
44 • 1 ULV Al<I 1 • 44 
imtiyaz sahibi: ŞEVK.ET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdUril: 

HAK.Ki OCAKOcLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDE11 Türkiye için &riç için 

s~............ ı• 2900 
Ahı ewW: ••••••••••••••• 150 1'50 

t_ GÜnü aeçmi4 nüıbalar (25) kunqtur._ 

_ T E L E F O N : 2697 

ilin IDÜnderecatmdan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

il lngiliz hava nazırın 
teftişleri 

Londra 17 (A.A) -Hore Belifa Y~ 
ahire hava üalerini teftit etmek üzere ba 
sabah Hendon' dan ayn}ımf br ••• 

-------' Yeni luır Matbaasında s. .. ı..._.. 

Maarif .A 

urası An karada toplandı 
Maarif Vekili .B. H .. Ali Yü~; .. 'Tt .. ~ 
cet Şôrayı bir nutuk ile açtı1 

--~ 

Maarif vekili Hasan Ali Yücel 

1 
j 

Maarif 
Sarasından 

---·T:r---
'l'ahsll Hayatımıza 
esasb bir iStikamet . 
•ermesini bekliyoruz 

- *-HAKKI OCAXOCLU 

}' Ü:zun zamandanberi hazırlıkları 
J\:klrnakta olan Maarif Şurası dün 
~ arada toplandı. Bu hadisenin 
~ ~ll'lleket şümul bir ehemmiyeti ha-

8 ulunduğunda şüphe yoktur. 
ltaJ ~y Hasan Ali Yücel, Maarif Ve
•i~ etın~ geldiği gündenberi Maarif 
teb~etırnize esaslı bir istikamet ve
,.,_ kı ll'lek için hayli enerji sarfeyle
.. ıe tcd· 

On iki konıisyun seçildi 
Yurdun her tarafından davet edilen 
120 maarifcinin iştiraki ile yapılan 

Şôra on gün sürecek 
Ankara 17 (Hususi) - Maarif şurası caktır. Komisyonların tetkikleri tamam

bu sabah saat on buçukta Ismetpaşa kız lanınca hazırlanan raporlar umumi top
enstitüsünde Maarif vekili B. Hasan Ali lantılarda müzakere olunacak ve karara 
Yücelin bir nutku ile açıldı. Maarif ve
kili Maarif şurasının toplantısına neden 
lüzum görüldüğünü ve alınacak tedbir
leri müdellel bir şekilde izah etti. 

Bunu müteakip on iki ihtisas komis
yonu seçildi. 
Şöra on gün devnm edecektir. Komis

yonlar her gün öğleden evvel 9-12 ve 
öğleden sonra 14.30-18 arasında çalışa-

bağlanacaktır. Şuraya memleketin muh
telif yerlerinden davet edilen yüz yirmi 
maarifçi iştirak etmektedir. 

CöRüŞüLECEKMESELELER 
1 - Muhtelif tarihlerde memleketimi

zi ziyaret etmiş ve mnarif sistemimiz et
rafında tetkikler yaparak maarü tE>şki
latımızın asrileştirilmesi hususunda fi-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Maliye Vekilimiz 
Atinadan dönen Mısır hariciye nazırı 

ile ayni vapurda Mısıra gitti 
• 

" 

tı ~uh:;rirlik ve muallimlik safla
l'tı~ n Yetişen bu değerli devlet ada
~tın memnuniyete şayan olan bir 
•ırıjtna sistemi vardır ki, o da kafa
&()~ an .g~çen işler için memlekette Maliye v~kili 
•i:;- aahıbı olarak tanınmış bütün şah- Kahire, 16 (A.A) - Anadolu aJansı-

Fuat Ağralı 
törü ve kalabalık bir halk tarabndan 
karşılanmıştır. etlerin ··t lA l d · 0 f d · · ·ıdir· ttl'tı k mu a aa arın an ıstı a e nın hususi muhabın bı ıyor : 

lttek~· Ve ondan sonra harekete geç- Maliye vekili B. Fuat Ağralı Transil
ır. ao 1 vanya vapuru ile ve Mısır hariciye na-

•ı, "h ~ e bir çalışmanın apaçık mana- zırı Abdlilfettah Yahya paşa ile birlik

Bugünkü gazeteler bu münasebetle 
neşrettikleri yazılarda Cümhuriyet ma
liyesinin tekamül ve intizamından ve 
Türkiyenin dünyadaki mali itibarından ?ttek ~ısasa ve tecrübeye değer ver-

~k ~~ ki bizim memleketin buna 
l3e Uyük ihtiyacı vardır. 

te İskenderiyeye gelmiş, hariciye müs- sitayişle bahsetmekte ve vekilin fot.oğ
teşarı, mahalli erkan, İş bankası direk- raflarını derceylemektedirler. 

latı dn kendi hesabıma mektep sıra
her \;n ?aşlı yarak bugüne kadar 
l'ift Clarıf Vekili değiştikçe cMaa
bir ~ ''{ahat> cMaarifte inkılap> diye 
llir Çok hareketlerin şahidi oldum. 

rŞ0 Projeleri okudum. 
<.lerı. 

?ttellll rıe beraber muhakkak ki bu 
~l~~ ette okur yazar her kes bu 
tl~ic 1ı ~slahat projelerinin verdiği 
li: erı de görmüşlerdir. 

b\it\iıç gizlemeden söyliyebiliriz ki 
durrı rı hüsnü niyetlere rağmen yur

tul'll1J:da değişmez bir tahsil sistemi 
bit İafkarnış, Maarif siyasetimize 

E:i 1 
rar verilememiştir. 

•ırıa er mektep adatlerinin çoğalma-
b ' talebe d Uf etrn. mevcu unun nisbet ka-
ltt~ırı ~cek şekilde artmış bulun
~k Çok arak hüküm verecek olur-

<"·· aldanınz. 
~link·· 

ttıı~ ola u bu vaziyet maarife susa-
?tPırıa:· okuma ve okutma aşkiyle 
~% b· halkımızın sinesinden do-
t ır ha k . 
'ttıJıJc d .re ettır. Çok eski ve ka-

Ok evırlerin bir aksülamelidir. 
l'f Umak k ~ Polifk ve 0 utmak askı. .. Maa-

U rn 1 8tnız için en büyük kuvvet. 

Hav agazı fabrikasında 
yapılan yeni inşaat 

--~*·---
Fabrikada 
-*Makinelerin montaj 

ameliyesine ballandı 
-*-Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün sa-

bah havagazı fabrikasına giderek yeni 
inşaatı gözden geçirmiştir. Şehrin hava
gazı tesisatını, şehir halkına yeter bir 
vaziyete getirmek için belediyenin yap
tığı fedakarlık cidden büyüktür. Hava
gazı fabrikası için 220,000 lira sarfiyle 
Avrupadan muhtelli makineler ve tesi
sat malzemesi getirtilmiş ve bunlar yeni 
inşa edilen binalarda monte edilmeğe 
başlanmıştır. 

S0tu1tfll'lleketin mevzuatı arasında 
~ ç0c~~ zorla mektebe sevk eden 

batar harını mektebe göndermiyen 
...... so;kkmda ceza tayin eyliyen 

b ~ ~ 2 iNCf SAHİFEDE _ J-In " '!!UZt fabrikasında yeni inşaattan 
~,ıa OCAKOC.Lll bir kııım 

Havagazı fabrikasında 60 metre uzun
luğunda bir baca inşa edilecektir. Ba
ca, çok yüksek olacağı için civardaki ev
lere hiç bir zararı dokunmıyacaktır. Ye
ni makinelerle bu fabrika, Türkiyenin 
en modern ve en fazla randıman veren 
fabrikası olacaktır. Fabrika, yeni tesi
satiyle faaliyete geçince havagazı fiati 
yedi buçuk kurup endirilecektir. 

Ankarııdan umumi bir man;!ara 

Bir Fransız · askeri heyeti. 
Ankarayı ziyarete g~ldi 

Heyet Reisi Or General Hutsinger Diyor ki: 

"Kahraman Türk ordusunun komu
tanları olan Türk arkadaşlarımla 

görüşmeğe geldim,, 

\ 
Mihver Devletleri 
harp edecekler mi? 

Fransız generalı buna şu cevabı 
. 

verıyor: 

"Biz, sulhu korumak için her badire~ 
ye ve her kötü hare~ete karsı hazırız;, 

Ankara 17 (HusuStf - Fransız ge- zandım.> 
neralı Hutzingcrin riyasetindeki Fran- - Bu defa memleketimizi ziyaretini-
sız heyeti dün ekspresle Istanbula ve z.in sebebini lütfen söyler misiniz? 
bugiin de Ankaraya gelmiş ve çok sa- c-Biliyorsunuz ki Avrupa sullıu çok 
mimi merasimle karşılanını§tır. Fransız nazik bir safhada bulunuyor. Işte böyle 
askeri heyeti buraya gelir gelmez der- bir zamanda Türkiye ile Fransa arasın
hal alakadar makamlarla temaslarına da karşılıklı bir yardım paktı, imzalan
başlamıştır. mıştır. Buraya bu pakt etrafında sulhu 

Istanbul 17 (Hususi) - Dün buraya ve medeniyeti korumak için beraberce 
gelmiş olan Fransız askeri heyeti reisi yapacağımız işlerin teferrüatını kahra· 
orgeneral Hutzinger Perapalas otelinde man Türk arkadaşlarımla görüşmiye, fi. 
matbuata şu beyanatta bulunmuştur: kir teati etmiye geldim. Bu görüşmele-

«-- üçüncü defa çok sevdiğim mem- rin iki memleketin ve dünya sulhunun 
lebtinize gelmekle bahtiyarım. Hatay menfaatine hizmet gibi yüksek ve in
meselesi müzakere edilirken bir kerre s!ıni bir gayeye matuf olduğunu ayrıca 
daha Ankaraya gelmiş ve çok eyi inti- söylemiye lüzum görmem.> 
balarla ayrılmıştım. Zaten ötedenberi - Mihver devletlerinin yakında bir 
çok takdir ettiğim Türkiyeyi yakından harbe girişeceklerini tahmin ediyor mu
tanunaklığun için bundan evvelki geliş- sunuz? 
lerim çok güzel birer vesile olmuştu. c- Mihver devletlerinin ne yapmak 
Bu suretle burada bir çok dostlar ka- - SONU 6 iNCi SABİFIDE -

!f atay valisi B. Şükrü SökmensüeT 

Hatayın ilk 
valisi 
-*

Bugün vazifesine 
başlıyor 

Ankara 17 (Hususi) - CUınhuriyet 

hilkümetinin ilk Hatay valisi sabık Em
niyet işleri umum müdürü B. ŞUkrU 
Sökmensiler bugün Hataya mütevec
cihen hareket etmiştir. Hatay valisi Ha. 
tay hududunda yarın istikbal edilece~ 

- SONU 3 'ONCt} SAlltFmE -

Büyük Antalya kanalı 
ya·rın merasimle açılıyor 

28 kilom~tre olan kanalda saniyede 4000 ton su geçiyor 
Ankara, 17 (Hususi) - BugOn ,ehrl

ınizden Ziraat vekili B. Muhlis ErkJne.. 
nin reisliği altında ve Riyaseticümhur 
umwnt klitibi B. Kemal Gedeleçin de if
tirakiyJe Antalyaya hareket eden seçkin 
bir heyeti, vakıfların eliyle memleketin 
kazandığı bir büyük bayındırlık tesisi
nin açılış törenini yapacaktır. 

Bu eser, Toros eteklerinden Antalya 
ovasına inen Çubuk boğazının sonunda 
bulunan Kırkgöz menbalanndaki suyu 
Antalya ovasına indiren ve 28 kilometre 
uzunluğunda olan bir kanaldır. Saniy~ 
de 4000 ton su geçiren bu bUyük kanal, 
Antalya şehrinden başlıyarak Kepez 
sırtlarına kadar uzanan sağı solu düz 
gayet geniş bir sahadaki Kuyucu Murat 
paşanın vakf<,itiği nrnziyi sulıyacakbr-

Kanalı başvekil namına açaccak olan Ziraat ı>ekiU B.Muhliı Erkme1& _ SONU 3 'ONCO SABlFEDS -
---- -- - -- - - ---
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fuarda 
inşaat faali yeti devam 

ediyor 
Fuarın açılmasına bir aylık bir zaman 

kaldığı için fuarda inşaata gece ve gün-

dlivr-ni •~ti i 

Nöbetçi kalacak hiikim 
t: 111ahKenıelerin adları 

Maarif 
1J,. rasından 

---~---
'Eahsil hayatımıza 
esash bir istikamet 
vermesini bekliyoruz 

-*-
HAKKI OCAKOeLlJ 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHlFEDf: -Ölüm, bana daha müsait bir vaziyet gibi 
göründü·· Ümitsizlik içinde sarsılmaz bir 
ce•aretle kendimi öldürmeğe karar verdim 

düz, bliyük bir hızla devam edilmekte- kanunlar vardır. 
dir. Belediye şehirdeki işçi, lokantacı, Adliyenin yaz tatili Perşembe gilnü lcrdir. Bugün ise mektep kanılan önünde 
otel, han, gazino ve umumi olarak bU- başlıY.arak 5 eylul tarihine kadar devam Ağırceza mahkemesi kendi müstacel b .. 1,le en yavrular, ve bahala,. kabul 
tün dükkfuılan sıkı kontrol altında bu- edecektir. Adliyenin tatil esnasında iıö- işleriyle meşgul olacaktır. Asliye ikinci edilmemenirı hevecan ve korkusuntl 

Sandal Ali Çelebinin kadırgasma h... lundurmaktadır. Fiat listeleri tevzi edıl- betçi kalacak mahkemeleri ve hakim- hukuk mahkemesi kendi müstacel işle- '7,\;nlerce cekiyorlar. 
yanaştı... Beni gemiye çıkardılar... - 9 - miştir. lerin adlan Adliye vekfıletindcn bildi- riyle birlikte birinci hukuk ve asliye ti- tki devir arasınd"ki bu büvf11c faı-
Acaba ne tarafa götürülecektim>.. Muabn devamı ve Akileye On gUn evvelkl teftişte ihtar edilen rilmiştir. caret mahkemelerinin müstacel mevad- ~ı görmemek için kör olmak I.azırır 

Merakını çok uzun 8Ürmedi ..• Beni ilk tesadüf noksnnlan ikinci kontrolde de tamam- Bu sene tatilde ağır ceza mahkemesiy- dına bakacaktır. d 
forsalann bulunduğu mevkie sev- Arbk dere en kalabalık, en ta~kın Iamadtl<ları görlilen dört dükkan, bir Jo. :e asliye ikinci hukuk mahkemesi, as- Hdkim B. Ramazan Onat ve B. Halim ırCümhuriyet rejimi vatanda<>larııı 
kettiler ... Orada, elimdeki, ayağım- bir vaziyete gelmi~ bulunuyordu ... knntn. bir otel ve bir aşçı dükkfuu mu- liye ikinci ceza hakimi B. Halim Sıdar, Sidar kendi müstacel işleriyle asliye bi- ~Ö7.ÜnÜ açmı~. yaRamak ve vii1<sel-
daki bağlan r.özdüler •.. Ve boş bir Vakit cok ilerlemiş, güneşin ziyası vakkaten kapatılmıştır. asliye üçündl ceza Mkimi B. Ramazan rlncl cez.a hlkimi B. Kemal Aksüdün mek için mutlaka bil<>'ili olml'lc lüzU-
küreğin dibinde duran kalın zenciri ö~le vaktine mahsus eıcaklı~ını, pa- -- C>nat, birinci sulh ceza hakimi B. Feruh müstacel mevaddına bakacaktır. Birinci munu sarsılmaz bir iman haline ge-
hcmen ayağıma geçirdiler. nlbsını kaybetmişti ... Şimdi o. gün Gu·· mru·· k lnhı·- !\dalı, üçüncü sulh ceza hakimi B. Ömer sulh ceza hakimi B. Feruh Adalı ve tİ?T"'İs. tir. • 

1 1 ba ta fı - - •· d.. d'" k Ve Kaya, sulh Mkimi B. Ziya Yalçınkaya, d ste bundan sonra, ne surete tısı ra na yuzunu on urere üçüncü sulh hakimi Ömer Kaya kendi Bu vaziyet ne kadar iftilıara e-
li im 1 1 w b 1 sulh hukuk hftkimi B. Cevdet Meriç nö-

ömür ~ireceğim artık bel. o u~- yava
41 yavaş 8 r.a mn~a aş amıştı... Sarlar vekı·ı1• işlerini ve Naci Erelin işlerini görecek- n.erse, okumak askını layıkile karfl' 

K" w h ed k" k l '- -1 ,_ b d betçi knlacaklardır. 
tu, evlat... Demek hakkımda. bü· ap.ı an e ı a aO<" ııc. u sua a tir. Sulh hukuk Mkimi B. Cevdet Meriç lavarnamanın iztırabı da 

0 
nisbettt 

b h 1 I b fh Asliye b: ·inci hukuk, asliye ticaret 
tün denizcileri en Yivı.de korkutan en u ran ı, en civciv i ir sa aya .. A~A SONU 1 b kendi :~leriyle ahkamı şahsiye hakimi bt··,,~1kw··r. 

-J ~ l'(r r: & mahxemeleriy e irinci asliye ceza h&- ~ · • 
çok müthis bir cezanın tatbiJc;ne ka- girmiş bulunuyordu... İZMİRE GEUYOR ıdmi Kemal Aksüt, ikinci sulh ceza hfi- B. Adem Balkısın işlerine, diğer sulh Kabul edilmelidir ki mevcut mek· 
rar verilmiıı:ti •.• Simdi ben, ölümden Ne tarafa baksan sandallardan, Gümrük ve İnhisarlar vekili B. Raif ldmi B. Naci Erel, sulh hukuk ahkamı Mkimi B. Ziya Yalçınkaya da kendi iş- te~ler ihtivaca ceva'"> verebilmektefl 
bin defa daha a~r bir vazivet ohm, yaşmak ve feraceli kadınlardan, b=ri- Karadenizin hafta sonunda şehrimize şahsiye hakimleri B. Adem Balkıs, B. lcriyle B. Khım Akşidin işlerini göre- ~ok uzaktırlar. Orta mekteplefı 
ayaQ-ı z.,.ncirli bir esir, mahkum bir birinin arasına sıkıı;an kil1ab<»1

•
1
ctan gelmelerine intizar edilmektedir. Şehri- Xnzım Akşit tatilden istifade edecek- cektir. f_ispl.,.r hıncahınç dolmuş ve tasmı,· 

foTsa iskencesini çekmeğe mahkum başka bir şey göriinmiyordu. Ve her mizdeki alakadarlara gelen malUınata tır. Hemen her yerde yanm gijn tah• 
edilmiq. bulunuvordum ... Beni ora- tarafta, sert bir borC\Pm vaptın.ı vav- göre vekil, İzmirde kalacağı üç veya Yeni ders yılı hazırlıkları qjl yapılmaktadır. Programlar esasefl 
ya ~etircn herifler, o a~r zencir ile '"'8ralan andıran MütJ.ı;q bir gürültü, dört gUn için vektıletini a15.kadar eden J,\itün bir seneHk ça1ı...-nava sığmıya· 
beni vere çaktıktan sonra bırakıp bir '\·elvele yiiks .. liyordu... bütün müesseselerde tetkiklerde bulu- cak kadar aQ-ırdır. Bun1an yarıf11 
çekildiler... Arada sırada bazı ı;ığhklar. bir te- nacaktır. o k ı l d b • ı • • "'Ünlitk tahsil saatine ıığdınnai"a ça· 

Ortalık apanncava kadar o va- cavüzden Qikayet eden sesler de işi- B. Raif Karadeniz cuma akşamı Ban- rtao u ar a ıyo OJ ı lımıak kendimizi avutmaktan başlc.'1 
ti·1 '-t ·d· dırma ekspresiyle sehrimize gelerek ...ı 

ziyette srec:irdi~im bir kaç saat. ba- .r...cıt e ı ı... • bir netice vermiyor. Cocuklanmav 
Y · · '- -- 1 Karşıyakada ve Basmahanede k.arşıla-

na sanki bir asır lcedar uzu" gel,Wi... enıcenye men"UP oazı az~n ar d • k lk okutuyor eanıyonız. Halbuki yaf' 

Ortcılım saran dıarin k2-mnlık o ki'\- ve ahalini11 ayak takımı sabahtan bf"- nacaktır. ersı a ıyor ,.ularımız vanm tahsilli insaııhu eeri· 
., . • d kl · k" · · · 1 k Vekil sırasiyle fuardaki inhisarlar ve-

dar koyıı ve e~hit <Y~..\inüvordu ki, n atı•. tır. 1• an ıc ının. te~mv e .• artı 'linin ycki'\nunu kabarhVOT'. Bir Lift ,... ,_ d l _J 1c h h t kaleti pavyonunu, Çamaltı tuzlasındaki 
bunun dunılarak arkastndan orta- KCn 

1 ermı z::>..,t~emıyece 1r a e mezununda b;r orta tl'!hsil "'"l(;m•· 
l . ·ı B 1 d ·· k"' tesisatı, yeni inşa edilmekte olan Ege l k d 1 d ktedir lımn beyl!"'.lanaca-gın;:ıı, ve her z::ıı'lla" rre mı~tı er... ım R'" an «"n r:uret ar- .. .. . Maarif vekilliği yeni ders yılı öğret. eye a ar yapı masını üşllııme • tını bulmak bile friic oluyor. Oniver· 

ı .. _ J be "d k dı l tutun deposunu şarap deposunun ınşa 1 . .d k . ilk ted · t 1 bel · · ,.;.. b. kil · 
olduöu rrilıi güne" do<run f'trafı P'- arının, otcae rı .e. - a.. n ?ra sar- dil ğl B klı, ..ı-ki· nh lli tetk'k men, oku ihtiyacını gı emıe üzere rısa ta e en ı~ ayn l? ~ 'litedeki nrof•sörl~rin 11ikavctlerı 

k b1 k t kl 1 d e ece ayra w.ı m a ı • -..ıb· l 1 k tedr" tal be ' tesbit ed:t-:..+: tm ?.ivalarla nu,.•~ndıraeağma asla ın 1 yan 1 an goru uyor u... el k .. "kt · h. l b ·· u..>u ır er 8 ır en. ısat ve e va- .... ~ .. r. mevclandadır Bi~ de yetisdiğini 7,.af\' 

F ka b '- · d - _ı b' e ece • gumru e ve ın ısar ar aşmu- ziyetleri etrafında da yeni kararlar ver- •w• • • k~l ı' 11l 
iht:TTlal vermivordum.... a t ere ... et versın, er""~ ır dürlüğünde de tetkikat yapacakhr. . İNZİBAT İŞLERi nettigımız cocu ara tem21~1mı7° 

Bu -ametlı' nec-_]en arta kalan Yen1ceri zabitivıe m?:v,,.tindeki as- mch-tcdır. . t" •. •. k lb. . . z]s· 
,..- .-. eo Bayraklıdaki şarap fabrikası 500.000 Liselerin sekizinci sınıflannda oku- Lis rta k 

1 1 
k k 

11 
~21 .. zıyehı .rz.ordıı.vor ve a ımızın sı 

bir kar. ~aati bin türlü gönül üzüntü- \.crleTİ t='cttyan biT !!andal bı•lnnrn'\k· liraya mal olacak ve sarap istihsalatı . . . e, 0 0 u ve mes e 0 u anmn :.ııP''"ı ı~se ıyoruz. 
t · _]" B k ı ·· K".. h ~ tulmakta olan bıyoJojı derslerı bu sı- .. ft1· t ] · · inzib t dd ı · C k k .. .. L ı . ·t. leri öldüriicii aza"'l"'r ve 1!'1hrarı1ar a ırn... u a~ er er, 0 P'l'll Rrrıt a- takriben iki misline çıkarılacaktır. . . .. ,..,. ıma name ennın a ma e erı o o ntur P'<'runm·~ mFl"'"'ıııcP 

' · .. · · · k m .. nıflardan alınarnk lısenın mu[redat vekalet tarafından tetkik olunmaktadır · k"'f· _1 ""ld' B' · b"l ']İ ici11de gecirdim ... Manen cekm·1·t· nen~n .-.S!'vışmı oru aga memur -*- . ,,__ f · tPY"•ne a ı rr~gı ır. 17nıı ı gı • 
• _ _]•ı • l _]• . programına konacak ve aynı ~ felse e İ .b t t . . . . ..~ t 1 · hJ~Ll "k 

1
... "h • ., olcluaum iQ1<enceleri, awm,..,..,J..,ı:: -=o• ..,,q .. ,.cu... • 1'1T71'!':1W f'I Gmı"E . . . . . nzı a erruru ıçın o,,re men ere verı- a. ax ı, enerıı gene ıge ı t•vacıTJ'll" 

K kı b d l..ı k ! 1 v v && ~""' derslerı ıçın de yenı hır program hazır-, 1 •. • . ld . i · . ]t 
bukaO.ırun (~) vantıih tazy:ı .. h:r k.::>t opu "'r, usan a a ızı CJK so· "eftev • ..,. .. e•en en mucyyıdelerın az o uğu netıces - var. Cok okutmak VAVTetı1e fMI~' 

1 b _ı .. 1 b' kal '-- &- .v Q&a K fanac:ıktır. 1 b tak · · h l"k daha kuvvetl•ndiriyorılu ... B i cJ .. ..nbi- "la arının ve urat1a ~fö' '\m ır f.'1- 1 h~ ...a• • . dr" :.{ d ne varı mış ve unun vıyesı usu- hedeften uzak kalmak bil~isi al. ~ ı. 
r. d b 1 d ... k vanea anma avısesı Lısan te ısotı mu re nt programı ve 1 d r 1 rd d W• ı ' k ı 

re. artık bir dalııt oradan kurhılamı- atın a m:-~cut ı1 UT? t•~nu, pe 'Evvelki gece Gazi bulvarında, idare- kitnp vaziyeti de tetkik edilmektcdlr-ı·sun ata ımatname e e e~me er ya- ~neri;si zayıf bir kiitleve mt"mle e 
__ ır.. '--tır1adım vakmdan bılıyorlardı. l!4te bu !!av!"..1c, h . • d b" l l':di T •--- t .:ı-'-t tek kit , b. pılması kararlaştırılmı~ır. ;,.;ndc yeT vermek bunları l->İrer de J-L'"''IZ:ımı ıuı. ••• • • ancmız cıvann a ır yara anma "i - ~· eu.r~ uun apıa ve ır me- . • • 

B • beti -ı- ba d 1. nvak takunınd:m Parhocılar ır:ı daha . tı·~· . L-b ·.,..:ı,.. todl , ___ h unda tctkikl .... ~....... Tn1ımatnameye aynca ilave edı1en hır ~i"lloma ile söz sal.:lli "'-'ftomak meıı>' una nıs e o um. na anıı . • • .sesı cereyan e ıı:;ıru "" er vennı!iUAO a yapııııımü usus ~ ....... . J 

- • .J ha h b. . ib" '!ıyade uzatmıyorlar, ıste.r ısteMez "'-T ılan tahkik t .. araiını d di1_ 1.,..:_ madde ıle de talebeler yapttklan hata- •eJ.-at idrı zararlı bilıa olur mu83ıt ve ol\ ra at ır vazıvet gı • , .1 . • .~ap • a a gore y n n ı :a c uıu.:ıı.u· • • • - • ,,. 

göründü ... Derin hir ümitsizlii!in VR- • .,.ndı erını zapta mecbur oluyorlar- Sefer oğlu Osman Köseoğludur. Osma- İngilizce tedrisatı tek kitap ve tek =~~ çalışınalanyle affettırebi- "tahsil ve ~arif bahsi~de yüre~ 
rathl;ı sarsılmaz bir cesaret ve ahi- dı .. ~.. .. nın Gazi bulvarındnn geçtiği sırada na metodla verilmektedir. Fransızca ve Al- r. "ltzlamıvan l--ır tek haha pr<>teremet 

hkla L d" L __ .:ı· • -td- .. Kur.uk Mehmet, Hrzır ch.vı ve Yal- ra ntmasınclnn kızan Ali oğlu Mustafa manen için de tek kitap vUcuda getir- C1İniz Bu itibarla Manlf Şura-ıı d>~ 
pn ıt~n ı &.CDCltmı o urmege ,. A'- .. ! k h 1.,. ..... J.. ~ • · . . . KİTAP İŞLERİ w • • • • • •

1
• 

karar verdim... ın ~m t •• rre "'~ a .ve -rı. ır.~r T: :ırkadaşı Yusufun da yardımiyle Osma- mck ve tek metod sistcıru tesbıt etmek .,.,.,ır ve çolc mesulıyetlı hır vazıfe J~ 
Fak.at bunu nasıl cakbm} ... ke.n, bırdf"nb•re ~'·.vazıyet. c:v<>"d~kı nı sol kabasınd~n yaralamıştır .. Yaralı- üzere Ankarada Fransızca ve Almanca Bütün ilk mektep ldtaplannm ucuz ka,..,, karşıya bulunuyor. 

1 w • r ~pa • • <ıaır adamlar!a h·rlı~t-. onhrı da de· nın ahvali sıhhiyesi iyidir. muallimlerinden mürekkep birel' koı:nis- satılması ve talebenin kolayca temin Yurdun ihtiyacına UV".UD bir :rna· 
.~eh.aya~~) zencır~~-t e zenycrr ~e, rin bir suTett~ iJ .... :ıendimıiıı:ti... -*- yon toplanarak bunlara ait eserleri tes-

1
edebilmesi için vekalet bazı tedbirler de arif nolitikasmm t•""eHeri"i atmıt~ 

ın ır mın 1 eyere~ mı§b.. enm· B d ·1 ·d 1 •• ı·· b. ' · · · Eseri '--1 ak - d .. Un Ur+U Butz' ·lk kte lcita 1· fi M Ş " de b ldanm w bil ffak u sıra a, ı en e ço <sus u ır ~C\n- K k d üıt etmiştir. er ~ı m uz.ere uş m ~· r.. un ı me p p- mesu ıyet ve flere aarif urasın••· 
'~-- mrdı oaga ~ e mhuva • dal göründü ... Futa (~) ciruıinden ar ya a a Devlet matbaasına gönderilmiştir. ilan bir araya toplanarak tek kitap.halln- OO""~ıan üstündedir. 

O&a11Uyo um... vazıvette er .şeyı • b' dal V kal t tal be . ···~'ed kul d basıl --·•-tı B ti cilt . L.t - larak be .. ~.. le, uzun ve narın ır ean ..• Soğukku yu yolu e e e yı ooı en sonra o 1 e acaıı. r. u sure e vesaır Maarif vekilimiz vurd içinde, 11" 

golze aak ~nlımkı f gıtmak •. ~:- Dört kürekçi tarafından idare edi- atelyelerinde ve serbest olarak hayatla- masariflerden yapılacak tasamıf1a kita- mevzu üzerinde 1Jalahiyet]e söz söt• 
ça am arzusıy e a amı, uregın k J • kazanabilmeleri • · tedrisa ~ b tc • • UmkO.n 1ac:a1ttu ı.. .. 
k kt d · ih' t b" le b len 8andaJda parlak bir tarzda sü~len- par e aöşenı yor rım ıçın tın " 0 m ucuza nurum 0 • (;yecek, terbiyeli ihtisa:: sahibi ne~-
1 konikımat. aedn emı~ ~ 

1 
~th" ır 8 

- mis iki genç hanımla, vash dig" er bir dar insan varsa onların hepsini bit 1 ısap en 0 uı, mu 18 sapına, _ ~ Belediye encümeni diin akşam topla- z b• ı ı • s b • 
0 
•. 1d

0
.,. · · · · 

bir çok defalar çarptım. Ve her vuru- icadın bulunmakta idiler... nnrak bazı yol, kanalizasyon ve diğer en ) 1 a rl J a_raya t~p~makla ılk vazıfesmı ye-
ıumda beynimin dağılacağını, parça- Genç hanımtann feraceleri renk· in,."'mlt işlerini mUteahh.itlere ihale et- rme g~tırn;ı~ .?~.tunuyor:. ,, 
lanacağını ümit ettiğim halde, ne ya- leri v~ _biçimleri itibarile •. ~iribirinin rniştir. . V~ıye:ı butun ar1klı~. cı?lakl.ıjl 
~ık ki bu mfüıademelerle kafamdan aynı 1dı ... Açık toz mavısme kaçan 1 Karşıyakada Kemalpaşa caddesinin s b • h t ı t h ıle mutalaa etmek Mııarıf Sura~n' 
bir takım kanlı bereler, cerihalar hu- tatlı bir renkte, çin mamulatından !parke döşenmesine başlanmıştır .. Bu a rı as a anmış ı, as- d~~en. h~r vazife?.ir:. S~radan bekl&-
sule getirmekten ba§ka bir tesir yap- kıymetli ve ipekli kumaştan yapılan 

1
cadde Soğukl::uyu tramvay caddesini ta- dıkler•m•z <'ok buvuktur ... 

mıvordu. .. bu feraceler gerek devrin modasına kibcn Soğulckuyuya kncUı.r parke olarak t d t d • d • 1 • d HAKKI nCAKOCLV 
Azs-ın bir koç gibi, hiç durmadan uygun olmak ve gerekse süs ve zera- deva~ edecektir. Ayni cadde üzerinde an e e e avı e ı 1 yor u -·-

kafamı 0 katı yere çarpa çarp k v· fet bakımından pek ince bir sanat kanalızn!;yon da yapılmaktadır. TAYİN 
· ah ··1- b"' b- ~. u.. b" ·· n·k 0 f d t k Bir sene sonra Karşıyaka tramvayla- Siirt Cilmhuriyet müddeiumumiliğif19 \•etım, t ammu um us utun tu- manası, ır guze ı ı a e e me te kald 1 b"' . 

1 
tilm . İzmirde hemen her kesin yakından• rnk Manisadaki asabiye hastanesine K kad A d w d k ~ d ottı• 

kendi ... Başımda acılan yaralardan idiler... . nnın ba:~ası ve oto us ış e esı tanıdığı orijinal bir tip Zenbilli laka- 1göndermek istediler. Belediye, onun da- ra~rş:n-1 ~iı~· og u ;; ~ ı;.~ ~ 
muttasıl kanlar sı~yordu_. Nihayet Yine Çin mamulatından ve bü- mevzuu ır. biyle maruf olan Sabri de hayata gözle- ha iyi bakılması için kendisini Aceze . d~lg ~ m n~mze -~dd·. ı .uıc 

k be d ·· k • d · b" -*- yın c ı mış ve emn mu eıum~ artı n e mecal kalmıvar:ak kendi- rumce nevm en gayet ınce ır yaş- rini yummuştur. Sabri için bazıları de- evine kabul ederek son bir iyilik yaptı. ak 
1 

iştir 
mi kaybettim. Baygın bir hakle. tah- mak her ilci genç hanımın yüzlerin- 2'0RBAl.JDA li, bazıları yarı deli diyerek kendisine 1 F:akat hastalığı ilerlemişti. Aceze evin- m amma gc :_,;_ 
tanın üzerine düşüp kalmıfml... den bir kımunı tamamiyle örtmüş BİR YANGIN büyllk bir merhamet hissiyle yardım 1de istediği ihtimanu bulamadılı için, Sanat okulunda 

Bundan sonra ne oldu, ne bitti) .. b_ulun~y~rd~·:· Yalnız gö~~e~.il~ na- Evvelki gün İzmire gelmek üzere ederler, himaye ederlerdi. ikendtsini memleket hastanesine gönder- p bh • .: ........ 
Asla hatırlamıyorum... rın, rnını mını burunları gorunuy_or- Torbalıdan geçen trenin etrafa sıçrattı- Sabri, bir seneden beri sağlığını kay-1 diler. Orada, kısa bir hastalıktan sonra arasız ya lntuao bı-' 

Kendime 2eldiğim vakit. mezar gi- du ... Her ikisinin gözleri de ela renk- ğı kıvılcımlardan biri Kuşçu burnunda betmişti .. Sık sık rahatsızlanarak evin-IS8bri hayata gözlerini yumdtL ~u sene Erkek Sanat okul~na k~, ... 
· • rd '--ul te idi Reşadın çiftliğinde yangın çıkmasına se- . . edılecek parasız yatılı talebcnm rnlP" bı karanlık. daracık bar ye e o un- ··• b b' . . 

20 
d" .. b v d la den çıkamıyor ve gUndelik ihtiyaçlarını Sabrının deliliği hakkında, asabiyeci bak i tih 

21 
_ t ta ihin. de a.Pı-

d .. f k . G k L_ .. l k .. I . e 1yet vermıştır. onum ug ay t . d . . d k 1 b'l k , b' ... ı.:. k a m am ngus os r y UCYumu ar ettım... ere ou goz er, gere se yuz erı- 20 lıf dk .. d"' .. 
1 

eının e eınıyordu .. Her akşam, cvınel o tor ar ı e ati ır t~ oyama- J kt 
Gö-z:lerimi kapadım tekrar açtım ... nin yapnakla örtülü olmıyan di~er ;;a;_~r yu a yan ı ·tan sonra son uru· getirmeğe mecbur tutulduğu bir lirayı mışlardır. Onun, 67 senelik hayatı, hep acaİ t~hr. lnr üf d t ,,a-

l l L !I_ . m'""ıl.ur. . m ı an , m re a programına ıt 
Her ~ki vazi~ette ?e karanlıktan ba!- 'ısım an, ner ıa:ı g~nç kadın. arasın- -*- teının. edemeyin~e, bakı~ zorlaşıyor tanı~ _ve. !>_ildi~ ~liyle de- re Türkçe, jeometrl, aritmetik, ha>"' 
ka hır ~ aoremıvordum O dak1- da tıpkı tıpkısına b;r benzerlık mcv- · veya ımkflnsız hır Mle gelıyordu. vanı edıp gıtmiştir. Sabn, hilkaten kor- bit . . • d 

1 
. d a· p -h 

-:-J '"" ••• - Yamanlar ltampı t ı gısı ve resım ers enn en ır. aı--kada bana öyle gC!diki mutlaka öl- cut oldugunu anlatıyordu... ddiasına göre, son gilnlerde kendisi- kak bir adamd.L Hele geceleri sokağa -
0

.. tıl ,_
1 

bel . tih tlbl 
' y J l _ı k. b Cumartesi ve pa7.ar günleri kampa ,. ... ...ı ed nl t lanaktan alnız "'---- 1 ____ ,_ı...._ gun uz ve ya ı uı e er ım ana miiq ve öteki dünyayı boylamış ola- aınız ara annaa ı iricik fark, . . . •w· ne .,cuu.un e erin sayısı aza mıştı. .. çı ve Y ~ ~ değildirler Paralı ratıh talebeden (JÇ 

cakhm... birisini ötekine nisbetle biraz daha akın halınde mısafır geldıgınden yer v~ Bol bol öksürüyordu. 20 gün evvel 
1 
dolaşmaktan korkardı. Son senelerde, taksitte lsO r 

1 
~ ktır 

ı - . .1 H ·k· . d karyola kalmamıştır. Dünkü pazartesı bi b" b--'L . diW'ni .. 'hti 1 ,._ ı..-ı..-~-t.ı:.. --ı.n-..ı ıra a ınaca . Hızır dayı burada sözü birdenbire yaş ı gostenyorau... er ı ·ısı e göz- . . . onun asa ır wıran geçır gı go- 1 ı yar ıö• ve ·~ ,..w.wwen mc- -*-
. . d- _ d- I . .__ __ k b" d eced .. yemden karyola ve aynca yırmı beş ça- renler it dis" . ..ı-lirdi'ğ" --L• la li dek 1 ...,.,.,.., kestı ... Bır ez usun ,J:ten sonra: erı tUUJlaştıraca ır er e guzel- dır tedarik _..ıil k h ka .. • en ının u.ı: ıne z.auıp o - ca a ma .. ...,.._ aır İ ._. A ·aır ... 

L_ E 1"' d"I v --l·J k 1 da l.'O ere emen mpa gon- n ti' n ... 
- Mehmet ·oey... v at ... dedi... 1 ı er... ı a~uUU\. anrun enar ann n deıilmi,.c:tir. Ş hali 1 y lar kam· Merhum subay Fuadm kerimesi IJ 

Hayatta insan oi1lunun başına gclen-,~ırlıyan san renkte kahkülleri bwir pı İ7.rnir ve ;van :çi: b::ıyfiye ve ı·- Melahat ile Aıındolu refikimizin o~:; 
ler, pi~i!I tavuğun bile basına gel- ıpek dalgası halinde yanaklanna dog- hakiki bir aile yuvası haline gelmiştir.. törlcrindcn e. NiyHi Sürenclahn nı, 11:1 

mez ... işte mezara gider de, gerisi ru sarkıyordu ... ŞüphC3iz bunlar iki Bu hafta kalabalığın daha ziyade arta- Şehı·r Gazı· DOSU merasimi, evvelki ak,am Karant~~.t 
gerive yine böyle avdet eder... kız kardeş olacaklardı... cağı ümit edilmektedir. evlerinde kalabalık bir davetti )ritllP" 

Fakat artık siz dinlemekten. ben Ya~lı kadın, hunlann bir az öte- önünde yapılmıştır. Tebrik eder, -" 
de anlatm.. tan, f!Örüyorum ki hepi- sinde, kürekçilere yakın bir yerde :·(f ;·j; .. j ....... G=d ..... f .... : detJcr dileriz. ,__./ 
miz yonılduk. .. Bir az mola yanalam oturuyordu ... Ve bu duruşuma na- :. ........ -;,!! •• ~!':? ...... ~ .. ~.~ .. !;~.: 
evlat ... Bu arada, birer fincanda kah- zaran, bunun, bir hizmetçi veya bir Denizli mebusu B. Khım Samanlı 
ve içelim ..• Hele kahveler gelsin. ağ- kalfa kadın olduğu anlaşılıyordu... Denizliye. İzmir mebusu Dr. Mustafa 
zımız tatlansın ... Yeniden masalımı- Kayıkçılann kıyafeti de, kayık de- Bengisu Ödemişe, Tralnon mebusu bay 
r.a devam ederiz.... recesinde sık ve parlaktı ... Hepsi de Sım Day İstanbula, Parti müfettişi B. 

Kalk Ahmet. .. Koş, kahveciye beyaz pilali gömlek 2ivmişlerdi ... Galip Bahtiyar Göker Manisaya gitmiş-
söy1e ... Bize üç kahve getirsin ... Fin- - BİTMEDİ - lerdir. 
canlar kallavi ve kahve ağırca olma- İzmir mebusu B. Sadettin Epikmen 

(:fi) Gayet nl'ı-İn ve uzun yanı /stnnbuldan, Germencik belediye reisi 
(~) Ayaiaııeçirilendemirhalka. sandalı... tB· Neşet Germencikten gelmişlerdir. 

Her Akşam 

Caz ve Klasik Müzik 
Satılık 

Bayraklıda Bülbül ıokai11'd~ 
on iki numaralı manzaras.ı srr. 
güzel ve çok sailam yedı ~r 
bir ev satılıktır. Taliplerin ';i:ot 
miz bq muharriri Hakkı O 
luna müracaatle.n. 
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imtiyazlı değ!I 

Vcretli sınıf yapmalı Avam Kamarasında Cemberla ynın beyanatı , 
~~~~~~~~~~~~~~~ • daha doğru olup 

Moskovaya yeni talimat gönderildi 
Japon ile müzakereler devam ediyor 

ataşemiliterini muhakeme edecek .Tapon 
lngiliz heyetinin bulunması istendi 

lngiliz 
divanıharbinde 

. Londra, 17 (Ö.R) - Avam kamara- İngilterenin Çin1e olan siyasi m~- bulunması istenildiğini söylemiştir. 
Clnı.n bugilnkU toplantısında azadan Dal- sebatını değiştirmesi hakkında Japonya 1 Moskova, 17 (Ö.R) - Molotof bugün 
tGtı Moskova müzakerelerinin ne radde- tarafından hükümetimize bazı metali- öğleden sonra saat 16 da İngiliz sefiri 
de bulunduğu hakkında başvekilden batta bulunulduğu hakkında gazet~ler~ Pips, Fransız sefiri Nagiaris ile van 
b.aııat iste . ve Çemberla bu husus- verdikleri haberlere gelince : Harıct sı- Strangı kabul etmiş ve üç çeyrek saat 
la t .. _..__t mış . ğin' Mynk yasetimize hiç bir devleti kanştırama- kadar görüşmüştür.. Müzakereler hak-

&C411Cl veremıyece 1 os ovaya ye- d .. 1 k }'" kted" s· 
ııı talimat gönderildiğini söylemekle ik- yız .. Mha~madf!h şunukiaJsoy eme uzb .. u- kında ketu~iy.et ~evam eahtmede . ~· kı-
lifa e . . munu ısse ıyor:ım aponyanın v• ~y- yast mahafıl bır üçler mu .e~~v~ ~ 

tmiştir. le bir mctalibi ile karşılaşmış degıliz.. di hakkında müzakerelere gırışildigını 
,_n.~ekil B. ~~rlayn n:ıüteakiben Japonyanın Uzak şarktaki mevkiini tak- tahmin etmektedir. 
'"'ıgıJiz - Japon muzakerelen etrafında dir ediyoruz.• 
lotıılan suallere cevap vererek ezcümle Başvekil, müteakiben İngilterenin Çin Moskova, 17 (Ö.R) - Japonya sefiri 
IUnlan söylemiştir : ataşemiliteri ile alakadar olan mesele bugün Molotofu ı.iyaret etmiş ve Saka-

- Tokyo sefirimiz Japonya hariciye hakkında izahat vermiş ve ataşemilite- lin adasında Japon müesseselerinden bi
~ B. Arlta ile ilk müİak.atını yap- rin serbest bırakılması hakkında Japon rine tarholunan 44G bin ruple ceza hak
lnıştır. Sefirimiz bazı talimat almak lü- hükümetine müracaat edildiğini ve ken- kında şikayetle bulunmuştur. 
luınunu hissettiğinden konuşmalar gay- disini muhakeme edecek olan harp di- Potemer bu mesele hakkında tahki-
tl nıuayyen bir zaman için talik edildi. vanında bir İngiliz heyetinin de hazır . katta bulunacağını söylemiştir. 

Büyük· Antalya kanalı 
merasimle açılıyor yarın 

28 kilometre olan kanalda saniyede 4000 ton su S!eçİyQr 

Her Pazartesi günü birinci 
kordonda devlet deniz.yolları 
vapurlarının yantıffığı iskele
nin önünde müthif bir kala
balık göze çarpar. Yüzlerce 
insan gelecek yolcularını kar
fılamak için burada toplanır
lar. 
Polis ıatların üzerinde hasıl 

olacak izdihamı ve bu yüzden• 
vukuu muhtemel bir kazayı 
önlemek için inzibati tedbir
ler alır. 
Yani vapur yanaııncaya, hat

ta yolcuların bir kısmını çıka
Tıncaya kadar karıılayıcıları, 
şatın üzerinde yn almaktan 
meneder. 

._ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'WE - vakıflar idaresinin su davasını halleden dır. Bir taraftan dedelerimizin yadigan 
lı bir eseriyle Akdeniz kıyılarında yeni- olan kıymetli milli eserleri, gelecek nc-

u sahada 60 bin döntlın araziyi vakıf- den bir ana madde olarak buralann sa- sillere sağlam ve ayakta olarak devret-

Bu tedbire hiç bir diyeceği
miz yoktur. Polis yerden gÖ· 
ğe kadar haklıdır. Fakat işin • 
hakıız olan bir ciheti var. 
Her halta elli, altmıf bazan 
yüz kişi şatın üzerinde bulu· 
nur. Ve bulunması da zaruri· 
dir. Çünkü kimsesiz gelen 
karılarını ve çocuklarını, çok 
ağır bir misafirini derhal va
purun güvertesinde karşda
mak mecburiyetinde bulunan 
insanlar da vardır. Bizce bu 
da ihmal edilemez bir zmu
rettir. T anınmıı, hatırlı kim
aeler şatın üzerinde yer al
makta, difierleı-i de yol üstün
de beklemektedirler. Ben ken
di hesabıma her zaman lü
zum hasıl oldukça kolaylıkla 
satın üzerinde durabildim. 
Fakat ben ve benim Ribiler 
aerbestçe geçerken halk ara
sından da bir sesin yükseldi
ğini duydum: 

- Bunlar imtiyazlı sınıf tan in· 
a!"nlar mı? 

Jaı. idaresi bahçe haline getirecektir. kinlerine v'erimli bir iş mc\rzuu olacak- mek yolunda takdire değer bir başarı 
8U ESERİN HUSUS:lYETt : tır. İdare fenni wytincilik için bütün gösteren idare, diğer ta:aftan, bunlar 

Antalya topraklan, hususi ikllın şart- hazırlıklarını yapmı'Ştır. arasında modern tesisler istiyenlerin bu 
lan dolayıslyle sıcak memleketler ne- ihtiyaçlarını karşılıyarak o muhitlerdeki 
hatları yetiştirmeğe en müsait yerlerdir. UCUZ VE BOL ENERJİ vatandaşlar için yeni ve ;müsbet iş im-
lıu itibarla burada hUkümet, bir naren- Saniyede dört bin ton gibi muazzam kanları yaratmaktadır. Böylelikle vak-

Bu ses vicdanımı titretti. 
Bir kaç halta evvel de bir 

mebus arkada,ıma polisler 
buyurun diye yol açmı<tlardı. 
Bu mebus arkadal}tm halkın 
bırakılmadıiiını (.!Örünce bu 
müsaadeyi istimal eylemedi. 
Hal arasında biraz bekledi, dye lstaşyonu kurm~tu. Vakıflann bu bir su mikdnrı geçiren kanalın K~pez fın içinde milndemiç hayır mefhumu, en 

&Uzel teşebbUsU ile ~anac~, böylelik- sırtlarından ovaya indiği noktada yaptı- güzel tatbik şeklini bulmaktadır. 
le ~ :tamam1YJe garanti altına alı- ğı sukUtlar binlerce beygir kuvvetinde- Kanalın Antalyaya yakın olan kısmı, 
llacak olan bu altmış bin dönUmlUk mu- db:. Buradan kolay bir tesisle elektrik sık çamlıklar arasından geçmektedir ve 
'2zarn saha içinde biltUn sıcak memle- istihsali kabil "olacağından ve elde edi- buralar, şehrin çok beğenilen mesire 
ketler nebatlannı yetiştirmek mümkün len enerji bol ve ucuz olduğundan bu 

1 
yerleri olmuştur. 

• bu beklemenin de zorla~una 

olacaktır. . noktada Çeşitli fabrikalar kurmak müm- Ankara, 17 (AA) - Vabflar eliyle 
Vakıflar idaresi şimdiden dikilmek kün olacaktır. Bir taraftan da Antalya meydana getirilen Kırkgöz membaların

ihere yüz binlerce limon, portakal ve şehri bu enerjiyi çok ucuz olarak istih- daki suyu Antalya ovasına indiren yir
trlandalina fidanlan hazırlamıştır. Ayn- l~k edecektir. Kepez sirtlarında suyun mi sekiz kilometre uzunlui'.,'llndaki bü- • 
Ca husus! bir kalitede 260 bin zeytin aşı- kuvvetini kırmak için ' 92 sütun inşa yük Antalya kanalı önümüzdeki çar
lannuştır. . edilmiştir. şamba günü törenle açılacaktır. Bu me-

Bu arada bilhassa hurma ve muz gi- Bu kanal cilmhuriyet devrinde inşa I rasimde bulunmak Üzere başvekil na-
bi, bu sahada yetiştirilme tecrübeleri edilenlerin hemen hemen en büyüğü j mına Ziraat vekili B. Muhlis Erkmenin 
hıuvaffakıy~e ~e~cele.~iş olan mad- ve .ge~ş kuturda olanıdır. Vakıflar id~- I riyas~tin~e Vakıflar u~~m müdü~ bay 
Cle~erden genış olçiide ıstihsal yapılması resı, bılhassa son senelerde memleketın 

1 
Fahrı Kıper ve muavını vakıflar ıdare 

bıUrnkün olacaktır. bayındırlıf,'1 emrine hac:rettiği şuurlu I meclisi ftzasından bir zattan mürekkep 
Eskiden dünyanın belli başlı zeytin I ve planlı mesaisiyle yurda yeni ve gü- , heyet bugün Antalyaya hareket etmiş

l'nıntakalanndan olan Antalya sahilleri, zel bir eser daha kazandırmış olmakta- tir. 

Prens Pol 
Londrada 

Seyahatin hususi 
lttahlyette olduğu 
Stiyleniyor
Londra, 17 (Ö.R) - Yugoslav kral 

~~i prens Pol ve refikası prenses Olga 
~tere kral ve kraliçesinin misafiri 
~at-ak bugün buraya gelmişlerdir. Prens 

Maliye Vekili 
Marsilyaya gidecek 
İskenderiye, 17 (Ö.R) - Bugün Ab

dülfettah Yahya paşa ile birlikte buraya 
gelen Türkiye maliye vekili B. Fuat 
Ağralı Kahireye gidecek ve bir kaç gün 
orada istirahat ettikten sonra buraya 
avdet ederek Marsilyaya hareket ede
cektir. 

Üf. Fahreddin 
Kerim 

olun bu seyahatinin hususi mahiyette 
01duğu söyleniyor. Yugoslav kral naibi Avrupa milletlerli 
\>e refikası lngiltereye tahsilde olan iki akıl hıizıssıhlta 5 inci 
0tttllannı görmek için gelmişlerdir. Bu- kongresinden C!ÜlldÜ. 
ttunla beraber yanlarında hariciye neza- İstanbul, 17 (A.A) - lsviçrenin .Lü
l'etinden bir memur da vardır ve Lond- gano• şehrinde toplanan beşinci. Avru
~d~ mühim göri.işmeler olacağı şayi pa milletleri akıl hıfzıssıhhası kongresi-
•ıalınde söylenmektedir. ne iştirak eden profesör doktor Fahret-

;..-- tin Kerim Kökay bugün şehrimize gel

Bir katil 
l>ün gece istanbulda 

edildi ... 

miştir. Profesör, kongrede İstanbul üni
versitedni, ve Türkiye akıl hıfzıssıhha 
cemiyetini temsil etmiş ve Türk akıl hıf
zıssıhhnsı cçmiyetinin faaliyetleri hak
kında teblF';lerde bulunmuştur. 

Hataytn ilk 
valjsi 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
tir. B. Şükrü Sökmensüer doğruca Bey-
lfuıda şehitler mezarlığını ı.iyaret ede
cek ve derhal vaı.ifesine başlıyacaktır. 

Antakya 17 (A.A) - Hatay valisi B. 
Şükrü Sökmensüerin Salı a~amı bura
ya gelmesi bekleniyor. Vali hudutta me
rasimle karşılanacaktır. 

Antakya 17 (A.A) - Fransızlar Ha
tayın tahliyesine devam etmektedirler. 
Yarın şark hududundaki Andilille mev
kii ve Reyhaniye resmen teslim alına

caktır. Temmuzun 22 sinde veya 23 sa
bahı Fransız kıtaları Antakyayı terke
decekler ve bu münasebetle askeri me
rasim yapılacaktır. 

Antakya kışlasındaki Fransız bayrağı 
Marseyyez çalınarak indirilecek ve onun 
yerine Istiklfil marşı çalınarak bayrağı
mız çekilecektir. Bu merasimi takiben 
d~ Fransız kıtası uğurlanacaktır. 

Balık neden 1 
İs, ul, 17 (Hususi) - Sevdiği kız

a babasını öldüren ve İstanbul ağır ce
~ tnahkemesinde geçen kış idama mah
h Cıtn edilen küçük Ali adındaki katil 

AflKARA 
Güneş ve Çanlıı<JOı 
t .. ı !arı arasında bulunmJyor? .. 

akkındaki karar Düyük Millet Mecli
s· 
lnde tasdik edildiğinden hüküm bu ge-

ce1snbaha karşı saat ikide infaz edile
ce ttir, 

• •aı.:ullan IHGÇ.. On beş günden beri limanı altüst eden 
Çankırı, 16 (A.A) - Tenezzüh treni mevsimsiz poyraz rüzgarı balık çıkma-

ile huraya gelen Ankara Güne5 takımı sına nıtıni olmaktndır. İzmir bu mevsiın
ile Çankırı spor takımı arasındaki maçı 

--.:1/.-- hukim bir oyunla · ve sıfıra knrşı bir sa-
de poyraz değil imbat ister zamansı.: 

dayanamıvarak mi..alirini 
karplamaktan vazgeçti. Dev
let eliyle yapılan yasakların 
umumi ve herkes hakkında 
tatb;ki lazımdır. Sat üzerinde 
bekleme mevzuu'nda bu ya-
s~ıYın tam bir müsavatla tat
b1k:ne imkan görmiyoruz. 
Cünkü ekspres postalm-iyle 
tanmmış simal-:ır gelmekte ve 
fnn·nmı<t simalt.IT taralından 
el.,.. har~ılanmaktadır. 

Herkes hr,,kkında memnui
yetin tatbikine imkan olama
yınca imtivazlı bir sınıl göze 
çarpıyor. lmtivazlı sınJ vazi- • 
yetini yapmaktan ise paralı 
a·nıf .vnpm!lk daha doğru 
olur. Mesel/i karnlamak için 
fat üzerinde beklemek isti
ypnl~rrl en yirmi kuru, talep 
e.l:lebilir. 
Paravı vcrren l!İreT. V ermi

yen dış~-rıda bekler. Hatta 
Den:zycllmı bu iskeleden bir 
menfaat teminini dü~nmedi
ğine göre bu parayı bir hayır 
cemiyeti adına da tah.il et· 
rıek mümkündür. Bu sekilde 
Kıv1ay, V nem miictrdele ve
ya Coct"k Emp,t'!me karamla
rı ;,.:n ihmal e'1;lmez bir va
ridat men,,aı eldi! edilmis ve 
bij,,::h bir haksızlık ve adalet
,:-lik ortadan kaldırılmıf 
rfor. 

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

Yeni valii umumi 
Londra 17 (ö.R) - Lik Dükent ta

yin edilmiı olduğu Avuıturalya valii

uınumiliği vazifesini almak üzere yakın
da Avusturalyaya gidecektir. 

..rO.Y/L7.,,..,'/7~?7J64&» 

Deniz 
Gazino ve 

J_.okantası 

A F y O N D A esen bu kış riizgiirı dünden itibaren im-
q yı ile Çankırı spor kazanm•şt1r. a· bata çevrilmiş, şehrimizde hararet de- ~ 

dü~ katil ve ırz .B A Ş V E K İ 1L recesi birden bire 35 i bulmuştur. 

Konak vapur iske. 
lesi üstünde 

Şmanı asıldı Orhangazide haJlıın Bu sene geç kalan sıcaklar memleke- İzmir. körf e~~ hak~~ inbata kar-
b• .Afyon, 16 (A.A) - Behiye isminde dilelılerini dinledi timizin dünyaya şöhret veren üzümleri- şı tcmız ~ava ıçınde ogle ve akşam 
~ kı~n bikrini izale ettikten sonra su- Yalova, 17 (A.A) - Burada kaplıca- ni pişirecek sıcaklardan şikayet edenle- yemek.len .. 
dü u ırtmek için kızı zehirliyerek öl- da istirahat etmekte bulunan başvekil re HilUl eczanesinin meşhur Bahar çiçe- Tabldot 

ren shakb nahiyesinden Remzi Uzun Dr. Refik Sayda~ bugün Orhangaziye ği kolonyası imdada yetişecektir. Eczacı 1 
idam hükmü bugün infaz gitmiş, orada memurin ve halk ile te- Kemal Aktaş bu fikirde olduğunu söy- 1 ENV At, iÇKİ VE 1\~ZELER 

·soN· HA·BER· 
. . ~ ' ~· . . 

Bitaraflık kanununun 
tadili işi beyaz sarayda 
Vaıington 17 (Ö.R) - Bugün beyaz earayda Ruzveltin riyaseti 

albnda mühim bir konferans aktcdilmiş ve bitaraflık kanununun tadili 
meselesi korıuşulmu,tur. 

Konferansa hariciye nazırı Hul, ayan hariciye encümeni reisi B. 
Bitmen ile mebusan ve ayan reisleri ve müşterek partiler liderleri hazır 
buh·nmuşlardır. 

lngiltere ve Japonya 
arasındaki görüşmeler 

Tokyo 17 (A.A) - Salahiyettar bir kaynaktan bildirildiğine göre. 
Arita ile Robert Craigie arasında bugün öğleden sonra yapılacak olan 
ikinci görüşme 19 temmuza talik edilmiştir. Bunun sebebi Craigienin 
1 5 temmuzda yaptığı görüşme hakkında verdiği rapora Londradan 

cevap beklemesidir. 

Mogol- Sovyet tayyareleri b;r Japon 
şehrini bombardıman ettiler 

Hsingking 16 (A.A) - Domei: 
Mogol - Sovyet cümhuriyetinin bazı tayyareleri geceleyin Harbinin 

300 kilometre hah şimalindeki F ularki §ehrini bombardıman etmiş
lerdir. Dokuz kişi ağır surette yaralanmııtır. Mançuko hariciye nazırı 
dış Mogolistan hükümeti nezdinde şiddetli teşebbüste bulunmuştur. 

Alman San'at sergisi 
Nasyonal Sosyalizmin estetik sahadaki 

yeni telakkisini gösteriyor 

Münih 16 (A.A) - Bugün Hitler tarafından açılan cAlman sanatı» 
sergisi 1400 tablo ve heykeli ihtiva etmektedir. Oçncü Rayhın este
tik sahada resmi telakkisinin mümeyyiz vasfını teşkil eden bu tablo 
ve heykellerden mühim bir kısmı Hitlerle diğer Hitlerci şefleri temsil 
etmekte, mütebakisi ikinci Frederikten Hitlere kadar vatanperverlik 
sahnelerine tahsis edilmiş bulunmaktadır. Antik ve Modern uslupta 
yapılmış bir çok eserlerde kadın ve erkek atletlerin adcle kuvvetini 
tecessüm ettirmektedir. 

Berlin - Roma arasında otomo~il yolu 
Berlin 17 (A.A) - Roma ile Berlin arasında Brenner tarikile bir 

Otostrad inşasına başlanılmıştır. Bu yol münakalata ihtimal sene ni
hayetinden evvel açılacaktır. halyaya ait kısmının inşası için ltalya 
hükümeti tarafından yeni krediler tahsis edilmi§tir. Almanlar da Mü· 
nih - Brenner arasındaki Alman kısmının in§aSlna faaliyetle devam 
etmektedirler. 

Bu yeni yolun küşat resmi münasebetile ltalyanlarla Almanlar ara-
sında bir otomobil yarışı tertibi düşünülmektedir. 

Mersinin yeni valisi işe başladı 
ve beyanatta bulundu 

Mersin 17 (Hususi) - Yeni valimiz Bürhan ayın on birinde vazi
feye başlamıjtır. B. Bürhan ille iş olarak daireleri gezmiş, bugün de 
gümrüğü teftiş etmiş ve servislerden izahat almıştır. 

Vali Bürhan: 
c- Halk işlerini alaka ile takip etmek ve işlerimde memur arkadaş

larımla işbirliği yapmak, ahenkli, disiplinli çalışmak emelimdir. Mu
vaffakıyet amilleri de müşterek bir mesaidedir> demiştir. 

Yeni valinin Mersini mamureye çevireceği kanaati halkda ıman 
halindedir. 

Türkkuşu kamplarında 
verimli çalışmalar 

Ankara 17 (A.A) - Aldığımız malumata göre, Türkkuşu kamp
larında son temmuzdan beri, tam mevcutlarla çalışmalara başlanmış· 

tır. 

Etimesuttalci motörlü tayyare kampında bugüne kadar liseli amatör 
tayyareci talebeler 3262 uçuş, lnönündeki lisdi amatörler ise 6365 
talim uçuşu yapmışlardır. 

Yapılan 9627 uçuşta hiç bir arıza vuku bulmadığını Anadolu ajansı 
memnuniyetle kaydeder. 

Dahiliye Vekili 
Tekaüt edilen Bilecik valisine çok 
kıymetli bir mektup gönderdi 

Ankara 17 (A.A) - Bilecik valisi AJi Riza Uskayın t~didi sinne 
tabi olarak tekaüde sevki dolayısile Dahiliye vekili Faik Oztrak ken· 

disine aşağıdaki mektubu göndermiştir: 
Sayın B. Ali Riza Oskay 

Bilecik Valisi 
J 3 Temmuz 939 tarihinde sin haddine vusulünüz sebebile kanun 

icabının tatbikine zaruret hasıl o~muştur. Sizin gibi yüksek seciyeli 
bir arkadaşm bu suretle mesleğin faal kadrosundan çıkması karşısında 
büyük bir teessür duymakta olduğuma itimad buyurunuz. Bu teessÜ• 
rümü tadil eden yegane sebep, 41 seneye baliğ olan hizmet müddeti
nizde vicdanınızı rahatsız edecek hiç bir hatıranın iztırabını taşımıyarak 
ve fakat fedakarlık ve ferağatle dolu uzun bir hizmet hatırasının hazzı 
ve gururuyla devlet hizmetine vakfıhayat edenlere mukadder olan en 
büviik rütbeyi ihraz etmiş olmanızdır. 

MiHet hizmetine girenlerin hepsi için aktıayıemel olması lazım gelen 
bu mazhariyetten dolayı sizi tebrik ve geçmiş mühim hizmetlerinizi 
hatırlıyarak gerek vekalet ve gerek şahsım namına size tesekkür eder 
ve sarsılmaz saygılarımı sunarım, çok kıymetli ve faziletli meslekta

fım ve arkadaşım. 
Dahiliye Vekili: Faik Öztrak 

~--------
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Yamanlar kampında tetkikler 

Karşıyaka - Yamanlar 
arası havai tramvay işi 

Parti reisi ıJe Cemiyet müfettifi, Belediye 
Yamanlarda tetkikatta . . 

reı•ı bulundular 

C.B.P. mnfel!Ş B. Galip 'Bahtiyarıis.tıfade edilecektir. 
Göm, belediye reisi Dr. Behçet Uz \re Mevruubahs olan tasavvurlar arasm
Yeremle milcadele cemiyeti reisi B. Su- da Karşıyaka ile Yam.anlar kampı ara
" Soyar evvelki eün Yamanlara gide- sında bir Teleferik (havai tramvay) ya
coek y~ km>pmda tetldkatta bu- pılması da varclı.r. Bittabi bu istikbale 
lu.mnUflardır. aid bir projedir. Tahakkuku için vila-

U:..... ~ımıza söre Yamanlar k.am- yetin bu işi ehemmiyetle ele almasına 
pama GWü1le claha mtibmmel blı- b,a. ihtiy~ vardır. 
le 1.fra1 edilmesi mevzuubahstir. Verem- hmirin bir turist şehri olması, dalılli 
le mUr.adele cemiyetiıWl takviye e-dile- ve barlc1 turlzmin inkişafı düşilnUlür
rek T .. anlar bmpının kurW.dutu yer- ken bu gibi tesislere ıidclelle !ihtiyaç var
de esuta pavyonlar ~ etmesi, ayrıca aır. Çeıme plljlarmdA ve !nclraltmda 
ldanl ~ususlye tarafından blr otel mey- yeril tesisler meydana ııetirillrken Ya
dau geUrilmesi lçln çalışılacaktır. Ce- manlarm Uunal eailmemesl. lhımdır. 
m.lyetin bugünkü varidatiyle böyle bir Eğer Yamanlara havat tramvay iı:şa 
1fi blıprmaRa hnkh ıötiilmed.iimden ettirmek mUmkiln olursa Yamanlar dalı 
.Venmle mücadele cemiyeti, villyet, yalnı% yaz mevsiminde de~l, kış mev
putl ve belediyece takviye eclilecek. va- slmiııde de kq sporlan için mükernıneJ 
riclatuım artması için yeıll \mklnlardan bir u~k yeri olabilecektir. 

Maarif şôrası toplandı 
B. Hasan Ali Yücel 

nutuk ile açtı 
Maarif vekili 

şôrayı bir 
- BAŞTABAFI l İNCİ SA.BİF'EDE - ı Vekalet bunların kısmı azamını eser 

1 halinde De§l'ederek. Ş(lra toplantıların
kir dermeyan etmil yerli ve yabancı ter-~ da hazır bulunacak zevata on gün evvel
blyecilerin vermiş olduklan raporlar. den dağıtmq bulunmaktadır. Alllkadar-

2 - Maarif vekAletinin son seneler lar da, okudukları bu raporlar etrafın
lçhıde davet ederek, maarif teşldllturuzı da kanaatlerini Şı1Ta1a bildireceklerdir. 
tetkik ettlrmq bulunautu mutaııasm- Bugün Ştlrada seÇilen on iki ihtisas 
lana huırladlldan nporlar. komisyonu :ıunlan:br: 

S - Bfittbı villyetlerin orta, Ok tedri- Plln komisyonu, ilk öğretim lromi.s-
1at muallimleriyle ecnebt -ve eUlllyet yonu, orta öğretim talimatnameler ko
~eriııdeki Türk muallimlerin.in misyon, orta öğretim programlar komis
\'et'lftiş oldukları mUfterek raporlar, yonu. teknik öğretim ticaret okulları 

4 - Maarif mensuplarının Veknlet komisyonu, teknik öğretim sanat okulla
umuml mUfettl!leriAiı:>.. maarif mtldür- rı komisyonu, teknik öğretim kız ensti
leriaia. vilayetler ilk tedrisat müfettiş- tülerl komisyonu, yUksck öğretim esas 
leriıün ve Vekllet daire mildürlerinin ve talebe kabul talimatnameleri komis
nporlaıı. yonu, yüksek öğretim tedrisat ve imli-

&_ Maarif ve'ttlı.etinin a\mmasını lü- han tallmatJaameleri ıfqmlsY.onu, neşri
ı:umlıı gördüğü i}ler hakkında hazırla- I yat komisyonu, beden terbiyesi konıb-
d.ıtı rapor. yonu, dilekler komisyonu.. 

BiBÇOCUK 
••••••••••••••••••• Kuyuya düşerek öldü 

•• 

Od em işte 
---·..f:r·---

Hoparlörlcr 

Ödemi~ Bcydağı nahiyesine bağlı 

Yeni şehir köyünde bir knza olmuştur .. 
B~ yaşında. Süleyman oğlu Hasan is
minde bir çocuk kuyuya düşerek öl

mü~. Hfıdisenin bir kazadan ibaret 
olduğu anlaşılmıştır. 

-*-nedenkaldırıldı? BERGAMADA 
--<tr- BiJt yaralama Jaidfsesl 

938 .Jllında Ödemiş belediyesi kasaba- Bergamanuı Harmanlar köyünden 
Dlll dört yerine hoparlör koymuştu. H~in oğlu Mustafa Kaya, bir koyun 

B.allc bu tesisattan pek :istlfade eder- meselesinden do~ Mehmet oğlu :Meh
ken bundan üç ay evvel ~u hoparlör-\ met tarafından tabanca kUJlUllU ile ya
ler kaldırıldı. Alakadar daıre memurla- ralanmıstır. 
nndan aorulduğunda (Bozuldular .. Ta-ı Yarah hastaneye kaldınlrnışur. 
mir edilmek üzere lzmire gönderdik) de- ·-------------
nilmekteclir .. Anza oJabilir. Fakat üç iml olması ve daha fazlalaştınlmıtsı 
aydan beri t.amiri yapılıp }'erine kon- . beklenirken gösteriş kabilinden isabetli 
maz mıydı acaba? 1 bir dü~ ile evvelce yapılmış olan bu 

Neşriyatın yapılacağı saatlerden ev- tesisatın kaldırılması pek manasız oldu. 
vel Mlk hoparlörlerin bulunduğu yer- Halk için pek istifadeli olan bu ho
lere toplanarak dahili ve harici haber- parlôrlerin tckrnr konmasını belediye
leri dinlemek suretiyle halkın medeni I mizden rlca ederiz. 
ihtiyacı temin ~~ bulunuyordu. t Ödemişte : Okeyucularınızdan 
Belediyenin göstcraiği fedakarlığın da- KAT.tM ClNEL 
• > §0 

EHRAZAD 
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Generalin Hazin Aşkı 

Bira 
ucuzluyormuş .• 

-Vr-
YAZAN: Dr. G. A-

Kralın kızı: Elimi sıkınız, ti ki kalbim
deki ateşi hissedinceye kadar, dedi 

Gl\Zeteler öYle yazıyor, otuz kurut9 
satılan bir ıi,e bira, yirmi kurup. hattıl 
on bet kuruşa ineceluni1-. 

Ketke. iyi su dediğimiz memba 911Jafl 

da az çok ıtspirtola içkiler vibi inhisar al· 
tında olsaydı da onlann da revacını art· 
brrnak ~ fiatlanm indi:nneyi diifiiD80 

- Hadiselerin inkişafına müntazır 
bwunun. Bu cereyan içinde ltalyalı 
dostlar, biru mUteyakkiz olsurilar, dedi. 

Ahretlcr alemin~, güzel bir vesile
den istifade -ederek tanışhğım Arostur
yalı Bn. Anna Viltz çok işime yaradı. 
!Kendisi, nhretler !leminin bütün husu
siyetlerini bildiği gıbi, bir çok maruf 
şahsiyetlerini de tanıyor. Bizim, dilnya
lar aleminde pek yanlış olarak tefsir et
tiğhniz bir çolc maceraların hakikat ta
rifını bu ince yazılı kınn ruhundan öğ
renip anlamak mümkün oluyordu. 

Biz kendisiyle konuştyğumuz sırada, 
yanı başımızdan sı1ik bir gölge, ideta 
aknr gibt gcçlp gitti. Ben, bunun kim 
olab'ileceğinl kafamda nr&Ştırırken ince 
Avusturyalı kız söylendi: 

- Zavallı._ Çok ıstırap çekiyor .. 
- Kim, kimden bahsediyorsunuz? 
- Kimden olacak, maruf ltalyan ge-

nerali Dö Pinedo'dan .. Hani şu tanınmış 
hava kahramanı general. Eğer o sağ ol
saydı. Italynn hnva1annın zaferi, mutla
ka Fransızlardan önde olurdu. 

Ben: 
- Hatırlıyamadını, bu ismi, dedim. 
Genç kız: 
- Dikkat, hafızanızı harekete geti. 

riniz. Mutlaka hatırlıyacaksınız. Gene
ral Dö Pinedo, yakın tarihin meşhur 
simalarından biridir. 

Genç kız, saraylardan birine mensup 
olmıyan bir kimse ile alikasını devam 
ettiremiyecek bir vaziyetteclit'. Çünkil, 
başında koskocaman bir asalet heyullsı 
mevcuttur. Genç kı:ı: bunu düşlliım1yor 
bile ..• 

Ne diyordum. Bundan sonrasım blz
ut generalin ağzından öğrenirseniz eyi 
olacak. 

* 
Meşhur ltalyalı general: 
- Ne yapacaksınız benim aş'lomdan, 

diye anlatmamak istiyord\l. Israr ettim. 
ölüm meleği de araya girince, bir nok
tasını gizlemeden anlattı: 

- Sizden bir ricam olacak .. Müsaadt> 
ederseniz, seviştiğim kızın adını sizP. söy
lemiyeyim. Çilnkü o henüz dünyalar Ale
mindedir. Evi barkı vardır. Eyice bir 
kocası vardır. Yavrusu vardır. Maziden 
arta kalan silik bir aşk macerasının. 

onun hayatında bir gölge olarak kalma
sını ve dedikodu Olmasını arzu etm!yo
rum. Adını mevzuubahis etmeden hadi
senin bütün detaylarını anlatayım .. 

Bir giln onun]a bir kayak partisinde 
bulunuyordum. Gayet zarif giyinmişti. 
Arkasında deniz. maisi bir rob vard1. O 
gün o 'kadar Ulhl bir güzellik içinde }"\
nıyordu ki, hayranlığım bir kaç misli 

Anna Vilt:z;. sonra anlatmıya başlafü: arttı. Yanı başında yürürken kalbim !e
- General Dö Pinedo, ltalyan ordu- 1 na rudde çarpıyor ve heyecanımdan ko

sunda kısa bir zaman ir;inde kendisini nuşmıyori!um. Gözleri, gözlerimle kar
~vdirmiş ve çalışmalariy)e temayüz d- ~laşncağı zaman fırsatlar icat ederek 
mişti. Çok hassas, faal ve durendiş bir başka yerlere bakıyordum. Genç saray 
kumnndandL Sert bir ~dam olan gene- km :ıfiafımı o kadar eyi anlamı~tl ki .. 
ralin hayatını saran bir sırrı da var ki, Bir müddet sonra bir noktada düşen in
bu sım dünyalar aleminde bilen çok az- sanlara mahsus güzel bir mimik yaptı. 
dır. Bu itibarla size anlatırsam müstc- Derhal yardım tçin elimi uattun. Elim 
fit olursunuz. verdi ve söyledi: 

Generalin masum bir aşkı vardı. O _ General, yardımm1za ihtiyacım v:ır. 
kadar masum bir aşk ki, anca'k: böylesi- Elimi -bırakmayınız. 
ne hülya, bir çocuğun :rüyasında bile le- _ Emredersiniz prenses ... 

sadüf etmek mUmkün değildir. - Elimi yavaş yavaş sıkınız, fazlaca 
Gcııeral. sağlığının son seneleri için- sıkınız .. Ta ki, avuçlarınızın sıcaidığı . 

de .saraya devama başlıyor. Sarayın 'kalbimdeki ateşe yakın1aşsın. 
mazbut havası içinde, •azilesinin ciddi- Cevap vermiyordum ben. .. O devam 
yetini :müdrik olduğu jçin beyeniliyor. etti: 
Sarayın çaylarına, resmi kabullerine i~ 

- Sabahtan heri beraber geıdiği•ciz 
tirfilc ediyor ve sık sık saraya devam im-

de ..• Ben de, Sizin beni sevdilinlzl sa- bulunsaydı. 
nıyori!um. Memba aulannm ,imdiki fiatJanna -'" 
Cevabım müthiş oldu: re. bira fiteleri on bet kurup. iaiDce lltd9 
- Yanılmadınız, katiyen yanılmadı- hemen hemen .udan ucuz obıcalt, ele.ek. 

nız güzel prentt! .. Eter tıiı;, bu sarayın biramn terkı"binde de bir az alkol bular 
içinde dU.nyaya gelmemi§ olsayd.ı:ım, size duğundan onU1l ucaz:lıyaeafınıdan dol.,.. 
aşkımı ifade edecek 'kelimelerin • fra- sevinmiye insanın dili Yal'IDl,J'OI'. Bela W
pan olanlarını bulur ve söylerdim. O 
kad 

,_ •. 1 rdim ki nlha__. siz de ra ucuzladıktan sonra, bu memba ...ı..rt" 
ar çoa. soy c . ~.... inh. d ... .__ d ilı.,.L.,__ _ l 

benim bUylik aşlama mukabele hnk.ln- run l9Al1IU qıwc e. muınnı a .. -

ları 1d d diniz• tar. mallarım pahalı aatmaktaa klrlana19 
nı e e e er . 

p bel _,_.__,yle ,
1111 

azaldaiuu görünce onlar da iti auyw1 fi-
renses, pen eşen 's~'W'>• y- • d" . J d b" d ._ ___ L- ...ı 

ı.. _.;1 'lh d" atını ın ırır er e ız e ~ ... na y• 
11..n.~ .. 16 • ver ı: 

General, burada şu beyaz kar lkilme- su içebiliriz. Onun için biranın ucuzlaına-
leri arasmch size ~dediyor ft keodi "1 gene berke.i eevindfrecek bir fey sayıl• 
kenaime söz .eriyorum: malıdır. 

Dünyada bir ço\: 'eyler d~bilir. Zaten bira, fazla i~ tal'tiJte. 
Fakat tanrının güneşi kadar değişmiyen faydalı bir iç\idir. BeSleme\ ba1ummda• 
bir kuvvet halinde size bildiririm kl. 
yalnız sizi sevdim ve bu aşkım, beni me
zara kadar sürüklese, yalnız sizi sevece
ğim. Bu güzel baş mesut edilmiye !Ayık
tır. 

General Dö Pinedonun ruhu durakla
mıştı, Clevam etti: 

- Premes1e llOll göriipnemiz ve ilk 
aşk cUmlelerimiz yalnız bu kadara inhi
sar edebildi. Sonra, saraym ~le ~ 
vekil beni men:ileketten uzakla§tırdı. En 
eyi çare, prensese beni unutturmak için 
Riyo D3 J'aneroya göııdennekti. Oraya 
elçilik :haya ata~i olarak gittim. Ara
dan kısa bir müddet geçmeden prense!' 
muh~m bir sarayın içinde ~ ola
rak girdi. Çocuklan oldu ve derin bir 
sevgi hayatı içinde beni unuttu. 

,uya üstün olduğu ıüphesizdir. iki bar
dak au bir dilim ekme'k yerİlli tutar det• 

lerse de banan aslı yoktur. Aç karnına su. 
mideyi tiof~'-'.ırur da 'besler zannedilir. 
Halbuki bir litre bira altmış gram ekme-
iin yerini tutar. Sütle mukayese edene
.UZ bir litre bira yüz tirmi sram eüt ka· 
dar besler, fakat etle 'kıyas edilince bit 
litrede ancak yirmi beş gram et bulunur. 

Bütün vücudu bcs]iyecek ınadde~ 
hesaba katmayıp ta yalnız, adaleleri ir 
'etecek olan 1Ula brbon1UK1 d~ilnr 

niz. o vakit bir litre bira, yüz. elli graııı 
ekmeğe muadil olur. Ha1bu1cl sade suda 

besleme\ banası yoktur. Suya ekmek 
batırsanız. besliycce'k olan yalnız ekmek-
tir. 

Fakat ben onu unutmamış, unutama- Kalori vcrmeğe gelince. bu ba\ımdan 
mıştım. KenClimi ona batarb.tacak -.esi- biranın değeri büyüktür. Bir litre bira 
leyi icatla meşguldüm. Son sistem bir 150 knlori verir. Ancak bunun yüzde 5S 
tayyare meydana getirdim. VakswhD" 
,A,nerlkadan ATrUpaya uçmak, Anupe- ı.Ucolcleo geldiii için tam hir cıda •ayıla-
nıiı hava smır1an !üzerin.de kısa bire~ '1UlZ. Belki qın insanı soğukta ısıtmıya 
ıvc!Aiı yapmak, ft prensese 4dunı işit· v.aµr. fakat yazın hu lazla kaJori .bu 
tirmekti. Bu 'bava zaferim, .elbette k' nevsimde bira içükge terletir. 

onun kııtağma gidecek, onun bllrlm ol- Ondan aotayı bimyı ya:nn huarc't ter 
duğu t.opnıkhr ıüzerinden geçişim ken
disini alakalandıraeaktı. 

'<in etmek için İçerseniz. aldanm11 O.~ 
lUnuz. Bira ilkin 'harareti teskin ederse 
'3c, aTkasından ağzın içi yapışık olduğun• 

an su ihriyacı artar, tekrar içmek tfuını
e1ir. Bira lşıkları da birayı içtikçe dah• 

Kraliçe, bir sabah kralla kahvaltumı 
cderhn, gazetede fotografınu ıve zaferi
min tafsili tını okuyunca her ıeyi anlı· 
yacaktı. Fakat, hayal planım tahakkuk 
edemedi. Avrupaya uçmak için Nevyoı+ ·iyade İçmf'ğe yol açbğı için severler. 

kflııını buluy.or. O kadar lci general Dö 
Pinedonun iştirak etmediği bir saray 
t.oplantw. tatsız ve tuzsuz. bir şey olu
yor. 

tizerinde cevelin yaptığım sırada ölüm 
türfü uzatmıyorsunuz. Neden böyle ge- me!eti bana musallat oldu we tayyacem 
ncml. .. Yoksa benden korkuyor musu- 78Jlarak dilştil. 

hnlde, yüzüme bakm\f<>ı' ve elinizi bir 
Fabl 90ğuk Tep 8e'l'in ~mler.t

oira - tabii gene ün.ta «it'™"""* şrtiylr 
'ayc:Wı .bir içki olUI". laaam az~ be.1.-

General Dö Pmedonun sarayda temin 
eylediği bu kuvvetli mevki ona parlak 
bir imkbal huırbyacağa benzi7or. Ar
tık onun adı saray defterine yazılmak
tan başka, daha kuvvetli bir deftere, sa
ray mensuplarından maruf bir kimsenin 
defterine de kaydedilmiş buhmuyordu. 

Tahmin eder.siniz ki, bu kimse bir ba
yarıdı ve bizzat bir saray kızı idi. H:ıt
tl ıdaha ileri giderek d~ye bilirim ki, sa
rnyuı yarınki sahibesi idi. 

Genç kız gcncrali tanıdıktan sonra de
:rin bir aşka kendisini veriyor. Bittabi 
general de bu muhteşem aşk önilnde h<!'
yecaııuu mııhafaza edemiyor_ ve ~nç 
k1z.a kur ~·.apmzy.a haşl~or. 

nuz? General >'orulınuftu.. Bana 9Qll ciim-
Cevap verelim: lesi p oldu: 

- Evet, korkuyorum sizden prenses _ Fakat ()llWl :f'anularının yaıunıia. 
- Korkuyorsunuz demek Fakat ben kocası için yapmasuu •e mesut olmap-

bir canavar değilim. Korkuyorsunuz ve nı diliforum. 
h'llhsıruz. Hakkının 'testim ederim. J 

k •• BJrHED •• Çün ü 'kalbimde mini mini bir aş!c taşı-
yorum. Sizi korkutan budur. 

yip kalori ile ısıttıktan -. • ..miZ1ilt .e
rir. Bu lıa..a• biTilmn ııritamintaitı&n 

iten gdir. Bira mayaa en bereketli ..-ita• 

min 'kaynaldanndan biridir. A vitaminin• 
de blç yoba da B 1 vit.amininclen yilı
de Z4CO den 1 2000 ilçü,-e kadar B 2 
vitamininden de 15 00 den 3000 ölçüye 
kadar getirir. 

-Tebrik ederim premes. .. Sevdiğiniz Gelen .seyyablal' 
mesut insan kim olabllir acaba .. Hiç de- ---ti'- Bu vitamin1erden mnciai yediğimiz g1" 

ğihe bu mesut insana hnıw•k şen!fiue pazar gUnil Lovçen acDı Yuaoslav dalann vüeMda yanyac:ak. lı.Ue •elmeleri-
rul'il . olurdum. Kestdisini amimiy~ srapuru. ile limanımıza 200 kadar seyyah ne yarac:Limdaa ~ fardabcbr. 8Uiaciti 
tebrık eder, ısaaıletler a.ilerdim. ,&elıniştir. Ekserisi Yl,\goslav ve lngiliz de sinirleri kuvvetlendirir W'e oalara .sa· 
K~ke 'böYie konuş~ o1saydı.. olan seyyahlar şehire çıkarak gezintiler kinlik verir. Onun için biradan çok i~

Prenses, derhal elirii çekerek yüzüme yapmışlardır. Vapur limmıda dwt saat diği va'kit, prap gibi ~eyecan ge,mese 
bakt1: kaldıktan 80IU'a Pireye mü.te\teCCihen de, &in"ır1ere fazla sakinlik ve U)'Ufu1c1~ 

- öYie lni, eyvah yanılmışım ŞU hal- İzmirdcn ayrılmı~r. ge1ir. 

Bica sütü.arttırır diye eınzi1üi kadmlad 
t.avsiye ederler. Südün milctannı arttlf"' 
drğı ~iipheeiz olmakla berüer .aiidıün çO" 

Cı~U ocalemdt kudretini art.tırac~ 

ki.ırue temin ~demez. 

G. A. 

-------

··········••lll•••••lll••••••P••••••······ 
YARDIM, N VYVK 
VİCDAN ZEVKİDİR-
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Meyhanede son gece 
~~--~---~--

Birden kapı vuruldu, eşikte bir &ara y 

j11hQfızı gören Hıristidi "Eyvah basıldık,, 
'Ye bağırdı ve elini cebindeki hanç~re attı ... 

tl:eyhanedeki haydutlar bu gece bu- kalırdım. Ve o zaman biz daha çabuk 
~ti Son eğlentilerinl yapıyorlardı. Se- muvaffak olurduk . 
l'ab Yano da, Hırlsticli ve Yengeçle be- - Hakkın var .•. Bu genç kızı ben de 
lar er ~ka odaya çekilıni§ler, kendi ara- iş başında gördtim ve az ka15'-: ..• 
:~a görüşUyorlardı. - Evet.. az kalsın onu hapishaneye 

'11-ı:~~idi, Sebastiyanonun Bizanstan tıkıyordun ve şimcli o orada kim bilir 
loe buatnnsı taraftan idL Sabastiyano ne olmuş olacaktı? / 
'U~un aksini ileri sUrüyor ve Kar- Bu sırada odanın kapısı hafifçe vu-
lııı Psinanın ortada bir tehlikeye ına- ruldu .. 

11 
lalınaınası için onun yanında olına- Sebastiyano sustu • 

~tngeldiğinl iddia ediyordu. Hıristidi yerinden sıçrıyarak kapıya 
~dl: koştu. 

rı.-: ~ıldı, dedi. Sen şarapsıı: du- . Açnr nçmaz ~şikte ve Y.~r~. karanlıkUı 
~dığın kadar kadınsız da duraını- hır muhafız Uniforması goruncc: 
d-·-uıı. Aranızdaki samimiyetin hudu-ı - Eyvah •. basıldık .• 
~~ Pek bilmiyorum, fakat öyle görü-

1 
Diye bağırdı ve hançerini. ç~~ti:. Se

;··urn ki saltanat peşinde koşan bu ka- basUyano ve Yengeç te Hırıstidının bu 
~ gQııu dilberle senin aranda samimi- 1 bağırması üzerine ve onun gibi han-
Sa~en çok daha üstün bir rabıta var.. çerlerini çekmişlerdi. . . . 
ili tn olnuya ki onun imparatoriçeliği- Fakat açık kapıdan ıçeri kimse gır-
lıa leınin için çalı~ırken kendinin de im- miyordu. . w 
itorluğuna uğraşmıyasın.. ı Sebastiyano, elınden. bıg:ıg.ını bırak-

~bastiyano arkadıışının bu alaylı söz- madan kapıya doğru ılerlcdı. Y cngcç 
e gülerek cevap verdi: ise odadaki şamdanı tutup kapıya yak-

Fransada 
------1:?·---

B ir nüfus bakanlığına 
ihtiyaç var 

-'1:-I-
Temenni ettiğim bu cFransız nüfus 

bakanlığı• nın hemen yarın kurulmıya~ 
cağını biliyorum. Gene biliyorum ki bun
dan daha kurtarıcı, bilhassa bundan da
ha manidar bir gey yoktur. Onun içindir 
ki bu fikrin yürümesini istiyorum.· 

Bir cFransız nüfus bakanlığı:. mı. ni-

çin~ 
Evvela şunun için ki, demografik ba-

kımdan milletin ort'!.ya çıkardığı mesele 

au:a 

~Musanın 
~ 

ay atı 
PEYGAMBERLER TARiHİNDEN 
·····································~···································· 

Beni lsrail g~nçleri 
tasıdıkları aç'k tabutla 

basamaklarına çıktılar 
Elleri üstünde 

yaklaştılar· Tahtın 
son derece muhtelif sahaları alakadar Vezir Harun bunu anlamadığı için kıp gelenlere bakhlar ve bunların sebep-

eder. Bu mesele bakanlıkların, muhtelif h k d h · ) d''- ''erı'nı· anl"dılı:ır saraya gitti ve ü üm ann uzuruna sız ge me •~ .. • 
idarelerin salahiyet sahasma girer ve bu çıktı. Velid, Hamana: 
birlik noktasını ve bilhassa umumi görüş T ARtH DtYOR Kt 

1 
_ Bunlar .. dedi, sarayın İç oğlanları. 

·-ksı'klı'mv· yu"z;;ndendir ki bu sahada hiç l d k' k kallı da her halde hü - ~ «Vezir, Mısır hükümdarının önüne ge- orta arın a ı n sa -
bl·r cı'dd·ı tedbir nlınamamı.,tır. k" d k h'' et ettı'gw·ı bir adam ol ,.. tip yer öptü ve: um arın ço urm -
Fransayı Yava• bir aznlmıva clo~ru götü- k B' h h lde hu.'kümdar ta 

v J 
0 

- Ey alemin sultanı... Bir ki§İ Mısır sa gere .. . ıze er a • 
ren fela.ketlı' cereyanın istikametini de-' f d ı· 1 O l l·zı gelen :ehrine gelmİ~··· Kabristana kale dıvarı ra ın an ge ıyor ar. n an a m 
gwJ'stı'rmek nrzu ediliyorsa "Un)on organize 'J k ) 1 · ,.. ~'bi bir dıvar çekmİf. Kendisi, mezarlık saygı ı e arşı ıya ım .. 
etmek lazımdır. i~de yapbrdığı sarayda ve bir taht üze- Haman derhal bütün maiyet halkını 

1 - }·1er rene 400,000 çocuğun dün- k k ·ı k d ı "' rine Otuniıtlf heybetli bir ki§İ .•• Yanında mezarlı - apısı ı e saray apısı arasın a 
yaya gelmesine mani olan manevralara yine altm bir künii üzerinde bir bafka iki taraflı dizdi. 
kar§I haşin bir mücadele. ~i oturur .• Sağında ve solunda kara kaf- Mezarlığın ve sarayın kapılarını arkaya 

2 - Dof umların arttırılması. tanlar ve kara külahlarla korkunç kullar kadar açtılar. 
3 - Ailenin korunması. ayak üztü durmuş ••• Her biri ellerinde ı Haceb ve iç oğlnnları, bu iki taraflı, 
4 - Fransada yaşıyan 3 huçul: milyon k k r J 1 k ki d 1 umutlar, altın kılınçlı öyle acayip bir ta- j ara n tan ı, a tın uşa ı a ~m arın 

yabancının rasyonel bir şekilde t5.bjjyete vır iizcrc durmuşlar ki tertibi ve siyaseti mızrak saflarının arasından geçtıler. 
alınması. h!ç b~r padiıabta yoktur. Bir ölüyü kıı- Saray eşiğinde Haman karşıladı. 

Bu dört problem ortaya bir çok mese· N dil W• • d " çan kabristana ileteler, on bin akçe alrru- - e arzu ve ne egınız var ırr 
leler rıkarır ve bilhassa bir meJken poli- D' d ;ıı vmca i~e:-i salmazlar. Dün kızım öldü. ıye sor u. 
t:kasını, bir köy hayatı politikasını icap 1-1 b b d · H b h Yirmi bin akçe almayınca kapıyı açıp ace u a amı, vezır arunun a -
ettirir. 

Fakat hepsi bu kadar el eğil. Aynı za
mand:ı muazzam bir şehircilik gayretini 
de "ıcap ettirir. Nihret gençliğin beden 

:;lümüzü koymadı .. » settiği adam sandı: • 
Vezirin bu sözleri ve şikayeti hü- - Hükümdar tarafından geliyorum. 

kümdar Kabusu hayrete düşürdü. dedi, sizinle görüıeceiim. 

...... "Yanılıyorsun Hırlstidi.. laşm~tı. 
..... ': liangisinde. söylediklerimin hep. üçü de ~pının dışında, arkasında mu- terbiyesi işinin wJıı bir organizasyona 
~e nü? hafız üniforması bir delikanlının hare- ba~lanması lazımdır. 

Onu hayrete aevkeden Mısır ölülerin- Haman, hürmetle eğildi. 
den alınan harnç değildi. Vezirin Velidi - Ho, geldiniz. dedi. Fakat goruş-
tasvir ederken söylediği sözlerdi: cTer· mek istediğiniz kişi her halde ben deği
tip ve aiyaseti:t hiçbir padi~ahta yok di- lim, bizim hükümdanmız olan kudretlu ' lilç değilse son fikrinde.. kelo;iz, fakat güler yüzle.kendilerini süz- Benim tilhayyül ettiğim cFransız nüfus 

~' 'Yani.. ötekiler doğru .. Vay canı- düğünü gördüler. bıı.kanlığı:t beş büyük ,ubeden mürekkep 
~·· Esasen bunda §Uphelenecek bir Onu ilk tanıyan yine S:?bastiyano ol- olacaktır: Bir doğum müdüriyeti, bir 
daltı tok.. Karbonopsinanın senin odan- du. aileyi koruma miidüriyeti bir tabiiyet mü-

ye, tavsif edilen bu adam kimdi? Kl!lbristan kralı Velid hazretleridir. 

Vezirine: Haceb acele ettiğini anladı. 

- G:t, dedi, o adamı huzuruma ge- - Evet... Dedi, hükümdarınız.la gi>-
Uzun rnlsaferetleri dUşUnlilUrse.. 1 Elindeki hançer yere dil-;er~.ı::en ağzın- düriyeti, bir şehircilik müdüriyeti. bir be-

~ebastiyano, arkadaşının bu telmihli 'dan bir sevinç sayhası fırlattı. den terbiye~i müdüriyeti, ve bu bakanlı· 
tir. Ne kiıidir ve bu acaip i~i neden eder rüşmek istiyorum.. Onunla henüz. tanış-

<ıld etj karşısında biraz sinirlenir gibi j - Marina ... Marina.. ~ın ba~ına, politikacı olmıyan yeni bi~ 
dinliyelim. mak şerefine nail olmadığım için yanıl-

U. 1 Ve sonra. g.enç kıza do~ru koştu. Onu adam gctir;lecektir. Bu suretle bugün, 
Vezir Harun: dım ... 

ı k d - Aman efendim, dedi, ben onun ya-
' Yarın Bizans saltanatına ortak ola- ı kucaklar gıbı kolları arasına a ara 0 :ı- dagv ınıkh.,O.ı vüzünden kötürümleşen fa-'-t • " nına ı::ider de natıl söz söyler, nasıl onu 

t b.ir kadın için eğer şimdiden ve biz ya ~oktu.. . .-liyetler tecanüs ke_bedccck ve anl::ıyıı;lı b 1 ö ı ~ di çağırır ve beraber getire i irim. y e 
~• ıı. aramızda bir dedikodu yaratacak 1 Marin:ı, bu sıcak kabu!dt'n çok s~vın- bi:- rlden icforc ı-d"lecekt:.. h b 

1
. v b' k. Av 

"l\ırsak 1 f l b k k 11 ay et ı ve magrur ır tavrı var ı.. g-
ı.... sonra halk neler uydurmaz.. Fa- mişti. Utanmayı n nn ır::ı. mıc:. •0 :ı- Bunu temenni ediyorum, çünkü insan-

1 

d d 1 .. .. 1. b k b' 
~ b doğ b d S b · b d 1 xın an sa c a ;çe rozu ge ıyor, ae a ır 

lit. 
u :znaf doğrudan nıya ana e- , rını e astivanonun oynuna o amı;- ı · · d b" ı b' k k ~ .arın rutı..,ın en oy e ır ·arar opar- .. I d·w• k B "ht' h r d bel 

Benim vasıtamla elde edeceğin sal- tı... !-;ey soy e ıgı yo . u ı ıyar a m e -

Haman: 
- O halde, buyurun .. dedi. Sizi onun 

huzuruna ileteyim. Ancak maiyetiniz 
burada knlncaklar .. 

Haceb. endişeli bir nazarla etrafına 

bakındı ..• 
Maiyetini beraber de götürmüş olsa 

""lllta karşıdır .. Eh.. Bal tutan parmak Nihayet HırisUdl: ı ana ır o u u e er. san uyurun. 
b. 

1 

r:ı~k kabil olursa bu, bir b:ı.cı!anmç nok- k . . b b. k''t"l"k d lh b 

hı. ,_ d t:m, bir a::im - Az kalsın b;r ihtHal di- Merhamet edı"n bu v·~ .. ·ıfey'ı baaka b'ır ku- bu acip saray içinde ne yapabilirdi> 
~~·· Biz de parmağımızı yalamışsak - Eh. .. dedi.. muhabbeti bıra!{ın a ..... .. ~ yecektim - tecıkil edecektir. Bu, Fransa-

d 
ohnuş saılkl.. Ama bak.. Marinayı bizi meraktan kurtarın.. Sonra bh de lunuza verin. Hem kendisine gösterilen saygı ha.lı:· 

kında hiç te fena hisler beslenmediğini b.._ ı b ka nın yaıı:ımıık: iı;in tazelenmed, harel~ete ~ııı?n 
0 

başka... burasını terkedip sizi başbaşa ıra - Hükümd:ır Kııbus bunun üzerine aara-
rrec:m~~i icap ettiğini anladığına delalet b 

,,. ' lia ş'o'yle •• Açıl bakalım biraz .. De- lım... yın baı kahini olan (Hace ) i çağırdı. İspat ediyordu. 
"I L 1 edecekt:r. e11; Marinaya abayı yaktın .. Hani doğ~ Marina, sarayda nasıl saklandı~mı, Haccp çok ya~amış. çok gün ve tecrübe - Pekala ... 
~ ~~ro l~ hiı- de fena dex.il ... Şimdi bu genç Recyo ile nasıl konuştuğunu, onun.~a rn.- <JÖrmüş bir adamdı. Hatta 11öylendiğine Dedi. önde Haman: arkada Haceb, 
ıı;..._ ;ıı & _ Waladim'r d'Ormesson y k 

..... neden 
0 

kadar çok merak ettiğini kakta ne suret12 buluştuğunu o1dugu gı- göre a ·up Peygamberin oğullarına ye- sarayın geni~ merdivenlerinden çıktılar 
~Yorum .. Meğer işin içinde iş var- bi anlattı. . S H d .. tişmiş ve Yusufun Mısırda vezirliği za- ve büyük bir kapının önüne geldiler. 
.""'f.. 1 Recyo ise bu müddet zarfında odaya ırp • ırVctf aVQSl manında bile bulunmuştu. Haman, belinde aarhn kalın bir albn 

~ E.vet ama .. Ben M~~inayı ~a~e ken- girmekten çekinmiş ve dışarıd:ı kalmış- Agramdnn yazılıyor: Hükümdar ona vezir Harunun söyle- zencirin ucunda kocaman bir altın anah-
~ lÇin arıyorum .• DUşun Hırıstidi. Bu tı. ~ırp - Hırvat anlasması etraFında :ra- diklerini anlattı ve: tarı bu büyiik kapının deliğine soktu. Ka-

ç kız hem bize ve hem biz.im gaye- S:?bastiyano onu da çağırdı. pılan görii~melerde çıkan güçlükler bü- - Var git bu adamın yanına. dedi, pı açılınca Hacebin de gözleri hayretten 
~~dar sadıktır. Onun elinden neler Simdi ?d~da beş kişi ol~uşl:rdı. yüktür. B'lhassa Bosna hududunun te~- bak bakalım ne biçim ki~idir. Hel ve tav- açıldı. Koridorun sağ ve aolunda gayet 
~ 1ihıı ben bilirim. Başına gelecek bir Ve beşı hır arada yeni bır plan kuru-, biti me!elesinde her iki taraf da kendi rına bir nazar eyle. Eğer müdaraa ile söz ince al tüllere bürünmüş iki sıra genç kız 
~l.~t te bu itibarla beni çok Uzer .. Mu- yorlardı.. Marinanın meydana. çı~m:ısı fikrinde ısrar etmektedir. Subotitsadan söylemek 15.zımsa öyle yap .. Her halde vardı. 
\,'!tak kendisini kurtarmıştır ama .• 1 ve hele sarayda bulunması vazıyeti Adc- D t T 1 V 1 U k ,1~ 1 erven a ve uz a, r as ve gar ırma - onu huzuruma getir. Bir <le ben göreyim Hepsi de bir boydu. bir endamda olan 
Q L Ye gitti? Niçin meydanda yok?Eğer ta değiştirmişti.. ]arından M:\rentaya varmak üzere hırva- ve meramı ne imı'ş anlıvayım .. 
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•••••••••••••••••• MODA ..... ~ 
Sevginin iki büyük 

düsmanı .. 
-..f:r-

lnsan sevince. bilmek, maziyi hali, İs· 

tikbali, her şeyi öirenmek ister ve sevdi· 
ği kimsenin şahsına ait en ufak bir şeyin 
bile cahili olmayı arzu etmez. Bu zaman
da iskambil veya kahve falına baktıran
lar var mı bilmem nma, sevdiği kims~rüa. 
tanıdıklanna riayetknrane sualler soran
lar. yahut da, içinde ne olduğunu öğren
mek için onun kafasını, kalbini açmak is
tiyenler pek çoktur. 

Fakat unutmamak 
ve tecessüs, sevginin 
manıdır. 

lazımdır ki merak 
en büyük iki d\iı· 

Eski bir yunan efsanesi de bize bunu 
öğretiyor: Psyche Yunanistanın en güz.el 
prenslerinden biri idi. O kndar güzeldi ki, 
aıkın ta kendisi, yani Eros, ona aşık ol
du ve Zephyrler vasıtasiyle onu kaçırttl, 
harikulade güzel manzaralı bir yerde. 
onun güzelliğine yaraşan bir saraya gön
dertti. Her gece gelerek Psycheyi görü

yordu. Fakat daima geceyi karanlığı ae
ıiyordu. Böylelikle Pıyche, kendisini tat
lı sesi ve sevgi dolu şefkati ile seven bu 
~ıkı bir türlü göremedi Fakat. kadın ol
duğu için, tecessüs galip geldi. Bir gece. 

bir lamba yaktı ve bilmediği kocasını 

~ördü: Bu. onun tahayyül ettiğinden de 
bin defa daha güzel olan E.rostu. Sırbn
daki kanatlariyle, derin bir uykuya dal
mış, dudaklarında tatlı bir tebessümle 
rüyalar Aleminde uçuyordu. Fakat ak
.,ilik bu ya, lambadan Erosun üzerine 
damlayan bir damla sıcak yağ, onu 
uyandırdı. Tılsım bozulmuştu: Psyche 

tapınırcasına sevdiği &.şıkını bir daha ıö
remedi. 

Bütün sevenlere bu güzel ef-saneyi ha· 
tırlatmak lazım... Bununla beraber bu 
da onların hiç birinin güzel rüyalanftl 
kendi elleriyle kırmalarına mani olmıya• 
cak. Daima daha fazla şeyler bilmek İı• 
tiyerek, saadetlerine sualler ıorarak, 

nevgililerinden kendilerini niçin, nasıl. 

neden sevdiklerini öğrenmek istiyerek 
'lihayet Psyche gibi, hakikatin acı yüziy
le karşılaşacaklar. 

Terlemeye mani olmak için reçeteler 

Sıcak günlerde ter, çok müziç bir ıe1-
dir. Çirkin göründüğü kadar, insanı ra
hatsız eder. Ter kokusunu gidermek 'Ve 

~-ücudun istenilen yerlerinde tere mani 
olmak için basit iki reçete: 

Kolonya suyu 
Sulfate d'alumine 
Essence de menthe 
Su 

25 Gram· 
35 Gram 
3 Damla 
1-0 Gram 

Bir pamuk parçasını bu mahlUle bab
tarak. lüzum göreceğiniz yerlerinize ıll· 

rünüz. Sonra da ayaklarınm ve çorapla· 
nnıza, şu tozdan aiirünüz. 

Toz halinde ıap 
Toz halinde aulafte 
D'alumine 
Talk 

SO Gram 

tO Gram 
100 Gram 

Qıı.... j MED1 .r bu güzel kızların kar gibi beyaz vücut-

•

'-,,, ... ~-da~ olsa idi ben Edirneye gitm-ez, •• B r .. . k h d ' H b h •. -.......__ _ tı::tanın şar · udu u için hırvat ar tara- ace emen hükümdarın yanından }arının olgunluk ve dolgunluğu üzerlcri-

i, rira·····M····u··E····oo·····:.;;;a···u····y· ·a···~: .. · = fından yapılan ilk teklifi başbakan Svet- çıktı. ni. kaplıynn ince ve kırmızı tiilün altında 

Bir kaç gün içinde vaziyetinizde bü
vük bir salah hasıl olduğunu göreceksi
niz. u .. n d koviç reddetti. Diğer hudut meseleleri Sarayın has kullarından tepeden tırna- göze çarpıyordu. 

:.~~,,GÖSTEREN BİLGİ·: Kızm iiJOEazın an t~mamivle halledilmiştir. Ancak. yeni ğa altın i_şleıneli libaslnr giymiş ve birbi- Çıplak nynklanna yuva olan sedef ta- KOÇUK TAVStYELER 
: cata.. altınlarını almtŞ idare s:ıhası kat'i surrtte te•hit edilm~di- rindcn güzel elli iç oğlanını da beraberi- kunycılnr, ince bellerini l'laran sırma ke- Boynuzdan yapılmış tnraklan, beheı 

!il_ Ödemişin Ovacık yaylnsında bir ha- ı· k b ! '°C"'-'l' ___ ,_
1 

ği müdd"'tçe, pren~ip itibariyle d;;er nok- ne olarak yola rıktı.. merler ... Omuzların...lan ... öb~klerı'ne k~- ıtreyc oyacağınız ir yemek kaşığı 
: ·1511 çuauuar- dise olmu"tur. Yaylada oturan 22 ya- .. '" "' ., u 
• Ol( bır' t:ılnrda da anlnşmant!l meydana gelmesi * dar ııarkan çifte örgülü siyah saçlarla amonyakl.ı elcle edilecek mnhlule batın-
:,"'· lttnaya hevesli, fnkat kitap ala- <:mda Mel':lllct kızı Fotma adında T ı · k d d ""Y ..-- imkansı7. c:örülmel:tedir. Vclidin adamları, mezarlığa doğru bir cennetin teşrifat memurluğunu yaphkln- nız. emiz enınceye a ar evam ediniz. 
hı~ llcak kard }eriniz için okudu- I bayanın uykuda bulunduğu sırocla evi- . . . . * 
• ,,...,_ . S d tt' gwl l\" s•-'a bogwazı 21 Nısan tarıhınde muvakknt bir an· k:ılabalık celdığini cörünce sevindiler. rı hissini veren bu periler arasından ge-: ~.t_-. mektep kitaplarım çocuk. ne gırcn a e ın o u .ıu ı.cu , - • A l · 1 k · • b · ·-~c ku . . s·ı • ' ru sıkm-'- surctı'yle d'o'rt "det altınını laema m1za cdilmi ti: bu anlaşmaya gö- Fe.knt kalabalık yaklaştıkça aralarında çen ihtiyar Haceb kendini büyük bir sa- yna ve cam nn temız eme ıçın asıt 
: ı.;,, nıe romuna vcrın::enız ı - : <U\. M b. ı B t • 1 k 1 ı •""'! a '-- l • kon"'""'"" "e 1, ... ,.mıştır. re Bosnada bir-plebi::it yapılacaktı; fakat.

1 

U.buta benzer bir şey görmediklerinden londa buldu. ır usu : un an önce ısa gazete ere :a... rAUdnşlannm çoğaltmış o w-: .--··~ . "":r ı;:tlluı.. : ı Suçlu yaluılanarak tclıkikata başlan- saltanat niyabetliPi bun!l mzı olmadı. hemen. koşup Velide haber verdaer. ı siliniz. Sonrada kuru gazetelerle kuruta-
1'11111•••••••••••••••••••••••••••••••·· - N V 1 d ı.ı j j E d t • k b. .. mıştır. oye Zührcr Snytung e ı ~ -ınman, Sarayın kulesine çı- •• B l'MED •• yınız. n sonra a emız ve uru ır gu-
'- ___ ·, .,;;;;_;;.~·-. ·--" --~- , r deri ile ovarsnıuz, camlar gayet parlak 

1 
~ - Doğru .• Hakkın var ... Haydi ara- ı Ivon bu habere çok memnun oldu.. kadın ... Anne olacak.. 

<ir/.7.:z7.7.r.1'.'77."//Z.C/7./.7/ZT/7LZ7..7//.7ZY.ZT/Z0'77/.7.;vo.77.///./7.Zr. 1 

1) 
bam çek, bi::i yalnız bırak ta nerede Kendini zorla toplamağa çalıştı .. Yata- İvon büyük bir heye anla : 

EMiR MASKE beklersen bekle.. l ğıncla doğruldu. Usul usul indi.. Ayağa - Nnsıl.. Diye bağırdı .. Anne mi ola-
Hizınctçi kndın çıkar çıkmnz otelci kalktı.. cağım .. Anne nıi olacağım .. Ve sonra 

:S İvona yoldaştı .. Elini eline aldı.. 1 Fal~t ~irden sendeledi .. Yüzü sap sa- başı yastığa dUştU .. Gözlerinden yaşlar 
~ - Matmazel, dc<li, beni dinleyiniz. Bu 1 rı kcsıldı.. boşandı .. Ellerini göğsU üzerine ve dua 
~ işlerin içinde kör düğüm bir mesele, bir Otelci : va11yctinde birleştirdi .. 

tarih Ve macera fOmant esrar var ... Fakat ben bu esrarı anlamak - Eyvah ... Diye bağırdı .. Hiçte ta- Soluk dudaklan arasından yalvardı: 
istemiyorum .. Ba<:ıma bir bela gelmesin- katınız yok.. Düşeceksiniz .. Şimdi ne ıı ı - Yarabbi.. Yarabbi.. Monsenyör Lu-

202 den korkuyorum .• Fakat bildiğim ve yapmalı .. Hey .• Manon.. - -- iyi sen himaye et .. Çocuğumun babası-
l\t gördüğüm bir şey varsa o da siz hem İvon hafif sesle : m sen koru ve sen kurtar .. 

~ .... :~.:iüzUnü bu sözü söyliyen kadına diye hitap edilen nsilz.adc sizin erkek iyi kalpli hem de cesur ve kahrnınan - Bağırmayın .. Dedi, ötekiler duynr. _ Blnl'\Cİ KISMIN SONU _ 
değil, kadın olduğunuzu anlayınca baş bir kızsınız .. Siz bana majeste kralın Sözünü bitiremedi .. Oclarun ortasına 

'~ 1 , ız ..• decli, kimsiniz? ucunuza geldi ve sizi öyle alıcı nazarlar imuısını taşıyan vesikalar gösterdiniz .. ~ruvar andı ... 
l.t~ l'3cn, otelin hizmetçisiyim. Adım ile süzdü ki.. Hem tednvi edilmenizi o Ayni :zamanda bol bahşiş te verdiniz.. Ayakta fazla dunnağa mecali kal-
)o~.~ .. Korkmayın. Vahim bir şeyiniz 1 

istedi .. Bunun üzerine metr Düran be- Ötekiler, aşağıdakiler asilzadeden ziya- rnamıştı .. 
tı11ıı h al~ız attan dUştUğünüz zaman ha- ni çağırdı ve.. de haydutlara benziyorlar. Binaenaleyh Çağırıldığını . duyup koşarak gelen I 
Çtıb~k ıüıf?e. yaralanmış, bereket versin Bu sırada odaya girmiş bulunan otel- size hizmet ve yardım etmekle majeste Manon hemen Ivonu kucakladığı gibi m 3 g" aza 

, ""Ye~tık. cinin sesi duyuldu. krala hizmet etmiş olacağım .. Binnena- yatağına yatırdı .. 
oen b d d f 1 b l h lk b d d p t D d b Resmi, hususi daire veya tir-'~· ı uraya kim getirdi? - Gevezelik yeter .. Hay i e o u- ey l tavsiyem ura an kaçmanız ır. - a ron.. c i, u genç kızın ha-

\'ıılll 'nbaşı diye hitap edilen bir ada-ırndan .. Doğru odana çekil ve benim - Knçmaklığım mı? ilinde bir gayri tabiilik var .. Şöyle arka- ketler, doktor, avukat, tüccar, 
~ h~ ı_lan veya askerleri .. Fakat ha- burada, matmazelin yanında bulundu- - Evet .. Binbaşı dedikleri herif sar- ruz.ı çevirin de onu ben kadınciı.sına bir komisyoncu yazıhanesi olabi-

eı lecek Gazi bulvarında ziraat 
~~ 1

' eri adamakıllı bcnzetmişsiniz ğumu kimseye s1.1yleme.. Yoksa dilini hoşluktan veya asabiyetten çıldıracak muayene edeyim.. bankası ittisalinde l8 sayılı 
t,,.

0 
Ui:eJ.., • 'koparırım.. bir hale geldi.. Elini ayağını bağlamağa - Et bakalım nmına .. Çabuk ol .. Be- Demirelli hanının üst kah eh-

'~ dudakları arasından mırıldandı : - Peki.. Peki.. Baş üstüne patron. .. mecbur olduk. Maiyetindcld serseriler ni merakta bırakmn.. ven fiyatla kiraya verilecek-
' 

0
"ct.. Binbaşı .• Ro:zarj.. Yalnız madam ki matmazel ile haşhaşa de şimdi şu saatte önlerine koyduğum Hizmetçi kadın Manon İvonu soyarak • 

l!~l'i( n~'. ela kolundan nişanlamışsınız .. kalmak ve onunla mahrem konuşmak iki bilylik desti şarabı boşaltmakla meş- inceden inceye muayeneden sonra mu- ~~·iyenlerin: , 
Ç>ıJrlırd kuplcrc biniyor.- HattA galiba istiyorsunuz., bana kalırsa benim bu ci- 1 guller .. Sizin otelden kolayca çıkmanızı j zafferanc sesini yükseltti : ~ Doktor Hulfııi caddesinde 

l ı hile.. vardan pek uzaklaşmamam lawn.. Ne temin ederim .. Yol kenarına bizzat bir - Ben demedim mi ... Benim gözüm d d d k 
t · ı ı 42 numara a İf o toruna 

ll: fsı mdın mütemadiyen anlatı-,olur ne olmaz .. Dışarıda merdiven ba- at götürilrüm .• Binmenize yardım ede- yanılmaz .. Bunda gayri tabü bir şey var 1 müracaatları. 
şında bekliycyim .. Eğer bir gelen falan rim •• Ondan sonrası ise Allabın bileceği I demiştim .. Tahminim çıktı.. Fazla fazla KY"'.LPJl7Z7.7.'Pfl.1"3'VTP1!Slll7l&. 

· · •· hadi bilemedin dört ay sonra bu genç 1 

Büyük 
af*" ypp-mcı:wna•mııvvı:ı 

-· 1 QtV'J 

· Kiralık daire ve 

olur. 

* Maruken kaplı eşyalardnki yağ lekele· 
rini benzinle sildikten sonra, açık renk 
için beyaz, diğerleri İçin de kendi renk• 
terinde cil! alarak cilalamalı. 

* Halıları döverek temizlemek zararlı-

dir. En iyisi bir toz emme makin~İ kul
lanmaktır. Islak süpürge ile süpürmek de 
iyi netice verir. Renkleri parlatmak için 
halıyı, beher litre suya 2 kaşık sirke \•eya 
amonyak koyarak, bu mahlule batırarak 
yumupk bir fırça ile fırçalamalL 

* 
Fildişinden yapılmıı gerdanlık ve aai-

reyi temizlemek için, bunlan aüte batınl
mıı yumuıak bir fırça ile fırçalamalı. Son• 
ra da yünlü bir bezle kurulamalı. Eğer 
temizlenecek feY çok kirli ise önce ispir• 
toya batırılmış bir bezle silmeli. 

İKİ TREN ÇARPIŞTI 
Varşova, 17 (A.A) - Povsin istasyo

ııu şefinin bir hatası yüzUnden aksi is
tikamette 50 kilometre süratle giden iki 
tren Belçika kumpanyasınn ait Varşova 
Pinscc:zno hattı üzerinde çarpışmıştır. 

Dört vagon parçalanmış ve lokomotifle
rin benzol dl:'poları nte<; almıştır. 7 kişl 
olmüştilr. 



Dalgınlıklariyle meşhur 
Devlet reisleri ve siy~siler 

Sovyet turistleri ___ ITJ __ _ 

Bu yaz Sovyetler Birliğinde 4 milyon 
işçi, memur ve kolkhozcu seyahat ve ge
ziler yapacaklardır. 200 binden fazla tu· 
rist, muhtelif sendika teşkilatları hesabına 
bedava seyahat edecektir. 

18 TEMMUZ SALI 1 
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AYDIN ı izzet Sun WRAN: Şinasi Ferid 

Eldivenlerini ceplerinde hartırlıyamıyan diplomatlar, 
mütenıadiyen mendil kaybeden cümhurreisleri var 

Sendikalar merkez konseyine merbut 
bulunan turizm direktörlüğü memleketi 
muhtelif istikametlerde dolaıan 180 en· 
tereaan seyahat yolu çizmiJtir. Seyahat· 
leri tertiple uğraşan bu direktörlük, ge· 

Rüyanızda diri diri toprağa gömüldü- Çorap da hpkı yorgan gibi (ze1'' 

ğünüzü görerek korku ile uyanmışsınız. (izdivaç) ile tevil olunur. Bunun , 
Bunun fena bir rüya olduğuna bükmedi- kmda evvelce de bir rüya tihir 
yonun uz. Hayır.. Bilakis bu rüya •İzin tik. Giydiğiniz çorabın rengini y 
düşmanınıza kartı galip geleceğinize de

Dalgınlığa nü.al olan mqbur bir hi·ı da .kalemini ekseriya aon olarak bıraktığı 1 ~ibi bir kerre de pasaportunu kaybetmiı-
zilerin en mükemmel tarzda cereyanı için 
bütün tedbirleri de almaktadır. )ildir. Üzülmeyin ... 

aunuz. Siyah ise zengin, beyaz ite 
kırmızı iae tatlı aohbetli, yeıil ise 

Uye vardır. Bir kene de ben tekrar ede- yerde unutmaktadır. tir. 

1im: Franıız profeaörlerinden biri yai· Kral Jorj •• Hitlerin mıutkanlıklan: lıveç Kralı beıinci Güstav evvelce ilk 
ımurlu bir havada kanaiyle bMikte tiyat~ Alınan diktatörü Hitler ise unutkanlık ıık saatini kaybederdt. Be,inci Güstavın 
ıoya gitmif, dalııınlıkla karumı ve.tiyere cihetinden lıem Ruzvelte, hem de Çang- aaatleri dört köşe ve huausi bir ıekilde 
l>ırakarak koluna ,emaiyesini takDlll ıa- Kay • Şelce benzemektedir. Çünkü Hitler olduğu İçin derhal tanınırdı. 
lona girmiı. Bunun üzerine de karuı bo- hem mendillerin hem de kurıunkalemle- Beıinci Güıtavm tabakasından bir çok 
~nma dlvaı1 açmtf. rini unutmakla meıhurdur. 1937 senesin- kerreler cıgaralan yerlere döktüğü de gö-

Seyahat yolunun en güzel noktaların· 
da kurulmuş turist evleri ve husust kamp· 
lar, seyyahlar emrine verilmekte ve bu
rada lizımgelen her ıey, çadır, yiyecek, 
giyecek, nakliye vaaıtaaı ve rehber bulun· 
maktadır. 

Hemen her fabrika itçilerl, birlikte ae• 

ismet lnönü Mahallesi: 
RIZA PINAR 

lu ve dindar bir kadınla evleneC ,,. 
delildir. 

Aralana binip dilediği yere 

Bu hiklye malGmdur. Uim adamlan· de Berlin civannda bir otomobil gezinti· rülmüıtür. 
~ umumiyetle clalırm olduklarından si yaparken Hitler çantasını unutmuştur. 

Yolda giderken bir yabani domuz ırö· 
rüyonunuz. Bu domuz üzerinize hücum 
ediyor. Siz ailaha da~ramyonunuz. Üze
rine ateı ederek domuzu öldüriiyoraunuz. yahat ve aynı zamanda istirahat için gu-
Domw: diifmandır. Size hücum etmeai ruplar teşkil eylemektedir. Ezcümle Moa-

KARANTiNA: B. B. lzver ~ 

1evlc ve idare ettiğini rüyasında 

klnue çok büyük n kuvntJi bir 
manına ralebe eder. 

~edilir. Fakat dalsuı olanlar yalnız Fakat bereket verain çantanın içinde bir Heryonun piposu: k b. ''-1 f b ,._ . ·ı . düımanınızm tecavüzü demektir. Fakat ova ısı&. et a ruı:aaı ı§Çı erı ve memur• • . . 
lan Ut ddit l hal. d k aız bu tecavüziı ııddetle deii.1, aözünüz-~ler mi dir) ıörnlek bir çift terlik ve bir .kıra vattan Memlel:etimizj ziyaretle çok iyi İntiba. • m ea grup ar ın e gezece • 
tir B 1 d b. ıs· b. ikl tl Ka le, tesirli laflannızla def edecek, düttna· 

EŞREFPAŞA: Muhain Hayati 
Bugün bütGn dünyaca metbur olan bir baıka bir teY yoktu. lar bırakmıı olan Fransız meclisi reisi . u grup ar an ır ı, ıs e e -

nınm ilzam eyliyeceksiniz. radeniz aahili boyunca uzayan çok güze] Canınız ıuda piımif bir yumurta .., 
m4, yumurtayı ~ Fakat 
yemeden uyanmışsınız. Yumurta b 

sok kimselerin de fevk.ilde dal&'lll ol- Jngiltere Kralı albncı Jorj da olduk- Herriot malUnı olduiu üzere piposile 
Cluklarını biliyor muaunuz} Hatti. bunla- ça unutkandır. Zaman zaman Sbplosunu, meıhurdur. Herriot bu kadar düşlı:iin ol
nn araıında en dirayetli devlet adamlan eldivenlerini unutur. Fakat bir kerre baıı- duğu piposunu geçenlerde bir yerde unut
.la vardır. na çok büyük bir felaket gelmiı, melon muı ve bütün günü zehir olmuştur. Her-

Mesela Amerika reiaicümhuru Ruzvelt f&pkuuu unutmuıtur. Bir centilmen için riot aynı zamanda Üzerlerinde bir çok 
her l(Ün mubaldtak bir mendil kaybeder. bu çok büyük bir felakettir. notlar bulunan Uğıtlan da unutmakla 
Mendilini her yerde, bilba..a halkı M• l..oyd Corç bir zamanlar köpeiini kay- meıhurdur. Maamafih bu notlar hiç bir 
l&mlarken elinden düfiirme-1, veyahut betmit ve ancak ıekiz gün aonra bulabil- zaman aiyut değildir. Edebiyat veya san
•tomohilde, aandalyanm kenannda unut- miıti. Köpeğini bir ahbap evinde unutan at tenkitlerinden ibarettir. 
ma11 tabii hallerdendir. Ruzveltin takdir~ aabık lngiliz veltili nihayet köpeği tekrar Meşhur Şarlonun dalgınlığı İse arbk 
llrlan ve biJhuaa kolleh.iyon meraklı- ele ceçirdikten aonra bu ıeler boynuna hastalık halindedir. 
ları Reisicümburun elinden dilfecek men- bir madalya takarak üzerine kendi isim Şarlo mektuplarını, dolma kalemlerini 

yolu takip edecektir. İkinci bir grup, 
Gürcistan askeri yolu ile Kafk.u dağla
nnın eteklerine kadar varacaktır. Üçün
cü bir gurup ta, karıklar içinde, Ural ne· 
birlerinde dolqacaktır. Kuznetak kömür 
havzası işçilerinden bir grup, altın en
düstrisi merkezlerinden birisini teıkil 

eden dağlık Koryayı geçerek garbi Si
biryada Altaylarda dolap.cak ve bu ae· 
yahati, yerine göre yaya atla, kayıkla ve 
salla yapacaktır. 

GöZTEPE: Cezmi Murad 

. .. . rap ve yorgan gibi kadınla tAfür ~tJtl 
Kayık veya aandal gam ıle tabır olu- B. '- dın ._.:ı, tali la. • -"-. ır Aa ın =vacına p o caP"" ' 

nur. Bır kayık ıatın almlflmız. Bu kayı- p sind k k -'----- F-'--t .. . . . . e!I' en ço 0§8C~ aJUS 
ııa bınml§ denızde bıraz açılmış fakat pek ff ,~ l ~ 

va ax o aıru:raca!!'sınız, 
az ıonra hemen ıahile çıkml§ıınız. Ken• lDRtS MtJff1111 
di yüzünüzden ve kendinizin aebep ola- ..................................... ••"! 

' cağınız bir kedere düıeceksiniz. Fakat R •• J 1 
kayıktan çabık çıkhğınıza göre bu kede- uya arınızı i 
riniz uzun ıürmiyecektir. Bazı muabbirler 
kayık veya aandalı küçük memur yahut 
upk olarak tlbir ederler. Bunlara göre 
rüyanızı tlbir icap ederse maiyyetinize 

bir memur veya bir hizmetçi alacaktınız. 
Fakat pek az sonra memnun olmıyarak 
bu hizmetçiye yol vereceğiniz anlaıılır. 

Bize 1 cliJi büyük bir nimet 111>i beklerler. w adresini yazmıttır. cep defterlerini, para çantalannı, ıapka-
Fakat ne 1azık ki Ruzveltin mendil- larını' pardesülerini unutmakla mqhur-

1eri ıayet ltuittlr, hattl markalı blle de- l..İhİnof da bir dalpıdır: dur ... 

Saratov muallim ve talebelerinden bir 
grup ta, bu tatil esnasında Elburg dağı
na çıkacaklardır. Bildiriniz l lildir. Bu aebeple yolda dü,arülen difer Sabık Rua hariciye komiseri Litvinofun Hatta bir gün yorucu bir faaliyetten Bu sene, yeni yeni yollar çizilmekte ve 
turist evleri çoğaltılmaktadır. Elbruzda 
4200 metre irtifada yeni bir ev, cbulut
lar Üstündeki otel> açılmıştır. Moskova, 
Leningrad, Gorki ve Dniepropetrovak 
şehirleri civarında da yeniden on turist 
evi tamamlanmı~tır. 

mendillerden tefrik bir az mOıküldür. daima eldiven taıımak ve eldivenlerini sonra katibi ile beraber bir lokantaya 
Bir kalem menJdm diplomat: ceketinin cebine koymak adetidir. Eldi- oturan Şarlo, bir müddet sonra, koltukta 
Çin baıvekili Çan&' ~ Kay - Şek kanaİ- venlerini takmak lazım olduğu zaman uyuya kalan katibini unutarak lokanta

iwı ifadesine ıöre ıayet ince 'Ye kuvvet- mösyö Litvinof her tarafı araştırır. fakat dan çıkmıttı. 
leri renklerde kalemler kullanmaktadır. lıiç bir zaman ceketinin ceplerine hak- Görüyorsunuzya dalgın olanlar mu
Çang - Kay ~ Şek bu kalemlerden ayda mak batmna gelmez. Mösyö Litvinof hakkak alimler değildir. Herkes az çok 
en aıağı bir düzüne kadar kullanır. Çünkü meşhur dalgınlardandır. Bir çok kerreler dalgındır. Hatta çok büyük mesuliyetler 
Çin başveliki pek çolc olan itleri arasın· para çantasını ıurada burada unuttuğu ta~ıyan devlet adamlan bile ... 

Devlet, turizmin inkişafına geniı suret· 
te yardım etmektedir. 19 38 senesi zar
fında gezintiler ve seyahatler tertibine ve 
seyahat esnasında lüzumlu servise 50 
milyon ruble tahsis etmişti. Bu sene de 
aynı mikdar sarfedilecektir. Hatay Viliyetinde Adliye 

teşkilitında tiyinler Kadınlara mahsus 
manialı lıoşu 
rnüsalJahasırehoru 
Roma, 17 (A.A) - Matmazel Testoni 

Ankara - Adliye teşkilatımızda yeni 
tayinler yapılmıştır. Bu tayinler bilhas
ga Hatay vilılyetimizi al.Akadar etmekte
dir. Bu vesile ile bazı değişiklikler ol
muştur. Tayin listesi şudur: 

90 lira maaşlı Antakya ağır ceza reis
lijine Malatya reisi Sadık Erdem, 90 li
ra maaşlı Istanbul hAkim1iğine Aydın 
mUddeiumumisl Raşit Maykut, 80 lira 

ınaaşlı Rize ceza hAkimliğine Bolu müd
deiumumisi Nizamettin Acar, 80 lira rna
a,şlı Burdur hakimliğine Giresun reisi 
Kazım Tokmak, 80 lira maaşlı Üsküdar 
hukuk hAklmliğine Bilecik hukuk haki
mi Murat Hulılsi Türkmen, 70 lira ma
aşlı Yayladağı ceza hakimliğine Rize es
ki bidayet ceza reisi Halil Vehbi Yayla
lı, 70 lira maaşlı Giresun reisliğine Bur
dur hakimi Yahya Güvenli tayin edil
mişlerdir. 

60 LiRA MAA.ş'LILAR 

Antakya hukuk hAkimliğine Pazarcık 
naklmi Sadık Taşkın, Antakya müddei
umumiliğine Elmalı müddeiumumisi 
Emin Nami Güven, Reyhaniye ceza ha
kimliğine Biga eski müddeiumumisi 
Hüsamettin Bengü, Hassa hukuk ha
kimliğine Kulp eski Mkimi Şemsettin 
Tokbay, Arsuz sulh hAkimliğine Edirne 
eski bidayet mahkemesi müddeiumumi
si Abbas Durakoğlu, Seyhan kadastro 
lıikimliğine Seyhan tapu ve kadastro 
azası ve eski Aydın kadastro hAkimi 
Cevdet tayin edilmişlerdir. 

50 LiRA MAAŞLILAR 

Antakya ceza hAkimliğine ödemiş 
milddeiumumisi Ismail Zeybekoğlu, Is
kenderun hukuk hakimliğine Ermenak 
hukuk bakimi Şevki Ayer, lskenderun 
ceza hakimliğine Çivril ceza hakimi 
Mehmet Kayakırılmaz, Hassa ceza ha
kimliğine Antalya sulh hakimi Ragıp 
Inanç, Silveydiye sulh hakimliğine Tar
sus eski müddeiumumisi Rifat Yüce, 
Anknra hakimliğine Adliye vekaleti zat 

işleri umum müdürü baş muavini Sedat 
Çumralı, Amasya azalığına Akşehir 

azası Hüsnü Karacaoğlu. lstanbul aza
lığına Istanbul sulh hakimi Tahsin Is
tanbullu, Ankara sulh h§.kimliğine Çu
buk müddeiumumisi Reşat Bayramoğ
Ju tayin edilmişlerdir. 

Antakya ağır ceza azalıl,'lna Demirci 
müddeiumumisi Kudret Karabay, An
takya ağır ceza azalığına Kangal haki
mi Sabit Somtürk, Iskenderun müddei
umumiliğine Torbalı müddeiumumisi 
Nahit Okay, Kırıkhan hukuk hakimli
ğine Akseki hakimi Feyzi Atahan, Rey
haniye hukuk hakimliğine Adann sulh 
hakimi Mehmet Ali Altunay, Beyllin 
sulh hf'lcimligine Anamur eski müddei-

kimi Galip Tulunay, Istanbul sulh ha
kimliğine Adapazarı sulh bakimi Ayşe 
Lütfiye Tanberk, baş müddeiumumi 
muavinliğine Ankara müddeiumumi 
muavini Mebrure Esin, Bilecik müddei-

umumi muavinliğine Adana icra memu
ru Ahmet Batur, Samsun müddeiumu
mt muavinliğine Halik müddeiumumi 
muavini Şeref Barkut tayin edilmişler
dir. 

11 5/ 10 saniyede kadınlara mahsus 80 
metrelik mania müsabakası rekorunu 
kırmıştır. Bundan evvelki rekor Alınan 
Eberharda ait idi ve müddeti 11 6/10 
saniye idi. 

Yeni rekor İtalyan Alınan kadın atle
tizm maçı esnasında tesis edilmiştir. 

BELÇİKADA 
Yapdan nıotosilılet 
yarqları 

umumisi Hikmet Tüzer, Adapazarı aza
lığına Mut müddeiumumisi Şükrü Gü
neymen, Midyat hakimliğine Kemaliye 
müddeiumumisi. Asaf Günaç, Vakfıke
bir hlkimliğine Reşadiye hakimi Nejat 
Eğemen, Ankara müddeiumumisi mua
vinliğine Ankara icra memuru Ramiz 
Eren, Bor müddeiumumiliğine Yalvaç 
müddeiumumisi Abdüssamet Demiralp, 
Eskişehir kadastro hakimliğine Seyhan 
kadastro Mkimi Ekrem Ragıbı Aksun, 
Kırklareli azalığına Kadirli hakimi Tah
sin Köprülü tayin edilmişlerdir. 

30 LiRA MAAŞLILAR Brüksel, 17 (A.A) - Senior motosik-
let büyük mükafatını dün saatte 90 - 95 
mil süratle Meier adındaki Alınan tara
fından kazanılml§tır. 35 LiRALIK MAAŞLAR 

Antakya aza muavinliğine Diyarba
kır müddeiumumi muavini Muhsin Gür-
sal, Antakya müddeiumumi muavinli
ğine Balıkesir sulh hakimi Kemal !rem, 
Antakya sorgu hakimi Ahsen Aral, Is
kenderun hakimi muavinliğine Ayancık 
Mkim muavini Rasim Amık, Kırıkhan 
müddeiumumi muavinliğine Dörtyol 
milddelwnumi mu~vini Sakıp Güneş, 
Kırıkhan sorgu hakimliğine Emirdağ 
sorgu hakimi Ural !dil, Kırıkhan hakim 
muavinliğine Tavas müddeiumumi mu
avini Şükrü Eroğlu, Yayladağ müddeiu
mumt muavinliğine Saiteli müddeiumu
misi Feyzi Boran, Reyhaniye müddeiu
mumt muavinliğine Tokat eski müddei
uınumt muavini Mustafa Gültekin, Bol
vadm ceza hikimliğine Burdur ceza ha-

Antakya müddeiumumi muavinliğine 
hakim namzedi Abdülfeyyaz Bayiç, İs
kenderun sorgu hakimliğine Afyon aza 

muavini Mnhmut Faik Güçbilmez, Yay
ladağı sorgu hakimliğine hakim namze
di Şeref Erdoğan, Yayladağı hakim mu
avinliğine hakim namzedi Kemal Demir
oğlu, Reybaniye sorgu Mkimliğine Kaş 
sorgu hakimi Feyzi Kurtarel, Reyhani· 

ye Mkim muavinliğine hakim namzedi 
Kazım Günay, Hassa sorgu hakimliğine 
hakim namzedi Abdurrahman Bayar, 
Hassa hakim muavinliğine hakim nam
zedi Hüseyin Tavşancıl, Erzincan müd
deiumumi muavinliğine Manisa eski 
müddeiumumi muavini Hilmi Davazlı
gil, Kangal müddeiumumt muavinliğine 
Kırşehir Aza muavini Halit Güral, Has
sa müddeiumumi muavinliğine hakim 
namzedi Recep Erkilet tayin edilıniştir. 

"Çekce konuşalım,, 
Böyle diyen bir. Çek gazete· 
sını Almanlar kapattılar 

Prag 17 (A.A) - Polis Narodni Listi gazetesini üç gün için kapat
mıştır. Bunun sebebi gazetenin cÇckce konuşalım> başlıklı ve «Bizi 
küçülten Almanca konuşmak itiyadından vaz geçelim> cümlesini ih· 
tiva eden bir yazı neşretmesidir. 

Prag 17 (A.A) - Neuetag gazetesi Bohemya ve Moravyada Al
man idaresinin teşkilat şemasını neşretmektedir. 

Bu teşkilatın başında Vali-Hami Von Neurath ve Valinin idaresin
de bütün faaliyet sahalarını ihtiva eden bir himaye ofisi bulunmak
tadır. 

Bu ofüıe, Almanların menfaatlerini müdafaaya ve her biri 3 veyahut 
4 Çek departmanını ihtiva eden Çek maiyet idarelerinin faaliyetini 
kontrola memur 19 yüksek vilayet konseyi bağlıdır. 

Hafif motosikletler sınıfında İngiliz 
Mellors saatte 86 mil katederek birinci 
olmuştur. 

ingilterenin yeni Parfs 
büyült elçisi 
Londra, 17 (A.A) - Belgraddaki İn

giliz sefiri bay Roland - Hugh Campbell, 
Faris büyük elçiliğine tayin edilmiştir .. 
Mumaileyh sonbaharda tekaütlUğünü 
ihtiyar edecek olan Sir Phipse halef ola
caktır. 

KON'J' CİANO 
ispanyadan ayrdırlıen 

Toledo, 16 (A.A) - Ciano bu sabah 
Alkazar kalesini ziyaret etnıl§, mütea
kiben Katedralde yapılan Ayinde hazır 
bulunmuştur. 

İspanya Priması Kardinal Guay To
rna, bu münasebetle söylediği nutukta 
İspanyol - İtalyan dostluğunu sena et
tikten sonra : 

•Salibi, Utin denizinde İspanyol ve 
İtalyanlann omuzlan il.stünde yükselte
ceğiz .• 

Demiştir .. 

Ciano, saat 16.30 da tayyare ile Sevil. 
laya hareket etmiştir. 

Açılan balina avedığı 
lıonf eransı 
Londra, 17 (A.A) _ Bu sabah baş

lıca alakadar memleketlerin iştirakiyle 
ticaret nezaretinde açılan balina avcılığı 
konferansının küşadı münasebetiyle B. 
Vohltat Almanyayı temsil etmek üzere 
buraya gelmiştir. Konferansa iştirak 
eden başlıca devletler : İngiltere, Ame
rika, Almanya ve Norveçtir. Hatırlarda 
olduğu veçhile B. Vohltat geçenlerde 
İspanya hükümeti ile yapılan ticarl mü
uıkercleri idare etmiş idi .. 

M O S K O V A 60 nn )'Ofcu te11ıyan İsviçrelilere kolaylık 
gösterıniyecek.. 

GORUŞMEl..ERİ hallı treni.. Paris, 17 (Ö.R) - İsviçre hilkümeti, 
Moskova, 16 (A.A) - B. Molotof ya- Roma. 17 (A.A) - Dünkü pazar gü- Bolzano mıntakasından tehcir edilmek 

tın saat 17 de B. Strang ile İngiliz ve 1 nii 69 halk treni 60 bin yolcu nakletmiş- istenen İsviçrelilere kolaylık gösterilme
Franc,.ız büyük elçilerini kabul edecek- tir. Mesafe gidip gelme 320 kilometre- sini İtalyadan istemişse de kabul edil-
tir. den fa2la tdi.. me~. 

Bir rüya ..Ut.ha..,.. 
pzetemirin •Rt)yA• 

:tabir edecektir .. 

onJan .... : 
lliltun_.,i 

KARŞlYAKA: F. K. 

Hususi 
' ' : 
' : 

Rüyanızda yumurtada lcızarmlJ kar• 
nabahar yemiısiniz. Karnabahar biraz 
hafif meşrep kadındır. Yumurta ile lı:ı-

i 
Cevap isti yenler i 

zarm1ş olarak yemeniz güzel bir kadınla 
münasebette bulunacağınıza ve onun ma• 
lini yiyeceğinize delildir. Ancak mev
simsiz olduğundan bu münasebetten bir 
zarar gelmesi de hesapta vardır. Ayağı
nızı denk alınız. 

Rüyalarım (R'VYA) rümuzu IJI! 
posta kutusu (361) adresine bUdit"; 

: dikleri takdirde kendilerine posta i1': 
S mufassal cevap verilir. Bunun f~! 
: gönderilen mektubun içinde IJl8SP" ! 
: ~larak yalnız 13 kunu:luk posta' pd': . ·~ ' 
: lu konması lifidir.. : : ~ 
····································~ 

Mihver Devletleri 
harp edecekler mi? 

Fransız generalı buna şu cevabı veriyor: 

"Biz, sulhu korumak için her badire' 
ye ve her kötü harekete karsı hazırıı~ 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -ırı ve Fransanın Ankara sefareti atJ;,r 

militeri general Vorin ile ataşenaval 
is~ediklerlni bilmiyoruz. Fakat bildiği- bay Lahal olduğu halde bu sabah P 
mız bir §ey varsa o da sulhun muhafa- dolu ekspresiyle şehrimize gelıniştit· fi 
zası için her badireye ve her kötü hare- ym general Ankara garında korgeııJ 
k~te karşı hazır olduğumuzdur .. Son M- Sadık Noyan, 'Ankara garnizon k~ 
dıseler bir kerr~ . daha göstermiştir ki danı general Kemal Gökçe, merkez ~ 
sulhu korumak ıçın kuvvetli olmak l!- ~ 

d B b k d k 1 1 . . ta mandanı albay Ali Demir, genel 
zım ır. u a ım an a p erımız ma- 118' 

.. t rih b ı Çünl' .. k maydan, kurmay albay Eşref Alpdoı> men mus e u unuyor. tu uv- _1.fl 

ili · bilh t b .. tt' k kurmay yüzbaşı irfan Alptekin ta~~ ve yız, assa şunu e aruz e ırme • dııf 

ist · ki kt Akd . . k tli dan karşılanmış ve başta muzika ol .k 
erım şar enızın en uvve jı· 

d sah. 1 Tür' ki . ulh halde bir kıta asker resmi ihtiratnl or usuna ıp o an yenın s 
1 

• . 
h . iltihak ulh nl . ey emıştır. cep esme ı s seve erın cep- . . d ~ 

hesini yenilmez bir hale getirmiştir. Bu- Orgeneral Hutwıgerln riyasetin ~ 
gün bütiln Fransa Türk _ Ingillz, Türk- Fransız heyeti askeriyesi kurmay al 
Fransız paktlarını alkışlamakta ve merd B~je, albay Rok ve yüzbaşı Cbot'~ 
yürekli, temiz ruhlu kahraman Türk or- mürekkep bulunmaktadır. ~ 
dusuna saygı ve takdir hisleri besle- General Hutzinger ve refakatinde < 
mektedir. Biz şuna inanıyoruz ki icap zevata kurmay albayı Halim ve ~ 
ettiği her Anda bUyilk bir Türk ordusu ylizbaşı TaIAt mihmandarlık etmekteP 
çelik bir yay gibi harekete geçerek üze- ler. 
rine alacağı vazifeyi tarihte bize verdi- Fransız heyeti Ankarapalasta ayt~ 
ği sayısız misaller gibi muvaffakıyetle husus! dairelere misafir edilınifl~ 
başaracaktır. Bununla seviniyoruz ve Ankara 17 (A.A) - Bu sabah ~ . ..A 
övünüyoruz.> mlze gelmiş olan orgeneral Hutıııı»· . 

Ankara 17 (A.A) - Orgeneral Hut- maiyetiyle birlikte saat 10,30 da Ç~ 
zlngerin riyasetindeki Fransız heyeti yadaki riyaseti cümhur köşküne gidet' 
askeriyesi refakatlerinde mihmandarla- defteri mahsusu imza etmiştir. 

incir altı 
Pla; ve Gazinosu 

Pazar Günü Açılıyor 
Gazino ve lokanta kısımları gece ve 

gündüz lnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap verecektir 

remizlilı, ucuzlulı, yi~ecelı ve lçecelılerde 
nefaset en müşlıülpesentıerı dahi tatmin 
edecelı şeJdJde temin olunmuştur .. 
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ltalyanlar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? 
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Ko •• tu·· ru·· m 52 
:Atbayrak 

9 ıs !6 P. &ydam 13 375 13 753 ~39 m. 183 Kca./128 Ww 
- J - Q Yek!in T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

o •9S62T FAld yekQn T. A. Q. 19.74 m.t5185 Kes./ U Ww. 
U '11.mda ltalyanm bir filtimatom ribi), bımandan gemisine takarriq) ede- Geniş merdivenler, gün yarısının mutat halde işitirdim. 696695 Umum! yeklln U,,O p_,..<>grara •2.3S Türk müı.ii:i 

:.., lnl bir hücwniyle O.sııaanlı • ltalyan rek fU malWn8tı verdi: uyurukluğundan birdenbire uyandılu. Hizmetçi bıı mtiula.ım Ut.edik .ctti: H 1 ıt 50 1 - nesever peırm 2 -Sadeddin Kay .. 
1 

bir emri vaki olduğu zaman Oa- <Öğleden evvel on birden beri Sığn Evin içerisindeki saatler öğleden sonra -Ben de polUlere ~,eyi .9ykdün. o. 12 uk - neaever p.r\ı - Hicran1a lltarap el-
~ .... mın eBerub su1armda bu- fenerinden~ mil uzakta yıldız kerte .. .. · · · d · ı---b· d f li ~.. "' ' J- -3 .. . de -1-ıl f ·ıe uçu vuruyodardı. Bu saatte evın •PD e F.Jcat ııe ohııaa D~ il' c il ıJC u> ,u.... !(o. ' u 25 au. 3 -Sat&tıaddin ıpmar - n'ilaaveat tu-

Y.-uu. poyraz uzerm ve OlCL.A. r ener 1 • • .,, d' 1 . d k •. tk6 hi 
• .. _ . dan 'l..::ı-.:ı ı---dan' B b h .!'- ,.ft d t . t- bır ses, hiç hır nar ek et mer ıven erın uy- tmı.caklar. Bu a am ço cure ı:ıı.r ve ç- No. ıo 11 )u .. Hall yaııyor 4 - Antur taksimf S-
-.u..aıı mev~e :ıı.w:wsn ve- a a urunu arasınua ·ı.cırassu a ıcra e . 

.. -Lti 1 Kal -- tam. __ ı..·t- \...- .... m b'- . ..:ı h sef' . kuaunu bozmaz. K.iraalaruı hemen hep- lbir tdılikeden :Yılmaz 'bır baydutnıµı.. •ihavent pr'kı - Körfezde1d dalgın~ -.. ye yon n.11p ıı.a.ı.ı.u- l>JÇ7 .ıum. ç u -uonanma ve arp ınes:ı . . ~ . . . . . d' z .. ~ 
~ordu. Sabık lagiliz be,eti wı- ıgôrlinmedi. oe:Yalnız iki Avustuıya ti- sı .i§leriıiiıı başına gı~. Ve an- Bır ~k ta .e.abıkuı varmıı. Fak.t fUD ıye ~ bir bak 6-neıetUi - mahur prkı -Cll. 
~ ırelsi amiral cGaı:nbl. in erkAın caret ıeml.11 ıeçti>. Muhripler, saat onda cak geç vakit dönerler. kadar daima polisin dinelen yakayı 81· cendim ben sana 13.00 mem!e'ket aat 
..... etinden Kal,._ bptam cl'ut> _... Sıj:rı feneri önünden yıldız poyraza teb- Fakat hucün müste•• olarak ac.ele yırmış. Hiç bir izi bulunamamıı. Ilk aefa t09 çuva1 BU:!day 4 1IO 1 zs ıyan ajam ve meteoroloji haberleri 
~biye reisi aıfatiyle manevralan dili rota ederek ufuktan kayboldular •. adımlarla. merdivenleri tırmanıp yukan olarak bugün kaçbiJ yer keşfolunmUJ. 145 ton 'BuldaY •ı _ ı 3, 15, 14 ıriJ1k ~ha~ $trau .. n esCT-

k S k '-'- b. t •• ild. c- .. l B al • 25 Susam ı - 19 OS ediyordu. 'Bu esnada donanma, Bozcaada ;ön].e.. çı tı. ert. es.un ır nere9 ı,ıt 1• uru· ehram ay ettu uk 
44 75 

lıerinden - pi. 19,00 program • mil• 
O...,nı. filosu 'C'Baılbarm B.ayrettim n.nae bulunuyordu. tü i>tr sa~nukta durdu. Telltfa bir kapı - Madaslki ita kadar Lecerikli bir 

15 ~y~ ~ 54 50 
.sik (Luciemne B°'.,-nin ı#Jaarından) 

,,_ CTwgut Reis> zırhhlıariyle cMecidi- öğleden sonra 3.40 ta Boğaza dahil Ol- çddı. ıaonra uhar kapandı. Adımlar' hınu:nu, cene ka~. Hatta polWeriıa gö- 6496 0 cı ·Set f 9, 1S Tlıl ~(fasıl•"*' 20~()0 
,_ 9" cHamldiye> knı...arlerinden. du. Biraz sonra, sürat :12 mile tenzil ':>ir dairenin iç.eri.inde kotuftular. .Sonra züönünde .avuıurda farlaoa bile varmaz- p B 111en"ı.lc _.t .,_..., ajant n -~ .. o· 
~ Millet> ıuufı dört, cBasra> edildi. Tehlike zail olm~ ve manevra ·öndüler. Senizlik tekrar bat1adL lar. 8f8 0l5811 ji bahıedrii, 21,U bnuıma. !0.IO TArk 
'-fı di!er d3rt aestl'oyerden 'Ve CTiri maksadlyle denize çıkmış olan Osman- Bu sessizlik çok sürmedi. Yeruden - fakat c:ıier ağır yar.:lı iso. 1'a'~ii sıüziği (klAsik proaram) (Ankara rad-
1111.tıtn. tamir gemıstndeıı mllteıe\'kil- b .filosu, nagihant bir hücuma uğrama- "tlerdivenlercle kofuımalar oldu'. Sder. keçıp ta bir 7~ı~ sic'lerna:. fiatled: yoau .._. _ •• .u: ~eb1 11.10 lo-
.. dan UssUlharekesine inip ikmali neva- '-ıayknmalar biribirini kovaladı. Bir ka- Polialer kaı>U"J ç&lıyorlwdı. Kadm 1'1&*'11 !F • ....- ıZl.%5 ,..li ~ - ıR. ~-·'' 

...... AMAJb•mk1 :llbi ~ 33 ku ıetmiye brlktn bubnujlu. ">ı n.ıroldu. ~e amir.ane bir ses haykırdı. . kaıktJ, kapıyı <Kti, Bir memur odeya fÖY· Loeclra t · ~ 5.tS orke9tra .,_,,___ takdn.i .. Menclela-
~e köklln.den baJtalaımı olan bir müs- 4,45 te amiral gemisinin serenindc şu _ Kanun namına! Açınız!. le bir başını \WIUı. Mer. Yodt ıoe DO'lar l2JIM76 toha ır• Bi...ıt laaldunda ~ a.rJj Yl-
.aait llnd• heail:ı brtulduğu iÇin ge- iaaret aörilldü: ı . . v .., 

,. t> !Burası ~ hİT evdi .. e~e ~aQ.4 Sonr,a çekilip ,gitti. Çünkü bv odada Paris 100 F. frangı S.951 ııetken tarafındaa z ı .•~ .... ( radyp 
-...ı pdilzünü kaybedilıniş kıymetli cSancak demiri funda edilecek!• . ,..-Wnde 1hiç bir m:ahıta 'vakası ,gcçmiJ'eıı hmu: .. kJanmıı olman imkfutsızdL Hır- ~ UlıK iM ~ - ~: ~ 22.:11 ..oztk 
lh.Lı • .__ • telafiıi...,. L---..:ıen filo, siya.st V 4 47 d ·· at 10 ile· hır' az sonra ..--·~ 1H 
;.~0 ::-;:.;=_,,~mHd"'"" .. n-"'- e ' e sur m ' 'llÜteTazi bir bina. Burada ufak irAôla- emn her,eyi aöze alarak içerisinde bir in-~ ıet ~ J'~ 28,.6j7i (Schubertin UeateriM. PU 2,,00 soıı 
_--.-~ ,g>MUll'~.ıu ~--- -- 6 mile indirildi. 4,53 te i&taper kuman- ___ · ..ı_ r:: _'L__ '- ..:a. _...._ 
L.tt-.:ıı __ ---'- "''-delik -telen'n f -iyle geçinen iyi insanlar, y.alnaz ,.t:JJlCJ'> u1ı bulıman odaya eirdi,ği farzedilte bile Amsterdam 100 f'Joria &7.;367,., -Jans b._rıc:ri, ziraat, •ıwBJa, twıvı1at, 
q-.ı:ıı -..~ •-- - dası verilerek 4,55 te Nar önüne unda • -
~ haherleri n.isbetinde haberdar edildi. ve ,.atmak ;çnı eve gelen mütevazi ıne- BehTamuı. onu sörmeme,,i imkiı>sı.zd1. Berlill ıoo Rq~Jc ~.8%5 bmbiyo - nultut boreası < fiat) 23,20 
oiahffcrlfti. . Filonun süratini çoğaltmasiyle bizza- 'tlurlar oturuyordu. Oeüncii katta .otu· Bir az aonra. ~ kadm -"lgın .ejbi Briiksel 100 J3elp ,21.512.5 Nüiik ı(~at <!' Rl.) 2' S;,Z-4 yanald 

Dııı.anw Beru!wı ılık ~da can- rure geride kalmış olan (Tiri müjgM) ·an iki kincı lise M birlbirini, ne de öte- ko,tu: ~tina GO ~ :J.ft25 program. 
da. leulınrlerle dolu gayet parlak bir G.40 ta N~ra önüne gelmiş ve ltumaııda· 'a .kat JciracılaJJJU tanım.!)'an insanlardı. - Hırsız burada. Bizim apartmana Sofya 100 Len :l.H O~ERALAR VE OPEUTlitJl 
bbaı haftası yaşadıktan sonra Eylülün iDm emriyle torpitolaruı kıç tarafına de- Bu iki kiracıdan Dirisi vahşi ve insan- ~rmi,. Halılar üzerinde kan izleri var .. Pres 100 Oe'c:Oliloıwık •st 2%.0S ~; Mluiki bjr temsil 
C1S) inci günil cBefut> limanmdan ha- mirlemişti. 7.3D da umuma son emir ve- -lan kaçan bir Ot-kardı. Ona merdivende Bu ıizler banyoya kadar geliyor .. Haydut MadrW J.Qıt l?eget.a U.D3i 22.0S ıLü~rı; Jp .... 
h\:et ~ve seyir esnasmc!a muhtelif .rlldi. '-emen heınen hiı; kimse rastgelaıez. Er- mu1ıakkak banyoya sirmiı olacak. v..... 119 .ZloM iUM.2:S 2%,0S Roma: Bir ,,..,;ı ıemcilf. 
taiı. ve manevralarla menul olarak Xfıffe ışıkları söndürüp gece m'üdafa· '·en gidCT, <;oK geç getir. Dairesinin kapı- Efenc!isindecı laiçbir cevap alvn.ar.ınca ~cM~ l08 ~ 12'.ıfQJ 2%.0S VU1ıOva; .AU.nan Cadı. 
kaı-.mı sahilleri ve Rodos 70fiyle ada- 4S1 halinde bulununuz!• 1 daima kapalıdır. Hatta girip çıkarken ,aşırarak susta. Belmlmın yatağanda kı- BUbn 100 1# •M llOTOK ~. 
lar denhh>e girmlijti. · -Yeni Sabahtan - ..,,erdivE-nlerd~ kimse olmnmaqına dikka~ "lırdaması ltekteıumeı:di 'taf>jt lF.kat her ~ lei ,DiAw 2-~ .2f.OS Be,J;a: ıw..a tb#t.~nııın 
~ filo Italyama ilAnı hmmı ancak •• BiTMEDi _ .. der. Korido .. da birisiyle karşıhq•nca der- bit.ide bu sözlere bir karşılık vermesi, bir Yokoh.aru le«l Ym M.12 .-ederi. 

•d.11.r ienWne giriikten sonra öğrendi. _ \al dair~ne lcaçat' 'Ve 1kapı)'l .oiddetle ika. Jer eorma• di.undı~ Stoldıo1a lOO hv"' IU. ~;537~ 21 20 Danzig.: Ma•eırd,, Dvor.M 7• 

~ ~r Emir •erhum ibu :tarihi anı ,N A R K U N D A. o:>ar. K.adna yakfAttı. Kötürüm y~a Moek.09.a !LOO .Rvb'I. . :23.-9025 • .-w be.tckidan.o eserleri. 

~e laas olan herrak ve temiz gemici G • • .il ı...• i jiJ~Jı Diğeri bir 'Salcattı. 'famıuniyle ltötü. ~mitti- Cöıleii kD1k.wıç Wr 2~ 20 V-iyaea; Beetbcweain ıeseı1.eri. 
\ıaletbiyle c::o"yle tasvir eder: emJSJft.ııeHJ n U !ape11n .. ~ Btnrmn= 15/1/IJJI ••Alf ' 

... N ı. .. _..:ı_ · · üm !bir rthtiyar ... Gecdet"ini yatağın.la 1clci1de .apaçıktı. 2• 13J f>oyç1amender: R..sini, N.r. .. 'laü. U inıci eüaü., gayet cııariak Colombo. li (A.A) - arııı..Ul.U.IG ın· ·• l!SllA:M q ~ABvB.lT ' 
L• r:ıtı.1.: · · d .. le_,_,_ 'k . ..:ı 4 -\in3üilerini lkoltu~nda geçiren bir .rfta. K.&n havbrdı.t. dini ıve eeir lbeateUr1ann eeerle-
uır '-ide .__,,___.._ Rakit denize bir w.wu oetıcesın e o xııcuu mı :uan ve 

~TV~- alı ____ :ı_..:ı 2" d H · d ·· • .-ı.1 ve eviıı 'ba~ka bir odasında oturan !J'll!!· - Elendim me ııne .olwym. AIWıııaJ- ri. tn"-1.et weıesı .... __ "emilerl, . ...nve:rteıe. yar ı~nil ~yarı o ır. epsa e mu- _ -.. ..... , .. moı. __ ıu..- • 
~-- • l6,_. 1• b01r k6 .!llln -. ):0., ~ô- ~·;z1_.; 1töt:'fÜm qb. LIDa"'. •"YA : ....,"'6W.U ~ ULÇrtne J;DUafll6- 2• •s --~ ,/C!ff ı IL • .>I ',l Ula d-· tlnıit e.web tak8rriir etmit JN.r eeya- rettebattandır. Hükiimct memurları in- .. a .. - .. "_,,a .... 'lt , le yOktur. . "'·.7 rwıs .).ıl'd e -ıt..,esı,: n en eı, 

bat programına~ Sakıza ;ia.ilece- lilakin bomba yüzünden vukua gelmiş tiyarın a,.asıra vamnda bnlunurdu. Kadın ~oı-ganı aÇb ~e ıha::rkr.a tı.,.lwıa 
1933 

'TGtk 'borcu l. ~u.r,nan v~ aa'ir bestc1tinann 
~ ll!Mb@iia INr hazırlık. bir faaliyet olmasına ihtimal vermcınektcdir. İnfi- Kötiirüm ihtiyar yanh7.lı~ı eeYen bir .oradan kaçtı .. Kötürümün gömleği tam 1933 'Tjirk b6rcu JI, eeer1eri. 
~ iskele tarafında Sakız adası saba- lakin kendiliğinden vukua gefon bir ili- ~damdı. Kadının yanında <lnimi su~tte lta1\>i hİza811nda kao'la ldcdenmi~ti. l9'3 Tıütk \bwcu !fll. 22.J)S ı'ras: :Fib:idı. ;Martini v~ u.ir 
hın yarı teifaıf sWıır.i arasında bir he- tirakın neticesi olduğu 7.annedilmekte- •forma .. ına t11hammül edemediği iQir Hi:unetci kadm eofaya kadar obmf, lmB % !) F. ve ikramiyeli ~.cek@,rların e,erl&r.i. 
,.ali 9iW .anıyor we heyhe.tli dağlan dir. ..,dl\sından, hizmetr.inin yatt•~ !birinci 1ca- "1aykmyordu: 1933 'ikramiyeli Ergao1 2ı2,.d~ J3esoaünster: Sjbelius Svend-
9en'Ullara yükseliyordu. öğleden evvel -*- ta kad r bir t,..1 çektjrmiı,, bir el•ktril· - imdat! imdat! .. Hırsız bizim efen- Sivas_ Erzurum hattı istikraZı j. ıec'1 ve ~ bestwrlann ~eri 
1,40 ta (Imaıiiye) y.atınm ta süratle TAPU VE SİCİll. ~ın"'lraO.He h'zm~ci~inin odasını lccnd' Iivi "'1rdu... JI 22,U Pı:eaabwg: ıBe._ethov.enin 4 ün-• . . .. . . 
ionanma)2 &ir.u eelitiği '\ile amii'al ge- DaEresinde gyiftJe~ .... ı;1 ... ~ına b:>~1emıştL Po1islcr katili çok nnıdılar. if akat -bir • • • • • 1II. .cü ıaenfe.niai. 
llıbiııe yaklaşıp biraz sonra açıldığı gö- • · +~ • il .. · · B ,,. h · Bu~ün de övlfe oldu. 1-f;,.m .. trinin oela- türlü bulunamadı. BC'iıram yataiında bir • • • • • .nr. 2~.05 IPra,g: Çdc .muaikiai . 

.ızmır .... pu ısıc mwneyyızı . .-u. sın :ı. Y 

tUldU. Ve işaret memurlarının ami:ru Akbayrak 35 Dira maa~ Edirne grubu •ındaki çınp:ırıı'lc kes'kin ke•kin, 'f\cı ae- kelime bile söylemeden ölüp gitmişti. 1932 ;Hazine bonosu % 5 faiz11 .60ıl.ISJLERIN ~l.ERI 
~e dikilmiş gibi olan enzarı d~k~ tapu ısicil kontrol memurluğuna, İzmir ~aldı. Evi., içinde akseden Eiirültliler yÜ· Yaranın muayenesi, bu yaranın pdlis ta- l932 liazine ;bonosu .?'o 2 falill li,i>S ünib: 8.dı 1.Y. •ir i;ıcııt,.~k.M· 
bu önünde, (Ih.saniye) nİl1 Anresını dömüncü mın1nka tapu . :sicil muhahz ~ünd•n B~hram bey, (icötiirüm iht~n bancasından çıkan bir kurşunla açıddığını Cümhuriyet Mer.ke.z J3arıkass larm ıeauleri. 
iaıUtcakip beklenmiyen bir işaret dalga- muavini B. YuQıf Kenan Engin 30 lir:ı :.,mi Behr:-mdı) uyanmış olacakh. Mera· meydana çıkardı. Kötürümün apartma- Türkiye j~ Bankas 18,i'S f>.cag: De.nlmmka .eadtiltln. 

lannuya baŞl.dı: .maıı~a Siell mümeyyizliğine, dördüncü 1:ına rr l~e ~dememiq, btı 1':'iirii1···ıer;.. mncla, .bitişik daire.ye açılan .gizli hir kapı Osmanlı Bankası 1@,20 Mllano: P,'ya.uo lkooaerleri. 

cGemiyi harbe hazır ediniz!> ınmtaka katiplerinden B. Zühtü Alp:>- ne old-•~unu f':Yrenmek için c;ingrağı çal- bulundu. Anadolu Demicyollan l. ve IL ~.<J.'31 
iBu ;kuDJ11nd~ ~ ::süraülc te"lmıil ge- zen yirmi ıbeş lira mqla tapu sicil mu- mıştı her halde... ıBu :ııuttt~ ~ v.akit poliSin t!.linden ka- Anadolu Demiryolları 1o 60 hisse s.enc_di 

Bo'hemya: K:ftac ıve p' ano ıkOD-

*'lleriıı güverteieıini do-"laşmış <Ve fev- h-J:.-ı.v ·nli·· .. •· .. ~-ı-- * çan hırsızla, scnclcrdcnbcri yatagı"' ndan Mfünessil L-••. Ll!a. ...__ a...ım ~ i:ilU.J.lgt muavı ,gı.ne,, u~uncu m.IDl.ü.Nll 
~ 1ıir --:r w ıuoo.,y""can.a ıu 0 muş- ...... · ·1 · · B tbrahim R · Behram bey yata~ında idi. Yorganını çıkmıyan kötürüm Bchramın aynı adam Arslcuı çimento 

•eri. 
Frarikfu.rt-: Keman ıve piyano 

ile şan 1.. tenor~ konseri. lu. Şimdi herkes, talime ham1edilebilen ... t-u 'Stcı muavını · . . emnı 
• ~ . 'salle harbe hazır'la- Ural Kema1paşa kazası tapu sıcıl me- ~enes.ioc kadar çekmi,, hareketsiz duru- olduğu meydana çıktı. Şark De'"'gj.nneDleıi 

u imti murluguna. birinci ıınmtaka ıtapu sicil vor, ihtiyar hizmetçi odaya girdiui vakit 
19,'5'6 
19.~0 

Ko'lonya: !f>i)'.ano 'konseri. 
iDroitv)Ç,h; :Piyano :ve keman 

;Jtonseri. ~ordu. Font.eller .alahura .edi!uror~ 'fi- mu:L-·ıt--ı,.,.., l-'A•;_lerind- ~. Saı' o·· zeş 25 h ld buld v .. ba lka böl 1ka 1 ,ıuuı:u'b" ~,., .., .. "' ~fendisini bu a . e u. · ı atagınıo .. 
lar yerlerine cl'imıy.or, o me pı a- ,ı,_ ftft...ı • .. -"' _ _.._.k t -cil k k' 1 l ura 1111~a ~"u ·m.mı.a. a apu sı ucundaki masa ilaç şişeleri, es i ıtap ar 

't'ı bpam.Yor ,.. 'O!'tada !toP arm tanzl- uh-L- . 1.•. __ ,_ı__ ı.e...t:--
~hıl ıs...ıLJL1 --2---~ 1aai1le ka'laırih c! ftl CUU. mu.avın tgute ~ ~-e l'.DCID Ve gazetelerle dolu .•• 

.,..... ~ r yor u. 1 .. d'J . ı_ . .:ı: 
tabltan ve efrad harp mevzileri.Dıe koJu- ay.ın e_ı_rru~rwr."' Hafif bir sesle .eordu: 
~ -··- - Ne var, ne oluyor} Bu gürültüler 

Selli dakı"lca sonra 7f9i ıbir ıipr.et: Deri lıastalddarı ne}. 
«Yadig!irı Millet -1ta1ya, nruıt harp yurd11Dan kadrosu Hizmetçi bütün evi Jlirü.lW,,e boian 

ettı. On beş milıSUratle Çaı:ıakkaleye ~- İzmir deri ve tenasül 'hastalıkları ınu- vakayı anlatb: 
~ ~ene ve tedavi .evlıı.iıı 939 mali yılı - inanılır fey deii), efeaaim. P.olis-

W'e h d•a; ii1Gtil1"1'a :ver.diği bı.ı ;kaıiro$u Sıhhat ııv:ekiletinde.D Y~ lerin kovaladığı bir ılursa: (ltf>aıtmana ı1ir· 
'-ri, derhal fU tavsiye ile itmam etti: gelm.işir. mit-. Herle.es bu hırsızın karşıki dairede 

«Harbe hau.r d.uıw.z ~e toıpi:tolanııız __..,._ 

-.:ı.dahta müheyya bulunsun!• Gazi bulvarı 
Fio1i!Aja nrils lkı.ımanilıa., bir çok elefıtrifderi ~_,,.ı-,Gr 

9etniler tarafından da alınmıştı. Biraz Gazi ıhulvarının elektrikleri Cumarte
~nra, hareket kesbi katiyet eylel!i. 'Bu si aK:şamından beri yanmamakta ve bul
tera kumandan umuma hitap ıecliJor&ı. ar :.zifiri karanlık içinde bulunmakta-

dtalya hük:i.bndi d~e ıillm dı!r. 
._rp etmiş olduğundan harbe dalına ha- işlek bir cadde olan buranın daha 
Itır ve müteyakkız bulununuz!> uzun müaaet karanlıkta kalması doğru 

Enzan tahayyülde, 1hasmm btnı8l b- değil.dit-. .Alikadarların nazarı dikkatini 
~si tecelli ed.iJw 'ft z.al:C.mı ıieria celbeCLeriz. 

r beht ve hayret isUl.A e1.ı:niı lıulw:ıu- ---------------
:tordu. IZMIR SULH HUKUK MAH-

Llman., ıws. 1iabe bıim (it8) ~SiNDEN: 
tlıiil hd:;Api! ....... llllr ~ mdi- lzmir \in1H ......... ıai•m~ 
111ııen geçmek ilzere kumandanın ıittüau tine izafetle vekili avukat Halit 
tieccği tedabiri bekliyor ve herus 7ar.d Sabri C".ıüleç tarafından Fadıl Oa
~ifesini, her ihtimale karşı, sonuna man aleyhine açılan alacak dava-

dar ifa edeceğine btlben ahd 1111! aıisak ıına!an dolayı usul dmresinde ili.-
1!ıllyordu. ~ıı • Uilll.Dla: nea klt•p.t y.apılm.Jt muayyen 

'tTanı sürat 'iÇın !film "ka1dınnıi'! günde malılcemeye gelmemİf ve 
u:§areti çekildi ve bunu müteakip bir itirazda .bulunmamıt ve evvel
-~ra) torpito muhribi, •emUw ıı:msa- ıce lzmire tabi Buca iatasyon cad

ıne celbolunarak kendisine şu talimat desinde 34 numaralı evde oturdu
-.Z.ildi: ğu ıcereyan eden u.uameledea an
.;s•~• aa.r lqa:r:uulu geçenek Sı- '-td-• olan l.orçluya h kenıe de 

tarlkıle tarassudatta bulunmak tize- gıyap kararı tebliji karargir ol-
:ıf ~ley.e ~eoeb'hı,, ayet yolda anıı we amlıakeme 19-8-1939 tari
filo şUp_h~ bir donanma oıörecek olursan hine müsadif Salı günü saat 10 e 

. lı.11dillinm ,dahiHnden Çaııııklra3e- n:lik KıI-t .W.P.adaa ıaüdd~ 
»le gıtınekte .Iduğundan- der.hal~ W. iW hin · mezkUnlıa bmi 
lıltle fI y, j'e\'1111 r-
111 1 

1 oya malumat vcrmjye memur- de bahçeliler hanının ü&t kabnda ;;i . . ki su1h lhukuk ma'hkemesınae ha. 
llıı!k. ~ :filotılla on &ıe§ mil mat.le ha- :zır ...... ası .,. lıiir w6il gÖ• 
llb~ ~ti.ği gibi: ana filo dahi Anadolu dermesi aksi takdirde hakkında 
lle_y tikamefıirıoe w.e lZ miil llith:afle ~ -••ele ytııpalacağı h• 

re devam eyledi Jwk ılMUl mubakemN.eri kuaun• 
Zevalden '25 aaıo"b sonra sürat l'S, ve nun tebligat f aalına tevfikan te• 

olJDllkiben 

oturan suratsız herif ol&uğunu <Mil~· 

!Hizmetçinin heyecanı, Behrama sira
yet etmişti, tekrar l'M>rk: 

- Neden böyle :.mınnedjyoıiar.1>. 
- Çiinkü polisler kan izlerini takip 

ettiler. Kan izleri memdiPeıi1erae Se ....... 
Bu kata kadar ç~. :Soua lka,.:lki 
kamtunua i:apısı önünde kesiliyor. 

- Demek herif .,-anidı9. 

- Polisler kaçarken üzerine lb'ir l:aç 
el ate§ etmişler. Fak.at kur§unların isabet 
ettiğinden emin değillenniı. '\".alruz kan 
lekderini görünce herifin yanllandığına 
kanaat getirdiler. 

- Polisler kal"§llü «!laireye girdilCt' 
mi~ 

- Evet ... Evve1a kapı)'l 'VllrmU§lar .. 
Sonra kapının açılmaClığını görünce ka
pıyı zor1ıyarak açtılar ve içeri girdiler. 

- Jçeride bir ıey btilchilar mı?. 
- Hayır... Daire bombo.ftu.. 
- Hırsız kac;;m11 olacak.. !Eğer ~u 

adam polislerin tahmini gibi kar§ıki kom· 
ou değilse zavallı aBamcağrz akşam eve 
gelip te kapısını kırılmı,1 görünce §aJınp 
kalacak. 

- Belki... F alc.at aairede bir J>enc;ere
nin açık olmasına rağmen polis hırsızın 
bu pençereden kaçtığını kabul etmiyor. 
Evin içerisinde bir ~ere saklandı fikrinde. 
Bunun .için bütün :kapılara nöbc.tçi Clikti. 
Ev.m içini .ae b31tıın a_şa'ğı arıyor. Bir az
dan hiç ıüphe yc:ik.arama sırası aizin dai
reye ae 41elecek.. 

'Be'hram i_çini çekti: 
- V.araau gelsinl~ aeai... Bir §ey 

bulamıyacaldanna eminim. Uykum hafif-

Mahsul ve Hububat satışı 
D. D.· Yolta,.ı 
dürlüğünden: 

8 nci işletme mü· 

.lt'Wmellliz Allanc* we Basmahane ......,larm& top1autıdan '1i
riktirilmi, ••mak vkilıdtii ile bakla ve ,pal.naut 28. '7. '39 afiıiii IUl 
lSde•Çtk.nlirmaıile itletm 1°E binuuaL'konu.yona. ~. 

M'llasmmrft -..el 111,'50 kurut obrp ~uvükat teminatı '8741cu
ru,tur. lı&eklilerin ~ren vakitte .baıiqana aelmelerl ~ 
ıitlebae :lra) e i=l-9 ee.;ild.ilir.. 

lzmır Demir.c-por kulübünden: 
Kulübümüz ıuenfutioe tertip edilen eıya piyangC>Ju 15.1. 39 tari

lliııde lıloter mı-raa:A kefide edibni§tir. ~ ka:n11•• «11JDlaJ'a• 

larm ıliiıteıri .Al cekhı Deminpor kulübü ile .S Joci .itJetuıe .iatuyonla
nndan alınabilir. 

1'9%) 

Tor.b.alı -ka.ymakamlığın.don: 
'l..n.ı.m..çaylaafı k~ünde 1133 lira 72 ~ ~elilıejifli u-

8D1Ull ımfttep m,..tı 15. 7. :D taıiihinde yapılan açlk eka11tmede a
llip ızubıiıır ........ eıa .en gün mvaaetle uzatilanlk ekiiltmenin 28. 
7. 39 tarihinde saat li Ale yapılacağındaa taliPlerin J:cQab ~ 
lmmJiiında ~ komilpCll).a •üracaatlan ilin o1unur. 

18, 20, 22 2537 ( 1490) 

21,05 

22,20 

2.3,.25 

Lille: Piyano i1e SChubert Ye 

~aonm eMr~i. 

Münih ııııa ık.P.nMırl. 

Do.Y&J.anche)).~: RegcQn so
ı.Q&tlJ.J:J,, 

K&ıipherg; Piy.-no ie ~ !ı.'b.· 
rito.D} ~Q80J'i. 
.S..Aı.iidtca: Sal.~a. ılQea
,..ı ~ e~ ~Jeti. __ ................ =r::~---

,~ADAll 
~..,,... 

paetecıst.. 
"Paris, 17 (1\..A) - ~nsız gnzetecisi 

Jean Devanın talya&m hudut harici 
edilmesine mukabele olmak fu.ere Fran
sız ımakamatı Giornale ıD'~talianın ımu
habiri 'L"Ulzi ,Romey,1 hudut llwJai • 
~ 

K;ra~1k ev 
Gözt~ Abdiluel olcaiı•da 

31 ıQWD..Jı b~ .iç.eriıiode 
müstakil bet odalı ve konforu ha
vi 'bir ev kiralı1rtır. 

ıN.ür•caat: Cm \llvan doktOl'l 
11ul6ıi caddesi 42 numara di 
doktoru Hatice Ana (J439), 

l.zmi,. Gümrük Başmüdiirlüğii.naen: 
T.N 

«: a.P arın 
AClet Nevi Mark No. 

1 tÇuvftl R 11 S E 
G 58 

28 10 Çuval M.D 

26 '28 Çuval o 

4 Çuva1 

Kıymeti 
Lira K. 

20 

100 00 
( 
( 
( 

ildeti 
Kilo gr. f.tyanm cinsi -
'° 1K) ILıikikf çiğ tladıve 

64! 00 Jenmemif •ıiır aen.ı 
948 00 Fıutık 

Buğday y:ulafla kantik 
~97 00 F.ıatık 

170 00 1747 00 
YUkatSa müEre&b yazıb qyalarin 31. 7. 39 pazartesi günü ıaat 15 ôe açık arttırma .auretile aabile aah1a

catmr. Y a1ruz bıırilar.tizın 32 çuval fıs tik tamamen avarya oleluğu cihetle alaaik o1an1ar mutlak •urette sanayi. 
ae~ruJlanacağma dair ,_gümrijğün İstejH Yeçhile teminat vermek-.artiledir. 

Müzayedeye iıtirak etmek istiyenler ha§ m\idürlüğetbaih itbalit gümrüğü yaninaaki levazım ve tabj Hll'

viainde toplanan komisyona maliye unvan tezkerele-·-i hamilen müracaatlan ilin olunur. 
2529 (1489) 



llEN1 ASlR 

DO"TOR Emlak ve Eytam Bankasından: 
EsuNo Yeri No: su 

Depozitosu 
Nevi kiyıneti T. L l.Ha~~ı Atarçay D. 6 ödemiı Camii Cedit Aziziye sokak 

Sinema binası ve müıtemilib 
7 No. lu 10,000 2,000 

Dahili ue Zührevi 
hastalılılar miitahassısı 

Apera dairesinde projöktör makinesi 
ve Ememon zayako ve koltuklan sabfa 
dahildi r. Senelerden beri Çivici hamamı karşı

sında bulunnn muayenehanesini tk.inci 
kordon Hayat sokağı dirseğindeki 206 
sayılı C\'e nakletmiştir. 

Yukarida yazılı emlik, satıı bedelinin dörtte biri pefin gerisi % 112 faize tibi olarak üç senede ve üç 
müsavi taksitte ödenmek üzere kapalı zarfla artırmayakonulmuştur. 

Her gün öğleden sonra saat 1 den iti
baren hastalarını kabul eder. 

1 - ihale birdir ve katidir 31 /7 /939 tarihine müsadif Pazartesi günü emlik bankui lzmir ıubesi bina
sinda yapılacaktır. 

TELEFON : 3458 
2 - Alıcı olanlar bankamizdan bir lira mukabilinde alacaklarİ mufassal fartnamemizi okuyarak ihale 

gÜnÜne fesadüf eden 31 /7 /939 Pazartesi günü farlnamede tarif edildiği veçhile teklif zarflannı teklif sa
hibinin bir vesika fotografı ile saat ona kadar lzmirde ıubemize tevdi etmeleri ve daha fazla tafsil.it al-

DOKTOR mak istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları. 18, 25 2530 (1485) 

Celal Yar~m 
IZMİR MEMLEKE'J' 

RAS'J' ANESİ DAHİLİYE 
MV'J' AllASSJSJ 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 
P"Z..a "Z7T~...zztV'!'n "' 

OPERATÖR 

DOKTOR 
Cevdet Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak fırın 
karşısı No. 25. Her gün öğle
den sonra saat üçten itiba- , 
ren hasta kabul eder. 

Telefon No. 3125 

IZMIR 2 nci ASLiYE MAH
KEMESi HUKUK DAiRESiN-
DEN: Sayı 939-1455 

lzmir Abdullah efendi mahal
lesinin 1272 sayılı piliç sokağı 11 
sayılı evde Ali kızı Emine tarafın
dan aynı mahallede ve sokakta 
16 sayılı hanede tütün ve üzüm 
amelesi Yozgatlı Mehmet oğlu H. 
lbrahim aleyhine açılan bo~anma 
Clavasına mütedair müddeialeyh 
namına çıkarılan davetiye ve ar· 
zuhal sureti 25 Haziran 939 ta
rih ve 10164 numaralı nüshası ile 
yeni asır gazetesile ilanen tebliğ 
edildiği ve tahkikat günü de bil
dirildiği halde M. aleyh tayin 
olunan gün ve saatte mahkemede 
hazır bulunmamıt olduğundan 
hakkında muamelei gıyabiye İc· 
rasma ve tahkikabn 23-9-939 cu
ma günü saat 10 a talikine karar 
verilerek bu bapta tanzim kılınan 
gıyap ihbarnamesi mahkeme ko-
ridoruna asılmıt olduğundan 
müddei aleyh lhrahimin tayin kı
lınan gün ve saatte hazır bulun
ma11, veya bir vekil göndermesi, 
aksi takdirde bir daha mahkeme
ye kabul edilmiyerek gıyaben hü
küm verileceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

IZMIR SiCiL TiCARET ME
MURLUCUNDAN: 

Cahit erel ticaret unvanile iz
mirde cumhuriyet bulvarında bü
yük kardıçalı hanında 56 numa
ralı mağazada alelumum ithalat 
itlerile ticaret ve komisyonculuk 
ile uğra11an Cahit erel'in itbu tica
ret unvanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 2550 numarası
na kayt ve tescil edildiği ilan olu-
nur. 2546 {1491) 

Zavi 
327 ı.cnesinde latanbul sanayi 

ilin 
Halkapınarda kain 
Pamuk Mensucatı 
Fabrikamızın iplikhane daire

sinde çahtmak üzere 16-20 yaf 
arasında kız İf çilere ihtiyacımız 
vardır. 

latekli olanların nüfus cüzdan
ları ve iki kıta fotograflariyle fab. 
rikaya müracaatları. 

lzmir pamuk mensucatı T.A.Ş. 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Müterref ile Adeviyenin fayi
an mutasarrıf oldukları lzmirde 
Damlacık caddesinde 45 No ve 
üç odalı ve 500 lira kıymeti mu- , 
hammeneli evin mahkemece veri
len izalei fUyu kararına istinaden 
19-8-939 cumartesi günü saat 10-
da lzmir sulh hukuk mahkemesi 
salonunda satıfı yapılacaktır. Bu 
artırmada tahmin olunan bedelin 
% yetmif bet i nisbetinde bedel 
verildiği surette talibine ihalesi 
yapılacak aksi takdirde satıf 15 
gün daha uzatılarak ikinci artır
ması 5-9-939 salı günü saat 15 de 
yine dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaiklerile birlikte 20 gün 
içinde dairemize müracaatları la
zımdır. Aksi halde haklarında ta
pu sicili malum olmadıkca paylaş
madan hariç kalacaklardır. 

Müzayedeye it t irak etmek isti
yenler kıymeti Muhamminenin 
% yedi buçuğu nisbef'lde pey ak
çası veya milli bir banka teminatı 
irae etmeleri lazımdır. 

Şartname 30-7-939 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 
açıkta ve gayri menkulün evsafı 
da tartnamede yazılıdır. Gayri 
menkulün vergi ve sair kanuni 
mükellefiyetleri satıcılara ve % 
iki buçuk dellaliye ve ferağ harç
ları alıcıya ait olup ihale bedeli 
defaten ve pe~inen ödenecekt:r. 

ihaleyi müteakip müşteri ihale 
bedelini vermediği veya vereme
diği surette gayri menkul tekrar 
15 gün müddetle artırmaya konu
lup bu artırmada en çok bedel ve
renin üzerine ihalesi yap:~acak 
arada tahakkuk edecek il:.ale far
kı biç bir hükme hacet kalmaksı
zın ·vecibesini ifa etmiyen mütte
riden tahsil olunacaktır. Daha 
fazla malumat almak isti yenler 
de iremizin 939-2037 sayılı dos
yasına müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 2557 (1494) 

Düzeltme 
mekteb"nden aldıyım ,ahadetna- Gazetemizin 7, 12, 16 Temmuz 
rnemi zayi ettim. Yenisini almak 939 tarihli nüshalarında neşredilen 
ic;n m"iracnat etti~imden eskisi- belediyenin lnönü caddesinde (700) 
n in h"·'·mü olmadığını ilan eyle- metre yol i•inin ihale tarihi 24-7-
rim. 939 Pazartesi olarak yazılması icap 

I~tanbı I .. ~nayi mektebi 327 se- ederken sehven Cuma denmİ§tİr. 
nesi mezun arından mitat ural keyfiyet tashih olunur. 

Değirmendere tarım kredi koo
eratif. nden: 
a a ı zarf usuliyle eks; ı tnıe ilanı 

1 - Eksi!tmeye konulan İi : Değirmendere tarım kredi kooperatifi 
binası. 

2 - Bedeli ke~if : Ziraat bnnlmsı genel dire!rtörlüğü fen heyetince 
muc;edd!lk projeleri mucibince 9877 lira 80 kuruttur. 

3 -Eksi tmeye iştirak edecek olanlann 740 liralık banka makbuzu 
veya tem· rı:ı.t mektubu i' raz etmesi l~.z1mdır. 

4 - ··n .. kı"a 28/ Temmuz /39 Cuma günü saat 10 d" gazi bul
v"r nda ·Ain T. C. zira~t b:m1·osı fznıir f!U eı>"n.de yap•lncal;t•r. 

5 - Ek .. 
0
hl"'cye f!İreA 1·'~ri'1 bı• ; .. e el.11 o1-lı it anna ve asaari on b;n 

liral·'I ic; yapt•k rına d ir İzmir nafıa müdür!üğünden alınmış bir vesi
ka H:>r ... ermeleri ~rttır. 

6 - ~39 'l•nn ait ticaret odu;ı vesikası. 
7 - fstel· i'er ı: rtname proje ve merbı t 1nı 3 lira bedel mukabi

lirı -'c ız~;r zir "'t b r-'r'"'"' 1 cmner2tif s0'!'Vİs;nde'l a 1eh;lirler. 
8 - f .. u i"• .. u• ,., iha' " tar·ı.;_..?.,., :+;f;- ,.,...,... ,. .. ami 3 ~v zarfın~h ik-

mal ve teslimi şarttır. 1 R, 25 2481 (1484) 

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

kazanı iki adet buhar makinası ve iki adet altematörile birlikte teferrü
atı 7. 7. 39 tarihinden 22. 8. 39 tarihine kadar 45 gÜn müddetle ve 
kapab zarf usulile münakasaya konmuştur. 

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

Bu i§e ait ke§ifname, ıartname ve sair evrakı 319 kuru§ bedeli mu
kabili istiyenlere verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda' yazılı şartlan haiz olma lan ve teklif 
mektuplarını mezkiir kanunun 32 ve bunu müteakıp maddeleri çerçe
vesi dahilinde iha 1e saatinden bir sa"t önce encümeni belediyeye ver· 
meleri ve mukabili b1r makbuz alriınları 18zımdır. 

lstekm•rin belli P"Ün ve sa?tb~ dairei h .. lecJ; ... ede hazır bulunmalari 
veya teklif me\.tun1~r11·n v'"lrtinde vermeleri ilin o)u"nr. 

15, 17, 19, 21 4483 (1405) 

Kömür tahmil ve tahliyesi 
D. D. Yolları 8 nci işletme mü
dürlüğünden: 
Dinar deposile, Ortaklar, Nazilli ve Denizli sundurmalarmm bir se

nede gelecek kömürlerin tahmil ve tahliyesi açık eksiltmeğe konulmut
tur. ihalesi 31. 7. 939 tarihinde saat on be§te yekdiğerini müteakıp 
Alsancakta i§letmemiz binasında komisyonca yapılacaktır. Muham
men bedel ve muvakkat teminat miktarlan aşağıda gösterilmittir. 
Şartnameleri isletme kaleminde ve mahalli istasyon şefliklerinde gö
rülebilir. isteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakit
te komisyona gelmeleri lizımdır. 

Bir senede 
Bir ton kömürün tahmil ve tahliye 

Muvakkat Muhammen bedeli olunacak ll'lhmini 
teminat Tahmil Tahliyesi Kömür miktan 

Lira K. Kurut S. Kurut S. Ton tŞ. Yeri 
--- --- ---

112 50 15 15 5000 Dinar deposu 
225 17 5 f 12 50 10000 Ortaklar sundurması 
180 ;tı; 25 4000 Nazilli « 
45 15 15 2000 Denizi\ « 

11, 18 2439 (1433) 

lzmır 
Satış D: 

Del terdarlığından: 
No: 

199 

200 

201 

202 

203 

209 

204 

Kar§ıyakada Alaybey YenigÜn - 1691 sokakta 
425,50 M.M. 116 tajlı arsadan müfrez 198 ada 
140 parsel sayıda arsa 
Kar§ıyaka Alaybey Yenigün 1691 sokakta 360 
M.M. 116 tajlı arsadan müfrez 198 ada 137 par
sel sayılı arsa 
K. Yaka Alaybey Yenigün 1691 aokak 418,50 
M. M. 116 tajlı arsadan müfrez 198 ada 139 
parıel sayılı arsa. 
K. Yaka Alaybey Yenigün 1691 sokakta 412 
M. M. 116 tajlı arsadan müfrez 198 ada 138 
parsel sayılı arsa. 
Bayraklı Menemen cad. 1595 sokakta 1056 M. 
M. 75/3 tajlı ana. 
K. Yaka Bahariye karakol 1869 No. sokakta 
87.30 M. M. 29 taj No. lu 178 ada 5 parsel 
sayılı arsa. ' 
K. Yaka Bahariye yeni 1865 sokakta 463 M. M. 
31 tajlı arsadan müfrez 180 ada 25 panel sayılı 
araB. 

205 K. Y8ka Bahariye Ada 1849 sokelrta 435 M. M. 
31 tajlı arsadan müfrez 180 ada 22 parsel sayılı 

20ô 

207 

tll'Sft. 

K. Yaka Als-vbe~r G.ündoğdu 1685 sokakta 85 M. 
M. 2 tajJ, 31 ada 9 parsel sayılı arsa. 
K. YPka Bahariye t'da 184-q sol<8'kta 504 M. M. 
31 tajh arsadan müfrez 180 ada 24 parsel sayılı 
arsa. 

208 K. y,,.krt R~~"riVP. Tanjr şreçidi 1868 sokakta 
956 M. M. 27 tajh 174 ada 15 parsel sayılı 

210 

211 

212 

213 

araR. 
Y . v .. ı."' Don10nma~ı l\ıf. Nazlı 1735 sokakta 121 
M. M. 3 ta11t 79 ada 26 parııel sayılı araa. 
~·,~av" 1 ind Tarlabqı sokağında 211,50 M. 
M. 21 /1 No. araa. 
p, ....... ,..~,~ r, .. ~;:1 ... ~; .. M. 1 inci yaka sokağında 
?l 6. 76 ~". M. 15 tajlı ~na. 
Rt•mav"" n-..n-J;b; n•narlık ""~vkiinde Ahmet J<o
vt' " '"n ;Je h .... ;",. .. :"l ~un"ıt'f .. t ... ., Jrt•1ttt<ıftf1'1f b11. 
J .... .ı .. ı.,_ .., ~o(\ ''qnfun mer'adan hazineye ait 
200 dönüm mer'a. 

Muhammen B. 
L. K. 

170 20 

144 

167 40 

164 80 

739 20 

43 65 

231 50 

217 50 

34 00 

252 00 

119 50 

242 00 

21 02 

32 11 

160 00 

y,,t,ı-nda yaz''' Pmvalin mü1'~vetleri 14. 7. 9~9 tarihind•n it1haren 
,,j~: J.,~,. m;.., rn•:.t.J.,,tle aMk ııı.rttrrma 11,u1i'e rnüzavef'f~ve kn.,ulmmı
h"'. n.-1 ... ,,...; ~. 8. ~;tq f,.rih;"..ı,. nıı>n:~mbe aünü SM• 1" tle m;JJi emlak 
l"'::.ı::.•::~:: .. .Je vpmJ,.,.ıııkf-·r. Talin'-.rln mu1'am'"'"n hede11,.ri ü,.ıarinden 
~.::--1 .. 7 ~ de'>o71to e..••resi yahrank yevmi mezkiirda milli emlak mü
cl•· .. 1:;~: .. .) ... t~.._Y .. ..,,. .. ı>ı': ~ahi\ komisyonuna mürar••••~n ilf;n olımur. 

2491 '(1486) 

18 T E MM UZ SAL 1 1939 

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
.32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 tkinciteşrin 

tar i b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c: e k t i r. . 
#t72ZJ ikramiyeleri: CLLZ/.7TLTL/zo-//1ZZLJ" 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 » ıooo lirabk -· s.ooo Lira 
8 » 500 lirabk ••• 4-000 Lira 

16 » 2SO lirabk ••• 4.000 Lira 
60 » 100 liralık··· 6.ooo Lira 
95 » 50 liralık ••• 4.750 Lira 

250 D 25 liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• • •••••• 
435 32.000 

'FJ'2r.kY.J,JJY~..:zız Z 22' W M ii'!ZIZaW!TJZUl&fZZ1.73, 
T. it Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 
. ~ ,~ ,· , t • 

. -

Ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Yüzde 

Muhammen 7,S 
Asgari Azami Bedeli Teminab 

Cinsi Kilo Kilo KUl'Uf Lira K. 
--

Birinci nevi ekmek 30000 40000 10 300 00 
Koyun eti 6000 9000 45 303 75 
Dana eti 1000 1500 30 33 75 
Sadeyağı (Urfa) 3000 . 4000 105 315 00 
Zeytinyağı (yemeklik) 1000 1500 50 56 25 
Pirinç (Tosya) 2000 2500 27 50 62 
Toz teker 1500 2000 27 40 50 
Çama§ır sabunu (beyaz) 800 1000 35 26 25 
Kuru fasulya (Horos) 1000 1500 18 20 25 
Makama (ekstra ) 1100 1500 25 28 12 
Un (baklavalık) 1100 1500 16 18 00 
Patates 1800 2500 8 15 00 

Mektebimiz 939 yılı ihtivacı için yukarıda cinsi, miktarları yazılı 
erzak 8. 7. 939 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksilt
meye konulmu§bır. Taliplerin eksiltme günü olan 24. 7. 939 pazartesi 
saat on beşte mehtep satın alma komisyonunda i~eti teminabm göı· 
teri,. b1r mal sandığı makbuzu ile birlikte hazır bulunmalan. 

Bu iıe ait fartnameleri 1?Örmek istiyenlerin her gün mektep müdür
lüğüne müracaatlan ilin olunur. 

8, 13, 18, 22 2406 (1417) 
lllMllH@ll5i!±:k5f. .. WWWH9YIM4• 11S a• ~··s A!W .. , 

1 V ebolid Cihazları 
EVLER 

HASTAN ELER 
F ABRiKALAR VE 

BiLÜMUM SINAi MUESSESELER· 
KİREÇLİ SULARINIZI VEBOLİD CİllAZLAIU 

İLE TASFİYE EDİNİZ •• 
BUHAR KAZAN' VE KALORiFERLERiNIZi 

HARAP OLMAKTAN KVRTARJNJZ 
ER TURLU İHTİYACI KAR$1LIYACAK EV· 

SAFTA VE B O L J D CİHAZLARIMIZ EM· 
RİMİZE AMADEDİR •• 

TEDİYEDE KOLAYLJK BEŞ SENELİK garanti 1 

VEBOLİD LTD. ŞTi. iZMİR ŞUBESİ 
1\-limar Kemalettin caddesi No. 15 
TELEFON : 2365 TELG. VEBOLlD P. K. No. 72 ----ti ........................................... ~. 

Doyçe Oryent bank l• 
DERSDNER BANK 

İZMİR , 
ŞUBESi 

Merkezi : BERLJN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

17 ı,500,000 Raylasmarlı 
Tilrkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda ımbeleri : KAHlRE VE ISKENDERIYE 
Her türlü banka murunetabm ifa ve kabul eder. 

.. .......... d ..................... m:ıı .......... ml2J 

_____ S_a_li_h .... lim1d1111e~--ıırazz•Reım:aıol 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni Müstecir 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
man 'ın idaresinde açılmıştır 

Gazino, Lokanta, Temiz yataklar, Elektrik tesiaab yeniden tanzim 
edilmiJtir. Bütün ihtiyaçlara cevap verecek tertibat alınmJflır. 

Banyolarmm sağlığa yaptığı faydalar bütün EGE halkmca malUnıdur. 

VCVZLVK, 'J'EMIZLİK RAHATLJK.... YEH1 

1DARENJN ESASLJ PRENSİBİDİR.. 
Mefnq odalar banyo ile birlikte 100, bot odalar 30-50 kUl'Uftur. 



Re es 
ve şürekası 

Messageries 
Maritimes 

Um dal J O İ'"İer ve Fratelli Sperco D utsche Le· 
Acentası vante Linie UMDrtfl DENİZ 1 ş·• kA V 

ACENTALICI LTD. u e ası iipur 
CUNARD LINE K B1RiHCI ORDON REES ADRIArlCA S. A. Dl 

LiVERPOOL VE GLASGOV HATI'I v iti p A N y A s 1 
IIELl.El'l.1C LİNES LTD. BiNA 1 TEL. 2443 NAVİGA.TİONE G. • B. !. HAUBVRG 

ROSNİA vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 HOLLANDİA vapuru 17 temmuzda J,ONDRA. HUL'' HATTI ZARA motörü 17/ 7 tarihinde gele- MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle-
~eUp Ltverpool ve Glnsgovdan mal çı- temmuz tarihinde gelerek aynı' gün Is. beklenilmekte olup. Rotter.da_m, .. Ham- B.ELG .. RAVİAN vapuru 5 ~emnıu:t:da rek 1817 saat 17 de 'Pire Korfu, Sa- niyor. 22 temmuza kadar Anvers, Rot.-
f".ata k 1 k k k da ' • . . ' G terdrun Bremcn ve Hamb~ için yük ca ve ayni zamanda Llverpool ve ta b ı p· N J' M il ha- burg ve Anvcrsa limanları ıçın yük ala- ge ıp yu çı nraca ve aynı zaman randa, Bnndizı, Vnlona, Draç, ravoza nlacaktır. 
C!as n u ' ıre, apo 1 ve ars yaya Hull icin yük alacaktır. 

gov için mnl alacaktır. reket edecektir. caktır. ADJUTANT vapuru 10 temmuzda ge- Spaiato, Zara, Fiyume, Triyeste ve HERAKLEA vapuru 3 ağustosta bek-
1.si:;rek vapurların mu·.rasalAt tarihleri, Her tilrlil izahat ve malftmat için 81- GERMANİA vapuru 21/23 ten;:uz lip Londra l~in yük alacaktır. Venediğe hareket eder. !eniyor. 5 Ağustosn kadar Anvers, Rot· 
h ert ve oavlunlan hakkında acenta arasında beklenilmekte olup Rotte am LfVERPOOL HA'l"J'J BRİONİ .motöril 20/7 tarihinde saat terdam, Bremen ve Hamburg için yU.k 
ir teahhüt altına Riremez. Daha faz.la rincl kordonda 156 numarada LAU- Hamburg ve Anversa limanları için yük 12 de gelerek ayni gün ı;aat 19 da Pat-

1 
kt 

~!At almak için T. Boven Rees ve Şr. j ~ENT R~OUL ve. ŞER~K_i vapw acen- alacaktır. ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Li- mo Leros KaHmnos fstanköy ve Ro- a aca ırİYE 
.. ~ 2353 telefon nwnaruına müracaat 11a.sma muracaat edılmesı r-.ca olunur. B & •KA~. An ARASI verpooldan gelip yük çılnracak ve ay- do~ hareket ede ' TAHL : 
Ma_ ...., "'" """' ni zamanda Llverpool için yük alacak- İSEO (+..tı _ _.r). KRETA vapuru halen limanımızda 
-'"'llllesi rica olunur. TELEFON : Z 3 1 5 ~ •TTJ tır ın ıyun vapunı 23/7 tarihinde ' il mu'& • gelerek ayrıl gün Midilli. Selfuıik, Dede- Hamburg, Bremen ve Anversten mal 

T 
• ••• ZETSKA PJ.AOVİQBA "'/'"~ ~,n7:m-~1 ağaç, İstanbul, Burgaz. Varna, Kösten- çıkarmaktadır . 

. C. Zı·raat Bankası Ac.cL'°o~v~c"E'l'Nn,n, D Aı· R. ceveBatumahareketeder. ARl\'IEl\lENT n. SCHULDT r • l ıza ~ BRİONİ motörü 24/ 7 tarihinde sac:ıt s DUBURG vapuru 26 temmuzda bck-
Vapunı 15 tem.muz 939 cumartesi gi.i- de gelerek 2517 saal 17 de Pire, Korfo, !eniyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve 

Kurul~ taPihi : 1888 
Sermayesi : ıco.ooD.ooo Türk lirası.. 

$ube ve ajan adedi : 2E2 
Zir:ti ve ticari her nevi Barıka muameleleri 

PARA BlBiKTiRENLERE 28.800 URA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tnsarruf hesaplarında en aı (50) 

lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue nşağıdaki plana göre ik
l'lntiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 

• • 
• 
• 
• 
• 

LOOO Liralık 
!'iOO 
250 
100 
50 
40 

• 
• 
• 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 
4.000 
5.000 
4.bOO 

• 
• 
• 
• 

• 20 • 3.200 • 
DfKKAT: Hesaplanndaki paralar bit' sene içinde !.iO liradan aşağı dUşmi

Venle.re ikramiye çıktığı takdirde yilzde 20 fazlasivle verilecektir. 

1 
kllr'atar senede 4 defa, 1 EylOJ., 1 Birinci kanun. 1 Mart ve 1 Haziran tarib

-etibde çekilecektir. 

....... lml .............. 1!!!11 .... imf!I.... ~· 

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

OSMANJYt 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müateciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Om~r Lütfi Qengü 
d i r 44 Sene~ik • t~beli idaresile bütün müfterilerine kendiaini 

aevdırm1'tır •••• 
L Otellerinde miaafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. btanbulda 
\itiin Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu1'urlar .•. 

nü Köstencedcn ~elip 16 temmuz 1939 • • Saranda, Brindiz.i, Valona, Gravoza, Hrunburg içlıı yük alacaktır. 
pazar günü sant 12 de: u 1 ARME~'IENT DEPPE 

Pire - Arnnvutluk limanlan • Kotor- n en Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve Ve- ~ • 
Dubrovnik - Split Venedik ve Triestcye nediğe hareket eder. DEN NORSKE MJDDEL• 
hareket edecektir. Doğum ve Cerrahi Kadın ~ ROY ALE NEEBLAN fftt. VSLINJE, OSLO 

hastalıkları Operatörü DAİSE KVMPANY ASI BALKfS motörli 28 temmuzda Diln-AMGLO :F.t;YDTlAN 
MAiLLiNE 

PİRE MARSİL YA ve PİRE BEYRU'l.' 
HA VF A • İSKENDERİYEYE hat 
nCAİRO CİTY • LÜKS VAPURU ile 

l\larsil~·a ic;in Beyrut-Hay(a-İsken-
harckct tarihleri deriye kin hareket 

tarihleri 
1417 /939 2217/939 
28/7/ 939 5/8/ 939 
11/8/939 18/8/939 
GOULANDRİ~ RROTHERS LTD 

PİRE 

nNEA .8ELl·A·~n 
(,ük' tr:-nsatlantik vapuru ile Pire -

Nev - York hattı Pire • Nev • York se
yahat müddeti 12 gün, Nev. York fuan 
kin hususi fiatJer Pireden hareket ta
rihleri: 

5 AÔUSTOS 9 EYLCL 
Gen>1< vapurlnnn muvasalAt tarihleri 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhilt altına giremez 
Daha fa?:ia tafsilat a!mak için Birincı 

Kordonda 152 numarada ·UMDAL• 
umumt d~niz Acc-ntalığı Ltd. mürae&at 
edilmesi rit"ı olunur. 

Telefon : 4072 Mtidilriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

Her gün hnstalannı saat üçten son- AGAMEMNON vapuru halen Uma- kerk ve Norveç icin hareket edecektir-
ra AtatUrk caddesi •Eski Birinci nımızda olup Amsterdam, Rotterdam ve AMERİCAN EXPORT LlNES. lNC 
kordon• 222 numaralı muayeneha· Hamburg limnnlnn için yük alarak ha- EXMOOR vapuru 23 temmuza doğru 
nesinde kabul eder. rcket edecektir bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

TEl.EFON : 2987 TİTÜS vap~u 24/7 tarihinde gelerek D. T. R. T. 
0.A:r...rJ"..277-':7.!XZ7J.7Z.T..D'" ... L2'Z''!lU.~'''./.J Arnsterdam, Rotterdnm ve Hamburg SZEGED motörU halen limanımızda-

AŞÇI RAŞl 
limanlan için yük alarak hareket ede- dır. Tuna limanlan için yük alacaktır. 

1\1 A llKA cektir. ESPAGNE vapuru 25 temmuu doğ-
SVENSKA OBİENT LİNİEN nı bekleniyor. Anvenı (Doğru) için yük 

Makarnalar VİNGALAND motörU 1517 tarihinde aıtl;;;: vapuru 27 temmma doğru 
gelerek Rotterdnm, Hamburg ve Skan- bekleniyor Tuna llmanlan lçln yük ala-
dinavya liınanlan için yük alarak hare- caktır • 
ket edecektir. .. . KASsA vapuru 25 temmma do~ 

V ASALAND motörU 28/7 tanhlerin- bekleniyor. Beyrut, İskenderiye ve Port 
de beklenmekte olup Rotterdam, Ham- Sait için yük alacaktır. 
burg ve Skandinavyn limnnlan için 
yük alarak hareket edecektir. SERVfr,F. MA RfTfME 

ZEGJ.UGA POLSKA LiNİEN ROVMAIH 
LECHİSTAN motöril 21/7 tarihlerine DUROSTOR vapuru 4 ağustosa 

doğru beklenmekte olup Anvers, Gdy- d .ııı-.. bekl iy Kı:...- K ı 
nia ve D:ırWg Umanlnrı için yük alarak 06... en or. ~l.\:nce a as n 
hareket edecektir. Tuna limanlan için rtık alacaktır. 

SERViCE MARfTfME Vapurlann hareket tarihleriyle na• .. 
Roumaln Kmnpan"CISI lun.lardaki de~şikliklerden acenta me-

, sufıret kabul etmez. 
ALBA JULİA vapuru 3 ağustos 939 Daha fazla ta(silAt için ATATÜRK 

tarihlerinde beklenmekte olup Malta, caddest 14g No da v. F. Henry Van Der 
Selanik serrrisinin !137 ve 938 senelerinin Cenova ve Marsilya limanları için yolcu z ş v tal ğ Ur 

~ ee ve sı. epur acen ı ına m aca· 
birin : ilik madaJyalarını kazannuştır ve yük alarak hareket edecektir. 6t edilmesi rica olunur. 

N O T : TELEFON: Z00?/2008 
llAndakl hareket tarihleriyle navlun . 

lardaki değişikJikJerden dolayı acenta SPERCO vapur aoentasına müracaat 
mesullyet kabul etmez. Daha fazla tat-1 edilmesi rica olunur . 
silat için ikind Kordonda FRATELLl i TELEFON : %004 • 2005 

Tekrar Geldi 
liuauaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da re!mbet kabul dmİ· 

.~ek derecede ucuzdur ••••. ıa:eı• kesin kullandığı ve beğendi~i iııaş bıçağıdır 

' 

Sayın mü§terilerimizden gördüğü fevkalid~ rağbet 
neticesi tahminimizden çok daha çabık ıablıp biten 
ko!ay ve ıeri yazı yazmak için tüccar# bankacı, memur, 
talebe, her kese lizım t>lan. icabında kopya kağı.. 
diyle altalta b~ kopya çıkaran buauai mürekkep 

1939 Yaz Modası 
4.vrupıı71 baştan başa kaphyan &:ilne~in ültra - viyole ziyasını silzcn 

PANORA 
GVNEŞ GOZLVKLERI "1!Al.N1.Z 

Hılal Eczanesınde 

KatS'rAL DÖ ROi CAMI.AR 

ODERN CERCİVELER" .. ~ 

2'0PrANCILARA AYRICA rENZJLA'J' 

~ ........... ' .. .. . .. ) .. ., ·. . :.--.. . ; .: ~·: -. ' .. , .·. 

l az~ T emjz Ucuz ilaç 
l-1 er Türlü Tuvalet Cesitleri 

t t 

Hamdi Nüzhet ÇanÇar 

Sıhhat Ec.zanesi 
DAŞTURAK Eüyük Salep~loğlu hruu karşısında •. 

?r:-. ., .· :.- ·~ _,, ... , . . . .. - X -··· ~ ...... "{ • ... ... .,,t' .. <t.•,·.• .• "'' " .•. :ı;;:ı..i··ı. v~ .... ~., _,.,.,.il",·~ .fı:"i"' .. -· ... J , 
• ... ... "'-;.~· • • ' , ...-....(' ~-ıf'.S •. ,~ • .-

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sanrılarınız, dnmar sertlikleri 
ve şişmanlık şikayet!crinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

Vücutta toplamın asit Urik ve oksalnt 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, le:t:-

zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alırur. 

iNGJLiZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOÔI..U • İSTANBUL 

iz mir 
·rürk 

ve Havalisi imar ve inşa 
anonim şirketi tasfiye me- -

murluğundan: 
15 Haziran 1939 tarihinde aktolunan fevkalade umumi heyet içti· 

mamda şirketin fesh ve tasfiyesine karar verildiği ve §İrketten alacaklı 
bulunanların tarihi ilandan itibaren bir ıene zarfında tasfiye memuru 
bav Fuat Lostara müracaat ile alacaklannı İapat etmeleri ilan olnur. 

Be, kuruşluk damga pulu üzerinde 1 O. Temmuz 1939 tarih ve Hali 
tasfiyede imar ve inta Türk anonim tirketi tnsfiye memuru namına 
vekili. 

11, 18, 25 2450 (1436) 

I1mir Telefon müdürlüğünden: 
1939 - 1940 telefon rehberi basılmaktadır. Rehberde adlarım iri 

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

15, 16, 19, 20 2515 (1472) 

kontrol ve ayar ileti •••••••••••••••• 

Beş Sene Garantili 

.//(./it.~ 
İZ Mi R 

Dolma kalemlerimizin Amerikadan gelmit 
olduğunu aayın miifterilerimize bildiririz 

Fiyab L~r yr.rde (2) liradır. 
Toplan alanlara iskonto yapılır. 
Türl:ive Umum Acente'Iİ : 
Nafiz Mustafa Delen • İzmir 
T e1efon: No. 2392 
T e)graf Adresi : 

Nafiz - İzmir 

:····················································································· 

~ Bol Gıda, Bol ziya, Bol hava ~ 
2 kahvaltı, 2 yemek, ı yatak : Do 120, K. 60 Krş.i 

• • 
cıs 

j 

'i amanlar kampından bir koşc 

DW'alı yeri : Kar,ıyıılıa blıele başı 

• • . 
• • • 

Fazla iznluat : Karşıyaka eczanelerbden ve Beyler sokağında : VERDi 
MtlCADELE dkpansc:indcn alınır.. : 

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

lzmir Mınta . a Liman riyasetinden: 
Dairemizde 40 lira maaJlı bir daktiloluk münhaldir. "tnlip olanlar 

25. 7. 39 gününe kadar müracaatları ilan olunur. 
ıs, ıs, ıs, 19, 20 2s14 (1472) 

.1 .ftl'Vll OMrJIHJ 
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Bir lngiliz askeri heyeti Varşova 
Bu heyet bir harp vukuunda Leh ve lngiliz harekatı planlarını telif ve 

hazırlamak suretiyle • 
tanzım 

• 
ışını 
• mevcut askeri ittifakı teyit edecektir • 

Lehistan hudutlarıııda Garp cephesi hazırlandı 
Almanlar çok sıkı bir kontrol koydu Almanların bir yıldırım harbı yapma• 
Danzigde Nazi askerleri 17 bini buldu sına artık imkin kalmadı 

Danzigten bir manzara 

HHeuyorfı rımesln Paris mullalJlrl yazıyor )) 

"Taarruzun nasıl ve nerede vuku bu
lacağı gizli tutuluyor· Bu yolda ileri 
sürülen bütün fırtınaları lngiliz, Fran
aız: Belçika Lehistan ve Tür'kiye er-
kanı harbiyeleri daimi temaslar ha

linde nazarı dikkatte tutuyorlar 

Jnu.:ız jılosu 

Nevyork Timesin Paris muhabiri ya- ler çalınır çalınmaz her kes evvela saa- ve Türkiye erkfuııharliiyeleriyle ternaS" 

zıyor : Her perşembe günü, bütün Pa- üni çıkarıyor ve düdüğün tam vaktinde lar yapılıyor. . 

l..ondra 17 (A.A) - lronaide'in Po
lonya seyahati hakkında müsait mütala
alar Hrdetmekte olan gazetelerden me
sell Deyli Meyi bu seyahati demokrasi-

vaadedilen yardımın ameli bir ıurette 
tatbikini hazırlamak içindir. lngiliz -
Fransız - Leh ittifakı icraata çevrilmekte
dir. Ve filhakika Almanyaya yapılan bu 

Dan.zig ordusundaki Almanların sayısı: riste işitilebilen düdükler, bütün halka çalıp çalmadığını anlamak mümkün olu- 1914 te müttefikler arasında bir h.ıU1 

)erin tedafüi mahiyetteki faaliyetlerinin ihtar bundan daha iyi bir zamanda yapı-
'bir nipneai addetmektedir. lamazc:lı. 

Pobers, Londradan Jour • Echo de 

Paria 17 (AA) - Bu ıahahki gazete 

tefıirlerit 

Paris gazetesine yazıyor: 

Londra ıiyasi mahfillerinde, lnıiliz • 
Leh askeri istişarelerinin Fransız ve Türk 
eksperleri arasında müsait müzakereler
le ayni zamana tesadüfü bilhasaa kayde
dilmektedir. Filhakika dün lıtanbula va-

her hangi bir gün hava taarruzu ile kar- yor. Fransanın bugünkü bazırhklan 914 plAnı yoktu. Bu defa İngiltere -.e Fra1J• 
Varıova 16 (Havas) - Danzigdeki şılaşabilecek1erini anlatıyor. Her kesin te yapılan hazırlıklara nisbetle hariku- sa arasında her plAn hazırlanmış 'fe bt• 

salahiyetli Leh mahfilleri, Almanyadan ne yapacağı kendisine öğretilmiş ve her lAde sayılır. Her ihtimal dUşünillmüş ve tün kara, deniz ve bava kuvvetler~ 
gelerek halen Danz.İg ordusun~~ hizm~t eve icap eden bü~ talimat verilmiş, ona göre her tedbir alırunışbr. Halk, 1 birleşik hareketleri temin olumnuştdl" 
eden Almanlann miktarını 1 5 ıla 1 1 hın gaz, bomba ve yangın bombalarına kar- emniyetle beklemekte ve her kes ne Burada nasıl her sivil adam harp koıt' 
tahmin etmektedirler. Doğu Pruayaat hü- §1 alınacak tedbirlerin en modcr:nl her yapacağını bilmektedir. Sivil halk hesn- tuğu takdirde ne yapacağını billyots' 
cum kıtaiarına mensup 400 kişi aetbest kese izah edilmiş ve lazım gelen biltün bına alınan bu tedbirlerden başka icap İngiltere ve Fransadaki her kıta ve hd 
sehrin hücum kıtalannı takviye için Dan- tecrübeler yapılmıştır. eden bütün askeri tedbirler de alınmış kuvvet te hangi vaziyeti alac:ığmı W-
zige gelmi~tir. Keza Danzig soltakların- Şehrin her tarafında sığınaklar vücu- bulunuyor. mektedir. 

General lronside'in Va11ova aeyanati 
'Ye lngiliz - Leh erkanı harbiyeleri iatip
releri hakkında tefsiratta bulunan Mor
Clan, Londradan J oumal gazeteıine ya-

da motosiklet üzerinde üniformalı Ray~- da getirildiği için taarruz vukuu sıra- Taarruzun nasıl ve ne derece vuku Almanyanın, bir yı)dınm harbi yaf" 
ver askerleri de görülmektedir. smda evlerinde btilunmıyanlar buraya bulacağı henüz bir sır teşkil etmektedir. masına ve yıldırım süraüyle zafer )ı:ja" 

iltica edeceklerdir. İcabında tahliyesi Bu yolda bir çok faraziyeler ileri sürü- zanmasına imk5.n kalmamıştır.. BuOI' 
lazım gelen her yerin tahliyesi için ted- itiyor ve bunların hepsi de erkAnıhar- karşı gelmek için her şey yapılmış _ ~ 
bir alınmış, itfaiye teşkilMı lüzumu de- biyeler tarafından nazarı dikkate alına- endişeye yer verecek hiç bir 1:ıtin>ııJ 
recesinde takviye olunmuştur. Düdük- rak İngiliz, Fransız, Lehistan, Belçika bırakılmamıştır. 

kJYorı ran general Huntziger heyetinin vazifesi Alman - Leh iktıaadi münasebetleri 

Bu göriifmelerin bilhassa muhtemel ıon Türk - F ran.tız anl&.§malarını tama
bir ihtilAf için Leh ve lngiliz harekat men ameli bir muke.vele ile tamamla-

düzeliyor mu? 

Varoova 16 (A.A) - Leh matbuab, 

Polonya - Almanya iktısadi münasebet
lerinde bir düzelme kaydediliyor. Al
manyadaki domuı Leh kredileri mahsus 
surette azalmıştır. Bunun sebebi Alman

yaya yapılan Leh ihracatının azalması-

planlarını telif ve tanzim İşini hazırlamak 
•uretile hakikt lngiliz - Leh askeri itti
fakını teyide matuf olduğu anlaşılmak
tadır. Hava planlarının telif ve tanzimi 
iti ıimdiden oldukça i1erlemi,tir. Hatta 
Leh mahfillerinde bildirildiğine göre ha
len lngiliz - Leh hava kuvvetlerinin tek 

mak olacaktır. Bu suretle garantiler ıia
temi resanet bulmaktadır. Mukavemet 
cephesi milletler cemiyeti gibi vecibesiz 
ve zecri tedbirsiz basit bir manevi kod 

olmıyacaktır. 

na mukabil Polonyaya yapılan AJnıan 
Londra 16 (Hususi} - Varıovadan 

ihrı>.cabnın zayıflamamasıdır. 
kumanda altına konulması hakkındaki bildiriliyor: 
proje tetkik edilmektedir. Danzigde zahiri bir sükun hüküm sür- Ru miktarları seviyelerine irca için 

Buna binaen Sir Edmund· lronside·in mekte olmasına rağmen vaziyet nezake• Ağustosta ekonomik görüşmeler yapıla
ıDyaretile istihdaf edilen gayelerden biri tini muhafaza etmektedir. Şarki Prusya- cağt zannedilmektedir. 

hiç şüphesiz lngiliz - Leh hava teşriki me- dan serbest ıehre akın eden Nazilerin sa- Alman - Leh ticaret anlaşmasile der· 
saisinin kat't surette teabiti olacaktır. yısı günden güne artmaktadır. pi, edilr:ni, olan bu görüşmelerin hedefi 
Bundan başka, Leh aubaylannın lngiliz Bugün de Şarki Prusya hücum kıta- ilç ayda bu iki memleket arasındaki mÜ· 

ordusunda ve lngiliz subaylarının da Leh larına mensup yüzlerce Alman Danzige badele plafonunu tesbit etmektedir. 

ordu<1unda bir müddet çalışmaları için gelmi~lerdir. 
de bir proje hazırlanması derpiı edilmek- Diğer taraftan Pragdan bildirildiğine Parla 1 7 (A.A) - Moulier, Londra-
tedir. nazaran Almanlar Moravyada askeri ha- dan Ekaelsior gazetesine yazıyor: 

Pelit Journal gazetesinde La Rochaa- zırlıklarına kermi vermişlerdir. Bilhassa Danzigden dün akpm ıelen emin ha-
siere yazıyor: Leh hudud mıntakasına mücavir mahal- berlere göre, Creiser geçen sıece telefon-

Eğer cMisyon> un tamamen vazıh bir lerde hummalı bir faaliyet göze çarp• la uzun müddet Hitlerle ve Dnzigin 
mllnası varsa, bu misyon general lronai
de' in VarJovaya götürdüğü misyondur. 
Heyetin Leh ordu ıeflerile ve bilhaua 
mareşal Smigly Rydz ile yapacağı görüş

meler lngiltere tarafından Polonyaya 

maktadır. 

Alman askeri makamları Leh hudu-
duna 20 kilometre mesafede bulunan 
mıntakalara yaklagmağı yasak etmi~ler
dir. 

Nazi tefi F orsterle görüşmüt ve bu istip
relerden sonra Nazi tcflerini bu.gün Dan
zig senatoaunda bir içtimaa çağırınağa 
karar vermiştir. Greiser bu içtimada bir 
nutuk aöyliyecektir. 

lngilte"enin son kararı 
Yahudileri çok kızdırdı 

Londra 17 (A.A) - Yahudi ajaıısının 
ıdyasi departmanı Şefi Shertok Filistine 

yapılmakta olan yahudi muhaceretine 
nihayet verilmesi yüzünden tehaddüs 

eden vaziyet hakkında Ingiliz siyonist
leri rüesası ile görüşmek üzere tayyare 
ile Kudüsten gelmiştir. 

Londra 16 (A.A) - Büyük Britnnya 
ve Irlanda siyonist federasyonunun bu-

gün Londrada toplanan delegeleri, Filis
tinc muhaceretin muvakkaten men'i 

hakkında Ingiliz hükümeti tnrafından 
verilen kararı protesto eden bir karar 
sureti kabul etmişlerdir. 

Y nhudi aj n ının rei i W ciz man çek-

Filistin m1ıftmü, Filistin Ingiliz fevkalade komiseri ve Filist siyonist şeri 
tiği bir telgrafta bu protestoya iştirak metinin bu zalim kararma karşı koymak 
etmekte ve şöyle demektedir: için birleşecekür. Ve mücadelemizde 

«Bütün ynhudi milleti Ingiliz hükü- muvaffak olacağız.> 

Suriyede son vaziyet 
Vataniler, yeni idare şeklinin 

aleyhinde bulunuyorlar 
Halep (Hususi) - Suriye Reisicüm

huru Haşim bey Attaşinin istifasından 
sonra Meclis reisi, kabine riyasetinden 
müstafi Nasuhulbuhariyi iş başına ve 
mebusları fevkallde içtimaa davet etti. 
Fakat aynı günde Suriye Ali komiseri 
Meclisi feshedip, kanunu esasiyi durdu

runca Meclis toplanmamıştır. 
Ali komiser, Suriyede ademi merke

ziyet usulünün tatbik ve hUkUmetin mü
dürlerle idare edileceğini ilin ederek 
Dahiliye müfettişi Behiçülhatibi dahi
liye müdilrU ve müdürler reisi tayin et
U. Bunun üzerine Behiçülhatip te bir 
kararla iktısat müdilrlüğilne Yusuf Ata
ullah, adliye mUdilrlüğüne Halil Rüat, 
Maarif mildürlilğtine AbdUllAtif ve ma-
liye mildürlüğü.ne Hüsnü Baytan tayin Suriyeden tipler 
etti. Şimdi Suriye hUkümeti bu mildilr- Cabirl Şamdan Halebe geldi. Ktitlei va- duklarmdan halkı da kendileriyle 
ler vasıtasiyle idare edilmektedir. ·tanı, yaptığı bir toplantıda bütün fırka- riki mesaiye davet etmektedirlel'. 

Ali komiser, Şamdaki son beyanatın- ların birleşmeleri çaresini tetkike baş- Hükümet ve bazJ fırkalar tarafın 
da bu idarenin muvakkat olduğunu bil- tadı. Dağılan kütle ricalinin tekrar fır- alınan tedbirler üzerine Hnlepte 
dirdi. ka ile açlımasını temine gayret ediyorsa ve Italyan propagandası hafifledi ve 
Diğer taraftan yeni hükümet Halepte da, halihazırda kütle pek dağınıktır. derecesine indi. Ha~ ltalyan 

vatantlerin organı olan Ennezir gazete- Halep halkı, yeni idare karşısında olan bazı gazeteler halkın hUeuıJJ 
sini kapattı. şimdilik sakindir. Fakat kütlei vataniye maruz kalmaktan korkarak ltalya 1 

Halep kütlei vatani lideri Sadullah ricali bu idarenin şiddetle aleyhinde ol- deki yazılarını kestiler. 

Çin de 
-------&·---

Merfıezi hülıümeıın 
teşfıili işi geri fıaldı 

-*-Şanghay, 16 (A.A) - İyi mal<ıınat 
alan mahful1ere göre, Uang Çin Gueyin 
başkanlığında yeni merkezi hükümetin 
evvelce temmuz içinde teşkili kararlaştı
rılmış ise de, ihzari müzakerelerde çı
kan zorluklnr dolayısiylc bu iş tehir 
cdilm~c;tir. 

Bir Japon notası 
Sovyetlerin bir Japon kumpanyası 

aleyhine verdikleri kararı protesto etti 
Moskova 16 {A.A) - Japonya büyük elçisi, Sahalin petrol kufll4 

panyası aleyhine mukavelesini bozduğundan dolayı hükmedilen 3 7
1 bin ruble cezayı teyid eden kararı hariciye komiseri nezdinde şiddet e 

protesto etmiştir. 
Keza sefir, bu para 19 temmuza kadar tediye edilmediği takdi~~~ 

kumpanya emvalinin müsadere edileceği hakkınôaki tebliğe de şı. 
detle itiraz eylemiş ve japonyanın tebaasının hukukunu müdafaa içııı 
daha azimli bir hattı hareket ittihazına mecbur olacağını bildirmi~İt· 


