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hin münd~recahndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• Slovakya - Yugoslavya 
anlaşma&ı 

Bratialava 14 (A.A) - Slovakya ile Yuaoa
lavya arumcla, tercihli muamele esası üzerind• 
alb ay mer'i olmak üzere bir ekonomik anl•pM 

l•n-u-Jan-mq-w.~-----------' 
Yeni AM6 Matbaumda s. .. ı...,,_. 

Dost Fransanın Büyük aayramı 
Gümrük ve inhisarlar veJ 

kili şehrimize gelecek 
B. Raif Karadeniz, Istanbulda beyanatta bulundu 

"Bira f iatlerini yirmi kuruştan aşağı dü
şürmek tasavvurumuzda rakı ile müca· 

deleye devam edeceğiz,, 

Suriye hudutlarında çok kuvvetli 
bir muhafaza teşkilatı · kuruluyor 

Pari8te 11apılan büyilk bayTam geçid re11ninden bir intiba 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
B. Raif Karadeniz 

Türk · 
lngiliz 

'-....----t:r,---
~ıuğu her IJalıımdan 
lt1ıuuetlendirilmelidir 

-*-HAKKI OCilOCLU 

• t~ iyi ve en samimi dostluklar, 
tıltı.nıyct ve hayati menfaatlerini bir 
lt0kta üzerinde birleştirebilen millet-

r arasında teessüs eder. · · 
do Su caas dahilinde kurulmuş olan 
"'atlukları asırlar dahi yıkmağa ve 
rsnıağa kafi gelemez. 

~i.irk İngiliz dostluğu işte bunlar-
0 biridir. Asırlarca yanyana, omuz 
~jula mü_şterek menfaatlerini mü
\ aa aaflarında yer alan iki millet, 
oı.ıaii 
~h . n de Avrupayı ve Akdenizi 

Istanbul 14 (Hususi) - Gümrük ve inhisarlar vekili B. Raif Karadeniz 
bugün Ankaradan şehrimize geldi. 

Vekil gazetecilere şu beyanatta bulundu: 
- Burada tetkiklerde bulunduktan sonra lzmire gideceğim. Orada Veka

lete bağlı müesseseleri tetkik edeceğim. Orman çiftliğindeki Bira fabrikası 
31 Temmuzda inhisarlar idaresine geçecek.tir. Tasavvurumuz, Türkiyenin 
her tarafında bir şişe Birayı yirmi kuruştan daha aşağı fiate satmaktır. Tevlid 
ettiği zarar dolayısiyle istihl§k.ini azaltmak suretiyle rakı ile olan mücadele
mize devam edeceğiz .. 

B. Raif Karadeniz beyanatına şunları da il~ve etmiştir: 
- Hatay gümrüklerinde çalışacak memurlar tesbit ve tayin edilmişlerdir. 

Suriye hududunda çok kuvvetli bir gümrük muhafaza teşkilatı meydana 
getirilecektir. 

C. H. P. başkanlığına B. 
Atıf inan seçildi 

intihabın 
büvük bir 

neticesi lzn1ir 
memnuniyet 

muhitinde 
uyandırdı 

14.Temuz Fransanın değ~I, 
· beşe!"İyetin bayramıdır 

Pariste dün çok muazzam ve muh
teşem bir geçit resmi yapıldı 

Şehrimiz konaofoshanesinJe ae büyü1ılerimizin Je iıtiraki ile 
samimi bir tören oldu.. Gece Şehir gazinoaunda ziyafet verildi 

Ticaret 
Odaları. kongresi 

--1"·---
Turgut Türkoğlu 
hazırlıklar ı~ 
Ankaraya gidiyor 
Anlcarada ticaret odaları umumi 

kongre hazırlıklarına başlanmıştır .• 
Odalar umumi kongresi sonbaharda 
toplanacak, ticaret odalarının yeni 
vazifeleriyle sanayi odalarının ku
rulması mevzuunu tetkik edecektir. 
İstanbul ve İzmir ticaret odaları sa-, 

Dün 14 Temmuzdu.. vinci içinde çalkandı. Şehrimizde, Frq.. 
Bu tarih yalnız milli bayram günU sız konsoloshanesinde de bu münue

olan Fransa için değil, bütün beşeriyet betle çok parlak ve saıniınt bir tören ya-. 
için ~ok kıymetli bir tarihtir. 14 Temmuz pıldı. Bu törende vali B. Ethem Aylcut, 
Fransada istibdada nihayet veren bir ih- belediye reisi Dr. Behçet Uz, şehrin iJe.. 
til§lin muvaffak olduğu tarihtir. Fransız ri gelenleri ve daha bir çok zevat ile ba
ihtilAli, cBüyük ihtilal> ismi ile tarihte zı konsoloslar ha.zır bulunmuşlardır. Ka
aldığı yer ile bütün milletlere hiirriyet bul resmi Tilrk - Fransız dostluğuna ~ 
savaşında örnek olmuştur. ra.şır bir şekilde, samimi surette geç~ 

Bu itibarla dün dost ve müttefik Fran- tir. 
sanın aynı zamanda 150 inci yılını da Kabul resmini müteakip Fransa Ctım. 
kutladığı bu milli bayramı sevincinde huriyeU tebaalıları konsoloshancye gt
bütün beşeriyetin ortaklığı vardır. Dün, derek tebrikleşmlşlerdir. 
bütün Fransa bu büyük bayramının se- _ SONU 'I İNCİ SAHİF'EDE _ 

le .dıt eden tehlikeler karşısında kök
•ıl'itı.j kalplere salmış dostluğun ihya
tı~da asla müşkülata rastlamamış-

li ~~ili Şefimiz fs~~t ln?.nün~,?: D.e~- Parti başkanlığına •eçilen B. Atıf in.an 

•I ~af muharrırme soyledıgı gıbı: Büyük Parti kurultayında izhar edi-ıvaliler uhdesinden alınması ve Parti re-

nayi odaları adiyle ayn bir müesse
senin kurulmasına taraftar değil
lerdir. Böyle bir hal vukuunda her 
iki müessese gerek çalışma, gerek 
bütçe noktasından gayet cılız kala
caklardır. 

Fuarın gece tenviratı pek 
nıükemmel olacak 

th"rıltere kuvvetinin Türkiye için len arzuya binaen Parti başkanlıklarının - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -
4-; erıtrrıiyetli olduğu ni•bette, Tür-

- SONU 2 tNCl SAYFADA-

e(e kuvvetinin de lngiltere için K t c e ı • b d e e k 
~;;rrıiyeti vardır. lngilterenin on ıano e 1 oş onece 
~;;~~zt::::i!'k!~it::t:ı,:!:n"d::. 
fi,. fee .. ir olur. Her iki memleke
~hllefyeleri birbirinin aynı, yani 
' fl11 muhalazcuı olduğuna göre 
iti Pılıklı menlaatleri namına es
,,. ~rrıanlardaki gibi yanyana Nki almaları zaruridir.» 
ı11 • etckim öyle de olmuştur. Henüz 

tc~!tc~e ile aramızda imzası mukar
~ıttıfak muahedesinin teferrüab 
bir tlanmış değildir. Fakat iki millet 
Jıqf ti.okta üzerinde, yani barışın mu
l'ct ~~. dünya milletlerinin emni
t\ın Ve ıstikla1lerinin tecavüzden ko
tile ~~ı hususunda bütün kuvvetle
~h ~~birlerine yardım hususunda 
tcrrn ud.de bulunmakta tereddüt gös-

I t11ışlerdir. 
~c I Mayıs tarihli deklarasyon iki 
~t!'? b~e~ menfaatlerinin tam ve l ırlığinin ifadesidir. 
iQ~jfe:_rüata girişmeden müşterek 
~dd Ugrunda iki memleketin mu
~ al~tatJarını birleştirecek harbi gö
~l ıracak derecede teahhüdlerde 
titıi\lnnıası :menfaat birliğinin kuvve
~İt. tebarüz ettiren en canlı misal-

~ 
8
kadar açıklık ve samimiyetin 

-~~~A:öOı.11 

Mihverin ispanyayı . ele geçirme 
gayretleri suya düşecek gibi 

General Franko 

General Franko diyor ki 
"ispanyada ne ltalyan, ne de Alman rejimi 

olmıyacaktır ve harp olursa ispanya 
tamamen bitaraf kalacaktır,, 

Paris 14 (Ö.R) - Kont Ciano Ispan- Ispanyollara yaptıkları yardımların bir 
yadaki seyahatine devam etmektedir. nezaket teşekkürü mahiyetinde olacağı 
Dün akşam Sen Sebastiyanda şerefine tahmin olunuyor. 
bir alqam yemeği verilmiştir ve bu sa- Yalnız, gUnUn a!ıl meselesi Lizbon
bah general Franko ile bir mülakat yap- dan gelen Diyaryo dö Novitsiyasi gaze
mıştır. Söylendiğine göre bu mülakat tesinin muhabiri Franko ile yapmış ol
esnasında Clano Frankoya bir ekonomik duğu bir mülakattır. 
anlaşma projesi tevdi etmlş ve lspanyol Her halde Kont Cianonun hiç te ho.. 
generalini Eylill içinde ltalyaya davet şuna gitmediği muhakkak sayılan bu 
etm.iştfr. Bir rivayete göre Franko Ital- mUIAkatta lspanyol generali Lizbonlu 
yaya gittiği takdirde avdette Berlini de gazeteciye bilhassa şunları söylemiştir: 
ziyaret edecek ve FUhterle konuşacaktır. - lspanyol rejimi ne Italyan ne de 
Bu ~anıtleriıı, Almanya n l~anın - SONU 1 t)NCO SAlltnDE -

Fuar sahasının, daimi devirler yapan 
bir projektörle tenviri düşünülüyor 

Fuardan bir görünü§ 

Fuar sahasında .ın,,a edilmekte olan tiyle Fuar sahasını aydınlatacak ve t.
tahte1arz yolun elektrik tesisatı ikmal tenilen noktalara ziya büzmeleri da~ 
edilmek üzeredir. Bu yeraltı yoluna bü- tacaktır. Komite, bu teklifi tetkika baf
yük bir ehemmiyet verildiği için hususi lamıştır. 
tesisatı, kablo ve sair aksamı Almanya- Bu sene Fuar sahasının elektrik ted
dan celbedilmiştir. Yalnız elektrik tesi- satı yapılırken ışıkların renklerine bU.. 
satına 20,000 lira sarfedilmiştir. yük itina gösterilmektedir. Paraşüt k-1.tıo 

Bir müessese, Fuar komitesine mUra- lesi, gazinolar, umum! yollar, park Q. 
caatle Fuar sahası için gayet pratik bir sımlan gizli elektrik tertibatiyle tenvtP 
projektör daiml devirler yapmak sure- edilecektir. 



ısYenunuzCumartesl 19~~ 

ı Türk 
lngiliz 

efine Alivre satışlar müsaittir ---'{:/-'---

Dostluğu her IJaJıımdOll 
lıııvvetlendirUmelidlr 

---<:r-TAR!HlROMAN Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 

24-
Diye işte buna 

derler 
939 pamuk rekoltesi 120 - BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -

Ali bey gözleri Fıldır fıldır dönerek bunları 
gözden geçirdi·. Ve esirler arasında Marga
ritanın da bulunduğunu seçerek bana dedi ki: 

b 1 h d ı müstakbel ittifakı daha canlı bir ,e-b ı• n a ya ta mı·n e ı· ı·yor" kilde tecelli ettirmeğe fırsat verece· Bulunan tahvillerden ğini muhakkak sayabiliriz. 

birine yarım milyon ~uvvetli bir İngiltere Türkiye için. 

frank isabet etmll B h f 1 · ı F B J • k ve kuvvetli bir Türkiye lngiltere içi~ 
Geçenlerde Mimar Kemalettin cadde- U a ta ngJ tere, ransa, e ÇJ a Ve lazım ve zaruri olduğuna göre jkı 

sinde Türk Hava kurumu binasının Ya- H 1 d .. .. J 1 d memleketin her bakımdan birbirleri· Hızır dayının sandalı derenin en Jimana girmelerini beklemeğe koyul- nındaki arsada eski bir kasa içinde para 0 an aya musa1t satış ar yapı 1 ni takviyeye çalışmaları yüksek ve 
aşağı tarafında, tahta köprünün ya- duk... . . . . ve bazı makbuzlar bulunduğunu haber hayatt menfaatlerinin icabıdır. 
runa kadar ilerledi ... Küçük Mehmet Biraz sonra lımana gırdiler. Bır- vermiştik. Bu kasadan 60 adet altın lira, Alivre satışların şimdilik takip ettiği lül teslimi 45 kuruştur. Hazır mallar 56 Reisicümhurumuz beyanab arr 
orada, henüz İ§gal edilmiyen ufak birine raatlıyan dost gemiler arasın- Uç adet çeyrek altın, elmas taşlı kUpe seyir gayet milsnld ve normaldir. Pa- kuruşa kadar satılıyor. sında fngiltereye teveccüh eden bir 
bir kö,e bulunduğunu farketti. da adet olduğu veçhile, top atmak ve yüzUkler, Mısır kredi fonsiye tahvil- muk, {izüm ve incir mahsulleri üzerine * vazifeyi de işaret buyurmuşlardır: 

Sandah karaya yanaştırdılar ... Ve suretile onları selamladık ... Onlar da lerl çılanıştL fiatler teklif edilmekte ve mukabil tek- Yen· mahsul üzüm rekoltesi 
58 000 

« Bu yeni münasebetin Türki>:e· 
burasını hemen iıgal ettiler... bize mukabele ettikten sonra, yanı Kasa mevcudu blr zabıt varak.asiyle lifler alınmaktadır. ton in~ir 

40 000 
ton tahmin edilmekte- nin hali hazırdaki kararsız ticaret ~ıı· 

Sandalın yana§bğını gören o ma- basımıza demirlediler... tesblt edilerek Ankarada Maliye vekale- Dün resmi bir daireden bize verilen dir: Kcmal~şa bağlarının rekolte üze- temini serbest mal mübadelesi hahne 
hallin aahibi onlara ufak bir hasır ve Her üçü de yeni ve kuvvetli tekne- tine gönderilmi§tir. Bu kasadan çıkan malUmata göre şimdilik ihracat tacirleri- rlndeki tesiri vasati GO,OOO ton olarak getinneğe yardım etmesi hususunda 
toprak bir teati içinde su ve bardak ler idi. Bu~lann, Mısır cl'.'aletine ai~ kredi fonsiye tah~illerin~ ~!15:: yüzden miz Fransız, Ingiliz, Belçika ve Ho11an- tesbit edilmiştir. büyük ümidler beslenmektedir.» .. 
getiTdi... beylik gemılerden olup Dımyat beyı fazladır ve değen pek bilyuktur. Bun- da ile alivre satışlarına devam etmekte- * Kabul eylemek lazımdır ki bugu-

Sabahleyin aldığı hafif bir kahve lstanköylü Ali Celebinin kumandası lan isabet vaki olup o~dığı ~ra§'tınl- dirler. Buralardan alınan fiatler miisaid- nün şartlanna göre yalnız silah kuv· 
altı ile duran küçük Mehmet o daki- albnda bulunduklarını öğrenmekte maktadır .. Ha~ verlldiğıne ~ore bu dir. Yalnız Londra UzUm fiat1erindc bir Mevsimin ~ncir .ihr_ac~tı 41800. tond~r. veli milletler için yeter bir kuvvet sa-

. • km b l ikmedik. tahvillerden birine 1931 senesınde 500 aı: titizlik göstermektedir. Hatti Londra ~on hafta ;çınde ıncır ihraç edılmemış- l M'll ti k ti' l b·lme-
kada pek zıyaae acı 11 

u unuyor- geç • ." .. ı Al. bin frank isabet vaki olmuştur .. Diğer- ve Liverpol üzüm piyasalarında bl1e tir. Mev~imin üzüm ihracatı 75800 ton- yıl ~~~· kı el.kerbakıuvve dı 0 aldı ;;u 
du... fıte ıımdı Sadnı7.am o an ı pap, . . d S h b- • 

1 
d 

1 300 
t ih erı ıçın as er ı mm an o Ue-

Yalçın Ahmedi göndererek civar- o zaman Dimyat beyi idi. Ve sanca- lenne de ısabet olup olmıdığı ar8ı,~ıl- fiat ayrılığı nazarı dikkati celbetmiştir. ur. di~n . :.ııa ~ ~a ;ız ta~:rm· ~ibi, iktısadi ve mali bakımlardan 
dan nevale satın aldılar. Gelen erzakı ~ndan kalkarak bu üç gemi ile Ak- maktadır. 9 numara Uzlinlle.r.imiz 14-lS ku~tan :es s~ok x;:k~~u 

2500 
to:du~.m - da kuvvetli olmağ~ mecbu:durlar. 

hasırın üstüne yayarak üçü de büyük denizde seyahate cıkmış bulunuyor- -- muamele görmektedir. Şimdiye kadar p k .h t . Tb lngilterenin denızlerdekı mutlak 
h ı h .. k l d Kı· nderhaym yapılan satışlar arasında en büyük ye- amu 1 raca ı mevsım sonu 11 a- h .. ki . . F d". n bir işti a i e emen yemege oyu - u.. . 

1 48000 
t b liw 

1 
tur a mıyetı, ransanın unyanın e 

kah ı B. b y ( Ah ed. k:Onu pamuk mahsulü t~kil eylemi,tir. ny e ona a g o muş · h' b l dular. Taamın hitamında ve er ıraz sonra, u açın m ın S haft . ·nde 
103 

ton zeytinyax.. mükemmel ordularına sa ıp u unu-b bas '- rd • O • · Bnnfiı• Bacada Sarı Bu sene pamuk rekoltesi, şimdiye kadar on a ıçı .,., f d • 
geldi... a ı ~a e~ım sman reısı yanıma -s--• 570 ton pal"mut 278 ton palamut htilA- şu mücerred bir mana j a e etmıye: l k Al. Çel b" ' · · h ~lıılu.n bab siftd Ege mıntakasmm kaydetmediği bir nis- n , • Hızır dayı mahut uzun çubuğunu a ara ı e ının gem19ıne Of vv u çe e · bette, geçen senenin 801000 balyasına sası 281 ton arpa, 200 ton kepek. 132 bilir. Lakin bu kuvvetlere muvazi 
(loldurdu... geldine llİttim... açılıyor- mukabil bu sene l20.000 balya olarak ton 'darı, 60 ton meyankökü, ıı toıı bal- olarak her iki memleketin mali ,,e 

Artık küçük Mehmet daha ziyade Ali Çelebi. bizi pek iyi bir tarzda Vilayetin Bucada Sarı Göllü bahçe- tahmin edilmiştir. Akala alivre fiati Ey- mumu ve 42 ton deri ihraç edilmiştir. 1kbsadi kudretlcridir ki lngiltere -ve 
aabrcdemiyerek, ihtiyara hikayesini kabul etti... Kahve ve çubuk getirt· sinde açmağa karar verdiği Kinderha- Fransayı yenilmez kuvvetlere sahip 
bitirmesini teklif etti... mek 2ihi ikramlarda bulundu.. yim, bu sabah onda açılaeakbr. k kılmaktadır. 

Hmr dayı hiç nazlanmadan çubu- Sohbet nruında Siclagözeyi vur- Kinderhayıma kabul edilen yüz ço.. lzmı•rı•n havaya arşı pa- Her hangi bir harbin vukuund-
ğundan bir kaç nefct çckmeaini mü- du<Yumuzu ona anlattı~.. cuk, sabah dokuzda Sdıhat müdUrlüğ{l bıgilterc ve F ransanın muhalck~ 
teakıp dedi ki: Biraz sonra, neticeyi öğrenince, önünden otobüslerle hareket ederek Bu-

1 
muzaffer olacağıiu aöyliyenler he-

Galiba, Midilli adasına yanaş- böyle bir bosboğazlıkta bulunduğum caya gidecek ve kinderhayımda yerleş- sı•f koru l"'tıma hazır ıgv J !aplanru yaparlarken bu iki devletin 
bğımızı anlatmıatım ... Midilliye va- için. beni kabahatli bulursun evlad. tirilecektlr. lA mali ve iktıaadi bakımlardan da ür 
rarak limanına demirledik.. Ben, hu ho boğazlı~rndan bir fe- -*- tünlüklerini ve Totaliterlerin mali ve 

Karaya sandallar gönderilerek er- laket doğacaınnı, o dakikada nasıl İzmir·Pire•İSJıenderiye M ) d b k b •• t •• h • ) · ı \ktısadi zaaflarını göz önünde bulun· 
zak, su ve sair ihtiyacatımız temin tahmin edebilirdim ... Ayni devlete vapur seferleri em Ur ar 30 3Ş a U Un Şe 11 1 er durrnaktadırlar. 
edildi... mensup ve ayni soydan flerniciler Bir Yunan vapur kumpanyası hafta- b" k • d• v b Türkiye çok kuvvetli ve cok kah-

Ah evlad, ne olurdu> .. Keşke o e.msında, baştan geçen bu gibi vaka- nın muayyen bir ı;ünllnde İzmir - Pire trCr gaz mas eSI e Jnmege meC Uf rarnan bir orduva ıahintir. Onun ye-
limanda hiç durmasaydık... ları, birbirine anlatmak adetti ... Bu- nrasında muntazam vapur seferleri tesis nilmezliğini tarih sahifeleri daima 

Gemiye lazun olan §eyleri tedarik nu anlatmasında o dakikada hiç bir etmiJU. Bu kumpanya seferlerini İzmir Havaya ka?§ı pasif !korunma talimat- veccüh etmektedir. ~r,.fle kRvdevlemi~tir. 
ettikten sonra hemen oradan uzak- mahzur ~önnemiştim. Pire -1skende.dya olarak tevsi etmiştir. namesinin hazerde ve seferde şehirler Hemen her binada itfaiye tertibatı, Dün olduiYu ~ibi vann da hanka• 
laşmamız hakkımızda çok hayırlı ola~ Fakat Sira$?Özeye yaptığımız akını -*- halkına tahmil eylediği vazife ve vecibe- yangın sönd~rme kolaylı_ğı yapıl~ca~a '"r yaratmağa hazırdır. 
cakmııl.. anlatırken, Ali beyin birdenbire bü- r j R E D E ıerin noksansız olarak tatbiki ıçın vnı.. da, ıehlr ltfaıycsitdlı vuııesı hafıflemış JJununla beraber gizlevemeyiz kici-

Fakat işte, demin de dedim yaL yük bir alaka göatererek sinirlenme- Bir çoban tabanca fte yet pasif korunma komlsyonu icap eden değil, btıak.i.s artmıştır. . luın iktısadi buhranı, Türkivenin dıf 
:Alnımızın kara yaz.ısı böyle imiıl .•• si, o sırada beni biryarça şaşırtmıştı. Gğlf' SllPetfe yapaJandı tedbirleri almaktadır. Bu talimatname Bizce itfaiyenin k~drosu dardır. Itfai- ticaretinde kararsızlık tevlid eyle" 
Meğerse çekilecek çilemiz varmışt... Herif, bundan zıyade renk verme- Tire kazasının Yeni çiftlik köyünde şehir halkına bir çok vazifeler vermek- ye erlerinin fevkalade zamanlarda çalış- mj~tir. 

K ~ C 'd b. h. · tedir malarına mahsus tertibat maske ve saire Hiç olacağa çare bulunur mu) .. Li- eli.. enaini tuttu... emı e ır ırı- çobanlık yapan Demir oğlu Be....l-!r, gece · Gerçi k1earing, takaı yollarile te-
manda gemiyi tetkik ettiğim sırada mize geçirdiğimiz maceralan anlat- vakti ağır surette yaralamruştır. Şehirdeki bütün evlerde mevcud ka- temin edilmiştir. -!ive muvazenemizin teminine gay-

hbe d kek m.."'ç ·- ihtiyarlar evin i,.in. Izmirln çok çal10:kan itfaiyeci bu iti- • omuraa mahallinde bir kaç kaplama bktan ve hogbeı ~ tten sonra ora- Bekir, gece vakU merada koyun otla- ın, er ' .e....... ..... r- ..,.. .... ,.et P.'Ö~teriyoruz. Fakat bu usul!erı 
• b ık d htelü 'c:lerle v--''elidirler Bu va barla kendisine düc:en vazifeyi layıkiyle 

1 
tahtasının tamir go··rmegye muhtaç ol- dan aynlarnk kard,.ı1imle ir i te, tırken, evvelce aralannda bir pantalon e mu ı:ı <UU • - :ı b .. b" • • • 1 ak k b 

-s k zifclerin noksansız olarak yapılması za- yaparken elemanların artması noktası ta iı ır tıca,.et sı,temı o ar a u duğunu farkettim. Ve bunları dil- tekrar ceksidimize döndü .. meselesinden kavga çıkan ve bu yi,izden ruretl vardır ve akal takdirde alakadar- da dU,Unlllmektedir. etmiyoruz. Hedefimiz serbest mıt1 
zeltmek için bir kaç gün Midillide Sonradan anJadım ya~ •. Ben Sira- kendisine kin be !iyen Mustafa oğlu Ali lar tecziye eclilecelderdir. Dahiliye vek&.letinin gösterdiği lilzum tnübadelesi esasına dayanan normal 
kalmasını kararlaobrdım... göze akınını anlatırken, Ali beyin Özcana rastlatnl§tır. Havaya klll'fl pasif korunma tedbir- ilzerlne blltiln dahiliye memurlan halk bir tkaret hayatına kavu~maktır. 

Vakit buldukça Margasitayı yanı· birdenbire büyük bir alaka gö8terme- Ali Özcan tabancasını çıkararak ateş lcri alınırken. talimatname mucibince tipi maskelerden tedarik etmişlerdir. Dl- Mazide, İngiltere ile olan ticarf 
ma çağırıyor, memleketine ve vazi- si, meğerse bo§Una değilmi§ ... Me- etmiş ve Bckiri Qğu- surette yaralanıı§- şehir heyeti umumiyesinin ve başlıca bi- ğer vekAletler memurlarının da maske TTii.inasebetlerimiz, bu gayeye vat" 
yetine dair onu sorguya çekiyordum. ğer Ali bey benden Önce, Margarita- tır. Yaralı hMiseden sonra tedavi altına nalarının korunma esasları da hazırlan- temin eylemeleri için çalışmalar hızlan- mak için bu dost memleketin biıe 
Güzd kız Türkçe bilmediği için, ya rastlıyarak onu gözüne kestirmiş .. alınmıştır. Sus.]u hali fuarda bulundu- mnktadır. Şehrin korunması ve halkın mıştır. "tlfü''.Aharet gösterebilmesine çok mü-
onunla. dilsizler gibi işaretle konu- Ali bey, bir ay evvel, yine bu gemi- tundan aranmaktadır. emin bir şekilde evinde rahatça oturma- Kızılay cemiyetinin Ankaradaki fab- sairldir. 

§uyordum ... Kız bazı suallerimi he- ferle Siragözeye gitmiş .. Adayı bas- "'N'oAI*- cSınt tmıiıı için büyllklerlmiz en ufak rikada lına1 ettirdiği bu maskeler gayet thva edilen siyasi dostlu~a muvazt 
men anhyarak işaretle v.e anlayama- mış ... Mnrgaritanın evine girip klZl Bir Orman yangını tedbirde bile kusur etmiyorlar. Su, elek. kullanışlıdır. Bu maskeler umumi!~ olarak iktısad .. münacıebetlerin de in-
dığım bazı Italyanca kelimelerle bun- almış ... Tam gemiye götüreceği sıra· Dün sabah saat dokuz sıralannda Ba- trik gıôl wnuml §ehlr hizmetlerini gören rek §ehirde satılacaktır. Herkesin birer '<isafına imkan verilmesi, miisterelc 
ların cevabını veriyordu. Bazı yer- da.ada ahalisinden büyük bir kalaba- yındır knznsının sanyurd köyü istika- müesseselerde havaya karşı korunma hıılk tipi gaz maskesine ihtiyacı vardır. '>a~ış idealinin kuvvetini arth~mnsJ 
lerde ise, ne o. ne de ben, birbirimi- lık yetişerek AH beyin ve maiyetinin metinde Şenikler koyu tarafındaki dev· tertibatı alınmıştır. Bu işler yapılırken Talimatname mucibince her kes birer 1>akımından da bir zaruret olarak kıı• 
zin fikrini anlamıyor ve bu hususta etrafını sarmışlar... lct ormanında bir yangın sıkmıştır. . itfaiye t~kilAtma mlihim vazifeler tc- maske edinmeğe mecburdur. l:>ul f'J;l..,.,,.l:..l;r ... 
Pek ziyade zahmet cekiyorduk. Büyük bir muhatara ile karşılaşan Yangın, :zabıtanın ve halkın yardııni- ·- ~ - - HAK.,. r. moo""9"V 

Bu konuşmalar ~ırasında o~un Çelebi ndada ele geçirdiği esirlerle le söndi.irülmüştür. B ,. ecnebi lıızın 1 ASTANE .m.:_~· n. V&I 

babasının Sırakoza adasında oturdu- bütün eşyayı terke mecbur olmuş... -- naıoin i$Ç;Blndadı Asabiye m .. tahassıshğı H ' k r 
ğunu ve çok zengin bir kimse, adı- Ancak bu suretle ve güçbela Siragö- DMf! ihi se)'yah jozefin~ adında genç bir Alınan kadı- 1mıir memleket hastanesi akliye ve aV3Cl 1 ve SpO 
nın da Loranda olduğunu öğrenmiş- zelilerin elinden kurtularak gemisine kafilesi gel L nı evvelki gece saat ikide refakatinde asabiye mütahassıslığına Bakırköy has- llavncılık ve Spor mecmuasının iJd 
tim... kapağı atmağa muvaffak olmu~... Diln limanımıza gelen iki İtalyan va- iki .erkek bulunduğu halde Kemeraltı tanesi asistanı Dr. Kemal Osman Boz- yüz kırk ikinci sayısı zengin mündcrt'"' 

Margarita, adada anası ve kız icar· işte Ali bey, 0 zaman elinden ka- puru ile iki Alman seyyah kafilesi gel- cnddcsinden geçerken : kurdun tayin edildiği vilayete bildiril- catla inti ar eylemiştir. 
deşlerile iki erkek kardeşi olduğunu çırdığı bu kı 'llletli avı, dilber Mar· ~· Seyy~ar vapurdan çıkarak şeh- ~ Kurtarın, beni kesiyorlar! miştir. Okurlanmıza tavsiye ederiz. 
da ayrıca bana anlatmısh... garitayı yeniden ele geçirmek niyeti- rı gemıiŞlcrdir. Dıye bağınnı§ ve .zabıta memur1an T d 

Saniyeden saniyeye. laza karşı le, bu sefer kuvvetli üç gemi hazır- -- hadiseye müdahale etmiştir. Yapılan icaret o ası Satılık 
duyduğum eevgi bir kat daha artı- lattınnıf ... Yola çıkmıı.. POSTANEDE ~katta sarhoş o:an ~u ka~ bu K • 
yordu ... Onunla evlenmeğe karar Biraz sonra, bu hikayeyi, bütün BİR TERFİ sSzleri sarhoşluk saiknsıyle yapbgı an- ongresı Bayraklıda Bülbül ıokağınd• 
verdiğim için kendimi zaptedemiyor, tafsilatile öğrendim amm~ ne çare Posta ve telgraf idaresi veznedarı B. laşı~şttr. . . . ile _ BAŞTARAFI ı tNct SAHİFEDE - on iki numaralı manzarası gayet 
sevgimi ona fiili bir surette ihsasa o zaman bunları bilmeldiğimin bir Kemalin maaşı 30 liraya çıkarılarak bir Adlı~eye ~tU çıkarmak ~u~u İzmir ticaret ve sanayi odası umu- güzel ve çok ıa~lam yedi odah 

]... d tcsı"n· l dı B 1 dak·k111da derece terfi ettirilntlştir sevkedılen Jozefına beraet etmiştir. mt katibi B. Turgut Türkoğlu pa- bir ev satılıktır. Taliplerin gazel~ as a yanasmıyor um. o ma . un an, o ı · •. 
Bu gibi uslu akıllı hareketlerim bilseydim, hiç durur muydum? .. Mü- -*- zartesi glinU Ankaraya gidecek ve miz bat muharriri Hakkı Ocakof-

kızı bana bir parça daha ısındırmı§, sait bir .uman ve rüzgar kollıyarak r·c;~·i~~i;; .... Gid~-;;i;;·E A K T E p E odalar kongresi lınzırlıklariyle meş- luna müracaatları. 
alıqtırmıştı... hemen oradan sıvıprdım .. Zira Ali : .................. ! .................... : Köyünde bir fltidise gul olacaktır. 1-10 S.2 

Tıpkı benimki gibi, onun da bana beyin kuvveti, benimkine niabetle, Konya mebusu B. Ali Riza Türel :Ma- ?demi§ k~ının Beyda~ nahiyesine 
karşı duyduğu meylinin dakikadan onunla yüzyüze gelinemiyecck ve nisadan gelmiştir. ~~lı Aktepe korUnde ~ir cmayet ~en-
dakikaya arttıihnı ve zaman tik uğra§ılamıyacak bir derecede büyük BOyUk Britnnya hükümetinin Anka-, dıgı haber veri~~ektedir. _ . 

• bett .. la J b.. geç. çe ve kuvvetli idi ra büyük elçiliği hava müsteşarı :Mr. Bu habere gore Mustafa oglu i<;maıl 
o nıs e sag m aı gını sezıyor- ... . Ö d lnd ··ı· 

1 
t..::..l•--

dum... Neyse lafı uzatmıyalım ... Gemi- Rcccarce Anknradan §Chrimize gelıniş-I n er ev e o U bu unmuş ve uaw:>CJ-

Ad da kaıd b. ka · d"' · d b= ka t tir ye zabıta el koymuştur. a ığımız ır ç gün zar- mıze onmemız en .r ç saa ıon- · 
fında, eski, çürük kaplarnalan sök- ra, Ali bey, yanın~ bir ka~ adam ala- , 
müı, yerine yenilerini takmııtık ... rak, ziyaretimizi ıade ettı .. 
Şimdi bunlan kalafatlamak lazım Onun yapbğı ikrama karşılık ol- ş h • 
geliyordu. mak üzere, biz de, kahve, çubuk ge- e 1 r 

Bu işleri bitirmeğe uğraşirken, bir tirttik .. Öteden, b::riden lafa, sohbete 

gün, tam öğle vakitlerine doğru, en- koyulduk... . .. · 1:31:---=•-aAm1•1.111mwmwa•:&M~ 
ginden üç yelken gemisinin adaya Ali bey, laf arasında çalımını getı- '* 
gelmekte olduklarını gördük. rerek Siragözcde ele geçirdiğimiz Her Akşam 

Biraz sonra, bu üç gemi, armaları esirleri görmek istediğini söyledi. •liim---------• 
tamamile seçilecek ve mahiyetleri Ben bu sözden hiç şüphelenme- Ca ,., ve Klası· k Mu·· zı· k anlası1acak bir derecede adaya yak- dim.. Bütün esirleri yanımıza getir- ~ 
taştılar. meleri için adamlanma derhal emir 

Bunlar, Türklerin Cezair ve Tu- verdim ... Ve biraz sonra, kadın, er- lzmirin cmsa1siz L rub inu modem bir bahçenin yeşillikleri arasında 
nusda yaptıklan tekne biciminde bü- kek bütün esirleri güverteye çıkardı- seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için ~ecane yerdir. ll"1 

Gazinosu 
• ... ;., ".: • •• •, '. ·..... - - ~ • •• ·• • ı. r • ~"' • ! • ·-;-

. . . . . . \ ' ,...... . '·,. .. ' ... 
r' '• • 

incir altı 
Plaj ve Gazinosu 

Pazar Günü Açılıyor 
Gazino ve lokanta kısımları gece ve 

gündüz lnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap verecektir 

remlzlllı, aeuzlalı, yiyecefı ue içeceıııerde 
nefaset en mqlıülpesentıerı dahi ıatınJd 
edecelı şelıUde temin olunmuştur •• yükce üç kadırga idi ... Yabancı o1- lar... · · · ·· _ _A 

m~~lan~bnMt~iliilik~nw~n~ra~--~·=·~B~l:T~~~E:D~I~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



iki senelik harpten so_nra 
Çinin mali bünyesi sarsılmamıştır ve 
daha uzun zaman sarsılmıyacaktır 

Chung • King, 14 (A.A) - İki harpı Her ~yden evvel bir ziraat memleke- çende Amerika, Fransa, İngiltere ve 
llr!esinden sonra iktısad.i vaziyeti ve ti olan Çinde iktısadi hayatın ihtiyaçla- Sovyetler birliği ve diğer memleketler 
Cbıdeki ecnebi sermayelerini gözden n nlsbeten az olduğundan bir çok ba- tarafından kemfüıine yapılan maddi bir 
llçiren başvekil ve maliye nazırı Dr. H. kunlardan bu memleket kendi ihtiyaçla- yardım şeklinde tezahür etmiştir. Buna 
a kung, beyanatta bulun.arak billııwa rını kendi temin eder ve bu itibarla mukabil ecnebi mali piyasaları giln geç-
~: uzun sürecek olan bir harbin tesirlerine tikçe Japonyaya kapanmaktadır. 

- Askeri harekAt ile geçen iki sene- bilhassa sınai bir memleket olan Japon- B~vekil Kun, Çin maliyesinin mü-
~ sonra Çinin mali bünyesi kat'iyyen yadan daha çok mukavemet eder. kemmel olduğunun en mruudar delilinin 
... _,___ tır Diğ clh tt u..:ı:--ı 4 - Çinin vasi bir hinterlanda malik Çin parasında görülen istikrar olduğu-
--•umaınış . er e en llllw:>ö 1 takd' ı uk ı· 
ı..~, k ı· b yUkl 1 o ması, ıre şayan o an m aveme ı k d tmi"*'" Muh t d t -=mıe e ın u ere gayr muayyen . . . . .. nu ay e 'jw.&. asema evam e -
bip ,.,___ k d tah ül d bil ve kendim yemlemek hassası, Çın hu- 1.v. ..dd t halk d . ç· as -..uoua a ar aınm e e ece- .. . . . . v ıgı mu e çe aıma ın par mı 
lbıi ,.,....._ kumetıne mılU mukavemet ıçın saglam 

""l'"'t etmiştir.• b" t 1 k k b" kalkın faali aramak ve onu mııhalll Japon idaresin-
... ? ır eme urma , ır ma ye-4" ç· · b. h be nl · J ... ..:ı-vül· ıkarıl tercih et-azır, ının uzun ır ar çın a- ti göstermek ve bir yıpratma harbi sis- ce ı=ıc.ı e ç an paraya 

lloıüard.an fazla mukavemet edebil~ temi tatbik etmek imkanını vermiştir. miştir. 

....••................................... , 
Baza düşünceler. 

Münevver 
hırsızlar 

Bunlar zabdanın 
da ta1ıl1Jlnden 
.masundurlar .. 

-0---

Gazete •Ütunlarında bir çok 
hır•ıilık valıaları okura~. Ka· 
•a hır•ızları, evlerden elma• 
ve elbi.e çalanlar :1 yanke.ici
ler ve .aire... Banlmı zabıta 
takip eder. Y alıalar. Adliye 
mahlıUm eder, hapi•haneye 
atar. 

Bir MVi lunızlar daha var
dır iri bunlara zabıta dokun
ma. Bunlar uıi,indirler. Mü
nevverdirler. Cemiyet içinde 
ahlak ve fazilet hocalığını 
kim•eye bırakmazlar. 
Yapİılıları iı, ga:zete müve:z

:zileri ile ortak olarak matbu
atm hakkını çalmak, memle
ketin irlan hayatının inlıifa
lına mani olmaktır. 

• • • • . 
• . 
• • • 

• 

tlnt IU suretle izah etmiştir : Çinin haklı davasına karşı dünya sem- Çin parasının muhasematın kendisine 
l - Harbe tekaddüm eden seneler pati göstermektedir. Buna mukabil di- tahmil ettiği ağır yüklere mukavemet • 

l:ariında Çinin ikbsadt ve mall bünyesi ğer devletlerin iktısadl menfaatleri ve etmesi ve müvazenesini muhafaza ede
~ye edilnilştir. siyasi emniyetleri için hakiki bir tehlike bilmesi takdire şayan ve ibret alınacak 

Bir çoklarmı tabit ettik. iki 
l•tanbal ve bir /zmir gaute
•i eve veya yazıhaneye bıra
kılıyor. Bu baylar ona oku
yorlar oe akfam çocuğa iade 
ediyorlar . .Şu kadar var ki 
üç gaute için on beı kuru1 
değil yalnız beı kuruı ödiyor· 
lar. 

2 - Siyasette vahdet, vatanperverlik teşkil eden Japonya'mn kargaşalık ve bir hadisedir. Bu münasebetle Kung, 
ldaat ve Çin hilkümetinln mukavemet tecavüz siyaseti gün geçtikçe daha iyi yaptıkları yardımdan dolayı bilhassa 
llrog!'ammm tatbiki arzulan halkta iler-- bir şekilde anlaşılmaktadır. Amerika ve İngiltereye karşı minnettar-
~tir. Çine karşı duyulan bu sempati ge- lığını izhar etmiştir. 

kont Ciano· eli boş dönecek 
Mihverin ispanyayı · ele geçirme 

gayretleri suyci düşecek gibi 
- BAŞTARAFI 1 tNct S.Allb'wE - Ispanyayı her hangi bir harp macerası
Alrnan olacaktır. Ispanyol rejimi Ispan- na atmaktan ziyade bir kalkınma ve 
»ol olacaktır. imar savaşına matuf olduğunu yazıyor-

yaz diplomatlar çalışacaklardır. Ispan
yollar kendilerine yapılacak teklifleri 
teferrliatiyle tetkik etmeden önce kat'l 
biç bir ~ey yapılamıyacaktır. · Ben, bir dUnya harbı olacağına inan- 1ar · 

lhıyorum. Biz sulhçu bir devletiz. F.sa- Fransız - Ispanyol hududu 13 (A.A)- San Sebastien 13 (A.A) - Cianonun 
yann Franko ile yeni bir mülakatta bu
lunacağı bildirilmektedir. Bu mülakat 
sabahleyin Ayete sarayında yapılacak-

len biz, uzun ve yıpratıcı, yıkıcı bir iç «Havas•; 
llvllflDdan sonra yeni bir yapıcı ve ku- Eyi bir kaynaktan aJınan mal(imata 
rucu faaliyet içine girmiş bulunmakta- göre, Ciano dün Frankoya Italyan iç ve 
)1%. Bu vaziyetimlzde .her hangi bir ha- dış politikası hakkında uzun izahat ver-
~ ~ 4~ poUtflta ...... kendbtılzi Alet etmek su- m.iş ve yeni Ispanyol devletinin dış po-

J - Bu son görüşmeden sonra resmi bir 
~yle bir harbe ..a--1. iste--'- Ve Htlkasmın istikameti hakkında sarih ma-

BNU&CA .. <Ç~-- tebliğ neşredilecektir. 
eler millt şerefimize, hayatı menfaatle- lömat istemiştir. Buna binaen bu mülA-
?lrnize mUlld tamamiyetimize kimse do- katlar sadece bir istişare konferansıma- San Sebastien 13 (A.A) - Franko, 
kUn:rnaua bir umumt harp vulruunda hiyetini taşımaktadır. harp esnasında Kadix ve Sevilla ile bir-
~ya kat't olarak bitaraf kalacaktır. Yarın Cianonun Frankoya bir iktısa- likte harp malzemesi için başlıca ihraç 

d1 ve belki de bir siyasi anlaşma projesi- noktası olan limanı ziyaret etmiş ve ak
nln ana hatlarını tevdi etmesi muhtemel şam saat 22 de bi.itün nazu-1an burada 
bulunmaktadır. Sanremo sarayında verilecek olan gala 

Parb 14 (Ö.R) - Gazeteler ltalyan 
hariciye nazırının Ispanyaya yaptığı se-
l'ahatten matlQp olan neticenin çıkmı
)acağını kaydederken general Frankcr 

il.un kendisine yardım etmiş olan dev
letlere karşı nezaket vazifesini yapmak
la beraber her şeyden önce Ispanyanın 
davasını gütmekte olduğunu ve bu da
•anın bugün harap vaziyette bulunan 

Ne Italyanlar ne de lspanyollar hiç ziyafetine davet eylemiştir. 
olmazsa şimdilik bir askeri anlaşma im- Roma 14 (A.A) - Frankonun Roma
kAnına inanmıyorlar. Her halde ve Cia~ yı ziyaret etmesi için kont Ciano tara
nonun yapacağı teklifler ne olursa ol- fından yapılan daveti kabul ettiği bildi
sun, şimdilik bir anlaşma imza edilmiye- rilmektedir. 
cektir. Sadece iki devlet adamının tah-

1 
Bu ziyaretin Eylülde yapılacağı öğre

dit edecekleri tetkik sahası üzerinde bu nilıniştir. 

Mareşal 1 Uzak Şarkta lngilizler 
Ankaraya döndü J h• d k• hA d• J 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Mareşal a ey ın e l . a ıse er 

revzı Çakmak bu akşam saat on sekiz-
de Ankaraya dönmilştür. Mareşali gar
da ınillt Mildafaa ve Dahiliye vekilleri 
ile Ankara valisi ve ordu erkfuıı karşı-
lamışlardır. • -·-

Yıllık 
Mezuniyetler hakkın

da Başvekaletin 
bir tamimi 

Ankara. 14 (Telefonla) - ~vekalet 
"ekAletlere yaptığı bir tamimde, içinde 
lıuıunduğumuz ay ile ağustos ayında 
hUkUmet merkezinde bulunan memurla
l'ln Yıllık mezuniyetlerini kullandıktan 
~~et edilerek, bu aylarda Ankaranın 
• 

1;"den boşanmamasını temin için yıllık 
~!erin müteakip aylara taksimi tavsi
~e olunmaktadır. -·-
Tekaüde sevke-
dilecek valiler 

1 
Ankara, 14 (Telefonla) - Bazı vali

l ~rin Yakında tekaüde sevkedilecekleri 
•!dirilmektedir. - ·.·-
T JAPON İHRACAT! 

okyo, 14 (A.A) - Maliye nezareti-
: neşrettiği istatistikler 1939 senesinin 
hl alb ayı zarfında Japonyamn yeni 

0 kuna dahil olmıyan rnemleketJere 
~ ihracatta mah.ııüs bir açık gös-

rsVam Kamarasında 8. Butlerin izahatı 
Londra 14 (A.A) - Avam kamarasında Neil Maclean, miralay Spears'ın 

yakında bir Japon askeri mahkemesine sevkedileceğine dair Ingiltere hükü
metine resmen haber verilip verilmediğini ve lngiltere hükümetinin Çine 
ilanıharp etmedikleri için bu memlekette kaza salahiyetleri olmıyan Japon
lar tarafından altı haftayı mütecaviz bir zamandanberi mevkuf tutulan Spe
arsın tahliyesini isteyip istemiyeccğini sormu~tur. 

Butler şu cevabı vermiştir: 
- Suallerinizin ilk kısmına hayır diye cevap veriyorum. !kinci kısmına 

gelince, geçen Çarşamba günü bu hususta yaptığım beyanatı hatırlamanızı 
rica ederim. 

Neil Maclean, geçen Pazartesi günü Tiyençinde Japon askerleri tarafın
ilzerine ateş açılan cSaxon• ismindeki Ingiliz romörkörü meselesi hakkında 
başvekilin malumat alıp almadığını ve Ingiltcre hükümetinin bu gibi M.di
selerin tekerrür etmemesi lhımgeldiğini Japon makamlarına bildirip bildir
miyeceğini sormuştur. 

Butler, cevaben demiştfr ki: 
- Lord Halifaksa gelen malOmata nazaran hiç bir Ingiliz romörkörünün 

üzerine ateş edilmemiştir. 
Yalnız Taku tug and Highte:::- Company ismindeki Ingiliz firmasına aid 

mavnalara Japonlar tarafından atılan mermiler isabet etmiştir. Vaka, şu su
retle cereyan etmiştir: 

Japonlar tarafından zaptedilen bir sandalda bulunan üç Çinli kaçmağa 
muvaffak olarak mezkur mavnalardan birine binmeğe teşebbüs etmişlerdir. 
Bunun üzerine Japonlar ateş açarak 3 Çinliyi yaralamışlardır. 

Yugoslav 
değişiklik 

kabinesinde 
mi olacak? 

Belgrad 14 (A.A) - Belgradın siyasi mahfillerinde dola§an bir şa
yiaya göre dün Bordoda naip prens Pol ile başvekil Zvetkoviç, ayan 
meclisi reisi Koroşetz ve münakalat nazırı Kulanoviç arasında yapılan 
mülakat esnasında kabinede bir değişiklik yapılması ihtimali mevzuu 
bahsolmuştur. Maçekin uzlaşma zihniyetile hareket ederek metaleba
tında pek ileri gitmemesi sayesinde Hırvatlarla yakında hasıl olacak 
itilaf Yugoılavya kabinesinde bir değişiklik husule gelmesini intaç 

Yani on kuruf münevver hır
•ı:zın cebinde kalıyor. Vç ku
ru, kaanma•ı lazımgelen ço
cuk ta bef kuruffJ cebine indi
rıyor. 

Bu okunmuf gazeteler, gaze. 
te idarehanelerine iade edi. 
liyor. Gazeteciler para ve 
emek •arliyle vücuda getir
dikleri e•tti böylece münev
ı>er hır•ızların elinden geri 
alıyorlar. 

Memleketin irlan hayatına 
dmbe vuran. neariyatm inki
ıalına engel olan ifte bu 
adamların mariletidir. Baf· 
lıalarının ve memleketin men
laatlerini baltalıyan bu adam
lar hiç bir vicdan cizabı duy
m~dan buna tenezzül ediyor
IGr. Hem de kimlerle ortak 
olarak .. 
Memleketin irfanına hizmet 

ettikl~inden dolal'f. devlet, 
gazetelere bazı halı ve imti
yazll.11" veriyor. Bütçesinden 
ledalıarlıklar yapıyor. Sonra • 
münevver geçinen bu adam
lar bu ledakarlıkları heder 
ediyorlar. 

Acaba devlet bu münevver 
hır•ı:zlara kar•ı da ceza kanu
nuna bir madde ilave edeme:z 
mi? 

Bu hırıı:zların diier hırıı:zlar
dan ne /arkı var? Biri eşyavı, 
diğeri •ar/olunan emeği çalı
yor. Netice yine bir değil mi? 

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

Jstanbula gelen 
Yunan işçileri 

İstanbul, 14 (Husuı;i) - Yunan işçi
lerinden mürekkep üç yüz yirmi kişilik 
bir grup vapurla bu sabah şehrimize gel
diler. Bu grubun içinde yüz yirmi ka
dın işçi vardır. Yunanlı işçiler Balkan
larda bir gezinti turnesine çıkmışlardır. 
Şehrimizde akşama kadar kalarak görü· 
lecek yerleri gezdiler ve akşam hareket 
ettiler. -·-Son bir halta içinde 
yakalanan kaçakçdar 
Ankara, 14 (A.A) - Geçen bir hafta 

içinde gümrük muhafaza teşkilatı Suri
ye hududunda : 24 kaçakçı, 3020 kilo 
gümrük kaçağı, 9 Türk lirası, 42 defter 
sigara kAğıdı, 4 kaçakçı hayvanı, İran 
hududunda: iki kaçakçı, 41 kilo gümrük 
ka~ağı ile 2065 Türk lirası ele geçirmiş
tir. 

2 FİLİM BİRDEN 
3 • 6.30 - 10 seanslarında 

Yalnız Senin icin 
Grace Moor - Gary Grand 
1.30 - S \ 'C 8.30 seanslarında 

SOKAK ÇJÇEGİ 
(PETEK) 

Fransiska Galin eğlenceli 
Komedisi 

FİATLER: 20, 25, 30 talebe 
salon 10 KURUŞ 

SON HABER 

Mareşal F. Çakmak 
Ankaraya dönüyor 

Aydın 14 (A.A) - Genel kurmay başkanımız marepl Fevzi Çak
mak, dün öğleden sonra askeri garnizonları teftiş ederek saat 20 de 
refakatlerinde orgeneral izzettin Çalışlar olduğu halde hususi bir trenle 
Ankaraya müteveccihen hareket etmişlerdir. Başta Aydın ve Muğla 
valileri olmak üzere bütün hükümet erkanı ve memurları parti ve hal
kevi idare heyetleri, vilayet ve bel4!diye meclis azalatiyle istaayon 
ve civarını dolduran binlerce halk, büyük askerin te§yiinde hazır bu
lunmu§lar ve askeri bir müfreze aelim resmini ifa etmiıtir. 

TürkiyeBisjklet birin-
cilik müsabakal8rı 

Ankara 14 (A.A) - Beden terbiyesi gen.el direktörlüğü feCleraa
yonları dairesi başkanlığından: 

7 ve 9 temmuzda yapılacak iken idari bazı sebepler dolayısile tehir 
edilen Türkiye bisiklet birincilik müsabakaları 28 ve 30 temmuzda 
lstanbulda küçük Çekmece - Silivri yolu üzerinde 156 kilometre mu
kavemet ve küçük Çekmece gölü kenarında bir kilometre sürat olarak 
yapılacaktır. 

Bu müsabakalara 14 bölgeden 32 bisikletçi iştirak edecek ve rnü
ıabakalar Cavid Cav tarafından idare olunacaktır. 

29 ve 30 mayısta Ankarada yapılmış olan lstanbul - Ankara eskrim 
müsabakalarının revanşı yine ayni takımlar tarafından 21 ve 23 tem
muzda Edirnede icra edilecektir. 

Federasyon tarafından tesbit edilmiş olan maçların icrası gibi zaru· 
retler müstesna olmak üzere bütün memlekette i§Srı ahire kadar fut
bol müsabakaları tatil edilmiş ve keyfiyet bölgelere t~,.....,:r-' "hınmuş
tur. 

Nof ıa ve lktısat vekıllerımızin 
zonguldak seyahatleri 

Zonguldak 14 (A.A) - lktısad vekili Hüsnü Çakır bu sabah bu
raya gelmi§ ve merasimle karıılanmıştır. lktısad vekilimiz valiyi, par· 
tiyi, halkeviııi ve belediyeyi ziyaret ettikten sonra iktısad müdürlüğü
ne gitmiştir. 

Şereflerine öğle üzeri parkta bir ziyafet verilmiştir. lkbsad vekilimiz 
bu akprn Ereğliden buraya dönecek olan Nafıa vekiJimizJe geceyi tch
rimizde geçirecekler ve Nafıa vekilimiz yarın buradan lneboluya ge
çecektir. 

lktısad vekilimiz de pazar günü buradan Karabüke giderek orada 
kurulmakta bulunan fabrikaları tetkik ettikten sonra Ankaraya döne
cektir. 
· Zonguldak 14 (A.A) - Dün buraya gelmiş olan Nafıa vekili ge
neral AH Fuat Cebcsoy Çatala~, Zonguldak limanlan vaziyetini 
Üzülmez ve Kozlu mmtaka madenlerini, elektrik santralım ve kok fab
rikası amele ve evlerini gözden geçirmiş ve bu sabah romorkörle refa
katinde mütehassıslar olduğu halde Ereğliye giderek liman vaziyetini 
tetkik eylemiştir. 

Nafıa vekilimiz akşam Zonguldağa dönmüş bulunacaktır. 

lngiliz intihabatı 
Beynelmilel vaziyetteki gerginlik 

zail olmadıkça yapılmıyacaktır 
Londra 14 {A.A) Siyasi mahfillerde söylendiğine göre beyne]. 

milel vaziyetteki gerginlik tamamile zail olmadığı takdirde gelecek 
son baharda umumi intihabat yapılmıyacakbr. 

Gelecek haftalar içinde bu hususta bir fikir edinilmesi kabil olacağı 
muhafazakar mahfillerde söylenmektedir. 

Bütün partilerin muhtemel umumi intihabata hazırlandıkları, fakat 
şimdiki müşkül şerait içinde bunun son baharda yapılmasına ihtimal 
verilmediği, Çünkü intihabata başlandığı takdirde Totaliterler muhte
lif gayelerini elde etmek için vaziyetinden istifadeye çalı§Scakları ay
ni mahfillerde ilave edilmektedir. 

Sureti umumiyede hasıl olan kanaate göre beynelmilel vaziyet mü
sait bir safhaya girdiği takdirde umumi intihahat gelecek ilk baharda 
hatta 1935 <le intihap edilen mebusların vekalet müddetlerinin son 
haddi olan gelecek senenin son baharında yapılacaktır 

General Franko ve Kont Ciano 
arasında teati edilen nutuklar 

San Sebasiyan 14 (A.A) - General Franko dün akşam Kont Cia
nonun şerefine verdiği ziyafette bir nutuk söyliyerek iki memleket 
arasındaki dostluğu medih ve sena etmiş ve demiştir ki: 

Kardeşlik hislerinizi tarihimizin bir sayfasına alicenabane ve asila
ne bir surette ltalyan kanı ile yazdınız. Bunun içindir ki lspanyol top
raklarında bizimle birlikte harp etmiş ve ebedi kahramanlık istirahatine 
dalını§ olan ltalyan lejyonerleri İspanyol olan fikrimde ve asker olan 
kalbimde ebediyen yaşıyacaklardır. Milletlerimizi zulüm ve tazyik 
görenlerin kurtarılması hakkındaki müşterek arzuda birleştiren ve ha
kikatte adalet üzerine müesses bulunan rejimin Avrupa barışı için ha-

General Frankonun sözlerine cevap veren kont Ciano, lspanyol ve 

yırkar olacağından eminim. 
ltalyan milletleri arasında mevcut tesanüdün çok derin olduğunu söy
lemiş ve ayni hedeflerle ve müsavi imanla lspanyollılarm yanıbaşmda 
yer almış olan Almanların da senasını yapmıstır. 

Tirol'da Halk şarkıs1 söv/iven kadın 
ve genç kızları hapsettıler 

Londra 14 (A.A) - ltalya • İsviçre hududunda bulunan « D eyli 
Ekspres » gazetesi muhabirinin bildirdiğine göre sözlerine itimad edi
lebilir lngiliz ve Hollandalı yolcular, Tirolu kadınların ve genç kızların 
Tirol halk şarkılarım söyledikleri için Chuisada hapsedildiklerini beyan 
etmişlerdir. 

Diğer cihetten «News Chronicle> gazetesinin Bolzano muhabiri bu 
mıntakayı dolaştıktan sonra yazdığı bir yazıda halkın ~imdiki haleti 
ruhiyesi sükunet bulmadığı takdirde Alman ahalinin tehciri için jan
darmalara yardım etmek üzere ltalyanların askeri kıtalar göndermek 
mecburiyetinde kalacaklarını kaydetmektedir. 
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Osmanlı 
Çeviren: Kafim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-72-
Poloe. beni fark eder etmez, hemen kaynar su dökmek mahiyetinde idi. Bir 

L 
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Korul~kta dolaşan ruh 

to. ~!~~~!!'1-ı;J 
Hekimlikte edebiyat 

-v-
YAZAN: Dr. G. A-

Hekim olmıyanlardan bir çoğu ile bir· 
likte hekimlerden bazılan da edebiyatı 

hekimliğe büsbütün yabancı bir teY "' 
nırlar ve bir hekim edebiyatla m~ 

miyen işlerle ufra~ıyormuı gıôi Myarlar. ''Gel, senı· onunla tanıştırayım fan"ı.> olunca, asıl işini bırakma~ da Üzerine dür 

Halbuki hekimlik bir ilim olduğundıaıı-= =·~ir~::ae ~r~~: =~y;~~::!v::u:: =~-in- Go·· ru·· şrnekle pek mu·· stefı· t olacaksın,, beri hiç bir vakit edebiyata yabancı kal· 
......,.ıi duyduiumuzu biç ummıyorum. Semoviçin isübzal.arında beni endişe- rnamııtır. Hattl hekimlik mealeiinin bir 
Oıı,udaD kaba n bqin görünmeaine ye dil§ü.ren bir mana mevcut bulunu- Nnat olduiu zamanki baliyle ilmi olduk• 

d On] b k ·der ·· h tan sonraki halini ayırt etmek için edebi-fai-cıa parlak bir zekl ahibi oldufunu yo~ u.. an ıra ıp gı ~ fUP ~- Çekoslovakyanın kurtancısının ruhu balı delikanlı ile tanıştım. Bir giln kısa riyle ilk sık gözlerimi anyordu. 
WcUiim için. Inailizin hnsma karp olan len büsbiltiln artarak, Semovıçle Sır yanımızdan uzaklaşınca ölüm Meleği bir kır gezintisi yaptık. Sonra be onun Ben ona : yat iyi bir miyar olur. Mesel&. eski~ 
llikama çoktan fark ettiğine eminim.. Arşibald haşhaşa v~recekler, o~adan beni muaheze etti : l bir çay partisinde bulundum.. Neticede.. - Burada hayat ne iyi, dedim.. Eğer lılardaıı kalrnıı papirü.ler üzerinde buht• 

Bu · b" b' • · ,___ d"' kaçmak.lığımı icap ettiren sebeplerı tet- 1_ allı ihti N:~~-t~--'·-·- t bit , daiml surett"' burada kalacak olsay-'--. nan ve hekimliğe ait yazılar in~. yazıyet. ır ınmıze 1tJUfl U§man- . .. .• . . . - Fazı;:sca sarstın zav yan..... - ~uauWWL a .. . .. uı.w. 

Wı::bua bqb bir bia dll)'m•mıza mlnidi. kik arasında, butun bildik kadınlan hı- Halbuki onun kat't bir istirahate ihtiya- - Pek tablt... Yalnız iki ay, peri ma- - Evet.. gayet aoiuk. olı:uyam .UW., nefret eıtt' 
. SenaoYiçe ııelince: ben bu adamdan rer birer gözden geçimı.eğe yol bulmuş cı vardı. Bugünlerde onun ruhunu ha}- sallarında anlatılan bayatı yaşadık.. Ve - Her halde sizinle iyi arkadqlık ren .özler olduiu halde hekiaıliii iliOI 

Lıı..a..n..n_ fr ed' rd F le olacaklardı. ka bir cesede hediye edecektik. bu hayatın derin heyecan ve zevklerinJ ederdik. olarak te•İs eden lpolaahn kitaplannda9 
-- ne et ryo um.. a at o, B tehlik . .. 1 k ilz ıia ak . d . bil d b' d 
luır teeadtlfümüzde. ruhundaki kararsız- u.. . eyı on~ ~r~ .Y~P c - Ciddi mi bu. ölüm Meleği? .. Bu katre katre içtik. - Bu yine mümkündür. her bin tereüm ennde e ~ ~ta at 
Lıı.. L L 1_1 " •• ''dah ı · ı en munasıp hareketin her ikisını başba- doX.·u ı"se lUtfen, öte dünyaya avdetim- Diyebilirim ki, on sekiz senelik öm- - İmktuıı yok, çünkü ben yalonda edebiyat kitabıdır. Büyük hekimin orta,. ,.... ve a.ora.aıı;; qıı ıosteren mu ene en bırakmamak ld - k dirn ır " · " ·· - ..lr 

olı hl ny1 b ni alkıfl d .. • · ? 0 uguna arar ver · den önce bu yeni faninin adını söyliye- rUm içinde bu ild ay bir dönüm noktası dünyalar Alemine avdet edeceğim.. koydugu fakirlerden pek çoga bugun pcı--
::~~ -~ a ebildirm .. a ıgılcitıc;ıbn, Ve hep birlikte, lokantadan dışarıya çık- bilir mislııiz' Bu kimdir ve hangi millet- ve hususiyet +a•kil eder. Sonra ölüm - Demek ruhunuzu başka bir cesede çok değiomit, pek çoğu da rayicini ıc.1· 
~n:unu a.,,_ça ona ege va u· tık. · ~ 
~ Lehll b . . b t tendir.. Meleği başımıza musallat oldu. İyi ruh- iade edecekler.. betmit olmakla beraber, iman orılan oku-

• um .. ~ • ~nun ıçm. er ru Evet... Gayet tuhaf bir gece .. Fatk1and _ B da i milli ete m. ensup bir ların bwman düşmanı olan Ölüm Mele-1 - Yine kendi cesedime mal olacağım. dukça bir güzellik heyecanı duyu. 
Welltbade benı tacız edryordu... ile ben daıma' sUk11.t tın kt 'dik Se u ayn Y • 

u e e e ı ·· r- Çckya ğu olacaktır. Biz, dünya ha- ği, öteden beri olduğu gibi bir tesadüf- Buna cmın olunuz.. Ondan •onra •elen bü-.::L hekimleriıı Oiln de ayni manevrayı kullanarak · ise b' · likl gürül' •• tü1" çocu İm "' yua. 
.. • novıç IZl geveze ere, ere diselcrine müdahaleyi hatırımndan ge- ten istifade etil. Vapurumuz Manç de-1 - kfuıı yoktur.. eserleri de. örnek olarak tercüme ecir 

IMrdenbire beni PfUttl .. Ve yapbgı dlvetı garkediyordu . . .. de fırtına ularak b ör· M l ği d t. E.5as 
Masal _ · • . . çinnemekle beraber şunu ıstiyoruz : nızın ya tut attı. 1 - um e e va e ti. en ben miı olan parçalannda cörii)'oruı:. bd 

kabule mecbur oldum.. anna otur Daha lokantada iken epeyce ı.~· k~- Dlinyanın bozulan nizamını iade etmek - Çok yazık olmuş güzel ruh.... Ya 

1 

bu şartla geldim.. gijzel yazılmlf kitplardır. Vezinli aöı:let 
dıma... :~ alkolle ad~ . tu~~le~ış için asırların geçmesi icap edecektir. Ga- nişanlınız? .. O da vapurda sizinle bera- - Cesedinden ayrılan bir ruhun, bir olmaaalar da, çok defa güzel hayalleıll 

MU&fel'et ve nezaket usulleri bu işken• ıdik .. Lokantadan sonra sırkin bıifesıne t .. . Umk'" olan bu fır- her mi idi? daha ayni cesede iade edildi,.; görülme- .. . 
..ıı k lm klı.. . U - dık . . ye uzun surmesı m un & aualenmat yazılardır. 

ceaen urtu a gıma ım n venniye• ugra ·· (O gUn çarşamba ıdi. Ve her tınada iher geminin iradesi sağlam, ener· _ Hayır, yalnızdım vapurda .. Soğuk {miştir. Bu itibarla buna imkfuı göremi- B' . b"' .. ,_ b'' .. ._ h 
1
_._,

1
eff 

cel: derecede müstebit ve insafsız idi.. çarşamba günU sirkte diplomatik miisa- .. k b" k t bul gerektir dalgalarla milcadele ede ede gözlerim yorwn.. ızım uyuk ıarıı:ın uyuıı;; e11J111 
Falldand her zaman olduğu gibi beni mereler veriliyordu .. ) Jl •• 1 ırerl ap anı k" unmük' lası b''yükl· .. h d · a ft~"· arzulıy:."rak ha a Hem istenıeniz hekimliği edebiyatla birle~tirmelc:te deh• 

Boy e o mayınca Uç er, u er ve nı um aım ~ Y - •• d 
•oluk hir nezaketle kabul etti .. Hep bir- Orada bir hayli viski yuvarladık .. Bu i in tulması ho birer balık olmaktan ta veda eyledim. Benim ölümümden kı- _ Devam ediniz Bn. Anna.. ileri gitmitler ve ıiir de yazmışlar d': 
llcte taam ettim .. Semoviç bütün neşe içkinin en adi bir cinsten olduğu belli :urt~ c8kt ş Bü "klere gelince sa bir zaman sonra nişanlım da beni ta- _ İsterseniz, ben sizi sevmeğe bazı- Onların hayatlarım toplamıt olan lbot 
- ......... _..: bu"tiin ıni ..... Jl;~ :;•enn· de ı'dı' .. idi amıya ır. yu ' 1 k I p k kin b k Eb'ı U-•b"ıanın k'ıtabınd• en bu"'yu"lc -ık • .. ----- .. - _.. .... ·· . . . . . onlar için büyUk fırtınalar mukadder- kip etti. Kendisini ö üm oru uğun un 1 nm.. e te çir · ir ız sayılmam.. -J .... v-

Vaktin .eaizce geçmesine, bir saniye bi- Ve ışte bu suretle, çeşıt çeşıt ıçkile- di kapısında karşıladığım zaman. hiç bir •Esasen ahiretler Aleminde güzelliğin hekimlerinin 'iirleriyle sayfalar dolmuJ" 

le me,.dan vermedi.. rin ~dinden tatarak ve tesirleri der:- r.Küçük milletleri takviye eylemek şeyin değişmemiş olduğunu anladık.. manası yoktur. GUzel olan, ruhun asa- tur. 
Ben bu dakikada bu müziç refakatten ces1n1 muay~e ederek gayet olgun hır üzere mlisteit ruhlan böyle milletlere bizler hfil.A birbirimizi seviyor ve arzulı- !etidir. Onlann tesiriyle olacak ki, prktakl 

kurtularak •erbeat kalmak çaresini dü- hale ge~~.. . . . verece~. İkinci Masarik istikbalde yine yorduk. - Bn. Anna, size bir §eY 90racağım.. hekimlik ilmi Avnıpaya geçtikten sonr• 
tlnmekte idim..... Bu niyetle ayağa Beyoğlu, hır mil~ ıda:e~ın~e Çek milletini kurtaracaktır. Biz bunu - Nasıl, burada MlA sevgi hikim mi- Bana Avusturyalı olduğunuzu söyledi- Salemoda kurulan hekim mektebinin ho: 
kalktım.- bir sancak merkezidir. Burada gızlı hır kuvvetle, kat'iyyetle taluhin ve ümit dir, arzunun vücuduna müsaade edili· j rıiz.. Asalete bu kadar ehemmiyet ver- cıllan okuttuklan ilim kitaplannı vezinlı 

Sevnoviç hemen atıldı : ~gezmek ve bu arada tanınmamak ediyoruz. Çek milleti, bir gün tekrar is- yor mu? ldiğinlzi n.a7.ara alırsak. sizin İngiliz ka- •özlerle n bir çok yerlerinde ~airce ha· 
- Marki. dedi.. Böyle erkenden bizi imk~-;ızdır. tiklalini iktisap edecektir. - Şüphesiz evet .. Ben hfill seviyo- l nından olmanıza ihtimal vermek icap yallerle •ü.sliyerek yazmayı adet edin• 

•kedip gidecek misiniz? Siz buraya Yüksek yakalıklar ve talandıklan _ 4 _ rum, mesudum, saadetim derindir. Ha- eder. mişlerdi. 
ıelmeden ISnce, biz kızlara gitmeğe ka- sahte elmas taşlı bileziklerden ortalı~a - Bu korulukta dolaşan ruh kimdir, yır, bunları yanlış söyledim_ Artık mah-ı - İyi buldunuz .. Ben Avusturyalıyım Daha sonra Avrupada hekimlik i]rni· 
l'4lr vermiş idik .. Hayır demeyiniz. Ma- yayılan parıltılar arasında, yapma hır snym Melek?. zunum .. Sevgilim öte dünyaya azimet nmma, bUyiik babam İngiliz ırkındandı. nin karanlıklara girmesi - buna tesadiif 
zeret kabul etmem vakarla yollardan kurula kurula geçen G 1 . ula .......... t yun fanıA • eylemiştir - Annenizin ruhu ile sık sık görüşe- d ·ı b k" 1 . d b' -" .. •. .. .. .. - e senı on --~ ıra ,,,. · enı emez - e ım enn e e ıyatt-· 

()raya hep birlikte gideceğiz.. kadın ve erkekler her uçumuzun de se- Gel de onula görüş .. Her halde müste- - Gilzel ruh, şirin bayan .. Söyle ba- biliyor musunuz?.. uzakla~tıklan uırlarda olm111tur. O b• 
Milnasfp bir bahane serdederek iti- faretlere. mensup ol~uğumuz~ farkede- fit olacak ve kendisini beğeneceksin. na .. Büyük sırrı söyle .. Ruhlarınızın ye- - Maalesef hayır .. O, gayri asil ruh- ranlık asırlardaki hekimler edebiyaıl-

Ear ettim.. rek, aynı zamanda hurmet te ifade eden San" 1 . . de b taz n1 b' d hıı.kim 1m da izi · lara mensuptur . . . . ıye er ıçın u genç ve e ır ccsc e a o asın s erın · meşgul olmayı kendilerine bir ayıp 38y· 
Fakat Sernoviç kabul etmedi : denn hır alaka ıle bıze bakıyorlardı. A'"u.turyalı kız•n ruhiyle .................. He- r~y ve mUtalAanıza mUracaat edilmiyor - Temiz asil olunca görilşmek yasak 
- Bir Fransızın küÇük bir eğlentiden Fakat bu suretle tanınmaklığımız hiç nUz on sekiz yaşlannda, taze bir ruh mu? mı? 

-...,,.... ,..... ~~ j dıkça onlann iJiaıleri de pelr. geri kalmlf' 

ihtiraz etmesine, işte ilk defa olarak bir ehemmiyeti haiz değildi .. Siyah kra- olan bu hoppa kız bana dünyalık adını - Sen ne söyliyorsun, büyük dost.... - Şunu daüna hatırlayıpız ki, asil bir tı. 
0 

d L-.- d ı_ L• 
1
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_._ t S ikinl eğl ti kmak. b t ruh . .1 uhla .. .. v •• n Ol(;U.Zunçu asır a neıam tK. mırı 
,._,.urum.. . . va da ve m~·ı ha~l rd en :yed çı u- söyledi : yi ve samiml arkadaş... Buna imkhı ' b ga~~ ası r go~ege, muna- birdenbire diriltmiş olan Bipnı:ı da ede-

Badl canım . Bır ınsanın arada sırada ra en ta ı e en ma uttur. -:- Anna Vilzt.. var mı? Buradaki her şey yalnız büyük se
1 

k et
1
tc d unnıal"k ğfkaa tenezzüluhaetmez. ~- biyatla meşgul olduğunu yazmış olduiı' 

~yle hovardalıklar yapması da lhım- Sirkten sonra Beyoğlunun en murdar Ölüm Meleği nedense bir aralık beni kudretin kumandası altındadır. Yalnız, ı , tnr eş ı , şe t ve m bbet his- . . 
ı__ · 1 dan b' . lan K eli v lcri b" l b' ılık .... d h .. lıeıtaplardan bellı olur ... Onun arkudt" 
1.1.1.l".. tıyatro arın ın o ongor yaya onula yalnız bırakmaga lüzum görmüş- ruhun asaletine göre bazı avantajlar oy c ır ayr onun e emen so-
Artık be h d i 'razl dan . - dık Or d d lak . .. B' k dakik i . d b uh hl ıı" . D" da ike çıldırası bağ dan hekimlikte tecrübe usulünü kumıuf y u e tı ar vaz geçı- ugra . n a a, yuvar bır masa tu. ır aç a çın e u ş ru a varClır, dünyalar Aleminde kötü ve bu- uyor.. unya n ya - r 

nJz .. YokSa hakkınızda başka fikirlere işgal ederek içmekte devam ettik. o kadar içli dişli dost olmuştum ki, ~de- lanık işlerle uğraşan ruhlar beş derece- !andığınız bir ana ve bir hemşire, bura- olan ve bugünkü hekimlik ilminin terne 1 

Wılp olac~ğız: .. Mutlaka bir aşka sad.ık Bazı kadınlar bize çatmak emeliyle, ta onula dilnyada iken tanışmadı~ıma ye ayrılırlar : 1 da size yaban.et bir ~ ru:ı~ daha sayılan Klot Bemar, zaten edebiyat mel' 
kalmak lçın bızunle beraber gelmek ıs- etrafımızda fırıl fırıl dönüyorlardı .. Fa- escflcndim. Ona : - Tanrıya isyan edenler, yurd endi- uzak kalır. Sız onu istemezsıruz. !eğinden hekimliğe geçmi~ olduiu ııibi. 
temi V b •--daki h k k · bö ı k 1 balık b d 1 1 şahst hı ı 1 __ ...:ban ı onun en me~hur kitabı hala bir edebiyat yorsunuz.. e u ı.cu-.ı. are e- ·at vazıyet, ··y. e ·a a ir yer e, - Burada nası vakit geçiriyorsunuz, şe erine rs arma l\.uc edenler, - Demek burada da mertebe, kıy-

tinizle beni, hususiyle evli olan Fallclan- onlarla tem.as edilmesine asla müsait de- dedim.. tröstçüler ve büyük dolandıncılar, ka- met gibi hususiyetler vardır. örneği sayılır. 
eh mfilıcup ediyorsunuz. ğildi.. - Fena sayılmaz, cevabını verdi. tiller, gazipler ve haydutlar, aile masu-ı _ Biraz öyle, evet biraz öyledir. Edebiyatla meşgul olmanın hekimlii• 

Sevdiğiniz kadının hatırasına istediği- Bu gibi eğlentiler Fransada başka Bunula beraber yirmi gilnden beri faz· miyetlerini kundaklıyanlar_ _ Şey, bir şey daha sormak isterim. mani olamıyacağına bu iki misal yetir' 
Diz kadar hilmıet edebilirsiniz_ Fakat bir tarzda yapılır .. Fransızlann yaptık- laca muar.zabını .. ÇilnkU Hassın rllhu Böyle büyük cUrünıler işllyenlerle Sizin cenaze merasiminiz yapılmadı ta- mezse, daha kuvvetli bir misal olard. 
bu kadın acaba kimdir? lan eğlentiler zarif, parlak ve eğlenceli- yakın günlerde başka bir cesede hediye onları bu gibi cürUmlere azmettirenler j bit .. Çünkü denizde o1milştünüz. Litre gösterilebilir. O büyük adam bir 

Cü.z'i araştırmış olsam. bunu kolaylık- dir. edilmiştir. gayri esil ruhlar sınıfına mensupturlar .. 
1 

Bayan Anna gürilltülü bir kahkaha taraftan fransız dilinin en muteber olıaJ' 
la tayin edebileceğime eminim.. On sekizinci asrın eğlentileri. pullu - Bunda bir feVk:alldellk yok ki! Hass dünyalar &leminde iken bir aile kopardı.. kamusunu yazacak ve her kelimeyi vt-

Bu gevezelikler tepemden aşağı bir elbiselerle süslenen markilcrin küçUk - Nasıl yok, daha ne olsun .. Bu Ale· yuvasının bozulmasına sebebiyet verdi- _ Ne garip konuştunuz aziz dost. Ce- zinli kelimderle aüaliyecek kadar edip. 
evlerde yaptıkları çapkınlıklar hft.la ha- mi bekada ben onsuz nasıl vakit geçı·- ği için gayri asil ruhlar sınıfına mensup- na~e m ........ .,imi mı"?. Ne -ı.1. __ 1.1 ....... _ bu bir taraftan da hekimlik ilminin kamusd' ......................................... ~ Ç&~ aı.uuu..ıı.ı.Lf\IX" 

Y ARJ>JM, EH BVYVK S tılanmaktadır. ririm .. Ne yapayım bu boşluk içinde? tu .. Bu itibarla ruhu bir kurbağa cese- yarabbi .. Cenaze merasimi. fakat kimin nu yazacak kadar alim olduğu gibi, da 
YICDAH ZEVKİDİR.. S Buntmla beraber, bu gibi eğlentilerde - Hass, sizin akrabanız mı, babanız dine iade edildi. ı ve ne için .. Dostum, bütün kıymet ruh- kamusunun yazdığı yıtıarda pratik lıekiın• 

S nezaket ve terbiyeye muhalif bir vazi- mı idi? - Yazık olmU§, ya bu cllrilm1eri i,Ie- tadır. Ruh, cesedi terkedince Alemi fe- lik mesleğini de bırakmamıştı. 
YURD YAVRULARI S yet vukua gelmezdL Hovardalıklarını - Baba mı, hayır .. Dünyalar alemin- miycnler.. Jnada kalan ceset, bir iaşeden başka bir Bir ınethur mial daha: Klinik proft' 
Okudujunuz mektep kitapla.ruu: devrin terbiyesine aykırı gelecek bir de- de iken nişanlım olan güzel GObalı bir - Onlardan istiyenler ebediyen ahi- ~ey değildir. Ve bu lişe, ölümden birkaç sörlerinin en büyüklerinden Tl'U990 hld" 

Çocuk Esirceme kurumuna verirse-S recıede azıı:nlar .. hicvi~eler ve pirlerle delikanlı.. . . retler Alem.inde vakitlerini hop geçirir· ı sene sonra erimeğe mahkfundur. Son tanede muayene ettiği lıutalann haltoi 
Dk yeni yılda kitap alamıyacak 81'· S derhal teşhir edllırlerdi. - Vah, vah.. Onunla evlilik hayatı ler. kalan kemik parçası bile, senelerin te- hekimce tasvir ederken aık sık türler tek' 

• kadaşlannıza yardım etmiş ve kü-: geçirmediniz mi nişanlılıktan ileri gi- Avusturyalı bayan arkadaş sw:mut- valisiyle toz haline geliyor. d d z q1ı h 1dıııi 
5çUklükte bu zevki tatuu.t olursunuz. 5 •• Bl'J'MEDİ •• demediniz mi? tu. 'Benim sohbetimden pek hoşlandığı :~~;gu" ergi~i a.::~:gı~n e~-'mtaplarurdaeh~J 
.................. ,, ... ,, ... ,,..,,,,,.,... - Ben Sorbonne'da tahsilde iken GQ- o kadar belli idi ki, muhabbetkAr gör.lc- 1 •• BfrMEDf •• ıı;;ı 
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anda çırpındığınızı anlattım. Ben sözle
rimi l>itirince kız: 

- Bu anlattıklarınızın hepsi benim 
için mi oldu) diye sordu. Kızın rengi uç• 
muş. yüreğinin titreyifi aeaiııe bile intikal 
etmişti. 

- Elbet ıaizin için ve yalnız •İzin için, 
dedim. Şimdi bana ne emredersiniz kı· 
Zllll, ne yapayım söyleyiniz. 

- Gidiniz ve selammu o genç ada
ma götürünüz.. Cuma gilnü bekle
mesini kendisine tenbih ediniz, Cuma gü
nü herkes camiye gider. O zaman bizim 
eve gelip kapıyı çalsın, ben kölelerime 
kapıyı açmaları için emir vereceğim.On
lar kapıyı açıp delikanlıyı bana getirirler. 
Cuma namazı bitip cemaat dağılmağıa 
başlayıncaya kadar onunla bir az görü
şürüz. Böylece görüştükten sonra o çı

kar gider ve onun eve geldiğini babam da 
g3rmemiı olur. 

ihtiyar kadının bu .özlerini işitince 

dünyayı ve gökleri ile beraber cenneti de 

bana bağıŞ!adılar sandım. Sanki kuşlar, 
kurtlar, ağaçlar, yapraklar, çiçekler, san

ki bütün kainat ne kadın sevdiğimi anla
Jlll§tı ve sevincime İştirak ederek, hep 
birden bana gülüyorlardı. O dakikada 
anladım ki hiç bir his, hiç bir duygu, hiç 

bir doğuç. hiçbir tulnu insanın gönlün
deki aşkın doğuşu ve tulO.u gibi muaz
zam ve nurlu olamaz. 

ihtiyar kadına bahti§ olarak ne verdi
ğimi, onun bana nasıl te~kkür ederek 
ne zaman çıkıp gittiğini hiç hatırlıyamı
yorum. Çünkü benim gözlerim parlak bir 
hayal üzerine dikili kalmı~. ve o hayalden 
başka hiç bir şeyi görmez olmuştu. Cuma 
günü yetişebilmek için günleri hattA saat
leri sayıyordum. Nihayet Perşembe oldu. 
Onun ardı sıra Cuma da geidi. O gün gi
yindim ku§andım. Lakin ihtiyar kadın, 
cCuma namazına dnha dört beş saat var, 
günlerce çekmiı olduğunuz işkencelerin 
izleri elan yüzünüzde belli, gidip bir ha-
mama srirıaeniz. çok münasip olacak> de-

di. Kadın doğru .öylüyordu. Hamama 
gitmeğe karar verdim. Lakin ondan evvel 
başımı bir traı ettireyim dedim. Uşağı 
çarııya göndererek, gidip bana bir ber
ber getirmesini tenbih ettim. Hatta uşa
ğa caman dikkat et oğlum, berber lafa· 
zan adamın birisi olmum, çünkü saçma 
dinliyecek halde değilim> dedim. Uıak 
çarııya gidip eve şu ıimdi karşımda otu
ran berberi getirdi. Bu ıeyh efendi içeri • 
girer girmez, bana selam vererek cAI· 
lnh kederinizi gidersin, cndişelerini:rl yok-
etsin, gözlerinizin yaılannı silsin, yüre
cinizin teessürünü dindirsin, ömrünüzü 
çoğnltsın, sıhhe.tinize sıhhat katsın ve ne
şenizi arttırsın!> diye söze başladı. Bu 
kadar uzun duayı ben kısa kestirmek için 
cEyvallah eyvallah berber bqı Allah da 
senin ettiğin ve edeceğin hayır dualan 
knLul eylesin amin> dedim herif cRrah
met Resul Rıabbüliılemin> diye tekrar 
başladı. Bellnm songurluauna çattığımı 

anladım, ama bu adanu aavamazdım, 
çünkü saçlanmı kcsmeğe haılamış bulu
nuyordu. ikide bir «saçlarınızı trq ettir
diğinize çok iyi ettiniz. Çünkü lbnillağba
zın §ahndetile sabittir ki Haneti Resul 
Rabbülalemin, her kim Cuma günü ba· 
ftnın aaçlannı kısaltırsa Hazreti Allah da 
onun batindan yedi yüz yetmiı yedi tür· 
lü derdi ırak eder, demiştir.> dedL 

zevkle okunur. ---- -------- ~·--

- Siz yalnız dinm bir az çabuk tutu- de bulunsaydım da. bir 8Clle zarfında ai- Paris tıb f akülteainde dekan olan RO' 
nuz, ıu traşı bir az evvel bitirin.iz, çünkii ze naailıatlar edeydim. O zaman nasihat- ge, hastane hekimi, büyük tecrübeci il• 
çok acele i~m vardır. dedim. larımın ne kadar doğru olduğunu görür borabıvar profesörü olduğu balde yudr 

Berber .özlerim üzerine u.aturayı bir ve işte o zaman benim kıymetimi takdir ğı bir tiyatro piyesini oynatarak - he' 
yana bıraktı, cebinden bir mendil çıka- ederdiniz, dedi. kimliğine rcldi.m yapmamak üzere kııl' 
np açtı. Avluya !toprak gökyüzünü uzun Artık herif beni o kadar Akıyordu ki landığı - müstear namile de aynca bif 
uzadıya ıeyretti. Sonra koşa koşa döne- canıma tak dedi. şöhret kazanmıştı. T ekaüd olduktan aoır' 
rek: cbillnirki bugün Cumadır, Cuma gÜ- - Rica ederim. •usunuzda beni trao ra, arada •ırada yazdığı Te bepu li.bo,.
nümüdür, ama hangi Cuma günüdür) ediniz. Beni öldürüyonunuz. tuvar tecrübelerinden balıaeden makale' 
Hicreti nebevinin iki yüz altmış üçüncü Fakat o ,-ine yı)lf&k ydıpk gevezeliğine feri birer edebiyat parçası gıÔİ olcunut• 
senesi seferulhaynnın onuncu Cuma gü· devam etti. Daha yenilerden: Dr. Jorj Dühaınel 
nüdür. Bugün tam merilı burcuna girdik. Artık o kadar aıkryordu ki, hiddetten franm: akademisine edebiyat kapJ911l' 
itte her hangi bir ayın onuncu gÜnÜ me- kan tepeme hücum ediyor, nerede iae dan ginniı olmakla beraber hekimi~ 
rih burcuna girerken insan kellesini traş yüreğim çatlryacak •anıyordum. Uıağı akademisinde de aza, bir taraftan d• 
ederse çok uğurlu, çok hayırlı bir iş yap· bir işaretle yanıma çağırdım} ameliyat yapan bir operatördür. Meşbdf 
mtf olur. Sizin hakikaten bahbmz açık- - Şu berbere bir albn verde hemen edebiyat mecmuası Mercure de Frıance' 
mış ki başınızın traşı size bugün nasip ol- buradan gitsin, dedim. in müdürü olması hekimliğine devarn et· 
muş.• Fakat berber aöze kanşbı mesine mani olmaz. 

Bu traı artık fazla gelmi~ti. - Aman efendim, dedi. Hiç böyle Gene pek ince bir operatör, hern de 
-Allah ve Resulüllah hakkı için susu. lakırdı olur mu) Nasıl olurda ben işimi üniversitede profesör Lerişin yeni fran,ıj 

nur.. Beni artık yordunuz, dedim. Ben bitirmeden, vazifemi tamamlamadan pa- ansiklopedişinde yazdığı ilmi makalel~ 
sizden keramet necmi vermül bekleme· rn alabilirim) Öyle para bana haramdrr. gayet güzel hallerle süslemiş birer edebi' 
dim, başımın traş edilmesini istedim. Ar- Madam ki buraya gelip işe başladım . yat parçası gibidir. Ameliyat masası nı~: 
tık lafı bu kadarla uzatıp durmayınız, J,imi bitirmeliyim. Hatta sizden para al- rinde uyutulmuş bir hastanın cildi ke$1

1
• 

geliniz de batıımı traş edip i,inizi bitirl- mıyacak olsam dahi vazifem işimi bitir· diği vakit hormonlannın geçirdiği h• .. 
d k b ak 1 • · • • • k b'ır f 1if niz. diye çağır ım. mektir. Va ıa siz eni t dir etmiyorau- erını ta.vır etmeaıru o usanız 

Ar Al Ar Şa,arım size .... Ben size nuz. Fakat ben sizin kıymetinizi takdir sanırsınız. 

İyi bir nasihat veriyorum da siz bana fena ederim. Hatta babanızı da tanırım, takdir Edebiyat hekimliğe. ilme mani ollfl:: 
mukabelede bulunuyorsunuz. size söy- ederim. Allah ona gani gani rahmet ey- Aksine, onları kuvvetlendirir. Çünkü f 
lediklertm zannettiğiniz gibi boş laflardan lesin. o bana sizin gibi muamele etmezdi. ri genişletir. 

ibaret değildir. Keşke bir sene hizmetiniz· - aırHEDı -
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~·ıwaw Hekim ile ***kil! ·W 
eczacı 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
Yazan: ECZACI KEM1'L K.AKTA..Ş 

. . 
• . . . . . . . • • . . 

~ ~ ························: . 
Kadın ~ • • . . . •••••••••••••••••• MODA • ••••• 

Çocuklar ve tatil 
günleri 

Bugün eczacı ile hekim bütün dünyada Mezarlıkta saltanat --+--
biribirini tamamlıyan ve biribirine muva- Tatil eanaıında daha serbeıtainiz : 

Onun için, bu serbest günleri çocuklan-

E\7et.. Takip ediliyordu 
te muhakkak kendisini takip ettirenler 
~fmanlardı. Bu tehlikeli vaziyetten ancak 
Plfİnden geleni öldürmekle kurtulabilecekti 

zi giden iki ilim ve iki meslek adamıdır. nıı.la birlikte geçiriniz. Sayfiyede çocuk-

Bun~a~~~r ka.ç aıır geriye g~tü~~k olur- Mısırdan·· Mısır sarayından kaybolan gene lannwn gürültülerine veya konuşmala-
aak ikiıırun hır mealclı: ve hır ilım olarak , 
bir şahısta toplandığını görürilz.. He- cariyeler·. Güzel kızlar nere ye gidi yor/ardı? nna, şehirdckine göre daha kolaylıkla 

tahammül edebilirsiniz. Sizin yanınızda 
kimlikten ayrılarak ben eczacıyım diye 

Bir - eczane açan eczacıları ilk defa Romada İnsan kalabalığı mezarlığın önüne gel- terdi. Bu salgın ölüleri arttırdığı için V c- koştu1'.ları, oynadikları ve güldükleri za-
.ıı llıUddet b k isti.,__ tt .. Muh tab b t hdid k da ıl b man, hiç kimse'-'İ rahatsız etmiş olmıya· ·11~eıı U ay ırı ıuıme e yu-ı a ı u e nrşısın sars - ıörüyoruz. O zamanlar bunlar ilaç, a- diler. lidin de servetini arttırıyordu. J 

~ ltecyo baktı ki arkasından ayak madı, korkmadı .. HattA aldırış bile et- harat, ıtrıyat ile bakkaliyeyi de beraber Tabutu kapıdan sokacakları sırada Ve- Mezarlığın bir kapısı ölüleri almağa caklardır. 
N:ı • gelzniyor.. Boc:una teJA .. landıgı· na medi T b b · 1 Ko§up oynarken aaç\an dağılabilir, -·~etu. " ~ · bulundurur ve satarlardı. a a et tan- id ve Haman yolu kesti. kafi gelmedi. Altı kapı daha ac;tılar. 

Kendini müdafaa için elini bile kımıl- hind b" ük' 1 b" ük' Ustat Ca C h' l . d b l I k d'l . dk bacakları veya yüzleri kirlenebilir. Dost· '- ?tıuıı d dı e uy ro yapan uy - cnazcnin sa ıp crın en iri sordu: Dolgun maa§ ara en ı erıne sa ı , cu akkak kendi yolunda bir yol- atma d b kk 1 lannızın onlan bu halde görmelerinde hiç ... · linos a Romada eczane açan ve a a - - Yolu neclcn kestiniz~ Kapıyı niçin güçlü kuvvetli adamlar tuttular. 
" Sadece şu cevabı verdi: bi rmahzur yok: Çünkü çocuklar, asıl 
ulye d"' . lık yapan bir zattır. o devirlerde eczacı- kapadınız} Açınız ki ölümüzü gömelim. Bu adamların eberisi Beni l!!rail tai· 

g ..... d"· Uşilndü. Vakıt geçirmemek için - Eğer bu kadarcık bir sır insanı öl- H k tabii hallerinde güzeldirler. 
"'I ondu lık hakkında üç kitap yazmışttr. e im - On akçe baç vereceksiniz. Kapıyı fesindendi. Çünkü Velid Mısırda mazlum 
13 .. dürmeğe kMi gelse idi seıı.in vakıf oldu- Onların da hoılanacakları şeklide eğ· 
il Yola t - kt.a leli tek - k k 

1 
. kt ··td" ile cezacıyı bu devirden bir kaç asır da- öyle açac;ağız. Dedi. Cenaze sahibi: mevkide olan bu Yakup ve Yusuf evlat• l l tlr t.- sap ıgı no ya ge ve - gun or unç sır ar senı ço an o urmüş ence er tertip ediniz. Ayıracağınız mu-

~Ocag"b ğin han--•-'- · 'ka 1 }A- ı· d" Ö 1 d ır.i} ml d ha a~ağıya indirirsek kendilerini tanıma· - Şimdiye kadar böyle bir ~ey yoktu. larının Mısırlılara karşı ac;tığı intikam mü-llıetı.. o e mey e.ııwllll ıstı - o ması cuımge ır ı. y e e6 os- ayycn saatleri onlarla birlikte geçiriniz. 
""1..1 tutt t R ğa imkan yoktur, çünkü o devirlerde Bu yeni mi çıktı~... cadclesindc en büyük yardımcı olacak-a· u. um ecyo... Ta ki onlar, annelerinin o zaman tarna-
ll'den Arkas d t kr ak sl Re bUyUk bir ha t dı hasta tedavi etmek ve ilaç vermek zama- Diyincc Velid ba,.,ın miktarını artırdı : lanna emı'ndı'. Kurn"• Velid, kendisine li d •• ın a e ar ay se e- cyoyu yre sar . "" "' miylc kendilerine ait olduğunu hiaaede 
12Ydu Bu ha ret muhatab ıım ... d k nın hükümdarlarına ait bir i•ti. Tarih bi- - Yirmi nkr,. vereceksiniz.. bir kuvvet temı'n ctn·.ek ı'çin insanları za-13 • Y ının a~. an en- " Y-- bilsinler. Çünkü çocukların en ho§lanma-

rı.,...~ın.ı çevir-ı:~; zaman aynı gölgeyi di isminin çıkmasından z.iuade kulakla- zc gösteriyor ki insanlık Orta Asyadan Adamca.gv ız büsbütün şaşımu~tı. yıf tarn flnrından yakalam::ıg" ı biliyordu. ıkl v fi r'i)h.J """& ,, - d . an şey, gezmcgc veya misa 'rliğc gi-
~e gö d" d d v b d "rıkmı• ilk m•den'ıyet oralarda ve Çinde H' ld d l d l\ı; r u. rının uy ugu u sesten i i. Bu ses... ,.. ... - Sen kaçırdın mı}. ızmetin~ a ığı a am ara tepe en tır· den annelerinin onları hafifçe öpmeleri 

kip e 1~ .kat'ı olarak emin olmuştu. Ta- Biraz evvel konuşan ses değildi. Bu ses .. belirmiştir, o devirlerde Çin de hastaları Dedi. Velid: nağa siyah elbiseler giydirdi. Başlarına ve tam ona sarılmak istedikleri zaman: 

J "' " ~Dur, saçlarımı bozacaksın!> yahut: di'. dilıyordu. Fakat takip .eden kim- Ince bir kadın sesi idi. muayene eden ve ilacını veren meşhur - Otuz. akçeyi elime almavınca ce- kıymetli külahlar acrirtti. Bellerine altın 

C 
Bir adım ileri atarken muhafız neferi Cin hükümdarı Şin - Tong idi.. Günlük nazcyi mczarlıg"a sokamazsınız. '<emerler taktırdı. Ellerine, cehennem zc-Ölg crobumu buruşturdun> diye geriye itme-

'b El gittikçe yak.lac:ıyordu. de bir adım ilerlem1$.U. Böylece karşı- tu.'tsu··, -·rar,, Afyon, ökse otu aı'bı" mües- b ·ı · 'b" · 1 1 k 1 l l '-- Y - ~ ... _ Vermezsek ne olur} anı erı gı ı şış er, topuz ar. ı ınç ar l d 
'- 0'\Sa saraydan biri mi pec:inde idi- karşıya .. Adeta burun buruna geldiler. k 11 ı d [ t l Jb ·t · d' v h eri ir. "!' O " cıcratı u amr ar ı. ran ı arın ram crın _ Vermezseniz ölünüzü alıp evinize ver ı. e u korkunç maiyeti ile kendini y el l . d _ı 
'tn.~ halde takip ettiren muhafız ku- Rccyo bir sayha kopardı: h l ı J d az.ın güz gün enn e sa~annızın -"1.11.ı._ meş ur hükümdarları Sa amon i e ere- ni.lcr•ı"nı"z. Ve ı"tı·raz ettig-iniz için bu sefer ~ cta mezıulığın hükümdarı ilan etti. l d -nı dedi K disind il h 1 M t ıı .. ~ 0 çocuklarınız tarafından dağıtı maşın an, 
llıtı 

0
,_ .. en en Ş P e en- - a maze .... "lli formüll~rini gizli tuttukları pek cok otuz deg"il, kırk akçe vereceksiniz. Haman dil veziri olmuştu. b zul 

b ı.a.caklardı. - Evet .. Benim.. Haydi. Vakıt kayb- 1 bu robunuzun veya makyajınızın o ma-'\~ i1ac;larla tebaalarını tedavi eder er, ı' tı·-.. Gerek kendisi. gerek Haman ve gerek ı..,ı_ Yo başını son defa çevirip te dik- etmiyelim .. Eğer Kocagöbcg"-in ıneyha- Adamcağızl:lr baktılar ki her .-. sından çekinmeyiniz. Bu da. ııenç kal· ~~ ı.._,_~ vüzden vert?i gibi hastalardan para tahsil "l'laiyeti halkı asli\ Mısıra girmez oldular. 
)>. .,.ıunca bu zannında yanılmadığı.- nesinin yerini bilse idim ne sana zahmet sözlerine onar akçe ilave ediliyor ve me- mak için, neşeli olmak için takip oluna-
"I !(S....:ıll ~derlerdi. Hel6m ı _ t; ::Zacının vazifeleri· \1ezarlık içinde büyük bir bina yaptırdı-

'" . ettirir ve ne de seni böyle korkutur- zarlık kapısı da bir kale kapısı gibi sağ- cak usullerden biridir. 
"''- · "'li hükümdarların yaptığı tarihten bir \ar. Bumda yaşıyorlardı. rtı.~l'IQUl:ij peşinden gelenin üzerinde dum. lam yapılm11. çarnaçar İstenilen parayı Onlan daima güzel giyindirmeğe itina 

L l .. _
1
,. 1<aç asır dahıı aşağıya indirecek olursak Bu binaya schirden aşçılar, cariyeler ~1 .. as .. er erine mahsus \W..UOrma· Recyo hAl1 kendine gelemiyordu. ödiycrck ölülerini gömmcğe muvaffak gösteriniz. Bir kadın çok güzel olabilir. 

&o-u"ri" Marina dan k ., "'>apazlarla kilisenin hasta tedavi edip ld o:tctirmişlerdi. Binanın içinı' , hu"ku-mdarın 
" .. u :ıı•U . . saray nasıl çı mıştı. o ular. achhar olabilir. Hali tavrı, gayet tatlı 
uerhaı .. 1' ~ .. : L-ıı- da ,___ b h :taç verdiklerini ~örürüz. Tarih bize gös- 11arayını kıskandıracak bir ihticamla süs-lad yapac""fSı "i" ıuuasm tasar- Arır.wsına u mu afız askeri elbisesini Ve her getirilen ölüden, her cenaze· -Y olabilir. Fakat çoeuklannın fena giyin-
ı O k d_ .. _,_ k teriyor ki hekim ile eczacının selefleri pa- l emi,cılerdi. doı.2 nu yo e t:\.~u .. lşl uzatma nereden bulmuştu? den para almağa ba,ladılar. miş ve itina görmemiş olmaları onun hod-

6'-U değildi. "'>azlarla hükümdıırlardır. Yine kendi he- H er ak!mm Velid maiyet halkı ile ca-li Genç kız her ihtimale karşı bu sım Evvela soruyorlardı: hinliğini anlatır. Size hodbin denilmesini 
t ançerinin yerinde olduğunu yoklı- Recyodan sakladı. Fakat karilerimiz pek ~abıma m~lek itibarile pauaz ve hiikiim- l k . 1 ... •iyelerini toplar, mezarlı ğın bütün kapı- dbettc istemezsiniz. 

d
ilrak anladıktan sonra olduğu yerde "')A hatırlarlar ki Karbonopsı'nanın sara- d.ar azmanı bulurum. Acaba hekimler ile - Bu Ö Ü imın ö üsü r ... \arını kaparlar ve İçeride, ölüm ha vasile Z Ul'd t1 t1 F l ' .. aten beklenmcdiğiniz anda misafir-

h. U.. Yüzünü peşinden gelenin tarafı- ya gı'rip "ıkmak f"in geydigı·· ve bir defa ~czacıların ekseriya mütevazi ve çalımlı - ilanın ö usu.. . <ıarılı bu korkunç muhitte yine ölülerden 1... .. 1 d k 
'" Çe rd :r '>' _O rilnn dcdig-iniz kim) Zen<Yİn mi ? b l ıge gittiginiz zaman be ki siz e dik at 

Yı i ve bekledi... da Marinanın kullandığı ünif' • ormayı Se- olmalan bu iki memıeden gelen me•leki o "ldıkları aç ar sayesinde elde ettikleri /\r l etmişsinizdir: Anne, parmakları delik 
a arı esasen çok uzak değil' di bir atavizimdcn midir ı'lerı' g•lı'yor derıtı' - Evet... büyük serveti çalgıyla. aaraba, cu··mbu-.,e llec .. bastiyano isyan hAdisesinin çıktığı gü- ~ · " " patiklerinden dı~arıya çıkmış küçük kızıru 

ltes Yo duruyor, öteki yürüyüşünü nün arifesinde, Karbonopsinanın iln1 ola- niz> ••• Bil mcm ben meııleki bilgimi yok· - O halde yüz akçe, vereceksiniz. harcarlardı. veya pantolonu ancak çengel iğneleriyle 
tutturulmuı oğlunu hemen bahçenin uzak 
taraAanna gönderir. Anneler, sayfiye için 

bu kıyafetin münasip olduğunu sanırlar • 

Çocuklar da belki bundan hoşlanırlar 

ama, gelen misafir aynı fik.irde değildir. 

ad llıeden yaklaşıyordu. Nihayet birkaç rak gelmesi neticesi yatağının altına sok- ladıkça böyle izlere rastlıyorum gibi - Çok değil mi> Mezarlık servilerindc artık baykuşlar 
~~lJn mesafeye gelir gelmez o da durdu. • " f Ik k l l B -~ muştu. Marina işte bu elbiseyi orada yım' ... - i yüz.. . ötemez, arga ar ötmez o du. unun ye-

05 se~~~-sesle sordu: bulmuştu.. Ve itirazlar devam ettikçe de baç mik· t ine sabaha kadar çılgın bir orji ve cüm-
...... en ı:ı...uu:;uı?. Burada ne arıyorsun? B l kın L •· li k l d ...... Kim ld Yine karilerlıniz saraym arka külhan 8 Za re .. ı~e tarı yü se iyor u. büş kahkahaları kaim oldu. 
~d 0 uğum üzerimdeki ünifor- kapısının anahtarlarından birinin Sebas- nihayet dikildi Velid tek bir akçe de olsa Mısırın fa- Sabah şafak söker sökmez çalgı, §arkı 
l;~ -an belli. Burada ne aradığıma ge- ,_. ı· ı · · l ~ S ki diy tiyanoda ve birinin de imparatorda ol- ıur Ö ıi crını para a madan mezarlığa 1ı:oy- ve kahkaha sesleri •usardı. 
r,;_, .. izi ta p e orum. Sizin gitti- Fransız Rumen muharriri Bal:zakın, ""'1lı di Kilise ku duğunu hatırlarlar. Halbuki bu kapının muyordu. Velid altından yaptmlığı tahtına, hc-
.ı yere gl 'yorum. nin uy meşhur heykcltraş Roc:lin tarafından ya- k b l · 
\IU•- b' li un·· .. ah•-n dah d öl n Buna mu ·a i Beni lsrail ölülerinden nüz sarho .. Juktan a'-·ılmamı" halile geçer 

--...ııı çanı ile beraber slzl bekledim.. ır ç cu an "' a var ı. e pılml§ olan bir heykeli. bir çok münaka- ,,. ., " 
'hu genç muhafız muhakkak bir dn.,_ ilk imparatoriçe dindar Tcofano saray- para almamakta idi. kurulurdu. 

lh~. "f '}alardan aonra nihayet Parlste umumi bir Garip dcğilmidir ki bilahare Yakup 

1~dl ve ona kendlılnln •akşamları ki- dan gizlice çıkıp şehir fakirlerine sada- meydana rekzedilmiş ve I Temmuz Pa- Veziri Haman da onun tahtından bir 
"ISetuılt 'n dua çanından sonra saraydan ka dağıtmağa gittiği zamanlar onun oda ve Yusuf cvltıtlarının ba~larına çorap :ız ötede ve daha küçük bir tahtta yer 
ı zar günü küşat merasimi yapılmıştır. .. k M p b 
b· tı~ rnuhakkak kendi adamlarından hizmetçillğini yapan Marinaya arka ka- orccc ve • usa eygam erin en büyük alırdı. 
~~ tarafından haber verilmişti. Daha pının bir anahtarını emanet olarak ver-- ......... ••••••••••••11•••·••••••••• •••••• düşmanı olacak bu adam ikbal yoluna Karalar giymiş kullar, köleler elpcnçc 
~u ona değil, kumandana haber mişti.. BİRİMDE DOORV YO•: ayağını attığı bu ilk sırada sonradan eze- iki taraflı saf tutarlardı. 

~~lıniş olacaklardı ve kumandan da Marina bunu kimseye söylememiş ve LWJ GOS'J'EREN BİLGİ•~ ceği Beni lsraili korumuştu .. Topuzlu, mızraklı ve korkunç külah· 
lı muhafızlar mc.7.arlığın her yeri bir kale \ını.ı. Peşine takmıştı" saklamıştı. BİR.. : Velidin neden Beni İsrail dUşmanı ol-

de ~~hafızın ince enaamı, çelimsiz hali o .. Sarayda hldiselerin inkişafını bek- : duğunu da göreceğiz.. kapısını andıran kapılannı tutarlar ve •• 
dikkatini çekti. liyerek Sebastiyanonun odasına kendi Sevgili çocuklar.. : Mısır halkı, Velidin bu ölüden baç ölü beklemcğe koyulurlardı. 

,ı, ...... Arna budala herifler .. diye söylen- kendlnl kapadığı zaman kaç defa arka Okumaya hevesli, fakat kitap ala-E almak usulünün hükümdarları tarafından Cenaze geldi mi, tabut ve halk kapı· 
oq, Be · kurd k dan kmaıır. dHaUnmUştU. F k t mıyacak kardeşlerini% i,.in okudu-·.· k Jd v 1 H ~ nim gibi eski bir un üzerine apı Çl ısl ~ 0 a ne- 3 onu ugunu zannetti er. alk artık me· da bekletilir, cenaze sahibi mezarlık hü-
ı:ııı~'l'lnak için kullandıklan vasıta pek teye gidecekti.'? S~basti.yano ne ol~uş- ğunm · mektep kitaplarını çocuk E zara göınülecek ölüler için mutlaka baç kümdan Velid in huzuruna götürülürdü. 
"'lnn F k 1 da ki be- t 'Bunl b Im diği i bekl e~ ha Esir•eme kurumuna verirseniz Bil-.: ek ıA "'' "' ... a at ne de o sama m · u. arı ı e çın em 1>• - e verm azımgeldiğini nnlıyarak ona gö- F' k ı t" H '<ıttı sı bili ölm 1A-. k te - te cih etmişti. &ili arkadaşlarınızı çoğaltmış olur-: h k a ir cenaze erin pazar ıgını aman ya· 
~ :trımı ' 'yor.. esi uu.ım.. re e geçmege r • re :ıre et ediyordu. Hatta pe .. inen Ve- pardı. Cenaze eğer zengin bir aileye 

sık•• cyo böyle dii~ilndU ve bu duş"' ünce- Vakta ki Recyo ona her şe·yi· anlattı, sunuz.. : !ide haberciler gelı'yordu. ""1.1. -v ............... unu• •n••••n•u ....... mensupsa pahasını biz.zat V clid takdir 
de açığa vurmaktan çekinme~ genç kız kafasında plln.ını çızdı. B' · b' • ı· - ızım ır ö umüz var. Filanın oğlu, ederdi. 

~~ ....._ Sen, dedi. 'Ozcrine vazife olmıyan Yapacağı iş, sarayda göreceği '·azife k e a b b d N 'ti:"} çıkmıştı ızı v Y a ası ır. e istersiniz? Takd' d'l h 1 - 1 d.v. · 

!,,"'~ti öğrenmic:sin. Yahut ta ög"retmic:- hakkında Sebastiyanonun emirlerini va- · 1 k ır e 
1 

en cpa n> nr soy e ıgımız 
"l° -s -s Iht'Ial '1 b t 'd · 1 Pazar 1 evvelden yapılıyor ve para 'b' l' 't' k b J d'J' d' Ç" k'" 

n . :aöyle sırlara vakıf olmak.. Azrail sıt.a değil, doğrudan doğruya almak .is-. ı cı er sarayı asıp a ı arcyı e - gı ı asa ı ırazsız a u e ı ır ı. un u 
~ d lerine aldıkları zaman sarayın bu arka ölü ile beraber tamam olarak getiriliyor· en ufak bir itiraz bu cpahn> yı derhnI 
rl: . • "Osl t olmak demektir. Ve Azrail ken- tiyordu. Bunun için de Recyonun pe~ını kısmına nöbet,.ı' ı'kamesı'nı' hatırların" ... du. Çiinkü cenaze mezarlık kapısına da· k d ~.,. e dost olanın canını .zahmetsizce takip ederek Kocagöbeğin mcyh::.nesıne :. bir misline çı artır 1

• 

~~· liaydi .. Son duanı yap .. ölUme ha- gitmekten başka çaresi yoktu. Recyo- getirmemişlerdi. Bu sebeple buradan yandığı zaman yapılncak itirazlnr daima * 
ol... nun ne zaman saraydan ayrılacağını yi- korkusuzca geçen Marina yol üzerinde bac;ı birer misli artırıyordu. Velidin mezarlık ortasında kurduğu 

İter-.. b .. l . .. ,, . v d .... . ı,... ,_ Recyonun saraydan çıkışını beklemiş ve Böylece bir hayli zaman gerti.. bu saltanat, büvük bir dedikodu halinde 
tlı -,,o u soz eri cıddi soyıemış ve ay- ne onun agzın an ogrenmış, a~am ı<.a- . dil .. .. ~ " 
~~~nda da elini beline atarak han- ranlık basınca arkasına muhafız elbise- peşıne şmuştu. Velid artık gittikçe zengin oluyordu. bütün Mısıra yayıldı. 
'--":z Çekmişti. _s~ ~·-a:_ka kapıda~~~~----.::.~_!'J'MED~_:::.. --- M~rda bir hasta1ık sal_::ı baş.,.=.g .. ös;;;·"" ... ,;;:::::;;;:::::::;:::::;;=··~B;J;:;,2'~1';~::;;E~D~İ;;._;;:;.~~ 

I
·~- -- - marn. Binaenaleyh her ne olursa olsun.. Eğer hayvanlarımızın bulunduğu yere işte Roznrjın duyduğu feryad ve arka· 

D
C'i E=> 7-;-eM:ça;r;m;l,,.~R'O'ZiiliCsr;ır;Mvx».DA"7hO:s50!"!IJIK!l ?91A!ilftE•~~§ Buradan kaçarken içimizden her hangi- kadar görülmeden gidebilirsek kurtul- sından nal sesleri bu idi. 

:~ miz yakalansın, yarnlansın veya ölsün duk demektir. Binbaşı otelden fırlar fırlamaz karan-
diğerleri onun yardımına koşmak husu- Zaman çok rnünasipti. lıkta firarileri farketti. Daima dolu ola-
sunda vakit kaybetmiyccck.. Onu hıra- Kral, Rozarj ve maiyyeti alt katta aa- rak üzerinde taşıdığı tabancasını çekti. 

~ k ~" karak yollarına devam edecektir ... Tali- !onda yeme yiyorlardı. Ve kaçan süvarilerden birinin ... En ya-

in darbesine uğrıyacak olan her kim C'lur- Arka merdivenden usulca indiler ve kin olanın atına nişan alarak iki el ate§ 

sa olsun .• Olduğu yerde bırakılacaktır.. kimse tarafından görülmeden ahıra, at· etti. 
Anlaşıldı mı~ tarının yanına geldiler. At yere yuvarlandı ve süvarisini altı· 

Farihol başını kaşıyarak cevap verdi:· Bir kaç dakika sonra hayvanlarına at· na aldı. 
~ - Evet.. Anlaşılmasına anlaşıldı... larnışlar ve otelin büyük avlusundan dı-

tl\d ~; boğuk bir küfür savurdu. Be- idi. Fakat me!!cla eğer bu dediğiniz felaket şarı fırlamışlardı. 
Cfl tabancasını ,.ele.erek dı-n fırladı. Faribol: ti h · · b ı· T bu d .. 1 · d b' d b I "' r- maaza a sızın aııınıza ge ırsc... am sıra a on erın e ır a am e· yara anmıştı. '"'7 ~açıyorlar ... Kaçıyorlar... Ateş, - Kuyruğu kopsun ... Dedi, şimdi ne _ Mösyö Faribol... Kulağınıza koyu- lirdi. Yüzünden aşa~ı kan akıyordu. 

l)·crıne atq edin... yapacağız. Herifler çok kalabalık. Biz nuz ki e~er beni kurtarmak için yolunuz- Bu adam, Rozarjın maiyetindcndi... Faribol bunu görünce ycmını falan 

tal:ı 'Ye bağırdı ve kendi elinde tuttuğu ise dört kişiyiz. Kolay kolay kurtulamı- dan le.alacak olursanız ben derhal kendi Ar!.adaşları ile beraber yemeğini yedik- unuttu. Atından atlıyarak gene; kızın ya-

~nbcaıuu kaldırarak üstüste iki el sıkh. yacağız... kendimi öldüreceğim ... Her ıcyden evvel ten sonra dışarıya atlarını bıraktığı yere nına koştu. 
il anca • b" • 1 • '°erdi. seeıne ır ızbrap ııesı cevap von. Monsenyör Luiyi dü~ünme~c mecburuz. çıkmıştı. Fakat lvon, sukutun tesiri ile vaki ser· 

1( - Her ne ha.hasına olursa olsun, bu- Söylediğim gibi hareket edeceğinize ye- lvon önden hayvanını sürdü. Fakat semlik.tcn kendini çabık kurtardı . 
.ı lltan)·'-t b" - d d" • d b' 1 k g't cmız' h "f ·ı · 1 lı: h lı: D d . qtl\ h uta ır vucu un yere U!!mesın- ra an ıran evvc çı ıp ı m ve min ediyormusunuz} erı ı erı at ıyara ayvanın yularından - Beni bırakınız ve açınız... e ı, 

1\. a_,.l olan bir sukut sesi duyuldu. Monsenyör Luiye malumat vermemiz - Ne yapalım ... Madam ki öyle isti- kavradı. Yaralı değilim. Kurıunlar bana isabet 
'-U"a a~~n hayvanlardan biri vurulmuş ve lazım. Fakat daha evvel aramızda bir yonunuz, öyle olsun... Genç kız vaziyetin nezaketini derhal etmedi. Yalnız ayağım özcnğidc ve abn 

tııın· . B h h t> 1 can acısile yere fırlabnıştı. noktayi tesbit etmeliyiz.. iz cpimiz a- _ O halde yola çıkalım ... Evvclii... kavradı. · altında ... Bu vaziyette beni kurtaramaz· 
"-'l.tu • 

a wren. ·---,.. ... __ 
Büyük tarih ve macera romanı 
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Süvari, maalesef lvondu. 
Yere düşmesi ile beraber kafasından 

Bazı anneler vardır ki ~uklariyle na• 
diren bizzat rnetgul olurlar, oDlarla bir
likte sokağa çıkmanın zarif bir hareket 
olmıyacağını sanırlar ve onlann kendi
lerinden uzakta iken edindikleri kW1Ur• 
\arı, yabancıların yanında farkederler. O 
zaman nuihatler başlar: cDoğru dur• 
san af> c-elini ağzından çıkar> ve aaire 

gibi. •• 

Bilhassa küçük kızlar, bu gibi sert ha

reketlerden çok mütecasir oluılar ve b• 
yüzden, ömürleri boyunca mahcub biret 
insan olurlar. Bu gibi kusurları çocuktan· 
nızın yüzlerine vuracak yerde, bu 1ı:UMll"
ları düzeltmcğe çalqınıL Bunu yapmak 
için de tatil :zamanı, en münasip zaman• 
dır. 

Mesela çoeuklarınız tırnaklarını yiyor· 
larsa, kabahat sizindir: Gıdalarını. VÜ• 

cutlarının muhtaç olduğu lcalsiyomu te

min edecek tekilde seçtiniz mi meade 
kalmaz. 

Kendiniz için olduğu kadar, onların 

da iyi giyinmelerine itina gösteriniz. En 
basit pamutlu kumaşlar ve basmalar on
ların giyinmelerine kafidir. Fakat temiz
lik. onların kıynfetlerinin lüksünü te~kil 

edecektir. Onlım temizliğe alıştınnız. El· 
lcrini, yüzlerini ve bacaklarını daima yı· 
kasınlar. Saçları dağınık olabilir: Şehir· 

deki kadar düzgÜn ve taranmış olmalarını 

temin etmek sizin elinizdedir. 
Saçlannı taramayı her halde onlara öi

rctmişsinizdir. Fakat yıızın uzun günlerin· 
de onlarla birlikte bir çok saatler geçi• 
receğinizc göre siz de onların saçlariyle 
m~gul olabilirsiniz, Onlar da deniz ban• 
yosu yapıyorlarsa, eve döndükleri zaman 

ııaçlannı tatlı su ile durulamağı ihmal et• 
meyiniz. Bu suretle, çocukların bukleleri 
ipek gıÔİ olur ve tarağa da, fırçaya dıa 
kolayca itaat eder. 

Güneşte dol~rken cildinizi yalacı 
§Ulllardan muhafazayı nasıl düşünüyonıa
nız, çocuklarınızın da ciltlerini kremle 
muhafazaya alı§tırınız. Dikkat edeceğiniz 
bir nokta da §udur: Onlara şıklıktan zi
yade, 1J1hhat ve temizlik fikrini aşılayınız. 
Güne§te daima gcniı kenulı bir şapb. 
ile gezmelerini temin ediniz. Omuzlar, 

çocuk vücudunun en nazik noktasıdır. 

lilt rlı r1 vahşi bir sevinç naresile ileri yatımızı Monsenyör Luinin uğruna feda- Monsenyör Luinin bize bıraktığı altınlan. Kılıncmı çekerek herifin gök!lüne sap· sınız. Vakit geçiyor. Bu cüzdanı da alı-
t· ·· ya yemin ettik değil mi> aç.ık emirnameleri ve vesikalan aramızda ladı... nız. içinde vesikalar var. Beni merak et-

\ r 1 Ve R · .. • l k l' • l k b 1 d l b d V · B k d' · k t v k ozarıın anı o ara ge ışı von Hepsi te ir sese cevap ver i er. taksim edelim. Olabilir ki irbirimiz en e: mcyın. en en ınu ur aracagımı umu-

Şayet derileri fazla yandığı için acıyor· 

sa, bir yumurta akını acıyan yerlere ati
rünüz. Kuruduktan sonra tekrar sürünüz 

ve böylece bir kaç defa devam ediniz. 

tn r • ~ ışlarını ne büyük bir tehlikeye - Evet .•• Yemin ettik. ayrılırız. - Ilert.. yorum. Biran evvel Monsenyör Luiye 
t 11l 

1 
ulunduklnrını derhal anlatmıştı. _Bir dakika belki bir saniye teahhür lvon gayet acele olarak para ve vesi- Diye arkadaşlarına haykırdı. Kılmcı- haber veriniz. 

1 1 

nla~~n .. hiç biri bu anda kendi ha- ' Monsenyör Luiyi tekrar mevkufiycte ve 

1 

kalan arlrndaşlarına dağıth. nı göksüne yiyen adam canhıraş bir fer- F aribol, istemeye istemeye bu emre 

' du unmcdiler. Onlar bu lbelki de ölüme sevkedebilir. Ve eğer - Şimdi, dedi, pesimden geliniz. Ar- yad kopanrken dört arkadaş da atlannı itaat etti. 

ui bir hal olursa ben biran bile yaşa- 1 ka merdivenden ahıra kadar İnr:l !. kabil. dört nala sürdüler. •• BiTMEDi •• 

Acı derhat dinecektir. 
Şurasını unutmayınız ki, tatiller ve yaz 

mevsimleri, çocuklarda çok güzd hatı

rala.r uyandırırlar. Siz de c;ocuklannızın 

- LOTFEN ÇEViRiNiZ -



Italyada neler oluyor? 
Gazetelerd~ F ransaya tekrar başlı
yan hücum Berlin arzusile mi oluyor? 
ltalya gazetelerinin Fransa aleyhinde ' sini ve bu suretle hala bir F ramıız - ltal- faşist idarecileri ile birlikte Alman • ltal

neşriyatları tekrar ve eski tiddetile bag- yan anlaşmasının tahakkuk edebileceği- yan kültür paktının esaslarını tesbit et
lamı§ bulunmaktadır. Faşist Tejiminin bü- ni ümit edenlerin son ümitlerini de kö- mekle meşguldür. Bu paktın gayesi ltal
tün gazeteleri bizzat propaganda nazın künden kazımalarını istemiııtir. yanın bütün sanat ve kültür alemini Ber-
M. Alfierinin direktif ve idaresi altında Alman matbuatı lngilizlerin hareke- linin sıkı kontTolü altına alabilmektir. 
F ransaya karıı en ıiddetli ve mütecaviz 
bir lisanla bir ağızdan tenkidlerde bu
lunmaktadırlar. Bu tenkidlerin haricinde 

biç bir ıey bırakı1mamaktadır. Fransada 
faşistlere en fazla yakınlık gösteren şakıs
lar bile en büyük tahkir ve tenkidlere 
muhatap tutulmaktadırlar. 

tine karşı ateş püskürmekte devam eder
ken diğer taraftan ltalya matbuatı da 

Fransa aleyhine seferber edilmi' bir hal
dedir. Bütün propaganda vasıtaları bu 
gaye etrafında toplanmıştır. Ancak bu 
neşriyatın bu derece mübalağacı oluşu 

halkın buna itimadını da baltalamaktan 
Fransa romancılarından Henry Bor· geri kalmıyor. Zihnen, bir seri makalcler

deauxnın akademide ııöylediii bir nu- le Fransaya küfredilirken Fransada yaşı• 
tukta ltalya hakkında yaptıiı bazı küçük yan ltalyan vatandaşlarının orada bir 
telmihler tevev ıuetesinin tedit ncşriya· cehennem hayatı geçirmekte oldukları 

tını mucip olmUftur. Eski baıvekil Lava- ı11arla söylenildiği zaman en saf insanlar 
lin Fraruıız - Jtalyan teşriki mesaiai lehin· bile resmi makamlardan çıkan haberlerin 
4le söylediği bir nutuk Popola d'ltalia ga· ne dereceye kadar şayanı itimat olduğu
Keteainde bizzat Muuolininin yazdığı nu anlamakta gecikmiyorlar. 

tahmin edilen bir makalede çok müteca- Diğer taraftan, Alman heyetlerinin 
m bir lisanla ceYaplandınlmııtır. Her ltalyayı ziyaretleri günden güne sıklaıa· 
rerde Franaa bin bir kabahatle lthaın rak devam etmektedir. Geçen gün nazi 
edilmektedir. partisi tctkilab erklnı harbiye reisi ıene• 

cÇemberleme aiyuetinden Franaa ral Heinsich Simon ltaJyaya gelmiıtir. 
meauldür.> Fraıua, gerek kuYYet, Ye ge- Mumaileyh Hitlerin çok itimat ettiği mah
rek hile ile ltalyayı aayıftatmaia ve ken· dut phulardan biri olduğundan ve bu 

di tahallümO altına alma.ia çalıf1Yor. ziyareti)e Alman Führerinin yeni bir em· 
' F..Ut matbuabn bu b.iddetinln menbaı rin1 ıetirdiii zannedildiğinden bu ziya-
ııedir) rete büyük bir ehemmiyet atfolunmakta-

Berlinden 7enl bir emir ıelmittJr. Vi- dır. Bundan hafk.a hücum kıtaJan tefi 
)'anada ltalya ve Almanya propapnda Kvickman da ltalyan milis teşkilatını mü· 
•uın Göbbele Ye Alfierinln son mUll- rakabe etmek üzere halen Romada bu
~atlanndan sonra Hitler ltalyanın da, lunmaktadır. 

aslp harbine bUtUn pddetile lftirak etme- Alman nazırJanndan Joseph Vagner 

Almanların «çelik misak> adını ver

dikleri Alman • ltalyan ittifakı yakında 
son derece ehemmiyetli bir iktısadi an
laşma ile tamamlanmak üzeredir. Bu itti
fakın gayesi de ltalyan i\-.tısadiyatını bir 
Alman mümessilin tam idare ve kontrolü 

altına vermektir. Bu mümessil bilhassa 
harp halinde iki memleketin otarşik mu
kavemetini temine yarıyacak tedbirlerin 
alınması vazifesile tavzif edilmiş bulun

maktadır. 

Harp malzemesi ve tayyare sanayiile 
meşgul olacak şubenin ıefi şimdiden ta

yin edilmiştir. Bu zat general Von Han
neckendir ki mareşal Görinır ile mutabık 
kalınmak suretile Hitler erkanı harbiye

sinin iktısat bürosu tarafından seçilmiı
tir. 

Esasen Alman hava kuvvetlerinin ıefi 
general Milch bir kaç saat kendini tanıt
madan Romada dolaıml§tır. Bu anlaı· 

manın ıureti tatbikini faşist idarecilerite 
birlikte tayin ve tesbit etmek gayesile 

teftişte bulunmaktaydı. 

Bazı f aşİlt muhitlerde Almanlann bu 
ıon metalipleri, hiç de iyi karşılanmamıt· 
tır. Fakat Göringin emri o kadar kuvvet
liydi ki bu hususta gösterilmek İsteniJen 
bütün mukavemetler tamamile neticesiz 
kalmıştır. (Framuıcadan) 

Siyaset Sanatının 
Yeni icatları 

............................................ 
5 YAZAN: 5 • • 
ı • 
: Jacpuea Bardouae s ............................................ 

Bqeri olan her ıeye karıı duygulu in- itibaren bqlar. Hitlerle MuNolininin 16 Viyana ile Pragın, Memcle Tiranın 
unlar acı saatler geçirmektedirler. 1914 Haziran 1934 de Venedik mülakatından akibetleri, iki üç sene evvel, 7 Mart 1936 
1918 den sonra korkunç hadiselerin ka- 15 EylOl 1935 tarihli gizJi Nüremberg da Ren üzerinde taayyün etti. Siyasi ada

dehini tüketmiı olduğumuzu sanıyorduk. anlaımasına kadar Duçeyi, Habeşistan let tedbirleri daima yavaştır. Bu tedbirler 
Halbuki bu kadeh durmadan dolmakta· üzerindek.i eski tasavvurlarını almanvari en ağır mesuliyetleri hiç bir zaman kafi 
dır ... Ve siyuet sanatında yepyeni for· bir iatill ile tatbik mevkiine koymiya bir ıiddetle tecziye etmez. Milletler hü
müller kC4fetmekten baık.a tesellimiz de sevketmek için el altından gayretler sar- k.ümetlerinden çok daha ağır cezalara 
)'oktur. fedildi. Bu istila tedrici ve muhafazakar maruz kalırlar. * şekilde yapılmış olsaydı, Afrikada sömür- Yeni tarz kızıl ve beyaz rejimlerden 

AVYupa yenl tipte rejimlerin ortaya 
~ıktığını gönnilftür. 

Bu rejimlerin illd ç.arizmin harabeleri 

Ozerinde doğdu. BugUn Adetleri çoğal
maktadır. 1933 ıon K&nununda, Alman

yada bir tek parti tefi, devlet reisi olarak 

her ıeye hakinı olduğu gün muvazene ve 
sulh için aıiklr tehlikeler geldi. Avrupa 

hlkimiyeti için mücadelenin yeniden baş
ladığına artık Umit olunabilirdi. 

* Yeni tipte rejimden sonra, görülme
miş tarzda harp: lktıaadi ve asa.hı yıprat

ma harbi münasebetler kesilmeden ve 

ekseriya açık muharebe yapılmadan harp, 
beyaz harp başladı. Fakat, yarattığı ha· 
va, icap ettirdiği seferberlik, sebebiyle 

verdiği hareketlerle ne de olsa bu gene 
bir harpti. 

Bu hareketler üç tekilde tezahür eder. 
Önceden müzakereye giriıilmeden ve 

haber verilmeden meri bir muahedeyle 
teminat altına alınmıı bir vaziyetin iıgal 
•uretiylc tadili: Ren mıntakaaının uke· 

ıileştirilmcsi ve Memelin İfgali. Motörlil 
latiJa yoliy)e muhtelif memleketler tara
fından istiklali taahhüt altına alınmıt hü
kümran bir devletin ilhakı: Avusturya, 

Çek Slovakya, Arnavutluk. Müstakil dev
letlerin ic; mücadelelerine, yarattılclan 

partilerle istirak, hatta asker ve silah gön

dermek suretiyle onların le; harplerine 
müdahale etmek. Misaller her Fransız ve 
Jspanyolun hafızasında menkuştur. Diğer 
tecrübeler de hazırlanmaktadır • Maca
ristan, Polonya, Romanya. 

Efkarı umumiye bu yeni tarz harp üze· 
rinde aldanmamalıdır. 

Bu harp Münihten ve 19 38 Eylülün
den itibaren değil , fakat 19 36 başında 
Streza muvazenesi ihlal edildiği andan 

ge sahibi üç devlet arasında münasebet· 
leri sıklaıtıracaktı. Almanyanın tavsiye 

ettiii istila te~i ise Akdenizde bir ger
ginlik yaratacaktı. 

sonra, görülmemiş tarzda yeni bir muahe
de: Totaliter topluluk mukavelesi, 22 
Mayıs 1939 tarihli kara pakt. 

ideolojik protokolün tabirleri itibariy-
Bu yeni tarz harbin en mühim hadise• le bu muahedenin bir benzeri mevcut de

si, her ıeyi altüst edeni, ne Münih kon- ğildir. cDostluk ve topluluk münasebet-
feransıdır, ne de Avusturyanın işgali. Bu, 
gayri askerileştirilmiş Ren mıntasının 7 
Mart 19 36 da işgalidir. Niçin"> Dört se• 
heple. O gün yalnız garp sulhunun esaslı 

hükümleri değil. fakat daha manidir ola
nı, Berlin tarafından serbestçe teklif edil

miş, serbestçe müzakere edilmit ve imza· 
lanml'§ olan bir pakt çiğnenmiı oldu. Ay

nı zamanda 1 3 ve 1 7 Nisan 19 3 5 de St
reza ve Cenevrede tazelenmiı olan ve 
Belçikayı değilse bile Ingiltere ile ltalya
yı bağlıyan müteaddit taahhütler de yır

blmıı oldu. Yalnız, imzalarına tamamen 
sadık kalan Polonya ile Çekoslovakya 
seferberlik yapmayı teklif ettiler. Lokar
no pakhnı yırtmakla, Hitler Ren ıeddini 

yaratıyor, bir eıiği kapıyor, bir mania vü
cuda ıetiriyordu. 19 36 Martında Fran· 

sız ve lnıiliz hükümetleri, biri protesto 
etmek.le, diğeri mümessilleri vasıtaıiyle 
diplomatik sualler ıormakla iktifa edince, 

Almanlann hlkimi lngiltere iJe Fransa

nın daha sarih taahhütleri yerine getir· 
melı:, daha uzak menfaatlerini korumak, 
daha az hayati bir hududu müdafaa et
mek için sil&ha aarılmıyaca~arını anla
dı. 

Bir vapurda 
-+-

115 kaçak yolcu 
bulundu 

lerine:t olduğu gibi .-Avrupa kültürünün 
temellerini temin etmek vazife> )erine 
sadık, dünya telakkilerine dahili benzer

likleriyle ve menfaatlerinin geniş tesa
nüdiyle biribirine bağlı colan iki vazıül

imza cistikbalde, hayat sahalarını temin 
etmek ve sulhu muhafaza etmek için, 
birleşmiş kuvvetleriyle, yan yana müda

halede bulunmaya karar vermiılerdir.> 

Bu muahede altı maddesinin katiyeti 
itibariyle benzersizdir. Bu muahede giz
li hükümlerinin ehemmiyet itibariyle ben
zersizdir. Daha 22 Mayısta B. V. Gayda, 

Giornale d'ltaliada garp)ılann dikkatine 
bu gizli hükümleri koymak istiyordu: Tek 
kumandanın organizasyonu; genel kur

mayların yaratılması, asker mübadelesi, 
imalatın taksim ve tevzii, ıilah ve malze

melerin tevhidi. 
Bütün tarihçiler bu hususta müttefik

tirler ki hiç bir zaman ıulh ortasında iki 
devlet, bu derece sıkı, iktısadt ve ideo
lojik ve askeri, her sahada bu derece 
mutlak bir lttirak tahakkuk ettiren bu 

derece sıkı bir tedafüt ve taarnızt muahe· 

de akdetınit değildir. 
Le Tempı 

"Yaşı yan ölüler,, 
bir kulüp açtılar 

--.&-

Antalya kanalı 
DALGA VZVNl.V611 

BUGÜN 

Antalyada vaklf1ar idaresine ait Mah
mutpaşa vakfından 10700 hektarlık bir 
arazi vardır. iki senedenberi bu arazi 
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üzerindeki tat tabakaları kaldınlarak. te• min edilen elek.tTik enerjisi elde edileceği 

mizlenmekte, arazi üzerinde bulunan ha· umulmaktadır. 
ruz, yabani zeytin ve fıstık ağaçları işle- Şehrimizden gidecek olan heyet bütün 
nilmektedir. Vakıflar idaresi bu arazide bu tesislerin açılma törenini yapacaktır. 

Sinyor Grandi klrların eserleri. 
ODA MVSİKJLERİ 

Londra sefirliğinden 
neden alındı? 

17,35 Münib: Mozartın eserleri. 
19,0S Ooyçlandzender: Şimal muaikiİ 
19,35 Viyana: Schumannın eacrJer1. 
SOLİSTLERİN KONSERLERİ 

18, S O Kolonya: Piyano konseri. 
19,35 Saarbrücken: Akıam musik,i,I. 
2 3,25 Doyçlandzenderı Glazunof, 8'' Bir müddettenberi ltalyada bulunan 

Dino Grandinin adliye nezaretine getiril
diği haberi, bugünkü §artlar içinde hayret 

uyandıracak mahiyettedir. Pariste çıkan 1 

«Match> mecmuası, bugün gelen bu ini 1 
tayin haberinin mahiyetini izah edecek 
bazı tafsilat vermektedir. Bu tafsilatı, mu
tad kısaca bildirmeyi faydalı gördük: 

Bu mecmuanın yazdığına göre Mussoli
ninin damadı olan Kont Ciano şiddetle 
Almanyayı iltizam etmekte ve bunu ya
parken ltalyanın Berlin sefiri Attoliko 
ile hariciye nezareti siyasi işler müdürü 
Butti ve aynı nezaret muamelat umum 
müdürü Vittetiden yardım görmektedir. 
lngilterenin son zamanlarda aldığı azim
kar tavra Mussolininin dikkatini çekmek 

için, Grandi hariciye nezaretine bir ra· 
por göndermi1, fakat rapor bu zatlar ta
rafından ortadan yok edilmiştir. Nihayet 
Grandi, vaziyeti bizzat Mussoliniye an

latmak için Romaya ıelmiı ve o zaman 

bu raporun Mussoliniye verilmediği an
laşılmıştır. Faşist ihtilalinin başındanberi 
Mussolininin yakın arkadaşı olan Grandi, 
aynı zamanda partinin çok nüfuzlu aza-

Servetini 
dağıtan 

fakirlere J 

Lord 
Viliam Moris yahut yeni ismiyle Lord 

Muffild belki de zamanın en büyüle in.a-

niyetperver adamıdır. Şimdiye kadar iki 
buçuk milyar frank gibi muazzam bir ser· 

veti bilyülc bir görüı ve iaabet ile tevzi 
etmiıtir. 

Şimdi de askerlerin rahatı iatirahat ve 
eğlenceleri için iki yüz eJli milyon frank 
vermiı bulunuyor. 

lakirefin eserleri. 

NEFESU SAZLAR ORKESTIVJI 
19,05 Frankfurt: Muhtelif havalar· 
19,20 Danzig: Polis orkeatnuı. 

20,25 Prag: Seçme havalar. 
21,20 BerJin: Muhtelif parçalar. 

KORO KONSERi 
19,35 Hamburg: Halk ıarkılan. 
1 9, 4 5 Leipzig: Yürüme 9arkJan ,., 

dara havaları. 

ASKERi MUSiKi KONSERi 
17,05 Münihı Münihli bcateUrl.ıı' 

eaerleri. 
19,25 Leipzig: Mar§lar. 

E~LENCEU KONSERLER 
2 I, 1 5 Kolonya: BüyUk orkestra 

seri. 
ö Londra aefirliğinden Adliye nezaretine Anasıra 

getirilen Grandi 

sındandır. Kendisinin buna rağmen 

Londra sefaretinden uzaklaştırılıp Adli-
ye nezaretine getirilmesi, Mussolininin 

her teYe raimen mihver siyasetini tutma
ya devam edeceiine delil addedilmekte• 
dir. 

Letonya 

---=:----
Almanlar 

Tiroldan çekiliyot 
Halkı Alman olan cenubi Tirol ıtaJfı 

ya verilmişti. Hitler, bu eski m,,_"jJ 

Muasolini ile birlikte ıimdi halletti. 1ırJ' 
da o.turanlar Almanyaya eetirilecek. ' 

Hıtler bu haeketi ile ıüphesiz, le-' 
ve sadık ltalya ile olan dostluiunu ~ 

Letonyanın nühau, üç harple param- vetlendirmek iatemiıtir. 
parça olmuı. nihayet yirmi sene içinde Hitler Musaolini cZahirt kardetl-" 
2 milyona çıkabilmittir. Letonya, sonra arasında toprağa en bağlı olaıudııl"' 
200,000 kiıilik bir nüfuı daha lcazanabil- Bu hu d"" ·· ··1 ı_ 1 b ._A . . ıus uıunu ece.-; o ursa, ~· 
mııtır. biribirine sadece fedaklrlık yaptıkl•,I 

Letonyanın milli müdafaa için, dört hükmolunur. 
hrkaaı, bir süvari livası, bir istihkim ala- F ~ akat insan kendi kendine ıorUY· 
yı, küçük bir aakert tayyareciliği, ve kü- A b H . tJ c ca a itler, Danzigdeki Ahn'-
çü_k bir de bahriyesi vardır. Letonya ltü- d - _..!' için e niçin aynı ,ekilde hareket e'Y, 
çük bir memleket olmasına rağmen as- T l l ..k yor"> iro Amanlarını Almanyay• ':'ı. 
keri kıymeti fazladır, hiç kimseden kork- f>' tizi gibi Danzigdeki elemanları d•~ 
maz. Bir Letonyalı: cHududumuza bir manyaya sevketmiye kalksa, bu rn 
asker ayak bashğı takdirde bütün Leton- b k 

Lord Muffieldin bu yeni teberrüünün 
cmilletin sesine, gönüllülerin vennit ol
duğu cevaptan> mülhem olduğunu bizzat 

söylemiştir. Lord Muffieldin çok ıayanı 
dikkat bir hayatı vardır. 

ir aç otokarla ha11ediliverirdi.. s, 
ya bir tek İnsan gibi ayaklanacaktır> de- F '- Jıır 

aıı:at hayır ... Bu sefer Hitlerin ar• 
1 miştir. .,,, 

insan değil yerdir... Polonyayı parÇ 

hafızalarında, bu hatıralara ayrılmaz bir 

ıekildc bağlı olun. Huzurunuz onları gü
zel1ettirııin, ısıtsın. Hayat size şevkiniz
den, heyecanınızdan bir parçasını kay· 
bettirdiyse, bu kayıbı, etrafınıza onların 
yepyeni gözleriyle bakarak telafi edebi
lirsiniz. 

Bükreşten yazıldığına göre, geçenlerde 

Köatenceden hareket eden Rim isimli va
purda 1 15 gizli yolcu tutulmu11tur. Rim 

lngiltere de acayip bir kulüp teıekkül 

etti. Bu kulübün ismi «merhumlar kulü

bü> dür. Bu kulübün azası cyaııyan ölü

ler> dir. Bazı gazetelerde sehven öldü 

vapurunun 450 resmi yolcusundan maa- diye ilan edilen ve nüfus kütüğünden is· 

da 1 1 5 gizli yolcusu bulunduğu lstanbul
da anlaşılmıştır. Alakadar makamlar, 

mi silinerek vakitsiz öldürülenler, fakat 

hakikatte sapasağlam olanlar bu kulübe 
Çek ve Almnn yahudisi mültecilerinden aza olarak kaydedilirler. 
ibaret olan bu 1 15 pasaportsuz yolcu 

Bu kulübün elli sekiz azası vardır. Her 

Bundan bir zaman evvel Viliam Mo

risin Oksfordda küçük bir bisikletçi dük

kanı vardı. Yavaş yavaş ve adım adım 
otomobil sanayiine girdi lngilterede ilk 

defa olarak küçük halk otomobili çıka· 
ran Villiam Morisdir. 

Letonya, Rusya ve Almanya gibi iki l ot• ma teşebbüsü maskelenrniye çalışı ıY 
büyük devlet arasındadır. Fakat Letonya ,Salt 
için asıl tehlike Almanyadır. Alman teh- Paris ~ 
likesi onca, vahimdir ve gözden uzak tu

tulmıya gelmez. Almanya, yedi sene Le
tonyaya hakim oldu, çok zalim ve çok 
eziyetli bir hatıra bıraktı. 

Kiralık ev 
Göztepe Abdiilel:el ıoka_i!~~: 

31 numaralı bahçe icerısı h'' 
müstakil beş ndalı ve konforıt hakkında Romanyadan malumat iste Orta tabakadaki lngiliz ailelerinin bi· Letonyada 2 milyona mukabil 60,000 

clhtiyar olsam da gönlüm tazedir.> 
sözünü hepimiz biliriz. Hakiki annelerin 

miştir. Gizli yolcuların vapur Köstence· 
den hareket ettikten sonra yüzerek yahut 
kayıklarla vapura gittikleri, geceleyin de 
gemiye çıktıkları anlaşılmıştır. 

sene debdebeli bir toplantı yaparlar. Bu 
rer otomobil sahibi olmalarını mUmkün Alman azlığı vardır. Eğer küçük Leton 

toplantı esnasında, eğer «sahiden ölü> kıl L d M f ild b J vi hlr ev kiralıktır. tot 
Müracaat: Gazi bulvarı dok dit 

Hulusi c1tddeıi 42 numaÖf) gönlü, daima tazedir ve 

gönlünün yaşiyle ölçülür. 
insanın yaıı, 

an or u f ugün ngilterenin en ordusu Hitlere karşı cephe alsa, bu Al-
varsa ona itibar gösterirler ve yeni ilti- zengin ve en alicenap ,ahsiyetleri sırasın· manlar arkadan hançer çekeceklerdir. 
hak edenleri kulübe kaydederler. dadır. Le Matin doktoru Hatice Azra (1 
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Baremi Klering Dışa!~" Bankalar 
ll"fti gazetenin 11 temmuz 1939 tarih ve 42SS 
la7lh nüshasında intişar eden ve meriyete giren 

36S9 numaralı kanun-

Dost Fransanın 
büyük bayramı 

hesaplerı ilk mektep imtihan
larırla girmek 

~*~ l 
Ankara, ıs (A.A) - Türkiye Cüm- istiyen er 

Be' e411' ve devlet mUessese:'erl me
,_..... ,.,hklarmuı tevbid ve teadUlil 
latkbada kanun: 

huriyet Merkez BaDbsmdan alman he- R...ar naiEede bUlananlardaa ~· 
~tta veya yurt haricinde. ~yrıca tah- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SABİFIDE - ı r~r ve büyük Britany~ saadetine içe- sap httlasalanna göre, 8/7~39 tarlhin- resmi bir vazifeye girmek üzere müncaat 
silini yaparak muayyen tezmı kabul & . . . ırım. deki Klearing hesapları bakiyelerl aşa- etmiı olaalardan. aıanmakta olan iki tah-
tirmif olanlar girebilecekleri derecenin Fransız Mıllt bayramının 150 ıncı yıl- Fransız konsolosu, en son olarak ta .x..dadır : .1 -· '...:!L. __ 1 ı..:.. h·-_,. ~-'--'ı .. _ 

c..... No. 3659 be · l d" akşam IS• sı ıar-u •- ...,...., ...._ ~ gor 
bir derece yükseğine alınabilirler. dönümü münase tıy e un şe- Fransız kolonisine hitaben aşağıdald CETVEL : ı d'"kl • d hah Ü iJk t h .1 . tih 

ltabul taribl: S-7-1939 d ril Ud ..n. ı,;.,;:ın. u enn en • e a sı ım anma 
F) Alta yıllık yüksek mektep mezun- hir gazinosun a ve en ı-. ~ sözleri söylemiştir: Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka- • k : •• :., -' ,_ - '-'-- .ı_ M 'f kl 

....... l - Aplıda yazılı mi\eue.e
.. llllem.urlan bu kanun hUkflmlerine 

d li 1 Türk pme .....,ewer ~Qtl aarı ve • ları :9 wıcu derece,.e, ziyafet fevkala e neşe o muş, _ Az.iz vatandaşlarım, sındakl klearq borvlu bakiyderi : leti b __ ..:ıı __ .. _..Le,,.. • • B 
_ _ı__ t--'1'- _ı __ .ı •• ıı...... tezab~ı..:ı ular .____ -''· azı - - etaıiıtir. u eaaa-G) Lise tahsilini yurtta ibnal -.- Fransız· .uagua W»M~un ..u.u SiZln an ııııza .---...... wuyo- Memleket Mikdar T L .. . . . . . • 

1 _den ,.,__'- .. _1._,,,_, k memlek ~..1.l· i a'--· ... ır. Sirl Cilmburiyetin 150 hıd yıldö- Alın A. h b da · · lara gore ımtıhana gırmek uıtiyenler ıçin 
u:ı- y~ıt:A ı.aw;uuu gere ~ ~ın ı.u~~ rmn. anya esa m maarif "d" lükl . .. • örU 

A) Seıaaaı'ulniıl tamamı devlet tara- 11miz.de ve gerek yabancı bir memleket- Ziyafette Balıkesir Mebusu B. Hacim nUmünde de vahdeUe görmekteyim. borcumuz 1.099.&00 .m~ ur ennce .. m~ıp .a -
....... 
..... ftrilmek mret17le lturu1an iktı- ~ bitirdikten sonra meslekin muayyen Muhittin, vali B. Ethem A;rltut, beledi- Sizleri Cümhuriyetin 'W cumhurrei- B. lıesabmda lecek bir ilk melde~te uç ki,ilik ~· ~o-
llıdl tetellUllerin teşkilltile idare ve bir ıubesinde ayrıca ihtisas yaparak ih- ye reisi doktor Behçet Uz, devair rüesa- simizi.n şerefine idarei ikdahla görmek- aJaeaimua sı.9.600 5IO.JJOO miqon lııuzurunda ilk mektıeplean doc-
~beled hekkmd.eld 3460 sayılı tisaslarını husu~ kanunlannda yazılı sı, gazetedler ve bütün Fransiz ve İnsi- ten bUyiik bir %eft <luyuyorum.Dost ve BELÇİKA C'IS.800 düncü ve b~nci 11Dıflan müfredat .. prf>S-
'-ua hOldlmlerine tlbl ~kkilller ve şekilde tasdik ettirenler 8 inci derece- Uz kolonisi hazır bUlumau§lardır. büyUk nillletlede hQrriyet ve .uDı yo- çmtOSOOVAltYA s.t'16.5IO ramlanaa core Şubat. Mayıa. Aiuat• 
llfh91emehr, ye, Şehir gazinosu Türk - Fnınsız bay- !unda yilrilyen hükilmetimizl emniyet FİNLANDiYA 4956.200 ve llktefrin aylannın aonlannda olmak 

8) Re 1 bmm1erla kurulma barib- H) Yukankl Jıkralara göre 14, 13, 11, raklaıiyle çok zarif bir şekilde süslen- ve itimatla takip ediyoruz. FRANSA 3.418:800 üzse aeJMde dört defa imt.ibu yapela-
'- ._ teşekkUllerle hususl surette te- 10 ve 9 uncu aereceye girecekler ara- mişti. BU anlarla beraberi&. Ve dalma onla- HOILANDA '18.200 caktır. lmtibanlarda maTaffak olaalara 
f'ıkkuı eden ve tediye ed.ilnılJ sermayesi smda mesleklere ıöre Icra Vekilleri Ziyafet nihqetlerine doğru Fransız rı ta~ ede~ İNGİLTERB 1LS89.oot maarif müdilrlüklerince tasdikli ve fo-
.. ~Oll lira veya daha ziyade olan Heyetince tesbit edilecek yabancı diller- general konsolosu, Ttlrk tnLo;afirlerine Kadehi, Edvard Daladiye, Jorj Bomw İSPANYA 2'16.oot toiraflı bir v•ika verilecek ve b. .-ka 
_. lwelr.ler. den Uisine hakkiyle vakıf olduklan Ic- hitaben aşağıdaki nutku irat buyurmuı- ve }ıükUmet azası §ereftnıe kaldırır, ve tsVEÇ 3.019.900 maarif Yeklletiain ta-dikin.den ceçıniı 
~ llıftlelçe ve,a mftlbek ft')'a Jım- ra Vekilleri Heyeti brariyle ~- edi- !ardır. .IW,plerimizden bir tUrlil ayıramadığımız tsvtÇRE 83LDO buluwakm. 

l\U( biltçelerce veya be1ecliJeleree ft78 ffıCek Dır bmisyoıı hU&urunda ımtiban- - Sayın bay vali ve aziz misafirleri- Fransa cümhuriyeti saadetine içerim. lTALYA 2.357.708 D· a .,._.GDB= 
'1lbnki bend1erde ~ tefekkill ve la sabit olaılar bir derece yukarısına miz! Bu sözleri müteakip orkestra Fransız r.JiHfsTAN 188.500 Aft.,. 
.... 'w tuafmdmı ~ yan- almabllirleı-. Bu ıgıece lll'amJlda bulımmakla bize millt 111aquıı çaimq. ve l\laneyes Fran- MACARİSTAN 1.557.300 Araştıp•alar Ve 

f91 1M!na ı,tirak suretiyle kuru- Smal qletme yerlerinde istihdam olu- verdiğiniz Jereften dolayı ekse1fuısınıza sız. kolonisi tarafından da ağızla teganni NORVEÇ I' 624.100 teYldller-
t ı 'killler ve bmılann aynı nia- nm:ılar merkeze ~eya sınai ~tmelerle ve sayın misafirlerimize teşekkürü en edilıniı ,,e ayakta dinlenmiştir. ROMANYA 97.300 · Danzig, 14 (A.A~ - Polis dün akpm 
~ vilcud hulaa kurum- alikası olm,ıyan diğer mem~yetlere na- zevkli bir borç bı1irim.. İzmir Fransız FransU konsolosuna v8limiz B. Ethem s. s. C. 1 1.288.100 Danı.il halla arasında umuml araştır-

- -.e ücaret ve saDll,Fi odaları ve bor- kitlerinde müktesep hak teşld~ etmem~k kolonisi, teşrifinizle bahtiyar ve çok A kut cevap vererek demiştir ki: YUGOSLAVYA 764.200 malarda bulunm~ ve yetmiş kadar Dan-
lllar..,. atın alıaıp belediyelere bağ- üzere bir derece yUkarıya nakil ve tayın memnundur. :_ Bayraml.ll1%1Il 150 inci ytldönümUn- YUNANlsTAN 183.000 zigliyi tevkif etmiştir. Tevkif edilenlerin 
la-. müesseseler. olunabilirler. Bu Türk - Fransu dostluğlmun yeni de bizleri unutmadığınızı ve bayramını- CETVEL. 2 evlerinde silah ve bomba bulunmn~•r .• 

Madde 6 - Kadroda açık yer bulun- b dir B f . d t tm k h dakl · "'il . .. 
Tutan . . . .. . ir nişanesi . . ize şere veren saym za bııleri ave c e ususun ne- Muht.elll memleketlerin Merkez ban- Tevkif edilenler mefsuh serbest şehir 

maması dolayısıyla tahsillennıe gore gı- b b bel d" . . a . . ·11 t• . b"yükl 'mlz ___ , . ~ d ay me us, sayın e ıye re ısı ve a- 'Zıiketınıze mı e ımız ve u erı kBlarında tutulan klearing hesaplannda- sosyalist partisine rpensuptur. 
rebileceklerl dereceden daha aşagı e- vetimize icabet edeli sayın vilayet erka- h kkındaki samimi fikirlerinize b.ilhas- ki ı akl 

Ayhk aslı 

1 
1 
J 
4 
5 
6 
T 
8 
9 

150 
125 
180 

600 
500 
j()C) 

recede bir memuriyete alınanlar dairele- a kkil d . 8 ac anınız. = 
. . • . nı, bimkemizde bulunan Fransız dost- A teşe r e enm. ESTONY A 38 500 .,. .. .a. zoao aı~ ADA 
rınde ilk açık vukuunda gırebileceklerı lara milletimizin en samirnl teşekkür}~ Fransızlar bundan blr buÇ\lk asır ev- LETONYA '!,.400 .._...... v 

90 300 
260 
210 
170 

derecelere tercihan tayin olunur~. rinin kabulünü rica eder, kadehimi Tür- VeI demokrasinin esaslarıiıı vatan ve be- İTALYA B hesab .,2.rlOO RiPt H (A.A) - Kral Zoco, Stok-
Madae 7 - Bu mü mesdere bida}'e- kiye reisicümhmu Milli 'Şef büyük t.. bey amesini neŞrederek istibdada AN1s · ı "~ · · holm yolu O. Londraya citmek Uz.ere 80 

7() 

60 
50 
10 
35 

140 
120 
100 

ten almırken yabancı bir dil bilmedikle- ~- şek r 'lkand:fa ayaklanan bir nesil olnıak YUN TAN C. hesabı 100 buraya eeJmipir. 
de 

. tikten .. ğ met mönü şerefine kaldırır, ve Büyük arşı ı 
ri ~ ~un~ete -~ ~ ~ dost milletin şan ve şöhretine ve İzıni- :itibariyle dünyaya :hilni,.et ve önciilük Prag slftentalal'lncl8 ----ııı:..--,,.--
rendikleri ~ bir dil bildiklerinde . rin refah ve saadetine i~. etıni~ sayılırlar. Türk milleti hakkındaki alman tedbirler Bir Bamen 
layı bir üst dereceye alınanlardan bili- Bu nutku müteakip orkestra İstiklal österdiiinlz alaka ve samimt duygu1ara mebusun• 
hare bir dil daha ~dikleri be§incl A_1_. ___ ,_ • _z_ __,_ gt ekkilr ederken Türkiyenin samiml Prag, 14 (A.A) - Dahiliye nezareti- --a..~s.-.a . 

dai marşmı ~ş. gt:.1"1:&. 21y~t, ve gc:n:a. eş nln blr bllM- ---• _..:,_ __ , • .....,......Y~ 10 
u 
12 
u 
1' 

30 
~ 

20 
15 

85 
75 
60 
50 

maddenin H fıkrasında yazılı şa~ . - d b ak din- bir dostu olan F~ansanın milll bayramı- te 15~ .. e göre n::sılll ıııaıuunıar 
resinde sabit olanlar, · yapılacak nızam- gaxino a ulunanlar ınarp ay ta . "d bu ziyafette bütün vilayet erlcAnı sinemalarda Alınan filiırileri oynabbr- Bükret, 11 (A.A) - Rôımımyava bir 

·ı b't 1 ak · betl d liyerek hararetle a1kışlamışlardı. na aı ken vulroa gelen Alman aleyhtan teza- harp mabıemest •tlfl ifinde methaldar 
name ı e tes ı o unac nıs er e ve Bu nutuk Anıkat Nuri Sıtkı tarafın- ·1e beraber bulunmağı bir şere'f adde- lan ki R aılltt kti..ıa _ .. -.. 
bir defaya mahsus olmak üzere, nakdi 1 hUrlerln bundan böyle &ı:Une geçmek 0 es umen - ,,.u. ,_. -

.n .. Ju:_... ril ,_,lir dan Türkçeye terceme edilmiştir. derim. Uzere tedbirler alm·..ı-...:ıı_ Devi t mebuslarmdan Molm Bolla, bır sene 
mUAiWU ve e[Jl • al k 1 f Bil ük Fransız milletini.."l saadetine, ~-uır. e ma- -.L.L.... ı..'1- mah 

Ancak birinri madd hUlanil .n"'""" Fransız genel'. onso osu ziya ette Y • • kamlan bu gibi te'Z&hilrlere sahne teŞkil baı- ve mUIUlu uac para aegsrna -
b a ne o--~ Madde 8 - Mafevk bir dereceye terfi hazır bulunan İngiliz general konsolosu- Fransız Reisküinhurunun ve Fransız . k<Un olmuştur 

in eaesıeler kenaı bünyelerinin hususl- ;...ı .. aranılacak ebliyet ve liyakatten '-"UL ...... etinin .... vn. -neni komolostt Ye eden sıneınalarda oyunu tatil edecek, • 
t1ertııe kadro ~ na hitaben de şu söiİeri söylemiştir: u ıuuu "'°'J"~ e- sinemaları b tacak bu teahflr1e --------------

'9 vqa icaplarına göre 14 başka en az dört .ene bir derecede bu- Aziz meslektaşım, madaınlarmm ıerefine kadehlini kaldı- pa ve r-
U.nell llereced• ... dereceler nıdas ıunmu§ ve bu kadar müddet o derece de bulunan ildmseleri tevkif eylfyecek- [ B O R S A l ~-'---ler k Aramızda Ingiliz doStlarımızın ve si7.in rırım. tir 
~ • maaşını fiilen almış olmak şattır. Yü - *--il' al ko · 

lC 1hıcl1 dereceden ...... ,,., ih.:ıı-- e'dilen bulunmanız bizim için çok kıymetlidir. Bundan sonra uıg ız gener nso-
7000 

METREYE 
""ıl"6• ua::1 sek mektep mezunları içın" bu müddet k - -

L ili- ce1 lınm Çünkü bu vaziye\ iki memleket arasın- lMn Fransız konsolosuna cevap verere , . . 
011 uere ere memur a ası veya yi- üç senedir. '"=" ~ • + . . n-w.sw.ada 50 _.._us·· 'ÜZÜM 
ae bu dereceler a--da terfi __,.,,,__ı,,me- "' .. 1' ,,...- 4 daki s-olt sıkı Htihadın, itimadın bir sem- s~mi d\U'g\llara teşekkür etmiş. mgı- UIUHH uu 

·-•u eıurıı Heşincı maaaenin C ve D fıkraıannaa kuvntiDl te- at 'Glı lllP ""'1a t 
~ işbu kanun htlkiimlerine tlbi aeğil- yazılı olanlar !çin dahi altıncı dereceye bolildür. Jiz r .Fraaaz dcstl~nun ile opa l«T Albayrak 
'c!lr (altıncı dahil) kadarki terftler de mute- Ge.relı: kendi ve gerek milletim namı- barUz ettinniştir. Londra, 11 (A.A) - Heyecanlı blr 

· na :slie tepkldiril bir vazife bilirim. Ka- ~t gece yansıadan aooraya ka- başlık altında •Star• gazetesi yeni tip- 315 j. Kohen 
tladde S Birlncl maddede yanlı te- ber olmak üzere bu müddet üç senedir. 55 A' ti - dehiml kral altıncı J'orj, kraliçe FJizabet dar büyük bir neşe içinde devam eyle- te 94 milimetrelik bir İngiliz tayyare da- ıyo 

tekkUl ve mU'l'S'leSelerlıı umum mtldilr Ancak bu tarzda terfi bu müesseselerde 1817 y LA-
~ ve ailesi ve Ingiliz milleti namına kaldı- miştiT. fi topunun •sırlannı• öğrendiğini bildir- e ... uu 

umum mtıdtlr muavinlerine ve idare çalıştıkları hizmetlerde muteber olup mektedir. Dördü bir araya getirilmek 694701 i Dünkü yek<m 

PMtcllsleri reis ve azalarına ve murakıp- devlet memuriyetine geçişte müktesep p b k ı B suretiyle bir grup teşkil edilen bu top- 696518 l Umumt yek(ın =.:..:::::·=..;;:: ı.a;ırı;.1! ·::.u için~ 1lç del• tal<- C. H. . aş an ığı n a • :::~.:: ~.:1?ı::ı~::ncih-:: ~: ~ 
ba verilecek aylıklar bu kanunun talı- dirname alalı memurlann o dereceye f 

1 
• Jd• mekte ve namlı hedef otomatik bir su- No. 9 

dldatına tAbl olmaksmn ve ikinci mad- mahıa11 olinak: üzere kıdemhle bir sene- Atı nan seçı 1 No. 10 --- - rette takip eylemektedir. 
de ile tesbit edilen azamı aylık derece- ye kadar zam yapılabilir. Her f\angi bir No. ıı Bu toplar, hep beraber faaliyete ge-
lini 

0

pıçmemek prtiyle mUesseselerin n derecede'ki memurun kendi aylığiyle da- çerek '7000 metre yUkseldiğe, dakikada 

10 16 '15 
ll 12 
12 59 14 

11 50 
l2 00 
13 25 
15 
18 

~elerinln vüsat ve ehemmiyeti.ne ve ha yübek bir vuifede istihdamı caiz- 50 hesabiyle, 56 şar librelik obüSler ata- ZAHtaE 
derecelerine göre ıcra Vekilleri Heye- dir. lnt:habın netı·cesi lzn1İr muhitinde bilmektedifter. 1s12 ton Buiday "375 s 75 
'1ııc:e tayin olunur. Madde 9 - Bu müesseseler için ihti- 1 m 171 çuval Bakla 3 6875 3 6875 

lt60 a1ıh kanun hükUmleri mahfuz. sas mevkileri olduğu 3'60 sayılı kanun bu"yu•• k bJ•f meOJOUDİyet uyandırdı Kefttna-a-.. 3380 kilo Yapak 53 53 50 dur. mucibince tqkil edilen umumi mura- ~ 
Madd. ' - Jı(esleJd tahsil görerek kabeheyetiniıa mütalaası alındıktan son- ate, ec1en1n cezası Para Borsası 

'8ealeklerine ald müesseselere intisap ra önceden icra Vekilleri Heyetince tas- _ BAŞTABA.n ı INd sA.IdFEDE - mandan beri İzmir vı1B.yeti dahilinde lngilterenirı Kent Oiifeai üzerine ateı 
edenler ile bu kanunun 3 üncU madde- dik edilecek olan yerlere bu müesseseler Partinin kendisine tevdi eylediği muh- etmif olan Avusturyah Vincent ba.,.lor Ankara Borsasının 13/7/939 bpanq 
liJlide J'Ulh vazifelerde bulunacaklar memurJarmdan yeya hariçten bu kanu- islilderinin intibapla seçilecek ııewata telli vailleleri büyilk bir temizlik ve ti- on lngiliz lirua para cezuma mahk\ım fiatleri: 
llılUatesna olmak üzere bidayeten memu- nun koyduğu takyidata tabi olmaksızın, tevdü kararlqıanlımşta. 1 tizlik: ile ifa etmiş, ve bütiln bulunduğu edilmiftir. Ancak AY11Bturyalı azamt bir ~ F. 
li1e1ıe almacaldarın mUsabaka hntiha- lldncl maade ile tesbit edilen dereceler Evvelce Ge.ael sekreterliğin· teblill muhitlerin sepmatisini kazanmıştır. Ur- ay -zarimda memleketine dönmeğe mec- Londra l Sterlin 5.93 
ilana, birden fazla talip bulunmadığı tak.. dahilinde ayhklı memur tayini caizdir. üzerine valimi& Parti :işlerinin vekileteıı la belediye reisliğinde ve umumi vill- bur tutulmuttur. Nev - Yort: 109 Dolar ll6.64T5 
dirde -ehliyet imtihanına, girip lamm- Şu kadar ki bu suretle mütehassıs olarak tedvirine avukat bay Ekremi memur yet meclisi lzablmda, Fırb villyet ida- Paris 100 F . fraqı 3.355 
lllaları şarttır. btihdam keyfiyeti o ihtisas mevkii ha- eylemişti. 1 re heyeti halıklarında değerli hizmet- R ) • f • Millno 100 Liret 6.88 
.. dde 5 - Bu mUesseselere ilk defa ridnde mtlktesep b1r bak teJkil etmez. Kat'! intihap tçin Parti mıntaka mil- leriyle temayüz eyleıni§tir. İntihap mev- UZ Ve tJ 0 Z3 eri Cenevre 100 lniçre F. 28.555 

lirecekler menşelerine ve tahsil derece- Bu mtiesseselerin kadroları dışında fottişinin gelmesine intizar-olunuyordu .. zuu olan her işte bay Atıf lnanm daima Cümh1111'eiai Ruzvelt aon hafta içinCie .Amstsdam 100 Florin 67.285 
leıiiae göre aptıda yuıiı derecelere ka- muvakkat hizmetlerin ifası IÇiıı muka- İzmir ıruntakası müfettişi B. Galip Bah- müttefikan :;ıeçilmesi kendisinin temizli- iki UYaffak tsiz) ' " .. dr Nakd" Berlin 100 Raypark 50.82 
bat edilebilirler. veleli mütahassıslar istihdamına lüzum tiyar evvelkl gUn vazifeye başlamış dün ji ve faziletkArlığı için en canlı bir mi-~ .,,,:; :.e So uv;ra ~ ı Brübel 100 Belp. '21.52ZS 
~) ıorta mektep inezu:nlümdan talip hlsıl olduğu takdirde buıılarm ücretleri de villyet idare heyeti Aznlarını reisle- saldir. . . t enme d ..?~ı _ .ar Atina 100 Dnbml 1.08ZI 

l...a..__ ..__,_it J rinl • d 1 · . + . meclm, harp 'Hm•nm_a aıaaıar uzıerm-
--aıtnacfıtı takdirde alü:aacalı nzlf• icra Vekilleri Heyetince leliiu o unur. seçmege avet ey emı}tır. Bu defa da ızmir gibi münevver ve d Sofya 100 Lewı 1..51 
llhı ehli oldutumı bWmtihan ispat eden- Madde 10 - Tabipler, avukatlar, al- Yapılan intihap neticesinde Esnaf ve ~bir muhitte P.arü işlerinin bapna d~i ambargoya bl ırma)"l kabul etme- Png 100 Çebmlcrnk 4.M 
ler 14 üncti dereceye, dat veya 1lcretli tasildarlar, satq memur- Ahali Bankası umuml müdürü B. Atıf ge~ bulunmasa viliyetimizin her di. .. • . . • Madrid 100 Peçeta 1'.035 
8~ Orta mektep mewnu obmlar 13- lan, ambar memurları, 'daktilo~, st~- İnan müttefikan İzmir vilAyeti Parti taraiuıda büyiik ·bir memawıiyetle kar- ~ urar. ~~. Şirndı. kaybe- VarfOv& 108 Zloti 23.845 

Uıııcu dereceye, . nolar, mekanograflar, evrak muvezzı, haşkanlığına seçilmip:ir. planacaktu. Vilayet idare heyeti izala- daea meTlcilerc:len banma tebar ele g8: Budapepe 100 P.,U 24.8425 
C) Lbe veya muadili mekteplerden bekçi, kolcu, klaöriferci, şoför, odacı ;e Bay Atıf İnan İrmirin çok değerli. rını bu isabetli seçimden dolayı tebrik çirdi=. ~erika~ ~nat~ ~aneltle ikı Bükre! 100 Ley 0.905 
~a orta tahsil ile aynı zamanda meslek hademeler gibi müstahdemlerle her ~ü- çok faziletli ve çok sevilmiş bir çocuğu- ederken bay Atıf İnana da vazifesinde eene IÇlll dolar uzenne salilaiyet ~· Belgrad 108 Dinar 2.8825 
\abam vereıı en az beı yıllık veya orta essescnin bususl bünyesine göre istıh- dur •. On beş seneyi mütecaviz bir za- muvaffakıyetler dileriz. V-tinııtondan celea haberien.~re ~ Yok.ohama 100 Yen 3'.6Z 
~ tahSilin1 :ikmalden soma en az damına lOzum göreceği muvakkat veya b. maY&~et 90ll desece mülıimdir. Stokholm 100 İsveç Kr. 30.5475 

Utiyıllıkmeslekmekteplerindeıımezun ustabaşılar bu kanun hükümlerine tabi Karga avı yapa- IBademı·ye ko"yu-n· ikinci bir IDUY&ffakıyet lc•nnecak mı) Moskova 100 Ruble 23.9025 0lanlar 12 lncl dereceye, değildir. Şimdilik Cü=harrei.i Runelt kendiaini ESHAM VE TAHViıAr 
l>) Lise derecesinde bir t8hsll üzerine Madde 11 - Devlet hlmıetlerinde yım derken de bı'r haA dı•se müd.t.a ettiiiai ilb edİ7S· 1933 Türk borcu L 

eQ az bir yillık mesleki tahsil yapmış maaş veya Ucretle çalışan memurlardan Pn -Solr 1933 Türk borcu IL 
~ kurs görmüş veyahut bet yıllık bu müesseselere geçecek olanlar maaşlı -.fr .t,, 1933 Türk borcu llL 

illleslek mektebi tahsili Uzıerine en az iki vazifeden nakledildikleri takdirde bir Bir aen• • .&.. Bir kö• delikanbsl K·ıralık da·ıre ve 1938 % 5 F. ve ikramiyeli 
~ık daha yUksek bir meslek tahsilini derece yukarıya, Ucretll vazifeden nakl- • 7 -e-· rl 1933 ikramiyeli Ergani 
'Nlllrtniş veya orta tahsilini bitirdikten edildikleri takdirde aynı dereceye geçe- smette yaratandı ntşpnbsmı kaçll'dl v Sivas • Erzurum battı istikrazı L 

lllenra en az aört yıllık meslek mektep- bilirler. - -*-- . -~- magaza . . . . . ıı. 
eaind b ğl ·· Ödemi§ kazasının Adagide nahiyesine en mezun olanlar mesleklerine aid Madde 12 - Bu kanuna a ı, muessese- Urla civannda bir kaza olmuştur. Ur- v . .. . . . Reımi, hususi daire Ye)'& :tir· • • • • • llL 19.90 

lneJnuriy tle d 11 incl d le · b' · d d'~ · ve yahut bunla- . bağlı Bademıye koyünde bir hAdise ol- vuk ~ e r e ereceye, nn ırm en. ıöerıne la kazası halkından olup Gaz deresı mev- adın ketler, doktor, a at, tüccar, • • • ıı ı ıv. 
+-. Altı yıldan az tahsil yüksek mek- rın Devlet teşkilB.tından birine veya kiinde ba"" kulesinde oturan Mustafa oğ- muştur. On beş yaşlarmda HatiC:- '- - komı·syonca yazıhanesi olabi- 1932 Hazine bonosu N0ır L.'! -1• 
"'"P • A •· 

5 da bir kızca w tütün tarlasına gıder-.en I ' " .uuuı nıezunları 10 uncu dereceye, Devlet teşkılatından bu muesseselere ı Ah t B' a·· hah bağ kulesi- gız lecek Gazi bulvarında ziraat 1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
... ~ - Bunlardan askerlik hizmetini ifa memur nalcll o memuru tayine salabi- u elenme ıngahsa, -·~tasa en kar· yolda nişanlısı Mehmet oğlu Abdullaha b--'- • ·--•· d 18 1 
"''Qled b vl ne g ve m wa zarar ver rastı,. ... ,...,.. Üç seneden beri n:ıpnlısı- 1111AU1 ıttıaaıın e a&Jl 1 Cümhuriyet Merkez Bankası 
altı en memuriyete intisap edecekler yetli olan makamın müsaadesine ag 1- üfengi --ır-· Demirelli banmm üst kab eh· Türkiye İş Bankası 
ll ay milddetle 11 incl dereceye alı- dır galan öldürmek maksadiyle av t - na derin bir allka blsseden Abdullah ven fiyatla kiraya verilecek- Osmarilı Bankası 

il'. I~tifa edenler hakkında dahi üç ay ni hazırlamış ve aıak:J.anmıştır. Haticeye : tir. 
aı: - Tahsil mUddetinin Uç yıldan ek- müdt!etle bu hükümler tatbik olunur.. Kargalar silrii ba1inde gelince Ahmet - Kız. ben seni kaçıracağım, ~ latiyenlerin: Anadblu Demiryollan L ve n. 
~"Veya fazla olması halinde ebiği ilk Madde 13 - Bu mOesseseler memur- Binga av tüfengiyle ateş etmif, fakat ttı- tir.. Doktor Huluıi caCldeainde :;:::ı Demlryollan % 60 hisse senedi 
ter& nıtlddetine eklenir ve fazlası ilk Ianna (Idare Meclisi Reis ve AD1arı fenk parçabmarak Ahmet sol kol ve elin- Hatice buna mlnl olmak lstenllşse de 42 numarada dit doktoruna 

tnUddetiııden indirilir. hariç) almakta olduklan aylıklardan elen -ta .urette yaralanmqtır. nişanlısı onu zorla kaçırımf ve taarruz- llaiNcaatlan. Arslan çimento 
f - Yübek bir lllektep tahsilini ik- başka: Yaralı hmlre getirilerek memleket da bulunmuftUr. Suçlu ~ ad- Şark Değirmenleri 

Sivu • Erzurum V. 
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YAVRULARA GI Dft. Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 
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B , .... ~~~ W• ' Salihlide r Gün ır =a-rlı.~e 1 yonundan: 

Kurşunlu Ilıcaları Birinci ve dokuzuncu ifletme memurin ve müstahdemini için bir 
sene zarfında 2546 takım elbise ve 528 adet palto kapalı zarf uaulile 
bilmünakua yaptmlacaktır. Elbise ve paltonun kuınqlan idarece ve--Bir kadın yüzünden 

asılan iki adam! 
y en•l Mu·· stecı· r rilecek harç ve imaliyesi müteahhide ait olacaktır. Bu itin muhammen 

bedeli 23536 ve muvakkat teminab 1765.20 liradır. 
Münakasa 24. 7. 39 pazartesi günü saat 16 da Sirkecide dokuzuncu 

Emekli malmüdürü Nedim Soy- ifletme binumda A. E. komisyonu taranndan yapdacaktır. 
isteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan bpU 

Oç gemiciler meyhaC'!sinde kenarda 1 alacak yüzünden hapse mahkUın ettirmiı 
muada oturan aarhoı bir müıteri lakır-ı ve hakimlere borçlannı ödemeleri İç~n: 
dılan güçlükle telaffuz ederek hizmetçi onlann Royal Navyye gönderiJmeJenru 

kıza: ve onlara gönüllü bedeli olarak verile-

man'ın ı·daresinde açılmıştır zarflanm ayni gün saat ıs e kadar komisyona vermeleri lizımdır. 
Şartnameler parasız olarak komi..,ondan ven1mekte ve harç nümu-

- Bana bir viski daha getir, diye ke- cek paranın alacağına mahauben kendi-

keledi. aine verilmesini istemiıti. Onlar mı bah-
Hizmetçi Anny bu adama çekigen göz-

1 
riyeli olacaklardı) . 

lerle bakıyordu. Be,inci viskisini ıamarlı- Denizden o kadar uzak memleketlerın· 
yan bu adam aarhoştu. Fakat Anny rıh· den gelip de onlar mı bahriyeli olacaklar· 

hındaki bu meyhanede ondan daha çok dı) Onların denizle ne alakası var. 

Gazino, Lokanta, Temiz yataklar, Elektrik tesiaab yeniden tanzim 
edilmiftir. Bütün ihtiyaçlara cevap verecek tertibat ahnmlfbr. 

Banyolannm aai1ıia yapbfa faydalar hütin EGE baDonca ımlimdar. 

UCUZLUK, 'Z'EMJZLJK RAHA'Z'LIK- YElfJ 

İDARElfİlf ESASLI PRENSİBİDİR.. 
içen müşteriler görmüştü. Hayır, Anny Fakat muharebenin açık bıraktığı boı· 

1 
Mefrut odalar banyo ile birlikte lOO, bot odalar 30--SO kuruttur. 

~~~~d.~b~e~~~~~ar~~~~~ar~md~~~~---•••••••••••••••••••H~-~~~~••e-•~r 
gözlerle bakıyordu. Yalnız masanın üze• di) 
rine dayadığı iki büyük ele gözlerini dik· Bir fahişenin aşkı ve bir gizli kumarha
mişti. Bu eller çok büyüktü. Yamrı yumru ne arzusu üzerine lohnla Jack bir sabah 
idi. Bir çok yara izleri taşıyordu. Vaktiy- kendilerini bahriyeli olaralı.., kendileri 
le bir kaza geçirmiş, bir şeyin altında ka· gibi ekserisi hapisaneden toplanılmış ser· 
]ıp ezilmiş, paralanmış gibi bir hali var- seriler, eşkiyalar arasında buldular. Ro· 

dı. yal Navynin bahriyelileri hep böyle top· 
Bu müşteri birinci defa olarak bu mey- !anılıyordu. Hakimler bu serserilerden 

haneye gelmiyordu. O buraya müteaddit bu şekilde kurtulmaktan memnuniyet du
defalar gelip gitmişti. Her defasında bir yuyorlardı. Onları gönüllü olarak gcmi
kenarda oturmuş ve viski kadehlerini lere yazdırıyorlardı. Bu bir nevi kürek 
biribirleri üstüne boşalttıktan sonra göz- cezası gibi bir ıeydi. 

lerini bir noktaya dikmiş ve düşünceye Tesadüf iki arkadaşı biribirinden ayır
Clalmıştı. Hep dalgın görünen bu müşteri madı. Anı gemiye düştüler. Askerlikle
yalnız meyhaneye bir kadın girerse başı- rini de aynı şekilde yaptılar, aynı fela
nı lcaldırı, ona bakar ve tekrar aynı dal- ketli ve azaplı günleri geçirdiler. 

gmlık içerisine düşerdi. Elise yüzünden aralarında bir kıskanç-
Fakat bu akşam onun her akşamdan lık olmu~a bile onu da unuttular. Fakat 

fazla içtiği muhakkaktı. şeamet onları unutmadı. Arkalarından 
Hesabı kaçırmıta benziyordu. Ve be- denizleri aşarak onlara yetişti ve geminin 

tinci viskiyi getiren hizmetçi kız: içinde onları buldu. 

- Neredeyse masanın altına yıkıla- Gemilerine fahişelerle dolu olan başka 
cak 1. diye düıünüyordu. bir gemi yanaşmıştı. Adet böyleydi ... 

Onu rahatsız eden fCY bu ihtimal de- Uzun yolculuklardan sonra kumanr!an 
ii)di. O maaanın üzerine kadehi bırakır- gemicilerin gemiye kadın almalarına mÜ· 
lı:en elinin bu korkunç ellere dokunma• saade ediyordu. 
aından korkuyordu. Bu dikkatle kadehi işte bunların içinde Elise de vardı Jac· 
masaya bırakırken o korkunç elin yattığı kın karşısına gülerek dikilmiı ve ona: 
mermerden kalkıp kendi bileğine doğru cJ ohn Davies nerede}> diye sormuştu. 
yakla_fbğını görünce acı bir feryat kopar· Jak ona sırtını çevirerek yanından 
dı. Faltat aarhot mÜ§teri bu feryadı itit- uzaıldflttmf• fakat yine dayanamamı~ on 
memiş gibiydi. Bileği daha sıkıyor ve kızı dakika sonra arkadaşını aramğa çıkmıştı. 
bardağa doğru eğilmeğe mecbur ediyor- Arkadaşı oradaydı. Ağzında bir pipoyla 

du. bir kenarda duruyor ve ileriye doğıu ha-
- Bak ... Bak görüyor musun} kıyordu. Elise ona gelmiş, onunla beraber 
- Bırakınız beni bir şey görmüyorum. bulunmak istemişti. Fakat John Davies 

Hiçbir ICY görmüyorum. onu kovmuştu. Ve timdi kadının başka 
- Görüyorsun ... Nasıl görmüyor sun) bahriyelilerle yapmakta olduğu rezaleti 

Evvela genişleyip sonra sıkılan ıu halka- soğukkanlılıkla seyrediyor ve dişleri ara-
yı ... Şu halkayı... sından: 

- Görmüyorum. - Ne güzel bir kaltak 1 diye homurda-
0 görmüyordu. Fakat sarhoş lohn Da- nıyordu. 

vies bardağın içinde bir düğüm görüyor- Jackın rengi sapsarıydı. 
du. Bu halka 1 798 senesinin 12 inci Ma- - Evet, pek güzel diyerek arkadaşı· 
yıs gününün sabahında bir ıafak vakti nın kolundan tuttu. 

biri pkuJi, biri ufki iki direk arasında - Ailelerimizin iflasını ve bugünkü 
aallandığını gördüğü düğüme benziyordu. cehennem hayatımızı ona borçluyuz. 
Evet, daha sabah olmadan güverteye çık- içimizden hangimiz daha evvel buraya 
mış, yerlere yatmıştı. Ve ufuk ağardıkça ioerse bu dişinin hakkından gelmeğe söz 
siyah bir İpin ucunda bir düğüm seçilme- versin. Sen yemin eder misin) 
ğe başlamıştı. - Yemin ederim. 

O, yerde yatıyor, başka bir şey gör- - Ben de yemin ederim. 

müyordu. Hiçbir ıeye bakmıyor, yalnız -SONU YARIN -
bu düğüme ba~ıyordu. Çünkü geminin --------------
çanı çaldığı vakit diğer arkadaıları gibi GRAMOFON 
o da eJleriyle bu düğümü, kendi en sev- Plakından şahit 
diği arkadaşının boynuna geçirecekti. olur mu? 

Çeneleri sıtmalı gibi dişleri biribirine Fransada cereyan eden bir boşanma 
çarparak korkulu gözlerle İpe bakıyordu. davasında davacı koca iddialarını isbat 

Bundan günü gününe tam bir sene için gramofon plağını şahit aıfatiyle mah-
1 · · d 1 J k G · "d • evve en ıyı ostu 0 an a reyı 1 am kemeye getirmiştir. Kansının devamlı 

etmiılerdi. Bütün gençlik senelerini be- tahkirlerine, kavgalarına tahammül ede
raber geçirdiği arkadaşı mapus bulundu- miyen koca, bütün bu gürültüleri bir gra· 

ğu geminin ambannda idam saatini bek- mofon plağı üzerine tesbit etmeği muva

Jiyordu. fık görmüı, iddialarını isbat için de mah· 
Onlar küçük köylerini beraber terke- kemeye şahit olarak plağı getirerek ha

derek büyük şehre tahsile gitmişlerdi. lh· kimlere çalmıştır. 
tiyar babaları zengin değildiler. Fakat Fakat kanun bu gibi ,ehadetlere kıy. 
onları olrntabilmek için dişlerinden tır- met vermediği için hakimler, davasını 
naklanndan attırarak para biriktirmişler- isbat için daha başka yollara müracaat 

lzmir Mıntalf a Liman riyasetinden: 
1939 - 1940 telefon rehberi buıhnaktadır. Rehberde adlarını iri 

harflerle yazdırmak veya bafka suretle ilin vermek ve finna reklimı 
yapmak iatiyenlerin idareye müracaatları ilin olunur. 

15, 16, 19, 20 2515 (1472) 

Erzağın cinai 

ilan 
Azı 
Kilo 

Muhammen 
Çoğu Fiati Teminat 
Kilo Kr. Lira K. 

Koyun eti 2800 3500 45 119 
Dana eti 1200 1500 30 34 
Ekmek (Birinci) 13600 17000 10 128 
Sade yağı (Urfa} 1200 1500 105 119 

Sağır dilsiz ve körler müessesesi 1939 mali yılı ihtiyacı için açık ek
siltmeye konulan, yukanda cins ve miktan, muhammen kıymeti ve 
muvakkat teminatı yazılı erzak 1 Ağustos 939 salı günü saat 15 de 
sıhhat müdürlüğündeki komisyonda ihalesi yapılacağından taliplerin 
her gün ıartnameleri komisyon bll!kanlığında görebilecekleri ilin 
olunur. 

15,19,22,26 

DOKTOR 

Celil Yartm 
iZMİR MEMLEKEr 

HASr AlfESİ DAHİLİYE 
MürAHASSISJ 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

IZMIR SiCiL TiCARET ME
MURLU~UNDAN: 

2510 (1471) 

ilin 
Halkapınarda kain 

Pamuk Mensucatı 
Fabrikamızın iplikhane daire

sinde çalıtmak üzere l 6-20 yat 
arasında kız itçilere ihtiyacımız 
vardır. 

istekli olanların nüfus cüzdan
ları ve iki kıta fotograflariyle f ab
rikaya müracaatları. 

lzmir pamuk mensucatı T.A.Ş. 

lzmirde Güzel Yurt mahalle- rm u~~.r;}!>..22D"' 
sinde fan sokağında 24 numara- Q Ü K T Q R 
da icrayi faaliyet eden (Ali Galip 
Irmak ve Mehmet Sart) ,irketi i C d •• 
esas mukavelenamesinin üçüncü .1ev et Gonendeo "' 
maddesini değittiren beyanname Memleket hastanesi Baş Tabibi 
ticaret kanunu hükümlerine göre ikinci beyler sokak fırın 
sicilin 2549 numarasına kayt ve kartısı No. 25. Her gün öğle-
tescil edildiği ilin olunur. den sonra saat üçten itiba-

lzmir sicil ticaret memurluğu ren hasta kabul eder. 
resmi mührü ve F. T enik imzası . Telefon No. 3125 

1-Beyanname 
lzmir ikinci noterliğinden re

sen yazılan 6 Temmuz 1939 tarih
li ve 1567 numaralı ,irket muka
velenamesi mucibince tetirli etti
ğimiz Ali Galip Irmak ve Mehmet 
Sart unvanlı tirketimizin mebdei 
bir temmuz bin dokuz yüz otuz 
dokuz 1-7-939 iken mukavelenin 
üçüncü maddesinde sehTen 15-
7-1939 diye yazılmıt olduğundan 
keyfiyeti tashih ve ticaret kanu
nunun liükmü dairesinde tescil ve 
ilin edilmek üzere bu beyanna
medeki imzaların tasdikini dile--

.......................... 

IZMIR ASLiYE l nci HUKUK 
DAiRESiNDEN: 

di. etmesini davacıya tavsiye etmittir. 
Londraya ilk geldikleri vakit de on- -,;:; riz. 

lar büvük bir gaVTctle çalışmağa her şe- NeeAyi bulan ilet Firma ve 

Hazine tarafından kartıyakada 
teref sokağında 1-1 Nolu hanede 
oturan İtalya tebaasından pol kor
sini aleyhine açılan ecri misil da
vasından dolayı 28-6-939 tarihine 
müaadif çartamba günü saat 1 O 
raddelerinde icrası mukarrer mu
hakemesi için namınıza çıkarılan 
davetiye varakasının müba,ir ta
rafından verilen metruhata naza
ran mezkU.. Nolu hanede bu nam
da bir kimsenin ikamet etmemek
te olduğu beyanile iade kılınmıt 
olmaktan nati ikametgah ve mes
keninin meçhul kaldığı anla,ılan 
mumaileyh pol korsiniye ilanen 
tebligat icrasına karar verilerek 
olbaptaki muhakeme 19-7-939 ta
rihine müsadif çar,amha günü sa
at 1 O raddelerine bırakılması ten
sip ve tebliğ olunacak evrakın bir 

ye alaka duvmağa başlamışlardı. Fakat Y- imzaları. 
Fransadan gelen bir habere göre, Lion· 1 • d G 1 h il • günün birinde yollarının üzerine çıkan zmır e üze yurt ma a esı 

lu me11hur bir psykanalist son zamanlarda Ş k ~ d N d • • macernorest bir kadın Elise, biitün hayar- an so agm a 24 o. a ıcrayı 
yaptığı devamlı araştırmalar neticesinde, f r t d At· G ı· 1 ak brını alüst l"tmiqti. Onun pesinde sefa- aa ıye e en ı a ıp rm ve 

hatin en p)rak basamag~ına kadar alış· her hangi bir hastalıktan veya hayatın Mehmet Sart ,irketi ~rikleri Ali 
bir cilvesinden dolayı kaybolan neşeyi Galip Irmak ve Mehmet Sart. mı"l rdı. rn·, etmicıler, on parasız kal· d h 1 

er a iade edebilecek bir releksoterapi işbu 12-7-1939 tarihli beyanna· M•cıbr. irtimai "dnletin en sonuna kadar 111 1 
ıv auta usulü bulmuştur. me altındaki imzaların zat ve hü-

dü0..-:i 1,.rdi. J"hı snv onların bir n'İzli ku- 1 • d • 
"' •---------------- viyet erı aırece maruf yukarıda 

mıı·'lviT""dnn kc-m1h•o ~t·ldıkları gecen~ K J k adresleri yazılı Ali Galip Irmak 
kad"r rc-v"m etmioıti Burası nhtımdrı 3 tl 3 ~ 3 ve Mehmet Sart !irketi terikleri 
h:r Y('".:ı; K"nıdan c:ıktıl:ları zaman kar· Si;krnJ" ct,.l'nin oda'h'l~ısı hay Ali Galip Irmak ile Mehmet Sar-
ıı•hnn~:-ı. bir dnr n"r.cı görmüıılerdi. Ve M"hmut k~..,rJ; ar?.usu ile vazife- tm olup bizzat vaz ettiklerini tas
onlıın hpı dıcı rı atan a<!arn, eliyle dar sir"en t'lyrJJdı:Ymdan muhterem dik ederim. Bin dokuz yüz otuz 
a;acırd"' a"ılmıs olan e.damı göııtPrerek: otel mi=.ı:teri1 .. rinin malumu olmak dokuz senesi temmuz ayının on 
cSiz de hu rıördi;~iinii?: adamın akıbetine fü,. .. -e Ha11 olunur. ikinci çartamba günü. 12-7-1939 
u;;rıvacaksını7., köpekler!> diye bağır- Yeni s·1kran otel ve lokantası T.C. lzmir ikinci noter vekili 
mı .. tt. M""•s.f• Katıkçı. Fehmi Tenilc reımi mührü ve F. 

Bundan sekiz gün sonra da kendilerini 2509 U474) y .... aı, !--- -ı. ">AA? {t~\ 

nüshası mahkeme divanhanesine 
talik kılındığından yevmi mez
kiirda mahkemeye gelmediği ve
ya tarafından bir vekil gönderil
mesi gönderilmediği takdirde 
hakkında gıyap kararı çıkanlaca
ğı lüzumuna mütedair davetna· 
me makamına kaim ·olmak üzere 
keyfiyet hukuk uıulü muhakeme
leri kanununun 141 ve 142 inci 
maddeleri mucibince ilin olunm. 

.. ftıuwt l'IA.'7ft\ 

neleri de ayni yerde gösten1mektedir. 
8, 10, 12, 14 2401 (1417) 

D. D. Yolları 8 inci işletme 

müdürlüğünden: 
2300 metre çelik manıonlu boru 3 kapah zarf usulile ekailtmeie 

konulmuıtur. Eksiltmesi 24. 7. 939 pazartesi günü aaat l 7 de Alsan-
cakta itletmemiz binasında komisyonca yap~. • 

Muhammen bedel 7475 lira olup muvakkat temmat 560 lira 63 ku
nqtur. Şarbıamesi parasız olarak ifletme kaleminden alınır •. bteklile
rin 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 CÜ maddelerinde yazıh vesikaları da 
havi olarak teklif zarflannı ayni gün saat on albya kadar komisyon 
reisliğine vermeleri veya iadeli teahhütlü olarak posta ile göndenne
leri lizımdır. Postada geçiken mektuplar nazan dikbte alınmaz. 

10, 15 2400 (1424) 

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

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

Müsabaka tarih, coğrafya, Türkçe ve riyaziye derslerinden tahriri 
ve §İfahi olarak yapılacaktır. Talip olanlar müsabakanın ne suretle 
yapılacağını ve diğer kayıt ve kabul şartlarını vilayetlerde emniyet 
müdürlüklerinden ve kazalarda emniyet komiserliklerinden öğrene
bi1irler. 

4, 6, 8, 1 1, 13, 1 s 2337 ( 1387) 

inhisarlar Baş müdürlüğünden: 
Sahibinin prap resmi ve müdafaa vergiainden 1489 lira 32 kanat 

borcunun temini tahlili için mülkiyeti tahlili emval kanununa söre 
haczedilmit olan lzmirde Türk pazannda Şan ac>bimda 6632 emlik 
ve 262 ada ve 42 parsel sayıh gayri menkul imalathane ile dükkinm 
tapu kayıtlanndalri kıymeti üzerinden ve tarihi ilindan itibaren 21 
gün müclcletle müzayedeye çıkanhmtbr. izahat almak iatiyenler lidıi
sarlar lzmir bq müdürlüğü muhakemat kalemine müracaatlan ilin 
'1wıur. 

8, 15, 22 2423 (1419) 

lzmir iskan Müdiirlüğünden: 
1 - Urla kazası merkezinde l 00 ıöçmen evi İn§aabnm kapah zarf. 

la yapılan ekailtmeaine talip zuhur etmeclijinden 7. 7. 39 sününden 
itibaren 15 gün müddetle pazarlığa konulmuttur. 

2 - Bu evlerin beherinin muhammen kqif bedeli 476 lira 30 lm-
nqtur. . 

3 - ihalesi 22. 7. 39 günü saat 1 O da lzmir İlkin dairesinde müte
tekkil komisvon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu hususta prtname kqifname ve sair evrak her gün lzmir 
İlkin müdürlüğünde görülebilir. 

5 - Taliplerin yüzde yedi buçuktan tutan olan 3572 lira 25 kurut 
teminata ait vesaikle isl<in dairesine müracaatlan. 

s, 8, l 1, ıs 2215 (1397) 

Afyon Karahisar belediyesinden: 
63800 lira bedeli kqifli belediye elektrik tesiaab için iki adet buhar 

kazanı iki adet buhar makinaaı ve iki adet alternatörile birlikte teferrü
ab 7. 7. 39 tarihinden 22. 8. 39 tarihine kadar 45 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya komnuıtur. . 

ihalesi 22. 8. 39 salı günü saat 14 de encümeni l:elediyece icra edi
lecektir. Eğreti teminat 4440 liradır. 

Bu İ§e ait ke,i.fname, prtname ve sair evrakı 319 kurut bedeli ma
kabili iatiyenlere verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı prtlan ~iz ohnalan ve teklif 
mektuplarmı mezkiir kanunun 32 ve bunu mütea· ap maddeleri çerçe
vesi dahilinde ihale saatinden bir saat önce encür~ıeni belediyeye Ter
meleri ve mukabili bir makbuz almalan limndır. 

Lteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyeec hazır bulunmalari 
veya teklif mektuplarını vaktinde vermeleri ilin olunur. 

15, 17, 19, 21 4483 (1405) 

lzmir Telefon müdürlüğünden: 
Dairemizde 40 lira maqb bir daktiloluk m :.inbaldir. Talip olanlar 

25. 7. 39 gününe kadar müracaatları ilin ohmur. 
15, 16, 18, 19, 20 2514 (1472) 

Açık eksiltme ilanı 
Tire Belediye Reisliğinden: 
l - Belediyemiz hastahanesinin l 939 mali yılma ait ve 934 lira 

40 kurut muhammen bedelli l 12 kalem ilib tıbbiye ve mualece ihti· 
yacı 12. 7. 39 tarihinden 28. 7. 39 tarihine kadar 17 gÜn müddetle 
açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - isteklilerin 70.08 yetmİf lira sekiz kuruıtan ibaret muvakkat 
teminat akçesi ve 1939 takvim yılma ait ticaret odası kayıt ve sicil ve-
ıikalarile birlikte 28. 7. 39 cuma günü saat 15 de belediyemiz daimi 
encümenine ıelmeleri f&l'tlır. 

3 - Şarbuune ve müfredat liatesini bedelaiz olarak almak istiyen
lerin eksiltme müddeti içinde her gün bat kitipJiie müracaatlan 11-
mmu ilin olunur. --. 



T. Bovven Rees Messageries Urndal Oli,·ier ve Fratelli Sperco Dcu tsche Le· 
ve şürekası Maritimes A=~:.~~o. Şürekası Vapur Acentası 
CUNARD LiNE K U M p A N y A S 1 llELLENtc LlNES Lm. BiRiHCi KORDON REES ADRİATİCA S. A. Dl G. M. 8. R. RAMBVRG 

vante Linie 
UvEnrooL VE GLASGOV BA'l"l'I HOLLANDİA vapunı 17 temmuzda BINASI TEL. 2443 NAVİGATİONE 
bOSNIA vapuru A;:..·.,.~s bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER 29 beklenilmekte olup Rotterdam Ham- ZARA motörü 17/ 7 tarihinde gele- MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle-

&elip Li 
6

....,...., · vapuru . . .:..~ı. al HUU... HA'ITI d Pire Korf Sa niyor. 22 temmuza kadar Anvers, Rot-verpool ve Glasgovdan mal çı- temmuz tarihinde gelerek ayni gün t. burg ve Anversa limanlan ıçın z...... a- LONDRA • Tek 1817 saat 11 e , "Ut - 1 terdaın Brenıen ve Hamburg için yük 
karacak ve ayru zamanda Liverpool ve tanbul Pire Napoli ve Marsilyaya ha- caktır. BELGRAVİAN kvapuru 5 ~em.mtı7ldad randa, Brindizf, Valona, Draç, Gravon alacaktır. 
GJas ' ' gel" yük" çıkaraca ve aynı zaman a . T . gov için mal alacaktır. reket edecektir GERMANİA vapuru 21/23 temmuz H ıllp . . ... ,k 1 aktır Spalato, Zara, Fıyume, rıyeste ve HERAK.LEA vapuru 

3 
ağustosta bek-

Ge k · l Ro d u ıçın yu a ac · V di - h ek d İsi 1 re vapurların muvasalAt tarihleri. Her tilrUI lzalıat ve inaltiıaat için Bi·Ham arasınbda beklAnenilmekt~ .t~er -~ ADJUTANT vapuru 10 temmuzda ıe- eıı;Rl~ ..... ~ et e c2r0. 7 ..._ _ _.,_,_.J t leoiyor. 5 Ağustosa kadar Anvers, Rot-
. ın ert ve navlunları hakkında acenta • • urg ve versa ıçın ;,uzı. lip Londra için ytik alacaktır. v..u motörQ I W1Cuı.wue aaa terdam, Brcmen ve Hamburg için yük 

bit teahhut altına giremez. Daha fazla nncı kordonda 156 numarada LAU- alacaktır. LfVERPOOL HA rTı 12 de gelerek ayni giln saat 19 da Pat- alacaktır. 
~tt almak için T. Bcnm Rees ve Şr. RENT REBOUL Te ŞERtKI vapur acen- BALKANLAR ARASI ___ .J_ Li mo, Leros, Kalimno~. İstanköy ve Ro- TAHLİYE : 
"lll ~.,r.. •~a·-- •· t ed"lm • • l KATTI ALGERİAN vapuru 20 temm\UAMI - c1o harek t eder 

_...., telefon numaruma mürac:ut ı- mlll'acaa ı esı rJca o unur, _.....B & ld li ilk -"· cak ay- ~ e • KRETA uru halen limanınuzda ~ - ZETSKA PLO T &U • verpoo an ge P Y ~va ve ISEO {!htiyarl) 23/ 7 tarihinde vap ' 
--...- rica olunur. TELEFON: 2 3 7 S .a D _.GTOR ni zamanda Liverpool için yük alacak- . ~ Hamburg, Bremen ve Anversten mal 

... • ~ tır. gelerek aynı gUn Mıdilli, Sclfuılk, Dede- armaktadır 
.... _________________ .. ______ ... _ ccLOYCEll» . .. nğaç, t.--tanbul, Burgu, Varna, Kösten- çık ARMEMENT H. SCBULDT 

T C Z B k 
• Vapuru 15 temmuz 939 cumartesı19g3u9-,~~ssms JJtAMC!JUXCD&JS#AZ ceveBatumahareketeder. DUBURG 

26 
temmuzda bek 

. . ı·raat an ası nü K~~n Relip 16 temmuz D Aı· R. BRİONİ motörü 24/ 7 tarihinde saat 8 . vapuru -
pazar gunu saat 12 de: r 1 ıza d I k 2517 saat 17 de Pire, Korfo lenıyor. Anvers, Rotterdam. Bremen 9e 

Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- • ~ e gc ere . . . ' Hamburg için yük alacaktır. 
•-•ne ı-:._. .• 1888 Dubrovııik - Split Venedik ve Triestcye ~ Saranda, Brın~, Valo~, Gravorıa, ARl\IEMENT DEPPE 
......... ...,. _...... hareket edecektir. •• Spalato, Zara, Fıyume, Trıyeste ve Ve--

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. ANGLO EGDTİAN Unlen nediğehareketeder. DEN JJORSKE MJDDEJ... 
•abe ve ajan adedi: 262 . MAİL l.t:NE ROY ALE NEERLAN HAVSLINJE OSLO 

Zı~ &1-..ıı be · n--L- ı-• • PffiE MARSİL YA ve PIRE BEYRU'l' ~ YA ~ı ' ~ "~ r DeV1 ~ ınuameaen HAYFA_ İSKENDERİYE~'E hat Doğum ve Cerrahi Kadın ~ DAISE KUJIPAH .. BALKİS motöril 28 temmuzda Diln-
PARA BlJdKTDU:NLERE 28.800 LİRA •CAIRO CITY• LCKS VAPURU ile ha•ıahklan 0pe,..ıöril AGAMEMNON vapuru halen lima- ker~~ için bonbt ..ı..ektir .. 

tKRAMtYE YERECEK l\farsilya için Beyı:ut·~~yfa-İsken- Her gün hastalarını saat üçten son- nınuzda olup Amsterdam, Rotterdam ve EXPORT LİNES. n:c 
Zır.at benbsında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) hareket tarihleri derıye ıçın hareket :S Atatürk caddesi •&ki Birinci Hamburg limanlan için yük alarak ha- ~OOR vapuru Z3 temmuza dogru 
~ bubınanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ..... Ao.dakl plana göre ik- tarihleri ra · beklenıyor. Nevyork lçla J1lk alacaktır. 

""r'6' l4n/939 22171939 kordon• 222 numaralı muayeneba- reket edecektir. . D. T. R. 'I'.. 
l'lrrıiye dalrtıl•caktır : 28/7/ 939 518/ 939 ~nesinde kabul eder. TİTOS vapuru 24.n tarihinde gelerek SZEGED töril balen liman~ da-

t Adet LOOO Liralık 4.000 Lira TELEFON : %981 Amsterdam, Rotterdaın ve Hamburg mo JT\ız 
t • 500 • 2.0!>0 • 11/8/939 1818/939 m limanlan için yilk alarak hareket ede- dır. Tuna limanlan için ~ alacaktır. 
4 • 250 • 1.000 • GOULANDRiS BROTIIEltS LTD ittir ESPAGNE vapuru 25 temmuza doğ-

40 • 100 • 4.000 • PİRE DOK T QR ce SVENSKA OIÜENT LİNtEN ru bekleniyor. Anvers (Doinı) için yilk 1

00 • 50 • 5.000 • 1 . ._ uNE1A ~k ELLA.~>~. .. t A~ VİNGALAND motörü 15/7 tarihinde ala= vapuru 21 temmuza doğru 
120 • 40 • 4.[)00 .ÜP..:J trancıat anh. vapura ı e ıre • ı H t gelerek Rotterdam, Hamburg ve Skan- Tuna limanları lçbı yük ala-
180 • 20 • 3.200 • Nev. York hattı Pıre • Ncv • York se- a 1 arçay dinavya limanlan için yük alarak hare-~· 
DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşml- yabat müddeti 12 gün, Nev • York rnan ket edecektir. ' KASSA vapuru 25 temmuza doğru 

tenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. i~in hususi fiatler Pireden hareket ta- 1 V ASALAND motörü 28/'l tarilıleria. bekleniyor. Be7rut, ~ ve Port 
k..ra1ar MDede 4 defa. 1Ey141,1Biıiadkimm,1 Mart ve ı Haziran tarih- rihleri: de beklemnekte olup Rotterdam, Bam- Sait için y(lk .ı.c.ktır. 

,._.... feldlece•ıb:. ee~ !~~~"~s ~u~:!ı~ tarihleri, DaldJi oe ZIUIPeı1f :' .::::~: ~~" 1ç1n aUYJR MARITDIE 
~-----------m!!!!l-----•••ı&-ı-.iim.a-•..11 cerek vapur istm ..:r. ve navlunları halı:- hastalddaP ntiltallasnn ZEGl~UGA POLSKA LlNtEN ROVJIAfll 

B R I S T O L kında acenta bir teahhüt altına gi!'emez Senelerden beri Çivici hamamı karşı· LECHİSTAN motörü 21/7 tarihlerine DUROSTOR vapuru 4 ağustosa 
Daha fn1a tafsilat a.'mak için Bi.rincl sında bulunan muayenehanesini İkinci doğru bekle.nm~kte olu~ _Anv_~rs, Gdy- doğrÜ bekleniyor. Köstence Kalas ve 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

OSMANJY~ 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Sene_Jik • t~beli idareıile bütün mü4terilerine kendisini 

sevdnm .. tir •••• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki raf.ati bulurlar .• latanhulda 

l.aten Ere ve lzmirh1er bu otellerde bulu,urlar ... 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul dmi

,.._derecede ucuzdur •• ._ 

114 ....... __ .. ______ ....... - .... ·~• .. mı::ı1ı:::m .. ıaı•' 

1939 Yaz Modası 
4.ft'apayı ~ ~ bplıyan güneşin ültra - vjyole ziya.-;mı süzen 

PANORA 
GCllfEŞ GOZLCIKLERi YALlflZ 

Hilal Eczanesinde 

JOUn'AI. DO KOŞ CAJIUR 

K d da 152 da UMDAL kordoa Hayat sokağı dirselrindeki 206 nia ve Danzıg lımanlan ıçm yük alarak Tuna 1. bt • • .nL _ 1 ___ 1_.__ 
or on numara • • . . - hareket edecektir. _nnan_rı ıçın }"uA ~~. 

urnumt deniz A<:f'ntalığı Ltd. müracaat sayılı ev~ ~:1'1etmıştır. • .WERYft:E MARft'IME Vapurlann hareket tarihleriyle na. .. 
edilmesi rica olunur. Her gün ogleden sonra saat 1 den ıtl· lunlardaki değişikliklerden acenta me-

Telefon : 4072 Mildilriyet haren bastalannı kabul eder. Roamafn Kııınpanyası suliyet kabul etmez. 

Telefon : 3171 Acenta TELEFON : 3458 ALBA JULİA vapuru 3 ağustos 939 Daha faı.Ja tafsilat için ATATt.mK 
tarihlerinde beklenmekte olup Malta, caddesi 148 No.da v. F. Henry Van Der 

Saçları dökülenlereKomoien Kanzuk 
Saçların dökiilmcsine ve kcpeklenmesine mini olur. Kornojen saçlann kok~ 

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen sac;lıu-ın gıdasıdır. Tabü renklerini 
bormaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kamuk saç eksiri maruf eczant'
lerle ıtriyat maf'azalarında hulunor. 

Cenova ve Marsilya limanlan için yolcu zee ve Şsı. Vepur acentalığına milraca· 
ve yük alarak hareket edecektir. at edilmesi rica olunur. 

N O T : TELEFON : 2007 /2008 
İlA.ndakl hareket tarih!erlyle navlun- ------------

lardald değişikliklerden dolayı acenta 

1 

SPERCO vapur acentasına mUracaat 
mesuUyet kabul etmez. Daha fazla taf· edilmesi rica olunur. 
silAt için ikinci Kordonda FRATELLI 'l'E'l.EFON: l9M • ztm 
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ı~ "l'emmuz Cumartesi 1939--

::::::ıc:::: 

Sovyet • Japon harbı devam ediy 
Japonlar uydurma haritalara dayanarak taarruzu haklı göstermek 
istiyorlarsa da elde edilen vesikalar bu plô:nı meydana çıkarmıştır 

Son 15 gün içinde 14Temuz 
S~v!.e!!~r j~p?nların 299 ~a~y~resini Fransız Milli 
duşurduklerını resmen bıldırıyorlar B 

ayramı 

Büyük Fransada görülme
miş bir şekilde kutlandı 

Löbrön dünyaya 
bir mesaj yolladı 

Pariste yapılan geçit resmine ln
giliz askerleri Ve fay yar el eri Pariste milli bayram içinde belediye daiTesi üzerine çekileli 

J • f • k tf ·ı 300 metre murabbaında ve diinyanın. en büyük 
Bir So1lJlet harp tayyaresi ae lŞ ıra e f er bayrağı hazırlanırken 

Moskova 14 (A.A) - Taa ajansı bil- göl nehrinin prk.ında Nomon han-Burd dusu baş kumandanı general Uedanın Paria 1 '4 (ö.R) - Bugün 1.f Temuz tribünden bütün dünyaya ve radyo yo- kerlerinin Parisde milli bayram münase-
diriyor: Oba mıntakaınnda Japon - Mançu ve 20 temmuz tarih ve 1532 numaralı bir miJli bayramı çok muazzam bir tekilde lile mühim bir mesaj yollaml§tır. Bu aulh betiyle yapılan geçid resmine iştirakin' 

Sovyet gazeteleri, Buir-Nur aölü civa- Mogol - Sovyet kıtalan arasında müte- emri, diğeri de 23 üncü japon piyade hr- bütün Franıada kutlanmı§hr. meaajına dünyanın her köşesinden yine den dolayı sevinç ve teşekkürlerini bil· 
nnı gösteren bir harita ne§retmekte ve katti bir oekilde vukua gelen çarpışmalar kası kumandanı general Komataharanın Bayramın ayni zamanda Fransız bü- radyo yolile cevaplar gelmiştir. dirmiştir. 
bu haritanın altında a•a~dalı:i malumatı hakkında a•agvıdaki izahatı vermektedir. 30 temmuz tarih ve 105 numaralı bir . ..::ı. ihtilalinin 150 inci yıl dönümü ile p · · p · 1~ {AA) 14 •~ ~ "'"' 

,.. •· " yua. ansın seması geçid resmi yapılırken arıs, '* · - ı.cmmuz şeru»> 
vermektedir: 5 temmuzda Mogol - Sovyet kıtalan, emridir. Bu iki vesika da Japon - Mançu birlikte tesidi ıeçen senelerle kıyu edil- Fransız ve lngiliz hava filolarının müt- leri dolayısiyle buraya gelmiş olan iıa· 

Japon _ Mançu makam1an, Mogol hava k:uvvetlerinin de iştirakile yaptıkları kuvvetlerinin 1 temmuzda Kalkın-göl miyecek tekilde halk tez.ahürabna veaile terek uçuılan ile cidden görillecek muh- giltere harbiye nazırı ile Deniz, kara ,,, 
halk cümhuriyetine kar§ı olan ilhakçı ve ıiddetli bir mukabil taarruzla Japon - civarında başlamalan icabeden taarruza olmuştur. hava genel kurmaylar başkanları .,eıe-

teşem ve emsalsiz bir manzara arzetmek- ~ 
tahrikçi hareketlerini muhik göstermek Mançu kıtalannı Mogolistan halk cüm- ait bulunmakta ve bu yeni japon sergü- Daha bir kaç gün evvelinden evlerini te idi. fine İngiliz büyük elçisi dün akşam b• 
mahadiyle, tebliğlerinde, Buir-Nur'un huriyeti hudutlarından dııan atmıJlardır. zeştinin uzun zamandanberi hazırlanmış bayraklarla, yapraklarla aüıliyen halk bu yük elçilik binasında büyiik bir ziyJtC 

Şehrin bir çok binalarında, caddelerde, 
prk ve cenubu şarkt mıntakasında Kal- Japon - Mançu kuvvetleri, 6 temmuz ak- bir ıey olduğunu göstermektedir. sabah hu büyük bayramın sevinci ile ıo- vermiştir. 

umumt meydanlarda, Fransız bayraklan-
lungöl nehrinin Mogoliatan halk cümhu- tamı tamamile Mançu arazisine sürül- Mogol - Sovyet kuvvetlerinin, biı müd- kaklara hrlamıılardı. Her tarafta Mar- Bu ziyafette ezcümle BB. Daladiy•ı 
riyeti ile Manc;urya arasında hududu teş- müştür. det zarhndaki zayiatı, 29 3 ölü, 65 3 ya- seyyez şarkıJarı, milli havalar yükseli- run yanında müttefik ve dost ln&ilterenin Bonnet ve Hor Bellşa ile general 6aınr 
kil ettiğini bildirmektedir. 6 Temmuz sabahı, Mançuryaya gelen ralıdır. yordu. de bayraiı yanyana dalııalanıyordu. lin, general Vuillemain, general Ver 

Hakikatte, resmt haritalara göre, Mo- yeni kıtalar, muharebe arabaları, ağır Mogo) Sovyet kıtalanna yapilan hare- Bu büyük bayram münaıebetile bugün Bu, fimdiye kadar Fransız milli bay- gand, Amiral Darlan, Amiral Ev8°'ı 
aoliatan halk cümhuriyeti ile Mançurya topçu ve tayyare kuvvet1erile t.kviye kete, Japon - Mançu tarafından 23 üncü Parude yapılan resmi geçid, her ıene ramlannda hiç aörülmemiJ bir haldi .•. general Vikont Gort, hava mareşali Ne~ 
arasındaki hudut, bu mıntaka, Kalkın- edilen Japon-Mançu askerleri, )fomon ve 7 inci piyade fırkalan, birinci motör- mutad olan geçid resimlerinden çok Ua- Parisliler bu gece, her 14 temmuz bay- hall ve general Playfair hazır buJ\JJt' 

söl boyunca de~il, fakat daima hun1ann han-Burd Oba mıntakasmda Kalkın-göl lü japon livası, yüz kadar hücum arabası, tün olmuştur .. Ceçid resmine İ§tirak eden ramında olduğu aibi aabaha kadar eğle- muştur. 
prkından Kulat - Ulyin, Oba - Nomon, nehrinin şark kısmında Mogolistan halk bir motörlü piyade alayı, birinci ağır top- Fransız kıtalannın en bqında misafir in- necekler ve Parisin her büyük meydanı Paris, 14 (A.A) - Bir kaç hava filo" 
Han - Burd Oba hath üzerinden geçmek- cümhuriyeti hududuna ~iddetli bir taar- çu alayı ve altı ili yedi japon - Mançu giliz kıtalan bulunuyordu. Bunlar geçer- ve hatta büyük caddelerin köıe baılan sunun Paris üzerinden uçmasını mUtet" 
te bulunmuştur. Bu keyfiyet 1919 da, ruza kalkl§mıılardır. süvari alayı iştirak etmiştir. lerken halkın coşkun alkıılan ile karıı- birer danı meydanı halini alacaktır. As- kip 14 temmuz askeri geçit resmi başlr 
P 1_ d Ç d b 8 T d 12 k d B h b l d M l landılar. 1_ t mıştır. Evvela beyaz elbiseli atlet1'1 eıı;in e in posta i aresinin ta ettirmiş emmuz an temmuza a ar, u mu are e er esnasın a ogo - ıı;er ve sivil muzikalar, cazlar bu gece 
ıd v ç· ] 43 1 h Kalkın-göl nehrinin •arkında, gög"'üs gö- S h k 1 • ·1 d fi Şeref tribününde geçid resmı'nı·, Fran- geçmiş, bunları askeri kıtalar takip et• o ugu ın at asının numara ı aritaaı y ovyet ava uvvet en ı e tayyare e . A •• • sabaha kadar bütün Farisi dans ettire- miştir. Bir milyon kişiden fazla taJıınJf 

ile de müeyyettir. ğüse muharebeler olmuştur. Hava kuv- bataryaları, 61 japon tayyaresi düıür· saya mıUı bayram munaacbetıle gelmiş celderdir dil b. k' 
1 

F _. 
1 • e en ır ıt e ransız askerlerini v• 

Mogolistan halk cümhuriyeünin kurulu- vetlerinin de yardımı ile Mogol • Sovyet mü~lerdir. Bu müddet zarfında Mogol - 0 an bütiln yabancı devlet heyetleri ile ReisicUmhur Löbrün, lngiliz kralı ma- geçide iştirak eden İngiliz müfrezesiJJI 
tundanberi de hudut karakolları, aon kıtalan, oiddetli bir mukabil taarruz ya- Sovyet hava kuvvetleri de 11 tayyare birlikte seyreden Cümhurreisi B. Löbrön jeste Corca çektiği bir telgrafta İngiliz as şiddetle alkışlamıştır. 
ııünlere kadar hep bu hat üzerinde bulun- parak Japon - Mançu askerlerinin bütün düşürmÜ§tÜr. 
makta ve bu hat, aon hadiselere kadar, hücumlarını muvaffakıyetle püııkürtmÜ§· 28 Mayıa ile 12 temmuz arasında dü
ne Japon - Mançu makarrılan ne de her !erdir. Mogol - Sovyet lı:ıtalan, Kalkın· şen japon tayyarelerinin umumi yek\inu 
hangi diğer makam tarafından tanınma- gölün ıarkındaki arazide kuvvetli suret- 199, düıen Mogol - Sovyet tayyareleri-
mazlık ediliyordu. te tutunmaktadır. nin umumi yekıinu da 52 dir. 

Ingilterede askeri hazırlık 
Mançurya ile Mogolistan halk Cümhu- Mogol - Sovyet genel kurmayının ver- Sovyet - Mogol kumandanlığının fik-

riyeti arasındaki hududun hiç bir vesika diği malG.mata göre, 6 ila 12 temmuz rince, japon piyadesi, oldukça, iyi dö· 
tarafından teyid edilmediği hakkında çarpışmalarında Japon - Mançu kuvvet- ğüşmektedir. maamafih c;ok daha iyi dö-
Japon - Mançu makamlarının iddiaları, 
tahrikçi ve İşgalci hareketlerini muhik 
aöstermek için Japon askeri makamları-
nın bir yalanıdır. 

lerinin zayiatı, iki bin kadar ölü, üç bin ğüşmesi icabederdi. Zira 23 üncü ve ye
beş yüz kadar yaralıdır. dinci japon piyade fırkaları, en iyi telak

Bu müddet zarfında Mogol - Sovyet ki edilen japon fırkalanndandır. Bu fır
kıtalan, 254 esir, 4 top, .f muharebe ara- kalann bu derece kolayca mağlup olma
bası, 15 zırhlı otomobil, 60 makineli larının sebebi, japon piyadesi arasında 

bcihriye ihtiyatını silih 
altına çağırma emri verildi 

Paris 14 (Ö.R) - Ingiltere, Bahriye . · ., , . . ., 

15 bin 

Moskova 14 {A.A) -Tas ajansı bil- tüfenk ve diğer silah almı~lardır. maneviyatın derin surette bozulmaya baş-
efradından 15 bin ihtiyatı silAh altına ça. fi~ı . iiy '" ' ~:5;,.,.. : .. .• . ~ · ~..; : -
~ _ _,_, , ;(. ~ .... 

diriyor: Esirler üzerinde elde edilen vesikala- ladığıdır. Japon hava kuvvetleri ile mu-
e:;ırma "'""ı.ı.u verntl§tir. (• ·. ·,. ""' , 

Mogol - Sovyet kuvvetleri genel kur- rın arasında iki mühim vesika mevcut- harebe arabalan kıtaları ise japon piya
mayı 6 il& 12 temmuz arasında Kalkın- tur. Bu vesikalardan birisi, Kvantung or- desinden daha zaiftir. 

Millt müdafaa kredileri 580 milyon 
sterlingten 730 milyon sterlinge çıkarıl
mıştır. Ve 380 milyonluk istikraz 500 

H8tay hakkında 
ltalyan hükümeti, Fransaya ver
diğı notada neler yazmıştır? 

Roma 13 (A.A) - Italyan hükümeti, 
Fransız hükümetinc 10 Temmuz tari
hinde bir nota vermiştir. Bugün neşredi
len bu notanın metni şudur: 

cKraliyet hükümeti Iskenderun san
cağının Türkiyeye verilmesi hususunda 
23 Haziran tarihinde Fransız ve Türk 
hükümetleri arasında bir anlaşma vukua 
gelmiş olduğunu matbuat vasıtasiyle öğ
renmiştir. 

Italya, Sanrcmoda toplanan müttefik 
devletler yüksek konı;eyinin 25-4-1920 
kararı mucibince manda veren devlet 
sıfatiyle, kendi hnberi ve muvafakatı 

olmadan müzakere ve imza edilen ve 
mandanın hedefleri ve aynı zamanda 
alakadar ahalinin arzusu ıı~ de bariz bir 
tezad halinde görünen hu anlaşmanın 
mefadı ü~erinc her türlü ihtiraz kayıt
larını koymakla kesbi şeref eyler. 

Matbuat, bu münasebetle Fransa hari
ciye nazırının yaptıiı bazı tahrirl veya 

şifahi deklarasyonları da ne§l'etmekte 
olduğundan Italyan hUkUıneti, bu dek!A
raysonlar hakkında da aym ihtiraz ka
yıtlarını bildirir.> 

Paris 13 (A.A) - Havas ajansı bildi
riyor: 

Iskendcrun sancağı hakkındaki Türk
Fransız mukavelenamesinln musaddak 
nüshaları, bugün Pariste Türkiye bU
yiik elçisi B. Suad Davas ile Fransız ha
riciye nazırı B. Bonne arasında teati 
edilmi§tir. 

Faris 13 {A.A) - Havas ajansı teb
liğ ediyor: 

Türk - Fransız anlaşmaları mefadı 
hakkında ihürazi kayıtlar ileri süren 
Italyan notası Pariste l~kayd bir suret
te karşılanmıştır. Buna binaen Fransız 
hUkümeti kuvvetle muhtemel olarak bu 
nota hakkında hiç bir muamele yapmı
yacak, belki sadece mutat veçhile nota
nın alındığını bildirecektir. 

milyonluk olacaktır. 

Ingı•ıterede Bu haberi Ita1yan gazeteleri endişe 
ile karşılamaktadırlar. 

Londra 14 (A.A) - Maliye kanunu 
---tr-- dün öğleden sonra 141 reye karşı 206 

HMuavin ticaret lllosw> rey ile kabul edilınlştir. Ingiliz bütçesi
ihdas ediliyor- nin yekfuıu 1,400,000.000 sterlingdir. 
Londra, 14 {A.A) - Harp zuhurunda Bunun 900 milyonu kazanç vergisi, 500 

amatörlere mali yardımda bulunulması- milyonu istikrazlar ve hazine bonoları 
nı ve •Muavin bir ticaret filosu• ihdası- ile temin edilmektedir. 
nı derpiş eden ldyiha, dün Avam kama- Sir John Sbnon, icap ettiği zaman ye-
rasında birinci defa okunmuştur. niden istikraz tahvilleri çıkarılacağını 

--Jıl.- beyan etmiştir. 
tsviçrecleki Nasyonal Milll müdafaa için ayrılan tahsisatın 
Sosyalistlerin ye.k:Onu 730 milyondur. 
muhakemesi... Sir John Simon, şunları söylemiştir: 

- Milletimiz ne olursa olsun menıle-
Zurih, 13 (A.A) - Nasyonal Sosya- ketin hürriyetini, emniyetini ve kuvve-

listlerin muhakemesi bitmiştir.. Bütün tini temin etmek için lazımgelen her şe
suçlular nasyonal sosyalist olduklarını yi bulmağa azmetmiştir. 
ikrar etmişler, fakat masum olduklarını Londra 14 {A.A) _ Hilkümet pl~nı
söyliyerek İsviçreye karşı vatanperver- nm tatbikinde elde edilen neticeleri tet
liklerini iddia eylemiş ve konfederasyo- kik eden bir beyaz kitap müstaceliyet 
nun istiklali aleyhinde hiç bir zaman halinde sivil yaralılar için 300,000 yatak 
suikast hareketinde bulunmadıklarını l!zını olduğunu kaydeylemektedir. Bun-

bildirmişlerdir. dan başka şehirlerin haricinde bir çok -*- köy hastaneleri kurulması ve sivil ya-
JNGİLİZ •JAPON ralılartn tedavisi lçln mevcut hastane-
KONFERANSJ !erin kullanılması derpiş edilmektedir. 
Tokyo, 14 {A.A) - Tiençin mesele- 24 saat evvelinden haber verilmek su-

sini müzakere edecek olan İngiliz - Ja- retiyle 1200 otobüs hasta arabası şekline 
pon konferansının 15 temmuzda başlı- ifrağ edilecektir. 226,000 sedye hazırlan
yacağı resmen bildirilmi§tir. m11 ve her tarafa datıblmıftır. Diler el-

ıngitız deniz kuvvetleri 
betten çok miktarda doktor, hastabakıcı yeni bir l'.fünih yapılacağını söyllyenlc
ve hemşire celbedilmesi için lazımgelen re veyahut lngiltcrenin Avrupada yeııf 
tedbirler alınmıştır. bir kuvvet darbesi manevralarına Jll\J" 

Paris 14 {A.A) - Jour Echo De Pa- kavemet azminde bulunduğundan şuP" 
ris gazetesi Londra muhabirlerinden al- he edenlere verilecek en eyi cevapur· 
dığı aşağıdaki haberi neşrediyor: Sulhu bozmağa çalışanlara en enerlİl' 

Bugün Londrada elde edilen malOma- nutuklardan çok daha kuvvetli surett' 
ta göre lngiliz kabinesi Ağustos ayın- verilmiş ihtarlnr bugün mevcuttur. 
dan itibaren hava kuvvetlerini ve de- Ordre gazetesinin Londra muhabir! 
niz filosunu hakiki hali harp vaziyetine de gazetesine şunları bildiriyor: S 
sokmayı kararlaştırmıştır. Bu suretle Önümüzdeki Cumartesi günü asıcer 
zorlu ve tehlikeli olacağı sarulan Auğs- hizmete çağrılan ilk otuz bin Iııgiliz kıtıı' 
tos ve Eylill ayları lngilte.reyi gafil av- larma varacaktır. ihtiyatlar da n:lZ91~ 
lıyamıyacaktır. Ingiliz ana vatan filosu- dikkate alınırsa önümüzdeki Cumarte5

' 

nun daha Auğstosun ilk günlerinde tam gününden itibaren seferber edilecek 10' 
seferber edilııı.iJ bir hale geleceği key- giliz askerlerinin miktan bir milY011tl 

fiyetl mnh•lrbk ki, fazla du,«ınmaden bulacaktır. 


