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': Günü geçm~ nüshalar ( 25) lcunqtur. 

~ TELEFON: 2697 

Bir madende infilak 
Providence-Kentucky 15 (A.A) -Bu

raya yakm bir midende bir infilak vuku
bulmut ve otuz amele toprak altında k»
IDl§br. Bmılann kurtanlmuı itine clerlaal 
ba§lanmıtbr. 

. ____ _J 
ilin münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cilm1ı.uriyeti1• ce Cümhuriyet ettrini" bekçi.si, acıbahlan çıkar ıiyari gazeıediT Yeni A..w Matbuımd. Buılmlfbr. 

Fransada bazı kimseler tevkif edildi 
FRANSJZ BAŞVEKALETININ RESMi TEBLIGI 

Yabancı propagandasına · 
asli müsaade edilmiyec~kı 

Türk - Fransız 
Dostluğu 

14 Temuz Bayramını Hataya Türk 
ve Fransız askerleri müşterek geçit 

reerni ile kutladılar Tevkif edilenler 
Ecnebi devletten külliyetli 
miktard~ para alnııs olan 

bir kaç gazetecidir 
Paris 15 (ö.R) - Başvekalet tarnfından Atideki resmi 

tebliğ neşredilmiştir: 
cFransadaki ecnebi ajanlarının kim ol~.mı tesbit ve 

bunların propagandalarına bir nihayet verilmek 1izere geniş 
bir anket açılmııjtır. Açılan bu anketin ilk neticesi o~ar~k 
bir kaç kişi tevkif edilmiştir. Tevkif edilenler, ecnebı bır 
mem1eketin mümessili tarafından mühim miktarda para al
dıklarını itiraf etmişleı·dir. Bunların suçları rejime karşı 
bir suikasd mahiyetinde görülmüştür. Bu faaliyetlere ni
hayet vermek için hükümct çok şiddetli ve cezri tedbirlere 
baş vurmağı karar altına almıştır. DnşYekil B. Daladiye. 
bütün mesuliyetlcri kendi üzerine almak suretiyle bu anket 
hakkında gazetelerde hiç bir hayali haber neşredilmemesini 
ehemmiyetle istemektedir.» 

Tan gazetesi bu hadise hakkında yazdığı yazıda, tevkif 
edilenlerin dördünün Fransız gazetelerinde çalışan muhar-

Fransız başvekili hava sığnaklaruıı teftiş ediyol· - SONU ALTINCI SAYFADA -

T ota/iterler 
----t:r·---

kenclllerlne yeni 
lllüttelikler 
bulabilirler mi? 

--&-
HAKKI OCAKOCLU 

Devlet hava 
----6',---
Yakında 

lzmir - Istanbul 
-+

Doğra hava seferle-
. Barış cephesindeki devletlerin va-

~:ıYetlerine vuzuh ve katiyet verme- Tİne baı/ıyacak 
~.ri, her ne şekilde olursa olsun her On beş güne kadar İzmir - İstanbul 
tur}ü tecavüzleri silahla önlemek ka- hava yolculuğunun başlamasına intizar 

itında bulunduklarını söylemeleri, edilmektedir. Her gün İzmirden Anka
le 0~liter devletleri çıkmaza sürük- raya hareket eden Devlet hava yolları 
ha rnı~tir. Çünkü onların niyetleri tayyaresi kfıfi mikdarda yolcu bulmak-

rp etmek değildi. Ortalığa korku tadır. Ankaradan her gün bir tayyare 
~lnıak, ani başkınlarla davalarını hareket ettiği için, İzmir - Ankara - İs
"lirütınek, istila planlarını tahakkuk tanbul yolcularının da inzimamiyle iz-
ettirınekti. dihamla karşılaşılmaktadır. 

volları 
J 

k Yapılan şantajlar hududu aşınca İzmir - İstanbul doğru seferleri mun- . . 
Uvvete dayanarak davalarını yürüt- tazam bir surette başlayınca Ankarada- D. hava yollarının bır yolcu tayyaresı 

t\-ıek istiyenlere kuvvetle .mukabele ki v.:ziyet kolaylaşmış olacaktır. ı Sams~ seferl~rine başlanmasına inti-
~tureti hasıl oldu. Bugün yapılan iş Dıger taraftan pek yakında Ankara zar edilmektedır. 
tı Udur. Artık Totaliterler de anlamış- --------------

rı: ~i bir harbı glize a~dır~adıkça ye- iz mir Fuarı g ü o I erinde 
hır hamle yapmnk ımkansızdır. 

Abdiilfcfüıh Yahya paşa 

Mısır 
Hariciye nazırı 

Atinadan ayrıldı 
• 

İk5 memle~et aras:ın., 
&i0 tfi dostluk bağları 

f!Ck knvvetlidir 
Ati~, 15 (Ö.R) - l\lısır hariciye 
nazın ekselans Abdülfettah Yahya 
paşa bu:;iin l\fısıra dönmek üzere 
Atinatlan aYfılmış ,.c büyük bir sa· 
mimiyctle uğurlanmıştır. 
B. ı Mctaksns başta olmak üzere 

Yunan ricali, dost memleket elçilerı 
vapura kadar teşyi merasiminde bu
lunmuşlaroıt'. 

Neşredilen resmi bir tebliğde Mısır 
ve Yunanistan arasındaki sıkı dost
lu1 b:ığlan teb:ır~ ettirilmekte ve 
iki memleketin her zaman için ara
lannda iş birliğini muhafazaya u-

- so~u s tNct SAHİFEDE -

Antakya 15 (A.A) 
14 temmuz Fransız 
Milli bayramı dol&
yısiyle dün burafu'l 
Fransızlar tarafın

dan bir tören tertip 
edilmiş ve geçit res
mi yapilmıŞtır. Dost 
ve müttefik Fran
sruun milli hayra.
mı Türk - Frans!." 
teşriki mesaısının 

samimt bir tezahü
rüne vesile vermiş
tir. Türk ve Fran
sız kıtaatırun işti

rak ettikleri bu mc-
rasime bandomuzun Izmir Fransız konsolosu evvclkı geceki zıyııjettc 
çaldığı istiklAI mar- Tiirk - Fransız dostluğundan bahsederken 

şı ile başlanr.u~, bunu yine bandomuz ve halkın sürekli alkışları arasmda geç. 
tarafından çaiL'lan marseyyez takip et- mişlerdir. 

miştir. Merasimde fevkalade muralıhM baı 
Müttefik kıtal~ albay Şükril Kanatlı Cevat Açıkalın, sabık konso108 Fethi 

ve albay Collet tarafından teftij edil- Denli, askeri ve mülki erk~ ile şehrl
dikten sonra geçit resmi baş1amış, baş.- mizde bulunan Fransız kolonısi hanr 
ta kahraman askerlerimiz olmak üzere bulunmakta Jdiler. 
jandarma alayı ve Fransız kıtalan, me
rasimde hazır bulunan hUküınet erkAnı - SONU 1 iNCi SAHIFBDa -

Kont Ciano Madride gelirken mühim 
bir tayyare kazası ~eçirdi 

italyan Hariciye Nazırını hamil bulunan 
tayyare karaya inerken kapaklandı 

---,-6'---

MADR!D 
Resmi Tebliği 

--&

tayyare tam Madrit üzerine gelip te ha
va meydanına inmek üzere iken bir te
kerleği kopmuştur. Bu vaziyet tayyare
nin müvazenesi üzerinde tesir yapmak
la beraber iniş halini güçleştirmiş ve 
tayyare toprakla temas eder etmez dev-

Kont Cianonun maval· nlmiş, altı üstüne gelmiş ve içinde bu-
takıyetsizlillnin açık :.anlar büyük bir korku geçirmişler-

bir misalini Veriyor Kont Cianoya bir şey olmamışsa da 

. .-*-- maiyetinde bulunanlardan biri ağır su-
Parıs, 15 (Ö.R) - İtalyan hariciye rette yaralanmıştır. Bu kazanın bir kast 

~ A~manya ve ltalya, bugünün şart
~ ıçinde barış cephesinin kahir 
r:!_':":etle~ine karşı harbi göze a1dı-
"01lır mı~ 

nazın Kont Ciano bugün Barselondan eseri olup olmadığı gizlice tetkik edil-y dd h t • k A Madride tayyare ile gelriıiştir. Kont Ci- mektedir. ur a seya a ım anı• anonun ~adride gelişi büyük bir kaza Tayyarenin bu kazadan hafifçe kur- Kont Ciano 
' atlatması ile olmuştur. Barselondan kal- tulmuş olması bilyük bir tesadüf ese- bir kast mevcut olduğu ı.8nmnı kU'f.ıt 

)\ lli~ce mesele bir hesap mevzuu 
~~~ıraa huna maddeten ve manen 
\trıd 'Cl?1 yoktur. Böyle bir harp vuku-
11:_ a zafer mutlaka hanı cephesi· 

Dl temin edecek tedbirler kan ve KoBnt Ciansoyu hAmil bulunan ri~~yan kaynaklan, İtalyan hariciye ve:~~;~) - Kont aano ~ 
u ene nazırının geçirdiği bu kazadan bahset- panyayı terketmele hazırlanm•ktadrr .. 

memektedirler. Bu da bu kazada belki - SONU 3 CNCO sAUtfma -""'lldir. 

Ju halde harbi göze aldıramıyan, 
1" iği çıkmazdan sıynlmak için zor
İet~ uğrıyan Totaliterler ne yapmak 

1~orlar) 

il' r llPnıalc istedikleri kendilerine ye. 
1 ııtU'VVetler teminine uğraımaktır. 

d Son haftanın siyasi hadiseleri göz
a'~ Rcçirilirse görülür ki Hitlerin 
C~ Rar başvekili Köseivanofu, Kont 
l'lı ~tıo ~a İspanya diktatörü F ranko
ctr Bcrlın - Roma mihverine temayül 

;.t?neğe çalı§mışlardır. 
it\ k 0~.literler saflarını takviye eyle
ı,: ıçın kendilerine yeni müttefik
~r. temin eylemek peşinde koşuyor-

ti l<öseivanofun Berlin seyahati neş
hu:hı~tad tebliğlerin klasik ifadeleri 

B· unu asamamıştır. 

Halk ticaret biletlerile lzmire gelenler 
Hatayı da ziyaret edebileceklerdir 

tr ılhassa Bulgar basvekilinin Bel-
adda yaptıgwı t . 1 d Kültürparkta hayvanat bahçesinden bir kö~c 

tıtf . emas ar an sonra 
au r~ılen tebliğ dikkate ıayandır. Fuar günlerinde lzmirde ve yurdun 
den i1u devletin bitaraflık siyasetin-, diğer yerlerinde turistik bir har~ket ya-

8Yrılmamak hususundaki karar-' ratmak ve vatandaşlara seyahat ımkAnı
lfAKKI OCA.JCOt:LU 1 nı bahşeylemek emeliyle milnakalAt Ve-

~SONU Z tNci SAHİf'EDE _ kAleti bir çok kolaylıklar yapacaktır. 

ŞUphe edilemez ki bu turistik hareket 
merkezi Izmir şehri olduktan başka di· 
ğer şehirlerimiz de mUstefid olacaklar
dır. 

-SONU 2 tNCI SAYFADA-

----tr,---
Yabuz ndistahsllden 
lnllday satm 
abnacalttır .. 

-"!. -
Toprak mahsulleri ofisi mıntakamız-

dan da buğday satın alacaktır. Ziraat 
vekAletinden vilayete gelen bir yazıda, 
buğday alımları baZı kayıd ve §arllara 
tAbi tutulmuştur. 

Toprak mahsulleri olisl, zahire tica
retiyle iştigal etmemek şartiyle milsteh
likin istihsal ettiği buğdayları satın ala
caktır. ıtYlnız büyük arzlerde bulunan
larla satılığa getirdiği buğdayın kendi 
mahsulü olduğundan şüphe edilenler
den kendi mahsulü olduğuna dair birer 
vesika aranacaktır. 
Muvazaalı satış teşebbüsünde bulu

nanların faaliyetlerine mani olmak üze
re, alım merkezlerinin müracaat sahip
lerinin hakiki müstahsil olduğuna dair 
tam bir kanaat Msıl ettikten sonra buğ
daylarını almaları ve ihtiyatla hareket 
etmeleri icapp ettiği bildirilmiştir. Mü
bayaalarda tüccar, dellal, simsar veya 
her hangi bir şahsın tavassutu caiz de
ğildir. 

Bu da hayat sallasa... 
•••••••••••••••••• 

- Haberin olsun •. Yarından itibaren yalnız yatacağım.. Benim de •Hayat 
Nlhası• aa ihtiyaCJm var .. 



r Totali erler 

~-----~~-----~ ! ----t:r---

Potasa 
KendB!e ine yeni 
münE~~nıuer 

Tanzimatnı 100 Üncü baıabinrıe!mi? 
- BAŞTARAFI 1 INd sAHbt !DS -

ihtiyaç vard1r yıl do··nu··mu·· ıarınıortayakoymuştur. 
Bitaraflık .• Biz bu kelimenin rnüt-

Gtbnrtiie gelen bet bir §CY ifade eyfccfığine kani de-

TARtHl ROMAN Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 

25-

Dün yada herşey olabilir. Fakat bir Türk =bir Maarif vekaleti bu münasebetle ğ~vrupanınherhangibirtarafında 
levendinin kendisi gibi bir Türk meslektaşına _Bu sene Ü2Üm. rekoltesi. ~tine mu-hı· m bı·r hazırlatıyor çıkacak bir ateşin mevzii ka.Iabit_. . .. -ı .. . d ğ ·ıJ. gore dıJ memleketlerden gıetiıilen pCJQ. eser sini tehayyül eylemeğe bile ~ 
.uı.kaat teTtip etmeşı goru mUf Oazıyet e L l sa mi!darı az olduğu w.in_ ıeçeo se11&- ld isi 

-:r-"' tasavvur edilemez. Nerede ka • 
den kalan ve bu sene getirilen potasa- . .. . . .. .. l ı_·L ah tl · k B J • y I ogJ· . .. .. .. . .... ·· ~ ·· . Maanf vekalctı tanzımatın 100 uncu er Avrupada tetıuıı; aey a enne çı - u garıstan ve ugos avyanın c 

Afi bey, gözleri fıldır fıldır döne- bapn ~ •rsan mülhit gur~tu- lar hakkında zıraat mudurlugu tetkikat dönüm yılı münasebetiyle Mzlrlamaia 1 ~dır. rafi vaziyetleri böyle bitaraflık ınu· 
rek. bunlan gözden geçirdi .. Ve esir- ler, bir çok çığlıklar. ağlama ve ınle- ~~·bir -=-"'- . .._ lkar:ar ve.diği eserin yalnız edebiyatı de-t Eseri.ıa. tariht cephesini edebiyat fa~ül- bafazasma asla müsait bulunmı:Yor. 

nd Mar •tanın d bul }eril bini nbire uyandım 1..' UU01!i:!Jrn müessese w.u.uım mı .... - , B · · bi ek "' rcbr ler arası a gan a un- me ses e : · ·· darda ithal • • B ~ ğil tanzimattan bugüne kadar mem1e- lesi dekanı Hamit ve 19 anca asırda Ya- u vazıyetın r t manası va · 
duğunu seçerdc dedi ki: Aman YarabbL .. Acaba kıyamet 

1 
..r.:~;.. =İil ~ 1 k '. . . d b. t t. "ktısat . kın şark siyaseti inkrt5p kürsimi prof~ör- O da Bulgaristan başvekilinin meJ11' 

- Aferin ... Sizi tebrik ederim .•• mi kopuyor} ··· Dehşetli çatırtılar ve cloarl 6~~~ ~l-~-.. f>.f,.3- za~ ı .etı':1ızın e c. ıyat ~\~-~a __ ~ ' ı_ç- )erinden Hikmet Bnyur hazırlıyacakhr. leketini sergüzestlere sürüklentenıek 
. . d b. k f d f J ayı paşasaya ~~lldllJ<U,_.,, .... uu. .. tımaıyat ve a.ıyase gaıuııı.ıarın<ıan gec;ır· . . . • : I· 

Adeta bir hazine ele geçmnış sayıla- bu ara a ır ço erya ve ıgan ar: t .3-r- • _,~ ... _ı..1:1:-..r- bu ı d·~-b- .. _chal "'t" et • • Siyasal biJ.,.iler okulu prolesörleri de: ıçın mıhver devletleri samda yer 8 
. . . . . . · ordu C · · k" f · I · · raa ""'1resınce ya., ..... .r.uu.ı. ~ ıgı ü.lun ııaı arı ın ıva mcsuıı rnuva- ., • _ , . ,, 

bılırsınız .. Sızınle yalnız olarak biraz duyuluy ··· emıcı u u~.e~.mm tasaların terkibinde binde birden' fık .. .. t'' 1 - Tanzimattan evnl Almanya iJ .. mak 1$temedıgı ve çok nazık oldugtl 
konuşmak istiyorum .. Lütfen emir binibirparaYB; .. Ve bu kaba kufurler: :!;:san suda erim.iyen maddeler bulun- gor~.u: ur. . .. . k .. Türkiye münasebe~ri, muhakkak bulunan mevkiini biraı 

• d · l · · · 1 • ·· ·· da kalbınden vurulmus yara- Bu muhım eserı vucudıı getirme uzere ::1 h bah I ak . • k. kıı• verın e esır erınızı yer erme got1Jr- arasın • -· duğu g6rülmüştü:r . . . .h 2 - Tanzimattan ib1ıaren Türkiye a a a ıya satm ıçın va ıt 
ıünler._ t~nmı~ gibi bir takım ad~mların inle- Halbuki ~ kimyabanesinde Y:t- 1 fstanbı.d \ıniv~sı. ~akara ~ tan • Fransa siyaseti. ?anmak istediğidir. 

Ali beyin bu aözleri beni ~şırt: diklen ve kadınların ağladıkları da pılan tahlil, suda erimi)'en maddeler coğrafya ~alı:ül.tesı ve sıyasal bilgiler~~°'° 3 -Tanzimatta11 itibaren lngı1tereniı- Eğer Bulgaristan E>ir sergil:z~ 
makla beraber adamlarıma esırlerı duyuluyordu... •v. cıisbetini binde birden fazl:a göstemi;ı- lu profesorlerınden v~ . tan~nmış ılım müşterek siyaseti, Türkiye ile alakalı ta- 'ltılmağı göze aldırmı~ bulunsaydı 
götürmeleri ve yaımnwla kimse kal- Uyku scrsemliğıyle k~~amda~ tir .• Bmı1a:rm gümrüksüz girmesi içiJlJ "'damlanndan 500 kı,ilik brr heyet te- ra!Jan mevzuları etrafında nzife ~ Berlinin çok cazip olacağında ~üpbe 
maması emrini verdim... fırladım ••. Fakat kapmm onunden hır binde lir ııisbet kabul edildiğinden ali- ·ekkiil etmişt.iı. Heyctiu. btanhuldakiazn- l:ndm bufunmıyan tekliflerine alda:nıJ18"'1 

Bir az sonra güverte tamamile tah- adım Öteye gidemedim... Üstüme. kadar fimıa gümrük resmi ödemek ıneo- ':m eTVelki gün :rektör Cemil Bilselin n:is- DiğeT taraftan 100 iincii yıldönümün ve kanması mümkündü. 
liye edilmişti... Ali beyin adam lan da dört herif birden atıldılar ... Hepimiz buriyetinde biacak ve binnetice pya- ' iğinde toplanmıştır. bütün kültür müesseselerinde lcutlulan- Fakat Köseivanof her şeye rai· 
yanımızdan uzaklaştılar ... lstanköy- birdc::n yere yuyarlandık... _ sıda potnsa fiatleri yükselecektir. Eserin bazı lnsımlarına ııit tetkiklerde ması için bir program hazırl~tadD". men dıncndiş olınağı tercih eyleıtıÔ~ 
lü ile ~ hep kaldık - Bır kaç dakika kadar alt alta ust -*-- ~lunmalc üzere bazı dOçent ve profe&ör-, Bir de, sergi açılması d~nülmelttcdir. bulunuyor. 

Ali bey meseleyi nasıl açacağım üste bunlarla boğuştum. .•• Fakat. bu Mecburi hizmetini • Bulgaristanın mih~r hesaodıı 
bir az düşündükten ve cpiyce bir üstün kuvvet karşısında. daha zıya· JJk O k J b J · • kazanılmış olduğunu dünyaya yaY' 
müddet tereddüt ettikten sonra be- de Jayanmaklığım imkansrzclı.. .. iki yap mtyan talebeler Ve I ta me lep ta e e ertnın mak Totaliterler iÇn neticeye rnii· 
na: üç dakika zarfında herifler beni cer· Vekaletler hesabına tahsil edip dt essir bulunmasa bile bu~ için pto' 

- Kan:leıim-- Hmr reis ... dedi.. 9CJDletmeğe muv&ffak: oldular ... Ve mecburi hizmetini yapmcyaıı tal.ebe aley Mektep haricindeki yaşayıs. larını tanzim 'lagancla bakımından dikkate §:llyat' 
Sana bütün hakı1cati olduğu gibi an- ellerimi. a~mı snn sııln. bağla- bine açılan davaların takibine başlandık- - bir fayda temin n:leyebimdt. 
latacağun ..• Demin esirler ansında dı~- V~ 0 ftZlyette. bnkı bir <;u~l tan 900ra bu blebenin müncaau iizeıi- ıcın bir talimatname fıa ır/anıJ'OT Köseivanofun Berfin ecyabati 'ıJ 
bir ~ kız aördüm •.• On bet tzÜn ~ ~ a~ına. aldılar ..• Gemı• ne yeniden mecburi hi:mtetini görmek ' 'tadarak bir laycfa:yı inle temin --
enrel, bir ,ece~ onu yaka- nm me.rdiTcnme getirefek, Of'ada ha- üzere; Lir nzi!cyc u.ym edildiği; ve attc- Maarif vekmiğj. illı:- n orta tah~1 mü- Mektebin tatil 10atinden soma c;ocU:· ~. 
lamı~-· Fakat ada alıalisinden bir zır~ bir sandala soktular... huri br.ımefini i.faJ"a &qlaclıil m.iilabaza easeseleıinde •k.uran talebeferin mektep Innn oyun oynama. tarzlan etra.fmıla ma- Samimi olarak Bul~ristan ve '{u• 
çok kimae1ıer beni önliyerek onu Cem~ ~ık:·: ~en ° ~kih- siyle tııkipıe:.. ~ci!ği anlaşnuştır~ ';aDı::ia:ddri ~t!ır:rine ait J't::ni w ta• allimleri tarafuu:laa izafıat Yerilecei. ay- ""OS!avvamn bitaraflık kararında '?°' 
eliınden brtanhlar ... Bu kızı. tchar da sanki ruva p.urdügume zahm ohı- & Y11Zi-,eti 1r:tk.ik eden Maliye nka l'jmırtname h2rZ'H'f.amektadı1'. BU talinıat- f :nca büyük cad<Werdc aakil Tasıtalanmn 'lmduklan tasavvur edilmese bılt. 
ele gecirmek istediğim icin. bcı sefer, yonhı~··· B? hadise b~na o kacfa~ lcti mecbad hizmetini yapmak ü~ ~ -ıaıne tl"e. talebeye alt dlemmiyetli kayıd- ~olt olduğa mubiderde ayım. oymımanm ~ mihver devletleı:inin ne Joı• 
daha büyük bir kuvvet ile işte denize tu~af, adeta m3Jlılm az hır m~sal gibı amhk.erneye imib.linclen sanra. müracaas 'ar. lu:mota~ı ~ib&. maalllmlerin talebeye ~zararları konferanslu hııJin.d.e ımlaala- ~nacaklanna akıl erdirmek mülll' 
çlkmış bulunuyorum.- ~l~ord~ ... Aynı zaı:ıan?a, hır az ev- edaa taJehcdcn geri bLm hizmet miid· reb.berlik vaziksi y.ıpmafonı i9ıı de yeni caktır. 1-:Ün ~Idir. Çünkü bu!riinün ş~· 

Fakat senin. benden daha evvef velkı hogusmak netıcesmde adama- detini mensup olduğu .-dı::alet cmri:ı:ıd~ 'lü!tümler vaz~difeccktir. Ha t:-lehenin Orta 1". ..:ı Müe:-'JeSelerinde: lan esasen '&arış cepl:ıesine bhir fJıt 
davranarak. onu, vakalamıf okluğu- kıTiı ıe.rsemlemiş oJdufiumd'an, fikrim i.fa ~ccğini ve abi takdirde ya.p.!ar. ~tep haricindeki zamanlannı oo~ gc- Orta tahsı1 mü~esclerindc olcuyanı ço- ~efevvuku elde et.tİn:rÜş' bulunuyof'· 
nu görüyorum ... Bu kızı bana iade işin ne olduğunu bir türlü kavrıya- llll!I~ zam n farz~ ile bn-likte eda eode- ·İEmanet dü!'iinülmü~. çocuklaruı. ya:ıa- cuklann .. mektıtbin a~ .reya kapalt sa- Kont Cianonun fspanvadan ne~1 
etmelisin ... Mukabilinde para ve baş- mıvordu... cejme d ir tı.fr ta hhütntime .-e aynca bir mainrının, -'l::lcrici.'l. i.t' tiı:nai vezil:etleri· atlerinde kahvehanelerde oturmalarının -retireceğini bilmiyoruz. Fakat şimdı• 
ka daha ne istersen derhal tediyesine fakat denizin serin havasil~ karşı- ele kefaletname alınması Ye bmıd:ın sna· '"!.c "öre tanzimi t;-karrür etmi!'ltir. önüne gcı;ilecektir. Şimdiye kadar alınan ve kadar gelen haberler lsoanvol elik• 
hazırım... last~m icin neyse bir az kendime la dnanm terli cihetine ciJiJmesiııi ka- Jlk it olarak tnlebcnin sıhhi vaziyeti tedbwerin müsbet sıeticeleri ~öriiJmü,se tatörünün de aske%i teahhüdleze ei· 

- Bu kız. hangisidirL. diye sor- ?cldim ... Etrafımı tetkike ?.a~Tadım.:. m~rmı,trT'. VekSf.et fm ltanmm bap dikkate alımı.~fc; •~ timatname,.e bu de istenilen tam randıman alınamamıştır. ~den müdc:nİf> btıkmduğ:ıantl 
duın.... Beş altı adam muttasıl kurek çek.ı- Tcl:alet-yohı i!c hüriin dairefere l!ıildirmi"° hu~uısta kuvvetli hükümler konacakttr. Vekô.let, bu ifi eezl'i tekilde b.Uedecek· •eyi-d ediyor. 

Büyük bir ao~ukkaııfıTıkJa: yoıJardı.- Kürek çekenlerden başka, tir. Talebenin en mühim ihtiyacı uyku ol- tir. Aklen ve mantıkan bunun böyle 
- Canım, o kızın adı Marğarita- .,.emide !edi aekiz .adam daha v.ar~li. -*- 4nğı.ma göre.. ~ gece liaptı, Talebenin mektep dışı lıayatında mu~ ')lması da zan:ıridir. Çim - ~~ 

dn. cevahmı verdi-. lste dakikalar ~eçtıkçe. kuvvetli ktr Almamı Konsol4JSU bir devaı:ı: edecek nllimlerin dikkıtt ve teyaklımzu i!;tenece- yıllarca süren d"'hili ~n ııa.yU 
Anlarmı ya evlat) ... Ali beyin al'· reklerle gemiden uzaHacııyor, me<;- M en m.~ınl!e~e5U.e Yeçoa::lhn_~ eıı u on mat ~ çuma- ği gibi, bilhassa vclüerc de vazifeler tah- yorgundur. Bugünk9 çalısı:ntas1 

zusunu yerme getirmek benim için hul bir ~arafa doğru il:rleme!tte. de- - • temin ahır. Ta.~ cıfo!!Ol'! sa:.ıt- mil edilecektir. Vdiler md:.tep idarele- memleket içincfe miTii bir birlik vii• 
imkan haricinde idi .... Ma~rita ol- vam cdıyon:luk._ Acaba bn herifler gıa.!ı ·or-. et soma ec~ bfıveha!le,, pzino, riylc sık sık temasta bulunacaklardır. cı:ıcla getiTme..~ ,-alalan ve yıkılııfl 
mavıpda, esirler arasındaki kı?.lardan 1<imdi L. Ve beni nereye götürüyo~ çu~= ~~;::~d: ~~~ ~ ti:yam> ~sinema ~ô- eğ!e::ce yer- Yeni kararlar önümüzdeki dew yıl· "'ehirlerin imarına uğraşmak, sarsı• 
başka birisi olsavdı, onunla belki \ardı?··· ıla _,_ 1 1 • • :__ .d kt" Al :etine. aimm.ı:ıbm bi'i surette yas~ cdifo. ba~ıncfan itibaren ttıtbilC sahasına konula- 'an iktısadi yaziyetine veni bir kal• 

M .. th. hakil._ k l-~-'- r r<ıA mcm e .c~ ... , gı ece ır. man __ L J 

uvuşah:Jirdik._ Fabt. dünyadak: .,_ ud. ış 11 ~b keŞit::.II1'1CXld ,_te ge- bruııo?osu dün valiyj ziyaret etmiştir. ~tir. caktır. ,tın:rna istikameti Yerebilmektir. 
dilnvad;ıki bütün altınlar teklif :ıKme ı~... . e~ıeme ~e ~. ugum~ _ _._ Böyle flir çalış_ma programı verrf 

edilse. Ben ~yı yine nr- tarafa gozlcrımı çe.vırcliğım vak.it. E r! E S y dd h t • k A bilmek itin temini zaruri olan ınsG 
mezdim ... Onu kendime bir bayat ~~karanlı~ arasında duran l?st ., la~ • ur a sey a a ım anı .. ve iktısadi müzahareti ~panya~ pJ 
m\ada. yanmak için saklamağa ka- uç kadırga seçtım.... manya ve ltalyada değil an~ 

;....:..... Bu ijr kadırga Ali Çeleh!nin ku- Efes vapunmun üç a,.da bir defa ter• t • d k t d b • 1 ~ J ·ıt ed b--1 b• ·1~:... rar verm~- 3" • • • ld nı nm rransa ve ngı er e wa ııır. 
Dolambaçlı yollan:la .özü uzatmı- mandası altınclclci gem.i.l.erd.L. Ve :anede muayenesı lazım g~~mek~e ~ ~- -..;. ın e ece e ır e·r Frankonun sırf ilıb1aL sıralarınclİ 

--L - -•~ • w• • Al' derhal lstank.öylünün Margarita hak- gundan vtı;ıur lst.mbula g,oııdenlmıştır. .. c1··... d I kabil ill· 
~- onu ana Tercnııyecegımı ı M k ,_ ilı. . 1 gor ugu yar nn ara m.u rnı 
..___ -...1-.1· kında bana yaptığı teklifi hatrrladım. u nve~ mucı ınce. muaJel1esı yapı· d J l . . ük ıı 
uÇyc ao,,.~ım... • · dıktan sonra İzmire avdet edecektir. - BAŞTAlt4FJı ı INd SAIDFIDE - bu vesikayı ib?az ve~ bilet alacak- ver ev et erme . muınet ve ş '8. 

Müthiı herif, bu niyetimin bt'i Bu darbeyı ha:zırhyan.. Dimyat !ardır. borcunu ödemek için f spanyayı bif 
oldui!unu anhyaıak hiç ısrar etmedi .. beyi Ali Çelebiden b~sı olmnazdı :•j;: .. /--·, ......... G .... ,.d-. ...... /-·•·: Dev lef demiryoUannın umum şeoeke- Bir aylık ticaret biletler.inde yapılan '3ergüze~te sürükleyebileceğini ÜJJljl 
Ye rsla renk vermedi._ Evet ___ Margaritayı, beni razı ederek : ue en er,. ; en er: sinde mer'i elmak il:z.ere halk: ticaret tcnzi!a"· TUrt..~.- sın·-1-- .3"'u"d"- Iz- e.tm.ek akıllıca bir hareket aayıl:t' 

1 mden ta .s..l...! ••8111111111811111eııııııııı llllllll• ı1e111 ·~ AA.:t·ı;; LC..li1T.1L .ı.~ ~ 

Bir müddet daha hoş h*1t sonra, e i 8 mıyacağım gören mü~wı !mm ı:mcbum Dr-. M:ı.ı:sıafa BenglSU'ı bi.lctl~iııde yi.bde elli nisbctinde tcnzi- mir fuarına gelecek yobılan mahsus- moo:. 
adamlarım alarak gemisine döndü.. haif, kızı zorla kaçırmağa karar ve- Mardirı mrbusa :& Ali Riza Levent isı- ltit kabul edilm iştir. Imıix - Mznisa lz- tuıı. Diğer: yolcular bund2D istifade ~de- Ne tekim F ra-nk0o fspanyarun bit8' 
Ve ben de dıemmiym~ hafif bir rerek bir gece baskını hazırlamış, tanbWdan ~işlerıür. oıiı: • Ortaklar~ Torbalı - ödemiş ve Ça- me:zler. Maksad ecnebi t.acistleriıı. Tilr· ,.aflığım muhafaza. azminde buluıf 
bora il~ tehlikeyi savuşturduğmnuza ~afletimden istifade ederek gemiye Aydın emniyet müdürü B. Ekrem Ay· tal - Tire kısımları hariciDde bulunan kiyenin her yerini görmelerini temın ·Iuounu son beyanatı era~nda sarı>' 
hı1 oldum_ hücum etm~ ohtcattr... umdan gel~tir. her h:ıngi bir istasyondan c;Erxurum ha- ey'femekür. \atle ifade evlemic;tir. Kal1<ınma dJ' 

Bütün gün çalı~ gem;de yaptı- işin böyle olduğuna hükmettikten Trabzon. mebusu bay Su:rı Day Sel,. riç, Avrupa - Mudanya ve Çarşamba Dün nldığımız bir habere göre 15 giln- vası pesinde koşa~ bir milletin kefl' 
ğmnz tamirab bitirdik ... Amk her sonra, Margarita aklıma geldi... Aca- ç.uğa git~lir. hatları dahil) fuar münasebetiyle ve bu lük teıWHHlı biletlerle Hataya da gidiJ. -lisini lüzumsuz yere harbe ve sıJef 

l hükümlere tevfikan en kısa voldan Iz- · ka ilini. biletle · •· şey hazırd1. . . Erte!İ günü, safakla ba kızı ele geçirmiş miydi er~ · ·· ~ mcsıne rar ver ş ve rın mer 1 ~zc~te atmasına akıl ve man 
beraber adadan harekete ka?~ Ter- Beni bu kadar kolaylıkla avlama- _._. .... ..., .. , • ._..,...._.._arww,......• -nire ıt!Untk istryecek her yolcu. m~ olacağı gün sayısı on yediye pkarılmış- müsaade edemez. Binaenaleyh koılı 

E .. ,/enme ·:= fe ne olursa olsun on bes. günlük bilet- t 17 gU d . tü d t k . 1· l ·ıe dik. .. farına nazaran onu da muhakkak "' • lerde- ı·s1ı·f--'e •d..,.cktir. Naklı·,,.e V"'rgı·- ır. n en ıs a e eme ıs ıyen ı.>r Cianonun İsl'>al'lyadan boş el ı 
kal l kı dı tl •• au ~ ~ ,, " Hatıya uğramak ve orada biletlerini vi- d ah , O günü bu aurctle geçirdik ... Ak- ya anuş o aca aı . Şclu:lmi.zin. tanınmış tiiccar]ann an.: • d-ı.n -t~-Jt üzere t- OD b .... ""'4n]t:•L örnnesini t ii savmak icap ea~f, 

_ dlı.ı.,ı uuııa ou "-"'$ 6"' un. ze ettirmek ecburiyetindedirler. ı·~ 
f8D13 d~ müsait bir rüz~ar ~ıktı.. Gönlüm müthiş üz.üntülede dolu, Nafiz Mustnfonın kızı ba.yan Berrin ôffetlerden birinci mevici 17,50 kuruş, Totaliterlerin kendilerine i a 
Adada daha ziyade kelmalanna bir k.aranWUarı tetkik eclerk.en, bizim ile şeker inhisarı munasef.ıe memur- ikinci mevki 12,5& kun:ış; ttçfurcii ~ki JRİR. AMEUU edeb:lecr-kleri veni kuvvetler yo~' 
aebep olmadığı için. lstankövlünün geminin bulunduğu taraftan birden- !arından B. Hikmet Özbaranın ni- 875 kuruştur. Biı aylık halk ticaret bi- TRAMVAY ÇARP'l'I tur. Sarfevledikleri gayretleri. çJ' 

f d d b k~ı.. ...... ~ _ı,._ sut ll.30ı da f!."f- K n .ı.. ol da alı da b 1 - 1 - '- rı" bu vaziyetten İsti a e e ere-k yola bire. bir ateş belirdiğini ve ir az sonr- au ... ~•-uı ~ !etleri birfnd mevki 3llGO Jruruş, ikinı:i ız. scsE öaü.aw;. y i~aatın ç • maz u unaruarın etrpınm~ı ... 
çıkması' ]azımp.eliyordu .. Güverte ra bu ateşin büyüyerek sefinemim lenme dairesinde, k:ııa lal.ımmıtr. Bu 200~ kuruş. ütüncü 15GG kwru;ıtur. Ha- şan amelelerden &san oğlu İbrahim, benzetmek.. asla ha.talı bir. gör\J 
üzerinde dola~ırken d ikkat ettim ... her tarafım sardığını ve bir alev sü~u- mesut hadise şerefine ciiln. akP1; reket. ist:uy:oıılaı:m.c!uıı dbğıu lım.i'r. içinı b:ıınvaym çnrpn:ıasiyle yaralanııııı ve ı8<iYılanıaz._ 
Ali beyin kadırgalarında, harekete nu halinde göl.--yüzünc doğru yük- Fuar gazinosunda mükerrer bir sü- ~ bilet alanlara fotograflı bir vesika veri- hastaneye kaldırılmıştır. HA V,B.f Otr.JJ. un~ı.ıJ 
lıazırlandıklanna dair hiç bir emare. sel::liğini gördüm... : vare. v~Umiş.. her ~ m~: l'!?cdtir. Btıı fJil'et!er lS Ağustos - IS E~ 
hiç bir hare..lcct ~yordu .•. Oç Dünyada her fCY o!abilir evlat.- :~ehrım.ız.m tanınmış. sıma.lan ve aile·: ~ arasında seyafuıt edecek yoJ.Culara 

. de -"- '- L-:::.J d . li b. C"_ 'L_t bir Tur-'-1 __ ..ı· • L __ _ı· • • :dostları hazır bulwımu.c;lardır. : ı;rerilecefttir. Her yoku Izmire kadar be,.. 
gemı • yeıxenıer ~ 1, emır ır r ~ -. evcnomm ıu:nuısı gL- • T • adetler • 
vazivette durmakta ve bu durumla- ~ bir Türk meslek mkr.daşına karşı ; . aı:afcy~. sonsuz ~e~ ve sa ~ raberinde 80 k:ilb ~ getirebilecektir. 
il b d da kal caklan bir ·k-- 1 _ _.. bn • _:__ı· L : dilerken ıkı taraf aılesı efradına d:r. Bilet Mmilleri Izmire gelince. fuar sa-

ne u vece e ora a nı suı "cco. ~ .. ıp e esı. ~ıye .. a- : bu _ ... 1 ı.."'dis ·l k Llular • 
'- ·dil _:ı__ .. -ı - b. • d -11d· .. uru:uu ı1'l e3<1 u ız : hası dahilinde demiryolu pavyonunda an "'t:naıı;ta ı ı CT. oaT goru m~ ır: vazıyet egı ı.. .. ....................................... . 

Gemilerin bu hali de beni asla Sirakozalı güzel Marğaritayı elde ' 
§iiphelendirmedi... Olur ya. on arda etmek. için her şeyi (?ÖZC alan Ali bey 
bizim stibi, belki de yarın sabah hare- İşte tarihin şimdiye kadar kaydctme
kete karar vermişlerdir} ..• Böyle dii- diği bu çiTkin hareketi yaptığı gibi, 
§iindl'Qiim için, müthiş bir tehlike adamlanmı ö ~Hirtm~ beni yaka]at
önünde bulunduğumu aezc.m!vcrek, ~ gemimi de ateşe venn~ti... 
yah! ta dmrru kamarama çekildim.. B!:r aralık adamlanmı ve bu zaval-

Yann. gün doğmadan cvvd kalk- h Yalçın Ahmedin babası olan kar
mak c Ş?cmiyi yola çıkarmak lazım- deşimi dü~ündüm._ Acaba on1ar ne 
ge!d.O.i ic:in. hu d~ var ~- ohnuşlaniı>_ Onlar da benim gibi, 
dan b:aska. b-tün fonahr ve b-tün böyle elleri kollan bağlı esir va:zİJe
edam nm uykuda bulunuyordu... tinde mi idiler ı _. Şüphesiz. bunların 
Ben de yatağa girdim ••• Ve gfuhrimi arasında ölenler olacağı gibi, sağ ka
kapar kanamaz derin, rahat bir uy- Tanların bulunması da Iaumgeliyor-
kovn vcırdım... du ... 

Uykumun en tatlı yerinde, gemiyi •• Bİ'J'MBDI -

Şehir Gazino~u 
Her A~şam 

Caz ve Klasik Müzik 
Jzmirin emsalsiz l'llt ....ı.:n llir balıçea&ı. ycpui.lderi arasmda 

seyTefınc.k ve cafe:; mc~ bualo i!Jtifer ~mek için yegane yerdir. tıı. ._,, 

• 1 • ~ • .. • • • ~-\" •• ~ • ~·- • • •• ; . : ·.. • ' ·: • • • : ' ,. .·• ..... ~ . ~ .. . ·>" 

incir altı 
Plaj ve Gazinosu 

Pazar Günü Açılıyor 
Gazino ve lokanta kısımları gece ve 

gündüz lnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap verecektir 

remizlill, rıaızlaJı, yiyecelı l1e fcecefılerıfe 
nefaset en mfişfıüfpesentlef'i dahi ıaımııt 
edecelı şe1Ulde temin olıımnuş~ur.. ' 

. .,!ff9. . .•• ..., .... · .. , •. J .. - .. ', .""" •. : ....... 



Hamidiye 
-~

lskenderuna 
gidiyor 

Ltanhul 15 (Telefonla) - Hamidi
h ltnıiai ayın on dokuzunda; lekende

;:• hareket edecek ve 23 temmuzda 
1-yda yapılacak ıenliklere iştirak ede· 

ctktir. 

Alr. ~diye İskendenından avdetinde 
~eniz sahillerinde bazı doıt memleket 
• ~ ziyaret edecektir. Hamidiye"

lliQ teyahati bir buçuk ay kadar ıüre
tektir. --

Nafıa 
-tr- . 

Vekili Ankaraya 
döndü 

latan bul 15 (Telefonla)' - Zongul

~ "Ve Ineboluda tetkiklerini bitiren 
~~fıa vekili Ali Fuat Cebesoy bugiin 
~le Üzeri Çangınya gelmi§, hararetle 
~ıılanmıştır. 

Vekil, Partide öğle yemeğini yedik
~~ •onra memurlar ve kalabalık bir halk 
l ı.ıtlC8i tarafından ten-i olunmuı ve An
lltaya gitmiştir. -·-Istanbul 
Şehir Gazinosunun 
temeli atıldı .. 
lstanbul 15 (Telefonla) - Bugiin 

)' akaim bahçesinin açılma ve bahçe içe
risindeki şehir gazinosunun temel atma 
lnerasimi yapılmıştır. 

Merasimde parti genel aekreteri Dr. 
t:'ikri Tüzer, parti lstanbul mıntakası 
lnüf ettiıi fikret Sılay, ıehrimizdeki me
buslar bulunmuştur. 

Merasime istiklal marşı ile başlanmış, 
•ali bir nutuk aöy]emiştir. 

-*-. Türk - Alman 
Ticaret anlapnasaun 
lllüddeti bitiyor •• 
İstanbul, 15 (Hususi) - Türk • Al

lrlan ticaret anlaşmasının mUddeti ağus
to sonlarında bitecektir. Yeni anlaşma 
lbUzakerelerine yakında başlanacağı 
haber alınmıştır. 

NıMl*-

B ey ne l milel 
Atletizm müsaba
kaları yapılacak 
İstanbul, 15 (Hususi) - Yarın Fener 

stadyumunda yapılacak beynelmilel at
letizm müsabakalarına iştirak edecek 
\7Unanalı atletler bu akşam geldiler. --HALİÇTE 
Hüviyeti meçhul bir 
kadın cesedi bulundu 
İstanbul, 15 (Hususi) - Bu sabah 

liaUçte kırk beş yaşlarında tahmin olu-
1lan hüviyeti meçhul bir kadın cesedi 
bulunmuştur. Kadının cinayete kurban 
lidip gitmediği tahkik edilınektedir. 

Kont Ciano 
Madride gelirken 

mühim bir tayyare 
kazası geçirdi 

- BAŞTARAFI 1 tNCi SAHiFEDE -
Su seyahatin niticesinde bir resmi teb-
liğ neşredilerek iki memleket arasında
ki bağlardan bahsedilmekte ve bu dost
luğun inkişafı general Frankonun Ro
ına seyahati esnasında B. Mussolini ile 
l'apacağı mülakat esnasında bir k<it da
ha kuvvet bulaca~ bildirilmektedir. 
------
~.z7J:X7.XYJJ.z:?J.Z7..X~APAIG~ 

Deniz 
Gazino ve 

Lokantası 

Konak vapur iske. 
lesi üstünde 

·İzmir ködczine hakim inbata kar
şı temiz hava içinde öğle ve akşam 
)'emekleri.. Tabldot 

ENVAl, İÇKİ VE MEZELER 

lngiltere 
arasında 

- Japonya 
görüşmeler 

Tokyo müzakereleri dün başladı 

:····································,···· . 
B8%l düşünceler: 

Doktorlar 

Hastaların davetine 
icabete mecbur 
değil midirler? 

--o-
Bir lıaç gün evvel bir oku
yrıcamazdan bir fikayet mek· 
tuba aldık: «Bu zavallı adam 
karımıın ağa luuta bulun-

• 

Parla 15 ( ö.R) - Bugün Tokyoda- lngiliz - Japon münasebetlerinin umumi • 
ki lngiliz sefiri hariciye komiseri B. Hi- bakımdan tetkikini istemiştir. Fakat ln
rotanm nezdine giderek Jngi)iz • Japon gi)iz eefiri Londradan almıı olduğu çok 
müzakerelerinin başlanmasını talep et- sarih talimata nazaran yalnız Tiyençin
miıtir. Hariciye nazırının müzakerelere deki meseleler için müzakereye girişe
derhal başlanabileceğini •Öy)emesi üze- bileceğini ıöylemiıtir. 

duğu bir •aatte Karftyakada 
bir doktoru evine davet et
mİf. Doktor i•tirahat saatin-
de oblafıına bildirerek gide
miyeceği cevabını vermi,. 
Karuının vaziyeti tehlikeli 
bir Jrırrıma Jiipniif>· 
Melttaba alınca hayret için

de luıldılı. Keyliyetin tahlıilı 
bayanılmasını Sıhhat miidiir
lüğiinden rica ettik. 

• 

rine aralannda uzun bir mülakat vaki Maamafih ıefir sözlerine ıunu "da ila-
olmuwtur. Bu mülakat hakkında japon ve etmiştir: 
kaynaklarından gelen haberlere inan- - Eğer Tiyenc;in meselesi üzerinde 
mak lllım gelirse müzakerenin daha ilk mutabakat hasıl olursa diğer umumi va
dakikaıında bir görüı farkı kendini gÖs· ziyetler üzerinde de müzakereler kabil

termiıtir. Hariciye nazın uzak şarktaki dir. 

Fransızlar lngilizlere mü
him vesikalar verdi 

Paris, 15 (A.A) - Temps gazetesi ı faaliyetlerine tamamen yabancı Mdise
tarafından bugün öğleden sonra neşre- ler mevzuubahis olduğu anlaşılrnakta
dilen bir notta ezcilmle şöyle denilmek- dır .. Her hal takdirde bu hadiseler fail
tedir : lerinin yalnız tamamen şahst mesuliyet-

Askeri mahkeme geçenlerde Tcmps lerini icap ettirebilir. Adalet seyrini ta
gazetesine mensup bir şahsı bir davaya kip edecektir. Ve milli vicdanın mütte
dahil etmiştir. Bu şahıs dahili istihbarat hiden tnkbih ettiği manevralardan me
işlcrine memur bulunuyordu. Ne müdü- sul olanların şiddetle tecziyesini istiye
riyetle, ne idare ile, ne yabancı istihba- cek olan biziz. Fakat bu ceza hareketi 
rat servisiyle ve ne de siyasi tahrir he- hakiki hedefi Fransızlar arasında nifak 
yetiyle hiç bir alakası yoktu. ve kin tohumlan sokmak olan tarafgir 

Bu şahıs askeri mahkeme tarafından mücadeleler elinde vesile teşkil ede
iki yabancıyı alfıkadar eden bir işte şa- mez. 
hit olarak çağınlmış ve kendisi dinlen- Londra 15 (A.A) - Deyli Ekspres ga-
dikten sonra tevkif edilmiştir. zetesinin muhabirine göre Fransız mu-

Temps gazetesinde hiç bir kimse ken- kabil casusluk hizmetine mensup bazı 
disinin mahkeme tarafından çağırıldı- memurlar Ingiliz mukabil casusluk ser
ğmdan haberdar değildi. Ve tevkifinden visiyle temas için Londraya gelmiş ve 
de şahsi ve yan resmi bir surette ma- Ingiliz meslektaşlarına bütün Ingiliz im
lfunattar olduk. Bu şahsın hal ve hare- paratorluğuna şamil geniş bir Nazi pro
ketinde hiç bir şey bizi şüphelendirme- pagandasının planlarını ortaya koyan 
miştir. Tevkif edilen §ahısların mesleki vesikalar tevdi etmişlerdir. 

Fransız 
Reiaicümhıırunun ln
giliz kralına cevabı 
Paris 15 (A.A) - B. Lebrün dün In

giltere kralına hitaben çektiği telgrafta 
şu cevabı almıştır: 

Bu büyük milli bayramı Fransız ar
kadaşlariy le birlikte tesit eden kara, 

deniz ve hava ordularına men$up müf
rezelerin hükümet merkezinde bulun-

maları dolayısiyle memnuniyetinizi pek 
nazikane bir lisanla bildiren tclm-afı

nızdan dolayı size hararetle teşekkür 

ederim. Ingiliz kuvvetleri mümessilleri
nin bu bayrama iştirak ettiklerini dü
şünmekle bahtiyarım. Onların bu ziya-

reti memleketlerimizin kuvvetleri ara
sındaki sıkı teşriki mesainin bir deJili 

olduğu gibi Faris halkı tarafından par
lak bir surette karşılanmaları da bizi 
birleştiren derin dostluğun sembolüdür. 

-*-lktııat Vekili 

Paralar 
Şimdi ye kadar Jeğİf
tirilen 150 milyon 

küsurdur 
Ankara, 15 (A.A) - Türkiye cümhu

riyct Merkez bankasından : 
Bankamızın 15 ikinci teşrin 937 tari

hinden itibaren tedavüle çıkarmağa baş
ladığı yeni harfli banknotlardan 15/7 / 

939 tarihine kadar : 
İki buçuk liralıklardan 7.375.000 
On liralıklardan 41.597.910 
Elli liralıklardan 28.305.580 
Yüz liralıklardan 31.073.090 
Beş yüz liralıklardan 31.203.900 

Bin liralıklardan 8.650.000

1 Lira olmak üzere ceman 152 milyon 
903 bin 380 lira tedaviile çıkanlınış ve 
mukabilinde eski harfli banknotlardan 
rıyni mikdar tedavülden kaldırılmıştır. -·-Satiye tahkikrıtı 

son safhada 
Zonguldakta İstanbul, 15 (Hususi) - Satiye bina 

Zonguldak 15 (A.A) - Iktısat vekili 51 tahkikatı son safhaya girmiştir. Müd-
deiumumilik yolsuzluk . iddianamesini 

Hüsnü Çakır dün üzülmez mıntakasın-
daki maden ocaklarını ve sanayi tesi- hazırlamağa başlamıştır. 
satını, amele evlerini tetkik etmiş ve şe- Hitler i tahkir etmiş 
refine dün akşam bir ziyafet verilmiş- Varşova 15 (A.A) _ Danzig polisi 
tir. Bitleri tahkir etmek suçundan Polonya-

Iktısat vekilimi:t bugün de tetkikleri- lı işçi Teodore Boı:ovskiyi tevkif etmiş-

ne devam etmişlerdir. 1 
tir. 

Dün geceki cinayet 
Gazi Bulvarında bir adamı vurdu· 

lar. Katıl kactı. Yaralı bıtkin • 

bır halde hastaneye kaldırıldı 
Dün r;ece saı:t bire doğru Gazi bul· yctte olan yaralı bir hayli merasimden 

varında Yeni /\sır gazeteı:inin tam kar- sonra bindirilmiş ve hastahaneye gönde
şısında sık sık çalınan bekçi düdükleri rilmi§tir. Yine matbaamız tarafından he· 
arasında duyulan hir silah sesi Üzerine berdar edilen polis merkezinden göndc
matbaamızda çalı~an İşçiler dı ~arıya fır- rilen bir komiser muavini ile poJi .. Jer va· 
ladıkları zaman Bulvar ortasında bir ka mnhnllinde tetkikat yapmışlar. ya· 
adamın kanlar içinde ve yerde yatt•<bna ralının, yanında bir kadın bulunan fotr 
ş:ıhit olmuşlardır. Bekçinin sık sık öttür- şapkalı bir adam tarafından vurulduğu 
düğü düdükle ve polis çağırmak İçin ve bu adamın kadınla beraber Basmaha· 
havaya attığı silahlar devam ederken ne istikametinde kaçmıJ olduğunu bek
gazetemizden Keçeciler merkezine ve çinin ifadesine nazaran tesbit etmişler· 
itfaiyedeki imdadı sıhhi merkezine tele- dir. 
fon edilmiştir. Yaralı geç vakit hastahaneye kaldınl· 

1 Derhal gelen aıhhıye otomobiline ki- mıı olduğundan vaziy~ti hakkında bir 
iWe yeredıiyecek ftZİ· mal6mat öirenilemelDİftİr. 

Bay Cevdet Saraçoğlu rica
mızı lütlen kabul buyUTdular. 
Hadiıenin doğruluğunu, la

kat pkayc• edilen doktorun 
resmi vazile•i olduğunu, Kar
fıyakada daha bir çok •erbeıt 

• doktorlar bulunduğuna göre 
hadiıenin takip mevzuu ola- • 
mıyacağını bildirdiler. 
Biu bu hadiıe bir çok endi

seln hatırlattı. Hastalık için, 
doktor olmıyan bir zatın teh
like hududunu çizmesine im
kan tasavvur edilemez. Bu 
ha•ta, belki beş on dakika 
içinde bir müdC'hale yapıl
maua ölüm tehlikesine ma
ruz bir vaziyete düşebilir. 

Netekim beş alt ay evıJel 
Ankarada iken böyle bir da
vanın mevcudiyetini öğren
dim. Çağırılan doktor davete 
icabet etmemiş. Ba,ka bir 
doktor tedarikine kadar da 
hasta ölmü1. V arialer doktor 
aleyhine dava açmışlar. Neti-

• cenin ne olduğunu ıJeva ne 
nlaca<Yrnı bil~i.vorum. Fakat 
bu gibi hD.disele;;n fUrada 
burada tekrarlandığını bili
vor ve tehrarlanması ihtimal
lerini de varid görüyoruz. 

Binaenalzyh önümüze bir 
nıeıele çıkıyor: 
Serbeıt doktorlar vuku.bu

lan her davete icabet etmek 
mecburiyetinde midir? 

1 B• mecbrniy~t oaruı icabet 
etmiyenler lıalılnnda takibat • 
.vapmok için mutlaka bir 
ölüm had;ıesini bekleme~e 
lüzum yoktur. E<Yer bövle bir 
mecbUTiyet mevcud değilse 
mevzuatımıza bu mecburiyeti 
il,;ve e•me~e ihtiyaç vardır. 

Çünkü bir vatancla~n haya-
tı me•Jzuubahı oldurru yerde 
istirahat, ~iyalet, eiilence ve 
co.:ren;n durması lazımgelir. • 

Denebilir ki doktorlOT için is
tirahat ve eiilence bir hak 
değil midir? Evet öyledir. La
kin her mesle"in kendine 
mahıa• ledakarlıkları vardır. 
Havat tehlikesi önünde bu 
kabil hakların besinci •alta 
k,.lma•ı icap eder: 
S•.hha~ vekaletinin bu mevzu 

ifaef'in~e drrrmosrnt isteriz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOKYODA 
lngiltePe aleyhine 
nümaylı yapıldı 
Tokyo, 14 (A.A) - Bugün saat 14 

te Tokyo belediye meclisinin idaresin
de Dibiya tiyatrosunda muazzam bir 
miting yapılmış ve İngiltere aleyhinde 
şiddetli nutuklar söylenmiştir. 

Müteakiben İngiltere büyük elçiliğine 
doğru yürüyen te?.ahüratçılar polis ta
rafından çevrilmişlerdir. 

Satılık 
Bayraklıda Bülbül sokağında 

on iki numaralı manzarası gayet 
g~zel ve cok ıa~lam yedi odalı 
hır ev ıahlıktır. Taliplerin gazete· 
miz bat muhal'!'İri Haklu Ocakoi
luna müracaatları. 

1-10 S.2 

2 FİLİM BİRDEN 
3 - 6.33 • 1 O scanslannda 

Yalnız Senin icln 
Gracc Moor - Gary Grand 
1.30 - 5 ve 8.30 seanslarında 

SOKAK ÇJÇEOJ 
(PETEK) 

Fransiska Galin eğlenceli 
Komedisi 

FİATLER: 20, 25, 30 talebe 
Mlon 10 KURUŞ 

SON HABE.R 
~ . . -

Gümrük ve· inhisarlar 
vekili şehrimize gelecek 
Is~bul 15 (Hususi) - Gilmrilk ve inhisarlar vekili B. Raif Karadeniz 

bugun, şehrimizdeki tetkiklerine devam e~tir. Hafta sonuna doğru Izmire 
hareket etmesi muhtemeldir. 

Almanlar ltalyan toprağında
ki harekatlarını tekzip ediyor 

Berlin 15 (A.A) - Stefani aı'ansı bildiri · 
P rist k' T yor. ha a e ı emps gazetesinde intişar eden Italyan toprağında bazı Alman 
re~t1!1dan, ~este limııınında Almanyaya bir serbest liman terkinden ve 

Grandının adlıye ~;za~tir.e tayininin bunlardan ileri geldiğinden bahSeden 
manasız ~aberler uze~e neşredilen bir Alınan notunda, bu kabil giililnç 
yalanlar şıddetle reddedilmekte ve bu kabil yalanlarla Italyan _ Alman d~ 
luğunun vasfı ol~n yüksek samimilik havasını bozabileceklerini ancak buda
laların zannedebıleceği bildirilmektedir. 

Talebelerimiz Avrupa-
da tetkiklere devamda 

Cenev:.e 14. (A.A) :-- An_adolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Profesorlen Hamdı Nafız Pamir'in riyasetinde muhtelif' memleketlerde 

bir tetki~ seyah~~ne çıkm~ş bulunan Istanbul üniversitesi jeoloji fakültesi 
talebeJcrınden murekkep bır talebe grubu bir kaç gündenberi burada bu
lunmakta idiler. 

. Talebelerimiz buraya gelişlerinde profesör Pittard ve jeoloji profesörü 
Jınsen tarafından karşılanarak ikametlerine ayrılan pansiyonlara yerles-
tirilmişlcrdir. ~ 
üniversitel~le~imiz bura.da ka]dıkları m

0

üddetçe Yunfrav dağına çıkmışlar 
ve Lalcv dagı ıle Samonık d:ıgında tatbıkat ve tetkikatta bulunmuşlardır. 
Isviçreden Italyaya geçmiş bulunan talebelerimiz Cenevredeki ikametleri 
esnasında pek samimi bir kabul görmilşlerdir. Ve profesör Pittard tarafıncbn 
şereflerine, Cenevre üniversitesi profesörlerinden bir çoklarının da hazır. bu- , 
!unmuş oldukları güzel bir çay ziyafeti ve bir akşam yemeği verilmiştir. Bun
dan başka Cenevre Kantonu tarafından dn talebelerimiz şerefine Enar sara
yında parlak bir resmi kabul tertip edilmiştir. 

Buraya kadar olan seyahatleri hakkında verdikleri izahata nazaran tale
belerimiz geçtikleri her yerde eyi bir kabul ve müzaheret görmüşlerdir. 

Bulgaristanda bulundukl:ırı esnada iki Bulgar jeoloji profesörü tarafından 
kendilerine Bulgnristanın jeolojisine aid değerli malumat verilmiş ve talebe
lerimiz Şipka boğazmdnn ve Tunadan geçerek Romanyaya girmişlerdir. 

üniversitelilc.>rimiz., Romanyada da çok samimi bir kabul görmüşler ve bu
ranın tarihi bir kısım eserlerini gördükten sonra bir Rumen profesörüniin 
refakatinde Kampina petrol madenleri ile diğer maden havzalarını gezmiş
ler ve tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Fransız nazırları şimdi-
lik P aristen a yrılaroaz 
Parls 15 (Ö.R) - Fransız kabinesi, Fransa nazırlannclan hiç birinin her 

ne sebep olursa olsun Paristcn ayrılmamlanna karar vermiştir. Hariciye na
zırı Jorj 13oıane tayyare ile Uç saat için Nansiye gidip gelecek iken bu karar 
üzerine seyahatinden vazgeçmiştir. 

Japonyaya gönderilecek madde-
lere ambargo konmak isteniyor 
Vaşington 15 (A.A) - Ayan meclisinin hariciye encümeni, Japonya~.\ 

gönderilen bazı maddelere ambargo konmasına dair Pittman tarafından ya
pılan teklifi müzakere etmiştir. Iki taraftan birine karşı fark gözetici tedbir
ler alınmıyacağına dair 1911 de Amerika ile Japonya arasında akdedilmiş 
bir ticaret muahedesi mevcud olduğu için encümen bu teklif hakkında ha
riciye nazırı Hull'ün mütalaasını sonnağa karar vermiştir. 

Pittman hariciye nazırının tahriri mütalaasını nlmadan evvel encilmcni 
içtimaa d~vet etmiyeceğini beyar. etmiştir. . . .. .. . . . • 

Dün encümen, hiç bir karar ittihaz etmemıştır. Dunku içtimaa ıştırak eden 
azaya göre projeye karşı ~iddetli bir muhalefet vardır. . . 

Ayanda bir çok kimseler bu projenin Japonlara uzak şarktakı Amenkan 
menfaatlerine doğrudan doğruya tecavüz etmek fırs~tını vereceğinden ve 
Japonyanın bir mukabelebilmisil tedbiri olarak Amerıkadan pamuk almak
tan vazgeçmesinden korkmaktadırlar. 

lngiliz - Fransız elçileri B. 
Molotof la görüşecekler 

Moskova 14 (A.A) - ..ngiltere ve Fransa bil~~~ elçileri .ile. S~ng bu~ 
Kremlin sarayına gitmişlerdir. Yarın Molotofla goruş~ccklen bıldlı?lmektedir. 

Moskova 14 (A.A) - Havas: Müzakerelerin .sey~ hak~ında bır malumat 
alınamamıştır. Bu arada Skoda fabrikalarmı.n bır mumes:~ll M?s~ovaya m~ 
vasalat etmiştir. Bunun Berlinin muvafakatıyle olduğu şuphesu.dir. Bu mu
messil prensip itibariyle b.ızı mevcut işlerin halli için gelmiştir. 

lngilterede silah altına 
alınanlar sevkedildi 

Londra ~5 (A.A) _ SiWı altına alınanlar bugü~ 15. Tem~uzda .ilk defa 
olarak sevkedileceklerdir. Ingilterede mecburi askerlik hizmetine tA.bı 200,000 

t 34 000 ı bugün 6 aylık .bizmete başlıyacaklardır. 
ge~~ğen ' lar sıra ile gelecek haftalar zarfında hareket edeceklerdir. Ace-
mileır ~ışfar!da' yüksek mevki sahibi zevat tarafından karşılanacaktır. 

Tırolda lsvıçrelilere yapılacak 
muamele ye cevap verilecek 

Londra 15 (A.A) - News Chronicle g~elcdnin Bolzanodaki muhabiri ls
vicre hükümeti tarafından gönderilen bir delegenin, mmtnkada ikamet eden 
250 Jsviçrelinin çıkarılmuınasını temin için vali ile görüşmek üzere Bolza
noyn geldiğini bildiriyor. 

Muhabir diyor ki: • 
Ita1yanlar bu isteği reddettikleri takdirde, ıs,riçrelilcr de mukabele olmak 

üzere Tessin kantonunda yerleşmi§ olan 250 Italynn tebaasını çıkaracaklardır. 

Bem 14 (A.A) - Federal konsey bu sabahki toplantısında B. Mottanın 
Jtalyanın Tirolda aldığı tedbirler hakkındaki raporunu dinlemiştir. 

Raporda, şimdiye kadar Bolzanoda yerleşmiş hiç bir Isviçrelinin henüz 
ikametgahını terketmedi0.ri, Italyan makamlarına ve.rilcn şifahi notada pro
testo kelimesi tasrihan zıkredilmiş olmamakla beraber Romada yapılan de
marşın kat'i bir protesto olduğu, buna binaen basit bir izahat talebi mevzuu 
bahsolmadığı bildirilmekte ve cRomadaki Isviçrc orta elçisine verilen cevap 
bizi tamamen tatmin etmiyor> denilmektedir. 

Federal konsey Tirolda yerl~miş olan Isviçrelile.rin haklarını korumak 
için sükCı.netle ve fakat azimle hareketine devam edecektir. 
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Osmanlı 
Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat 1 arıhinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Dolfüss 'le Bir Mülakat 
-·/;T-

y AZAN: Dr. G. A. 

Edebiyatta lıekimliiin yeri. hekiınlr 
rin edebiyata l'll!bet etmelerinden d .... 
esk.iclir. H- ,...,,.,,. en büyük Piri,.-

p_.. ve Niste bulunduğum. sıralar- Iatta bulunurlar.. Buraya girmek için, 
... a,te ettenceli ıeeeler p;inni.ştim ki ziyaretçinin temiz bir kıyafet taşıması 
p.da bAJi damatundadır. Altınların su ve yaşının on ikiden daha .küçük bulun

~ ı..ı .allclll &yle ~le br- maması kMiydi .• 
......... ve öyle sefilılere rastladun ki Işte bu evde çok tuhaf bir hadise ile 
bunlana bir gecede harcadık.lan pua- ~ıla§tım.. 
.. t.lllla AvrupMa, orta ba1Ji bir aile Her üçümüz, kibar hovardalar vaziye
tMr 'LIM, Wkl de bir llllede bile sar- tlnde, madam Artıemlsiıı salonuna da-

Dolfüss'ün ruhu, Alman - ltalyan 
hudut komşuluğuna ihtimal vernıiyor 

ve buna inanmamak istiyordu 

yılaa Omiro.. uhndan oku7•m•nut ol
auuz bile tercümelerini elbette sartllİir 
aünüzdiir. Bir çok yerlerinde bekiıalil' 
ait bilper söze çarpar. Hele kapah Wf 
yerele eeaklettib• IOara kaa dildillr 
-. ........ kükürt yakmak ideti ......, 
idi cla.febi,oa ..Wündea batb wr 
~ deiilclir. 

r.. ·iılJna em1nhn. hll olm~ . .. 
Birle Prrİ tabll hallerde bile, bizim Salonda, hb:metçi kıilann da iştil'a- İnsanlar ne kadar gariptirler. ÖlUle- - Avusturyadan ne haber, prens 

tıilr .-:ıeld ~Wniz dm:9N'IMe bir kiyle bir kat daha milz'iç bir şekil alan rini gömmek için mezarlıklar vücuda Starhemberg, binbaşı Fey bW'aJll sele-
bahıAığa asl1 rastlamadım.. çirkin, kaba kompilmanlara dayanmak getiriyorlar. Mernistanlarda mevki1er lidenberl ne oldu? 

BerlJa ve Viyanada dahi,~ bir na- için. epeyce güçlük çektim... ihdas ediyorlar. Hem bu tasnif büyilk - Almanyanın Avusturyayı ilhak ey-
le& ._.,...,. wrchnn bu gibl hare- Madam Artenıisin hizmetçileri diğer kudretin vazifesine müdahaleden başka lediğini öğrendiniz şu halde? 
tıeder asli ~rlllmez .. Her ild memleket- emsaliyle kıyas edilmemelidir. Burada bir şey değildir. - Evet, işitmiştim olan biten hldise
"9 de lııovardalar ve onlara refakat eden yaşamağa mecbur oldukları için, zavallı insanlar, ölümden sonra gılya cesede lerl .. . Fakat neticeyi, k.atiyetle ötren• 
....... bdJnlar, bu haldı. aörUnecek kızlann ytı71erindc derin bir üzüntü ve bir asalet payesi vermek için mezarlık- medim .. 
... hallnn.. derhal onan dikkatini yeis çizgileri Olanca sarahatiyle göze farını mevkilere ayırıyorlar. 'Burası bi- - Almanyayı idare edenler Avusbr
~ çarpmaktadır .•. Bu zavallı kızları, böy- rincl, şurası ikinci mevki diye hiç bir yayı a§ağı yukarı bir Raysh villyeti ha-

Bizim bu~ m. tmYVU?" edi- le iğrenç bir fuhşun bütün icaplarına değer taşımıyan cesedi.eri mevkilendiri- line getirdiler. Her şey onların elinde.. 
katla b 'r v ·y tt g·· k m··tefek yorlar. Nasıl, siz de benim fikrimde mi- - Avusturyanın. Avusturyalılığını if-ladrecel clereceCte çirkin ve bayağı bir nır ı azı e e orme , u -
kir bir insan ruhunda bunlara acımak- siniz?. şa eden, muhafaza eden tek eser kalma-

..trel tat.. tan t-.. iif tmekten ı. .... ı.. hiç bir h ·ıs - Ben bu mc.vzu üzerinde her hangi dı mı, yarından hiç bir ümid yok mu? 
r~ vakite kadar müteaddit yerlere ve ~ e ·ucı.ıı-
~ t az bir fikir sahibi olamam. - Hayır ekselAns.. flılııllk. -w.ı.. Öyle yerlere .. ıı.-_ .... lr yara am ··• 

~-- "'6~~ ~it' Arşibald, geniş bir koltuğun de- - Fakat yarın siz de öleceksiniz? - Ya Macaristan. amiral HorU gemi. 
ip.. hşlcalan bu gibt mahallere girdikle- rinliklerine gömüldil ... Bir taraftan söz- işte o zamana ;hm başıma geldi. Evet, sini yürütebiliyor mu? 
d vakit, orada kendilerini kimsenin gör- lerlmi dinler gibi görünüyor, diğer taraf- yarın dünyalar llemlne iade edilince - Macaristan, henüz kendi Akibetine -._esine bilhassa dikkat ederler. tan da, göıUnün uciyle, Sermoviçin kısa ölüm, benim başımdan da geçecektir. bakim olmak için çabalamakta berde-

Ba arada, Semoviç bizi Linardi so- ceketli, kürUk bir kıza karşı, mnn ... ka Fani olduğuna göre ölüm meleği, benim vamdır. Mihver, Macaristanı zımanı al-
..... ....ı. bir eve 0 ötürm;l..tQ. :ı- ~ 

.- • ...,,. maksadiyle yaptığı pek ağır, çirkin ve sakafuna da uğrıyarak kendisine tevec- tında bulundurmaktadır. 
itte bu e.de, haksız yere artist sıla- kaba hareketleri takip ediyordu .. Bu sı- cüh eden vazÜeyi yapacaktır. Hakika- - Mihver, dediğiniz ne oluyor? 

tim takman bir takım Adi ~ler çır rada, yeni bir ziyaretçinin, teşrifatla ka- ten o zaman ben de, kendim i~in ccna%e - Berlin - Roma mihverinden bahse-
pplak bir vaziyette önümüzde dan.setti- bulünü icap ettirecek bir tarzda kapı merasimi yapılmasın~, me7.at'lılda blr diyorum. Almanya ve Italya aralarında 
W- yeniden açıldı... mevki veya paye almıya koşacak mıyım, anlaşarak Macaristanı, bu hercilmerı; 
u- -ı.-..ı tahrik eden --ı.ı.-tin-~ p;u•"'- ..,._ .. ,... Sir Arşibald Falkland hemen yerinden bunu istiyccck miyim'! içinde bir koz olarak kullandılar. Avus-

deın başka. sanatle, gUzellikle hiç bir fırladı... Ben de öleceğim. Simdikt görilnüşiyle turya ve Çekoslovakya Almanyaya il
mUnasebeti olmıyan bu hareketleri de- Madam Artemis geciken kızlarındnn ölüm, pek cazip bir şey olmamakla be- hak olundu. Filhakika Pragda bir cmlis
dn bir nefret raşesiyle sarsılarak tema- blrini elinden tutmuş, yanımıza getiri- raber, korkulacak hususiyet taşımıyor. takil Hey(llb yap.makta veya böyle sa-
İa etmekte idim.. yordu... Kafamda dolaşan sualler arasında acaba nılrnaktadır. Hakikatte burası Alman-

Fabl bu danslar, yanımda oturan sir Dolgun, zarif bir endama malik, o1- benim de gayri asil ruhlar arasında yer dır. Italya i!e •.• 
Arşibaldın üzerinde, başka bir tesir ya- dukça güzel bir kız .. Beyaz tenli... Mun- 1 alıp alam1yacağ1mdır. - Nasıl, Italya Almanya ile katı ve 
iatmakta idi.. İngilizin yüzü kıpkırmızı tazam bir surette örülmüş kumral saç- Acaba, beni nhrctler tıleminde şUrün- pürüzsüz bir anJaşma yapabildi mi? 
~ Şakaklanndaki damarlann şi- 1 lan bilhassa n:ıınrı diklrnti celbediyor.. dürecek bir cUrUm, bir gün=ıh i-:ledim mi Mussolini buna nasıl razı oldu. Siz pek 
terek onların patlıyacak derecede bir Esmer cildli, siyah saçlı şark hıristiynn dersini7- Böyle bir şeyi bir türlü hatırı- garip şeyler söyliyorsunuz? 
flddetle atmakta olduklarını görüyor- kadınları arasında, bir eşine öyle kplay- ma getirmek istemiyorum. Ben evvelA / - Garabet bende değil, h&diselerdo 
bum. ca rastgclincmiyecek derecede güzel ve dolandırıcı değilim. Şantajdan hoşlnn- ekselans ... 

Bu evden çıktıktan sonra başka bir nadir bir tip... marn. Ahzil gasp vakalnrını olsa olsa ga- - Şimdi anlattıklarınıza nazaran Av-
ne daha uğradık .. Ve bu suretle, birbi· Bu dakikada 1\rnanda. S:ılvatikonun zcte haberi olarak yazmasını beceririm. rupa haritasını gözlerim önünde resme-
d arkasına bir kaç ev dolaştık.. evinde gördüğüm Italyan portreleri bir- Bir ev bozmnk veya böyle bir şeyi dil- diyorum. Dikkat, hatamı görürseniz, tas· 

Her evden çıkışınuzda, arada bir, Be- denbire aklıma geldi... Ve nynı zamanda şiinmck, oluşuma hiç te uyeun düşmi- hih buyurun: 
1oğ1u caddesine uğnyor, iki tarafını sı- bu kadınla, t:ın•dığım di~;:r blr kad n yen seyl..,rdcndir. Şu halde, bu ~ıı.rtlan 1 Almanya yukarıdan aşağıya sarkıyo!'. 
ralıyan yüksek, biçimsiz binalariyle ro- arasında derin bir benzerlik bulundu- haiz bulunmadı;;ıma Cr", ben mutlakıı Nihayet Adriyatiğe kadar kol salmıştır. 
~tik bir manzara iktisap eden ve gc- ğunu da fn.r':"'!tim... ahrctlcr fılemind "' kötü bir mevki ahz Ve b!!nim tanıdığım Almanya, yine bc
;eleri aldığı vaziyet gündüz olduğu ka- Evet... Bu kız, gerek vücudu ve ge- eylcmiyeceğim, Ve t'uhumun. muvafa- nim tanıdığım Italyanın sınır kom.şusu 
ıı\ar çirkin görilnmiyen bu kalabalık rekse yüziyle Ledi Edile, Sir Arşibaldin katim dahilinde başka bir cesede mal ol- olmuştur. Avusturya ve Çekoslovakya 
rolda gezintiler yapıyorduk.... hem yeğeni, hem de metresi ol?n hu nh- masına rıza göstermiyeceğim. ortadan kalkmıştır. 

Elhasıl bir çok yerlere baş vurduk- laksız lnıtil!z kadınına benziyordu... D. Dotfuss adındaki csJd başvekitle - Italya Arnavutluğu işgal eylemiş-
taıı sonra, en son olarak gittik, madam Sliphesiz, Sir An:ibald de bunun far- m;;?(i1=atım: tir, ekselans. 
A.rtemisln kapısını çaldık .. Madam Ar- kına varmıştı ... Şimdi o, ayakta durmuş, ölüm melrP,inin arncıh~na lüzum gör- - Italya, bu vaziyete nazaran Balkan-
tıemis milletler arası bir şöhreti haiz, ih- rengi sapsarı kesilmiş bir vaziyette. kar- meden Dr. Dolfuss'la tanı!>mak ve ko- tara yerleşmiş bulunuyor. Bu neticeye 
tb'ar bir Rum kansıydı... şısında birdenbire beJircn bu güzel çeh- nuşmak inlktinını elde edeb ildim. Avus- esnsen intizar lazımdır. Demek bu da 

Otelinde cihanın bütün erkeklerini ve reyi tetkik ediyordu... turyalı Bn. Anna Yliltz'in bulduğu bir olmuştur. Fakat arkadaş .•. 
bütün giizcl kadınları birbirine tanıştır- Ve bu arada mUthiş yumruklarını sık- kombinezon neticesi kendisiyle miişer- - EYet, dinliyorum sizi? 
maktan başka bir işle iştigal etmez.. tığını ve göğsünUn asabt titremelerle ref olabildim_ - Fakat Italya biltün bunlara nasıl 

Rumlar, Ermeniler, Islav ve Rumen- sarsıldığını da farkediyordum... Onun zamanında dünya ilk olarak razı oldu .. Nasıl yanıbaşında Alman si-
ler buraya sık sık devam ederek beğen- Bir kaç dakika kadar bu vaziyette Anşlus kelimesini öğrenmh; ve Avustur- lôh arkadaşlığına müsaade etti. Böyle 
41kleri kadınlarla münasebette ve ihti- kaldıktan sonra vah!iiyane bir savletle yanın bu dik ve kuvvetli diktatörü za- bir şeye nasıl lcenfüsini kandırabildi? 

r::=:~!~::!~~ .. 1 YURD YAVRULARI 

! Okuduğunuz mektep kitaplarını 
E Çocuk Esirgeme kurumuna verirse-

1 aiz yeni yılda kitap alamıyacak ar· 
bdaşlanım8 yardım etmiş ve kü-. 

r..aklükte bu ~evki tatmış olursanm. : 
,~; •.•....•••............................ : 

ileriye atılarak kızı kolundan yakaladı .. manında Avusturya, en ço~ kendisinin - Dahası var .. Italya, Tiryeste lima-
Ve sürükliyerek onu dışarıya çıkardı .. malı olmuştu. nını muayyen bir mliddet için Almanya-

Onların gaybubetini müteakip birden- Dr. DolJuss'un ruhu, gayet mahçup ya kiraladı, Böyle bir anlaşma imza edil-
bire, salonda alaylı bir kahkaha yüsel- bir eda ile yanımıza geldi ve bana hitap mek üzeredir .. 
mişti ... Pek fazla sarhoş olan Semoviç etti: - Devam ediniz arkadaş .. Galiba, be
ell rini kapıya doğru uzatarak gürültU- - Dünyalar Alcmind"n hoş geldin, ar- nim ruhum, dünyala?' ~eminden ayrıl
lü kahkahalar koparmakla beraber, bu kada~ .. Ne haberler g etirdin, taze hava- dıktanbert bunamıya başladı. Şu anlat-
arada Rasinden bazı seçme şiirler oku- dislerin var mı? tıklannızı, Cermen ırkını bilen ve tanı-
mağa başladı: _Var Dr. Dolfuss.. H i de sizi t.nt- yan bir ilk mektep çocuğuna sorsanız, 

min eder şeyler olacak! NaSll havadis o bile inanmakta tereddilde uğrar. 
:~ o;, • ., .. c,,.,,,7? 1 Si:ııdi her oteyi. vuzuhla anlar gibi olu-

yorum. Devirler libl teWdı:iler, mukad
desatlar, korkular, kuvvetler de delif
mif olacak. Şwıu bilhasaa hatırlamanm 
isterim ki, dünyada her py deilleblllr. 
Fakat bir feYin de~iine pek zor ak

Eflatun büyiik bir filozof olarak 11" 

nındığı için onun eederine belki edebi
yat denilemez. Fakat c.l17aleb kitıtbrnl' 
büyük bir adle okunan ne&a bir edebi
yat eseri olduğu iillr olunamaz. Oradr 
ki, ineanlann itkin hem erkek, hem ltacbıt 

lım yatar. 
Bir Alman. dilnyanın hiç bir yerlncle olarak prabldlklan nazari)'mi uzun ,.. 

man büyük filozofun bir hayalinden ibr bir şey ifade edemez. Fakat on Alman . . 
yüz Alman büyük bir kuvvettir. Sinyör ret zannedildiii halde an ~eni hekimlıiit' 
Mus,,olinl, bunu şimdi hatırından geçir- mikroskopla tet1dk1erinden sonra a~ 
mek istemese bile, mutlaka Italya anlı- ilmt hir amette •bit olmuştar. 
yacaktır. Bu söylediğim belki de on sene Daha eonra da fitozof tllrlerin n ... 
aonra an.laşılmıyacak. fakat ergeç bu- yükleri fiir'erinde, ;imdi hekimliiirı __. 
nun zararını bütün be~yet anlıyacak- ti olan Fıkiı1erindea bu:danna ehelftllll' 
tır. yetli yer vermiılerdir: Lükree. o.id. GI' 

- Size bir sual sormak isterim Şan- te. .• BİZİnl Me.tlnl CeWeddin RamirJıa 
aölye .. Ejer siz, o müthiş suikasde uğt'a- M~de de, b. g6rdiiiümiiz llerllill 
mam1ş ve daha 25 sene yaşamış olsay- üstünde gittikçe daha b6yük'" dm .. 
dınız Avusturya bu lkibete diljmez çük ve ıonsuz alemler bulunduğa fikıl 
miydi? astronomiye ait o1• da, bu alemin içi1l-

- Katiyen hayır, mutlaka hayır .. Ben de gittikçe daha küçük ve 90nsuz alerıı-
şunu yapacaktım: ler bulunduğu fikir - mikroplar ve on· 

Gerek A vus.turya, _gerekse ~ca~ lardan deha küçük ültra _ ori • rüsler 
tan kuvvetli hır tecrube devresı geçır- k f d.ld.k L!!.1..."-&!'- '- _L:-· 

eş e ı ı ten ıonra - uua11UUU1 oc..--
mişler ve harbe aynı maksad uğrunda 

1
.w. .L:ı_: . im 

. . l di B. d il t k ~ ID~SI o Uflur. ... 
gırmış er . lr ara & M Ş ere yaşa- :B---'- b • • d' L '-' }'L b•J l1r 

d .. il ·· ıe111.1.1.'l rl d uıuann epsı 11m ı aeıum ı&. ı p 
yış ve uş nuş cı.A.ıU e var ı. . h 1t· 1.k d 1" 

A ust M · t · · k rı olmakla beraber, e U1l ı t.en a v urya ve acarıs an ıçın uv- L 

vetli bir konfederasyon tasavvur edi· geniı tabiat ve hayat bilıisine ait old~· 
yordum. Bu fikrimi Makdonalda (Milte- lan için. :filozof pirl~in bö~le .'ey)erle 
veffa Ingili.z başvekili Ramsey Makdo- mewul olmalan e.erlenne hekimlik kıırlf" 
nald) anlattığ1m zaman, düşüncemi ga- brmak ayılmıyabilir. 
yet safiyane karşıladı ve anladım ki sa- Fakat hekimler edebiyata rağbet eör 
fiyane plan olarak tasavvur etti. Her terere.k güzel ıöylemeie ve ~zel y~~: 
~eye rağmen bir Avusturya - Macarls- ğa merak edip de bu •uretle hekinıliiı' 
tan birliğine doğru ceste ceste yürüye- hekim olmıyanlara da aevdirdiklerinden· 
cektim. Arşidük Otto, kafamda ideal beri, hekimlik edebiyatta pek büyük yer 
bir imparator olarak yaşıyordu. Her ne tutmUfhlr. Bilbana - daha mikroplar 
kadar kendisiyle şahsen sevişmez isem ke§fedilmczden önce - frak giyerek 
de, Avusturya - Macaristan birliği için ameliyat yapan Pean ile ainlı hastnhklart 
bunu yapacaktım. Avustu.ryada Alman. bahsini herkese .ndirmi, olan Şarko sü
lık tereddiye doğru gidiyordu. Bu teh· zel ııöylemeler'iyle ve güzel ya:r:lla~e he
likeyi sezen Berlin içln, bize yan.aşmak kimliğe edebiyatı getirdikten sonra ediP' 
fmkinlan hazırlamamak başlıca gaye- 1 d ı · h k- ı··· k •tırm "' er e eser enne e ım ıgı arı,, P 

miz olarak kafamızda yaşıyacaktı. Ol- . . Ad b . . b. 1 • 1 k b t b ..:1,. 
ı..' b•rt h kk k tm ıçın a tta ırı ır erıy e re a e e a,. 

madı, bunların wç ı ta a u e e-
mı~lardır. 

di. Ne diyordum, daha bir ihtimal var- Flaherin madam Bovaride amelür-f 

dı. ·' tasviri ve bu ameliyata aebep olan ~· 
- Ne imiş o? 
- Yahut ta, tamamen aksi bir siyaset 'ığan t.arifı. fi.iphesiz, o mefbur operatr 

takip ederek Avusturyada Faşizmi bit rün tesiri neticesidir. Conkurlar ve Şar• 
ideal olarak ele alacaktık. Filhakika bu- konun tesiri ile isteri hastalığını ~ir 
nun neticesi, pek te beyaz bir şey ola- ftttikten sonra hastalıklar ilmini daha inee 
mazdı. Fakat, Almanya için boşa gider tetkik ederek kalp bastalı'klannı. akciğer 
bir anestezi olurdu. TA ki, h!diselerin veremini, bundan ileri gelen zatülcemlerİ 
inkişafına intizar edecektik. romanlarında tasvir etmiılerdir... Beyi-

Müteveffa şansölyenin ruhu, biru ne kan hücum etmesinden ileri gelen afa
mUstehzi beni süzüyordu. Son cllmlesi zi, yani söz söylemek kudretinin kaybol· 
şu oldu: ması, Dumayı pek ziyıtde meraklandırrnlf 

-Ben, bu netice önUnde hayıflanmayı olacak ki kitaplarında onu ehemmiyetle 
hatırımdan geçirmiyorum. Bana bu neti- tasvir etmiıtir. Dode kalp hastalıklannıo 
ceyi hazırlıyanlar, hareketlerinden mU- oya çektitini, lpokrat beltimdenberi ve
teezzi olacaklardır. öyle tahmin etmek rem hastahğma Alamet .aydan parmak 
isterim. Şunu da hatırlamanız tazım kl. <ıelclini merak etmİJ ve bunlan tanir et• 
ne de olsa, benim de kanımda biraz Al-
manlık vardır. 

Dolfuss'un ruhuna te~kkUrlerlml bil
dirdim. O ayrılırken hAll bana: 

•• RtTMEDt •• 
B 

miştir. 

Edebiyata hekimliği kan,tmnakta e11 

ileri giden Zoladır. Onun yirmi ciltlik 
Bugon - Matar silsilesi gene ıinir heltirnlo-

EHRAZAD okşadı: Pişmanh.lt nasip olur. beni yemeie davet ettiler, onlarla yemek 
- Bana karıı ruhunuzu bürüyen nefre-1 Ben yutkundum, yutkundum. Ditleri

tin gözlerinizi de kör ettiğini eörüyorum. mi sıktım. Ne yerimden oynadım, ne de 
Lakin ben sizin aöylcdiklerinize kızmıya· ses çıkardım . Lakin herif durmadı: 
cağım. Çünkü hn tahktan sinirleriniz 1 - Sizin l}U acele acele yapmak iate
zayıflamış. Yedi sekiz acıne evvel ben diğiniz İş her ne olursa olaun, uğurlu gö
sizi hazan kucağıma alır, ve mektebe ka- rünmüyor, onun için benden gizlemeyİ• 
dar götürürdüm. niz, bana mak1adınızın ne olduğunu an-

rinin ortaya çıkardıklan dejenerler naza• 
riyeııinin tasviri demektir. Zaten silsiJeniıı 
en ıon kitabı olan cDoktor Paskal> el• 

Büvük HALK 
- .?8 --

Hikaye eri 

yiyip sonra kıra gezıneğe gideceğiz. ar

kadqlarımın arasında aenelerce göreme· 
diğim bazı dostlanm. vardır.. Ziyafete 

yetişmek için acele ediyordum. Çünkü 
eecikinem onlar ziyafeti bitinniı ve yola 

"lmuı olaeallar. 

- Ne iyi ki habnma getirdiniz. Ben de Maltberi cennet olsun. çok cümert, çok ağabeğim. Allah ruhuna aani 1ıani rah- Artık bu herif çok oluyordu. Hiddetle la tınız ki size doğru yolu göstereyim 1 de-
. k d d s· .. b b b . b 1 1 . b b b d h' • ..• . w b d. buaün için bir çok arkadaılanmı ziyafete 

IUlZl a am ı. ır gun a anız enı u-
1 
mıt ey esın, a anız ana sorma an ıç yerımden kalktım goğsüme açbgı av- ı. 

v d v d b. b. d Si d'" • l · · b ' 1 C .. B davet etmiıtiın. Halbuki ben onlan hu· raya eve ~artır ı. ~ ıırtın an ır az ır şey yapmaz. ı . ~ unya ış ennı en- ]uyu parça parça yırttımı uma namazına uç ıaat kalmıştı. u .. . . • ·w· • . 
lu;.n almaklıg:mı e~r~ttı. Ben hemen de· den daha iyi bılen hır adam daha bula- ! - Defol git buradanl diye bağırdım. herif bu gcvezeliğinde devam ederse ak- ~n ı~n d~vet ettıgımı unuttum. Zı:afet 
mincek yaptıgım gıbı yıldızları muayene mazsınız, geliniz de her ne yapacaksanız Ömrümde belanın böyle püaküllüsüne, şama kadar bile başımın traşını bitire- ıçın hıç bır hazırlık yıtpmadım. Bır az 
ettim. Ve babanızın o gün ve o saatte 

1 

evvela yapacağınız şey hakkında benim 
1 
çam sakızı gibi yapışkanlısına tesadüf et· miyecekti. Bir an evvel baıımın traşını sonra hepsi kalkıp gelecekler, beni rezil 

kan aldımıaıının hayırlı, uğurlu bir it ol- fikrimi alınız. Ben sizden çok memnu- 1 memiştim. Bütün vücudum tir tir titri- bitirmesini rica ettim. O yine usturayı bir edecekler, dedi. 
aadığını gördüm. Gördüklerimi kendi- num, siz hakikaten hoşuma gidiyorsunuz. yordu. Berber hiç ses çıkarmadı, sadece çeyrek kadar biledi, biledi sonra, gelip Berberin bu laflarını duyunca içimden 
Iİne aöyledim. O da .11özlerimi dinliyerck, Madam ki öyledir siz nasıl olurda ben-

1 
uaturaaım kayışın üzerine bir çok sürt- başımın küçük bir yerini daha traş etti, çok sevindim: 

• sün kan aldırmadı, iki gün sonra al- den hoşlanma:zaınız} Babanızdan gördü- 1 tükten sonra baoımın bir ka, kılını daha caceleniz hakkında endişeye düştüm. _ Merak etme, dedim, ben bugün 
dırdı. Kana kazasız, belasız aldım. Baba- ğüm iyilikler hürmetine size karşı sabırlı trnş etti. Lakin yine dayanamadı, söylen- eğer acelenizin esbabını bana bildirirse- davetli olduğum için, evde bugün hazır-
nız bana hem teşekkür etti. Hem de na- davranacağım. meğe batladı: niz sizin için çok hayırlı olacak. Babanız lanan yemekleri yiyecek kimse yoktur. 
dıatım için ba~ yüz parça altın verdi. cArnan amnn aman I> diye bağırmnğa Acele işe ı ytan karışır, hatta cElaccle bnna sormadan hiç bir iı yapmazdı> di- Onlan sen alırsın, götürüp arkadaşlanna 

Artık dayanamadım: başladım. ene laf anlamaz insanmışsınız MinPşşeytan, İlcttani Minelrahmanı der- ye ilave etti. peşkeş çekersin, yalnız fU baf1tntn traşı-
- Siz.in gibi bir adamı tanıdığım için yahu 1 Size yalvarıyorum, çabuk başımı l ter, tiz reftar olanın payına damen dola· Artık bu herifin elinden kolay kolay nı çabuk bitiriver de... Bunun üzerine 

Allah babama rahmet etmesin, dedim. tra~ edip beni kendi halime bırakıntz çe· ıır. kurtulamıyacağımı anladım. Bir defa da berber bana teşekkür etti. 
Berber gevrek gevrek güldü: küüp gidiniz, artık sabnmı tükettiniz! Siz beni ehemmiyetsiz bir adam sanı- işi tatlılığına dökerek halletmeği tccrU- _ Upklara emir verinizde, dedi, ye-

- Ben sizi aklı ba11nda, bqı da yerin- Ayaldannw öpeyim artık ausunuz.> de- yorsunuz, halbu ki benim bildiğimi kim- beye kalk~tım. Çünkü vakit geçiyordu. mekleri buraya ııetirsinler. Onlan bir de
de bir delikanlı sanırdım. Galiba hasta- dim. ae bilmez, gün geçmez ki bir padiıahın Km görmek hreatmı kaçırmm diye yü- fada gözlerimle göreyim. Upldara emir 
Liuuzdan dolayı aklınız bir az oynamı§ Eğer bqım ıslak ve sabunlu olmasay- veyahut bir vezirin baıile oynamayım. reğim tıp tıp atıyordu: verdim. Hemen yemekler getirildi. Ber-
olacak ki, saçmalıyorsunuz. Maamafih dı, ayağa kalkarak, herife bir tokat in- Hiddetle kalkan ziyanla oturur, siz böyle - Rica ederim, dedim. Elinizi bir u ber yemekleri görünceı 
ma mazur gömelit Çünkü hastasınız. dirccektim. Berber gilya beni okpyıp tes- dütünmeden t.apnm•dan bir ite atılıraa- tez tutunuz. Size acele itimin esbaban 

Yalnız bu kadar aceleye ne lüzum -.ar kin etmek iatiyormuı gibi eliyle mtuna mz. neticede o itten ......... ol~ eöy14Yqim. ~ ........... -~-· 

bunu kendisi söyler. 
Zola bu uzun silsileyi bitirdikten aon,

da romanlanna hekimlik kanıtırmaktall 
bıkmadığı için, cDört belde> .U.ile!indell 
Lurd kitaba da telkin ile tedavinin bütÜJI 
haatalıklar Ye billıaua cilt haatalıklaıt 

üzerine teairinin bir tefairi olmuttur . 
Edebiyatm hekimliğe eirmeainin be" 

kimliii 9CVdinnek İç.İn büyük fayduı ol
mupa da edebiyata bekimliii bu ka~r 
derin olarak getirmenin bir tehlikeli .,.r
dır. Zolanın kitaplan timdi de yenicleP 
bUJlıyor ve onları okuyanlar hal& ço1' 
bulunuyor. Halbuki onun ehemmiyetle 
tasvir ettiği dejenereler nazariyesi fiındi
ki hekimlikte pek daralmı~r. 

Hekimlik, her ilim gibi durmadan iletİ 
gider ve ilerledikçe fikirlerinden bazd•tl 
değişir. Edebiyat kitapları ise, gerçektell 
güzel eserler olunca, nesillerce kalır ~ 
ilimde artık rayici kalmıyan nazariyeleri 
birlikte taşırlar. Edebiyata ilim karıtl1'' 
manın tehlikeai de bundan gelir. _

1 
Onun için roman1arda sadece rnaP" 

yarmak daha doğru olsa geTektir. s.Jo
nt%. Tevrata, ilmt hiç biT iddiaSJ o1rnadıi1 
için uzun uzun ımrlardanberi blll ea eo1' 
okunan nmıan odur. 
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4 
Geçenlerde. yazmı~hk. Arjantin ka

nunlan. yabancı artistlerin 21 yaşını dol
durmadan memleketlerinde çalıımasına 

Bizon f k ki E'J• • J kf müsaade etmemektedir. Ancak bu kız-
S an ÇI aca ar, aırneye gıaece er larm elinde ailelerinden resmi bir mil-

Kapı açılır açılmaz 

Kızılcnhnmam, 15 (A.A) - Ebedi Şef 
Atatürkün knzamıza gelişlerinin 20 ınci 
yıldönümü olan 16 temmuz günü, yann 
burada merasimle kutlanacaktır. Bu 
münasebetle muhtelif eğlenceler hazır
lanmış ve bu arada pehlivan güreşleri 
ve cirit oyunlan tertip edilmiş bull1Jl4 
maktadır.. Bütün knza nahiye ve köy
lerinden bir çok heyetler ve halk bura
ya gelmiş ve parti ve belediye tarafın.. 
dan rIJlisafir edilmişlerdir. 

tornanı ge/ince şehire muzafferen gireceklerdi aaadc lciiıdı olursa iı değişmektedir. Üzerlerinde ince tül, çıplak ayaklarına sedef 
So Bir lcaç ay evvd meşhur zenci dansöz ta.kan "O/arın yuva ofJug" U iki SlTa gene 

Arıcılık kongresi 
~:tledi~; .... :_ "b" M • b 1 LJ lla h ih · ı· d- - Joze·(:!_ 0 - 1-enn· başına gelen mal!'l.mdur. T Edirne, 15 (A.A) - Tı-akyada giıtik-ltlte. ı. ....... -. gı ı arı.na. sarayın u ça ışb~ an uzun yı r er ı tima ı UfU• ıuı ~ u d k • 

'Öyl qPısının sırrını k.asden Rccyoya nerek saray h~inesinden mühim bir al- Yanında 17 - t8 yaşında bir yığın güzel Ve güzel kız me Y ana ÇI fr çe genişliyen ancılığın daha ziyade ilet'-
cınerni;ti. bn para ıtokunu depo etmişlerdi. Mai- Macar luzlarile Arj:ıntine gelen Jojcfin lemesi için 937 ve 938 senelerinde oldu

4 

;;- Cidceeğim.iz yer daha uzak mı~ yetlerinde kendilerine ölünceye kadnr bu kanun yüzünden ilk tenailde figüran- Bir çqk Mwrlı genç kızlann ortadan , lıır. ğu d gib~ ~:sene de yedi ağustosta Edir-ll 
·~Yo, gcnır kızın 'bu eualine: sadık, macera ~even haydutlardan kuv· az kalı:tılJ ve yanındah kızlar hemen bir kaybolması da bu dedikoduların geniş- Kahinler onun için mabetlerde bir çok ne c Ö~c vilayetlerinden gelecek el 
-. LI kadar ancının iştirakiyle bir kongre ...._.. '""Yır.. YallaşllL Diye cevap vetli bir ordu varc:Jı. bekçi ale mcml~etlerine iade edilmi~er- lcm~ine yer verdi. geceler ateş yakarak dııa ettiler. t 1 . -""- F op anacak ve bunu gene Trakyanın 

l.o,.ıe ~at asd mesele meyhaneye sizin Ve eğer istemiş olsalardı der'hal bu dir. Filhakika Mısırdan Ak aıJc ve en güzel Bütün ad~ar:. gözyqlan ve dual~r dört vilnyetinden gclecek gençler jçin 
Lı gcı,ç bir delikanh kıyafetinde ve kuvvetle sarayı basabilirdi. faknt Sebas- Son haftada höyle ibir vaka da olmuş. kızlar ortadan mr olmağa başlamıştı. Bu- fayda vcrmedı. Guz:el Zaran, bunak vezı: ı 5 gun·· d ed ek b" __ ,_,_ k "'le ..L. ... evam ec ır anı;;w.& ursu 
1c ~·qnızda "'1lray muhafızı üniforması tiyano böyle bir harekete girişmek için Avrupadan Arjantine Bocnos-Ayresteki na mukabil Beni Isailden biç kaybolan Hıı.runun güzd kızı Zaran nihayet gözle- takip edecektir. 
~:r~eniz bümem muvafık au~ münasip .zamanını bekliyordu. büyük gazinoya gelen on altı Mnc::ır kı- yoktu. rini fani dünyaya ebediyen yumdu. Kongre ve kurs hazırlıvına b lan-

flQa haneıle smdu: O ..• Karbonopsinaya. .. Kömür gözlü zından müteşekkil bir revü heyeti ilk Mısırlı genç kızlar ne oluyorlardı? Bu kora haber bütün Mısırda büyük mıştır. Ancılık bakımınd:O b~ yıl 
&il~ ~eden muvafık olmaam.- sa pek dilbere Yaad etmişti.. Başına imparatori- temsilden aonra 4 luu polise teslim etmek Velidin Beni lsraildcn olan kara kaf- bir matl'.m yarattı. Ddi.kanlılar onun ~anı Trakya için çok verimlidir. 
~"ti. Ünifoımanm hem de kumandan çdik tacını kendi elile geçirecekti. mecburiyetinde kalm~tır. Çünkü polis tanlı maiyeti tarafından mezarlık sara- ile, güzdliği ile mütenasip mUhteıem bir • 

1 ~ayor musunuz? Halbuki timdi sarayda bir bqka im- bu kwann henüz 2 ı yaşını doldurmam1D yına kac;ınlıyordu. cenaze alayı tertip ettiler. Esrarengiz bir zırhlı · 
~ E\·et atnma ... Arb.mdak.i siyah pe- paratoriçe vardı. olduklarını anlayınca. onları hemen yaka- Velidin sarayında tek bir Beni IsraU Hepsi de mezarını gÖzyaflan ile .Wa- Londra 15 (A.A) _ Deyli Telgraf ga-
~ btnıu meraklı gözlerden sak!ıyor.. Bu vaziyette bir hükümet darbcSi Se- lamı~ ve bir manastıra götürüp bırakmış- kızı yoktu. Buna muknbil bütün erkek- mağa .and içtiler. zetesinin deniz muharririnin bildirdiği-
tDI, .... aonra bir saray muhahzınm Koca bastiyanonun istediği neticeyi veremez- tır. Kendilerine: \er Beni I:ır:ıildendi. O gÜn Velid. kendmni Mısır mezarlı· ne göre Jokosukada Shokaku isminde 
tİip~ meyhanesine 1Prmesi belki de di... - Sizi yanınıza birer bekçi koyarak Y nkup evlatlnn. Mmrlılann şehir için- ğının hakiıni ilin eden dünkü serseri, büyük bir harp gemisi denize indirU-

~k~tı çeker, Dostlamnıza uırar Terir, Bu ıişi bir müddet için geri bırakmak hemen memleketinize göndereceğiz. O de kendilerine reva ,gördükleri ezanın, büyük bir kelepire konacağı sevinci için- miştir. 
do] 11 rneyhanenin içi çeşiali rnü~eri ile Ye batti fi.ipbeyi çekmemek için yine bir zamana kadar burada kalacaksınız, de- esaret ve tazyik politikasının acısını on· de maiyetine yeniden iki yüz kişi aldı. Muharrire göre bÜ gemi esrarengiz 

Udur. müddet için Bizamt:uı uz.a1dqmak la- mi'.jtir. lann en p,üzel kızlarını kaçırmak, onlarla Bıınlnra da yine siyah kaftanlar: Korkunç bir zırhlıdır. Deniz inşaatı hususunda 
itti!-. Si2 Sebastiyano ile bıı çe§idli müı- zım geliyorda. Fakat .kızlar kapatıldıkları mana.shr- tabesabah eğlenmek suretile çıkarıyor- külahlar giydirdi. Keskin baltalar, ka~ın Japonlar tarafınaan gösterilen ketumi-

er arasında mı konQfU)'Orsunuz) Sebastiyano bu akşam buraya, koca da çok durmarmşlar, polis gönderme mu- lardı. topuzlar verdi ve mezarlığın kapılannı yet dol:ıyısiyle bu gemi hakkında fazla 

a_-. lia:yır .. lçericle ltaauıil odalar var.. göbeğin meyhanesine İlte bu son karan- ':lmelelerini ikmnl ede dursun kızlar bir Mezarlığa ancak ölünün içinde bUlun- bu suretle &1u bir muhafaza altına aldır- maH\mat almak kabil değildir. 
~eyhane evvelce bir batakhane imif.. 111 arkada'1anna bildirmek. için gelmişti. kolayını bulup manasttrdan SIVJJDUflar duğu tabutu t3~ıyan dört kişi ile ölü sahi- dı. Bununla beraber cemi donanma er-
~· tröbe1c burada epi maceralar ge- o.La eVYel Teol)'llllln konağmda Te ..-c hiç bir ir bırakmamlf,lardır. binin girmesine müsaade ediliyordu. Cenaze a1a)'1 yola ~ık.mı, gdiyordu. ldiııı harbiye heyeti Bahriye nazın "9 

lf... kendi aralannda kararlaştırmışlardı; Bi- Şimdi Arjantin poliei geceyi gündüze Başka gireceklerden de aynca charar• Velid, arkaSJna en ağır elbiselerini giy- imparatorluk hanedanının iki azası h ... 
R__ ,. %Ul'UDda denize .;-.1: .. n.1:,,., . • bu -• '-d.-=>'o. birden kafuanı dile yumruk- zaMta Yengeci bınlbcaklar n kendileri, katarak bu dört Macar kızını aramakta- alırurdı ve bunlar, ölü gömülüp tekendi- mi§, haş~ kendine mahsus olarak yap- ............. &&&416-' ıçtn gcua-
l.., f il b ı. __ r. .ı __ ,_ d Bü .. 1 k ••- ta • 1- -re 1 . k le d -·'- d. • . tahbna kur-:'-u• nin fevk:alAde bir ebemmlyeti hah o1cf114 tara tarlan · e eraoer c.airneye ~ile- ır. tün mem e e""' aum ... 0 ---w • en c;ı ıncaya a ar ~ı nezaret altında hr ıgı tacı geç.ırmı~ wm ,,. 

L -.. B.e.n, dedi, çok aeraem hir adamım cekterdi. dil.mjştir. tutulurlardı. Bu itibarla Velidin sarayı b ltli d ğu aşikardır. Bu gemlnin 1938 seneslft-
"t. S _ c yor u. . _ • de tezgaha konulan 40 bln tonluk Ut 
dt '. ~- meyhaneye nımd gireceğinizi Ve zamanı geldiği zaman, Edimec:len esrarengizliğini muhafaza ediyordu, kim- Haman da, lı:endı tnhtı uzennde ve et· d'"rt hlıda b" . b' ta 

ltıınd '- M . _, veya o zır n ın veya ır yya-
.. ;..,. enneti düşündüğüm halde oranın de alacaldan kuYVctle Bizan91 içinden de- J sır se o~d!l neler o1duğunu bilmiyordu. rafı muhafıilarla sanlı mevlu ııımııtı. g . . lm .htimall -'·-
""<.ll , re emısı o ası ı vaı:uu-. 

'e arka kapısuıı tınuttum. i'il, dışından muhasara edecekler ve teh· V clid, hemen hemen Mısır hükümdan Cenaze mezarlığa geldi. 
......... Arh hımıı mı varl re muzaffercn girerek ida~yi ltat'i ola· kadar zengin olmıqhı. Mezarlığın kapısını kapalı gören deli- Mısırda askeri 

•ı;ıı-. Var ya.. Fakat dJşandan eçılıp rak ellerine alacaklardı. H . . Hnman: kanlılar haykırdılar: hava fİmanı 
tiıtlıladığı.nı bitmiyorum. Bir \erre tec- Böyle lıarelcct etmekte b,..,h birse- a!"IClye 03Zlrl -Görecebin.. dedi Daha :neler ya- -Knp1YJ açın, Mısınn gözbebeğini... K h' l ( 
·~ ...,.. a ıre 5 A.A) - Mısır hükümeU 
hL edenz. E.ier kapalı ise ilk önce hen bep daha vardı. Biuns ha1k1 gu-rültüle At .. ı nada fl ld 'P:lCağım Mı::ırlıların '"mdi parasını alı- Vezirin kızını ebedi mekan1na götürcee- 1'-k d . . d k ~ ~ y J ) .,... 1:> en crıye cıvarın a ilin Mnriut gö-
l. olarak meyhaneye girerim. Sizi oahrdılı ihti1alleri çok severlerdi. Vr Ci r vorum. Yı:nn saltanatlannı ellerinden ğn. !ünün sahillerinde bilyük bir askeri ha-
""'4 ~Önünde hınkmm. Sonra içeriden böyle hareketlere derhnl işt~rak ederlerdi. _ CASTARt.ı.FI 1 İNCi s ntFEOE _ :ılacaf,ım. Burasının cFiravun> u olaca- Muhafızlardan biri cevap verdi: va limanı ihdası imkfuılarını ara~tırmak-
~ tırn. Asıl ve en mühim no1tta ba -gece T o tarasın son bükümet dıırbesi sessiz ol- mc1nıiş hulunduklan bildirilmekte- ~ım. Uyuz ~şeğimle turfanda knvunlan- - Cenaze sahibi kimse 0 beri gelsin. tadırlar. 
~ latiyanoyu orada bulup bu!nuyaea- duğu icin halk arasında: dir .. mın yağmalanma!'mn hC3abını Mısır pek ihtiyar ve bunak vezir. 1(1zının ölümü 

~ noktasıdır. - Hiç böyle ve kan dökülmeden, Atina, 15 { A.A) - Bu sabahki gazc- "'.mhnh ödiyecek. Ben onlara hiç yeme- ile bir ht Fazla bükülen beli ite ilerledi. Kont Ciano 
Çiinlcü 0 ~llkşam ı;elmez:... alay olmadan ihtilal mi olur. tc!cr. aşaL'ldaki resml tebliği neşretmek- 1il:.leri bir meyveyi tatbrmak istemişnm. Ce · h'b" b · 1( San SCbastiea IS (A.A) - Koot Q. 

\'.':'Zararyok ... Benmeyhaneninyerini Şeklinde b,.,_.utsuzfu1daY uyandırmı•· t-.:1•-"er.• Xısmct olmadı. Simdi bic; görmedikten" - nazenın sa ı ı enım. apıyı ano Te ma1yeti bu 11abah saat 9,tO da 
"ı - ..,.. " \."UU"l neden açmıyor eunuz?. 

~- ~ri Rİrmek yolunu öğrerıeyim. B:ı ge- h. Büyük bir fiyaka. ile ,Üre gird'kleri Mısır h::ıriciye nazırı ekselans Abdül- bir beliiy1 tadacillar. Vittoriaya hareket ederek ... t 1 1 do 
"" ol Muhafız yalnız ycziri içeri alda. Ona v· · _.. il M d 
lhı '1'aza bqb bir gece ve bu aefl'!r D.JDBn İçeriden ele kendilerine çok taraf- fcttah Yalıya n""" 11 temmuzdan <>n üç ** ıUonaya Ye 0~aa tayyare • e a rİ· 
-... .. L ~ doP,ruca Velidin huzunma götürdü. d h 
br-.t:aız etmeden k..dim gelirim. tar bulacaldannt umuyorlardL temmuza la.dar Atinaya ynptığı ziyaret Mısır hu""ku""mdan K-t.us t" Nı'l uz-er·ın· V . M d h I e areket etmi,lerdir'. 
" ,w.;> ... ezır, ısır a ve e e mezarlığın için- BAY DA ır A J 

lçİıı ec:,o: bu genç kızın earayda oynamak Sebastiyano, bu gece İşte buradal:i csnasınca Altes veliaht tarafındnn ka- den muhteşem saraymda dört bzışı ma- de böyle bir sarayın bulunduğundan bi- ~D YE 
~ ftluhını rol ve vazife alacağım Sebu- arkadaşlanna bu kararını bildirmiş ve bul edilmiş ve bşvekil B. Mctaks:ıs ile mur bir aefah::ıt hııyab yaşadığından, ve haber olduğu için şaııllamışb. Yugoslav maliye nazırı 
~ e.nonttıı .ıözlerinden anladığı için ona ertesi günden itibaren naun dikkati 3örü'jlllelerde bulunmuştur. En yUksek tebaalannın i~leri ile sadece vergi almak- Velidin heybetli sesi ile bir az kendine ile görlştiL. 
~~çok hürmetkar bir tavır alıyordu. çekmeden .kafile kafile şehri terk ederek bir s:ımimili~t h:ıvası içinde cercynn la aliıkalandığından Vdidin mezarlık or• geldi. Paris, 14 (A.A) - Daladiye bugUn 

ı ihayet meylıaneJÜn önüne geldiler. Edirneye gitmelerini söylemişti. eden bu görüşmele.r M1S1rla Yunanistan tasında kurduğu bu garip saltanata aldırış Phipps1 •ve müteakiben Yugoslavyanuı 
, ~r:.: ı_I LJ d R K b V• • k" 1 b 1 hükümetlcrini bn"'lıyan ananevi dostlu- b"ıle -tm"ıyordu. -Ey Nil diyarmın göz'bcbeğl olan gü- u 1 h d d oıı ~ - lııı; ım tııı; ım olu idi. ecyo oca gö egı ıse i ·ı gün evve o pa· «o ~ l z , aris orta e çisi azır ol uğu hal e Yu .. 

t. labalığı müıteri zannediyordu. ra ile Edirncye yoll'am~. Koca gübek ğu ve bu iki memleketin kültürel ve ik- Hükümdarın ihtiyar bir veziri vardı: ze .• aranın babası .. Ey zengin Mısır ül- goslav maliye nazırını kabul etıniştir. 
'"lalb·-' d ,.._ tısndl mUnnscbctlcrinin dmma daha z.i- \csının harac1 ile hazinesi tıklım tıktım _ 
~ .u.ıı;i 'buraya yabancı bir adam gi- ora a uti büyük ev Ye iki büyük meyhane Harun: ----
.~d c· bil --'- L · 1 k yade inki.,, ... fı mnksadiy1e iUmat vcrid do1u olan vezir Harun. Kmnı kara lop- on~v.oy 
~ 1• ıne ı e otura~ yer bulama- 'g:l?a ayııca h. r- ihtiyar Tczir, bütün saadet ve hayatını ~ 
~ .. ç1kardı. Daha akşamdan Sehastiya- Edimeye glclecek o!anlaT İfçİ kıyafeti iş bcraberliğinc devam hususundaki tek kızı olan yinn.i yaıındaki (Zaran) a rağa vermeden önce bize onun güzellik Mezba!ıası açılıyor 

"llıı d l ._. ... ~ kl d müşterek nrzularını teyit eylemiştir. ~anı ve senin servet ve samanınta mütc- u .. -ıyakanııı ö--L ko-,ulinde gn-..:ı 1't , a am an oir <müşteri> Taziyetin- ue ıı; .... ece er i. bai'Yl:ımıştL 0 
..... :l nJ.t:A. JI -- ......_ 

012ra • 1 d t v 1. _ y d ! Atina, 15 (A.A) - Yahya pa~ıı öğle nasip bir baç Tereceksin. b; .. me7 baba yapılmır!?r. 3000 liraya M-
~ Yı ı§ga e iyor ar ve parasız ola- r..aroonopsin3, unani!tftn an ge miş Zaran çok güzeldi. O kadar ki bütün ,. ~ y· 

t t- •- •--d d l b 1.. d ı üzeri .Mısıra hareket etmiştir. ihtiyar vezir hayretle sordu: kan bu mezbahanın ~:ı~ft• merasimi "ltdı.,, va~te 1U11 ar iı;;iyorlar, eğleniyor· zengin, ~nç Te u ir 11:a ın l'o ünü oy- M:ıs1r üzerine tltrerdi. ~ 
u---L Edirnecle kendwne bü·.:!L bir ~···~~···~••••••••••••••••-•••••••••••·••• Adına k 1 d Ş - Baç mı?... yakında yapılacaktır. r 1 .,........., yua. BİRİMDE no#taın yo.: §ar ı ar üzmüştü. airler, her •--~- m--,.•~• ... ..:ı .. :. 

L.; .. d" nız bu meyhanede degı ... l, Bizans konak ve bir de büyu .. k kilisa v.ptıracakh. U' iV : Lan<>İ gu-.. al b" · • k • d"k - Ent. •• On bin akçe baç... ~ IU:l.UUU&"ııı;P&a&UM • .. , ı- • ,~ • .., -. ır şeyı tasvır etme ıste ı -
tıın e buna benzer bir çok meyhanelerin Biz:amtan gidecek haydutlar Ue sözde LJJ GÖS'J'EREN 1lliı.Gi-: leri zaman bu şeyi (Zaran) a benzetir- - Siz kim oluyorsunuz} Bu hakkı De· Körfezde vapur 

~~tileri de hep onlardandı.. ~ olarak bu ilci yapır.m inpanda çalı- DİR.. ~ terdi. reden alduuz. •• Hiç ölüler için baç verilir gezintlsl 
~llld~~d.'. İcap ettiği zaman toplu bir '?acaklar, böylece d!k:lcati üzerlerine ÇCk· Sc\•gili çocukfar.. : Zaran, Mıs.ınn bu en güzel kızı güzel- mi~ 1zmir muaHimlerl tertip ettikleri 
11111ltı butun kuvvetlerin el altında bu- memİJ olacaltlard1... Okum:ıya hevesli, C:ıkat ldltıp nln- ·.: 'iği Mısır şairlerine güfte, seei Mısır sa- - Madamki itiraz ediyorsun .. On bin vnpur gezintisini 22 temmuz cumartesi 

lı 11
81 idi. _ •r P.:'Dl d ı · yerine yirmi bin akçe verilmedilcre me- ~<;amı yapacaklardır. Gezinti için ma-ıı 8 ~ - mıyocak ltarllcşlcrini.z için okudu-: :=en e erınin mızraplarında beste olan • 

l..· er hangi b" "hrı·1 h k t" k * b N"l d" zarlıgvm kapısı arılmnz. Bundan baska arif idaresince Efes vapuru kiralanmış-•ııı 1• ır ı 1 a are e ı yapma - - i:runuz mektep kitaplarım çocukE u 1 ıyarı perisi... Birdenbire hasta· ,. · 
~o~ "~rn olan en b~lıca vasıtalar para, İWGELİ~ fi'.~ PU (t}}L Ü Esirgeme kurumun.'1 vcrirs<'niz Bil-: landı. Gül benz.i soldu. günden güne eri- mezarlığa yalnız kwnın tabutu ile sen ve tır. Gezinti cumartesi gecesi saat 8.30 
~ Pek ve aad·'· · la d B nl 5 Lo d 1 ·· İ 1 ·ı· '·-d 1 : d M 11 tabutıı t,....,,.,.cak dört kişı· gı"rcce.ktir. s ..... da hareketle gece saat ikiye kadar kör-Cl.ttj ı.& msan r ı. u ar e· n ra, 5 (0.R) - ngiltcre mnira - &:ı ı nrNJ aş arınızı ~oğaltrnış olu.r-: i... '!Sl1' ı ar onun için pııtlanna en bü- ...,,.,, - ..,.. 

() ihnoda vardı. hğı birinci lordu Con Stanley vefat et- sunuz.. : yük adaklannı adadılar. Mmr delikanlı- ka gire«"kler de ell~er akçe verecekler. fez dahilinde gezintilere devam edecck-
"e H . ·d· 'k" ıc· k d j '''' • ••••••••• •• ••••••••••••••••••• •••••; c- 1 Za ka d - d 1- ür • msti ı. ı ı es ı ur sarayda mistir. Lord 61 yasında idi. lan. ~vinin etrafını cözyaşlan ile suladı- uze rıının ar sın aı. gozyaşı Öa.cn • 

~.... --- - -- - t b - - - E - - - delikanlılar için bu dli akçe biç demek- Bir çocuk yaralandı . 
iİQ/7-../77777./7,77//.7./7.zJ z yı?p~n ııı.r irden bir hayret nidası yük-ı - veL. dedi Fakat çabuk olsun. Bir tir. Mersinlide bir b.za olmUJtur. (İzmir 

))EMIR
Z.7ZMZr/////.A//7.J"l.TL/'.zJVA7..7...7///.271 s~lltılcr: sa::ıtc kadar bu küçük şeytan kendine Vezir Harun etrafma bakı d 304) numaralı kamyonun arkasına tala-

SKE ~ -A. A._ Bu de1iktın1ı bir kadm imiş! gelmiş olmalıdır. Zira onun sorgusunu . . • . n L lan Aziz öz Sakız adında bir çocuk bir 

..... 
Büyük tarih romanı R ve macera 
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b Atına '-
erab teıı:~ atladı... Arkadaşları ile 
't er karanlıkta uza.kla,tılar. 
b anı ~ınaw idi. 
~O~· 

tl~İli .. l ate, ettikten sonra süvnrinin 
l"orıtın Unii gönnüı. mepleleri yaktuDUf.. 

y olduğu yere yaklaşmışb. 
bir r~ın.. gelip te eğadiii zaman boiuk 

~?yad! 

§erken başında hasıl olan yaradan çok 
kan .zayi etmesi onu baygın bir hale ge
tirmişti. Ancak bu vaziyette onu yakala
mağa ve b3ğlamnğa muvaffak olan uşak
lar onu otele götürdüler. 

Kral on dördüncü Lui, Rourjın ::ıdam. 
larını üstleri b~ları kan içinde ve yara
lı bir halde görünce sordu: 

t>- a &eri fırladı. 
~ L• - Sizi bu hale kovan nerede? 
1 qınc; .- • • • JI 

"on g omuzuna gınnıfti. Bir onbaşı cevap verdi: 
f'-. ..... " O halinde bile lendisiıü müda-

".,.l)'ord - Işte bu küçük şeytan!.. 
b u .•• 
"~il • b - Bu delikanlının ilzcrini arayınız ve 
'- h 1j oğuk bir küfürle emir verdi! ne bulursanız bana veriniz. 

?.. ou :rn ı 
lin.,, B e unu yakalayın .. Otele götü- Kralın bu emri derhal ifa edildi. Ya-

tılltt) '"1k.IJ. lulınç darbesinin acısını ondan rahnın bütün ceplerini boşalttılar. Vesi-
l.,,on 1l~~a&ınıı görsün.. ka, evrak namına bir şey bulamadılar. 

it. u duc:t·· ·u 
~Çek ~ ug yerden ve atın altın- Yalnız içerisi altın dolu bir kese ele ge4 
~=:k_çıkardılar. Faltat bu işi ya- çirdiler. 
,._ ~ 1:1'çı bir kaç yerlerinden - Belki göğsüne falan sakladığı bir 

ıle Yaralandılar. O_ Bir Şt?Y vardır. Ceketini açıll1%.. 

R07.al'j, bu sayhayı duyunca boğuk bizzat hen yapacnğım. Kımınm dınde yalın kllınç. belleri al- aralık yere düşmüş ve Uç yerinden ha4 
bir küfür savurdu. Rozarjm bu sözlerine kral kaşlarını bD kemerli, kafaları külahlı, bakıılan fil yaraJannuştır. 
Kralın önünde bir kat daha mahcup ç:ıtarak şu cevabı verdi: korbnç adamlardan ürktü. Ve anladı ki ~da. şoförün suni taksiri olmadı-

olmuştu. - Binbaşı efendi. Zannederim bura- tekrar itiraz edecek olursa yirmi bin ak- ğı anlaşılmıştll'. 
O demir maskeyi yakahdım zanne- da emir verecek yalnı.z ben olduğumu çel~ baç.. Kırk bin ilçe olacak.. ADAGÖJIE 

derken meçhul bir delikanlı tutmuştu.. unutuyorsunuz? Kabul etti.. Köyllnde bir 
Dnha sonra kendisini yaralıyan da de- Kralın bu sefer sert ihtarı beklenme- Kabul etti amma, Mısır bükümeti için- lursızlık..-
mek bir kadındı!.. dik bir hadise yarattı. de adeta bir hükümdar gı"bi hükümran Ödem.işin Adagün:e köyünden tbra-

Homurdanarak söylendi: Rozarj, gerek {azla şarap içmesinden, olan bu adamın nasd bir !hakla burada him Durkudun e\'inde bulunmadığı sı-
- ttzerindekl vesikaları, kAğıtlan ka- gerek aldığı yaradan, gerek bu son ih- yerleştiğini ölüleri ne eali.hiyetle bara rada belirsiz bir kimse kapu kilidine 

çan arkadaşlarına vermiş olacak .. Kim· tardan fideta çıldırm~ gibi bir hale uğ- yerleştiğini, ölüleri ne aali.hiyetle haraca anahtar uydurarak içeriye girmiş ve ba
dir? Arkadaşları kimdir? Nereye kaçtı-- radL Deli gibi bir kahkaha nrlath .. Saç- bağladığım öğrenmeğe de azmetmilf:i. zı eşyalar çalarak kaçmıştır. Suçlu aran-
lard. B~ü1n bunları ay1ldığı :zaman ben lanuhranını yo~~ağa b~dı. Sonra bir sinir O gÜn. Velidin kara ıkaftanlan Beni maktadır. 
on an ıı;.o ayca öğrenirim. Benim usulüm dbL ıçuıd; sırt üstü yere yuvarlan- lsrail upl:lan, güzel Zaranı verdiltleri ita- MUALIJNLERIN 
karşısında ç~zülmiyen dil, söylemiyen ra toprağı gözya~ları ile sulamak için esir-
kimse yoktur ••• Otelci ise ona aldın~ etmeden hizmet- gemedikleri clliıer akçeyi toplamakla güç Kısa izinleri 

On dördüncü Lui bu mtlddet zarfında çisi Manonun yardımı ile Ivonu kaldır- Bir hafta kadar :iz.in istiyen öğretmcn4 
bap çıltılar. ı ka 1 rd kül 

masanın üzerine U%atılrn~ olan lvonun 
başı ucunda ve onu temaşa etmekle ~ 
guldu. 
Kralın kadınlara karşı zaafı olduğu 

bdar da latil cinsine karşı hürmeti var
dı. 

- FakaL dedi Bu zavallı yaralı ... he
men yardımına koşmak lAzım. .. 

Otelci yaklaşh: 
- Monsenyör_ dedi Otelin hizmetçi 

kadını .Manon onun tedavisini yapar. 
Rozarj kindar bir sesle: 

mış, bir kaç dakika evvel terketmiş ol- • • ereza lL a .. tür işyarlannın :ınu-
duğu odasına .• kendi yatağına götürüp d"~tiyar H~ kızdın~ kd~~-topraga ver- \•afakitley kaym.akaınlann, vilayetlerde 

ıdcn sonra cvıne on ugu zaman ver· maarif müdürlerinin muvafaka · 1 • 
yatırmıştı. d... • • b" 1t • d _ V• tiy e va 

:lvon ayılıp ta kendine geldiği zaman ıgı yırmı ın a :;cnın aC1S1 a yuregıne illerin :iz.in verebilecekleri vekileUcn 

d ğrul ak çölmıüıtü. bı'ldir:l ..... :...t..ı-. o m istedi. Başında hissettiği acı ...... ~...u 
mani oldu. Etrafına bakındL Mısırın içinde bu ne biç!m işti ki bir Çeşmede bir kaza 

K 1 bil k ıd ak al k adam, yabancı bir adam ölülere hakim o unu e ımı atac t cati yo - Çeşıne kiızası kale duvnrları arasında 
t oluyordu). 
U. oynamakta olan iki yaşında Erbakl is-

Bununla beraber ve zorla elini yanı- Yoksa hu adam burada hükümdarın minde bir çocuk, ~ metre yüksekten 
na götürdü. Yanında bir ses duydu: emri ile mi bu garip alış verişi kurmuş- aş.'1~ıya düşerek başından ve vücudunun 

- Ah, matmazel_ Sakın yanınızdaki tu). muhtelif yerlerinden ağırca yaralan-
sargılara dokunmayın... •• Bİ2'MEDJ - mı..crtır. 



SAHiFE" 
L 

Yeni bir muhaceret sahnesi 

Cenubi Tirol 
Nasıl bir yerdir? 

Donanma Cemi
yeti piyangoları 

kaldırılı yor 
-*-Mülga donanma cemiyeti tarafından 

Londrada 
-*

Meraklı bir dava 
Bir müddet evvel lngüterede May- Birinci kordon : C. :r.ı. Ç. SAIJm.t : İ. Z. 

fairde dört genç 5 360 lngÜiz lirası kıy• ~ 
metinde mücevherat çalmak.la maznun At görmek çok iyidir. Nişanlınızı at Rüyanızda zevceniz! istemlye 

1 ak h k alhna alınmı"b. Muha u"zenn· e sız' e ogru ge en gormenız, uwız.. USU--. h.Asılatı tersane inşaatına sarfolunmak d d • lirk .. · okşamışsınız ... Dikkat e..ı'-'-. B --.;w üzere 1917 senesinde donanma piyango 0 ar mu a eme " • k 
keme henüz bitmemiş olmakla beraber ya bu izdivacın sizin için çok hayırlı ola- de aranızda bır kavga çıkması ÇO Bir kaç gündenberi ortaya çıkan pyia- men Almanlar ile meekOn bir mıntaka- tavili nnını altında kırk senede itfa edil-

. · · · • · · b ı d ı 'k" · · · k tt suçlu cağına veyahut ta yakında evinize ha- temeldir. far ltalyanın gimaline tesadüf eden cenu- nın bulunması ıdı. Bu husus emnıyetı ta- mek üzere beheri itibarı hır lira kıyme- un ar an ya nız ı ısının sır a e . 
1
. b' misaf' . 

1 
• . K aka • Güzin Altu 

bt Tirol mıntalcaaındaki Almanların AI- mamen ortadan kaldırıyordu. tinde bir milyon liralık tahvil çıkarıl- olduğu anlaşılllll§tır. Jorj Ernest ~ yır~ ~e sevmç 1 ır ~ ~e ecegıne arşıy • Y 

b Bunl d 400 b' adedi itibari Hering adını taşıyan hırsızlardan bm 23 delildır. At, ayni zamanda ızdivaçtır da. . . ~ •manyaya muhacerete mecbur edilccekle- Roma hükümeti buna karşı ilk tedbir mış •• ar nn ın ald • ·· k dm B' k d ocuk d;ı.,,:ı__,.esl Uç 
-1-i bı'ldı'rmekte wı·.. kıymetinden yüzde 15 ve 20 noksaniyle yaşındadır, zabıtaya Peter Proud adını Bir at satın ıgım goren ~ vey~ ~r- ır ~ ının ç ~............. ah-~ 
nn .. olmak üzere Tiroli ltalyanlaıtırmaia baı· . . . rilmi v ban vermi tir Arkada§ı 24 yaşında Geoffrey kek evlenir .. Atını satan kimse evli ıse retle tabır olunur. Ya elinden m S~ 

Dün aldığımız radyo haberleriyle de ladı. Evvell nahiye ve kazalann isimleri· ıtiban Milli bankasına ve ş e - C 1 d. d b' 'd' B ) Alf M boşanır Nişanlınız hayırlı bir izdivaç cek, ya zevci hasta olacak veyabu& ~ 
Ti ıd 1

- b b'l · · • d'" t · .. · • · · B . B 1 ka da bunlan tedavüle çıkarmış, dig" er oop a ın a ırı ır. un ar , o ve ·· . . 
uo aıd ütün ecne ı enn yınnı or ru degı§tirdı. Bu ıelulde ozen. o zano, bankanın elind d'" b k d 

1 
. 

1 
M f . d K vaziyeti ile size gelmektedır. Atın koyu met ve meşakkattan JrurtulacaktJr· 

h d 1 L t" t ,_ b . . . Ki ş· . kısımları satılnuyarak e ıger azı ar a aı any e ay aır e u- A1 k . tin aaat zar n a mem e .. e ı ers:e mec ur Sanlct - Ulnch: Ortiscı, ansen: ıuzı d P u1· v· al renginde olması bir rivayette izzet sanca : Hatice G 
dildikl · · .... d'L . . b" .. · 'rnl d d kalmıc+... en Streette oturan ma am a ıne ın-

e · · cnnı osron ~. oldu ve bunlar gıbı utun ıaı er e e• . ~ ..... b. · af lmı ak . . D b • 
2500 

. T ı- k ve şerefe ve bir rivayette ise küçük bir 
Cenubt Tirol hakkında Almanya ile ... . Hiç ır tar a satı yar cemıyetin cent au enynın mgı ız ırası ıy- h" .. ked d lildir Belki .. ;.,. ..... ı. Kızınızın yatb}h odayı Ustündela~)I' gıotı. lind k lan d vül' ~•ı.A-1-· • d k" .. h 1 k · · t uzun ve ere e · ~ı..u- && ltalya aruında bir an)a ..... a huıl olmut· h e e a ve tc a e • .•. ı .. na.u..uıuyan metın e ı mucev eratını çama ıçın eı- f l d litlemic"iniz.. Gözünüz.' aydın ... y~ ~~ Bundan sonra ltalyan ükümeti Tirol- GOO b' d t tahvil d ik' nısan· 935 ta _.,_. . ·Ll . . . . f . ] d' nızı aza üzüyorsunuz ur.. :ı-

ın a e e ı - ruu mesaı ett~ ennı ıtıra etmış er ır. kısın · çıkacak üril ·· 
tuT. dak.i tekmil liusuai mücueaatı ltalyan rihli ve 104 numaralı kararname ile ha- Hering, bu hırsızlıktan başka madam Muğla : HUL'O'Sİ BERKER eü ' m · vvet gorece ıeıJf 

Jtalyanın dahili ıiyueti ba1tımından iaimleri luillanmaia mecbur etti. Bu te- zineye intikal etmi§ti. Şimdiye kadar Gabrielle Burley adında bir kadının 2860 Çünkü ~tarla kilitlemek ev°"' 
Cenubi Tirol bugün çok entereıan bir kilde bütün almanca isim1er kayboldu. bu bir milyon adet tahvilden ancak Ri.iyanızda bir ce'\tiz ağacını kökünden meklP. tabır olunur. Eğer 8izln ~ 

İngiliz lirası kıymetindeki mücevheratını "km.. . .. C . y K rmaniy Uzerinden kilitlemi§ olsalardı ai% '1 
yerdir. Fakat Almanlar ruhu baki kaldı lisan hiç 61.100 adedi her sene bütçesine konu1an çalmakla da müttehemse de bu hınızlığı s~. uşhsilnuz.. evızbi b~gacı damlae tevile nirdiniz.. ' 

Cenubi Tirol eıki Avuıturya - ltalyan bir zaman deiişmedi. tahsisatla itfa olunabilmiş ve geri ka- h kk ı_ • • D'" .,_. gore uysuz, asa ır a _.., ........... 
b d d d d A ilh-'---d henüz ta a uır.. etmemıştır. ıger ıır..ı l viz ~ k"'kilnd L .l..u....ıu.ı..JA ı (İmza oknnemada..) u u un a ır. vuıturyanın ıuun an Hatta bugün cenubf Tirol kuabala- lan kısmının itfa-n ise bu seneden itiba- · · " 0 unur, ce 85acını 0 en a.opar-
!'Onra ayan ar 1 e man ar ı ıro nna giden bır" ecneb·ı muhaL'-a'- '-ı· Len• ren daha 17 sene gibi uzun bir zamana 

lt l 1 ·ı Al 1 .,..., lda mazn. un, yanı lord Herber.t Herv. e .. y.ı.n og- mak bo"yle bır' adamla kavga etmek ve ftJ1' 
.... ır.. &: .. lu Vıctor Hervey v~ markız Brıstulun ye- elınız' . den bır' kaza çıkmak demektir. Her Bir nehire girmişslnlz .. Nehrlıı hem hudut olmuolardır. dini Avuaturya toprak.lannda zanneder. tevakkuf etmekte bulunmuştur. Faize '*" ıı..W 

Bugün ltalyan hudutları dahilinde bu- isimleri dem•tirme hareketinden ıon• tibi olmamaları itibariyle hamruerine ieni olan 30 yaşlannda bir genç evvelki hangi bir kavga işinden il:ibetinl dti§U~ bulanıkm.ış .. uzerinize de çamur JJiP 
lunan Tirol katiyen Jtalyan değildir. Bi- .. , hi b" f d . ed . tasfi cürümden beraet kazanmışlardır. nerek sakınmanız icap eder. ~·· Nehire girmek, büyük bJr ; 

kil ra ltalyan hülr.ümeti Tirolda Jtalyanca öğ- ç ır ay a temın emıyen, . ye- Mahkeme, ıahit sıfatiyle dinlenen Val- ALAYBEY: K. L huzuruna çıkmaktır. Suyun buJaıU) Jı!' 
illi. orada ltalyanlar elcalliyeti te§ . et- renmeL ve Lullanma1t m.,.buny" etini' • -- leri için daha bir çok seneler ıntizarı 1 _.,, 

.: .. ~.... .... ter adında birinin sirkatte mll§terek ol- ması ve üzerinize çamur bn "Jf"d "' 
melctedirler. t.: f k t b t db" d tam d mecburl kılan bu tahvillerin itfası, hem _, x... d dı l b' ttan •-ı..ı-•-..:ıı .o....1..clf r 

.,..., 1 • b b' .. k' V ze ... a a u e ır e ran ıman d '.ıu8 ... zannın a r. Ru"yada ellerın' ·ı çırpmft'L ferah ve ..:,_ e ırza veya auu.rı.w.;ı;uen wa ı ıro umumı ar ı mutaa ıp eraay d' h!millerinin 20 küsur sene en beri ....., •u 
h d . ib" ltal I t ,_ verme ı. d istif' d l . Hırsızlar Kueen Straetde madam Dau· rura delAlet eder. Eg" er e11erinizl yan receğinize delildir. ,,

1 mua e esı muc ınce yan ara ers:e- . . mühmel olan paraların an a e erinı . le d . C b . .
1 

.. .. ........... ........................ , 
dilmiıti. Bundan ıonra ltalyan T ırolu mliatem• ve hem de bUtçeye her sene bu iş için benynm ar eşı prens a tzıne ı e otur- olarak birbirine sürtüştürür gibi vursa : 

Veraay muahedesi Trentis ve Trieıtini Jekeleştirmek ıiyuetine bllfVUrdu.. konulan tahsisatın daha milsmir işlere duiu apartmanda telefonla bir daire ki- idiniz musibete delMet ederdi. RüyaJ~flDJZJ ! 
ltalyanlara vermekle haklı bir hareket ltalyarun içinden ve bilhassa cenubt tahsisini temin gibi mühim faydalan ıs. ralamışlar ve bunlann o ıırada gaybu- Torbalı : İZZET JŞJLDAR ! 
7apmıştı. Çünkü gerek ırk, gerekse kül- ltalyadan bir çok muhacir getirtti. Tirola tihdaf edeceği derpiş olunmuştur. betlerinden bilistifade hırsızlığı yapmıı· Bı_, Ze : 
tür bakımından bu mıntalcalar tamamen yerleıtirildi.. Bu ıekilde 1914 seneıinde Tasfiye işini karşılamak üzere muk- lardır. Burnunun ucunun yarıldığını görmek 
ltalyan idi. Fakat bunlardan hemen on nüfusu 30 hin kişi olan Bozen, Bolzano tezi tahsisatın bu tahvillerin senelik tak- Madam Daubeny ile lcarde§i (prenı iyi değildir. Nimetin zevali, rızkın elin-
kilometre ıimaldeld mıntualar da tama· olunca nüfuau yettnİJ hq bine çıktı. sitleri için hazineden İş Bankasına her Galiçin) Londraya avdetlerinde apart- den çıkmasıdır. Kermani ise burun ke- Bildiriniz B T ı di 1 }ardan üstakbeJ -:nanJarının ıoyulmuı olduğunu görmüı· silmesini sünnet olmakla tabir eder. men Alman topralclanna airiliyordu. ugiln iro da kahir ekseriyet gene sene tev · o unan para m 
Tirol dağlık bir mıntakadır. Yer yer ıiv- Almanlardadır. Tirol gençleri askerlik- keşideler için ayn.lmak suretiyle bu ban- !erdir. TEPECİK : RAHMİ 

1 k dan b.rik be b' l' t in Madam ( Cabriyel Barley) (Valter) tilen renlclj kayalı.klar çok güzel bir man- erini ltalyan müıternleltelerinde yap- a ı en ş yüz ın ıra em 
Bir rüya mUtahassm 
ıazetemizin •RtlYA• 

onlan til', sütun_.,: 
edil k · in dostu ve bir çok mücevherat aahibiy· :tara te§kil eder. maktadırlar. Bunlann büyük bir kısmı ece tır. 

B tl ül' d anma ce · t' miı. Bu kadın (Valter) in delaletiyle Iıbu güzel dağlar Avwıturya • Italya da Habe~İltana aevkedilmiştir. u sure e m ga on mıye ı 
tarafından tedavül mevkiine çıkarılan (Hervey} ve (Hering) le taruıtığından hududunda bulunmaktadır. Bu dağların Tirol halkı bugün her ne pahaııına olur-
ikramiyeli piyango tahvillerinden şim- ve bu üç kiıi arasında madamın mücevcenup yamaçları Veraay muahedesiyle aa olsun topraklarını terk.etmek isteme-

Rüyada iki kulağının uzun uzun çın
ladığını gören, halk arasında kendisin
den uzun uz.adıya bahsedildiğini ~tir ... 
Amma iyi .. Amma kötü .. 

: tabir edecektir .• 

Hususi 
• • • , 
: • • • • • 

C . . l i evap ıstıyen er : diye kadar numaralarına ikramiye ve heratı hakkında bir çok görüşmeler vultalyanlara verilmiştir. Cenubi Tirol ita- mektedirler. MANİSA : NURETl'İN EROL 
amorti isabet etmiyenlerden itibari kıy- ku bulduğundan cürümde (Valter) in rıoılc nüfuslu ve halkının ekseriyeti çiftçi Diğer taraftan ltalyanların Tiroldaki metleri üzerine mayıs 940 nihayetine de iştirakı olup olmadığı araştırılmakta· Rüyalannı (RtlYA) rilmuzu ~! 

posta kutusu (361) adresine biJdif•: 
dikleri takdirde kendilerine posta ~ i 
mulassal cevap verilir. Bunun lçiJI S 

olan bir mıntaLadır. b"I · · · d.. t tt 1 · • t ıı; ecne ı erı yırmı or saa e yer enm er- kadar satın alınmak suretiyle itfasına dır. Maamafih bu adıım mahkemede 
ltalya bu ıelcilde ıimal hudutlarını tak- ke mecbur tutması bugün tamamen bita- izin verilmiştir. Hazine elinde olup te- aleyhinde <tÖylenen sözleri tamamiyle in

.iye etmİJ oluyordu. Çünkü Avusturya raf olan Isviçre, Hollanda gibi memleket- davüle çıkarılmış olanlar usulen imha kar etmektedir. 

Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı öl
dürmüş ve korku ile uyanmışsınız .. Me
rak etmeyiniz.. Rüyada bir adamı öl
dilrenin o adama hayırı ve menfaati 
olur. Arkadaşınız kimse o sevinsin. Çün
kü sizden menfaat görecektir. 

Oe hudutlan dağlann hattı içtimamda lerde muhakkak lc.i büyük bir ho~nutsuk- edileceklerdir. Şimdi mahkeme bu meraklı davanın 
keailiyordu. Bu va.riyet ıtratejik bakım· luk yaratacaktır. Çünkü Balzano halkı· Bu tahvillerden numarasına ikramiye TÜyetile meşgul bulunuyor. 

5gönderilen mektubun içinde ;;...r.t; 
5 ~larak yalnız 13 kuruşluk posta · pU- i 
: la konması kAfidir.. : 

dan ltalyanın lehine idi. nın mühim bir kısmı lıviçreli, Marono isabet e<lip te şimdiye kadar alınmamış 
Fakat iıin mü~kül tarafı hudutta tama- halkı İle Hollandalıdır.. olanlar hakkında tahviller üzerine ya-

Sinema Bilmece ve Eğlenceleri 

zılı müruru zaman hükmü mahfuz ka
lacak ve bundan mütevellit neticeler 
hak ve vecibeler hazineye ait olacaktır. 

Fransız Basvekilinin .. 
resmi tebliği 

- BA$TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
rirler, ikisinin de doğrudan dopuya ~l-
man ajanları olduklarını söylemektedır. 

Deyli Telgraf gazetesi, tevkif edilen 
gazetecilerden birinin Figaro gazetesi· 
nin bir muharriri olduğunu yazıyor. 

lngilterede 
ucuz bir plaj 

--tr-
İngiltereni n cenup sahillerindeki 

C'amber Snnds plajına giderseniz burası 
rıasıl bir plaj, diye şaşarsınız .. Çünkü, 
Cambcr Sands kumluk bir deniz kıyı
sından başka bir şey değildir. Kıyıda ne 
kabine vardır, ne de her hangi başka 

bir plaj tesisatı! .. Yalnız, bir çok gazi
nolar ve otomobil garajı, benzin deposu 
vardır. 

Bununla bernbcr, bütün sahilin baş
tan ha.~ yüzen, güneş banyosu yapan 
kadın, erkek, binlerce kişi ile dolu ol
duf,'Unu görürsünüz. 

Hakikatte, burası İngilizlerin çok rağ
bet ettiği bir plıijdır, fakat, barakasız, 
kabinesiz bir plaj .. 

Dikkat edecek olursanız ve biraz plaj
da dolaşırsanız orada adeta denizle ka
rayı bir set halinde ayıran, otomobiller
den mürekkep bir duvar olduğunu gö
rlirsünüz .. İşte bunlar, oraya banyoya 
gelenlerin hem nakil vasıtası, hem so
yunma yeri, hem yemek odası, hem de 
elbiselerini sakLyan dolaplarıdır. 
Burası İngilterenin en ucuz pliijıdır .. 

Kabine vazifesi gören otomobillerin sa
hiplerine ait oluşu bu ucuzluğu temin 
eden b:ışlıca sebeplerden biridir. Oraya 

her kes bizim paramızla otuz kuruş ka
dar bir para vererek girebilir. 

Fakat, Carnber Sands plajının gördü
ğü rağbeti tamamiyle ucuzluğa vermek 
pek doğru olmaz. Çünkü buraya gelen
ler arasında gayet zengin kimseler, hat
ta İngiltereyi gezen veya A vrupada ba
layı seyahatine çıkmış bir çok Amerika
lılar da vardır. 

Camber Sandsın büyük rağbetini an
cak orasının en serbest bir plaj olma
sında aramalıdır. 

Hakikaten, kabinelerden ve her tilrlü 
plAj tesisatından ı..zak olan bu deniz kı
yısında insanlar eğlenceleri ve banyo· 
ları için en geniş bir müsaade ve imka
nı bulmaktadır. 

Yukarıda ıki resim görüyorsunuz.. Biri bir sinema artisti, yanındaki bu artistin rcsmının parçalara aynlnuşıdır .. 

Orada banyo yapanların hazan oto
mobillerini denize sürdükleri, otomobil
lerinin üzerine çamaşırlarını asarak ku
ruttukları, hatti't yemek pişirdikleri gö
rülüyor. Her kesin otomobili kendisinin 
olduğuna göre, bazan onu sökenler ve 
içinden koltuklarını çıkararak gilneşe 

koyup oturaı\lar bile vardır .. 

: .... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fngilterenin gizli polis teşkilatı 

Skotland Yard 
lrlandalı 

büyük 
tedhisçilere karşı 
bir harp açıldı 

ıekil alacağı bildirilerek açık bir teb~ 
savrulmakta ve aynca ıimdiye kaclat ~ 
landa cümhuriyetçi orduıunun da ift el' 
etmiş olduğu ıuikutlerin listesi veribfı t' 
tc idi. Bu bültene göre, Londrada :19~ 
blan içtimai ve ticari huzurauzluk f 

diye kadar üç kişinin ölUmilne ve ~ 
lerce vatandaıın tevkiflerine ıebebi1 
vermiştir. 

Son zamanlarda, lngilterenin muhte
lif yerlerinde patlayan bombalann lrlan
dalı tedhitÇiler tarahndan atıldığı çok 
geçmeden anla§ılmıı ve bundan sonra, 
lngilterenin meşhur gizli polis te;,kilatı 

Skotland Y ard sıkı bir faaliyete geçerek, 
bu tedhişçileri takibe başlaml§tır. 

Son posta ile gelen Fransız gazetele
rinin verdiği haberlere göre, lngiliz gizli 
polisi, nihayet bu bombalı tedh~çilerin 
kökünü kurutacak bazı mühim vesikalar 
elde etmiye muvaffak olmuıtur. 

Bu vesikalar arasında bulunan Lond-
ra ve diğer vilAyetlerde yapılacak ve 
yapılan suikastlerin plirudır. 

Bu mühim vesikalar karşısında Skot
land Yard ani ve fiddetli tedbirler al
mıştır. Ve hususi eervi.a kurulmuıtur ki 
böyle hareket etmekle isabet edildiği 

a~ğıdaki tafsilattan anlaşılacaktır. 

Bomba dolu depolar: 
Elde edilen vesikalar bu kerre tedhiş

çilerin Londra ve diier lngiliz tehirlerin· 

deki bankalar ve belediye dairelerine 
bombalar yerleştirmek emelinde olduk
lannı göstermiıtir. 

Bugünlerde Londra polisi tarafından 
yapılan bir çok araştırmalar neticesinde, 
bir çok bomba depolan keıfolunmuştur. 

Polis hafiyeleri şimdiye kadar istic
vaplar neticesinde elde edilmiş olan ifa
delerin doğru olup olmadıklannı arqtır· 
maktadır. 

Şimdiki halde, on kişi ıüphe tizerine 
yakalanmııtır. Maamafih maznunların 

yüzü tecavüz edeceği ümit edilmektedir. 
Bu münasebetle chususi servis> kuvvet
lerini arttıracaktır. 

Bu görüımelerden sonra yeni bir ka· 
nun çıkarılacak lrlanda]ı tedhişçilerde po· 
lise yardım edileceği ümit edilmektedir. 
Çünkü §İmdiye kadar polis, vazifesi tah
dit edilmiş olduğundan istediği gibi hare
ket edememekte ve bilhaaaa lizım olun
ca evleri derhal arıyamamalctadır. 

Suikastçiler meydan okuyorlar ı 

Londrada suikastçıların hareketle~ 
mani olmak için bir çok tedbirler -:; 
mıı ve bilhassa polis kuvveti takviye tıl' 
lerek her taraf daiınt kontrol altına • 
mııtır. 

Yeni bir çete ı ~ 
Diğer taraftan Londradan yllZlJdıi' İ 

göre yeni bir tedhişçi çetesi de ele i~ 
rilmiıtir. lrlandadan Britanyaya geÇ ( 
aırada yakalanan bu çete bilhassa M11• 

cister, Liverpol, Bristol ve Kardif ~ 
lerinde ıuikaıtler tertip edecek ve fa 
yetlerini Londraya kadar uzatacakJardı-

Genç bir kimyqer ı , 

Polis bilhaaaa Dublinli genç bir ~
yageri aramaktadır .Dennis 1-minde~ ~ 
kimyager tedhişçilerin ku11anmakta 0

1 
dukları bombaları imal etmek ıuçuncl• 
maznundur. Bu politıler Büyük Brit.&11~ 
da ve bilhassa Londrııda çok büyük 1-

rarlara sebebiyet vermi~lerdir. O' 
Kimyagerin fotografı çoğaltılarlllc b 

tün İngiltere polisfoe tevzi olunmuşttl1' 
Poliı tatil yapmıyor: ~ 
İngiltere pofüi hafta tatiline rağı1' ~ 

daima silah başında bulunmaktadır. J.J ~ 
kümet ve belediye daireleri ile elektrd' 
santrallan ve su depolan gibi umurnt "'J 
e!lseseler etrafında polis nezareti arttı 

mıştır. ôf 
Şimendifer yollnrı ve köprüler de 

ima kontrol altındadır. pi' 
Londra limanındaki bir binada yo !" 

lan araıtırmada ele geçirilmi~ olan pl5 ı( 
lar el yazısı ile ve mürekkep ile ya:ı:ılı1l 

tır. . el 
TetlıİJçilere Almanlar yardım edi1 

Ayrılmış parçalan yanyana getirip bir kağıda ynpıştırnrnk nsıl resmi meydana getirmeğe çalışınız .. Bu hafta parçalan 
asıl resim ile birlikte veriyoruz.. Gelecek hafta yalnız parçaları vereceğiz. Bunla.n örneğini görmeden bir araya getirc
ı·ek asıl resmi yapmağa çalışacaksınız. Kendiniz veya çocuklarınız için hoş bir vakit ve hassanızı kuvvetlendirecek bu 
eğlenceyi teC'rübe ediniz .. Resim Tobis filim yıldızlarından İren V. Meyendorftur .. 

Hülfisa, Caınbcr Sands plnjı İngilte
renin en ucuz plfljı olduğu gibi ayni za
mnnda her kesin en iyi eğlendiği bir 
deniz kıyısıdır. 

Bir yandan Skotland Yard, çok kıy
metli vesikalar ele geçirirken, diğer ta
raftan da suikastçıların neşrettikleri bir 

mu? ~ 
Bu vesikalardan bir çok ~a.'lı .rtı8,> 

mat alınmı!I ve bilhassa tedhışçılenn 
manya tarafından korunmakta ve 

bülten e ı · 
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Ankara Radysuo 

DALGA UZUNLUCU 
BUGÜN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
t. A. P. 31.10 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
R. A. Q. U.'l4 -.1.5115 K.a./ Z8 Ww. 

a ala 
Resmi gazetenin 11 temmuz 1939 tarih ve 4255 
sayılı niishasmda intişar eden vemeriyete giren 

3659 numaralı kanun ... 

-2- tatbik edilir. 

Bir kadın yüzünden 
asılan iki adam! 

l2:30 
bn 

Program A) Ya.lmı: Ankar•va aıaluua olarak A) .u_ı__ " -Ld ) lann ·· TUrk Uz.iğ' (KJAsik ) -,,- ~ müatuı em o an ucret-
a._, ___ m 1 pro~ ücretli devlet memurları için kabul edilen leri, tahsil derecelerine ve bu kanuna - z - l ~ arkec!apM•n .,-nlırken şu slfz. 

Kirahk ev 
Göztepe Abdülezel sokağında 

31 numaralı bahçe içerisinde 
müstakil bef odah ve konforu ha· 
Yİ bir ev kirallktır. 

Müracaat: Gazi bulvan doktor 
Huliiai caddesi 42 numara dit 
dOktoru Hatice Az.ra ( 1439) 

1 Kiralık daire ve 
v ~• radyosu erkek kiline ve · b tl dahil' d '-L-L • ,.,_,L_._ 16 N" 1797 d il d • -

1

- ı · ·· la-:~. 
he 

esu ve nıs e er ın e muvawıc taz· t&bi miJHN>eeles-le umaml. miU.auı; ve .188n e aem er cayan ç~- erı soy~~ •Ben ettiğim yemine sadik 
su reti.. · ilebil' ' J k G · • ·~ • 1 f L-lm d ..... M-eh 

99 

mınat ver ır. huauai bütçeli devlet dairelerinde ve bun- tL ac roy ııı ıaare etta. syan muva - ~ a mı. Sea bana benıJeme.> 
~ .. -::- .ı- lhtim movkilerlnde -...ı..., ol- ı...ı- bqka ı....k01u .. ı.luhlu aiJ>i lak,yetle neticelendi. John Daries• 1 Sekize b., kala. dö<t ıülenkli nelD 

~ :7::-(~~çük or~estra mokta olduldan ümt dmce•ine bu ka· mali ve , .... ı mü..,.,ele<de ve hükümet- - Hakiki bir ,.ıı diyo•du. arasında mahpm g11,.,,.10 
getirilmqtl. 

magaza 
Resai, hmuai daire ft7A tir

keder, doktor, aftlkat. tiiccar, 
~onca yazıMpesj olabi
'lecek Gazi WYal'lllda siraat 
bankaıı ittiıalinde 18 sayılı 
Demirelli laenının iiat kah eJ.. 

Şef: Neci Aşkın) nunun umumi hükümlerl dai,eoinde istih- çe veya hu""! ida<ele< veya belediyeler- Arkadatlam Onua ,,m;ı.de Lô;,ı;k - oatb bir •iildl-
l _ ea.! 'Mı=W • ıt.ra ar- kak .keahed.inceye kadar, muvakkat taz- ce satın alınan , müe511eselerde ve hususi - Hakikaten bir tefi diye onu alkı~lı- net vardı. Bir ıeyler mınldanarak k .. -
man polkam ..mat v.nlmez. -.,.ı.n. - .. ..,;m,bbeo; mwil ,,.,dudL vcdi •• metin adunlarla üer!iyo,du. Dk 

a - ~ - .. JalQar clinrtl- B) Devletin maaılı memurlan için ka- vek.8.letine. &it b11lunan mua'llimliklerinde Amiral muTB.h'haslann eliai el1ap OD- önce onmı dua ettiiini ......... ·r1·di. 
meaı1ıodan menuet dansı bul edilen ena ,,.e nisbetleri geçmemek icret YeJ'& ~la pÇIDİI miiddctlerin larla anf~lctan Ye /ad Cnry biiyiik bir Fakat 80l'ltadaa prla .öylediğilli aalada-
1 _ Spero Kocbmann • Ebed! tadile •ulen me.ma olaalara ft!7Jl ~ mecmuaaa Ye yüksek taı.il görenlerin muvaffakıyetle gemiye döndükten sonra lar. Gemicilerin pThmu söY!üyorda: 

'Ark.adaş uibdİk lıizmetİllİ ~veya alim Ye her iki Ye gönniyerlleria k:r üç senede yine eşküıi gibi mütevazidi. Arltad~arı- cSelam IİZe cemici k.detierl> 
' - Schebek • İtalyan serenadı muaena için Tazileden 11Yfılar11ara. :ay- bir terfi aulanna göre ve b. kanunun nın alkıflanndan kaçıyordu. Bunu söyliyerek arkad~lannın arasın· 
1 - Toman - V'ıyana hülyalan talan Yerilebileeeii gibi hasta olanlarm beşinci maddesi hükümleri dabilinde tea- Bundan bir kaç gün aonra 1taraya inip dan geçmiş, daraiacmın önünde durmuı-

~ fiyatla lôra.,a ftl"ilecek.. 
tir. 
laıti,.enlierin: 
Doktor Hula.i caddesinde 
42 numarada dit doktoruna 
müracaatları. 

Vals a. tedan ma .. Ran 'ftrilebilir. bit olımar. tekrar gemiye döndüğü , zaman o tama- tu. 
6 Uichiels - Çariaş No. 2 C) Her sene 3460 ..,.,..aı kanumm 42 B) HaleD bu mücmaderde ücretle miyle değişmiı. bam baıka bir insaa ol- Bir top seli pda ..mi l>oğmuştu. Ve 
T - Fram Königshofer - ~1 8ci maddesi hüküm.len dahilinde temet- müstal.dem olan mütekaidlerin tekaüd-~ Y.eıı.i bir namwısuz.luiundaD, §C- çıplak ayaklu 4arağaana ra~mıştı. meğimizi yiyebiliriz! 
Entennezzo tİİ bydile mukayyed olmak ve bir ay- lüklerine mesaet olan memmiyet veya ref.i.diktca muztaribmiJ gibi ortadan sak- Jaclt Cny'"m vücuda haYBda bir an sal- Dedi. Marlborougu'll ~de bir 

8 - Paul Lincke - Emine ~Mısır Lk istihkôı geı;memek prtile ikramiye rütbe derecelerine, ücretle ıisblsdam edil- lanınağa. çılgm gibi alkol kullamnağa lanmq. ve ,..eniden :ren doğru mmi~ti. gemici kanlı elleriyle )iziiıaii bp•tm•· 
eerenadı.) , verilebileceği gibi feVkalade faaliyet ve dikleri müddet için yüksek ı.lısilleri bu- ı?emiciüğin zahmetli hayatınclan kork- Onul\ .-rkadatfamıdaa ~ fazla bir ıey hı~kırarak ağlıyordu. 
9 - J. Brahms - lılKar dms :No. gayr dl eri gôrii.!nlem tıemettü kayclile lUDUp hulurımadıi';ına göre ~kandaki nıaia. mazeretsiz itaatsiz!ik yapmağa istenilmifti. Arkada~ kaçıyorlar. bunu Bu akıam J ohnun vaziyeti tıpkı o .:Jt-
l - ! . mukayyed olmaksızın aynca bir aylılc esas dahilinde hesap edilecek derece baJladL John Davies arkadatmdalci bu yapaımyac.aklardL Jpi cu;ıetı~es-. vü- fB.IDa benziyor. Neredeyse ağlıyacaba. 
.10 - Hartmann - Thym efsanesi tutanna kadar idare meclisi kararile fev- Earklan ilave edilmek suretile iktisap ede- t'!.eği~"klilderin eebebini lı:.endi kendine.,. cut yere dÜ§mü~tü. Y.mdalci gemi1erden Kendini 

0 

sabah duyduğu ıstırap ka-
l (IWo) blide m...;,.. dahi wrileb~ir. bileoelJeD dere<eler tayin olun~. nıyordu. birlnin lrumaodan" du kudretli bi• ınnap lçerWnde Iü.oe-h:"JI lı&dk (Kenan m101-ı pl.) .D) Madea arama ve i~l~tme yerlerin- C) Yüksek tahsil veren brr me\:tepde Onun asıldığına §ahit olduğu için m.i> _ Atql.. diyor. Onun kederi bir az da bu~ne ka-
lla ....._ de çabpnluo. ı..n..ı. çah,bklan müd· ikea ı...,, ..ı.ebüe -""'•liiie çainluak Onun lföa!ahn> dinlediği için mô nedir). Kuman&.mo ,.,meie ham bir hal- da< Jaba Intlk.mm> alamamaktaft doğu-

lliblı: (Şm oda müziği - b.abim dete münhem olmak Üzere. idare meclis- yedek subay rütbesini kazanmış olanlar Bir ip düğüm'ü arkasından güneşin doğa- deydi. Fakat bunu yapmadan onlara yor. Müddeti bitip terhis olduğu, karaya 

Ör&ik' 'Wle Alef böcekleri) ileri hrarile aylık tutanannın % 20 si· için (A) flkn91tıd&ld te'l''.fi nıUddetlerinin unu ~yrett'jği gündenberi 0 kendisine ecslendi: indiği gündenberi Eli.sei her yenle, teh· 

••- ~-Çocuk-:::;;.; ~ L-;_) ne le.dar bir tazminat ~ebilir. besahmda her iki hizmet senesi bil" dere- ma1ı'k degvil.. rin en kötü ve müstekreh muhitlerinde ~ .a- -==.... ,a..uı.;ı:: saz J;llllll. -Haydi durmayınız.. Görm4,yor mu-
... M , • ' El He. ı-g; bir memuriyetin vekalet· oe ter6 müddeti ihbar edil.,.k ôkti,.p Eve• 0 müthit günde gün•• ·"'"voldôk· ...,.,,) Haydi diyorum mel a,,,..,_ GGnün bidnde •dt bdma r .. tıe-

•-1111111111· Ilı. ~et .-at Q'U1, 11,jms 'ft 1 idareü halind de"t'let . -. yu-.. J.cceiiııd - ld v • • b h ı "ftaroloı"I b8bederl • e me.n~lan ;çm edebilocdderl der ... ı~ ta,.;n edair. <O leci hakikat daha büyük bD- katiyet Vlicut •eknor ,.;;ı..dmcie ı..,ı-. en enun. o "&" '''" u mey a• 
.. ..... ......... - iL bı...t ..ı;ı.. _. -.e müddetlerl g-e- D) Bu miic.oeode<de mÜ•tahdem iken i=bediyonlu. . Çünkü Joho ipi ew.ı.. lmakmam,.tL .eı..-Me deva~ edıyor. • 
..... ~ --~ mek üzere YCUlet Ücreti verilebilir. askerlik hizmetine girerek vazife!ile itti- c. d~ bah-=-ıa ı L.::-::1-ı • a· el . .. .1- k n . eyhanenın kapısı -~ılıyor. lçenye _.,. ... ..._ - •!l:.YV a uy~ er c, ıuu,· ..... en ara- ır az evır ıp alllgı uuşes- e:n e en ezil- ___ :ı •. lü" - l b' k .. 

1 

'":' ~ F} Paraya el .toyan vezne memUTlan- batı kesı'lmı"• bulurıanlaTın aokeTlı"gve çagw d •-· nl ı F '-- . ı YCWM eoz guze ır adJ.D gırıyor. Kapı--~~ pepen Y m • &m a 'Dır a apa o mtqtu. a~t mu- mı~. parça anmı~. fıı.kat o ipi bırakmanuı- _ .. d d~ . . . 
• _ n:=---- L-...6- • a u_ L- ıaa lıer ı.ene bir aylık tutarına kadar kasa nlmazdan evvelki hizmrtleri ( A) bendi kk t Sonra bü.,.;ik f ~ 1 J · b Çü" k- . L_ L ~'-~- ..ı run onun e uruyor, bınoı anyor. Sonra • &-.. 1~ ~ ~ va a en. ., - fe amınu anıs . n u .on IS)"Zlll ıare&:eucrnıae 0)'?1•· d 
-• -.in tazminatı Ycrilcl>ilir. mucibince hesap edilmek suretile iktisap . -d h 1 t ;...; ,, d .. ,_ d v il "k -'- b' ıpn çıkıyor. Jak saki.ıı. .sakin yerinden ~- ... _ ışe mu a a e e 111~~· uyan a onayaK; ıgı ro e yu se.. ır mevkie çıkmış olan 
a _ s.ı.a;. ~ _ f!ilnam C) Bu müewRler m~urla,.na ve •debilec<kleri dere<e ile yeniden hizmete olanlann hep•lnin ida.,... kua< • .nı. bu .,hd•• yine kı.-li bir aokon pençe.1- kalk>Jor ve bu kadm> ~ip ederek nh-
.... - ilin hllziln ııöktiJ. ;.ı.,., modm,..,;. •e ... ıanle muralahl0tt • looma lan ca1'dir. m;,tl. T aböi J ack Grayda ayn• _Iubete ne yovarlanm'I bulunuyordo. p ort,,.ud- .._ da< oobklannın ... arasmda kay-

'_ f1imen Şen. Segah prla .. .,,.umı mmakabe 1-eti ,e;, •e ..,.. El (A) hendi mucibince tesbit edilen .,;;,.yacakb. Gem~erlnin kumudan• ~i- d k' hir ğl · • · d Efu boluy<>r. 
- ._._ lanoa ...nlec.k ha..,.,ah. devlet memur- demelerde bu kanunun n...-i tuihfode a ' e ence wom e . ci bulunca On dalcika aoora tekrar meyhaneye ..._- raln giderek kendi gemicilerinin kendi yeminini unutmuş, onu kollan ara8UUl al-
S - "- ıaı...ı , lannm Lamrah hükümlerine tevfikan v• müotahdem olup lmmeı müddetleri üç • • geldijp za...., urhool..._n ayolm,. gibô bu elleriyle o nrkadaşlannı asm1yacaklann- mış, yemden att kafasına hakim olmn._ L•- .ı_ _ ,1 • M A __ •_Halit tiidrfü:;ğ. Bir yar flt!'ll- llı:.anunan ikinci maddesinde yazılı de· ~ene ve daha ziyade olanlardan ehlivet- dan korktuğunu söylemişti. Fakat bütün tu B ..iL ~- .,. ııu nıaıı var. asaya oturuyor ve ..-uuıy• 
... hııpdeh rece aifıklan esas tutularak hesap ediliT. Teri bu müessr..seleri'l b"ğlı bulunduk lan b. 1 du va:ı~a. 'K. endini yeniden Termit Te ye bir viski daha ısmarlıyor. harp gemileTi o gemilerin etrafını ıannış- aş a ilırxı.ı.l • r - lbBc ıtüdıcüsi1 - :lllıbt ,geli- H) Ba miieaeııderia. adet Ye mevki ":nd'Cİlerce tasdik edilerl•Tin bir üst de.re- . ıgı l§I etm~ ve bu suretle Ve yanm saat .eonra iki polis memuru 

tL Onu gemic.ileT, elleriyle a!!mağa razı ark d l md 1.:: • ,_ı 
,_. i*et leri ait o1duğu Tekil tarafından tesbit edi· ceye geçirilmeleri caizdir. a aş ar IUl on ~mm i.uamına sebep kendisini tevkil etmek için mey.haneye 

olmnzlarsa gemiyi topa tutup batıracak- ol t girip: 
1 - Bedri,e Boşgür - Kürdili lecek olan tubc. andılt ve ejanhldannın Ancak bu derecela terfi ve bhvillerde muş u. 1ardL y · 
fürar'kir prla - Mınptamı ay'bk tutan 170 liray• geçmiycn memur- müktesep hak te~'-il etmez. emmine sadık olmıyan bu arkadaşa >-"' Da\'İCS. zabitinin sesini lıala kulakla- ı · ik 1 ) 
9 - Şeınsettüı Ziya - şeteraban larma aylıkJannCfan 6aşka ayda 20 lirayı ay 

0 

an fCY Ö Üm değü miydi) ipi 

iıfti 
F) A. B, C. ve O bcndleri mucibince o, nda duyuvordu: ı· d b -·•- J 

- Ej -- iÇIL geçmemdı: ~ ;miktan .,;ne aı't ol .ı __ guv .,- "· e ın en ır~mıyan on ıadtadao:!anna. 
-- "· au ~- derec!:lcri tesb'it eı!l:Jecekleriıa almaları D · "d ,.-

D - Osmaia Nihat - Nihavent ki1 tarafmdan tesbit edilm~k ii~ere mü- - :ı.vıes. ı am :mahkumu arkadaıı- - Haydi çocuklar! 

pda aşkı bana P 
..:ı...;ft ,_ '.c1p eden ücret h 'en alm,.b.a oldukları ~ lli.zinle hemen görüşmek istiyor. o·!Y b - y "d k 

- Yine ıı~nıa na.m. lbir tazminM da verı'lebı"lı"r. .. il: el f 1 1 1 1 ı e agırmıştı. enı en çıpla ayak-
-r uctct mı ·tt\rın :ı.n nz "\ o an or a maktn J 1- 'tir' f. L--1 <: !1.9 -,._~ (Riva.,,....,_-_,_ ___ ba---L-· M ,. ac"- ı a .ntta U<J ı.mmu .. tu. ~onrn bu !arın darağacına d-l:-. ·-LJa-n ~lerı' ~ ... -~ iWUUl>M adde m" - Bu müesseseler memur- olduklnrı ücretleri m· haf aza ederler ve ilt _J ... _ ~z1.. k k b Vlil_U ,Ya"> y- ~~ CJ: Ihsan K'"-) ı t1 sıngu.ı Y. u e: e iTibirinin kollan duyulmuştu. Ve Jnkın :vücudu diregw·m ta-

~ ~..... lanna bu kanunda yazılı olanlardan ve bu ücretler ikinci maddede yaz1lı aylık "~~·· tıl · " ·· 1 d' O d 1 V Loh · ..... _OAl :il nuş, opuşm\11'} er ı. ra a bu- tepesine kadar yüksdivermi .. :. 

- agner - engrın opera- tekaüd kanunlarile temin edilen haklar· derecelerinden birine tetabuk ediyorsa 1 bi d ~~ µnan 'r .e. am, sonrndan, hu son kucak- Gök hulutsuulu. Ve amiral Yarm'ıo. 

sının marşı dan gayr• temettü, '!abş hissesi, ikramiye. o dereceye ve etmiyon;a buna en yakın l d ] J h ' 

- Yan ıSOlcakta sapında Jaek Cray 
yanlt bjr bıçakta kalbi deşilmiş kadını 

öldürmek zannı altında sizi tevkif ediyo

ruz! 
Dediği zaman da itirml% onlan takip 

ediyor. 
On gün sonra rıhtımda kuru1muş üç 

darağacının sonuncusunda sallanan Jack 

bir kadını sevmi , bir kadını haysivetini, 

şerefini, istikbalini mahvedecek kadar 2 - Va'ldteufel - VaJs t . • 1 -" . aşma an cvve o nun bir adım geri dürbünle idamın bütiin tefenüatmı .......,. 
annınftt Vf'! eau nam ana ve ba.,<ıka ş"ki1 .dercccve halen almakıta olduktan ücret· ~ckild'V• · b' d -.1 1 - Halevy - La juhre operası- 1 le L' b. . ~ ıgını ve ır an tere dütten aoora rettik ten 1'0nra yanında bulunan uav.eri-

.. . _.e suret er ıuç ır ~ey verılemez. An- le dahil olmuş sayılırlar. ,ıırk~-l--ivle öpu"cıtii;,.ünü anlatmı-,.tı. • " 11evmiı olmanın cezasını ödemiş bulunu· 

nın uverturü cak f b 'k . ı- h 1 ~ -c ~ ne: a rı a ve ıma at ane erde fevkalô- G) A. B. C, D. ve E bendlerı' mucı'· Yı' b' d'kl' d yor. 4 - Tschaikovsky - Casse - Noi- d h l d l ~ ne ır re ı ıt0ııra an anlı1trn•cıtı~ o· · ı· · k·....:ı. e a va 
0 

ayıs yl t !1 • 1 . - rıp mı unın-dı.k. Ar.tik c;;-.J~ u•. 
-SON-

. . . ı e mu aa mc!ını saat erı hince tesbit edilecek iic.ret memurun al- ~·"l~~~~~~!C·•~ "l .,~ 
sette balesınden şark melodisi haricinde memur lan çalıııtırmak me b k w • d r ··> ~ r~~ll'!lll!l!!lllll•lll••• 
ti - Massenet - Veriel' operasın- . . v • ~ c u- ma ta ~ldugu aylıktan noksan ıse ara a- •· 
.,ı_ ıL.- • rıyetı hasıl oldugu takdırde bunlara mü- L! ı: _ __ı_ 1 w d h 25 <W.DI ıillltazi . v .ı;:ı :aıını. memurun ay'. ıgın an er ay 

._ _ A--.:I-" • (Spor • ') esseselerın baglı bulundukları mercilerin· d b' · · d' ·ı k ·1 25 d · le '•~ .nuetU\nU <EQailSl servısı e ırı ın ın me suretı e ay a ıza 
22.to l!Hizik (Cazband _ pl.) ce tayin edileodc esısiar dahilinde mun- edilir. Ancak memurların talebi üzerine 

22.45.23 Soıı ajans haberleri ve ymm- zam bir. ücret ~erilebilir. bu farkın daha evvel de izalesi caizdir. 
Jd p-o,gr;am Ke.zahk hususı surette teşekkül eden Bu farkın izalesi kadar bu gibilerden mu-

.PAZA.KTFSİ P&OGRAMI ve bu kanuna tabi bulunan milli banka· .-allat tazminat almıyanlara muva1drnt 
Proçam lar, .kendi memurlan için. devletçe ku- tazminat verilmez. 

_.._ Şu kadar ki bu kesilecek farkın 1 ı<a-
Tilr:k 

....Ii'7iaı' _ Pl. rulmuş ban'kalarm memurları hakkında 

'Memlıı:<ket saat ayan, 81·ans ve kabul edilen esas ve nisbetler dahilinde · 1 939 b d ı nunusanı t:ari in en soura yapı an 

metçoro1oji haberleri kalmak üzere tClc:aüdlük ve malüliyet taz- tayin veya terfiJerden mü~vellit kısmı 
varsa bu kısım ta.bitlcııdirilmiyerek der

hal kesilir. 
b .!S.14 'Müzik (Karşk program pl.) minııtl kabul edebilirler. 

19.'9 Program Madde 15 - 3460 sayılı kanunun 45 
11.95 Müzik (Debussy - Prelude a fap- inci maddesi hükümleri ıbu kanuna tabi 

're midi a·un faune) bulunan bütün IUÜeş'leaekr memıuları 
11,)S ~_:ı_ ,,....-uzı-T,; ;ıfilO'-l ~°' h kk &UCA,... &- ''"' -.u. ·f,6C~w.ı n ında da tatbik olunur. ~ 1 kadar ki. 
20.QD Meıril.eket ısaat •• ,...,., .~.... b 1 d .1--. ~- ve un ar an uhdelerinde mu~l.~mlik bulu· 

.meteoroloii haberleri 1 1 h kk r nan arın maaş ve ücret eri a ında dev· 

e memur arına tat ik edilen hükümler Konuşma (Doktorun .saati) 1 t l b 
Türk müziği (Ses ve saz eserleri) tatbik olunur. 
1 - Wcaz.ldlr ıı>eşrevi 
2 - Zekai dede - Hicazkar beste 
Hicri lebinde 
1 - 1bralıim efe. Hicazkh şarkı 
Yok hilifnn 'hem müdara. 

Madde 16 - Bu müease~elerin kendi 

kanunlarile sair .kanunlaTdaki hükümler

den bu kanuna muhalif olanları kaldırıl· 
dığı gibi bun!ann esas mukavele ve ni

zamıı.amelerindek.i hükümlerden bu ka-
4 - Keman taksimi 
S - Rabm _ Hicazkh şada. nuna muha1if o1anlan dahi usulü daire-
Beldedim tl fecre kadar. sinde hu kanuD hükümlerine uydurulur. 

16 - Nuri bey _ Y:-urük semaı MadCle 17 - Mütekaitlerin bu kanuna 
:lılız.r.abl san-. .p: ıile. tabi müesseselerde bir vazifeye alınma· 
"1 - lUcazkar .-z semma ları halinde hunlara en çok, telcaüdliik-

a Mnb1elif sazeıerleri ve.oy.un !erine mesnet olan memuriyet veya rütbe 
havalan dereceleri maaşına telı:abül eden ücret 

.21..11 .Konuşma verilebilir. 
21.25 .._T 21..ao ueşeli plaklar - .R. Madde 18 - Bu kanunun ııumülünt" 

l4Uzik (YBrasa operetinin birin- giren müesesder mcmuTlarmın aylıkları 
'2! c1 Ve iklııci perdeleri • pl) ve muvakkat tazminatları vergi itibarile 

:00 Müzik '(Küçük orkestra devlet ücrctüleri ıha.klonda tatbik olı:ınan 
Şef : Necip Aşkın) esaslara ve nispetlere tabidir. 

ava.ıuı;at ma e · ı - u ltanuna tabi 1 - J. Strauss • Viyana orman- M - '-'- dd ~ B 
lannm efsanesi (V.a1s) müesseselerde halen müstahdem olan 

~ ıGangtberger - Küçük top-- mcmUTlar ha\:kmda a~ğıdalci 'hükümler 
'-.ııtl (Revü - <entermezzo) 

Muvakbt madde 2 - Bu kanunun 

neşrinden evvel gerek bu kanunda yazılı 
müesseselerde ve gerek .umumi. mülhak 
ve hususi bütçeli idareleTle be1ed:yelerde 

Ücret veya maaşla fotihd"m edilmiş olnn

ların te~rar hizmete alınışlarında girebi-1 

leceklen dereceler, bu gibilerin hizmet ı 
m'üddetlerine ve tnhsi1 vaziyetlerine gö
re devlet ücretli memurluklarında tekrar 

Wtı'"hdnm1an 1c;in kabul edilen ıesasa göre 
1 teSblt olunuT. 

Muvakat madde 3 - Yurtda yü'bek 
tahsilini bitiTaikterı. ııonra ktlnunun neşri 
tarihine kadar, yabana memlekette .,.nı 

m'hstli yapın~ veya yepmakta hulanmuş 

olanlann ikinci taıml oiçin geçircli.k1eri 

müddet bmnci tem müddederinden in

dirilir. Ancak bu müddet. üç seneden 

fe.:r.la olamaT-
Mad d.e ~ 9 - Bu bnanllft tatbik su· 

retini gö.terrr hir ınizıı.mna.me yapılır. 

Madde 20 - Bu kamın geşri tarihia· 
den muteberdir. Ancak derecı:lC!'e inti· 
bak .dotayısiy1e yapllacak zam .-e tesziller 

4 Ev:lw 19 39 ıtarilündeııı l:nıŞlar. 

Madde 21 - Bu Kanunun bükümleTİ· 
ni icraya icra vekiJleTi hey.eti memurdur. 

SAlllTIJRD 
Köyit yangım 
Baymdtnn Sanynrd köpmin ~ 

:a - :MoussorgSky - Bir goz yaşı 
I - F~eire - Ay - Ay - A:y 
5 - Haydn - YaradıhJ 
.6 - Bi7.et - Arleziyen .ait No. 1 23.00 

.-) P.relude 
b) MenueUo 
q.A~o 

~ - TschaikovSky - Alepi 
(Hazin parça) 
9 - Gowıod - Ave .Maria mevkimde ndıur ettiğini "haber Perdiği
Soıı .ajans haberleri,, ziraat, ıes-- rniz yangın halkın 7adiiaiJie ııönd.ürül
ham, tnhvillt, *-nbİJl'O, :nukut ıDü§ttiı". 
borsası ~Fiai) Yanan 18 dek-ar onna ~ 38 çanı, 
Müzik (Cazband - pi.) 100 kental muhtelif od.wı. 95 mubielif 

az -Kış 
Sabah - Aksam 

IJ 

Yalnız 

... 
i:.czacıbası 

' 

Not 
ırı1111 

.Bu meşluır krem 

Dalya esansır~ 
=ıar.va •w•._ 

kokulanmıştır 

I-Ier yerde bulunur Meşhur Sarı Vazo 

DEPO: 
Şifa Eczanesi 

.. . ~' . 

• 
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Zümrüd Damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Kamil Ak taşın Büyük Eserlerinden 

Allo : Orası Hilil eczanesi mi, siz misiniz Kemal KAınil Aktaş .. Tebz~ ederim, zevki se~nizo b~•tün kadınlık 
Alemi hayrandır .. Evet reklAmlarınızda deıliğiniz gibi, formülünü 'il!rlmak, bey ölçüşmeğe kalkmak istiyenler, 
şaşabyor, üzülüyor hatta kızıyorlar- Fakat yine takdir ediyorlarmış. ... 

Ne kadar doğru his, edebiyat, şiir ve sanat taklit kabul etıniyen 1eylerdir, bu işe akılları erinceye kadar •••••• 
Elendim- Evet... Evet... 

82 Albayrak 
27 ~al bankası 

109 Yekfuı 
696518 i Dünkil yeldin 
696627 i Umum1 yekfuı 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

100000 kilo Pirina yai,rı 

11 16 
11 50 12 

18 

11 50 
12 00 
13 25 
15 
18 

20 

lnönü caddesinin karataf mev
kiinde doktor Hasan Ba,kam 
kiniği önünden itibare!l 700 met
re boyundaki kısmının sökülerek 
granit parke taşları ile tamiri haf 
mühendislikteki ketif ve şartna
mesi veçhile kapalı zttrf h eksilt
me ve konulmuttur. Muhammen 
bedeli 20000 lira olup ihale!i 24-
7-39 Cuma günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanmıt teklif mektup
ları ihale günü azami saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. 

. . . , 
'· . . . . . 

Bir çift kara sinek bir yazda 

ile 

öldürünüz 

ı,soo.ooo olur 

Para Borsası 1500 liralık muvakkat teminatı Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Dl· 
ö~leden sonra kapah bulunmasına • 

Ankara Borsasının 13/7/939 kapruıış 
fiatleri : 

binaen öğleden evvel it bankasına zanterı, Kara hummır., verem, Şar-
Seüınik sergisinin !137 ve 938 ı;cnclcrinin yatırıhr. 

23
nc- ) bon, Kalera gibi bir çek ~algın has• 

7-12-17-21 ~ (1408 Kapanış F. birincilik madalynlannı kazanmıştır 
Londra 1 
Nev - York 100 

tslıklar taşıyan sinek, taht~ kUl'Usu, 
Sterlin 

5
·
93 

Kültür mahallesinin 1383 savı-
Dolar 126.6475 q.7.LCl'.1'2'Z7J.7~77Z777..LJ(..7..7..72'~ lı sokaaında 1382 se.yılı sohek ile 

Faris 100 
Mil an o 100 
Cenevre 100 
'.Amsterdam 100 
Berlin 100 
Brüksel 100 
Atinn 100 

Sof ya 100 
Prag 100 
Madrid 100 
Varşovn 100 
Buda peşte 100 
BUkreş 100 
Belgrad 100 
Yokohama 100 

F. frangı 3.355 ~ O ERA TÖR vasıf Ç~nar caddesi arasındaki 
Liret 

6
·
66 

N Q Q K T Q R "", kısmının her iki tarafına 250 met-
İsviçre F. 

28
·
555 

t' re boyda yeniden kesme kordon 
Florin 

67
•
335 Cevdet Gönenden cekilmesi baş mühendislikteki ke-

Rnyşmark 50
·
82 •if ve •artnamesi veçhil~ ecık ek-

Belga 21 515 Memleket hastanesi Brıc: Tabibi .... "' uh 
· ~ &iltmeye konulmuştur. M' am~ 

Drahmi 1.0825 • ikinci beyler sokak fırın ~ men bedeli 455 li:a olup ihale~' 
Leva 1.56 kar,ısı No. 25. Her gün öğle- :-..; 26_7_39 çnr,amha günü seet 16 dt-· 
Çekoslovak 4.34 den sonra saat üçten itiba-

5 
l' t k 

ren hasta kabul eder. dır. J .. tirak edecekler 3.. ıra ı 
Peçcta 14.035 'felefon No. 3125 teminatını öğleden son.-."\ kapalı 
Zloti 23

·
845 bulunmasına binaen öğleden ev-PengU 24.8425 s ta! 1 l 1 ıa l 11 l •J!J ••tııı ı l ""''h!Z..ıw kb 

vel i1' bankr.sma yatırarak ma u-
Ley o.905 DOKTOR · 1. ı zu ile encümene ~e ır er. 
Dinar 2.8925 12-17-21-24 2459 (1443) 

Stokholm 100 
Moskova 100 

Yen 34.62 y ~ İsveç Kr. 
30

·
55 c 1 A 1 1 - Sükrü Kaya bu1vannın Dol~-

~uble 23
·
9025 e a ar ın tor M~tafa Enver caddesinde~ i\i-

ESHAM VE TAHVİLAT hYen Alsacak mevdan na kedar ol~ 
1933 Tilrk borcu ı. 520 metre boydaki kısmının f!ran t 
1933 Türk borcu n. İZMİR MEMLEKEr n ·et ta."lariyle veniden d~•ettirilme-

. · .,i b mühem1islikte'tl kes1f ve tart-
1933 Türk borcu m. HAST A.HESI DAHiLiYE "":me·ı· mu<:'bince k nal• zarflı ek-
1938 % 5 F. ve ikramiyeli ıtiTAlfASSISI " 
1933 ikramiyeli Ergani M 111 o;; t:Teve konı•lr.:ıu•tur. Muhamme-
Sivas _Erzurum hattı istikrazı ı. l\Iunyenehane : İkinci Beyler sokak '-c!eli 1334q füa olun ihal ~i 31. 7. 

• n • • • il. No. 25 'J.'ELEFON : 3956 ?<\ nazart~si ~\~ü ıaat 17 d,,.d;,. 
ili 19 91 ?4qQ savalt kanun 1n tarifoh "•h;_ • • • • • ' . rrJ'~,/.7.7z77Y:J!J.Y.../J:Jaf?/'7.77//:Z/,X:, , • 

ıı • • • • IV. •;"?Je hl\7'rla1"..mlA te1 1;f mekt1·~l .. .... 
1932 Hazine bonosu% 5 faizli Doktor Operatör N :lıale friirii a~.ami saat ~~ Y"- kad .. .. 
1932 Hazine bonosu % 2 faizli s . K 1 k "'ncümende nv11.•P.,. ver1lır. ~~nv~k 
Cümhuriyet Merkez bankası 108.15 3ID1 U 3 ÇI ~ 'cat terım•t1 1 Oü2 lira olup ö~.1ede-

Türkiye İş Bankası KULAK BOCAZ BU•~ 41on!'I\ ka~alı ~ulunmasına hmeel' 
Osmanlı Bankası RUH ıurA' ~rA•IKLARI \. ~·V.Jeden evvel ıs bankas na yannlı•. 
Anadolu Demiryollan I. ve II. Mll ıılJ .., K b 1 D ı 
Anadolu Demiryollan % 60 hisse senedi MV'J' AHASSISI 2 - Şükri• aya u var:1''?l ~ :· 

M han B . · · b ı N 42 '". •or Mu~t~fa Enve .. cl'"~"''t'"\den ıt• Milmcsfill uayene e ırıncı ey er o. ,, I..! kı 
TELEFON •. 2310 ~ "aren 540 metre bflvdaKl. sm1n1-Arslnn çimento ~ k 

Şark Değirmenleri Evi : Göztcpc Tramvay Cad. 992 \.,.er i!~ t--ırafma :venide~ ke•mP. 01" 

19.91 TELEFO:'ll : 3668 N -lon c:ekilmesi b~.smiiJ..e.,,d::11;kte1 .: Sivas - Erzurum v. ! 
V/v7.Z7.7'TA7.JWl.JfK/J/L'//.L"/..T/7JY..ZJ 1-,.~1f ve ~rtnamesi ved,;1e P-çık e • 

, •, -;:Jtmew~ knnulmustur. M,.hııım..,.,,.-
1 PAR 1 S FAKOL TESINDEN IZMIR SULH HUKUK MAH- 'ıedeH 2030 l'ra olun ;h,.1e•\ 31 /7 /3" 

diplomalı 

DIŞ r ABİPLER.f 

Muzaffer Eroğul 
VE 

KEMESINDEN ı>azart~si ıriinü sa~t l 6 dadır. t~tir l· 
lzmirde Karantinada oturan Ömer cıdecekler 153 liralık teminal?m ö;:;le 

Şükrü vel:ili avukat Mustafa Süzer den son•a kanal, b1,1unmasına bin:ı 
tarafından müddeial~yh~ aynı ~a- en öğleden e~el i" bankasuın vatıra· 
hallede oturan ve ahıren ikametgah- '!'ak makbuzi1e enciimene P.'elil'ler. 
lan meçhul kalan Hüaevin oalu Ah- 3 _ 25 ci adan1n 432.25 rnekr 

Kem a 1 Çetin da ğ ~et hNJ e~İp ve S~b~ vı' r._'-ustafa }~uri !l'Tlnrabbamdaki 2~H 30/:U , sayıla ar-
a ey enne acb!ı ıza eyı suvu ava- ~ala.nntn ~ t,41 b""katiDlihteki !'artn?· 

Hastalannı her gün sabah saat 9 5tn~~n dol~~ ~aklannda 10/7 /~~9 mesi ve<-l.1le açık artirrnava konu'
dan başlı~·arak Beyler - Numan za- !1:_nhme ~usadıf duru•malan ıcı11 ""IU•tur. Muhammen bede~i ?.161 Jir:
de . 21 numaralı muayenehanelerin- anen teblıoa~ yao,lmıs o!t1'l ~l'!M·e- ?5 kurul\ oluo ih~le~1 31 /7 /939 oa· 
tfe kabul ederler" TELEFON: 3921 meve g.-lmemıs olJuklanndan J,,.k1~. -6 • • ... ~ t 16 dad r l•tiralr -----omJ-t•·----.. -• d 'l"' 1 bl'"'.J 7!9.nes' ~PU saa ı . ~ 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memlelıet hastanesi 
eslıi operatörü 

llcr giin öğleye kadar Fransız hastn. 
nesinde öj!lcdcn sonra Birinci Bcyleı 
oı~a•'lnda .. 
o. 42 TELEFON 23111 

nn .a ı anen ~yall ~~·aı:ı te ı~ e ede<:ekJe1 163 liralık teminatını <>e-
mt hakemec:e lmrar verılrnıs ve mu- 'ed ka l b ı b. 
hakeme günü de 5/8/9~9 tarihine ~.~,IO~nra pal~ bu.unk~asına hına~ 

' 

. ~n og e<>en evve ı~ ım QOına va ra-
- et 1 O ııa bırak! "n!tllr. Mumaı1evJ.- ak akb ·ı ·· 1· 1 

• • ._..,. T m uzu 1 e encume..,e ge ı' eı. 
'erı~ wevm ve v·'~tı me7.ıw•da mah- 16 21 24 28 (1482) 

_..) • •• • t • • ' t , ' emPqe ı.. -t vu .. u ,._ rn,. "'"t vevr 
~ı\r"'fl., ... T'!..! .. '!"\ • .. ve-t_;ı ,..:: ... r'"rn'l""1

"'T: - Re'edive v~l'idat dairesine me-
.,•; .. i .,ı.~· .. ~,. ~kl r,n..1-•.; .,... •• -,....,.• ... mur al1ne.rakt,r. F.n l!•P~ orh mel; 
-e mv "", "'V""""' ,.J;ı .. - .. ~~ t,.ı.,;~ ~ .. .., mentrm ve e_41t,.,.,.l;lt M"m"?etini b!
"'r..,'·,..,,," ... fr, ·..,, of ..... ,.ı. ;: .. ,.-~ ve f:.:- tirrnis o•.,~lann 24/7 /939 Pazartesi 
... ·;~ .. <ıı! ":vl'-t.. .. .,eve telik kı11l"mcık aünü yamlacak "1i;sabaka imtihanı-
. ,,r ti'e 'lan "' ... ,,r. "°' gi?"r"eleri içi., belediveve müraca-

2532 0477) atlan lüzumu ilan olunt1r. 
(1481) 

Man·~a Vaı· iğ inden: 

Pil'e güve ve btitim haşe:r.at! uyan· 
madan FAYDA ile iml'aa edi~~~e<• 

FAYDA bütün haşera'! öldürü<:ü 
mayilerma en iyis3 ve müessiridi!'
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu li· 
til ve sıhhidir ... 

Adi gazı boya He lıarı.~tı,-aralı ve 

süslü Avrupa Vf? Ame!'ika etillet~ ve 
mc:ırJıa.!;ı JıoyaraJı F A Y D A yerine 

satmalg istl:venler 11ardıı-,, Sal:ınmız l*l.Jl!E.i:t\Tl~1#· 

FAYDA ismine dilılıat ediniz, 

Hasan Deposu lzmir Şu he~")i~ Kemeraltı Diikümet caddesi No. 69 TL. 3180 

" ıı • ı. Toptan ~tış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL 2862 

• • • • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi 'l'L. 5023 

Acık Eksiltme ilanı 
~ 

Tıre Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediyemiz hastahanesinin 1939 mali yılına ait ve 934 lira 

40 kuruı muhammen bedelli 112 kalem ilab bbbiye ve mualece ihti
yacı 12. 7. 39 tarihinden 28. 7. 39 tarihine kadar 17 gün müddetle 
açık eksi ibneye konulmqtur. 

2 - isteklilerin 70.08 yctmit lira sekiz kuruttan ibaret muvakkat 
teminat akçe.i ve 1939 t:ıkvim yıhna ait ticaret odası kayıt ve sicil ve
sikalarile birlikte 28. 7. 39 cuma gÜnü saat 15 de belediyemiz daimi 
encümenine gelmeleri ıarthır. 

3 - Şartname ve müfredllt mtes!n~ bedebiz olarak almak istiyen
lerin eksiltme müddeti içimb her gün bq katipliğe müracaatlan lü
zumu ilin olunur. 

2508 (1473) 

Manisa Valiliğinden: 

1 -Salihli-Borlu yolu üzerindeki Taytan ahşap köprüsünün tamir 
İ§İ 5043 lira 6 kuruıluk ketifnamesi daireainde ekailbneye konul
muftur. 

2 - Bu ite ait §arlname ve sair evrak parasız olarak Manisa Nafıa 
müdürlü~nden alınabilir. 

3 - İhalesi 27 temmuz 939 perıembe günü ıaat 11 de Manisa da
imi encümen1nde yapılacaktır. 

4-Muvakkat teminat 406 lira 30 kuruıtur. 
2337 (1479) 

AHKAMI ŞAHSiYE SULH HU
KUK MAHKEMESiNDEN 

ölü Paakal Petriça kansı Potina 
Petriça terekesi emvali gayri menku
lesinden. 

1 - Karfıyak:anın Kurtuluı soka· 
ğında 22 ci paftanın 75 ci adasının 
22 ci parselinde kiin ve lzmir tapu 
dairesinin Kanunevvel 341 tarih ve 
854 sayılı tapu senedine bağlı ve 196 
metre murabbaı arsa üzerinde mües
ses dört oda, bir mutbak, bir çama· 
şırhk, bir ahde.tane ve bir. mikdar 
bahçeyi müttemil 23 numaralı bir 
bap hane nıuhake ... tece takdir ettiri
len kır.neti: 1~00 Türk liraaıdır. 

2 - Kartıyakanın Talit bey ao
kağınd!.4 23 cü paftanın 81 ci adasİ· 
nın 13 cü pars ~linde kain ve lzmir ta· 
pu dairesinin 1011/930 tarih ve 
965 sayılı tap·ı senedine bağlı ve 155 
metre murrb'w arsa üzerinde mües
ses üç oda, lir mutb:ık, bir çamasır
lık, abdechar.e ve yanile arlrasında bir 
mikdar bahr'?yi müstemil 7 numara
lı bir bap h"'ne, muhakemece takdir 
ettirilen kı3 meli 850 türk lirasıdır. 

Yukand ~ evsafı kaydiyeJeri yazıli 
ölü Polina Petriça terekesi l!..111val 

-------------------------- ~ayri menku!e.inden iki bap ev mah

DOKTOR 

l.Ha~tıAtarçay 
ilin 

kememizce aç•k artırma ile 17 /8/39 
tarihine mfü;adif perşembe günü sa
?Al 16 dn ~tılacakttr. . 

T ek!if olunacak bedel: Muham-
•JJ J k men b~~ıetinin % 75 tinden noksan 

a ·apınarda kain bulun:Jus;ı takdirde aabs 31/8/939 

Pamuk Mensucatı -perş~r ... he günü 16 ya tatik oıunacak-
Dahili ue Zührevi tır. A~üırmaya İ§tirak etmek istiven· 1 - Manisada yaptırılmakta olan sinema binasının kalorifer hava

r.dırma işi 7550 lirnlıl< kc~ifnamesi d:ıiresinde eksiltmeye konul
mustur. 

2 - Bu işe ait ı;artn~me ve S3İr evrak p:ı.rnsız olarak Manisa Nafıa 
mü.lürl·•~nden el•nabilir. 

3 - lh~lesi 27 temr.mz 39 per§embe günü saat 11 de Manisa d:ıimi 
ncüme!';,,de , n·Jn.caktır. 

Fabrikamızın iplikhane daire- 1erin. muhammen kıymetlerin % 75 
hastalılılar mütahassısı sinde çalıtmak üzere 16-20 yaf ~i nisbetinde teminat akçesi veya her 

Senelerden beri Çivici hamamı karşı- arasında kız İfçilere ihtiyacımız bangi milli bir banka teminat mek· 
sında bulunan muayenehanesini İkinci vardır. tubu ile tayin olunan gün ve saatte 
kordon Hayat sokağı dirseğindeki 206 istekli olanların nüfus cüzdan- fzmirin Fevzi paşa bul·Jannda kain 

ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDU - sayılı e~~ ~~!"etmiştir. . lan ve iki kıta fotograflariyle fab- bahçeliler hanının üst katındaki ah-
CUNDAN SERTLtCtNt MUHAFAZA Her gun ogledcn sonra saat 1 den iü- rikaya müracaatları. kimı şahsiye sulh mahkemesine gel· 

BRONZ 
4 - Muv .. lı;l;.,t ,.:n;r r""~1_._.., ı::~t; ı:."\ .25 l<ı•nu•tur. 

2438 (1480) 
EDEN YEGANE DlŞ FIRÇASIDIR haren hastalannı kabul eder. 1 • uk TAŞ 1 • ilA 1 

zmır pam mensucatı • . . me en an o unur. Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. TELEFON : 3458 



- -
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. •-------------.------......-.~-·~~~~-~-~ -----·- -----·----·-~ 
T. Bovven Rees Messageries Umdal 1 Oli,·ier ve Fratelli Sperco Deu tsche Le· 

ve şürekası Maritimes A~~:.~~D. ] Şürekcisı Vapur Acentası 
CUNARD LINE K V M p AN y A S ı BiRiNCi KORDON REES ADRiATICA ~· A. Dl G. M. B. R. HllMBrJRG 

vante Linie 
LİVERPOOL VE GLASGOV HATl'I HELLENİC Llr..~ LTD. BİNASJ TEL. 2443 NAVIGATIONE 
Bo •.. t 17 t d ZARA ı· · ·· ı11·1 t 'h' d g ı MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle-SN.aa vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 HOLLANDA vapuru emmuz a mo oru arı ın e e e- . 

_,, · · d H LO"TT'\RA HULL HATTI k 8 '7 17 d p · K rfu s nıyor. 22 temmuza kadar Anvers, Rot-·~P Liverpool ve Gla,govdan mal çı- temmuz tarihinde gelerek ayni gün ts- beklenılmekte olup Rotter am. am- ..... .,, • re 1 . saat e ıre, o , a-

1
terd B . Hamb . . yük 

~ve ayni zamanda Liverpool ve tanbul Pire Napoli ve Marsilyaya ha- burg ve Anvcrsa limanları için yük ala- B1 . EL~kRAvikAN kvapunı 5 ~emmuuidaa randa. Brlndizl, Valona. Draç, Gravoz.a aJaca~r. remen ~e urg ıçın 
'Clas • • ge ıp yu çı araca ve uyru zaman S 1 F . Tr" cst ve 

gov için mal alacaktır. reket edecektir. caktır. Hull icin yük alacakb.r. pa a~: Zara, ıyume, ıy e HERAKLEA vapuru 3 ağustosta bek-
Gerek vapurlann mu-..asalat tarihleri. • • GERMANİA vapuru 21123 temmuz ADJUTANT vapuru 10 temmuzda ge- Venedıge haNket eder. leniyor. 5 Ağustosa kadar Anvers Rot-

lalınıert ve navlunlan hakkında acenta Der tilrlil raahat " malimat lçm BI- arasında beklenilmekte olup Rotterdarn llp Londra için yilk alacaktır. BRIONt motaril 20/7 tarihinde saat terdam Bremen ve Hamburg iç~ yük 
bir teahhut altına giremez. Daha fazla rinci kordonda 158 numarada LAU- Hamburg ve Anversa limanlan için yU.k LfVERPOOL HATTJ 12 de gelerek ayni gün saat 19 da Pat-lalacakt:r. 

ilhilit almak için T. &o.en Rees ve Şr.: RENT ~OUL ve. ŞER~KJ vapu.c aceıı- alacaktır. ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Li- mo, Leros, Kalimnos, İstanköy ve fto. TAHLiYE : 

:;:._~~ telefon numara..sına mil.racaatltnsı.na DW.raalat edilmesı ~ta olunur. BALKAl!O"·A~ ARASI verpooldan gelip yük çık.ıracak ve ay- do~;e~~ ed~~· . KREI'A vapuru halen limanımızda, 
---... rica olunur. TELEFON : Z 3 '1 5 R a TTI ni zamanda Liverpool için yUk alacak- ( :ıy:z- v~uru 23n ;tarthlnde Hamburg, Bremen ve Anversten mal 

- .a ... ..._ tır gelerek aynı gun lılldilU. SelAnık Dede-
ZETSKA PLOT • .,BA · ağac İstanbul, Burgaz. Varna, Kösten- çakarmaktadır. 

A. Q .. '.Jl~'l'OR ~"'fl'.....,.J t ;:;;;:;: ....,.>>W'-""' u tı1 ~ ,:: Batuma hareket eder. ARMEMENT n. SCHULDT 

uLOVCEN» !"\D Al• R • -B~İONİ motöril 24/7 tarihinde saat 8 DUBURG vapuru 26 temmuzda bek-
Vapuru 15 temmuz 939 cumartesi g(i. ~ re l ıza de gelerek 2517 saat. 17 de Pire, Korfo, !eniyor. A~~ers, .Rotterdam, Bremen ve 

i~ ............................ --- ... 

T. C. Ziraat Bankası 
nü Köstencedon gelip 16 temmuz 1939 ~ Saranda Brindi..J. Valona, Gravoza.IHamburg ıçm yük alacaktır. 

KUf'ulU$ tGf'ihi: 1888 pa'7ar günii saat 12 de: •• S l t ' Z F!-~e Triyeste ve Ve,. ARMEMIDııı'T DEPPE 
- Pire • Arnavutluk limanları - Kotor- u 1 pa 3 o, anı, .,, ' 

Sel'lllayesl : lGO.OOD.000 Türk lirası.. Dubrovnik - Split Veneclik ve Triestcye n en nediğe hareket eder. DEN NOl!~JCE MiDDEL-
$abe ve ajan adedi: 2!2 hareket edecektir. ROY A!..E NEERLAN HAVSLINJE OSLO 

Zir:li ve ticari her nevi Banka muameleleri ANGLn W.f;'W'Q'l'•AN Doğum ve Cerrahi Kadın DAISE KVMPANYASI BALKİS ınotörU ;8 temmuzda Diln· 

PARA, BİRNTİRENLERE 28.800 LİRA ~ MA'İL LİME N hastalıklara Operatörü AGAMEMNON vapuru halen Uma- kerk ve Norvec icin hareket edecektir_ 

tKRAMİYE VERECEK PİRE MARSİL y A ve PiRE BEYRU'l' Rer gUn hastalarını saat üçten son- nımızda olup Amsterdam, RQtterdaın ve AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) HAYFA _ İSKENDERİYEYE hat ~ ra Atatilrk caddesi •Eski Birinci Hamburg limanlan için yük alarak ha- EXMOOR vapuru 23 temmuza doğru 

litasa bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik- •CAIRO CITY• LÜKS VAPURU ile .:.: kordon• 2~ numaralı muayeneha- reket edecektir. ı bekleniyor. Nevyork için yUk alacakb.r. 
"1niye dağıtılacaktır : Marsilya için Beyrut-Hayfa-lsken- ·'nesinde kabul eder. TİTÜS vapuru 24n tarihinde gelerek D. T. R. T. 

4 Adet LOOO Liralık 4.000 Llra hareket tarihleri deriye için. har~ket TELEFON : 2987 Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg SZEGED motörü halen limanımızda-
4 • 500 • 2.000 • tar~h,!;;;39 :RRJSl I uı lllPJD llmanlan için yük alarak hareket ede- dı::. Tuna limanları için yilk alacaktır. 
4 • 250 • 1.000 • 14n/939 

2 
8 93 

cektir. l!'SPAGNE vapuru 25 temmuza doğ-
40 • 100 • 4.000 • 28/7/939 5/ I 

9 H Whittall ve SVENSKA ORIENT LINtEN nı bekleniyor. Anvern (Doğru) için yUk 
100 s.ooo 11/8/939 18/8/939 • alacaktır 

• 
50 

• • GOULANDRIS BROTHERS LTD .. k A VİNGALAND motöril lS/7 tarihinde TİSZA va'Dllnl 27 temmuza do~ 
:: • 40 • 4.&00 • PiRE ŞUrfA aSl gelerek Rotterdam. Hamburg ve Skan- bekleniyor. Tuna limanları için yük aı. 

• 20 • 3.200 • ~ •A C • TELEFON • 3120 dinavya llmanlan için yük alarak hare- caktır. 
l>fkKAT: Resaplanndakl paralar bir sene içinde ~O liradan aşağı düşmi- nHEA Jl.:.LAV : n · ket edecektir. KASSA vapuru 25 temmuza dolru 

hrllere ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. l.Ub tnn~atlantik vapuru ale Plnı - rHE MOSS-RU'J'CRISOlf v ASALAND motöril 28/7 tarihlerin- bekleniyor. ~e:vrut, tskenderiye ve Port 
g_.,alar senede 4 defa, 1Eylll,1 Birinci kiaua, 1Martve1 Haziran tarih- Nev • York hatb Pire · Nn • York se- f,İltJE l.JMf'J'ED de beklenmekte olup Rotterdam. Ham- Sait için yük alacaktır. 
~ ~ yahat mUddeti JZ giJn, NeY - York f11an LİVEBPOOL _ GLASGOV VE burg ve Sbndiiıa..-ya limanlan için 

'I · ";.il l~in hmast ftatler Pireden hareket ta- BRlsToL hath yilk alarak hareket edecektir. SER1'1t:P. ~ A RfTfMB 
:mz W rihleri: ESNER vapuru temmuz 25 inde gelip ZE<:J.UGA POUMA IJNİEN ROVMAIH 

B R l S T O L 5 ACUSTOS 9 EYLCL Liverpul ve Glasgovdan yU.k çıkaracak LECHİSTAı'i motöril 21/'1 tarihlerine DUROSTOR vaouru o& 8~ ~~ vapurlrır..n muvasallt. tarth1erl ~~ ayni zamanda Liverpul ve Glasgov d?lnı beklenmekte olup Anvers, Gdv- doğru bekleniyor. Köstcnce Kalas ve 

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

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

Bu ber iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Om~r Lütfi Bengü 
dir • 

44 Sene~ik • t~crübeli idaresile ·bütün mü.tterilerine kendisini 
aevdırmııtır •••• 

L .. Otellerinde rniaafır kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• latanbulda 
tlill\llün E$te ve lzmirli!er bu otellerde buluturlar ..• 

liuauıiyetltti çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul dmi
)~k derecede ucuzdur ..... 

ile. kesin kullandığı ve beğendiği traş bıçağıdır 
.........__ -

lzmir Yün Mensucatı 
?'. A. Şirketinin Ha/kapına kumaş fabrikası 
l'-..afından mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZI> .UR 

.. SPAT0I raeYiE R LuEh Ret. 
Birinci Kordon da 186 numarada 

....__ŞARK HALI T. A. Ş • 

ilan 
inhisarlar Çarnaltı T uzlas! mü. 
dürlüğünden: 
~ - Tuz lamız için 12.623. 700 metre mikabı muhtelif ebatta çırah 
~ kerest~i ıatm alınacaktır. ""f - Beher metre miki.bının muhammen bedeli 42 lira muvakkat 

l~,3 ~lt"3L9 )~~- 75• kuruftur• • h •• ••d•• ı·•"'•• •• d im "ili &:.ı>at ualeaı ve f8rlnameaı er gun mu ur ugumuz en a a-t. 

14 ~ - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 20. 7. 939 per§embe günü aaat 
e lnüdürlüğümüze rnüracaatlan. 

13, 17 2475 (1453) 

!~mir Mmta ·a Liman riyasetinden: 
<v. ~ır~ın~~e .. 40 lira maaşh bir daktiloluk münhaldir. Talip olanlar 

9 g'Unune kadar müracaatları ilô.n olunur. 
ıs. 16. 1s. 19.20 2514 (1472) 

nerek vapur isimleri ve navlunlan hak- ıçın mal alacaktır nıa ve Danzig Umanlan için yUk alarak Tuna ı· 1 i .. ; .. k 1 kb.r "' bb d~ • M il hareht edecektir. ıman an -rn JU a aca . 
kında acenta bir teahhnt altına gtreme

7 ran • o er $ERYfCE MAR.fTfME Vapurlann hareket tarihleriyle nav· 
Daha ra"la tafsilat a!mak için Birinci Line. • NepyoPlı R I ., lunlardald değişikliklerden acenta me-
Kordonda 1~2 numarada .UMDAL• VE OantG ft n.llltlpGft"ast ı· k b t 

., tsKENDERİYE - NEVYORK 3 su ıyet a u etmez. 
umumt tleniz A<.'f'ntalığı Ltd. mÜl'aa.at PHİLAOELPHİA HATl'I ~LB~ JULİA vapuru 3 ağust°' 939 Daha fazla mCsilat için ATATimK 
edilmesi rica olunur GUDRUN MERSK vapuru 20 tem- Cetarihlerınde be~lenml~kte olup. Malta, caddesi 148 No da V. F. Henry Van Der 

T 1 f 4072 M"'dil ·yet . .. k nova ve Marsılya ımanlan i,.,n volcu z taJ e e on : u n muzda gelıp yuk çı aracak ve ayni za- "k larak ."S-" ee ve Şsı. Vopur acen ığına mllraca· 
Telefon : 3171 Acenta manda yük alacaktır. ve yu a hareket edecektir. iıl edilmesi rica olunur. 

Juvantin saç boyalar• 
INGILIZ KA.SZUK eczanesi lihoratuvarlannc'.a haurlanau Juvantin saç 

ho)·:ıları mu7.ır ve zehirli maddelerden taıııaınen ari olup saçlara tabü renk· 
!erini bah~eder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral \'e sb·ah ol:ırak iki tahii renk Uzerlne ter
tip cdilmi,.tir. Gayet tabii \e sabit olnrak temin edilen renk ytk:ırm1ak. ter
lemek hatta denize girmek suretiyle de çıkmaz. Ec:zanclcrdc ve ıtriyat c:ağa
ıalarında aravınız. 

En ciddi v~ emniyetli markndır. 

.:~,·:.,\6 . .. . . · .. ; .. - ·~ -~ ~ •.. ~ : . • ·,_ . : . . • . · 

" J~c. ' 

TazeTemjzUcuzllaç,. 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK l!ilyük Salcpçioğlu haıu karşısında.. 

.. . . ' •• ... . . . "- • . -. ~ .......... \.:.4",ı.,.;, .... .; . ,, - .. . . . ... -•·';;..' . ~~;,. -.. ~~.': \ ..... ,. ~., ... ·.~ ,..,.~:: ... ~~~ ~...,. :""· . ....... 

N O T : TELEFON : 2007 /2008 
İlflndaki hareket tarihlerly1e navlun-

lardakı değişikliklerden dolaYI acenta . SPF.RCO vapur acentasına müı·acaat 
mesulivet kabul etmn. Daha fazla ~t-1 edilmesi rica olunur . 
silat için ikincj Kordonda FRAn:LLl 1 TEl.EFON : 2004 • Z005 

Tekrar Geldi 
Sayın mütteriJerimizden gördüjü fevkaladf'l rağbet 

neti~i tahm!nimizden çol: daha çablk satılıp biten 
koJa7 ve seri yazı yazmak için tüccar, benbcı, memm, 
taJe~, her kese lizmı <>lan, icibmda kopya kağı. 

iyle altalta beş kopya çıkaran hususi mürekkep 
kontrol ve ayar ile~ ..•.•••••..••••• 

Beş Sene G<!rantili 

ff~~ 
İZ Mi R 

Dolma kalemlerimizin Amerikadan gelmif 
olduğunu sayın mÜ§teril,..rimize bildiririz 

Fiyatı her yerde (2) ll?Cdır. 
Toptan alanlar!. ;ilkCl•to yapilir. 
TürJ;iv~ Umnm AcenteAi : 
N:ıfiz Mustafa Delen • İzmir 
Telefon: No. 2392 
Telgraf Adresi: 

Nafiz - tmıir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e: 

Bol Gid~, Bı)~ z1va, Bol hava i 
• 

z kahvaltı, ~ yemek, ı yatak : B. ızo, K. 60 Krş.; 
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Yamanlar kampından bir kö~ 

: Duralı yef'i : KarşıyııJıa bJıele baıı 
: Fazla izaluıt : Karşıyaka CCZIUleleri:ıden \'e Beyler aokaiında : VEREM. 
: MÜCADELE dispa.nse.-inden alınır.. i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Telefon müdürlüğünden: 
1939 - 1940 telefon rehberi basılmaktadır. Rehberde adlarını iri 

harflerle yazdırmak veya başka suretle ilan vermek ve firma reklimı 
yapmak istiyenlerin idareye müracaatları iün olunur. 

ı 5, 16, 19, 20 2515 (1472) 



... velt yan kararını kabu et 
nazırı Kordel Hull, senato ya Hariciye 

kanunu 
bir mesaj göndererek bitaraflık 

hakkında verilen kararın alınmasını istedi • 
gerı 

Amerika bita~af kalamaz Fran anın büyük bayramı 
Onun bitaraf kalması bir harbe daha Fransız birliğinin, lngiliz dostluğunun 

çabuk sürüklenmesi demektir ve sulhseverliğin tezahürüne çok 
canlı bir örnek olmuştur LONDRA, 15 (Ö.R) - B. Ruzvelt 

Senatonun bitaraflık kanununun gele
cek içtima devresinde görüşülmesi hak· 
kındaki kararını çok fena karşılamıştır. 
1ınıerika cümhur reisi bugün hariciye 
ruwn B. Kordel HulU. ka~ ederek 
kongre nezdinde yapılacak yeni prensip 
hakkında uzun uzadıya görüşmUştür. 

Bu mUlakattan sonra B. Kordel Hul se
nato reisine kısa mektup şeklinde bir 
mesaj göndermiştir. Bu mesaj Avrupa 
demokrasileri tarafından çok iyi karşı
lanmıştır. 

Mesajında B. Kordel Hul ~unları de
mektedir. 

- Amerika bitaraf kalmak istiyor. 
Pek lıla .. Fakat bu bitaraflık isteğimiz 
bizi daha çabuk harbe sürUkliyebilir ... 
Harpte olan iki memlekete serbestçe si
Wı gönderebilmemiz bizi çok mlişkUl bir 
vaziyete sokabilir .. Bundan başka Av
rupada çıkacak bir harpten Amerikan 
ekonomisi çok müteessir olur. 
Avrupanın sulhuna çok bağlıyız. İn· 

san! bakımdan da Amerika sulha yar
dun etmelidir. Amerika kendisini Av
rupa büyUk devletlerinin ahengine uy
durmağa mecburdur. Amerika şimdiden 
bir hnrp vukuunda alacağı vaziyeti tes
bit ederse harp çıkmıyacaktır. Muhte
mel bir tecavüz Amerika tarafından si
l.ah satılmıyacağını anlarsa harbe giriş
mez. 

B. Hul, bu mesajının sonunda sena
töye verdikleri karan geri almalanru 
ve bitaraflık kanununu derhal ve bu 
içtima devresinde milzakere etmelerini 
istemektedir. 

B. KORDEL HUL 
Vaşington, 15 (A.A) - Dün öğleden 

aonrn reisicümhur B. Ruzvelt tarafından 
kongreye gönderilen mesajın metni şu
dur: 

B. RUZVELT 
sulh ve bitaraflık siyaseti formüH.ıne hnfnza etmekle beraber milmkün oldu
dayanarak nezaketen gözlerini kapayıp, ğu kadar Amerikanın harbe stirUlUen-
kulaklarını tıkayamaz. mesi tehlikesini azaltmaktadır. 

Bu tehlikeli Anda sulh ve bitaraflık Mesaj, şöyle devam etmektedir : 
meselesine ve gelecek aylar zarfında • Haliha2.lrdaki vahim şartlar Ol tında 
Amerikanın emniyet ve menfaatleri sulh, dünyanın bir kaç noktasında teh
üzerinde yapacağı tesirlere büyük bir dit edilmekte olduğundan kökleşmiş 

ehemmiyet atfetmek lazımdır. Kanaati- olan kanaatime göre memleketin bir 
me göre bu mesele, büyük bir dikkat- harbe sürüklenmesine mfuıi olmak için 
ve itina ile tetkik edilmeli ve manasız milletimiz Amerikanın ananevi siyase
bir teahhüde meydan verilmeden bükü- tiyle kabili telif olan her türlü nüfuzu
metçe bir karara bağlanmalıdır.• nu kullanmalıdır. Dünya harbi imkan-

Hulün mesajında silahlara konacak larını güçleştirmek yolunda atılacak ilk 
ambargo hükmünün kaldırılınası isten- adım. budur. 
mckte ve şöyle denilmektedir : Hükümetin de vazüesi budur. Fakat 

•Bu hükmün ipknsını istiyenler, bu 
memleketin bu suretle harbe sürilklen-
miyeceğine inananlardır. Bunlar, bu şe
kilde hareket etmekle Amerika efkarı 

umumiyesinl bu yanlış ve mar.uksız 

htilyaya inandı.nnak istiyorlar. Mantık
sız diyoruz, çünkü şimdi silah, cephane 
vesair harp malzemesi ticareti memnu 
olmakla beraber harp için bunlar kadar 
lllzım olan diğer maddelerin ticareti de
vam ec!ebilecektir. • 

bazı kimseler bunu takdir edemiyorlar. 
Hepimiz ayrı ayrı bilmeliyiz ki, umumi 
bir harbin patlaması, Amerikanın karşı
laştığı tehlikeleri çoğaltır. Bu noktayı 
her kesin bilmesi lazımdır. 

Hull, şöyle devam etmektedir ı 

•Hilkümetin teklif ettiği kanun, hu
kuku düvel kaidelerine olduğu kadar 
Amerikanın 150 seneden beri takip etti
ği siyasete de uygundur. Jlükümetin 
maksadı, muayyen bir ecnebi devlete 
yardım etmek veyahut zarar vermek Hull, bundan sonra evvelce tavsiye 

•Ayan meclisi hariciye encümeninin etmlş olduğu ve fikrine göre Amerıka- olsa idi, umumi bir harbin patlamasına 
11 reye knrşı 12 reyle sulh ve bitaraflık yı mümkiln olduğu kadar harbe sürUk- ınAni olmak için nnanevt siyasetinin çer
meselesi. ~daki kararını kongrenin lenmekten koruyacak olan bitaraflık çivesi içinde senelerden beri ısrarla elin-
gelecek ıçtıma devresine bıraktığını öğ- it ktas d bahs d den geleni yapmağa uğraşmazdı. 

progrrunının a ı no ın an e e-
rendim .. Tarahmdnn tamamiyle tasvip k b kald ılın istem k Yapılan propaganda silahlara ambar-. . . re am argonun ır asını e -
edilen harıCJye nazırının bir beyanna- t d" go koymak usulünUn terkedilmesi, bü-

d e ır. k 
mesini leff en gön eriyorum. Bu vesika- kümetin salMıiyetini arttıracak ve ip a-
nın dikkatle tetkik edileceğini ümit ede- MczkO.r altı nokta şunlardır : sı, bu salAfıiyetlerl tahdit edeceği hissini 
rim. Sulh davag ve Amerikanın bita- 1 - Amerika vapurlarının harp mm- aşılamıştır. 
raflığı ve emniyeti için kongrenin bu ~~ g~elerinin menedilmesi, Bu tekliflerin haklı olduğuna inan-
içtima devresinde elzem olan bu karan kalanndan erika te~ ~ ~ta- mak güçtür. 
ittihaz etmesinin pek arzuya şayan ol- s.I gcçmelennın tahdit edilme- Amerikan piyasaları bil! istisna dün-
duğu keyfiyeti benim için bir müddet- ' . yanın bütün memleketlerine açık bulun-
ten beri pek açık bir hakikat mahiyeti- 3 - Muharip devletlere gönderilecek durulduğu için ambargonun kaldı.nlma
nl almıştır .. Dünyanın halihazırdaki va- eşyaya ait tasarruf senetlerinin ecnebt siyle reisicümhura munzam bir geniş 
ziyeti karşısında pu kanaatimi değiştir- alıcıların namına devredilmesi, salruüyet verilmiş olmaz. Ambargonun 
mek için hiç bir sebep göremiyorum.• 4 - Kredi ve istikraz akdi hakkında- kaldırılması isteniyor, çünkü ambargo 

Altı sahifeden ibaret olan B. Huliln ki mevcut kanunlann ipkası, askeri kuvvetlerin arttırılmasında başa 
beyannamesinde muhariplere gönderile- 5 - Muhariplerin menfaatine olarak geçen devletlerin elinde bir kozdur.• 
cek silahlara ambargo konmnsı usulil- Aıncrikada toplanacak ianelerin bir ni- Hull, bwıdan sonra diyor ki : 
nün kaldırılmasını Amerika hUkümeti- zama bağlanması, •Bilhassa küçük milletler kendileri-
nin hangi sebeplerden dolayı istediği 6 - SilUh ve cephane ihracatı için ne silah verebilecek olan Amerika gibi 
izah edilmektedir. verilen ruhsatnameler hakkında §imdi devletlere tabidirler. Sıkı bir zamanda 

Vaşington, 15 (A.A) - B. Hulün me- tatbik edilen usulün ipkası, onlara müdafaaları için !hım olan va-
snjında Amerika tarafından takip edilen Hull, uzun tetkikler neticesinde hazır- sıtaları vermekten imtina etmekle hu
harici siyasetin temel taşının memleket- lanan programın muhtemel bir harp zu- kuku düvel kaidelerine uygun bir tarz
te sulhun ve emniyetin muhafazasından hurunda Amerikanın sUrliklenmesine da yaşıyan sulha bağlı milletleri müda· 
hukuku düvelin ve beynelmilel hüsnü mfuıi olacak en iyi bir formül olduğu faadan aciz bir hale getirmeğe ynrdun 
niyetin takviyesinden ibaret olduğu kanaatindedir. etmiş oluruz.• 
kaydedilmektedir. Bu suretle şimdiki kanunun yerine 

•Sulh, çok kıymetli, harp, çok tahrip- çok daha geniş ve fili imkanları havi ve 
kardır. • Amerika halkı ve hükümeti, görünüşe göre, her türlü hadiseyi uzak. 
sulhun idnmcsi hususundaki adilane ve lnştıracak mahiyette yeni hükümler ika
meşru yardımlarını esirgememelidirler.. mesi teklif edilmektedir. 
Halihazırdaki tehlikeli vaziyette bizim Bu hükümler, şimdiki kanundan zi
gibi sulhperver bir millet, anormal ve yade harbi güçleştirmekte ve memleke
nazik sarılar mevcut değilmiş gibi bir ti sıkı bir bitaraflık çerçivesi içinde mu-

BİTLER • FORSTER 
Mtlt.AKATI 
Berlin, 14 (A.A) - Salaruyettar Al

man mahfelleri, Berştesgadende Hitler 
ile Forster arasında yapılan görüşmeye 
busust bir politik ehemmiyet atfedilme
mesi icap edeceğini bilcliriyorlar. 

Pariade Etval meydanında geçit resmi 

Paris l 5 (AA) - Dün öğleden son• tezahüratı ve §enlikler tarifi imkansız 

ra Fransız ihtilalinin 15 inci yıl dönümü bir ıevk ve heyecan içinde cereyan ey• 
münasebetile bir nutuk söyliyen Daladi- lemiştir. Yabancı memleketlerdeki Fran
er, demiştir ki: sız büyük ve orta elçiliklerinde, elçiler 

- Biz, hiç kimseyi tehdit etmiyoruz Fransız kolonilerini kabul ederek Fran
ve istila hülyalan pe§inde koşmuyoruz. sanın barış arzusunu kaydederken yeni 
Sadece milletler arasında sulhun hüküm kuvvet hareketlerine karşı koymak hu
sünnesini istiyoruz. Medeniyetin selame- susundaki azmini de' bilhassa tebarüz 
tini temin edecek yegane çare olan bir ettirmi§lerdir. 
doğruluk ve teşriki mesai zihniyeti ile Romada François Poncet demiştir 

sulhu muhafaza etmek için bütün gay- ki: 
retlerimizi sarfetmeğe azmetmiş bulunu· - Fransız milleti barışı arzu ediyor, 
yoruz. Fakat her tehdide ve her tehak- fakat hürriyetine, ıerefine ve hudutla
küm teşebbüsü karşısında Fransız hürri- nna vaki olacak her hangi bir tecavüzü 
yetlerini müdafaa edeceiiz ve istiklalle· defetmeğo de azmeylemiştir. Bugünkü 
rini korumağa karar veren bütün millet- Fransa Marne Fransasından aşağı değil
lerle beraber hnreket edeceğiz. 

Pnris 14 (A.A) - Bu yıl, milli bay
ram, Fransız ihtilalinin 150 inci yıl dö
nümü olması ve beynelmilel hudiseleı 
dolayısile bir Fransız birliği 
teıkil etrr.esi münasebetile istisnai bir 
parlaklıkla tesit edilmiştir. Dost ve müt
tefik devletler mümessilleri ve kıtalan
nın iştiraki merasime hususi bir ıeki] 

vermiştir. Kıtaatın Etoile meydanından 
Concorde meydanına kadar yapılan ge .. 
çidi saat 9 dan 11,50 ye kadar sürmü, 
ve devlet reisi geçitte hazır bulunmu~· 
tur. Yaya Jı:aldırımlannın üzerinde hal
kın miktarı bir milyonu bulmakta idi. 

- Bu mühim yıl dönümUnde f~ 
ve ruhlarımızı cedlerimizinkilc birle~ 
relim. Onların ıivik faziletler.inin vatl" 

olarak 14/ 7/1790 yeminini hatırb1'' 
lım. Bu büyük habranın bize yıırdumuı" 
bütün kuvvetimizle müdafaa etmek, httı'' 
riyeti ve müaavab ve beşerin ve vatal'' 
daııın diğer mukaddes haklamu ;cıarıs' 
ve çocuklanmıza devreylemek ve rıih'' 
yet hür ve alicenap ve kuvvetli olan b8' 
yük Fransız camiasında sıkı bir suretti 
ve kardeşçe birleşmi3 kalmak husuııu#' 
da kat'i bir azim vermesini dilerim. 

Lebrun sözlerini bitirirken, imparat01' 

luğun bütün sakinlerine Fransanın d.~ 
ıehrimiz:deki Fransız kolonisinin verdit 

Reiaicümhurun yanında F aa sultanı 
ile Bulgar mecliai reisi Mu~anof, lngil
tere harbiye nazın Hor Belip, Londra· 
nm pasif mlidafaa ıefi, JngiJiz erkanı 

harbiye reisi ve Vioaton Çurçi] bulun
makta idi. 

Fl'aDŞD milli bayramı münasebeti ile illi martı dinlenirken... . . ., 
alqam ziyafetinde Franacı mğum farkı olmahızın bütUn inaanl:ıı ,çı J' 

Şeref tribün On de F ranıız İmparator· 
luğu mümessilleri, Cezair, Tunus, Fu, 
Hindiçini, heyetleri, hah Afriltası, hath 
üstüva Afrikası, Kamerun, Cüyan, 
Fransız Hindistanı, Madagaskar, Mar
tinilc, yeni KaJedonya, yeni Ebrid, Re-

dit. hürriyet ve müsavat hakkını kabul~ 
Berlinde de Coulondre ıöyle demiı- ğini, onlan aay, tasarruf, nlzaın, JI' 

tir: ve ltiyaaetlerile buna ]iyık olına~• (1 

ünyon adalan, Sen Pier 
Somali ve Togo sahilleri 
azası bulunuyordu. 

- Fransa, ayni ülkü ile muttasıf mil- vet eylediğini ve kendilerine yar~# 
Jetlerle sıkı bir birlik içinde ve bizzat nasihatlarını esirgemiyeceğini biJclıt 
kendi kudretinin inkişafı ile barışın lto- tir. JW 
runmasma çalışmaktadır. Fakat bir Av- Paris 15 (A.A) - B. Horc Be tı~ 

ve Mikelon, rupa İ§tirakinin tekrar doğduğunu ve hareketinden evvel havas ajıınsın•0 ,. 

heyetlerinin herkesin hakkına riayet ve icaplarını muhabirine beyanatta bulunarak. f ':ı 

Geçide her ırktan 30 bin kişi, muhte
lif neviden makineli makinesiz 600 ara
ba, 120 top, 350 mitralyöz ve tank işti
rak etmiştir. 

Halk kıtaah hararetle alkışlamı~br. 

Bilhassa Ingiliz askerleri ve lejyonerler 
sürekli bir surette alkışlanmı~lardır. 

Paris 14 (AA) - Bu yıl milli bay
ram yalnız Parisde değil bütün Fransa 
ve imparatorluk ıehirlerinde hususi bir 
revnak almıştır. 

Her tarafta geçit resimleri yapılmış 

ve cerek Tetımi tezahürat, gerek halk 

teslim auretile emniyet ve refahın geri 
geldiğini görmek ümidini terketmemek-
tedir. 

San Sebastien' de mareşal Peten. va-
zifesi pek müşkül görünmekle beraber, 
istikbale güveni bulunduğunu ve Fran
sa ile ispanya arasındaki bağların her 
gün biraz daha kuvvetlenmesini temen· 
nt eylediğini bildirmiştir. 

Paru 14 (AA) - Reisicümhur Leb-
run milli bayram münasebetile radyo 
ile verilen bir mesajında bütün Fransız
lara hitap ederek ihtilali hatırlatmış ve 
ezcümle demiştir ki: 

.. k 4 k . ö il d his' sanın su unet ve uvvetı n n ~ ·ıdit' 

tiği takdir ve hayranlık hislerin• bı 
miş ve şu sözleri ilave etmiştU. e' 

b' ' Askeri müfrezelerimiz böyle 11 rtı'~ 
çide iştirak etmiş ve Fransız askerle d~ 
yanında bir rol oynamış olduklnr~fl ,ı

• j,zıf1 
dolayı müf tehirdirler. Kuvvetnn .• ,.e 
zinki ile birleımcsi artık bize tııbı• 
meşru görünmektedir. h f'"' 

Londra 15 (AA) - Dün sııb tı1'~ 
risde 14 temmuz geçidine iştirak ~"~ 
olan BB. Cort, Cyril Nevhııll ~ .,..· 

·ıı··· akşam üzeri Croydondn karnycı• 1 

lcrdir. 


