....................................... , .. 

(Yasin suresini kısmen veya tamamen 
okuyan veya okunduğunu duyan kinı
senin akıbeti hayır olur. (Kirmani) de 
ömür uzunluğu ve rızk bolluğu Ue tabir 
ediyor, Cafer Sadıka göre de dUnya 
umurunda maksadına nail olur, hayır 
ve selAmct bulur . 

Basmaha11~: Abdi Durna% 
Gördüğünüz vücud uzvunun uzaması 

ve bUyUmesi yakında ya bir servete ve
ya bir memuriyete kavuşacağınıza veya 
terfi edeceğinize delildir. Bir rivayete 
göre de çocuğunuz olacaktır. 
Kemalpaşa: Emin Sardal 
Size tanımadığınız bir kimse bir bar

dak su venniş. Su çok berrak bir su 
imiş. Alıp içmişsiniz. Bu rüyanız zevce
ni.zden veya evlAdınızdan bir hayır gö
receğiniz şeklinde tabir olunur. 

EŞTefpa.ıa: K.O. 
Rüyada Yasemin görmenin tabirinde 

ihtilAf vardır. Bazıları sürur ve ferah, 
bazıları ise isminin iptidası yas ol-

• • • • • • • • 

RüyaJ~,ınızı 

Bize 
Bildiriniz 

: Bir rüya mü••hMS!S! onları sir.e. 
hazetemizin •&ÜYA• sütununda5 
: tabir edecektir.. : • 

Hususi ~ 
• • 

Cevap istiyenler ~ 
Büyalamu (&ÜY A) riimmu ile i 

po5ta btusu (361) adresine bildir-: 
dikleri takdirde kendilerine posta ile : 
mufassal ce,·ap verilir. Bunun için: 
ı;ioderilen mektuhun içinde masnf: 

: ~ak yalnız 13 kuruşluk posta pu- : 
: la komnası kafidir.. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IZMIR SULH HUKUK MAH-1 
KEMESINDEN: DOKTOR 
Davacı hazinei maliye tarafın

dan lzmirde iki çe.melikte uzun 
yol lzmirli sokağında 2 numara
tajh evde oturan Feridun Eser 
aleyhine açılan alacak davasından 
dolayı müddeabih namına yazı· 
lıp berayi tebliğ gönderilen dave
tiye varakasının ikametgahının 
meçhul kaldığından bahisle bili. 
tebliğ iade kılınmı' ve bunun üze
rine keyfiyet gazete ile il&.n edil
diği halde muayyen günde gelme
diğinden davacı vekilinin talebi
le hakkında gıyap kararı verilmif 
ve mübrez maaf kayıt sureti tet
kik edilerek muhakeme 12-8-939 
tarihine ve ıaat 10 na bırakılmıt 
olduğundan müddeialeyhin yev
mi muhakemede bizzat veya bil
vekile ispatı vücut etmediği ve 

Celal Yar~m 
JZMİR MEMLEKE2' 

HAS'l' AHESI DAHİLİYE 
MV'l' AllASSISI 

Muayenehane : tkinci Beyler sokak 
No. 25 'J:ELEFON : 3956 

bir guna itirazda bulunmadığı 
takdirde mezkur maaf kayıt sure
ti hakkındaki iddiayı kabul etmit 
sayılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak ve bir benzeri divanhane
ye talik kılınmak suretile i1anen 
tebliğ olunur. 2469 (1457) 

~, ..................................... ~-... -=----..,.-
Senenin en cok be-yenilen kokusu 

• 

Bahar • Dalya • Altın Damlasını • Beş Çiçek 
kokalarllu yaratan 

S. Ferit 
Eczacıbaf ının 
EN SON ŞAHESERİ 

Depo: Şifa Eczanesi 
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Kaybolan Hiyil Pirinç •• •• ozu Bezelye özü 
-2-

- Gösterin onu bana bakalım. Böy- ses: clçme, içme, diye bağırdı. Bu ıeyta-
le §ey olur mu} Bu ne saçma §ey .. nın içkisidir.> 

Uzun boylu adam muhatabının bu hid
detine kızdı. Yerinden ka1ktı ve eliyle 
karıısındakinin çenesini ok§ıyarak acı bir 

tebessümle: 

Geriye döndüm, arkamda geneıal Su
varov vardı. Julie ıarar ediyordu: Yulaf özü 

- Yavaı, efendiciğim, bu kadar ça
buk hiddet buyurmayınız. Çünkü böyle 

sert muamelelerden pek hoılanmam. 
Sonra sizi pençereden fırlatıveririm. 

- Neden korkuyorsun, biz ebediyete 
kadar biribirimizin değil miyiz} Kendi 

aksini bir buseye mukabil bana vermedin 

mD 

General Suvarov aözlerini kısarak 
uzun boylu adama baktı ve ,apkasmı 

alarak kapıya doğru ilerledi. 

Elimi tekrar kadehe doğru uzatıyor
dum ki, Suvarovun sesi daha kuvvetli 

olarak tekrar etti: 
Mercimek öza 

- Piı herif, diye bağırıyordu, kuduz 

ıeytan. Ho~ça kal. Eğer artık aynalar 
benim aksimi vermiyorlarsa bile hiç ol
mazsa gölgemi muhafaza edebildim. Hal

buki sen ... Sen ..• Maamafih, bu pek ho§a 
gidecek bir şey değildir. 

Küçük adam çıkıp gitmi;ıti. Uzun boy
lusu bir müddet düşünceye daldı. Sonra 
o da yerinden kalktı. Meyhanenin orta

sında yürürken hakikaten yere gölgesinin 

- içme, içme, diye bağırdı, sana te

be"üm eden ıu gÜzel kız şeytanın ken
dinden ba~ka bir ıey değildir. Eğer içer
sen her ıey mahvolacak, hakikatle karıı 

karşıya kalacaksın. 
Julie de hala ısrar f'diyordu. Birden 

etrafımdaki küçücük insancıklar delice 
dans etmeğe ba ladılar. O kadar çabuk 
dönüyorlardı ki. onlarla beraber başım 

da dönüyor ve artık etrafı farkedemi
yecek bir h11le geliyordum. Bu kabusum 

.. abahleyin saat on birde otelin gar!lonu 
vurmadığını hayretle gördüm. beni uyandırıncaya kadar devam etti. 

Gölgesi olmıyan bu adam beni merak Küçük adam erkenden kalkmı" ve gider
fçinde bırakmıştı. Ben de koşarak arka- ken de bana içinde kendi hikayesi yazılı 
sından sokağa fırladım. Fakat meydanda olan bir takım kağıtlar bırakmı~tı. işte 

kimseler yoktu. Adam herhalde gitmişti. hikaye~i: 

O zaman anahtarımı paltomun cebinde Erasme, hir 11ahah uyandığı zaman. 
unutmuş olduğum aklıma geldi. Artık hayatta en büyük emt"linin tahakkuk et

evime girmeğe bu akşam için imkan yok- mis olduğunu gördü. ltalyada bir ~eya
tu. (Altın kartal) otelinin sahibi olan ar- hnt yapma .. ına yetecek kadar hir mira .. a 

kadaşıma giderek bu geceyi orada geçir- konmu-tu. Kamı ayrılırken. ağlıyarnk: 
meğe karar verdim. Otele gittim ve ba- - Allaheısmarladık. diyordu. arada 
na tahsis edilen mükellef odııya çıktım. '!ırada heni de dü ün. Ve bilhassa seya
KaT§ıda Üstü güzel perdelerle örtülü bü- hat şapkasını kaybetme. 
yük bir ayna vardı. Bilmiyorum niçin git- Era•me, Floransada kendi milletinden 
tim, perdeleri kaldırarak aynada kendi- neııeli bir gruba tesadüf etti. Bu grup 
me baktım. Halim o kadar berbattı ki çok para arfedi •or ve gece gündüz zi
kendi kendimi tanıyamadım. Sonra bir- vafetler ve şenlikler içinde yasıvordu 
den aynanın içinden bana doğru yakla- ~·k ve güzel kadınlar arasında son derce~ 
;ıan bir şekil görüyorum zannettim. Bu lüh bir hayat geririliyordu. J,.lerinde 
hakikaten Julienin yüzüydü. yalnız Erasme sevoili kan~ının hatıra· .na 

- Ah sevgilim, sen misin~ sadık kalmağa uğracııvordu. 
Bu sualime cevapmış gibi yatağın üs- Yine böyle bir sefahat gecesinde Eraq-

tündeki örtünün altından doğru bir iç mein kadınlara karşı lakayıtlığı meclisin 

çekme duydum. Hemen, koştum. Fakat i .. tih7alarına sebep olurken arkada.,Jarın· 
hayret, yatakta general Suvarov vardı. dan birinin metresi olan genç ve güzel bir 
Bu garip adam derin bir uyku içindeydi. ltalyan kadını onn! 
Ve uykusu arasında yüksek sesle konu- - Dikkat edin, demi•ti. Eğer Cuillet

§Uyor, hareketler ediyordu. Dudakları tayu görecek olursanız kalbinizin vüzii 

arasında daima bir isim vnrdı: <tiineş karşısında kalmış kar gibi eriyecek-
- Gui1ietta. Cuilietta 1 tir. 

Adamı şiddetle silktim, uyandı. Bura- Tam bu sırada odaya beyazlar giymi•. 
da, bana tahsis edilen bu odada ne aradı- melekler kadar CÜ7el bir kadın girdi. Cü
ğını sordum. Onu uyandırarak geçirdi[;i zel elbisesi omuzlarını ve göğsiinün biT 
müthiş kabustan kurtardığım için bana kısmını meydanda bırakıyor, başında" 
teşekkür ettikten sonra bu odanın kendi- ı:ıldırtıcı gür.el kokular yüksdiyordıı. 

sine ait olduğunu ve kapıcının yanlı~lık- Kollarında ve r,öğsünde kıymetli taslar 

la heni hu odaya getirmiş olduğunu söy- pırıldıyordu. Bütün genç kızlar: clşte 
1edi. Guilietta> diye bn[irışıyorlardı. Bu güze] 

- Beni derhal bir az evvel deli zan- kadın gelmiş ve Erasmcin yanına otur
netmipiniz, dedi. Fakat siz de hazan be- muştu. 7..nvallı adam kendini rüyada zan-
nim gibi birtakım izah edilemez hi9Siya- nediyordu. Ömründe bu kadar güzel bir 
bn tesiri altında kalıyorsanız muhakkak kadın görmemişti. Kalbinin heyecanla 
beni mazur görürsünüz. çarptığını hissediyor ve Guiliettaya adeta 

- Ben de tamamiyle öyleyim, diye korkuyla bakıyordu. Kadın bir dolu ka
cevap verdim, hatta bir az evvel Julieyi dehi ona uzatarak: cDüşüncelerinizin ka
gördüğüm zaman: dını olmaklığım hoşunuza gider mi, sert 

Julie mi? Julie mi} Oh .. Rica ederim, yabancı?> diye sordu. Evvela kızarmış, 
heni rahat bırakınız ve aynayı sıkıca ka- sonra da sararmıştı. Boşanmış bir yay 
payınız. gibi yerinden fırladı ve kadının dizlerine 

- Fakat, dedim, nasıl oluyor da ta- kapanarak: 
nımadığınız bir kadının ismi sizi hu kadar - Evet, diye bağırdı, sevdiğim sen
tehyiç edebiliyor} Bana yüzünüz her da- sin, ey melek kadın. Sen benim bütün 

kika değişiyor gibi geliyor. Haydi bir az rüyalarımın kadınıydın. 
sakin olunuz. Müsaade ederseniz saba- Mecliste bulunanlann hepııi Era,mein 
ha kadar şurnda, yanınızda istirahat ede- bu halini sarhoşluğuna hamlcttiler. Eğ
yim. lenti eskisinden daha parlak bir şekilde 

- Hayır, hayır, yerimi tamamiy]e size devama başladı. 
bırakabilirim. Çünkü görüyorum ki be- Şafak sökerken Guilietta evine döne
nim için artık istirahat etmek, uyumak ceğini söyledi. Erasme ona refakat etmek 
imkanı kalmadı. Julienin ismini telaffuz istedi. Fakat kadın bunu kabul etmedi ve 

etmeyiniz. Julie, Guilletta ..• 

Çok garip ... Ne olursa olsun size der
dimi anlatmak istiyorum .. 

Küçük adam karyoladan atladı ve ay

nanın üzerindeki perdeleri kaldırdı. Oda

daki bütün anın aksini aynada görü
yorum. Yalnız Suvarovun hayali yoktu. 
O aynaya aksetmiyordu. 

- İ te görüyorsunuz, diye sözüne de
vam etti. ne için bu kadar betbnhtım. Ben 
aksimi Guiliettaya verdim. O bana bunu 
bir dahn geri vermiyecektir. 

Hayret idndeydim. Küçük adam ıstı
rabı içinde kendini tekrar yatn~a atmı tı. 
Sonrn yine horlamağa ba!lladı. Ben de 
yanınn uzandım. Asabım o kadar geril
mi,ti ki zihnim sanki bir labirent içindey
miş szibi volunu şaşırmıslı. Bu labirentin 

kendisini bir daha nerede görebileceğini 
söyliyerek çıktı, gitti. Erasme de mahzun 

mahzun evinin yolunu tuttu. Bir köşeba-
şında uzun boylu ve zayıf bir adamla 
karşılavtı. Bu adam: 

- Aman bu ne hal mösyö Erasme, 
dedi, mahalle çocukları aizinle alay ede
cekler, evinize dönmekte acele ediniz. 

- Siz kim oluyorsunuz ve bana na
sıl oluyor da böyle hitab ediyorsunuz? 
Haydi yolunuza devam ediniz. 

- Sinirlenmeyiniz .Kartal kanatları-
na malik olsanız bile bu sabah Guiliet
tayı yakalıyamnzsınız. 

Erasme adamın gırtlağına sarılmak is
tedi, fakat öteki çevik bir hareketle kur
tularak koşa koşa kaçtı. 

içinde binlerce garip şekilli hayaletler do- ~liijRi\J~~;::=~§-~-§]·~ıı:K>N;· ~z~ı1~1 :;;:. 
Iasıyordu. Birden etrafımda her şeyin kü- tt 
çüldüğünü ve Lebek eşyası haline geldi
ğini gördüm. Sonra bu şekiller tekrar bü

yüdiiler, hüyÜdülcr. Ve hepsinin ortasın
da Julie elinde tuttuğu bir punç kadehini 
bana uzatıyordu. 

- iç. sevgilim, hu ilahi içkiden içi 
Elimi uzattım. O zaman arkamdan bir 

BR NZ 
ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDU -
CUNDAN SERTLtôtNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FIBÇASIDffi 
Her ceza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

' 

Mısır özü İrmik özü 

Arpa özü KALORi 
l<UIVET 

GI ~ .• · 
Çavdar özü 
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Bilumum Eczane, Ecza depolarında ve bafıfıaliye mağazalarında mu11affafııyetle saııımaJıtadll'. 

Hasan Deposu fzmir Şu besi: Kcmera]b Hükiimet caddesi No. 69 TELEFON: 3180 

" • 
il • 

.. 
• 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 Telefon : 2862 
Kar~ıyakn satış yeri FERAH ECZANESİ TELEFON : 5023 

Her kesin kullandığı ve beğendiği traş bıçağıdır 

ilan 
Ticaret Vekaletı ic ticaret umum 

' 
müdürlüğünden: 

30 ~inci teırin 1330 tarihli ecnebi Anonim ve ıermayesi Eshama 
münka.aim §İrketler kanunu hükümlerine tevfikan Türkiyede çah§ma
sına izin verilmit olan ecnebi ıirketlerinden «Singer dilci§ makineleri 
kumpanyaırnnın Türkiye umumi vekili bu defa müracaatla, haiz ol
duğu salihiyete binaen, ıirketin Denizli vilayetiyle mülhakah ve Ay
dın vilayetinin Nazilli ve Bozdoğan ve Karacasu kazası acenteliğine, 
ıirltet namına yapacağı itlerden doğacak davalarda, dava eden, edilen 
ve üçüncü aahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere lzmirde mukim Meh
met oğlu Haydar Eleman'ı tayin ettiğini bildirmiş ve lazım gelen ve
ıailci vermi§tir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmii§ olmak
la ilan olunur. 

DOKTOR 

1. Hat~ı Atarçay 
Dahili 11e Züflre11i 

hastalıfılar mütahassı.sı 
Senelerden beri Çivici hamamı karşı

sında bulunan muayenehanesini İkinci 
kordon Hayat sokağı dirseğindeki 206 
sayılı eve nakletmiştir. 

Her gün öğleden sonra saat 1 den iti
baren ha~talarını kabul eder. 

TELEFON: 3458 
~-~~~~~~~~~ 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Davacı hazinei maliye vekili 
avukat Sadık Boratav tarafından 
Bornovanın yıkık minare soka
ğında 18 numarada Mustafa ya
nında üzüm kurumu amelesinden 
Hüıeyin aleyhine 939-795 numa
ra ile açılan alacak davasından 
dolayı müddeialeyh namına gön
derilen davetiye varakasının ika
metgahının meçhuliyetine binaen 
hila tebliğ iadesi üzerine ilanen 
tebligat ifasına karar verilmit ve 
muhakeme 7-8-939 tarihine mü
sadif Cumarteıi günü saat 10 na 
bırakılmıt olduğundan müddei
aleyhin yevm ve vakti mezkurda 
bizzat ispatı vücut etmesi ve ya
hut tarafından bir vekil gönder
mesi aksi takdirde hakkında gı. 
yap kararı verileceği lüzumu teb
liğ makamına kaim olmak ve bir 
nüshaıı divanhaneye talik kılın
mak ıuretile ilin olunur. • 

2470 (1458) 

2472 (1456) 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

lzmir telefon idaresi vekili avu
kat murat çınar tarafından ke
mahlı hanında 53 numarada ıu 
bayii cevdet arif aleyhine ikame 
olunan alacak davasının cari mu
hake~eıinde müddeialeyhin ika
metgahı meçhul kaldığından hu
kuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 141 nci maddesi mucibince 
ili.nen tebligat icraıına karar ve
rilmit olduğundan müddeialeyhin 
mahkemenin muallak bulunduğu 
31-7-39 tarihine müsadif pazarte
si günü saat 1 O da lzmir sulh hu
kuk mahkemeıinde hazır bulun
ması veya bir vekil göndermesi 
lüzumu tebliğ makamına kaim ol
mak Üzere ilan olunur. 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Devlet demir yolları vekili avu
kat murat çınar tarafından kartı
yakada palamut müteahhidi bay 
rauf aleyhine açtığı alacak dava
ıının cari muhakemesinde müd
deialeyhin ikametgahı meçhul 
kaldığından bahiıle davetiye bili 
tebliğ iade kılıntnıftır. 

ilanen vaki tebligat üzerine 
müddeialeyh mahkemeye gelme
diğinden ve bir vekil de gönder· 
mediğinden hakkında verilen gı
yap kararının da ilanen tebliğine 
karar verilmit olmakla müddei
aleyhin muhakemenin muallak 
bulunduğu 31-7-39 tarihine müsa
dif pazartesi günü ıaat 10 da iz. 
mir sulh hukuk mahkemeıinde ha
zır bulunmaıı veya bir vekil gön
dermesi ve aksi takdirde mahke
menin gıyabında icra kılınacağı 
ilin olunur. 2473 (1455) 

D. D. Yolları 8 ci işletme komis
yonundan: 

Birinci ve dokuzuncu itletme memurin ve müstahdemini için bir 
sene zarfında 2546 takım elbise ve 528 adet palto kapalı zarf uaulile 
bilmünakasa yaptınlacaktır. Elbise ve paltonun kumqlan idarece Ye

rilecek harç ve imaüyesi müteahhide ait olacaktır. Bu itin muhammen 
bedeli 23536 ve muvakkat teminah 1765.20 liradır. 

Münakasa 24. 7. 39 pazarteıi günü saat 16 da Sirkecide dokuzuncu 
i§letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

lıteklilerin teminat ve kanuni veıikalarmı ihtiva edecek olan kapah 
zarflarını ayni gün aaat 15 e kadar komi.yona vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak komiayondan verilmekte ve harç nümu
neleri de ayni yerde gösterilmektedir. 

8, 10, 12, 14 2401 (1417) 

Deniz Yolları lzmir şubesinden: 
Sayın yolculann nazarı dikkatine: 
Her hangi bir haftanın lstanbul sürat postası kalktıktan ıonra günle 

mukayyet olmadan müteakıp ekspres için kamara bileti verilmeye 
batlanacaktır. Bundan maada aynca müteakıp iki lstanbul ekspres 
postası için de arzu edenlere keza kamara biletleri verilecektir. Ancalı 
lüks kamaralar bundan müstesnadır. 

Bu kamarlar için haftanın lıtanbul postasının lzmire muvualitinl 
müteakıp bilet verilecektir. Yolculanmızın bu kolayhktan iıtifade ede
cekleri göz önünde tutularak daima kantıklığa sebebiyet veren angaj~ 
mantarın kaldırıldığını arz, telefonla yahut bizzat müracaat ıuretile 
bu yolda taleplerde bulunmamalan rica olunur. 

12, 13 2451 (1445) 

Ankara polis koleji müdürlü
ğünden: 
Liselere muadeleti maarif vekaletince kabul ve tasdik edilen polis 

kolejinin birinci sınıfına orta mektep mezunlarındar. müsabaka ile 
leyli meccani elli talebe alınacaktır. 

Müsabaka tarih, coğrafya, Türkçe ve riyaziye derslerinden tahriri 
ve şifahi olarak yapılacaktır. Talip olanlar müsabakanın ne suretle 
yapılacağını v~ diğer kayıt ve kabul şartlarını vilayetlerde emniyet 
müdürlüklerinden ve kazalarda emniyet komiserl;klerinden öğrene
bilirler. 

4, 6, 8, 11, 13, 15 2337 (1387) 

ilan 
inhisarlar Çarnaltı Tuzlası mü
dürlüğünden: 
1 - Tuzlamız için 12.623.700 metre mikibt muhtelif ebatta çirah 

çam kerestesi satın alınacaktır. 
2 - Beher metre mikabının muhammen bedeli 42 lira muvakkat 

teminatı 39 lira 75 kuruttur. 
3 - Ebat listesi ve §artnameıi her gün müdürlüğümüzdefı ahna

bilir. 
4 - Eksiltmeye iıtirak edeceklerin 20. 7. 939 pertembe günü saat 

14 de müdürlüğümüze müracaatlan. 
13, 17 2475 (1453) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 
lıtanbulda Kabatq inhisarlar levazım ve mübayaat JUbesi müdür

lüğünce 75 bin adet 100 kiloluk üzüm çuvalı 14. 7. 39 günü ıaat 14 
de kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 

Muhammen bedel tutan 34500 muvakkat teminatı 2587.50 liradır. 
Şartnamesi 172 kurut mukabilinde bat müdürlüğümüz levazım fU

beainden verilir. isteklilerin tayin olunan günde lıtanbul Kabala§ in· 
hisarlar levazım ve mübayaat ıube müdürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 

1 13 2422 1425 



T. Bovven Rees Messageries Umdal Oii'"İer ve Deutsche Le· Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes A~':l~~:.~~- Şürekası vante Linie Vapur Acentası 

. CU.NARD LINE K U M p A H y A S 1 HELLENfc LlNES LTD. BJRl.NCI KORDO.N REES G. M. B. H. HAMBIJRG ADRIATICA S. A. DJ 
LIVERPOOL VE GLASGOV HATii HOLLANDİA vapuru 17 temmuzda BİHASJ TEL. 244J NAVİGATİOHE 
~OSNİA vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 beklenilmekte olup Rottcrdam, Ham- . ADANA vapuru 5 temmuzda bekle- LER0/ 43 motörü 6/7 tarihinde saat 

~elip Liverpool ve Glasgovdan mal çı- temmuz tnrihinde gelerek ayni gün ı~ burg ve Anversa limanları için yük ala- LOZ-.."DRA -.HULL HATl'I nıyor. 8 temmuza kadar Anve:s, Rot- 12 de geler~k ayni giln saat 19 da Patmo, 
CU'acak ve aynı· zamanda Liverpool ve t bul p· N 1. M il ha caktır. BELGRA VIAN vapuru ~ temmuzda terdam, Bremen ve Hamburg içın yUk Leros, Kalımnos, İstanköy ve Rodosa 
Gı__ an ' ıre, apo ı ve ars yaya - ı· .. k çık k yni da ala aktır hareket d «<Sgov için 1 1 cakt k d · GERMANİA vapuru 21/23 temmuz ge ıp yu araca ve a zaman c · e er. 

Ger k ma] a a ırasal. ıı. tarih) re ete ecektır. d beklenilm kt 1 R tt rdam Hull için yük alacaktır. MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle- VESTA ihtiyari /60.A. vapuru 6/7 ta-
e vapur ann muv öt e.ri, arasın a e e 0 up 0 e ADJ ANT 10 t da ihi' d 1 k · Un t 23 t Mi lsiınJ Her tnrlB izahat ve mal6mat için Bi- H b An limanl · · yük UT vapuru emmuz ge- niyor. 22 temmuza kadar Aovers, Rot- r n e ge ere aynı g san e • 

b· eri ve navlunları hakkında acenta . • am urg ve versa an ıçın lip Londra için yük alacaktır. terdam Bremen ve Hamburg için yük dilli, Selaruk, Dedeağaç, İstanbul, Bur-
!!' teahhut altına giremez. Daha fazla nncı kordonda 156 numarada LAU- alacaktır. alacaktır. gaz, Varna, Köstence ve Batuma hare-
~t almak için T. Boven Rees ve Şr. RENTREBOULveŞERmt vapuracen- BALKANLAR ARASI LJVERPOOL ffAX'J'I TAHLİYE. ket eder. 
!lı.ıı 2353 t 1 f Ur t 

1 
tasana müracaat edilmesi rka olunur YATTI · LER0/43 motörU 10/7 tarihinde saat 

tdUın ~ e on numar~ına m acaa • ZETSKA PLOVİDBA ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Ll- KRETA vapuru 11 temmuz.da bekle- 9 da gelerek 11/7 saat 17 de Pire, Korfo, 
esi nca olunur. TELEFON: Z 3 '1 5 A. D. KOTOR ~rpooldan g~lip yUk ~\nl~ ve ay- nlyor. Hamburg, Bremen ve Anversten Saranda, Brindizi, Valoruı, Draç, Gravo-

((LOVCENn nı zamanda Liverpool ıçiıı yük alacak- mal çıkaracaktır. za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve 
ı••-------ım ___ .., __ mıa:• •.• tır. Venedi~e hareket eder. 

T 
Vapuru 15 temmuz 939 cumartesi gü- ARMEMENT DEPPE ADRİA/S4B. Vapuru 13//'1 tarihinde 

. C. Zı·raat Bankası nü Köstenceden gelip 16 temmuz 1939 ~www~ ESPAGNE vapuru 25 t~mm~ d~~- saat 12 de gelerek ayni gün saat 21 de 
pazar günü saat 12 de: Dr.Alı· Rı·za ru bekleniyor. Anvers (Dogru) ıçın yük İstanbul. Pire, Napoli, Mnrsilya ve Ce-

Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- alacaktır. novaya hareket eder. 

lC ı t .. ,.. JS88 Dubrovnik - Split Vencdik ve Triesteye ZARA/43 motörü 1317 tarihinde saat 
uru aş arı ı: hareket edecektir. DEH HOR~KE MtDDEL Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. ANGLO F.GYPTİA.N • • ~ • 12 de gelerek ayni gün saat 19 da Patmo, · u ı HAVSLİ.N.JE, OSLO Leros, Kelimnos, İstanköy ve Rodosa 

$ube ve ajan adedi : 262 MAİL LINE n en BALKİS motörU 28 temmuzda Dün- hareket eder. 
Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri PİRE MARSİL YA ve PİRE BEYRU'l' p ... a .,.,..., .__ LİRA HAYFA_ İSKENDERİYEYE hat kcrk ve Norveç için hareket edecektir .. 

cana Buua T~NLERE 28.800 •CAİRO CİTY • LÖKS VAPURU ile Doğum ve Cerraht Kadın 
tKRAMtYE VERECEK Marsilya için Beyrut-llayfa-fsken- hastalıkları Operatörü AMERICAN EXPORT LİNES, İNC 

ROY ALE NEERLAH 
DAISE KUMPAHY ASI 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) hareket tarihleri deriye için hareket Her gUn bastalannı saat Uçten son- EXER.M:ONT vapuru 6 temmuza do~- AGAMEMNON vapuru 12n tarihin-
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik- tarihleri ra Atatürk caddesi •Eski Birinci nı bekleniyor. Nevyork için yUk alacak- de gelerek Amsterdam, Rotterdam ve 
t'arniye dağıtılacaktır : 14/7/939 2217/939 kordon• 222 numaralı muayeneha- Ur. Hamburg limanlan için yük alarak ha-

4 Adet l.OOO Liralık 4.000 Lira 28/7/939 5/8/939 uJ ed EXMOOR vapuru 23 temmuza doğru reket edecektir. 
nesinde kab er. bekleniyor. Nevyork için yUk alacaktır. SVENSKA ORİENT LİNİEN 

4 • 500 • 2.000 11 ll/81939 18/S/939 TELEFON : 298'1 VİN h d 
~ • 250 • l .OOO • GOULANDRİS BROTllKRS LTD ~CZ2l:::zoz;ı~~a:zzz;:a::ıımz:a._ D. T. R. T. GALAND motörU Un tari in e 

40 • 100 • 4.000 • PİRE SZEGED vapuru 8 temmuza doğru gelerek Rotterdam, Hamburg ve Skan-
lOQ EA EL•A eıı bekleniyor. Tuna limanlan i .. ı,.. ..:ıL ala- dinavya limanlan için yük alarak hare-• 50 • 5.ooo • uN H iLi • .,.,, ~ .YUA k t ed ktir 
120 • 40 • 4ı,oo • 1.üb transatlantik vapura ile Pire - il A caktır. eVAS~ motörU 29/7 tarihlerine 
160 • 20 • 3.200 • Nev. York hattı Pire. Nev - York se- an TİSZA vapuru 27 temmuza doğru doğru beklenmekte olup Rotterdam, 
l>htKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dUşml- yahat müddeti ız rün. Nev - York fuan bekleniyor. Tuna limanlan için yUk ala- Hamburg llmanlan için yUk alarak ba-

~enJere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazJasiyle verilecektir. için hasu.<>J fiatler Pireden hareket ta- Ha 1 kapın arda kai o ~A vapuru 25 temmuza doğru reket edecektir. 

1 
lt1U"atar senede 4 defa, 1Eyl(U,1 Birinci kAnun, 1Martve1 H;aziran tarih- rihJeri: :OL bekleniyor. Beyrut, İskenderiye ve Port ZEGLUGA POLSKA LtNİEN 

"
'liııcle ~ımr. 5 Aliusros 9 EYL Pamuk Mensucatı saıt için yuk alacaktır. 

-11 Gerek \•apurlıırın muvasalAt tarihleri. LECHİSTAN motörU 21/7 tarihlerine 
••-m.aı--.-----.. IP.!!l-Cl ___ , __ miil ___ ~_ gerek vapur isiml ·:ve navlunları hak- Fabrikamızın iplikhane daire- SERVİCE MARfTIME doğnı beklenmekte olup Anvers, Gdy-

- kında acenta bir teahhüt altına giremez ıinde çalıtmak üzere 16-20 yaf ROUMAIH nia \'e Danzig limanları için yilk alarak 

Daha fa?.la tafsilAt a!mak için Birinci arasında kız itçilere ihtiyacımız DUROSTOR vapuru 7 temmuza doğ- hareket edecleCktirE' . MARfT*-E 

T T • u il A Kordonda 152 numarada ·UMDAL• Yardır. ru bekleniyor. Köstence, Kalas ve Tu- SER~ U'I aze emJZ cuz aç umumt deniz AcE'ntalığı Ltd. mUracaat istekli olanların nüfuı cüzdan- na lir:ıanlan için ytik alacaktır. Rounaaln Kumpanyası 
edilmesi rica olunur. lan ve iki kıta fotograflariyle fab- DUROSTOR vapuru 4 ağustosa ALBA JULlA vapuru 3 ağustos 939 

Her Türlü . Tuvalet Çeşitleri Telefon: 4072 MUdUriyet rikaya müracaatları. doğru bekleniyor. Köstence Kalas ve tarihlerine doğru gelerek Malta, Ccno-
Telefon : 3171 Acenta lzmir pamuk mensucatı T.A.Ş. Tuna limanlan için yük alacaktır. va ve Marsilya için yolcu ve yük alarak 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- hareket edecektir. 

Hamdi Nüzhet Çan çar it , lardakJ değişikliklerden acenta me- ttAndaki hareket tarihleriyle navlun-
suliyet kabul etmez. }ardaki değişikliklerden dolayı aceota 

Daha fazla mf~ilAt tçln ATATÜRK mesuliyet kabul etme-ı. Daha fazla taf-

slhhat Eczanesi• caddesi 148 Noda V. F. Henry Van Der s!Ult için ikinci Kordonda FRATEl..ıJ 
Zce ve Şsı. Vapur acentalığına müraca- SPERCO vapur acentasına müracaat 
at edi.lme&I. rica olunur. ı edilmesi rica olunur. 

BAŞTUBAK Bliyük Salepçioğlu hanı karş~ .. 

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

OSMANIY! 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her ild otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Senelik tecrübeli idaresi.le bütün miift.erilerine kendiaini 

LQ~vdiı-=.blanlar evlerindeki rahati bulurlar .. lstanbu1da 
''lQ Ege Te lmıirliler bu otellerde bul~urlar .•. 

~uaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi
dereaıde ucuzdur ••..• 

Fenni gözlük için 
Kemal Kamil Aktas 

' 

Bütün Gözlük ve T eferrüatı 
~lar, firometro, Altimetro, Pedometro, Sferometro 

ile bütün ilıni ölçüler, Optik heqey 

Ea-e bölgesinin en büyük gözlükçülük 
Deposu 

'--...:::----~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t·~tanbul iskan müdürlüğünden: 
ttı~ lence Ye Yamadan deniz yolu ile yurdumuza getirilecek göç
~ l' nakliyesi pazarlık ıuretile eksiltmeye konulmUJtur. Jhalesi 
taktır~ 939 tarihine müaadif pazartesi günü saat 15 de yapıla-

r~ 
Q ~aldcat teminat 6250 liradır. 
it. ll Ptaki fenni ve idari prtnamelıer parasız olarak verilir. 

" .. a,~.a ve eksiltme bnununun ikinci ve üçüncü maddelerindeki 
~ ii" aız Lulunup pazarlığa iştirak edecek olan talipleı-in mezkUr 
{ ...... "~ lte Sirkecide Mithat P8Ja ham birinci katında ilkin müdür-

n e rnütE-Şekkı1 komisyona müracaatları ilin olunur. 
7, 8, 13, 22 2403 (1410} 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sa.nl'ılarınız. damar sertlikleri 
ve ~işmanlık şikAyetlerinlzi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

İNGJLİZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOÖLU - İSTANBUL 

V ebolid Cihazları 
EV L.E R 

HASTANELER 
FABRiKALAR VE 

Bi ÜMUM SINA! MUESSESELER 
KİREÇLİ SULARDOZI VEBOLiD CİHAZLAR! 

İLE TASFİYE EDİNİZ .. 
BUHAR KAZAN VE KALORİFERLERl.NtZI 

HARAP OLMAK!'A.N KVR2' ARINIZ 
HER TORLO tllTtYACI KARID.IYACAK EV· 

AFTA V E B O f.. f D CiHAZLARIMIZ EM· 
RtNiZE AMADEDİR .. 

TEDİYEDE KOLAYl.IK BEŞ SENELiK garanti 
VEBOLID LTD. ŞT~ iz.MİR ŞUBESİ 
Mimar Kemalettin caddesi No. l5 
TELEFON : 2365 TELG. VEBOLİD P. K. No. '1Z 

----------~------------
lzmir inhisarlar Başmüdürlü:- -
ğünden: . 
Çamaltı tm.luı için muhtelif ~atta 1599.680 metre mikibı F•lı 

çam kere.ate pazarlık ~uretile atm &lınacaktır. 
Kerestenin beher metre mikibnun mUhanımen fiati 43 muvakkat 

teminab 515&97 liradır. Şartnamesi leTazun tubemiufe görülebilir. 
isteklilerin teminat paralarile 26. '1. 39 günü saat 15 de ba§ müdürlü
ğümüz komisyonuna müracaatları icap eder. 

9 13 241l (1423) 
• 

TELEFON: 2M7/!008 TE'LEFON: %004. ZOOS 

ti& 041 !ZEJ li 

Salihlide 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni Müstecir 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
man 'ın idaresinde açılmıştır 

Gazino, Lokanta, Temiz yat.aklar, Elektrik teıiaah yeniden tanzim 
edilmi§tir. Bütün ihtiyaçlara cıenp verecek tertibat alınmqtır. 

Banyolarmm ailtia yapblt faydalar bütün EGE halkınca malmndur. 

llCUZLllK, TEMiZLİK RAHATLIK- YENi 

İDARENiN ESASLI PRENSİBİDİR.. 

1 

Mefnq odalar banyo ile birlikte 100, bot odalar 30-50 kuıııfbır. 
iiımmıılllllllmm-.ıı .. a11ı:mı_ .. _.__ .......... ~ı&M~11111•ns•cır~~ 

Ziraat mektebi müdürlüğünden: 

Cimi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Dana eti 
Sadeyağı (Urfa) 
Zeytinyağı (yemeklik) 
Pirinç (Totya) 
Toz şeker 
Çamapr sabunu (beyaz) 
Kuru fasulya (Horoa) 
Makarna ( ekıtra) 
Un (baklavahk) 
Patates 

Aapri 
Kilo 

30000 
6000 
1000 
3000 
1000 
2000 
1500 
800 

1000 
1100 
1100 
1800 

Yüzde 
Muhammen 7,5 

Azami Bedeli Teminab 
Kilo KW'Uf Lira K. 

40000 
9000 
ısoo 

4000 
1500 
2500 
2000 
1000 
1500 
1500 
1500 
2500 

10 
45 
30 

105 
50 
27 
27 
35 
18 
25 
16 
8 

300 ()() 
303 75 
33 75 

315 00 
56 25 
50 62 
40 50 
26 25 
20 25 
28 12 
18 ()() 
ıs oo 

Mektebimiz 939 yılı ihtiyacı için yukanda cinai, miktarlan yaZlh 
erzak 8. 7. 939 tanninden itibaren on bet gün müddetle açık eksilt
meye lmnubnuJbır. Taliplerin eksiltme günü olan 24. 7. 939 pazartesi 
saat on beşte me1:tep ıahn alına komisyonunda i~eti teminatını gös
teril' bir mal sandığı makbuzu ile b;rliktc hazır bulunmalan. 

Bu İ§e ait pmıameleri ~örmek iıtiycnlerin her gün mektep müdür
lüğüne müracaatlan ilan o11mur. 

8, 13, 18, 22 2406 (1417) 

lzmir mıntaka Ticaret müdür
lüğünden: 
Makine ile dikkatli ve çabık yazan yirmi lira asli maqla bir bayan 

memur abnacakm. Lisan bilenler tercih olunur. Şeraiti haiz taliplerin 
14 temmuz 939 tarihine kadar müracaatlan. 

8, 11, 13 2418 (1418) 



Uzak arkta tahrik kundakçılığı 
Halkı lngiltere aleyhine 

Almanların da 
kışkırtmakta yalnız 

parmakları olduğu 

Japonların değil 

anlaşıldı 

Japon yadaki vaziyet 
Avrupa vaziyetinin inkişafı üzerinde 
müessir olacak mahiyette görülüyor 

Japon başvekili, Japon hariciye, hazine ve bahriye nazırlan 
l.ondra, 12 (A.A) - •Nevs Chronicle• karıı Çin • japon ordularının müdafaa- edeceğini, Amerika cümhuriyetinin ayni 

gazetesinin diplomatik muharriri Uzak ıını temin edecektir. ülküye dayanarak teessüs eden genç 
Şark hAdiselerinln Avrupa vaziyetinin Nevyork 12 (A.A) - Evvelce Çin Çin cümhuriyetinin Japon taarruzu yü

bıkişafı üzerinde pek geniş bir mikyas- halkı üzerinde büyük bir nüfuzu olan zünden ortadan mı kalkacağını soruyor 
ta müessir olabileceğini yaz.maktadır. Bu Vang-Şing-Vei'ın idaresinde Çinde mer- ve buna 470 milyon Çinlinin •Hayır• ce
gazeteye göre Japonlar, Tokyo müzake- kezi bir hükümet teıisini istihdaf eden vabını verdiğini kaydeyledikten sonra 
relerini dört Çinli mahpusun lkibetini japon siyaseti Nevyork Times gazetesini diyor ki : 
tayinden ibaret olan mahallt meseleye endiıeye ıevlı:etmrektedir. - Japon tedhişi bizim ne manevi kuv-
tnhisar ettirmek istemiyeceklerdir .. Bu Bu gazete diyor ki: vetirnizi, ne de milli ruhumuzu boza-

nıeselenin genişletilmesi ise Amerikayı, cVang-Şing-Vei'ın yakında merkezi maz, ancak mukavemet azmimizi takvi-
Fransayı ve Çinde menfaatleri olan di- ye edebilir. İki yıl mücadele ettik ve Ja-

Çin hükümetinin tefi ilan edileceği öğre-
ler memleketleri alakadar edeceği için ponyanın mağlCip edilemiyeceği masalını 

nilmek tedir. 
bu memleketlerin yardımı temin edilme- tahrip eyledik. 

Bu hükümet, ıimdi Pekin ve Nankin-
den hiç bir harekete geçilemiyecektir. Kung, •nçık kapın prensibini öne sür-

Bu mu .. ddet zarfında İngiltere aleyhin- de bulunan idarelerle birleşecektir. Bu- mekte, dokuz devlet muahedesinin ak.-
deki tahrikat pek tehlikeli bir şekle gir- nu müteakip japon Vang-Şing-Vei tara- dinde ve Briand - Kellog misakının im-
miştir .. Bu tahrikAtın Japonya tarafın- fından k.urulan hükümeti tanıyacaktır. zasında Amerikanın oynadığı mühim 
dan olduğu kadar Almanya tarafından Bu hal Çinde hayati menfaatleri olan rolU tebarüz ettirmiş ve sözlerini şöyle 
da yapıldığı hakkındaki şüpheler artık Amerikanın, Ingilterenin ve diğer devlet- bitirmiştir : · 
kat't bir mahiyet almıştır. lerin hukuki ve siyasi müşküllerini arttı- _ Beynelmilel hak ve adaletin ida-

Paris, 12 (A.A) - Oeuvre gazetesin- racaktır. mesi bir tek milletin eseri olamaz. Ha-
<le Mme. Genevieve Tabouis, Almanların Yeni htikümetin Almanya, İtalya ve yatı menfaatler dünyanın realitesine göz 
amiral Föster heyetinin T olcyoda aldığı tabü Mançuko tarafından derhal tanına- yummakla himaye edilemez. Barıştan fa. 
neticeden dolayı pek memnun kaldıkla- cağını tahmin eden bu gazete, şunları idelenmek için onun uğrunda çalışmak, 
nnı bildirmektedir. ilave ediyor : emniyeti elde etmek için de mukabilini 

Förster, lnglliz aleyhdarlığının yalnız •Garp devletlerine karşı açtığı müca- ödemek icap eder. 
Japonyada değil, japonların işgali altında delelerde, Japon ordusunun elinde bu Londra, 12 (A.A} - Dün avam ka
olan büyük Çin ıehirlerinde de pek bü- suretle eskisinden daha kuvvetli delil- marasında amele partisi mebuslarından 

Ier bulunacak ve garp devletleri netice- 1 d yük olduğuna dair Berline bir rapor gön- Be lenger, Japon makamlarının Çin o-
de Çindeki yeni hakikatleri tanımak ı İ h Clerilmiştir. arına taarruzları üzerine ngiltere ü-
mecburiyetinde kalacaklardır.• kümetinin Çin dövizinin istikrarını te-Försterin raporuna göre, lngilizlerin 

Çinlilerle alakadar olmadıklarına, japon- Çunking, 11 (A.A) - •Çin ajansı» İc- min için yeni bir tedbir almağı derpiş 
larla anlaşarak menfaatlerini k.orumağa ra komitesi dei'5i H. H. Kung, Amerika edip etmediğini sormuştur. 
bakbklarma dair Çinde propağanda yap- istiklalinin 163 üncü yıldönümü müna- Sir John Simon, şu cevabı vermiştir: 

sebetiyle radyoda Amerikalılara hitaben - Hayır, yeni bir harekete geçilmesi 
maları için japonlara talimat verilmiştir. 

bir mesaj okumuştur. için hali hazırda hiç bir müzakere cere-
Mme. Tabouis, diyor ki: 

.. ·v · .. . . . Kung bu mesajında Amerika milleti- yan etmemektedir. 
- Soylendıgıne gore, Hıtler şımdı · d k ·k k ti l b··ı·· B 1 

nın sa ece e onomı uvve y e u un unun üzerine Be lenger, maliye na-
Först.erin Çinin işgal altında bulunan lı:ıs- J po k tl · d dalı k dr tl' b' k b a n uvve erın en a u e ı ır zırının am iyo müvazene sermayesinin 
mına gönderilmesini emretmi:ıtir. Ami- silahı olduğunu, Amerika ekonomik taz- Çin dövi1inin istikrarını temin etmeğe 
ral orada japon yüksek kumanda heye· yiki· arttırdı;;., takd. d J ı:;~ ır e aponyanın zn- kafi geleceği kanaatinde bulunup bulun-
tine intisap edecek, japon ordusunu kon- ruri olarak boyun eğeceğini ve bu su- ınadığını sormuştur. 
trol altında bulunduracak ve her şeyden retle Amerikanın harbe girmeden Ja- Sir John Simon, bu suale karşı da 
evvel, jnponyanın demokrasilerin zararı- pon taarruzunu durdurabileceğini kay- şunları söylemiştir : 
na olarak Çinde mihver devletlerine te- detrnektedir. - Bu meseleleri suallerle münakaşa 
min ettikleri iktısadi menfaatleri tabak- Kung, iki yıldır Çin topraklarında ce- etmemek daha doğru olur. İngi1tere hi.i-
endişeye scvketmektcdir. reyan eden Çin - Japon harbinden balı- kümctinin Çin dolarının istikrarı iÇin 

Amiral. ayni 7.amanda muhtemel lngi- sederek, Çin milletini dehşet içine salan sarfedeceği gayretlerden Bellcnger, ta
liz - Fransız - Amerikan tecavüzlerine bomba ve mitralyözlerin devam mı mamiyle haberdar edilecektir.• 

Danzig' de yeni bi-;- hidise 
Naziler Polonya konsoloshanesine 
[hücum ederek armayı indirdiler 

Londra 12 (Ö.R) - Danzigde Naziler 
Polonya konsolosluk binasına karşı bir 
tecavüz hareketinde bulunmuşlardır. 
Nazi nümayisçileri konsoloshanenin ka
pısı üzerindeki armayı indirmişlerdir. 

Bermutad mahalli zabıta bu tecavüzü 
yapanları ele geçirememişlerdir. 

Danzig 11 (A.A) - Buraya silah ve 
cephane yüklü yeni Alman vapurlarının 
geldiği bildirilmektedir. 

Dnnzig 11 (A.A) - Geçen gece Dan
z.ige denizden yeni silah ve mühimmat 
gelmiştir. Bu malzeme Schichau tezgfıh
lannın depolariylc elektrik fabrikasına 
ve belediye salhanesine yerleştirilmiştir. 
Vaşington 12 (A.A) - Amerikan dip

lomatik mahfilleri, B. Ruzveltin Dan-
rlg meselesinde uzlaşma teklif edeceği Danzigde nümayi§ yapan Nazi kızları 
hakkında Londrada dolaşan sayiaların l dirmektedir. 1 yazdığına göre bir mali anla~ma için 
eiddl hiç bir şeye istinat etmediğini bil- Londra 11 (A.A) - Times gazetesinin İngiltere ile Polonya arasında, Fransanın 

Sovyet - Japon harbı 

Halka cephesi 11 (A.A) - Halka neh
ri cephesindeki harekatı takip eden ya
bancı muhabirler Sovyet filolan tara
fından yapılan üç mühim hava bombar
dımanı ile iki hava muharebesine şahit 
olmak imkfuııru bulmuşlardır. Havas 
ajansının muhabiri iki tayyarenin alev
ler içinde dii§tüğünü ve bir Uçüncilsü
nün de inmeğe mecbur kaldığım gör
müşse de bunların hangi tarafa ait oldu
ğunu fark edemcmi§tir. 

Bu muharebelerin en ehemmiyetlisi
ne 24 tayyare i§tirak eylemiştir. 

Tokyo 11 (A.A) - (Domei) ordu
nun salahiyettar mümessili, Japon kuv
vetlerinin 71 günden beri Nmonham böl
gesinde cereyan eden hava muharebe
leri esnasında 52 Sovyet tayyaresi dü
şürdüklerini bildirmiştir. Bu mümessile 
göre Japonlar yalnız 4 tayyare kaybet. 

chman tayyaresi J apon askeri üssüne 5 
kilometre yaklaşarak ateş açmıştır. Ja
pon avcı tayyareleri Sovyet tayyareleri
n! takibe çıkmışsa da bombardıman tay

yarelerinin ricalini himaye eden Sov
yet avcı tayyareleriy le karşılaşmışlar

dır. Bir Sovyet tayyaresinin düştüğü gö
rülmüştür. J aponlar ise 59 tayyare dü
şürdüklerini iddia etmektedirler. 

Singking 11 (A.A) - cDomei> Ku
angtung ordusunun bir tebliğinde, Hal
ka nehrinin doğusunda Mançuri toprak
larına giren Sovyet - Mogol kıtaatının 
tamamen Mogol topraklarına sürü1dü
ğil bildirilmektedir. 

Tokyo ll (A.A) - Domei ajansının 

salahiyettar bir menbadan öğrendiğine 
göre, Japon hükümeti, Moskovadaki bO
yük elçisini, Sakalin adasının Sovyetlr 
re ait kısmında kömür ve petrol maden
leri işleten Japon kumpanyalarına kat' 
şı yapılan fena muameleler hakkında, 
Sovyet hükümeti nezdinde şiddetli prO" 
testolarda bu] unmağa memur etmiştir· 

Domei ajansına göre, Sovyet makaJJt' 
ları, Japon petrol ve kömür kumpanya
larını, müstahdimlerine bazı eşya ver
mek taahhüdüne riayet etmediği içlıl 
Sovyet mahkemesi tarafından ağır patll 
cezalarına çarptırmıştır. 

Japon büyük elçisi, J apon kumpaJl• 
yalarının bu taahhütlerini yerlerine t,e' 
tirmemelerine, Sakalin adasının şixnsl 
kısmındaki Sovyet makamlarının veril' 
mesi lazım eşyanın naklini menetmele
rinin sebebiyet verdiğini ileri sürere) 
protestosunu yapml§tır. 

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

14 Temuz Fransız bayramı 
Pariste lngiliz askerleri ile birlikte 
Fransız ordusu resmi geçit yapacak 

Ingiliz bahriye askerleri Londrada kralın huzunmdan geçerlerken 

Londra, 12 ( Ö.R) - İtalyayı Fransa-, İngiliz harbiye nazırı sir Hor Belişa 1 muz geçidinde hazır bulunacaklardV;.,, 
da 14 te.mmuz milli bayramı şenliklerin- da Fransız milli bayramında İngiltereyi Pari'>, 12 (A.A) - 14 temınuzdııg.ti)" 
de temsıl edecek olan İtalyan büyük er-,temsil edecektir. pılacak geçit resmine Fransız :ıoısl e:Oe' 
kfmıharbiye reisi ve bir çok yüksek rüt- Londradaki fazla meşguliyetleri yü- le birlikte İngiliz kıtalan da iştiralt 
beli İtalyan zabitleri bugün tayyare ile zünden İngiliz baş amfrali ile hava na- cektir. .. z~ 
Burje hava meydanına gelmişlerdir. zırları davetli olduklan halde Fransız . Diğer cihetten öğrenildiğine go~1ııtf 

milll bayramı şenliklerine iştirak ede- Ingiliz bahriye efradı ile • Royal i ge' 
da iştirakleriyle, yapılmakta olan müza
kereler, ilerlemektedir. Diğer taraf tan 
İngiltere ile Polonya arasındaki karşı
lıklı teminatın, pek yakında kat'i bir 
muahede şeklinde tesbit edilebileceği 

kuvvetle tahmin idilmektedir. 

miyeceklerdir. nes• in bandosu 14 temmuzdo asker 
Paris, 11 (A.A} - İngiliz harbiye çit resmine iştirak edecektir. ifldı"' 

nazırı Hor Belişa, deniz birinci Lordu ~undan maada • Vindicfive~ isıll~ 
amiral Dudley Pound, hava baş mare- ki Ingiliz kruvazörü de AtlantiktC cfl~ 
şali Cyril Novall ve kara orduları ge- sız filosiylc birlikte manevra ::raP9 

nel kunnay reisi general Gor 14 tem- tır. 


