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• Ciano ltalyaya döndü 
Malaga 18 (A.A) - Kont Ciano Sevilladan 

kendi idare ettiii tayyare ile buraya ıelmİf Ye 

Conte eli Savoia vapura ile Stalyaya ........ 
etmiftjr. 

Y eai A..11 Mathu"'Mlıa S.·b ıa.. 
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------- -----

Samsun ve Sivas ta sel f elAketi 
Samsunda iki -kö

yü seller bastı 
Bir çok evler sular altında kaldı 

f rcn hatt-;- bozuldu. Çarşamba ile 
1San1sun arasında münakalat durdu 

Nafıa -------Komiserliğine 

Göre 
Şehrimizde gece tramvay sefer

lerine ihtiyaç yoktur 
Sellerde 40 kişinin boğulduğu söyleniyor Köyleri felakete uğrıyan Samsudan bir manzara 

Komiser, lzmirde ıu tarifesinin de 
her yerden ucuz olduğuna kan~dir . Sıvasta da ayrı f elik et 

3 kişinin buğulduğu ve mühim tahribat olduğu bildiriliyor 
Istanbul 18 (Hususi) - Samsundan 

bildirildiğine göre şiddetli yağmurlar 
neticesi Tekke, Hamzalı köyleri ile ci
varlarını seller basmıştır. Bir çok evler 
sular altında kalmış, demiryolu hattı 
bazı noktalarda bozulmuştur. Hat tamir 
edilmektedir. Sellerin sebebiyet verdiği 
tahribat yüzünden Snmsun - Çarşamba 

treni işliycmemektedir. Iki köy arasın
i:la sellerin birden hücumuna kapılan 
kırk kişinin boğulduğu söyleniyorsa da 
henilz resmi bir malı'.'1mat yol..--tur. F~la
ket mahallinde all:lkadar memurlar, köy
ltilerin de yardımı ile ar~tırmalar yap
maktadırlar. Bu sel felaketine kurban 
gidenlerin sayısı ancak bu araştırmalar 
neticesinde belli olacaktır. Ayancıkt. ... 
da seller milliim tahribat yaptı. Zingal 
şirketine aid bütün memur evleri yıkıl
dı. Şirketin dekovil hatlarını sular sil-

Su bcukınına uğnyan Ayancık deresinde kereste nakliyatı - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

lngiltere ve 
Balkanlar 

---«tr---
ltıtısadi IJalıımdan da 
menfaat IJirllğl 1ııır· 
lllağa mecburdurlar 

--t:r-
HAKKI OCAKOCLU 

İngiltere ile Balkanlar arasındaki 
ltıünasebctleri iki bakımdan mütalaa 
'bnek mümkündür: Siyasi ve lktı
llldi. .. 

Siyasi bakımdan İngiltere ile Bal
~n devletleri arasında tam bir men-

Ekmek fiati 
Yükselmiyecek 

Toprakof is piyasaya buğday çıkaracak 

Izmirde ekmek narhının yükselmesine mani olunmak üzere vilayet ve be
lediyenin müşterek teşebbüsiyle toprak mahsulleri ofisinin piyasaya buğday 
çıkarması için müracaatte bulunulmuştur. Ziraat vekAleti, ofisin derhal lzmir 
piyasasına buğday çıkararak satmasına müsaade etmiştir. 

Dün ofisten vilayete gelen cevapta lzmir fiati üzerinden piyasaya buğday 
çıkarılacağı ve sert buğday beş kuruş yirmi beş paradan, yumuşak buğday 
beş kuruş otuz beş paradan satılacağı bildirilmiştir. 

Bu fiat, lstanbul borsa fiatinden 5 para fazladır. Bu suretle Izmirde ekmek 
buhranına meydan verilmiyeceği gibi narhın yükselmesinin önü de alınmış 
olacaktır. 

Polis Enstitüsünde 

&at ve görüş birliği derhal göze çarp
ltıaktadır. Sebebi de açıktır. 
,ı}ngil.tere mevcut muahedelere sa
~tle bağlı kalmak, statükonun ve 
Ullrıtın muhafazasına çalışmak azim 
~e kararındadır. Bu karar onun yük-
telt menfaatlerinin icabıdır. • • 
len Balkanlıların düşünce ve gayr~t- Dahılıye 
~ de ayni hedefe müteveccih bu-

Vekili diploma tevzii merasiminde 
güzel bir nutuk söyledi 

nuyor. 

tn·~lkan devletlerinin, Bulgaristan 

1"-Uıtesna, mevcut hudutlarının mu-
~ f~sından başka düşünceleri yok
il t, Balkanlılar, sulhun ve atatüko
~n .rnuhafazaaını hayat ve istiklal
tli llın rnuhafazası kadar mühim gö
~Y?tlar. Çünkü Balkanlarda ve ~
- tıı~e statükonun ihlali bu saha
tntd~ Almanya ve İtalyanın genişle
h ~1 • İngiliz imparatorluğunun ha
~ tı rnenfaatlerini darbeleyeceği ka
ı-ı: Balkanlıları da mutazarrır eder. 
!'f ~tl onların istiklal ve emniyetle-
rıa tehlikeye düşürür. 

l:iatkunun içindir ki, Balkan Antantı, Dahiliye vekili Polis enstitüsünün diploma merasiminde 
~ an hudutlarının değismezliği ANKARA, 17 (A.A) - Bugün Polis niyet abidesine giderek Abideye mera-

Vali B. Ethem Aykut 

Kınık 
-+-

Elektrik santralı 
valinin ·nutku 

ile açıldı 

Diln Nafıa müesseseleri komaeriyle hsa bir görli§me yaptık. F.cnebl fir
ketlerin çalışmalarının milrakabesine memur olan B. Ismail Küçük, tramvay, 
tren ve otobüslerin birbirleriyle irtibat temin eylemeleri )Uzumu hakkında 
cYeni &ır> da çıkan bir fıkraya cevap verirken cidden pyanı dikkat müta
lAalar, fikirler aerdeylemi§tir. Telefonda bize söylenilenlerin hUIAsası ıudur: 

cHalk hareketlerini hızlandırmak için tramvay seferleri üzerinde tetkikler 
yapılmlJ. Konak durağında otobüs, tramvay, otomobil ve diğer nakil vasıta
ları arasında karşılıklı korrenspondas münasebetlerini tanzim için belediye1 
ile şirket arasında uzlaşma zemini için çalışılmıştır. GUnlük yolcu kesafeti ı 
100 rakamiyle ifade edilirse gece yarısından sonra, meselA saat birde puvan-
tajm sıfıra indiği görUlUyor. j 

lzmirde işçi, esnaf, memur, tilccar ve i§ adamı gibi kalabalık halk yığınları 
muntazam mesaiyi itlyad edindiklerinden gecenin saat birinde herkesin uy-1 
kuya çekildiği görUlmUştilr. iş umumi hayatımızdan ayn yaşıyan bir kaç kişi 

- SONU ALTINCI SAYFADA -

B. Halit Ziya Türkkan 
Kadastro Umum 
-~ 

Bu tayin 
Tapa ve Kadastro 
erkAnı arasında derin 
bir sevinç uyandırdı .. -
Memnuniyetle haber aldığımıza göre 

Dahiliye vekaleti imar müdürü bay Ha
lit Ziya Türkkan tapu ve kadastro 
umum mUdilrlüğüne tayin edµmiştir. 
Aziz he~imiz B. Halit Ziya Tilrk

kan Türkiyede ilk defa kadastro hare-

müdürü oldu 

---{;;r- ketine öncülük etmiş, uzun müddet ka-
Bergamanın Kınık belediyesi tara- dastro umum müfettişliğinde bulunmuş 

fından inşa ettirilen elektrik santralının genç kadastroculanınızın sevgi ve say
küşat resmi vali B. Ethem Aykut, Ber- gılannı kazanmış de~erli bir arkadaşı
gama kaymakamı, belediye reisi ve mül- mızdır. 
ki, askeri erkanın huzurlariyle gayet Tekrar kadastro umum müdürlüğüne 
parlak bir şekilde yapılmıştır. getirilmesi tapu ve kadastro erkAnı ara-

Vali B. Ethem Aykut, saat on bir bu- sında derin bir sevinç uyandırmıştır. 
çulda yapılan törene riyaset etmiştir. Arkadaşımızı tebrik eder, yeni vazife-
Bergamadan getirilen bandonun .çaldığı sinde muvaffakıyetler dileriz. 

- SONU 5 fNCt SAHİFEDE -
B. Halid Ziya Türkkan 

Fuarın 1 ---111·---
Elektrik 
ihtiyacı 

ları sına istinad ettirilmiş ve Balkan- enstitüsünd~ diploma tevzii merasimi ya- simle çelenk koymuşlardır. Saat 16.30 

İd~· rn?ş~erek politikalarına barış pılmı~~ır. Merasimde dahiliye vekili B. da dahiliye vekili B. Faile Öztrak aşa~- Elektrik santralının 
I; ı hakım kılınmışttr. Faik Oztrak, Adliye vekili B. Fethi Ok- daki nutkunu müteakip mezunlara dip- • • • • 

lir er hangi noktadan mütalaa edi- yar, Maarif vekili B. Hasan Ali Yücel, lomalarııu tevzi etmiştir. feVSUne mÜaaaJe eJıldı 
\t •c edilsin İngiltere ile Balkanlılar sıhhat ve içtimai muavenet vekili Bay Bugün bu kıymetli müesseseden dip- Fuar münasebetiyle ıehrimizin her 
t<s~~nda siyasi bakımdan bir ayrılık Hulılsi Alataş ve Dahiliye vekaleti ileri Iomatarını alan arkadaşlar, sizleri tebrik sene biraz daha 1stihlald artan elektrik 

1 hı ~l;~iyeccği gibi sıkı bir menfaat gelenleri hazır bulunmuştur. ederim. Şimdi aalAfılyetll bir arkadaşı- enerjislnJn fe}ırln ihtiyacına cevap ve- · ı:ı--"' 
'ttlt ,'Rın~. de kolayca müşahede eyle- Saat 14 te enstitü talebeleri motörlü mızın ağzından işittik, hepiniz bilA Jstis- rebilmesi için elektrik tesisatının geniş-. 

C.: l'lıumkündür. ve süvari kıtalariyle birlikte önlerinde na muvaffak oldunuz .. Demek ki tahsil letilmesine VekAletçe müsaade edil- 1 

- SONlJ '- tNct SAHIF'EOE _ muzika olduğu halde önce Ulus meyda- esna11nda aizden beklediilmlz gayreti miftir. Şirket, teaisatm mUsaadtılizliği ~~.a;;..; 
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L ŞEHiR HABER~ERi" 
1 Jngiltere ve 
Balkanlar 

TARtHt ROMAN Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 

21-

ehirde 
Telefon tesisatı 
tevsi ediliyor 

Izrnir otomatik telefon müdürlüğü, şe
hir dahili telefon şebekesini tcvsia de
vam etmektedir. Karşıyaka Fahreddin 

1 Uahdiye Vekciletinin bir tamimi 

Vilayetlerin kuruluşuna 
dair nıaliimat isteniyor 

---·-6------
İlıtısadi lıaJıamd .. da 
menfaat IJirDğl 'lıur
ma§a rneelJUPdarlGP 

-l:l'
~OCAKO~U 

- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHiFEDE -
Hasılı, o karanlık yerde, fikrim şüpheler ve 
korkularla dolu, maddi ve manevi rahatsız, 

mustarip bir vaziyette epiyce miiddet kaldım 
paşa caddesi semtinde 50 abonenin te- Meaele iktısadt bakımdan müta-
sisatı ilave edilmq ve karantina, Güzel- Kaza ve nahiyelerin de kurulaş tarihleri laa edildiği takdirde tamamen tersi-
yalı semtleri tesisatı genişlemiştir. Bu nedir. 
suretle uzun zamandanbcri bekliyen ve Ve idari değişiklikleri İzah edilecektir İngiltere Ottova konferansının 

Gömlemn kollan dirseklerine kadar Sandalın büsbütün uzaklaşmasına abona olmak istiyenler tatmin edilınlş- Dahiliye veklleti vllAyete gönder-ı siyle yazılacaktır.) 1 
e· 1 ha l d l · ek b' kararlarına tevfikan dominyon arına sıvanarak zarif bir düğüm e ğ ı i i. ve artık bakılsa da görü mıyec ır tir. diği bir tamimde villyeUer ve vilayet- 4 - Dk kurulurken kaç sancak, kaza, 

d k d ı 1 · J bağlıdır. İngiliz piyasaları dominyon· Ayaklarında mavi çuha an ısa iz- mesafeye kadar i er emış o masına Bu sene fuarda istiycnlere telefon te- le.re bağlı kazalarla nahiyelerın' kuru-, nahiye ve köyil vardı, nahiyeler hangi Bal 
b l l · lar için imtiyazlı bir pazardır. • Iikler bulunuyordu... rağmen, delikanlı, u e a göz erın te- sisatı yapılacaktır. Aydın ve Nazilli oto- lml tarihlerini, bunlarda vukua gelen ! kazaya ve kazalar hangi sancağa bağlı 

1 ki d h.. km ı ~ kanların orada serbest rekabet yolile Kayık, bu şık vaziyetle, etrafını sirini, benliğinin derini erin e a- maUk telefon hattı 939 yılı içinde i a tebcddUllltı sormucı ve bu hususta bir I idi? (Bu sualin c. evabı. yazılırken sa~- l 
kı • dl - i"' yapmalarına imkan tasavvur edi e-saran sandalları, kayı arı açmağa la sezmekte idi... edilmiş olacaktır. rapor hazırlanarak gönderilmesini iste- cak, kaza ve nahiyelerın a arı ve bag- 'JI 

mcz. Netekim senelerdenberi Bal-çalışarak ilerk-1iği sırada, derede ve - Ne oL. Daldın, gittin ... Evlat.. -*- mişllr. VilAyetten istenilen malömat şu- lı oldukları yerler yazılacak ve nahiye, 
1 d ka k · · k" ı · · iml kanhlar bu piyasadan uzaklaşmış kıyılardaki bütün halk, ona bakıyor Zihnin bir şeye takı dı. Amma, aca- c H p dur: za ve sanca ilzerıne oy erın ıs e-

e · · ·· · d ı d 1 k kl bulunuyorlar. Balkanlarda siyasi ve onunla meşgul oluyorlardı... ba neydi?... 1 - Vilftyet hangi tarihte kurulmuş- rını gosterır ce ve e yapı ara e e-
d • 'l'j • kt" ) A b b ğl 1 kl h gı· emeller besli·ven Almanya bu fırsat-Etrafta, bir dalga halinde, bir ta- Hızır dayı Mehmedin sus uğunu tur. nece ır. yrıca u a 1 ı ar an J 

kım fısıltılar, dedikodular yükseldi .. ve dü~ündüğünü ~örerek onu ikaz lzmi rden 2 - Ilk kurultıi adı ne idi, sonradan tarihlerde ve ne sebeplerle de{:iştirilmiş tan istifade etmiştir. 
Bu arada, küçük Mehmedin yakının- etti ... Ve sözünde devam ederek de- SO n r a adlan değişmişse ne sebeple ve hangi yani vilayetin hududu ve teşkilatı bü- . Balkanlarda meydanı bo~ bularak 

ti tarih! d d ı ...... ı.. dı ril · ··ıını ·· k'" uı· t''lmil h d bu memleketleri önceden iktısadi nü· da oturan bir kaç kişi arasında konu- di ki: . . Civar vilAyetlerin Par ' er c. cğ~~Ur ve ne a ve mış- Y~. . m~. veya uç . ~ şse. er e: 
şulan sözleri delikanlı birdenbire _Demin gecen hanımlar, zihnını işleri de yoluna girdi Ur. _<Değişiklik kaç defa olmuşsa tarih ğişıklık ıçın (değl~klığın tarihi, ~b~~ı fuzu altına almağa çalışmış, bu sa-
duymuş ve hiç bir kelimesini kaçır- aldı şzötürdü galiba ... Gençlerin zihni Manisa vilayeti Parti teşkilabnl teftiş sırasıyle yazılacaktır.) . . . . ve aynlan yerlerın nerelere verıldıgı hada hayli de muvaffak olmuştur. 
mıyarak tamamiyle anlamıştı... o}'llak bir tekne gibidir ... Hafif bir eden Parti müfettişimiz B. Galip Bahtı- 3 - llk kuruluıta merkezı ncresı ıdi, 

1 
ve alınnn yerler~ nerele~de.n nlın~~ı, Demokrasiler tehlike yaklaşınca, 

Bu adamlar arasında bir az yaşlısı yel, onu alıp enç;inlerin ortasına at- yar Göker bugün İstanbula hareket ede- shon~dtaanihmteerkczi değlşmdiş:C: nt'e ·sıe~eptile~ 1 aant '~~·kkaza, ti~l yetav~hkoy asldlarl )ı &o&- uzun yıllar gösterdikleri kayıtaızlı· 
k . . d t b'I . d p . . 1 . angı r ve nereye egış ırı rnış r. 

1 
erwne sure eve rı sıra ye ayrı ğın neticelerini hisseylemişler, mu-

gencine: ma ıçın ~eter e dar ard ı. e ... k ak cck~r". Izmir merkez.in e. b~ı ışkieldrı, (Değişiklik kaç defa olmuşsa tarih sıra- ayrı cedvellcr yapılarak bağlanacaktır. kabil tedbirler almağa tevessül eyle-
- Gelen kayıktakileri tanıdın mı~ Gençlerın başın a arma av Partının çalışmnsı en emın ır ~e e 

mişler ise de maalesef muvaffak ola-
diye sordu... veli eser ... Ah bu yel, neler yaomaz>. tanzim edilmiş bulunmaktadu·. p f k 

- Hayır... Bazı defa insanı en büyük tehlikele- İzmir parti mnfettişliği mmtakasına ası· orunma mamışlardır. Bugün ne Türkiye ve 
P · ne de diğer Balkan devletleri, ne ln-- Yazık sana ... Ben sen yaşta re, hatta ölümlete kadar sürükler ... dahil vilayetlerin hepsinde yeni artı 

iken lstanbulun bütün güzelleri, şair iste ben de Margarita yüzünden az başkanlan seçilmiş ve İlyönkurul ku- giltereye ve ne de F ransaya toprak 
Bakinin beyitleri gibi tamamile ezbe- k~lstn postu kavbediyordum ... Mar- rullan faaliyeti memnuniyet verici bir mahsullerini satamamaktadırlar. 

kiıd ı..~ .... ı ... _: ... ,.. Hususi metodlarla ve oldukça mü-
B MUf uı. B Gali Bahti G kenn him fiyat farkları ile Türkiye ve Bal-

rimde idi... Daha uzaktan görünce garitaya tesadüfüm neticesinde beni §C • e .&UA~ ....... ~ • • •• • z h • ı • ı k 
kim olduklannı derhal tanırdım... u i.qte böyle lcayıkr1lıila kadar sevketti.. e.~ . p yar o e ı r 1 gaz ara arşı 

r İstanbulda .ıı.......... kadar kal kanlardan Almanlar mal almakta ve kayı1'.takil~.r müftünün (•) kızı Aki- Dinliyeceksen artık hikayemin aon •& .......... aonuna .ı:;;. - l 
le hanımla, onun küçük kız kardeşi- kısmını anlatıo bitireyim ... Nasıl ia- ması ve eylQI iptidasında gelerek ~e~ mütekabilen Alınanlar mal annı sat .. 
d' • • 1 ~ .,. vilayetlerde teftişlerine devam etmesı t tb • k t d d • maktadırlar. Bir kelime ile B°"lkanlar ır... ter mısın evıatr... ukarrerdir a } a evam e ıyor siyaseten Demokrasilerle, ikhsaden 

Yanındaki yaşlı kadın da dadılan- Küçük Mehmet düstüğü dalgınlık- rn · -•- de Totaliterler ile menfaat birliği vü-
dır... tan kurtulmuştu ... Hızır dayıva: K b cuda getirmiş bir vaziyettedirler. Fa-

- Akile hanım, nasıl bir kızdır?.. - Anlat baba, İf4te seni dinliyo- am iyo ou·· n, Itfaı·yede yapılan tathı.kat çok kat bu vazivet gavri tal:iiidir. Sivase-
- lstanbulda ondan daha güzel rum, diye cevap verdi... mu·· d u·· ru·· mu·· z . tin temeli iktısadi menfaat birliğin-

bir kız bulunduğunu hiç zannetmem. -Kendimi o zifiri karanlık yerde verim )j neticeler verdi dedir. 
Kız kardeşi ve bu yaşlı kadınla bir- bulunca, bana övle geldi ki, artık ya- Mııvalıfıafen Ratayda Bununla beraber Totaliterlerin 
Jikte sık sık Kağıthaneye ~~liyorlar .. şamıyordum ... Burası şüph~siz b~r l1GZİfe görecel:ı Dün ö~leden sonra pasif korunma ve· hazları üzerinde tecrübeler yapmıılar ve çok earih olan istila politikalan kar-
Buraya gelmekten başka hır kusur- mezar olacaktı ... Acaba topra'tmı dı- İzmir kambiyo müdürü bay Mehmet gaz kuralarıntı devam eden Tilkilik parti itfaiye müdürü B. lbrahim Günay tara- ~sında emniyet ve istikla11•rinin teh· 
lanna rastlamadım ·· t'' dı~ · kl ..J m fından da lcendilerino bu hususta aynca ... ve us une uzan gım yerı yo · acıı ·· Şilkrü Toksoydan maliye vekwetinden ocağı mümessili ve üyelerinden mürek- 'ikeve düseceğini p:Ören Türkiye ve 

Ben onun babasının yerinde ol- Baktım, topral:tan daha kuvvetli bir hemen Hataya hareket etmesi lüzumu- kep kalnbnJık ve güzide bir halk öğret• izahat verilmi~tir. Bu ziyaretten istifade Balkan devletleri her ıeye rağmen 
b raya ~ı 1 ı·ne hı"ç razı ol dd V d- d''--"" eden kurs müdavimleri her lzmirlinin sam, u e- me er • ma e... e um uz.ou... na dair bir emir almıftır. menleri B. Necati Çiftçi ile birlikte itfa· Demokratlar cephe.inde yer almakta 

__ ..ı T k d h · d h b' ba ş krü b' göğsünil bihakkin kabartacak derecede mazaım.... opra tan n a zıya e ta ta ır Haber nJdığımwı göre Y ü .. ll' • k · 'd k h' ı· ı hak tereddüt göstermemis1erdir. 
Sen d h ? K ı.ve mer ·ezme gı ere :ze ır 1 gaz ar ·- mükemel olan itfaiye teşkilAtımızı gez· 

- • c amma yaptın a ··· a- döşemeyi andırıyordu... Mezarıma buçuk ny milddetle muvakkaten Antak- . . . . . . lngilterede Balkanlıların iktıaadi 
dınlann bır az hava almalanna da h d" d'kl · h' ld w d d" · · ı · ı ı ı caktır B kında kendılerıno verilen hılgilenn tat- mişler ve kumandanın teşkillt halckında 1 l ta ta oşe ı crıne za ıp o ugum ya n ovız 11J eny c meşgu o a · u b ka da ha b 1 1 dır vaziyetlerinin tanzimini üzerine a -
müsaade ebniyccck misin? ... işin bu için ahretin nasıl bir yer olduğunu sabah Afyon tarikiyle Ankaray:t hare-1 i tın zır u unmuş ar . verdiği izahatı dikkat ve hazla dinlemiş- mı~tır. lngiliz firmaları Alman me-
kadar ilerisine gibnck, arbk insafsız- anla

1

mak merak.ıle etrafa '-ulak ka- ket cdecc:ktir. Kursa devam edenler, itfaiye merke- ler, yapılan muhtelif alarm denemele· 
~ todlarma ayak uyduramıyorlar. Ya-

lık olur... barttım ..• Dı.şarda hiç dinmiyen bir -*- zinde muhtelif tip maske ve oksijen ci- rini büyüle bir alaka ile seyretmişlerdir. oılan tesebbüsler, şimdiye kadar hep 

- ~lum .. böyle deme ... _lstanbu- uğultunun dolal?tığı seziliyordu ... Ve İ~ari ~ısım riyaseti B b. "k b menfi netice vermiştir. Lakin bu 
lun halı malum •.• Halk, hır kadını meçhul bir cismin arada sırada meza- Ankarada polis enstitüsü ihtısas kıs- u, ır sut aste enzi yor mevzu o kadar da izam edilecek bir 
bir az serbest ve seyir yerlerine böyle rımın dıvarlarına çarparak onları nuru birlncllik1e bitiren ve İzmir emni- iş değildir. 
sık sık devam eder bir vaziyette gör- sarstığını duyuyordum ... Kendi ken- yet amirliğine tayin edilen B. İbrahim K •• ı A t • b • K A • 1 • v İngiltere normal ticaret şartlan te-
dümü, aleyhinde söylemedik laf ko- dime galiba sual melaikeleri geliyor Ülgen İzmir idari kısım reisliği vazife- oy {a ı ı amı 1 agır cssüs edinceye kadar otuz milyon 
rnaz. .. Bir doğruya bin yalan katar .. dedim .•• Ve onlan karşılamak için sine başhımıştlr. tn~liz liralık bir fec:lakarlığı ~öze al-

Bunu ela teller pullarda ortalığa ya- ayağa kalkmak niyetile yerimden . -- tt ı d ı -lırırsa Almanyanın Balkanlarda ik-
yar... kımıldanmak istedim... lllı Arpa ve Bağda~ $ Ure e yara a J ar tısadı faalivetine de son verdirmek 

. Halkın diline bir düımc. .• Aley- Fakat tıe mümkün ... O kadar hal- mahsuJJerl miimkün olacaktır. 
hinde uyduru~ . yalanlara, acaba siz ve mecalsiz bir vaziyette bulunu- Yeni mahsul arpa ve buğdayın bu- Günde milli müdafaası için iki 
bunlar gerçclmıı diye, en sonra sen yordumkide~ilayağakalkmağa,ye- günlerde borsaya getirilml?Sine intizar Meçhul sesin ve tabancanın 'llilyonİmrilizlirasuarfedenbirdev-
de f8f8I' kalımn... rimden kımıldanmağa bile iktidanm olunmaktadır. Arpa mahsulU bu sene 'etin menfaatlerinin kuvvetini arth-

Kızının aleyhinde söylenen sözler kalmamı~b... bereketlidir. Buğday rekoltesi de geçen h • b• h • t} mcak siyasi ve iktısadt menfaatleri 
bizim müftünün haysiyetine, tcrefi- o dakikada kuru bir yaprak kadar seneden daha müsaittir. Sa 1 1 e e Dl m l ye e aran 1 y O r ~ir nokta etrafında birle.•tirecek bir 
ne dokunmaz mı?... bitkin, dermansız bir halde idim... Borsnya ilk ru·pa ve buğday mahsulle- ödemişin Kiraz nahiyesinde şayanı uzaklaşmışsa da köy katibi yatağından lıareket icin yılda otu:z: milvonhtk bir 

Bunu bir tarafa bırakalım ... Böyle Beynimin içinde müphem bir takım rini. ~edenJ~re borsa. ta~tnamesi dikkat bir hlidisc olmuştur. Hadise hak- kaJknıı_ş ve nahiye mUdürilnUn kendisi- fed~ltarlıktan kaçmmıyacağı şüphe-
yerlerde dolasan bir kadın ikinci bü- d' 1 .. h 1 d l d mucıbınce hediyeler vcrilecektır. kındn mahallinden verilen malQmat cöy- ni istedig-inl sanarak sokağa rıkm•.,tır. sı'zdı'r. • • en ı~e er, şup e er o ac;ıyor u... ll 11 "'$ 

yük bir tehlikeye daha maruzdur... A~m zamanda maddi bir takım -*- ledir: Knmil nahiye müdürünün nezdine gitti- Netekim denizler üstii ticaret odn-
Ocak azgınlan (1(.) her yerde bin tür- tStıraplar, rahatsızlıklar da duymakta Hata ·ın Hassa Kiraz nahiyesi köy kfüibi Polis oğ- ği sırada arkasından tabnnca ile Uç el lan emr•ne altmıs milyon sterling 
lü rezalet çıkanyorlar... idim ... Bir insan öldüP,ü takdirde malmüdür!üğdi lu Kamil evvelki gece evinde uykuda ateş edilmiş, çıkan kurşunların UçU de vererek Balkanlardan toprak mRhsu-

Mese]a kayıkla geç vakit döner- maddi artık hiç bir acı duymaz ..• Bu- Dikili lr.azası malmUdürü B. Mustafa olduğu bir sırada kapın sert sert vurul· isabetle kendisini ağır surette yarala- lü mübayaası için faaliyete Reçilmesi 
ken, müftünün kızlannm bazı edep- nun böyle olması lazımgeldiği halde, Sümer Ha1:1~.v~n~.etine ":1ğlı ~~ ~- muş ve bir ses: l mıştır. kararını İngiltere almış bulunuyor. 
sizler tarafından bir tecavüze uğra- bilakis ben kafamda, vücudumun znsı malmUdurluğüne tayın edilmiştir. - Kamil, seni mUdUr çağırıyor, çabuk Yapılan tahkikatta bekçinin böyle bir Bu karar hemen tesirini de göster-
malan muhteme1 değil midir .... Va- her tarafında müthiş, dayanılmaz ......................................... gel, ben bekçiyim! demiştir. 1 şeyden haberdar olmadığı anlaşılmıştır. mistir. Yugoslavya ve Bul<?aristan 
kıa kayıktaki dört kürekçi güçlü kuv- ağrılar seziyordum... E Gelenler' Gideni er 5 Sesin meçhul sahibi derhal oradan Bu suikasdi tertip eden aranmaktadır. Balkanlara açılan bu krediden isti-

tl. - - - lar ma her tehi. u _ -- 1 k •••••••••••••••••••••1
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•• f d 1 b'J k · r ~ d h ve ı gorunuyor am • ı- .rıaaıh, o karan ı yerde, fikrim Denizli b B Yusuf Başka ıet a e ey eye ı me ıçin ı..un raya e-

keyi hiçe sayan gözü pek bir çok şüpheler ve korkularla dolu· maddi Denizlid m~ usu t . kAı ı· Uf ttişi• ~ V A R D A 1 Aile namusuna dil vetler göndermişlerdir. Balkanlann. 
haydutların ötede beride dola~hkla- ve manevi nlhatstz, muzdari~ bir va- . d Ben.Ali c.areH d vcs" etı' mğl e M e-r- Dünlı .. ' bııgünlıü 11e 1 uzatan,,,,. adam Demokrasilerle iktısadi münasebetle-

b. - . 1 k . . . . . rın en . ay ar .. a çıo u e "..,_ Jıl j ftU Kar tinada Halil Rif t dd 
rını ve ır avın uzerıne atıma ıçın zıyette epıce bır müddet kaldım.. sinden, Ka~ müddeiumumisi B. Hüseyin ... -.-.• n zm f' pa11yo an a paşa ca e- rinin siyasi menfaatlerle muvazi bir 
fırsad koUadıklanm da hesaba kat- Her ne kadar bu zamanın devamı Şevki Kaştan İzm1re gelmişlerdir. Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün sa- cinde bir hfıdise olmuştur. sekle konulması belki Bulgarlarııı 
mak lazımdır... müddetini kat'i bir eurette tahmin -------- bah fuar sahasına giderek fuarın inşaa- Hasan Özcan adında bir adam, ayni bile siyasi vaziyetlerini dcğiştirmeğe 

Böyle bir takım muhataralarla kar- edememekte isem de bunun bana bir tına ~t faaliyeti gözden geçlrmlştir. . y~rd~ oturan evli bir kadının kapısına amil olabilir. Yeter ki çalı~ma metO" 
şılaşmaktansa, kadmlann evlerinde runr uzun ve sonsuz gclcliğini söyliye- M üess it bir ö 1 Ü m cDilnkU, bugUnkU ve yannk:i İzmir• g.ttmiş ve .= du müsta~len tesbit edilmiş, AJ .. 
oturmalan, rahat rahat köşelerinde bilirim... pavyonu, geçen seneki Türkiye ticaret ~:~e tanı§tı~, bana bir kaç de- manyanın teklif ettiği fiyatlara uY" 
yaşaması daha muvafık değil midir?. Bir aralık mezarıma doğru yakla- h&bt'rİ odktıralan pavyonunu tamamiyle kaphya- fıas d senlg~~~~~:· UBud akşambelderiın~at gun olarak lngilterenin prim ile ta1' .. 

G · k ha b' k k l · d h d H ca · e naın.anenın on n e · · ed .. · E' } k _ı. ... encı: şan a ır ta ım aya ses erı uya- Sulu an civann a üsnü ._ __ , d . tçilere .. __ , G im k h ..... rı sö 
1 

. vıve ecegı ırma ar topra mzur 
H kı_ d' k h L k b. ka dah ta b" k k Ö öd · ı· · th · 1Zill1l' pavyonun a, 2.1yare w:v""' e ezsen ocana er.,...,. Y erım.• 11 · · · "ba ha l b'l 'p .. - a ııı:ın var, ıyere ya~ nrg;a- ra ır t a ar n ır or u ve z emış ı tıcare anesı sa- edilmek Uzcre resimli bir broşür hazır- Demek suretiyle tehdit etmi§tir. Suç- su erımızı mu yaaya ş ıya ı sı 

daşını tasdik etti... ~önül üzüntüsü içinde kulak kabart- hibi Hüsnü Özödemitlinin an- lanmaktadır. lu yakalanınIJtır. ler. . 
Ve Akilenin sandalı, i te tam bu tım. .. Bu 8C8ler yak1aıtı yaklaştı.. sızın vukuu vefatı üzerine bir Tekrar eclıyoruz. 

sırada, küçük Mehmedin oturduğu Mezarın ti yanı bapna gelerek bir- çok ahibbası ve müfterileri lktısadi ve siyasi menfaatlerin~ 
yerin önünden geçmekte idi... denbire durdu... tarafmdan gerek bizzat ve l,irbirjne muvazi olarak vürütHlrntfl 

Delikanlı, i.§ittiği sözlerin uyan- lste bu kapının kurcalanmasından gerekse posta ve telgrafla va- kat'i bir :r.aruret halind;dir. BüyUk 
dırdığı derin bir merak ve alaka ile ve demir bir ıiir~ünün yerinden oy- ki taziyetlerine ayrı ayrı mu- ve hayati menf atler öninde bu za-
sandala baktı ... Ve yaıh kadınla ilci natılmasından hasıl olan madeni, kabeleye imkin bulamadığı· ruret ;ı,,....,.1 ,."':1ı-.m,."'. ... 
genç kız üzerinde dolapn gözleri, keskin bir takı"TI giirültüler... mızdan bu satırları tavsit ey· ffAKK! nl!AKO~LU 

1 le dik. =--
Alcilenin gözlerile ka?Jllaşarak. bir- Birdenbire. sanki bir kap açılıyor- Bu müessif ölüm dolayısiyle 
denbire orada ilişti kaldı... mu gibi bir hareket peyda oldu... mağazanın bet gün müddetle 

Her ikisinin gözleri arasında vu- Acaba bu gdenler kim} ... Bunların matem olarak kapalı kalaca· 
kua gelen bu temas yanın dakika an- cehennem 7.a~nileri olması ihtimali- ğı Ye bef gün IODJ'& eskisi gibi 
cak sürmüştü ... Fakat tesiri öyle k.o- ni düşündüm... iflerine devam edeceğini a-
lay kolay zail olmadı... Evet ... işte onlar ... Gelenler. cc- yın müşterilerimize saygılan-

henncrn zebanileri idi... mı:zla bildiririz. 
(

4
) Şeyhülislimın memuriyetinin Refikası 

diğer bir adı da müftüdür.... .. BirMEDI.. l.eman 
(. y enicerilerdir. 

Her Akşam 

Caz ve Klasik Müzik 
izmirin emsalsiz. ıurubunu modem bir bahçenin Ye§illikleri arasında 

seyretmek ve cn!cs mezelerle buzlu içkiler içmek için ycgioe yerdir. 

Satı Irk 
B vraklıda Bülbül sokağınd~ 

on iki numıoralı manzanı~ı srııt'ft'l 
"!Üzel ve r.t'k ap~1Am yedi odalı 
bh· PV sab1·f,.hr. T,.1;,,1 ...... j,, ~p,7et~ 
miz baş muharriri Hakkı Ocakog
luna müracaatlan. 
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Yeni Hatay valisi 
Coşkun tezahüratla karşılandı. Hami

diye 23 Temmuz şenliklerinde 
bulunmak üzere Iskenderuna gidiyor 

l'stanbul 18 (Telefonla) - Yeni Ha- ana baba ve kardeşlerini ana vatan ço- sayın Saydam hlikümetine şükran his
tay valisi aaat 17,50 de Payasa muvasa- cukları hiç bir zaman hatırlanndan çı- !erimi huzurunuzda arzetmekle vaz.ife
ltt eylemiş ve orada binlerce Hataylı karmamışlardır. Ve bugün tek bir vü- me ve cünıhuriyet kanunlarını Halayda 
. tarafından merasimle karşılanmıştır. cutta birleşeceğimiz hakkındaki ümit tatbike başlıyorum. 
ıtenı valiye I.skenderunda çok sıcak bir kuvvetinden hiç bir şey kaybetmemişti. Ferdi, ailevi ve zümrevi hiç bir imti
lar§ılama merasimi yapılmıştır. B. Ce- Kırk asırlık Türk yurdunun ana vatan- yaz tanımıyan teşkilatı esasiye kanunu
tad Açıkalınla Fransız ricali karşıla- dan ayrı kalmıyacağı hakkındaki gür muzun tek safda topladığı bütün vatan
illada hazır bulunmuşlardır. sesin akislerini ve siz Hatay çocukları- daşların can ve mal, emniyetleri Cümhu-

'Vali Iskenderunda bir müddet islira- nın da iştirak ettiğiniz milli mücadele riyet kanunlarının zımanı altındadır. 
hatten sonra Antakyaya hareket etmiş- safhalarını bir dakika hep beraber ha- Her §eyden evvel size Türk cümhuriyeti
tir. BeyJAn kazasında 41 inci fırka şe- tırlar ve öğünebiliriz. O gür sesin sahibi nin adaletini ve Türk inkılabının esas 
hiUeri Abidesine bir çelenk koymll§ ve ve vatanın kurtarıcısı Ebedi Şef Atatürk kaynağı olan cümhuriyet halk partisinin 
heyecanlı bir nutuk söylemiştir. l ikınci teşrin 936 da ayni kuvvetle, ay- altı umdesini getiriyorum. Bütün vatan· 

Antakyaya varan yeni vali orada da ni gürlükle Hatayın ana vatanın ayrıl- daşlar her türlü endişe ve düşmanca pro· 
eoşkun tezahtlratla kaılı1nnınıştır. maz bir parçası olduğunu, milli ve haklı pagandalardan azade olarak müsterih ve 
yarın Antakya belediyesi 18 kişilik bir dava olarak medeniyet alemine bil-

btr cümhuriyet havasını emerek işlerine, 
%.lyafet verecektir. dirmic::tir. O anda Türk vatanının bükü- k1 d v d 

"$ güçlerine devam edece er ir. atan aş-23 Temmuz şenliklerine iştirak edecek met mesuliyetini şerefle ve muvaffakı-
ol- lann bugüne kadar geçirmekte olduklan 

'<lll Hamidiye mektep gemimiz yarın yetle omuzlannda taşıyan Milli Şefimiz 
lııkenderuna hareket edecektir. büyük İnönü davayı milsbet ve Türk hayatın daha müreffeh, daha mesut bir 

n_ta ıt t kiIAt J ta · seviyyeye isali cümhuriyetin feyiz verici 4:ıa Y ma eş " memur an ym milletinin arzusuna ve Türk - Fransız 
.Milrniştlr. Yalnız defterdarın kim ola- umdelerindendir. Hataylı vatandaşların dostluğuna uygun kat'i bir neticeye, ya-
tağı henilz malfun değildir. bilaistisna ve her hangi bir şekilde olur-ni ana vatana ilhak, sonuna ulaştırmak 

Beylful, 18 (A.A) - Hatay valisi bay 
SUkru Sökmensüer vazifesine, BeylAn 
GUlıeda Abidesine çelenk koyduktan son
ta söylediği §U nutukla başladı : 
Sayın Hataylılar! 

!arsa olsun fikren, bedenen iztıraba düşazmiyle harekete geçmiş ve bugünkü 
melerine asla meydan verilmiyecektir. parlak zafer o hnrcketten doğmuştur. 
ileri bir saadetin refaha namzet Hataylı Şehit Mehmetçikler .. Ve onların ana 

baba ve kardeşleri; Sizler işitiniz.. İşte vatandaşları hangi sahada olursa olsun 
ana vatan sizi kucakladı ve bağrına bas- istırba tıevketmek istiyenlerin akıbeti 

hüsrandır. Bütün Hataylı vatandaşlar tı ... 
Cihan savaşı sonunda bu güzel top- Sayın Hataylılar; bilmelidirler ki, cümhuriyet kanunlarının 

taklar anavatan bünyesinden haksız Geçmi:ı: ıztıraplı günleri artık unutu- icaplarına uymak demek hür ve mesut 
0laralı: koparılmıştır. Bu ayrılışı biz, ana nuz.. Kahraman Türk ordusu sizi de bir hayata kavuşmak demektir. Sizlere 
"atan çocukları hiç bir zaman kat't ve içine alan büyük vatanın ebedi koruyu- cümhuriyetin bu hür ve mesut havasını 
dairnt addetmedik. Bu güzel yurd par- cusu ve bir daha gemiş felaketlere mey- teneffüs ettirmek ana vazifemizdir. Bu 
Ç&sının zahirt iftlrakının muvakkat ol- dan vermiyecek teminattadır. İşte bu vazifenin pürüzsüz ve inkıtasız görülece
du~na bir gUn Hatayın tekrar ana teminat bütiln ıztıraplann bir anda si- ğinden emin olabilirsiniz. Her kuvvetin 
'btınyeye bağlanacağına kani bulunu- linmesi için yegane kuvvettir. ve her zaferin yegane kaynağı olan Tür
)orduk. Esasen 1921 itllMı bu kanaati Hatay . zaferinin ilk müjdecisi Ebedi kiye büyük millet meclisi ve onun kanun
l'alnız bizde değil, dostumuz ve müttefi- Şef Atatürkün manevi huzurunda hür- lan vatandaşların hakları mal ve can ma· 
khnız Fransada da daha o zaman uyan- metle. ve tazimle. eğjlirken bu zaferin suniyetleri için en sağlam ve güvenilecek 
~ bulunuyor, bu itilifname ana va- bUyük başbuğ ve kahramanı Milli Şef baslıca teminattır. 
ta.nm Hatay Uzertndeki ebedi ,.e bu alA- İnönil ve bu zafen nazır yan ~yast ınu- Hatay vatandaşlarını cümhuriyet ka
kasının Fransa tarafından da tasdik edil- vaffakıyetin funili sayın Başvekil Refik nunlarının bütün icaplarına kendilerini 
iniş olduğuna daha yirmi sene evvel vu- Saydam ve hllkilmetine ve bütün mu- uydurmağa davet eder ve sözilmç ni-
lı:ua gelmiş heyecanlı bir delilidir. vaffakıyetlerin ana kaynağı k_ahraman 1 hayet verirken Hatay vilayetinin kurul-
Sayın Hataylılar, asil Türk milletine ve ordusuna sonsuz duğunu ve Hntay valisi olarak işe baş-
lfatayın bUyük Türk vatanından ay- tazimlerimi sun~akla bahtiyarım. ladığımı ve mesaimin vatandaşların re-

hldığı gün bu iftlraka riza göstermiye- Sayın ve kahraman Hataylılar; fah ve saadetlerine hasredeceğimi beyan 
~k hayatlarını feda eden aziz Hataylı Bu güzel esere ve Hataylılara cilmhu- ile kahraman Hatay halkını hürmetle 
lehitlerimizin manevt huzurlarında hür- riyetiİı ilk valisi olarak seçilmiş olmak selamlarım. Hatay zaferi hepimize kutlu 
bı.etle eğilirim. Bu ulu §ehitleri ve siz bahtiyarlık hisleriyle aziz Milli Şefe ve olsun .. 

Sa tiye 
tahkikatı 

'----tr---
~uçlular önümüzdefıi 
ltafta muhalıeme 
edflecefıler-

-*-ı ... İstanbul, 18 (Hususi) - Satiye binası 

Fransız 
--t.ı-

Generali Çubuk 
barajında 

lstanbul 18 (Telefonla) - Fransız 

generalı öğle yemeğini bugün maiyyeti 
ile Ankara Palasda yemi§tİr. 

General Hutzinger bugün öğleden 

sonra çubuk barajını gezmi~tir. 

Istanbulda 
----tr,---

Ası lan katil 
lstanbul 18 (Hususi) - Bugün saba

ha karşı Sultan Ahmet meydanında ası
lan katil Çatalcalı Ali son dakikaya kadar 
soğukkanlılığmı muhafaza etti. Hüküm 
infaz edilirken binlerce kişi hazır bulun
du. Hatta halk arasında bir çok da kadın 
vardı. 

lstanbul 18 (AA) - iki kişiyi ta
ammüden öldürmüş olduğundan dolayı 

r:········································ı 
il' Ban düşünceler: 
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: 
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Şim<li de 

Velespitler haJlıın 
huzuruna göz 
fıoyduJar •• 

• • • • • • • • • • 

Belediyemi~ ve halkımız 
yollmda ıerbeılçe yaya yü
Tiinmeıini lemin makıadiyle 
tTetuvmların inıaaına büyük 
bir ehemmiyet atlediyorlm. 
Bilhaua Y aldm semtinde 
münakalatın fazlalığı, yaya 
giden halkı bir çok tehlikele
Te maraa: bırakıyordu. Yolan 
darlığı da tTeluvaT infa.ını 
hayli giiçleıtiriyorda. Hatta 
evvelce düfüniilmemiı bir 
iıin ıonTadan yapdma.ı ev 
ıahiplerine mühimce bir kiil
f et te tahmil ediyoTdrı . 
F plıat yaya yolcuların luarı

ru adına .belediyemiz bu ifİ 
ehemmiyetle takip etti. Hal- • 
kımız da fedakarlık göıterdi. 
Tretuvmlar yapıldı. Lôkin 
meıele bununla halledilmiı 
bulanmadı. Şimdi yola ıığa
mıyan ( ! ) veleıpitli gençler 
bu tretuvarlara musallat oldu
lca. TretuvarlaT Ü%erinde ve
leıpitlerle dolCJfıyorlm. Bu 
ıuretle halkın haz.ur ve emni
yetini ıelbettikleri gibi bir ne
vi .harfendaz.lığa da veleıpit
lerini vasıta kdıyorlar. Y alıla
rua bir kıamında veya doktor 
Mıatalabey gibi genif tretu
varlı caddelerde dolaşan genç 
kızların üzerine veleıpitle yü
rüyerek onları korkutuyor ve 
genç kız.laTın tela1 ve korku
larını kendilerine alay mev
zuu yapıyorlaT. V elespitli 
geçlerin yaptıkları bu hare
ket hem halkın emniyet ve 
huz'urunu boz.makta ve hem 
de gençliğe yakışan terbiye 
ve edep melhumlarına aykı-
rı düfmektedir. Tretuvarlar 
yaya gidenlerin hakkıdır. 
Oraya başka vasıtaların te
caoüze hakkı yoktur. 
Bu mevzuda belediye ve em

n;vet memurlarına düfen va
z.iİe tretuvarlar üzerinde ve
lespitlerle görülenleri derhal 
cezalandırmak ve hatta ve
les itlerinin numaralarını is
tirdad ederek onları yerinae 
kullanmaaım bilmedikleri bu 
vasıtayı kullanmaktan men
e,vlemektir. 

Belediye reiaimizden ve em
niyet müdürlüğünden alaka
dn.rlara P,ereken emirlerin ve
rilmesini ve bu emirlerin sıkı 
bir takibe tabi tutulma.mı is
tiyoruz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --- - -----------

Başvekil 
Karamürselde 
halk arasında 

Yalova, 18 (A.A) - Başvekil Dr. Re
fik Saydam bugün Karamürsele gide
rek memurin ve halk ile temasta bulun
muşlar ve dileklerini dinlemişlerdir. -·-Adana 

~· etrafında sorgu hAkirnliğince uzun 
~andan beri fasılasız surette devam 
'den tahkikat tamamlandı. Tahkikat 
dosyası, milddeiumumiliğin de mütalaa
~Yle bugUnlerde mahkemeye verilecek
tir. Davaya önUmüzdeki hafta ağır ce
tada başlanması muhtemeldir. 

Maarif Şôrası 
Ankara, 18 (Telefonla) - Maarü Şu

rası komisyonları bugün de çalışmala-
idama mahkum edilmiş olan ve hakkın- PAR İ · · · 
daki karar temyiz mahkemesile büyük r MVFE]'J''J'IŞJNIN 

- -!'- -

Adliye Vekili 
Istanbulda 

S lstanbul 18 (Hususi) - Adliye vekili 
· F'ethi Okyar bugün Ankaradan geldi 

"t doğJuca büyük adadaki evine gitti. 

--tr-

T arhan vapuru 
Çanakkalede 

l' lstanbul 18 (Telefonla) - Alman· 
ı~da Yapılan Tarhan vapuru bugün saat 

de Çanakkaleye varmıştır. 

-*Ateıtürk günü 
J\.tG~7ede 18 (A.A) - Bugün Ebedi Şef 
ili aturkün kazamızı şereflendirdikleri-

11 b . 
bay k eşınci yıldönümüdür.. Gerede 
lığ ra 1arla süslenmiş, Halkevi meydan-
1 ... h~nda ınemurlar ve büyük bir halk küt-
- 1nin · · Sok ~tırakiyle toplantı yapılmış, bir 
~ hatı~ler tarafından sözler söylcn
tı.r j ı\tatürke ait ölmez, unutulmaz ha-
~~r Yadedilmiştir. 

dan gleden sonra spor kulübü tarafın
ltaJa bugünün şerefine atletizm müsaba

rı Yapılmıştır. 

Gece ~hir elektriklerle süslenmiştir. 

nna devam etmiştir. millet meclisi tarafından tasdik edilmiş 'J'E!'KİKLERJ 
--*-- olan Çatalcalı küçük Ali. bu sabah saat Adana, 17 (A.A) - Parti müfelti~i B. 

İNGİLİZ • RUMEN üç buçukta Sultanahmet meydanında Has~ ~eşit Tankut bugün şehrimize 
Ticaret aiılacmasının asılmak suretile idam edilmiş ve cesedi gelınıştir. Müfettiş, bugün Partide ya-

~ pılan irtlına · t tm' tir B · · tni saat sekize kadar asılı bırakılmıştır. ll • • a rıyase e ış · u ıçtima-me ••• _ _ ~ ._ _ da, Parti ıdare heyeti reisliğine avukat 
Londra, 18 (A.A) - İngiliz - Rumen R ~ A yy ARE Fahri Uğurlu ve Adana Halkevi reisli-

ticaret anlaşması metni, anlaşmayı me- E ı .. w:'I o••cT•• ğine Parti idare heyeti Azasından Nev-
riyete koyan kararname ile birlikte in- "' 4l/jZ• l\hp u.. zat Güven 5 'lmişl d' 
tişar etmiştir. Rio de Janeiro, 18 (A.A) - Rio de eçı er ır. 

1 Janeır. 0 ·1 M' · d b' t ''be B. Hasan Reşit Tankut, Mersine git-Anla~ma, Romanya hükümetinin ngi- ı e ıamı arasın a ır ecru ·.,+;,. y hr" . .. 
dil Uçuşu ''apmakta olan Beechraf adında- :rnı,..-,d· kannti şe ımıze donerek Hata-liz hükümeti tarafından garanti e · e- ., 

İn ki A .k . Ri d J . ya gı ece r. cek beş buçuk milyon giliz liralık ha- merı an tayyarcsı o e aneıro 

zine bonoları ihracına salahiyet vermek- körfezinde denize düşmüştür .. Havala- -*-
tedir. nır havalanmaz sukut eden tayyare bat- Samsun ve Sivasta 
Anlaşmanın iptal edilerek yerine ka- mıştır. / / / ... k • 

im olduğu 1938 tarihli tediye anlaşma- Tayyarede bulunmah-ta olan pilot ile Se e a eft 
sında mühim değişiklik yoktur. Klea- Amerikan atascmiliteri kurtulmağa mu- - BA$TARAFJ J iNCi SAHiFEDE -

{ · · ı · k 1 lıkl "affak olmuşlardır. riikledi. Zararın yüz bin liradan fazla ol-ring o isı vasıtasıy e yenı o ay arı • 
_ _.___ duğu tahmin olunmaktadır. Yagwmurlar ihtiva eylemektedir. v 

--&- • BUT }E ·N ve seller Sivas havalisinde de mühim 
MACARİ !'ANDA Av AM li AMARASIN· tahribat yaptı, Sivasta üç ki§inin boğul-

H Dl'rER DAKI' BEYANATI duğu haber veriliyor. YA 11 IJ.I ••• 

Budapeştc, 18 (A.A) - Maliye nazı- Londra, 18 (A.A) - Butler Avam ka- · · -*-
rının emri mucibince bütün Yahudiler, marasındaki beyanatında, Viyanadaki 1 GIL JEREYE 
milll piyango bürolarından ~ıkanlmış- baş konsolos \'Ckilindcn gelen 12 tem- Gidece ' ola 
lardır. muz tarihli bir raporda iki İngiliz teba- Fraıusız tayyareleri 
Budape.şte, 18 (A.A) - Kassa kilise- asının tevkifi hakkında ma!Umat veril- Paris, 18 (A.A) - Hava nezareti, İn-

sinden çalınmış olan artistik eşyanın beş diğini bildirmiştir : Mis Church ve bay giltere üzerinde yapılacak bir ha\·a sc
Slovak tarafından çalınnuş olduğu zan- John Lennot, işte 40 kişi methaldar ol- ferine iştirak edecek olan Fransız tay
nedilmektedir. duğu için bunların tevkifi sebebi ilan yarelerinin ne mikdarmın ne de bu se-

Bu sirkatin esrarengiz siyasi saikleri edilmemiş ve kendilerini ziyaret için feri icra edecekleri tarihin tesbit edil
bulunduğu, çünkü çahnan eşyanın men- mezuniyet verilmemiştir. miş olmadığını, ancak böyle bir seferin 
şelerinin Slovakya olduğu tn'J.ımin edil- Hariciye müsteşarı bu hususta te~eb- icra edileceği haberinin doğru olduğunu 
mektedir. büste bulunulduğunu bildirqıiştir. bildirnıektedir. 

SON HABER . -

Milli Şef ay sonunda 
Istanbula şeref verecek 

Ankara 18 (Telefonla) - Milli Şef İnönü bu sabah lstanbuldan 
Ankaraya dönen Büyük Millet Meclisi Reisi AbdülhaJik Rendayı öğ
leden evvel köşkünde ziyaret etmiştir. 

Ay sonlarında Istanbula hareket edecek olan Cümhurreisi lnönü
nün bir müddet F1oryada k'alarak istirahat buyuracakları ' haber alın
mıştır.- Bu maksadla F1oryadaki Cümhurreisliği deniz köşkü lıazır
lanmıştır. 

General Kazım Dirik 
Çaıiakkalede teftişte 
Çanakkale 17 (A.A) - Trakya umum müfcttİ§İ general Kazını 

Dirik dün akşam Çanakkaleye gelmiştir. General, F;ceabad kazasında 
müstahkem mevki kumandanı ile vali vekili ve sıvi) ve.~keri m~ur
lar tarafından karşılanmıştır. 

Umumi müfettişin Çanakkaleye geldiği gün güzel bir tesadüf eseri 
olarak Halkevindc dikiş ve elişleri sergisi açılmış ve general rnuvasala
tini mütcakıp bütün istkbalindc bulunan zevat ile sergiyi gezerek ser
gide mevcut bine yakin nadide ve kıymetli eşyayı birer birer tetkik 
etmiş ve bu eşyalar meyanında kıymetleri istisnasız herkesin gözüne 
çarpan parçalara işaret ederek bunlann İzmir enternasyonal fuannda 
teşhir edilmesini bildirmiştir. Cidden sena ve takdire değer bu sergi 
Halkevi dikiş ve elişleri kursuna devam eden 85 kadar memleket kı
zının dört ay gibi kısa bir zamanda vücuda getirilmiş ve emsaline ör
nek olacak bir mükemmeliyette bulunmuştur. 

General Kazım Dirik, bu değerli başarıdan dolayı Halkevi baskanı 
ile sergi komitesi başkanı ve sergi öğretmenlerini takdir ve tebrik et
mek suretile kadirşinaslık göstermiş ve kıymetli işleriyle göğsümüzü 
kabartan yavruları takdir ve teşvik etmiştir. 

General, parti kurağmda tertip edilen akşam ziyafetinde bulunmuş, 
ve geceyi de Halkevinin mutad toplantılarına iştirak etmek suretile 
memleket gençliği arasında geçirmiştir. 

Genel müfettiş busabah Balıkesire hareket etmiştir. 

Kinin işi için 
Kızılay merkezinin bir tebliği 

Ankara 17 (A.A) - Türkiye Kızılay cemiyetinden: 
Kızılay cemiyetinin inhisarında bulunan kinin satışlarının inhisarlar idare

sine devredildiği, devir ve teslim muamelesine başlanılmış olduğu yolunda 
bazı fstanbul gazetelerinde \'erilen havadisler doğru değildir. 

2767 numaralı k~unla sıtma ve frengi ilaçlarının memleketimize hariç-
ten ithal ve dahilde ımfıl ve satışı cemiyetimizin inhisarı rutındadır . 
~<;a~ Sıhhat ve Içtimai Muavenet vekaleti tarafından toz ha:un'de cemi

yetinıız<len satın alınarak komprime yapbrtılmakta ve Ziraat bankası vası
tasiylc sattırıhnakta olan devlet kininlerinin son defa çı)tan 3631 .ı:ıumaralı 
kanunla 2iraat bankası yerine inhisarlar umum müdürlüğü taraimdan sattı
rılncağı tavzih olunur. 

lngiliz kararına karşı 
Yahudilerin grevi 

Kudüs 18 (A.A) - MilJi yahudi konseyi bütün yahudi mmtakala
rında bugün saat 14 den gece yarısına kadar muhaceret hakkındaki 
son lngiliz kararını protesto etmek üzere grev yapılmasına karar ver
miştir. 

T elaviv belediyesi de bu harekete iştirak etmektedir. 
Konsey İngiliz milletine hitaben neşrettiği beyannamede muhace

retin altı ay müddet1e durdurulmasını şiddetle protesto etmiştir. 
Baş Haham Herzog da lngiliz milletine hitaben bir protesto mesajı 

neşretmiştir. 

.. K.~düs 18 (A.A) - 30 asi dün gece Gazze civannda bir arap kö
yunu basmıştır. Mütecavizlerden iki, köylülerden de iki yaralı vardır. 
. K~mş~ yahudi kolonisine yardım ettiği için bu köyü tecziye etmek 
ıs.tedıklerı anlaşılan asiler köyden 5 kişiyi beraberlerinde götürmüşler
dır. 

Diğer taraftan T elavivde vuku bulan müsademede yedi kisi yara
lanmıştır. 

Bitaraflık kanunu 
B · Ruzvelt Demokrat parti reislerini 

Be yaz sara va davet etti 
Vaş~ton 18 (ö.R) - Reisicümhur Ruzvelt ve hariciye nazırı B. KordeJ 

~~ıJI bıtaraflık kan~_nunu~ tadili hususunda takip edilecek yolu müzakere 
ıçın. demokrat ve Cumhunyet partileri reislerini bc.raz evde knbul edecek
lerdır. 

Vaşington 18 (A.A) - Riyaseticümhur sarayında yapılan bir toplantıdan 
sonra ayan mec1isi demokrat lideri Barkley, kongrenin bitaraflık kanunu 
hakkı?da bir karar vermeden tatil yapmıyacağını beyan etmiştir. 

. Vaşıngton 18 (A.A) - Dün beyaz sarayda reisicümhurun müşavirlerini 
bır .a~aya toplı?an konferansta. BB. Ruzvelt ve Hull ile meclis reis ve reis 
vekilı ve meclıs ve senatodakı demokrat gruplarının reisleri de hazır bu
lunmuşlardır. 

Senato demokrat grubu reisi Barkley gazetecilere yaptığı beyanatta bita
raflık m~scl~sinin hala ~etkik .mevzu~ olduğunu ve bu hususta kongre tara
fın~an ~ıç bır .karar :'.erilmemış oldugunu tasrih eylemiştir. 
S~ya~ mahfıllerc g~re, bu beyanat kongrenin süratle dağılmıyacağına işa

rettir, zıra Barkley bıtaraflık meselesi halledilmeden kongrenin dağılamıya
cağını söylemiştir. 

Amerıkada yaşı yan Meksıka-
lıların iadesi meselesi 

Los Ancelos 18 (A.A) - Hali hazırda Kaliforniyada bulunmah-ta olan Mek
sika müsteşarlarından B. Ramon Betctanin beyanatına göre Meksika hükü
me~ _bi!leşik Amerika~n ~aşıyan bir milyon 400 bin Meksikalı çiftçi ve irad 
sahibının meınleketlerıne ıade tasavvurunda bulunmaktadır. B.Beteta bunla
rın .m~mlcketlcrine iadesi hareketinin şimdiden başlamış olduğunu ilave 
etmıştir. 

Teksasda yaşamakta olan Meksikalı 500 aile Meksikaya dönmüştür. Her 
avdet edene on hektarlık arazi, fıletler, tohumlar erilmektc ve .Meksika zi
raat bankasından para ikraz edilmektedir. Bu paranın ikrazından maksad 
gelecek rekolteye kadar yaşamalarını temin et.nektir. Temmuz nihayetine 
kadar Kali!omiyada kalacak olan B. Beteta esasen Meksikalı olan Amerika
lıların bir çok menfaatlE:'rine iştirak edecek ve bu proje lehinde nutuklar 
söyliyecektir. 
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melıtubu 
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Çeviren : Hellim Sami 

Oamanlı Saltanat 1 arilıinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Orada Ne Sevişenler Var 
'Y AZ AN: Dr. G. A. 

Pariaten, A... l. imzuiırle gu.te,. 
mekt11p pınderen J!ıir bmpa il 1&Yd• 
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bqlaıla- Soıara. -ıtoş}Uk nöbetleri lci dain benzerlik fikrimi tdmu iıgal ikinci tikayeti Pariateki doktorlardan. 
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- ... & W JDiınlıa,,ı ....... dedi. :S. Jnw .kanık yeaiclea anıLııcak... Ve ... Sonra bir az dalgın ilave etti: rınızı göz hapsine alıyorlar. Sizin bir gaf- uruna idare vasıffanm VeTen lriiyijE kod- yorlar ... 
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t'elldandlann kavası bana bir mektup gibi aolgun, temiz 1'ir güzeltık ifade edi- leTi ökücü evıah da vardır . .Aşk yolunda na kabul eden ladın bir ifritten baıia n .. Her l&Y' IMında topl-.w. kerre kendisinden özm dilerim. Yafnd 
~ yur... atılacak bir adımın ufviyeti nedir ,ayan bir ıey sayılamaz. Güzıel, fakat bii:yük kudttt banca ak- bir oku,. için yazı yazmak doğra ofrna-

811 mektuba aJDl!S af8lı7a ~iriyo. fngil"ız adetinin kabahğtnı gideren in- tebcil ise, onun aksine yapılacak bir fua,. Avusturyalı kızın bu mantıl:ına, bu ifa- sini tlıhmin edaııemit mi idi} makla beraber. onun gıôi. pektıhen ti-
r.-: ce, nezih bir litin zevki her ~e ken- reketin kalitesi de e kadar merduttur. desine biraz hayret ediyordum. Genç bir \nanlmm eemi7et tdikıalerit tophah.k kayetçi bir 1,tok baıka ol:urlar da bufmı-
~ mösyö... diırini ııezdirmehediT... Bu defa Avushuya!ı kıza karşı alakam ruh olmasına rağmen tecrübeli bir hali imkinlan gözden geçirilirken, pekala Dir duiunu sanıyorum. Onun için istediğini 
ltecAM ILaiala btr1i.kta kulüpte ı~- E-nt 1m latin zevki ... Eğer Sir Aroi- daha ziyade artmıııtı: vardı; kıum "Yazife " nizamlar biiyiik bdftt yerine getirmiye çalışacağım. 

-'• -1..:a .. ~. __ .. ,_...:_ kendisini pek zıya-
... -....... ~.ın bald FaTitland menımma nın1 ve zevce- _ Yani. nedemek istiyorsunuz Bn. - Bayan Viltz, dedim. Siz IU halde bıraflll<lan idare edilebilirdi. Bilh- ah- Bu balı.e, pmdiye kadaT. yakfaşmır 
le mahmz etti~ bana söyledi.. -Onu sini değiştirmeğe tmrTaffak olUT'A, yeni An ) insan cemiyeti için yeni bir duzene ihti- fak d.._, cemiyetin teesri. ve ~ dığuna sebep bun&Ul • peklik çekenleriia 
pek a7ade mahzuz eden ııaatleria hangj Ledi Falklandm burada vücudu aezilen naN d 1r. • • • A.-ka 18yık yar bulundug·una kanisiniz. Bundan dili- dl..,.. banca hal1olunabitirdi. tikl b !!L"-- L_ kulilpte geçirildiğini araştırmak llzım- - e ~ m~ *':on~ ": . .. -. zannet · eri gi i - eD miAni:ın -yat me-
Ck _ bunun için Paı:uır giiııU, evimizde hu )atin inceliğini, nazerlan mahzuziyete olanlar, dw..,.alar alemınde ışle~erı ln~ niz yanmış olacak... Anna Viltz: selelerinden biri olmamasıdır. Vakıa in-
bult blr öğle yemeli yemek Uzere gel- ~ark eden bütün ba güzellikleri altüst nahların ekserisinden kurtula'bilirler... _ Evet, dedi. Bunu gizleyeme. Si- - Ben bu fikre kendimi ina.d.ra- sanlaun 'bir çoğu Ler gün yemel: faayat 
~ sizden rica etmeğe kocam tara- ederek bunlardan hiç bir eser bırakmıya- . _ Ba. biY ~ak ~~iOir b~nıc~·- ze Kubalı bir delikanlı ile nişanlı oldu- marn. O zamllft, 'biz insanlann'-li bakla için biı: zaruret olduğu gibi. hazmı. citıa-
fından memur edildim ... Bu elçilik vazi- cağına kat'i bir surette emi~im... v Bır. ahlakı. bır sevgı ahlakı b&dıse•: ~mu anlatmıştım. Nişanlımla aşağı yu- olmaktan başli:a neye yarardı) zını her gün ı,0,aJtara.k tekrar yenifecel 
lesl.n1 ne bdar l>ayuk bir acele ve ıııe- Sofranın bu ~us~. ~line ragmen, _ Evet. inıanlan hu bak.undan çe;ın kan evlenmiş sayılabilirdik. Nikahımız - BilhıtSSa yükün daha büyüğü erke-- yemeklere yes hU&Tlamak mutTaka lw 
vbıçle kabul ettiğimi izaha lüzum gör- etrafm~ızda ~eaıf hır . huzun bulutunun bir imtihandan geçinnek _lazımdı~ .. Eğ~ yakındı. Bir gün Parisde Bulonyö onna- ğin omuzundadır. Vam1clann, halo1tat- :ıumlu olduiunu aanırla&. Pek lüzumfll 
mlıocmı... UÇUftuğ\J aezılmektedır... iman cemiyeti ahla!tça yukselmesını bıl- nında dolaşırken yanı başımızda bir oto- lerin en büyüklerini araştırıp bulmak yü- diye bildikleri bu vuifeyi ifa alemedi1'-

• ~••ıtbki ~ pek ziyade Ledi Falldand gözleri yere eğmi" dal· ·eydi, her şeye rağmen cinayetler azalır mobil durdu. Bu spor otomobainden evli kümü ona verilmiştir. Kaldı ki... leri cüalerde kendilerini rahatsız buluı-
ae•iml olduğuna inamnanm rica ede- gm, neşesiz bir vaziyette bulunuyor... eh. bir kadın indi. Yalnızdı. Yalnız ~oförü - Galiba kadınlardan bahsediyorsu- lar ve. çok. defa. yakınlannd• oulunıuı-
nıaı... Beni mustarip edecek. derecede müs- Henüz yeni evlenmi~ bir çih, bir aile kendisine refakat ediyordu. nuz. Kadın, erlcek için zevkli bir meşga- lan da rahatsız eder. Kimisi dıe dert din-

H. Mide ~leceluiairz. deiil mi)._ tebidane bir Sng.iliz terbiyesine tabi bu- tasavvur edinir. Bu iki genç, çılgın bir Bizi gördü. Niıanlımı uzun bir tetltilc- ledir. Onu anlamak için incelemek ve letecek aabırlı hekim war-. 
e. • ~ teftften&mteniz "° hmdmulaa c;oc..IC *· k11mınm aç olma· 'UZ.U ile birbirlerini aevdiklerini sanarak ten ge;irdi. Ve manalı bir tekilde kendi- yiilcaelitlerin en müntehasına çıkmak la- Hftrimb• - y.kıa ..... sdiaci,. 
gen beni üzen ıshraplaronın bir par~ ınıa rağmen, ,Ofrad::ın hiç bir ~ alamı- ... ~ah dairesine müracaat eÖcy'oTtaT .. N~ '!ine baktı. Halbuki bu Frapan Fra.nad nmdır. bıclar, pel:lik çdcnlftia ~ 
dalıa hafiflemesini temin edecektir. Si- yor... :ah memurları. bunların dışarlık vazıyet- kadını beni tanıyor ve evlenmek üzere - Haklısııuz bu ınoktada. ICapaldddarınd~ yahut dert dinla::aeldd 
u pek -&iyade güveaiyorum ... Ve buna Muhitin bu derin nqesizliği, durgun- 'erini, dünya kanunlarına uygunluğunu olduğ~u biliyordu. Sonra onlar, arala- - Haklıyım tabii... Bunu ispat ta ede.- b.ktıklanndaa. ptikliğe k-11" uya..• vr 
aakaltil. ais de benİlll ııamimİyetime iti- laiu Semoviçi bile müteessir ediyor... ?içerek hesabını yapıyor ve nikah kıyı- nnda bir parola ittihaz ederek bir i\in bilirim. Kadın ruhu o kadar anlqılaıaz cak kadar ço1ı türlii i1iÇtar ~ edd' 
mad edebilir siniz.... ABia ve ırkına mah9Uı daimi neşesine ve lıyor. ~nra buluştular. şeydir ki. bütün hakikatler bunan yanın- lerdi. Bunların en mqlWı .... , 1,.... jJe 

ı M Z A vaziyetinin icaplarma uymaktaki istida· Nikah kıyıldl3ı unad gayet zarif. şık hittiniz değil mi) Benim nişanlım bu da daha az. deierde birer kıymet olum- L"-~ _u v L·1' • • • ~~ -k· nm .. 7-fi• Uld68Ull8 DIRT911U2 ••• ~ ...--

Cnamam FalW..d dma rağmen o bile susmakta, mutadı ve güzel bir kız. veya delikanlı bu .alona kadmla buluşbt. Ve bu kachn benim Di- lar... tik derdi helrimlerit -"rım tifltdnwl,_,. 
Şüphesiz bu davete icabet edeceğim.. vechile gevezeliklerde bulunmaktan çe- '!irse ve çiftin karşılllna otuısa, iki taraf- şanlıma her tiiTlü luıdmlık iltifatlannı Kadın ruhu, bir &ii~ bir pmaıt siM zi,.ade, ha%1T it'"aç )'1lpan faf,rifndann ir 

V
_J_ ' d . V• d Jc!L 1 kinmektedir.. tan biri bu luzı Yeya d .. J;kanlılan arZ\llt- '..Jzt'.tmaktan çekinmedi. ak.ar. önüne çıkan bütün maniaılan. .. l . 0n--- ~ L ... _w--. aa.ıa ora a geçrrecegrrn a m:a ann erme yarar. l1IT1I1 en uuyu~ ıır;llTJ1ll'• 

beni pek ziyade 1tkmuı molltemeldiT... Çocuk tuhaf bir vaziyet ... lftc Serno- yacaktır. Ne elim neticedir bu... Bu bir cemiyet faciasıdır. lnsaalığm kaddaatlan .ölr.üp atıyor. Tıpkı bir ~ her gün yeniden ortaya çıl:ardıllarr .-
~ld Falklandla tebar ka""3!1D" viç Ledi Falklanda acır gı'bi görünüyoı... Bu çeşit evlenmeler. bt>l!;i de kız biolo- tefemihöne alamettiT. Böyle biı cemiye- lale gibi... peklik çekenlerin hekime sormadan al· 

Gözlerinde derin bir merhamet mana'ilı- ;jk bir neticeyi! hizmet ederler. Fakat bu tin bir gün, büyük itler başaracağından Bir baıka gün akışın durduğunu, hem dıklan linet iliçlasıcLr. 

ı·iARD.İM:··1:p;·afiYvif "i 
YICDAll ZEVKiDİR.. E 
YURD YAVBULAKI 

• • • • • 
ftsf ı-- melde• ~= 

Çocuk Esirgeme kunımuna verirse- : 

... ~ 711da ~ --~ --: 
~7 ............... : 

ktlıllilb 1Ma •vki Wmq el~ i ......................................... 

nın belirdiğini sezer gibi oluyorum ... Bu bir evlenme değildir. Yama ltabileııinin nasıl ümit be.liye!ıilirlİnİz. itte ba Fran- de kör bir lr.uya P,i durpnlaflığını gö- Peklik, haşh tiiirlii nıluıtaızlıklarl• 
oözle:r Marinin göz!erite ıılk .. k ltarşılaşı- izdivacı bundan çok iteTidedir. Onlar sız kadını gayri asil ruhlar ıınıfına men- rüyoraunuz. Kadın benliğindeki bu te-
0 birlikte olmayınca yal.ut kanoda ııanC"1 

Y
or-. Bir L-- dda, b.aa açılı boir nırette hiç olmazsa ba~kamın ait bir kadma veya suptur. Burada yeri pek ıönük olacak- havvül ve hareketteki bu tezahür nedir} · ~ bulumrmymca. ~ tie eı..m..i,,.. verı-

farkettim... erkeğe nazar hında balr.ılmryac~mı an- lecek bir feY değildB. ~e be.it, baY 
Yalnız aşk ile metr~i konuıt11YOTlar ... lamış1aıdır. !.'!A VATAN l BİR ~tR ka hiç bir türlü rahauızlık vermiyen pek-

Adi bir muhavereye ister istemez 9Üruk- Mizımrir ,öyle ıÖy4ft: r &OSVHfTN YAZ BJR O!'Olfua.L lilc Da ~aı.n.Ga lıumanblll- mi gelir· 
leniyonım ... Bu hel beni büsbütün üzü- cEvli bir kadına ııazar hula. a~~ ile 7.' At,lMf..ERf DEVRESi KAZASllıfDA 01..DV Bütün hazım cibuuua aempatik ~ri 
yor n sinirlendiriyor... bakmak zinad n \,~c:k.a bir şey değild.irc Londra 18 (A.A) - Ana .atan filo- O.do, 18 (A.A) - Norveçli mubmrir uhl d d.ğ. . h II .ı_ ,~ ~ .,.ı __ ...df' 

t r 1 . d . d b" hh r e ı ımız a eruc.u. peır. ~-
Fakat bu vaziyette ne yapabilirim?... Ark.adat. yeni evlendiniz. Bir tıea yol- su, yaz a ım erı evrcsın e ır zır Oskar Afebandr Bmten bir otomobil olurlar. insan bir ~eyecan üzerine ishale 

- Bt rMEDt •• culağuna ç.ldınız. y llNIUZ da genç ve ile takviye edilecektir .. Filvaki amira1hk kazası neticesinde öhntişttir. b 
d · · Ram ·n hattı ı.ft- tutulduiu cibi ku.runtu üırerine devasn 
aıresı, l ees ua.ı. .t' gemisinin R A • p pekliğe de tutulm. Bir KÜJı, beıt )aaqi bil 

:- 1ustos manevralan için muvakkaten Tehllllelerlne •-
ana vatan fı1osuna raptedilmiş oldlığunu -..a-p sebepten. meseli. o SÜ& 1e.diii yemekW 

hildirmektcdir. Bu gemi, ayın yirmisin- sigut&- ria tesirinden •hayatıa e.u .alWrı rlJlllllr 
de Spilheada gelecektir. Londra, 18 (A.A) - Avam kamarası. leJninden birh diye telAkJd ettiği o va:# 

Gemi, altı wy ewel Akdeniz filosuna dün harp tehlikelerine karşı sigorta ka- (eyi ,.apamayuaaı • zatea et:ıafu.da .... 
B. Çemberlayn diyor ki: 
lngiliz hükümeti harici siyasetini 
talep Üzerine değiştirmiyecektir 

gönderihni~ nununun ikinci okunmasını dinlemiştir .. likten tika,et' edcalcı de pek çek ol; 

j S y j Ç R E D B Kamar~, bu ~~ istifade husus~- ğu için _ peklağe tutu1duğuon k~ 
A-..a .__,, and

1
_. ..ıN nun mıl1i taaıi,.etm her .... ...,. tetmiJ eder. Kuruntu devam ettikçe pekJ.ikteıt 

vrulf ~ ant undy• edihnesini talep eden ve amele fırkası de kurtulamaz;. 
Berne, 18 (A.A) - İsviçre ordusu tarafından verilen takriri 105 reye karşı Yalnız pe\:liğin vücuda büyu'1t zararl•• 

başkumandanının tayini keyffyeiliıin 189 reyle reddetmiştir. 
b d b 

n olacağı düşüncesi de ikinci bir kuruır' 
~n an öyle parlAmento tarafından de- AJl.,..•J[AJW d 

ğil, federal meclis tarafından icra edil- .ı:.a. tudur. HeT gün çıkması Jiztrn gelen ınıı • 

Londra 18 (A.A) - B. Çemberlayn, 
dihı ~ğleden sonra avam kamarasında 
Tokyoda Ingillzlerlc Japonlar arasın.da 
cenyaa etmekte olan müzakereler ~ 
kmııla beyanatta bulunarak ezcümle ln
giltıere hükUmetinin kendi harict siyase
tini başka bir devletin talebi üzerine 

muallak halde bulunan bUtün meselele- liyesini talep etmekten vazgeçti mi?> mesine karar verihniF. ~~alaGSSISla.PI ~angın lain b·paaldardaı luıld'lk.ça ricachı ı" 
rin çarçabuk hem de çok eyi bir aurette B. Çcmbcrlayn - Bittabi hayır. Ev- -'i-- SOftdÜrmeğe gltıllel' lmliyek»ileceiini diif'intnek tabi.._ kı..ı· 
halledileceğini mezkh hlilcümete ihtar velce de söylediğim gibi Tokyoda Ingi- ROMAJfY AYA Nevyork. 18 (Ö..R) - Amerikan )'an- retiae kaır11 bia- iitira, kenıdi alrt.aaı .,-
etmiyecelci mi?> liz sefiri albay Spear'ın serbest bırakıl- YAPILACAK MAJ.1 gsn s<.mdü.rme ~ \i9i biatın nizamuu:laıa tiıatiln tutmak deme1'' 

B. Çemberlayn JU cevabı •etmiştir: ması için Tokyoda kat'i teşebbüslerde KOLA TLIBLAR.. Arahistanda bir petrol kuyu.sun.da on tir: Bağıraaklarımızda tabii olarak bulır' 
cHayır, zira böyle bir hareketin fay- bulunmuştur. Lo dra 18 (A ) günden beri devam eda bir yanpıı na~ mihoplarm şimdiye l:adar bilinefl 

ka ı d ı n , .A - Hazine nezareti, dalı olacağına i eii İm.> - ~•ekil Toqo hidi.e.e.ri hakkın- 12 mayısta Londrada İngiltere ile Ro- söndürtmek üzere ~arın hava yolu ile cinsleri 240, ıayıl ... da 128 mil)'ondll
1
' 

Bunun üzerine amele fırkaundan So- da resmi mal\iınal almış mıdır? a d . d'l . lan hareket edeceklerdir. Normel halinde bu kadaT mikrobun kefl' suali tur: many arasın a ımza e ı mış o ve 
Amele fırkasından B. Hendc.rson, ya- rensen ŞU sormuş • - Evet, Japon halkınm Ingiliz sefa- Romanyanın İngiltere hükümeti tarafın- Bu miitaJıasınslar Rommyada da bu- dileıiai ve zehirkriai içeriye aokıPIYsJI 

k 
__ ..._ Tokyoda icra ediı--e'- .. lan -r--- cÇinin Japon kontrolü altmda. bulu- rethanes. ine eittjm...t, sefare•L--- önün- na ben:ıer bir vazife •iiırma.l-dl, L-~---LL _.ı:~· . -- _ı_ı _~ '--:..P. 

değiştiremiyeceğinl söy leırıijtir. 

ı.- ~ "' " nıı.u.ca- e- -- uwuıe dan garanti edilmiş olan beş buçuk mil- --~A ~ınaJUar. y~ıma ye~ın P""'"' 

kerelerin sadece Tiyençin meselesi hak- nan aksamından başka yerlerınde teca- de nümayif yaptığını, Japon zabıtasının yon İngiliz lirası kıymetinde hazine bo- Bir yabana devlet kintilerini ııasıl içeriye buakum? 8*' 
kında cereyan edeceğini ve Ingiltere hil- vüz hareketleri vukuuna dair malUnıat müdahalede bulunduğunu öğrendim. nolan ihracına salahiyettar olduğunu lrlandaya y8Nllllda saklarımız, yediğimiz şekerlerde bil: 
kümetinin do km devlet muahedesi pre~ aldınız mı?> l'akat şimdi süldlnet tamamlle avdet et- ··rl" · ld .ıı..-. natık bulunan ve K1earing ofisi vasıta- mı bUluniij'OJ'lllUŞ.?.. kimyzrca terkibi ayırd edıen n iki tu 
aiplerini Amerika ile Çinde alnka ve Başvekil: Dllf 0 Uı;wuu zannediyorum, y •- 'it ith ı 1 Ro Da 1 ~T~1d k d "- -'-- h' b. · · k k tıt" b" ilk: B Ti t h suaı· siye mgı ereye a o unan manya Londra, 18 (A.A} - i y .nerdi şe er en oapa ıç ınnı ana arı 
menfaatleri olan devletlerin haberi ol- cTecavüz hareketlerinin en uy . e c er ~u ı somıuştmı h l"t --ı~tmm •....t;;,,-.:..- il . h"k" tin 'L..1--da ..,._ı....._· h ı.. y·· _ _L_"'uı-

1 k tr ın. Tiyençinde --·'-ubula t .. l b' ma su a ve mamu.wı ~,.~..., m - gazetesı, u ume , .w.JMU cuw.uu.cı- mıyan assu uzvumuzaur. ucoou 
madan değiştirmeğe matuf her hangi bir kısmının Japon memur arının on ° ~ v\UI. n ecavuz ere ır .. ..k 

altında bulunan 
~ehır' lerde yapılınış ol- nihayet verilmeden 1 J il teallik bir takım kolaylıklar~ eden yet onlusunun son faaliyetlerine bir ya- yabancı olan yemek birikinb1erini jç1:;•· 

teklifi reddedip etmiyeceğini sormuş- .. evve aponya e · ·ıam · · t kiliı k b l f'md kden ard ~ duğunu zannediyorum,> cevabını ver- müzakerelere girişmek mümkün lma- ıtı ameyı menye mev e oyan anC'1 dev et tara an na y ım ye bırakabileceğini sanmak bu 
tur. dıgvı ~eklindeki beyanatınızdanL-n·oora- bir kararname neşretmiştir. edildiğini gösteren delillcre malik bu- zun eftemmiyetini öğrenmemiş ofrna~ 

Bundan sonra B. Noel Baker, şöyle miştir ,. ue rfdl• demiştir: B. Sorenson tekrar §11 suali sormuş- da IIıgiliz tel>aasma karşı yeni tecavüz- Af,JfANYADA lunduğunu yazıyor. gelir... Bağırnilar ancak hasta olu fr 
cAcaba başvekil, Çini istila etmesinin tur: Ier yapılmış mıdır? Ziraat işçisi llıılrranı Ç E K bozulurlana vücuda yabancı madde . 

bizim de muvafakntimizle milletler ce- cBu mıntakalardan gayri yerlerde vu- - Imtiyazlı Ingiliz mıntakasına girip Bcrlin, 18 (A.A) - Alınanyanın bil- Mııllacfrlerfne yardım- rin kana karı~asma mani olam~ 
mfyeti tarafından takbih edilmiş bir ta- kua gelmiş tecavüz hareketlerinden ma- çıkmanın yeni bir takım tahdidata Ubf tün viIAyetlerinden iş hizmetine men- Londra, 18 (Ö.R) - Çek muhacirleri Onları bozan ıebeplerden hiri de rıı ~ 
arruz hareketi ve beşeriyete karşı bir lflmat aldmız mı? > tutulmuş olduğuna dair bazı haberler sup yirmi bin kişi, Leh ziraat i§Çilerinin için iki buçuk milyon liraTık bir yar- ilaçlan. linet ilaçlarıdır. Bereket ~e dl' 
claQet tqkil etmekte olduğundan Ja- Hayır, malOmatım yok. okudum. Falcat evvelce .haklarında fi- hareketi ilzerlne hAsıl olan qçI buhra- dım sermayesi tesis edilmiştir. Bu para ki. - en yeni laboratuvar tecrübeferııı ~ 
pom Mtkümetlne bildirecek mi? Haksız B. Slnclalr fU suall .ııormUftllr: kAyet yapılmış olan tecavilzlere benzer nıru önlemek ve rekolteye yardım etmek Çekoslovakyaya tahsis edilmiş olup kul- anlatıldığına göre - büyült baiırsakl-' 
otan fJll taarruza bir nihayet vermediii clngiltere hnkUmeti, diplomatik ma- hareketler yapılmış olduğunu zannetml- için yakında dolu Prllsyasına aidecek- tanılamıyan dört buçuk milyon llrads IU meddeler pek az. zehirli o)clu 

~ ~APJP.Y· ile InıHtere arıumda sunlyetl olan ~ --·- clnlW tah- ~arma. tir.. ~- - SONU 5 INct s.&JdHiDll ~ 
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Bu kömür gözlü dilber Yaza1': ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş 
·····································;;···································· 

Sade saltanata değil, erkeklere de haristi ve 
o erkekler · üzerindeki tesirine emindi 

Kolonya, losyon, lavanta ve esansta 
kullandan kokuların tabii çiçek kokulan 
olduğu kadar kimya uaullerile yapılan 
ciruleri de pek çoktur. İzmirliler lapar
tanın gi.ilyağını pek iyi bilirler. Dünya pi
yasasına en güzel gül yağını Anadoludan 
Isparta Rumelinden de Kızanlık verir. 
Gülyağı gülün lcckusunu veren bir cev
herdir, gülden başka ne kadar kokulu 
çiçek varsa hepsi böyle imbik usulile tıp
kı gülyağı gibi çekilerek elde edilir. Bun
dan ba~ka kokuculuk alemine çıkarılan 
pek çok suni esanıılaT vardır. Mesela ba· 
cak tabii derde koltuk deyneği sunidir. 
Fakat kimya usullerile yapılan kokular 
o kadar ilmi o kadar iyi yapılıyor ki kol
tuk değneği ile bacağı birbirinden ayırd 
~tmek imkansızlığıyle karşılaşıyoruz. 

Kimya ilmi o kadar ilerlemi~tir ki bugün 
<ıuni İpek, keten, pamuk, tahta hatt;; 
be-nzin yapılmaktadır. Buı!Ün bazı C'İcek 
kokularının bplosından tabiisinden fark
<1ız ve daha keskin auni yapılmaktadır. 
Ben kendi hesabıma bu kokulara suni 

Bütün bu yosmalar 

~İlıayet Marina, Recyo ile beraber ve 
h- taliınat alarak meyhaneden aynldı, 
"""iYa &ittiler. 

Sofi anne, Sebastiyanonun ;son suali 
üzerine şu cevabı verdi : 

Koridorda saf teşkil eden kızlar: tahtın basa
maklarına uzanmış dilberler hep Mısır sara. 
yından esrarengiz surette kaybolan kızlard 

• 
ij On:Iar gittikten sonra Hıristidi Scbas-
1anoya sordu : 

er~ liaydi, biz de gidelim. Yarın sabah 
Se de~ Yola çıkacağız .. 

di : basuynno düşünmeden cevap ver-

~ Evet.. Yarın sabah erkenden yola 
Caksınız.. Erken yatmanız !Azım.. 

ııı~~asıl" Sen de beraber gelmiyor 

"' liayır B f 'kr" · d ~~...:ı;_ tenı .. en ı ımı e6~•u.-....ıa •• 

- Hayır .. Mavi gözlü kadın ... Gebe
liği müddeti içinde hiç bir hayatı ta
havvüle maruz kalmıyacak ve... Çocu
ğunu doğuracak ... 

Sebastiyano boğuk bir küfür savurdu. 
Ycngeçin ve Hıristidinin kollarına gir

di.. Hiç bir şey söylemeden Sofi annenin 
bulunduğu mağaradan çıktılar .. 
Çıktıktan sonra eğer içlerinden biri 

derhal geri dönmüş ve içeri girmiş olsa 
idi büyücü kannın gözlerinde parlıyan 

manalı ve kindar bir bakışı görürler ve 
korkarlardı. 1;ı ~tasarladığımız plan üzerine Bizans-

gıınw 1A-.- Hele <:U sözlerini duysal.ardı muhak-k._. -· .üU.llU.. ~ 

t -"'1St.idi, arkadaşının bu cevabı üze- kak Sofi anne hnkkında verdikleri alay 

;::e faiJ.a dunnadı. Onun neden kaldı- hü~~~. p.i.şman ol~lardı. . . . 
bı_ Pek ftla anlamıştı. Esasen Bi7.aDSta Buyucu karı, ımparator Vasilin, Pıç 
~nı daha evvelden doğru bulan Vasilin ilk kansı Sc.ıfi onların arkasın-

Salonun ortuına bir taht kurulmu§tu. 
Tahtın altın baaamaklan üzerine iki 

taraflı slralanmlf yarı çıplak kızlar, biri
birlerinin kalçalanna baş dayıyarak uzan
mış va:ziyet1eri ile canlı ve cana yalan bir 
zencir teşkil etmiolerdi. 

Tahtın üstüne Velid, bağda§ kurarak 
oturmu§tu. 

Arkasında ve ayakta iki güzel cariye, 
çözük siyah saçlannı çıplak göğüslerine 
libas etmi§ler, bellerindeki İpek fıtalann 
düğüm yerlerine pırlanta kabzeli birer 
hançer sokmuşlar, birer ucunu ellerinde 
tuttukları büyük ve murassa bir yelpaze 
ile c Velidi> yelliyorlardı. 

Kollan yelpazeyi hareket ettirdikçe 
bileziklerin dirseklerine kadar dolduran 

.""'Q ttşı-u diyerek. manen fena bir damga vurmak 
~e . : at nazırı ve bir günlük Bizans dan şöyle söylen~~:. taraftarı değilim. insanlar havada uçar· altın halkaların şarkırtısı bu geniş salo-
t.ıı~. ku.i bu karan gillümsiyerek ve - Evet .. Mavı gozlü kadın bu gece b nun heybet ve ihtişam manzarası içinde 
~"l k ken hiç kanat sallamıyorlar. Onları ir 
b., e karşıladı.. gebe kalacak .. Ve o ... Doğuraca tır. Fa- muntazam akisler yapıyordu. Velidin tah-
qep beraber çıktılar. . kat ... O kadar ... Bu gece parhyan YJldı- motör uçuruyor. Tabii uçuşu kanatlarlr tının yanında, bir eşik, aşağıda yine al-
~e G belik ıJd dır Do~ · ı b diye dü-,ünecek olur!sk motörle uçmal· osyanın meşwn konağına vasıl ol- zı... e. Y ızı ··• gumıy e e- tından bir başka sedir konmuştu. 

be b ld suni ucu• olmaz mı} Fakl\t tabii uçma-zaman Sofi anneyi yine büyü ra r ıse u yı ız... .. Haman, Velitle aralarında ve önce 
~~ hh- Sofi ·· ·· " ta mI dı dan çok dat\a ral. • rok dl\ha emin çol-

6' ~ında buldular. anne sozunu m.a ama · 1<arşılaştıkları, kendilerine mahsus mera-
Jr._. - B' k hkah Ç lgı b' le hk h al daha devamlıdır. Suni kokuların da ha· 

adam ... Beni luailin intikamını almak ga. 

yeşini mi güdüyordu} Haccp hu endi§eli 
düşüncelerde iken salonun büyük k.apıla
nndan biri açıldı. 

içeri, dört Beni lsrail delikanlwnın el
leri üzerinde bit tabut... Girdi .. 

Bir tabut ... Evet. .. Sanatkarane oyma-
h ceviz bir tabut. .• 

Haceb büsbütün sarardı. .. 
- l§te ... Bu ihtipm içinde heni hu ta

buta koyacaklaT ve ölmeden ... Diri diri 
gömecekler. 

Diye korktu .•. 
Tabut, d üstünde taşındığı için içini 

görmüyordu. Beni lsrail oğulları yavaş 

adımlarla tahta yaklaştılar ... Basamaktan 
çıktılar. 

Velid; kurulduğu sedirde, dudakların
da gururlu bir tebessüm, ihtiyar elçinin 
suratının renkten renge girmesini derin 
bir zevkle seyrediyordu. 

Beni lsrail delikanlıları tabutu tam Ha-
cebin yanında indirdiler ... 

Haceb, az daha hayretten aklını oy-
-~eli, alay olsun diye : ır a a.. 1 n ıra a 8 - ·im ve ihtişam ile ilerledi. Diz çöktü. Tah-
....._ So çak ta anlı mağaran "çind k' 1 1 nları tabii kokulardan çok daha •ahit natacaktı. Tabutun içinde Üryan bir k.ız 

ti... fi anne, dedı,' senden bilyük bir ldıv ın ı e a ıs er e tın alt basamağını öptükten sonra doi- yatıyordu. Ve bu kız ... Tabut yere hıra-
~ yayı role daha ince cok daha sevimli oluyor. 
'~ var .. Bana bir muhabbet eksiri .M -~: d l ruldu. .kılır bırakılmaz dogruw ldu ... Elinde tuttu-
~,,, .. bı .. .,;..:_1 ,._ uskası TA ki el"U!ven en çıkan Sebastiyano ve Kimya ilmi bu kl"dt1r ilerlemiş o m!!•mr- 1 h 

.. "if&&ll&UA m yap • - Ey ölüler diyarının u u akanı. de- d 1 k H ~ ·· arhdaşlan bu kahkahanın çınlayışını l"ağmen büttin kokuları yapmış dei!ildir ğu murassa ve içi şarap o u upayl a-
t-_ Yanonun bahtı gibi açık olsun. d dular :fi. Nil diyannın kudret1ı1 hükümdannın b "Ofi uy Bazı ht•sullİ kolonya ve losyon kokular ce e uzattı .. 

rl: t-_ anne bu latifeye mukabele etme- Hır' .dl· • ~lçisi mülakat şerefinize nail olmak isti- H b" - 1 • k k 1 k ld 
"'- "<ld ısti vaTdn ki bunların ımnisi yapılP.mamaktA· ace ın goz en 12a ta ı ı a ı. 

ece çok ciddi ve ağır bir sesle ! • ror.. . O f k ı d 1 il 
'l3 - Zavallı kaduı .. Dedi .. Eski günlerin dır. Yirminci asır her şeyde oldu~u pib: nun ev a A e o an güze iğine mi: 

tı}.ı._ u gece, dedi, mavi gözlü kadının Velid, Hamanın saltanat komedyasl- H 
~ daha kuvvetli parladı. ve eski hatıralann en mağduru o ve bu- kokuculuk elemiııd~ de cok meıı11fe ka• ayır ... 

..._ y . nun için de böyle aklını oynatmakta ettni•tir, ya;ııyan daha kim bilir neler gÖ· "ll mükemmel oynadığına İçinden mem- Hiç bir libasın mahremiye tini örtme-

Fuarın 
Elktrik ihtiyacı 

- BAŞTAlıAFI 1 İNCi SAHİFEDE -

yüzünden bu sene fuarın ihtiyacı için 
lüzumlu görülen elektrik enerjisini ve
remiyecek vaziyete gelmiş ve belediyeye 
vaziyeti bildlrmişti. 

Bu defa VekAietin müsaadesiyle Bel
çikadan Izmir elektrik fabrikası için ye
ni malzeme ve miltahassıs montörler 
celbedilmiştir. Bunlar elektrik santralı 
türbinlerinin ikmali için ameliyata baş
lamışlardır. Santralın tevsü zımnında 
2500 kilovatlık yeni bir müvellit grubu 
ve on tonluk bir kazan tesisatı ilAve 
olunmaktadır . 

Bu tesisatın ikmalinden sonra ve an
cak sekiz ay sonra Izmirde elektrik am
pullerinin ışığı Aııkarad.a olduğu gibi 
daha parlak olacaktır. Alrdaıdarlar, ar
tacak lstihlnke göre bilMıara elektrik ta
rüesinin ucuz.latılacağını söyliyorlnr. 

-------
Kınık 
-~-

Elktrik santralı 
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -

istiklil marşı dinlendikten sonra valimiz 
bir nutuk söylemiş ve santralı açmıştır. 
Bol elektrik ışığına kavuşan Kınık. mil
kemmel elektrik tesisatı meydana getir
mek suretiyle bir çok nahiye ve hattl 
kazalarımıza örnek olacak bir harelteti 
başarmıştır. 

Binlerce köylünün jştirak ettiği tören 
çok parlak olmuş, bunu müteakip Kınık 
belediyesinin verdiği öğle ziyafetinde 
bulunulmuştur. Vali B. Ethem Aykut 
dönüşte Bergamada tevakkuf ederek ka
za işleri hakkında mnlumnt almış. Halk
evine uğramış ve Bergama kalesine çı
karak nsarıat.iknyı tetkik etmiştir. Vali, 
akşam Izmirc dönmüştür. 

Sovyet kauçuk 
nebatları 

'l!::nı .. Daha mı kuvvet buldu. hakkı var.. recektir. 'lUn oldu. diği üryan vücuduna mı? 
ie" et .• Fakat bu kuvvet kendinden o 1 b" ] .. ' ' lt"l' ' 1 1 - Buyıusunlu ... dedi. Nil diyarı lıü- Hayır ... Du·'nya ı"hb"raslanndan çoktan --+----:-_L --'LHL• d Qj'or Muha n arın oy e guru u u ses er e mer- Sovyetler Birliği. kauçwıo is1in&A..ın e 
K~ •• kkak bu gece imparat<r d.i d ık l K b . kümdarının muhterem elçisi hoc gelmi"- el •te'- çeL--ı·,. bu ı"htı"yar adamın gençlı"k kidedir Hal-·~ ı ven en ç ma arı ar onopsınayı D k "' "' ~ ıı; ıun,, bütiln dünyada ikinci mev · · . 
~ .. llıParatordan gebe kalmıştır... An- uyandırmıştı.. C-0 T l S fen Ş l cİ Yet tir. tarağında dokunacak bezi kalmadığı için buki Sovyet kauçuk istihsalab ise lıemcn 

sı. G kı y k dası d fırl ak ihtiyar ve aksakallı Haceb, bu kadaT b ld d h ik "ebasu b h be d hi enç z... ata o n an ıyar k b u çı ırtıcı manzara a onu ta r etme· bütün ihtiyacı karplıyabilmektedir. 
'o'- ydıano u a r en ·ç :tc mcm- dostlarını karşıladı .. Artık tamamen içli me tu u merasim ve ihtiııam içinde rüya gördüğü· .. 

una mıştı. . Sovyet kauçuk endüstriai. iki i.stikame-
' Sofi .. dışlı olduktan ve aralarında yabancı - BAŞTARAFI 4 ncü SAYFADA - ne zahip oldu.. Onun hayreti.. Beni Isrnil delikanlıla- te doğru inkişaf etıniştil'. Bir taraftan 

~ı.. anne ..• Dedi, imparatoriçenin bulunmadı:r.. içı"n merasime kendini tabi O da, usul bu imi• diyeTek, Haman 11 • d tab · • d · il 
ue kalın 6• .. nnın e enn e ve ut ıçın e gebr en sentetik kauçuk fahrikalan kurulurken. Ilı._ b ası ve hele bir oğlan doğur- tu~ .. Yen dekolte bir halde onla- gibi tahtın altın ecıigwini egwilerek, aba- kendisine gu"'ler bir yüzle ""'rap -·nan bu 

.'C\lll ;.,,;_ • • f }"'- ı Bak Yıl kendi kendilerine linet Hacı lı:ullananlar v ,.... .. w diğer taraftan da tabii kauçuk verecek ı!... b -.u ıçın e <ıAet 0 ur.. ·· - n karşılamıştı.. kalı ile yeri •Üpürer•'· o""ptu··. '- ) d d 
~ ak. H be kal k dm 1 onlardan pek de büyük zarar görmez- ~~ ıı;ızı tanımı~ o maaın an &. nebatlaT araştınlmıştır. Bu ar~brmalar. ~ d ~ · er ge an a mut a- Maamafih onun bu hali yaş itibariyle Ba~ını kaldırdığı ve ayağa kalktığı za- B kız hilkümd 

0IDıntı b h I l J h dalı ler. u • . · nnn baş nedimesi, baş mükemmel neticeler vermiştir. Kazakia-~,,.. .. ~·· .. ir ay i i er emiş ve ovar ğa hay- Bazılarında da peklik tabiatın kurduğu man ise Vt>lidi tahtından inmiş ve yanına gözdesi Bahrayin idi ... Bir hafta evvel 
~ 1 Cöilil doguracak mı? .. Hayatı dutluk kadar kamksamı~ insanların gelmi~ buldu. tanda çok kıymetli kauçuk veren ncbat-
1:ıA1:1nde d ğu d daha l k b ' ve lüzumlu bir müdafaa vasıtası olur: saraydan kaybolmu§tu. Nil üzerinde bu· lar bulunmuştur bunlar, yüzde 35 ila 40 ~ o m an evve vu u u- üzerinde pek o kadar tahrik edici bir Kurnaz Velid, kuvvet ve ihti§llmından ı lb" 

h hir tahavvül gözükmiyor mu? tesir yapmıyordu. Meı:ela çok yemek yedikleri halde semi- göz dagwı verdig .. ı' bu hükümdar elçı"sı'nı" unan e ısesi onun boğulduğu zannını derece ile •dağ sakızı> ve yilzde 10 ili 
.. \ive] remiyenler de ... O zaman pek};k çekmek uyandırmıştı. Hükümdar Kabus onun 17 derece He ckök sakın dır. lıı:.~ -, cc sihirbaz kadının sözlerine Yalnız saltanata değil, erkeğe de ha- · "imdi de kendisine bag";lamak istiyordu. matemı"nı· ha·ıa· tutmakta ı"dı'. 

~"lll'ııy faydalı bir hal olur... B b ti d 1 k uk bt ~k-: an, onları saçma telakki eden ris olan ve ayni zamanda erkekleri tes- 0 "h • u ne a ar ana ınan auç ·, cenu 
-.ısu B~•ı't ve rok defa kuruntudan ı'leri ge- na ve 1 tiyarlığına hürmet gösterdi. Haceb, Bahrayinin aundugwu •arabı tı't- Am ' kanın l ' dan ]d edil ~ baş Yano, gittikçe bu fallara inanma- hir edecek olan kuvvetine iman eden .... -s v erı ıevea sın e e · en ea 

],, ___ • 1 ki k l k db 1 Koluna girdi, tahbnın yanındaki altın L 11 ·ı 1 • k b . k __ ,_ tııı.. - _-ullŞtl. Hele Sofi anne ne söyle- bu kömür gözlü dilber biraz daha açıl- en pe iğe ar,ı sağ ı te ir erini söy- reıı; e erı e a ır ve ıçer en §ara ın yansı· ıyi nevi auçwı;tan kalite itibariyle hiç te 
• "'i3e h !edire oturttu. Kendi de tahta tekrar ku- d t. il d w d k w d d ~t, ep birer birer ç·lr-·~·. Hele son dı .. Biraz daha üzerindeki uyku mah- lemeden önce, Paristen şikayetçi bu aa- nı a saKa arın an B§llgı ö mü. tü. a~gı eğil ir. Hatta Sovyetler Birliğinde 

~il. uuı~.... ruldu. K d k ~~: ·· Baş papazın kendi kendine av- ınurluğunun verdiği letafeti arttırdı. yın okurumuza bizim memleketin mah- oridor n i saf saf kızlar. . . Tahtın bulunan kauçuk nebatlanndan birindea 
ı.._'I \'ek İ İ ı '- Velid. yanıba .. ında duran bir çana b akl d'lb l B k k d 1 k :'il'! b oınplolanna iltihakı vak'ası on- •• B rMED •• su Ü İKİ deva tavsiye edeceğim. ... asam arına uzanmış 1 er er... ütün c nm sa 1U ın an a ınan auçuk, hcvea 
ı.... - .. L_ B · bir altın tokmakla vurdu. b 1 M d '- d "tqb,;•.,lqldına ve bu kadının ihbaratına iri sabahlan bir türk •İgarası tellen- un ar ısır a kaybolan kızlardı.. Bu uuçu~hın an da yük.sektir. 
~Un inıan ettirmişti. İsviçre ile Danlmarfıa dirmek. Bunu, bayanların sigara içmeleri Salonun kubbesi altında bu çan sesini muhakkaktı. Kısa bir zaman zarfında, dağ sakw 
= ~··· ve Avustural"a adet olmadığı zamanda bile, Parisin meş- müteakip kuvvetli bir nida yükseldi. ihtiyar Haceb, karşısında bulunduğu zirnati yapmak üzere bir çok sevkhozlar 
~.· tQ·.ı:~M···a···E····a···o··,.·a···u·"·y··o···.··=· "' Y B · ı . •q• v arasında- hur hekim hocası Trusso sağlık verirdi... - a enı srail! .. Hükümdarlannı- adamın kuvvet ve kudretini artık teslim tesis edilmiştir. Oç senedenberi, bir çok 
• b Cö · · • --~-- Öteki de yemeklerinde sık sık bamye ye- zın elçisine saygı vazifenizi yapınız. etmişti. kolkhozlar, kök sakızı ziraatiyle me~-i bfJt S'l'EREN BJLGJ.: Beme, 18 (A.A) - Danimarka hü- mek. Türk sigarası Paristeki tütüncülerir. Bu kuvvetli sesi, gök gürültüsüne ben- Bu ..• Zannettiğinden daha yaman bir dür ve iyi neticeler almaktadır. Sovyetler 
: ~v ..... 1. kümeli, İsviçrenin Danimarkaya, kon- bir çoğunda bulunur. Bamyeyi oradaki zer bir ses takip etti. adamdı. Birliğinin şimal ve merkez mıntakalan"da 
•' () "'

1 1 "OCuklar.. b ·ı · h H b iç· d b" ~ ~ tenjana tabi malJ:ırdan fazla mikdarda se zecı erın epsindc bulamasa bile, bü ace • ın en ütün şeytan dualarını Velid, Hacebc sordu. 3000 den fazla kolkhoz, bu nebatı ek-
~, lıttıaya hevesli. fakat kitap ala- ithaU\tta bulunmasına müsnade etmiştir. yük bakkallar konservesini satarlar .. okumıya başladı. - Ne maslahat düştü de burayı şeref· mektedir. Bir çok yerlerde, rasyonel ça-

=~-~ kardeşleriniz için okudu- Berne, 18 (A.A) - İsviçre iJe :Avus- Gümrükletmck zahmetine katlanacak Ne oluyordu} lendirdiniz. Mısır hükümdarının bir emir- lışmalarla bir hektardan 50 kilogram ka-
~~~ nıektcp kitaplannı çocuk. turalya arasında bir itiUHname imza adamı bulursa ikisini de buradan getirt- Ne olacaktı) len mi var) dar tabii kauçuk alınmaktadır. 
't· «eınc ku . . B·ı • 1 B . 1 ·ı· h : ili rumuna \·erırsenız ı ·: edilmiştir. Bu itila!nnmeye nazaran ~ mek elbette daha iyi: O vakit memleket· enı sraı ın urada ne i§i vardı> Bu nazik ve iltifatlı sözler baş kahinin Oçüncü beş yıllık plô.n devresi esnaaın-
!~~kadaşJannızı çoğalhnış olw-~ vçre Avusturalynyn grup halinde mu- ten taı;e taze koku almııt olur. Gurbet di· Mısırda Yakup evlatlarının maruz kal- hoşuna gitti. Vclidin, vezirin anlattığ• da, sentetik kauçuk imali için 15 yeni 

''••,,,,,, : hacirler, bilhassa mnden1 sanayi ve in- yannda yurt kokusu da bir devadır dığı tazyik herkesçe malumdu. Yoksa gibi korkunç bir adam olmadıgıv nı anla· fabrika ile tabii kauruk imal eden müta-~ ........................•.... . ~ 

I>., ı:ıaat amelecıi J!Öndcrehileccktir. G. A. kendini ölülerin hükümdarı yapan bu dı. nddit fabrikalar faaliyete geçirilecektir. 

l>"""'YJ..zE7_x//,MzY1°YJ..-7ıl/./.R7'////.L/M':////;;A/,., ·O'.s'/77/.K;'/r /E/////./.~~~;·. la kosarak müjdeliyor.. :ek .. Hnkiknti söylemek, kendisinin Ma- ra;;=;uratlı bir cüacc var. Bu cüce iv;~ Tesadüf l\fons~yör Luiye Faribol :e 
~~ - Mnjcste .. Krnliçe ikiz doğurdu ve zarene metreslik ettiğini itiraf etmiş ola- delicesine, vab~iccsinc &şık .. İvon ise l\listufle ndmda iki hnydudu arkadaş et-

doğ:m çocuklann ikisi de oğlıı.n.. cnk.. f 5te l\Jazarenin piçi böylece Fran- Monsenyör Luiyi seviyor.. miştir. Bu Jınydutl:ır artık namuslu ol-
Çünkii 1\lazaren lohusanın ~atağına S!I tnhtınm varisi ve veliahdı nan edi- İvon GniaCona yiiz veımeyince de bu nıağa söz vermişler ''e luıyetlannı Moo· 

~ bir ,sene evvel doğan kendi piçini de liyor.. melun kanbur hem kızdan hem Monscn- senyör Lui ut'J'Una vakfeyleınişlcrdir. 
hu•• y u•• k 0 

·-• a- ~ l<oymuştur. Bir yaşında olduğu halde yeni doğ- yör Luidcn intikam almağa ahdediyor. Diğer taraftan Monsenyör Luiyi se--
ll tarih Ve m Kral bu müjdeye seviniyor mu? Ha· muş olarak gösterilen bu çocuğun •Süt ven ivon da erkek loyafctino girerek 

a Cer a r 0 ffi a 0) yır .. Çünkü varis bir iken iki oldu .. İki· ninelerin memelerini ısırdığı ve bu yüz- 1 ** bu sabık haydutlarla birleşiyor .. Zında-
- 203 si de ayni hak sahihi •• Yann Fransa tah- ,dcn hemen her gün bir süt nine değiş- na götürülürken Monsenyör Luiyi kur

tı içm tehlikeli. bir vaziyet, iki i~ kar- ~~rmek laz~ ge~~i~ini: Fransız ~ihle- _Kraliçe An Dotriş ölüm .. d~ğinde.:: .. tarıyorlar.. l\fclun kııubur ve ciiı:e Gni-
S · J · kadar k J deş nrasınrln hır saltanat rckabctı yara- rı ''e vak a nuvıslen kaydediyorlar. Vıcdnnına ağır gelen bu buyük sırn oz afon ise ivonwı aşkından \ ' C Monsenyör 
• lm l ye Çl ffllŞ O an tabilir .• Çare... Aradan seneler geçiyor .. Kral on üçün- evladına söylemek ,.e ölmezden evvel Luiye karşı beslediği kinden bir çok fı. 

birinci kısmın hü/asası Krn1 bunun çaresini buluyor : ci.i Lui ölüyor .. Mazarenin piçi küçilk l onu görmek istiyor .. Gizlice haber gon· nldaklar çeviriyor. Monsenyör Lui tek-,1_ _ - İkiz çocukhirdnn birini annesinin yaşında on dördüncii Lui ismiyle Fran- deriyor .. Tesadüf, iki kardeşi nnneleri- rar yakalanıyor" Pinyerol kalesine ka-
"'i • • yanından alınız .. Saltnnatnnıuı sadık bir sa tahunn ~ıkıyor .. l\lazaren de ölüyor .. ııin ölüm ya~'l bnşında birleştiriyor~ patılıyor. t\'on, Faribol, IUistuflenin bü-

flllCi Jıısımdan daha Ç Ofı heyecanla Olan ıftıncl asilzndeye teslim ediniz.. Uznk \'İlayet- Doğ·umımdaki csran bilıniyen on dör- İkisi de hakikati ötrrcniyorlnr. An Dot- yiik kahrnmaıılıklnr yaparak rnki kur-
ISrraı tafıip için IJU h.iilfisayı OJıU~t.ınuz.. !erden birinde hir şntoda onu büyütsün, düncü imi snltannhn kemal de\Tcsine riş, saltanatı hakiki sahibine terkcbnesi- tarma teşebbüsleri suya düşüyor n ru-

h ~·l'a fakat asla kimin oğlu oldutrunu bilıno-1 ulaşıyor .. Bu müddet :t.ariında Fransa ni piç oğlu On dördlincü Luiye söyliyor hayct hu delikanlıyı Sen Mars adında 
"'Q(l'iş llsada On tiçüncü Lui Kral.. An Fakat kader bu pltım nltiist ediyor. l{ral sin ... Bu devlet sırrıdır .. Muhafaza edil- tnhtmın hakiki varisi \'e ölen kralın öz ••e ondan yemin He vait alıyor .. Monsen- zalim bir adamın idaresjnde bulllll81l 
N... ltl'll)ı:~ kraJ:çedir.. On üçilncü Lui ölm~yor.: ~raliçew de Ma· 1 sin. ve çocuğa da sadece (l\lonsenyörll oğlu bi~ şatoda doğumunun esrarı ile l 'Ör Lui ise,. çok temiz. bir delikanlı ol- Sen l\~rgarit adasındaki kaleye götürüp 

1~~ l, Çocugu olıruyor .. Saltanat va- znrenden olan çocugu gızlıce doguruyor Luı) adı verilsin.. sarılı hır halde ,.e Monsenyör Lui ismi duğundnn pıç knrdeşınc bu saltanatı luıpsedıyorlar. Muhafızlar tarafından bı-
~i lıascılac.ak. Taın bu sırada on üçüncü \'e çocuk bir miircbbiycye teslim edili- ~~· emrin tatbikine l\la7.nren ıncmur I il~ l:~şaınnktndır. K~ldan ancnk bir yaş ,beraber pnylaşma:,ı teklif ediyor- İşte nınmwnnı~sı için. de yüzüne hiç çıkamu-
,1~t ~e lalanıyor .. Belki de ölecek. Kra- :yor.. eıhlıyor .. Ve Mazarcn, baygın bir halde j l..~ıçuk ~lan hu delıknnlı şayanı hayret hu sı.rn~~ .~·e bu munaknş~ esn~da ~ yncagı. hır Demır maske koyuyorlar. Ba-
\ ta~ .. :ıç \'e güzel.. Fransada Kardinal Evet .. Kral iyi oluyor ve kraliçe piç lohusa yatağında uyuynn lohusa krali· hır şekılde krnln benzemektedir. Bu se· Dotrış oluyor.. Monscnyor Lm annesı- şına \'ıdclcrle tutturulan bir demir mas-
~(t\I'(' 11 ~nşvckit \ "C hakimi mutlak ... çocuğunu gizli olarak doğuruyor amma .• çenin yanından iki çocuktan birini aıaJ heple onun ynmna kimse solrulmıyor •••. nin ölüsii üzerine knpnnırken On dör- ke nlhnda zavallı Monsenyör Lui yd-

t' ltıı-ı n ıle kraliçe arnsuıda gizli bir Tnliin cilvesine bakuuz ki kraliçe An rak bir asilzadeye teslimen uzak 'ila_I Kimse ile temas ettirilmiyor. diincii l.ui fırsattan i tifade ediyor. Ver- larcıı bir ıztırnp hayatı yaşıyor. 
~1' h4 t'crası geçiyor \ 'C kraliçe An Dot- Dotriş bu cfer kocasından, kraldan yetlerden birine gönderiyor. Şatoda, ndeta mevkuf bir hayat yaşa- diği sözii ,.e ettiği yemini unutuyor. (Hülnsanın devamı ve eserin ikinci 

1 
1 fır.- llıac~?dnn gebe kalıyor .• Fırsat gebe kalıyor .. Artık I<'ransa tahtı varis- Mnzarenin aldığı çocuk kralın öz ç~- dığı vilayet şatosımda kendisine vasilik Karılcşini derhal tçvkif ettiriyor. Ken- kısmının başlahgıcmı yarın okııyacaksı

ı ~·· Eger kral ölecek olursa kra· siz kalnuyacak.. Dokuz ay tamamlanı- cuğudur .. Yatakta bırnktığı da kendi pj- eden nsilzadcnin bir kızı var .• İsmi iven. disine tıpkı tıpkısına benziycn ve salta- nız ... ) 
' ı:;bc!iği ilim edilecek \ "C doğacak yor •. Kraliçe bu sefer ele yine bir oğlan çi.. An Dotriş kendine geldiği 7.aman I Yine şatoda kiiçiik yaşta iken terkedil- uatın hakiki, meşru sahibi olan bu gen-

is nz~r~nin piçi sanki ölen kralın doğuı·uyor.. j ımuım farkına vnnyor, döviinüyor, çır- miş bir hnlde buhmmnş ''e mcrhametcn ci, harbiye nn1.ırı Luvuvnnın ynrdıııu ile 
hı Fransız tahtına ı,teçecek.. I Mazaren yine hasvckildir. Hemen kra- pınıyorga dn ne fayda .• Aksini iddia et-1 alınmış Gninfon adında knnbur, mfülek- bir zındana se\'kediyor. 

•• BirMEDi •• 
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Bu fabrikaları ele geçirmekle Alman
lar ne kazandılar ve ne kaybettiler? 

göstermiş oluyorsımuz. 

Ben mesul mevkie geldiğim Andan iti
baren bu yuvaya gerek bizzat ve gerek 
bilvasıta yaptığım ziyaretlerde sizin mu
vaffaloyetinize bizzat şahit oldum. Ho
calarınızdan da bunu dinledim ve ifti
har duydum.. Sizleri tahsil hayatında 

gayelerine erişmiş muvaffak arkadaşlar 
sıfatiyle tekrar tebrik ederim .. Ve bu 
tebrikten büyük zevk duyarım... Men
sup olduğunuz mesleğin son mesuUyet 
mevkiinde bulunmak sıfatiyle sizlere 
şunu söylemek isterim ki sizin muvaffa
kıyetiniz benim muvaffakıyetimdir. 

·····~········································································· . ~ 

• • 
ikinci KMdon: Fevziye Aktay pek te eyi bir şey olmadığını .ı11•1 

Rüyada yUz görmek sürur ve şeref lar. 
ile tabir olunur. Aynı zamanda z.inet ve 
mai§ettir de. Fakat yüzünde bir ayıp ve

Ka,,.şıyaka: Bedri nen 

ya sargı görmek bu hususlarda darlığa Bazılarına göre deniz nimet, 
na göre ise zahmettir. Nimet 

Arkadaşlar, vazifeleriniz kanunla ve 
onları izah eden nizamnamelerle göste
rilmiştir. Hocalarınız bunları size izah 

ve noksanlığa delildir. Yanak görmek 
ise kerime olarak tabir olunur. Kerime
nizin yilzünil yanakları sargılı halde 
görmeniz kendisinden yakında biraz sı
kıntılı bir haber alacağınıza delildir. 
Bu sıkıntı maişet derdinden olacaktır. 
Eğer aranızda adavet varsa bu adavetin 
ya büsbütün artması veya zail olması 
için çok çabuk bir fırsat zuhur edecek
tir. 

etti. Ben size hülasa olarak şunları söy- Torbalı: M. Yüksel 

iemek isterim : Bu mesleğin size tevdi Bir hiddet veya asabiyet veyahut her 
ettiği vazife yurd içinde nizamı temin hangi bir tesir neticesi fena bir hare
etmek, onu korumak ve bozulunca tek- kette bulunmak üzere iken bir dost ta
rar temin etmektir. rafından menedileceksiniz. Ve yahut si

Hiç şüphe etmem ki hayatınızda daima ze yapılmak istenilecek bir fenalık mün
bu düsturl:ıra dikkat edecek ve muvaf- defi olacaktır. Feraha ereceksiniz. Mek
fak olacaksınız ... Biz sizin muvaffakıye- tup almak, haber almakla tabir olunur. 
tinizden daima zevk ~~yarız. . Mektup alan zarfı açtığını rüyasında gö

tabir edenlere göre elinize ve '--1...ıı• 
hükümet tarafından bir para, 1ilt 
miye geçecektir. Aksini iddia ...Wmııı'!',. 

göre de rüyanız hayırlıdır, çünkt 
zcrek denizden çıkmışsınız. 

Baline gibi kılçıksız balıkların 
ze hücumu zahmetsizce bir niınedll 
takip ettiği şeklinde tevil olıınıllllll"'I 

Seferihisar: Sabri Alkan: 

GördüğünUz rüyn iki meml~.t 
sındaki dostluğu açıkça gösteriY.Of· 
doğdu istikametine gidenler gtbl 
duya yardım için gelecektir. 

Arkadaşlar, mesleğiniz zahmetli, hat- ren görünüşte eyi fakat aslında kötü bir 
Meıhu1' Skoda. mah. fabrik4lannın umumi görünüfii. ~ tehlikelidir. Gilniln hangi saatinde, !§le iştigal eder. 

Ç '- 1 - '- al 1 '-ull ıl •. •tt• Bu h hangi ağır vazifenin sizi beklediğini bi-

Tilkilik: Şerefeddin Sadık 
Rüyada Kevser suresini o 

görmek bir çok şekilde tabir olundfo 
sureyi okuyan veya okunduğunu 
lbni Sirinin kavline göre mal, 
devlet sahibi olur. Fakat evlAcb 
Kirmani diyor ki: Büyüklerden 
ihsan görür, dilşmanına galebe 
Cafer Sadıka göre ise hayu1ı işler, 
kazanır. Zengin olur ..• 

Almanyanın ea.os ovaa.yayı parç a-, Gerçi Almanlar bütün tesisatı kusur- ar a. an maya muaaı ır. • meı ur 

ııDakla ele geçirdiii ganimetler arumda suz bulmUJlardır, fakat kadroların pasif- fabrikalar hicret etmi~ gibi bir teydir. !~=~B~~:.:1:ıa:ı:. ~~~:ı 0
: Epefpqa: Hıfzı Ragıp: 

Aoda fahri.kalan aiır çeker 5,500,000 liği ve ekseriya husumetiyle karııla§Jll!.f- Bunlardan istifade edilecek midir) Bir bahçeye girdiğini gören kalbine sa-
d M vazife deruhte ediyorsunuz. Fakat yurd- lAh ...ı....,...;:..; .. e veya selrunete eri"'""eğine metre murabbaı bir saha üzerin e yayı- lardır. Evvela müdüriyeti değiftirerek, Bu nokta diifünülmü~tür. ontrealden ede- & ...... """'&'-'"' '"$--

l&n bu fabrikalar 50000 HP. Muharrik ... eJen haberlere aöre Fransız Creusot da emniyetin temini vazifesini ifa delildir. Elinize biraz para geçecektir. 

kuV"vete, 5,200 elektrik motörüne, muh
telif ebadda 5 00 yüksek fmna maliktir. 
Sil&h imalatı kapasitesi bu fabrikayı, Al

manyanın iıgalinden evvel Tuna ve Bal
bn Avrupaaınm bütün silihlanma ihti
yaçlannı karııhyacalt hale ıetirmifti. 

Müıterileri Avrupamn d11ında bile kala

Lalıktı. 

Bu fabrikalar geçen harp eenasmda 
Fransaya kartı çall§tılar. Korkunç cBer
ta> toplarını dökmüı olan bu fabrikalar
dı. 19 18 den beri silah patladığı her yer-
de bu fabrikalann adı geçmiştir. Şimdi 

Skoda yeniden hasım tarafına geçmiş 
b\ılunuyor. Ne kadar eaef edilse azdır. 

Bu fabrikaları ele geçirmekle Alman-
lar Fransız askeri imalatının bazı sırlarını 
da ele geçirmiı ve Fransız eilih fabrika
larında yetifmiı tekniaiyenlere malik ol
muılardı. Çünkü Slcoda Fransanın Creu
sot madencilik merkezinin bir ıubesin
den baıka bir feY değildi. çok ıük.ür, ıu 

son aylann tecrübesi bu endi§eleri tama-

miyle teyit etmemiıtir. 

İf batma hitJerizme tabi kimseleri getir- • • bilmiş olmanın vereceği zevk te çok bü- Ufak bir rahatsızlık veya misafir yüzün-
miflerdir. Bu tedbir eski kadrolarda fabrikalarını idare edenler, hala temsil yüktür. Bu zevk o fedakArlığa kat kat den de elinizden masraf olarak para çıka
memnuniyetıizlilt uyandırmı§, sabotaj ettikJeri eslci Skoda grubu namına Ka- değer.. Sizi daima bu fedakir ztlmre caktır. Maamafih bunu zengin bir k.im-

k tl b l Y "d"" · nadada bir silah fabrikau tesis etmek d k b b yük hare e eri aş amıttır. eni mi.ı unyet arasın a görme izim en Ü ·· eme- 1e ile yapacağınız arkad~ık telafi ede. 
çek amelenin büyük bir milttarına yol üzere bir Fransız - Kanada firmasiyle mU- )imiz ve medarı iftiharımız.dır. cektir. 

vermek.le cevap vermiıtir. Sabotaj hare· zakereJere girifmiflerdir. Hariçte bulu- Arkadaşlar, bu güzel müe~i ida- GUneş ve ay rüyanızın tabirini ise ad-
ketleri azalacak yerde çoialDllf, bunun nan Çekoslovak ıermayeleri bu itin ta- re eden arkadaşımızdan şimdi dinlediği- resinize hususi yolladım. 
neticesinde de yeni bir temizlik yapılınıt- hakkukuna yabnlaca1ı:tır. miz gibi hakikaten bu memlekette her 

''- Bravo 1 Çekoslovak teknisyenleri, plan- meslegw i ilimden l-;tifade ettirmek nime-tır. Çek ameleler her teYe rağmen Piısen-

deki vatanperverane tezahürlere iıtirak 

etmekte devam ettikleri için, bunlann 

deiiıtirilmesine devam ediliyor. 

Skoda fabrikalarının teknisiyenlerine 
gelince, bunların hepsi i~lerini bırakmış
lardır. Almanlar büyük bir miktar maki-
neyi ele geçirmelerine rağmen bunları 

işleten insanları fethedememişlerdir. Her 
şeyi, hatta imalat usullerini bile Alman-
laıtırmak icap etmiştir. Bu da ganimetin 
kıymetini azaltmaktadır. 

ları ve sermayesi, ellerinden alınmış bir ti ancak cümhuriyete nasip olabilmiş, 
eseri yeniden vücuda getirmek İçin yer bu münasebetle aziz cümhuriyetimizin 
anyorlaraa bizim onlara yardım etmemiz büyük koruyucusunu, onun her eseri 
lazımdır. Yalnız bir ~ey bizi hayrete dü- karşısında olduğu gibi burada da hUr
ıuruyor: Bu yeri Fransanın haricinde metle, t&zimle anmak borcumuzdur .. 

tesbite çalışması. Niçin~ Planlar buna de- Onun kıymetli eserini bugün büyük bir 
ğerae, sermayeler gerçekten ehemmiyet- dirayet ve salahiyetle muhafaza ve ila 
liyse neden bunlardan memleketimiz is- etmekte olan Mi1li Şefimiz İnönünün 
tifade ettirilmesin} Hatta 360 bin işsizi- isimlerini huzurunuzda hürmetle an-

miz olduğu unutuluyor mu~ 
Gerçi ilk bakışta göze çarpmıyan güç

lükler bulunabilir. Fakat bunların yeni-

mak isterim. 

Bazı haberlere göre, Skoda fabrika- leceğine eminiz. 

Hepinize hayatta ve millet hizmetin
de daima muvaffakıyetler temenni ede
rim. 

ları Çekoslovak teknisyen ve mütahaasıa
lannın ekserisi imalat planlariyle birlikte 

hariçte bulunmaktadır. Demek ki bun-

Sammy Beracba 
La Republique 

zayiata ait bir i3tatiatik neşretıniyorlar. 

Tepeköy: Bakk4l Izzet 

Yakında elinize eyi bir para geçmesi 
ve bu paranın geçim tarzınız üzerinde 
çok mesud bir tesir yapması ihtimali 
var. Ancak dikkat ediniz. Zuhur ede-
cek kazanç fırsatı eğer zamanında ha
reket etmiyecek olursanız elinizden ka

çacaktır. 

Aydın: B.G. 
Rüyasında dayak yemek eyidir. Böy

le rüyalarda mağlt!biyet galibiyetle ta
bir edilir. Gördüğünüz şekilde ya öyle 
bir kıza eyiliğiniz dokunacak ve yahut 
öyle bir kıza galip geleceksiniz. Bazı 
muabbirler iae çocuktan dayak yemenin 

idris Mu:htli 

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

RüyaJ;lrınızı 

Bize 
Bildiriniz 

Bir rüya mütahassm 
gazetemizin •RÜYA• 

: tabir edecektir-

H usu si 
Cevap istiyenler 

Rilyalannı (RÜYA) riimmG 
posta kutusu (361) adresine ~--·· 
dikleri takdirde kendilerine ~ 

• mufassal cevap verilir. Bun• 
i gönderilen mektubun içinde - .. ~ .. 
: 9Jarak yalnız 13 kuruşluk posta' r . 
iıu konnuw Widir .. • : ................................••• 

• 
çın Japon harbi 

Vakit vakit japon zayiatına ait tebliğ

ler neşredilmiyor değil. fakat bu tebliğ

lerdeki rakamlar hakiki rakamlardan o 
kadar a11tğıdır ki, onun için japon teb
liğleri hiç bir zaman ciddiye alınmıyor. 

Japon ordugahları, nisan sonuna ka
dar Çinde japon kıtalarının, ası) japon 

topraklarının iki buçuk misli bir arazi iş
gal ettiklerini bildirdi. Japonlar, Çinde 

dokuz vilayeti tamamen işgal etmişler, 

altı tanesini de kontrolları altına almış 
gibi görünüyorlar. 

Nafıa -------Komiserliğine 
iki. sene süren kanlı boğuş
ma 2 ta•af a neye mal oldu? 

Pariste çıfıan(LE SOIR) gazetesine roJıyodan yazdıyor 
Çin harbi üçüncü seneye bastı. Eski 

Pekin şehrinin dıvarlarının haricinde pat

lıyan ilk silahla öyle bir harp açıldı ki 

bu harp ne neticeye varacak, bu bugün 

bile henüz belli değil. 
Tokyonun bütün evlerinde japon bay

rakları dalgalanıyor. Çin harbinin yıldö
nümü, Japonyada ınhsi mahrumiyete, ve 
vatanperverlik tezahürlerine fırsat veri
yor. cVatnndaşlar yirmi para versin tay
yare satın alalım, erkekler earap içmesin, 
kadınlar süslenmmn de paralannı harp 
sermayesine versinler I> diye bekliyor

lar. 
Çin harbinin yıldönümü ihtipmla ilan 

ediliyor. öğle vakti bütün düdükler öt
türülerek, Çinde çarpışan japon askerle
rinin çekmekte olduğu güçlükler takdiı 

edilmek için bir dakika ıükôt ediliyor. 

Çin harbi üçüncü yıla basarken, Ja
ponya iktısadiyatının ve maliyesinin diz
ginlerini sıkı tutuyor. Fakat mali müza
yaka pek az belli. 

Japon bankası eski müdürü, cBu vazi
yette ne kadar devam edebiliriz belli de

ğib diyor. 

Harbin gözle görülen alametleri şun
lardır. Bu sene fiatlarda 19 3 7 ye naza
ran yüzde 9 5 nisbetinde bir artış vardır. 
Çok lüzumlu olmıyan ticaret eşyası arbk 

,.bitler, japonyanın iktısadi kuvvetini 

derhal tahmin ederler. Japonlar bundan 

endişe ettikleri için söylemiyorlar. 
Japon maliye nazırı, ihtiyat stokların 

çok olduğunu söylüyor. Bazı havadislere 

bakılırsa, ihtiyatlar azalmıştır. Diğer ba-

lthal edilmiyor. Vergiler çok artmı§tır. zı havadisler japon harp sanayiinin Çin 
imparatorluğun faaliyeti kontrol etmek için yapılacak siparişleri ifa edemiyece

içln kanunun seferberlik icaplarına göre ğini bildiriyor. Fakat bütün bu haberler 
teşmili. . tcyid edilmiş değildir. 

Bugün japon i~çileri, seferi kanuna Osakadaki inşaatın faaliyetine bakıla-
göre kaydediliyor, ve hususi vaz.ifelerde 
kullanılıyor, japonyada bulunan ecnebi
lerin faaliyetleri yakından takip ediliyor. 
Resmi makamlar. japonynda harp malze

mesi, çimento. çelik ve madenlerle ipti
tlai maddelerin henüz ne kadar kaldığı
m söylemiyorlar. Söyleseler, ecnebi mü-

~-- - - -----

cak olursa, insan, işlerin tamamen aksi 
olduğunu zanneder. Fakat Tokyodaki 
inşa iıleri tetkik edilirse asılsız olduğu 

kolayca görülür. Japonyada şu kanaat 
vardır: Japonya. Çinde harp etmekle be
raber, bir gün Sovyetlerlc daha vahim ve 
daha pahalıya malolabilecek bir ihtilafı 

daima gözden uzak tutmamışbr. 
Çin harbi, japonyaya diğer askeri se

ferlerden fazla adama ve paraya malol
muştur. Bu harp, japonyanın giriştiği 

harplerin en pahalısıd1r. 
Japonya Çin harbine §İmdiye kadar 

20 milyar yen harcamıştır. Bu para cihan 
harbine ait rakamlara nisbetle azdır. Fa-
kat japonya için büyük masraftır. 

1894 - 1895 ilk Çin - Japon harbinde 
japonlar 200 milyon yen harcamışlardı. 
Rus • Japon harbi ise, japonyaya 1 mil
yar 720 milyon yene malolmuştur. 

Çin - Japon harbinde japonların verdi
ği insan :zayiatı ise. resmi tebliğlerdekin
den çok üstündedir.. Bundan çeyrek 
asır evvel yapılan Rus - Japon harbinde 
olduğu gibi, japonlar ıimdi ele verdikleri 

Mançuko da dahil olmak üzere ja
ponlann Çinde ancak iki milyon ıuıkeri 

vardır. Mançuko askerlerinin mükemmel 
olduğu, diğerlerinin ise ikinci derece kıy

meti haiz olduğu, fakat en mükemmel ja
pon fırkalarının Sovyetlere karşı muhte
mel bir harp için ihtiyatta bulunduğu 
söyleniyor. 

iki senelik Çin - Japon harbinde 4 
veya 5 milyon çinli telef olmuşsa, 60 

Şehrimizde 
lerine 

Göre 
gece tramvay sefer
ihtiy aç yoktur 

Komiser, lzmirde su tarifesinin de 
her yerden ucuz olduğuna kanidir 

milyon çinli de yersiz yurtsuz bir halde . . 00 
k 1 H lb k. . I k 5 OO - BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - ' mesela Stettin şehrınde (275,0 a mıştır. a u ı Japon ar, anca · · k 

y ın zayıat vermışlerdır. l . . ... lm . . af k"l ti 
ve a 600 ı;· . . . için gece saat birden sonra tramvay işle-, ludur) su tarücsı 18 uruştur. 

J b .. .. ç· h"ll . . hl k ti mesı uygun goru emıştır. Yeni Asır - N ıa ve a e , aponya uttin ın sa ı erını a o a • . .. 
· • . y . . SU TARIFESI su tanfesinin yuksek olduğuna 

etmış, gayelerının çogunu elde etmışbr. · · .... ~ 
E h ld ç· ki . 

1 
Nafıa komiseri, Izmir suları Türk ve geçenlerde bu kanaatinı VlllQ'•-. 

n ma su ar ın topra arını, demıryo - ı· ı · k ti bildi · tir 1 anonim şirketinde çalışan memur ve na ıy e su şır e ne rmış . 
arını kontrol altında bulundurmaktadır. müstahdimler için halk tipi maskeler şehirlerinde asgari su tarifesini 
Japonların Çine karşı su götürmez bir 1 } d • ~tr. 

getirttiği haberini verdikten sonra su ruz amma, kapa ı şişe er e satı.ıacı--
hava Üstün)ügy Ü vardır. Japonlar tayyare- 1 f ) lan Y tarifesine temas etmiş ve demiştir ki: dar şifa hassa arı az a o 
lcri sayesinde çinlilerin gı·riatigwı· çete har- d bel d. · bo 1 · -

v -« Izmirde suyun fiati sene başın an suyunu e ıyemız a ne cnne -
bini gittikçe azaltmaktadır. Fakat buna iUbaren on kuruştur. Ve bu fiat memle- ruşlan vermektedir. Şu halde, SU 

rağmen iki milyonu muntazam, bir mil- ketimizdeki benzeri tarifelerin hepsinin hakkında Nafıa vek!leti mü 
yonu gayri muntazam bir cephe ordusu- daha ucuzudur. komiserinin izahatında tasavvur 
nun karşısında zafer kazanamJYorlar. Dış memleketlerde bile, Almanyanm ucuzluk mevcud değildir. 

Maamafih , bir çok yabancı askeri şa
hısların fikrine göre, askeri hareketlerin 
başlıca safhaları artık bitmiştir. Çinin 
muvaffakıyetli bir harp için lazım olan 
orduyu tekrar hazırlıya bilmesi İçin en 
az bir kaç yıl geçmesi icap eder. 

Çin yardım cemiyetlerine göre Çin 
Japon harbinde 6 milyon çocuk anasın
dan babasından olmuş, yetim kalmış. 
Bütün çinde evsiz barkınz kalanlarla 5 000 
doktor, 6000 sütnine meşgu) olmaktadır. 
Çinde ilaçsızlık ve bakıms1zlık yü:ıünden 
ölen a!!kerlerin sayısı bir milyondan faz

ladır. Bir milyondan fazla da sivil ölmüş
tür. 

Bundan başka, Çin yardım servisleri

nin yaptığı tahmine göre diğer iki mil
yon çinli de açlıktan ölmüş, Sarı nehrin 
taşması yüzünden boğulmuş, salgın haa

talıklardnn telef olmuştur. 

Japonların znyintına gelince, bunların 
yarısı. Cindeki salgın hastalıklar, bilhas

sa sıtmadan. tifo huoımasından ve kole
radan helak olmuştur. 

incir altı 
Plaj ve Gazinosu 

Pazar Günü Açıldı 
Gazino ve lokanta kısımları gece oe 

gündüz Jnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap verecektir 

remlzHJı, ucuzıuıı, ylyeceıı ve içeceıııe 
nefaset en miqfıülpesentleri dahi tat 
edeceıı şeJıUde temin olunmuştur •• 



Italyanlar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? 

Ankara Radysuo 

DALGA llZUNLUCll 

Universitelilerimiz [ e o R s A ) 

BVG'Ulf 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

Şerefine verilen suvare , üzOlll 
10 Sup1ıi Erkin 13 25 13 25 

-2- T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12,30 Program 12,35 Türk müziği 

Pi. 13,00 memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri 13, 15, 14 müzik 
(riyueti cümhur band0-1J • tef Ihsan 
Künçer) 19,00 program 19,05 müzik 
(P. Dıiku- Çırak sihirbaz: Senfonik par
ça - PI.• 19,lS Türk müziği (kanıJık 
prognmı) t 9,45 Tıürk müziği (hallt tür
küleri Ye oyan hanları} 20,00 m~dtet 
saat ayan. ajanı ve meteoroloji haberleri 
20, t 5 ko~ 20,30 Türk mü.z:iii l -
Osman beyin - Saba peşrevi 2 - De
denin • saba ıarkı - Côşeyle gel bülbülle
ri 3 - Afl)t Mustafa - saba ,,arla • Bir 
eameTe gönül vadim 4 - Khım U. 
hüzam prla - Benzemezsin ık.İmteye 5-
lı:eman ta'ksimi 6 - Mehmet Nasip • ~i
caulr ıarkı - Görmezsem eğer sevclice-

Hcımidiv• kru.oazörüaıii.oı ğim 7 - Refik F enan - ra~t ~r~ı - Y alttı 
~ zammda Ta,nz ve Yarhisar maneye karşı a,ık ve hükümeti Osma- cihanı ate~in 8 - Halk turk~~u .. -.. ~A 
~ hota.z nwf},alinde karakola niye yeni dahil olduğu hayatı meşrute- da kara yonca 9 - Halk turkusu - In

ur edildiğinden au te Taşöz ve sinde her hangi blr deniz harbine gayri elim dağdan ovaya 1 o - halk türküsü 
1,1$ tıe Yarhlsar demir alarak gittiler. muntazır gibi Napoll, Andone, Brendizi, Damından görünür bağlar 21, 1 O hahaltk 

't'ü.rk - 1talyan münasebatı mUteka- Tarantov Ağusto limanlarında donan- posta kutusu 21,2 5 neteli plAklar - R. 
Mest bir bç aydanberi kemali sUrat1e manın ve isül~ ordusunun ikmali istih- 21,30"mlizik (sabofon sololan - Nihad 
~i nezaket eylemekte fdi. Daha doğ- uratına çalı}llır ve bir taraftan. da 1888 E.sengin tarafından) 21,50 müzik (M~
'-au Afrika hakkında gayet .sarih bazı redifi tahtı sil.Mıa alınırken Babıali lodi. Pl.) 22.00 müzik (küçük oTkestra 
lııııleller besliyegelen ltalya lstiluaratı soı:ı dakikaya kadar ltalyanm vaz'1 dos- ,ef: Necip Aşkın) 23.00 ıon ajana lıa
~iyesinJ ikmal eylemedikçe bu nazik tanesi hakkında şüpheye düşıe.miştir. liederi. ziraat, esham, tahvilat. kambiyo 
%et bililtlzam teşdld edilmekte bu- Bununla beraber işaatı va~ Trı,.blus nukut bof8U1 (fiat) 23,20 müZik (caz
~uyordu:Bahriahmer ve Trablusta bu- yer.lilerlnde bir heyecan tevlid e~ekten bant • P.J.f 23 .• 55,24 yannlci program. 

~Italyan tebaasına memurini Osma- hali. kalmamı§ ve T~blus~ muki~ ec- OPERALAR VE OPERl!.TU:R 
~e tarafından gQya reva görülen fena- nebıler şehri terketmi§lerdi. · ı 20 20 s boa. Cavalleria Rasticana. 
~uı esbabının izalesini talep eden Istihzarail harbiyesine bir delil oj.mak · !> . · h 
ltaı .. b uhaber 'dd tl' 21 -45 Prag: Mart a. Yan notası mahallt matbuatı kışkırt- uzere mat uat vem atına şı e ı • · 
llı b' .. k !tal 14 E lül' d h.. BUY OK KONS~RLER 1itl. Türk matbuatının vakur ve man- ır sansor oyan ya Y. e u- . 1 B · h 
tlkf -Uclaf • } t 1 ı:-küren !tal kiimeti Osmaniyeve bir nota tebliğ ede- 16,0Ş Londra , (Regıona ) : eet oven. 
l .... aasıy e a eş er pu;:, - " 1 · b k" l 
ta Kazetelerl arasında açılan bu müca- rek cbu hali gayri milnasibin izalesiAi> . Haydn Reva ve ııatr este ara-
8e!e 10 EylUlde daha ciddi bir safhaya talep ve cltalya :tebaasını .iz'aç eden yer- nn eserleri. 
İlh-dı. Yeni yevml, yani yevml meU:tir- lilere karşı vaki olan te,şv~tı prote:- 16,30 Hamhurg: Haendel, Mozart ve 
a. Turk limanlarında bulunan lt.alya ~ etmekle beraber, cDevleti Osmanı- Dvorakın eserleri. 
loasoıosıan Italya, sefainl ticaıiyesine yenin .şimall Afrikaya kuvvci imdadiye 19,35 Prags Dvorak ve Fibichin eser-
'1arki llmanlıırmı bill teahhlir terle- .sevketmesindcn içtinap etmesini> tavsiye leri. 
~ ılçbı zamanında emir telA1cld etti- eyledi. 20,05 Droitvich:S chubert, Siheliuı ve 
ler. Batta TUrk filosu Berutta iken lima- Halbuki Trablusa bir miktar mühim- Fallanın .eserleri. 
ba inen bir koletin konsolos tarafından mat getirmekte olan (Derne) nakliyesi 21.05 Brüksel il Muhtelif beatekarlarm 
~hal lada olunması telAkkt edilen em- Italyanlar tarafından bu notanın tevdi- eserleri. 
lin rnahiyetlnl filo zabltanını dahi g(iya inden mukaddem takip edilmişti. 21,2 O Beri in: Busoni, Berlioz ve Lin-
tenvir etmqtl. tin eserleri. 

ll'rablll.9 ve cBerha:t nın 1100 mile va- •• BJrMEDI •• 2 1, 3 5 Rennea: Haydn, F'.aure, Debussy 
l'arı sahilleri her tUrHl te,şebbüsatı has- (Yeni Sabahtan) ve sair beateldirlann eserleri. 

ı 1 ,50 Strassburg: Mozartın eserleri. 

Büyük bir orman lngiltere "2.05 Roma: 5enfonik IComer. 
~2. 15 Oslo: Svendsen, Grieg ve sair 

Yangı O 1 Dostlarma tayyare be!!tek,arlann eserleri. 

vermeğe baıııyacali ODA Mu tKtLERt 
~eJılz Jıöy haJJıının LONDRA, 18 (A.A) - Daily Herald 18,35 Bertin: Gotik ve Rönıuısans de-
~naGSI neticesinde gazetesi İngilterenin ağustosta Polonya- virlerine ait musiki. 
atindiirüldü ya ve •Dost devletler• e tayyare verme- 19,25 Doyçlandzendcr: Sonatlar. 
Ceşmc kazasının Kadıovacık köyü cl- ğe başlıyacağını yazıyor ve diyor ki : 10,05 Saarbrücken: Muhtelif parçalar. 

"tınıdaki ormanda bir kilometrelik sa- - Halen tayyare inşaatı o seviyeye 22.15 Beromünster! Haydn ve Brahm-
ha dahilinde bUyUk bir yangın çıktığını varmıştır ki, bazı fabrikalar istihsa1leri- am eserleri. 
~U nüshamızda haber vermiştik. ni azaltmağa başlamış1ardır. 22,20 Bohemya: Çaykocskinin eserleri 
angın bir kilometrelik bir sahayı ta- • ·z· 111 

22,35 Droitvich. Bach. Haendel ve sair 
~ kapladığı için civardaki köyler- Bir .ngı ız vapurunun bestekarlann eserleri. 
de tehlike geçirmiştir. Bunun üzerine f edafıarlığı SOUSTLERIN KONSERLERi 
leldz köyden ayrılan 300 kadar amele Londra, 18 (Ö.R.) - Bir İngiliz hame 

16, 35 Saarbrücken: Mo:r:artın 11onatlan 
~on bir saat çal·-+ıktan sonra gecenin \'8puru büyük Okyanosta en yakın sa-

~· mesaf d b' 19,40 Kolonya: Piyano ile ıan (Olto) 

Cenevıo J 1 (AA). - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiri .. 
yor: 

lsta.nbul üuiversitesi jeoloji hoca ve talebeleri buradan hareketlerin• 
deD önco şereflerine Cenevre ihükümeti tarahnclan gayet parlak bir 
suvare verilmiştir. Bu ilmi toplantıda Cenevre üniversitesinin bir çok 
profesörleri, Cenevre h.ükümet erkam ve Türk doılu bazı zevat hazır 

·Puıunuyorlardı. -
CCnev:re hükümeti namına söz alan M. Julea Peney~ pCk dostça ve 

samımi beyanatta bnlımmuştu.r. :Bu çok samimi sözlere haJ konao ~ 
sÜ.muz 8 Nizamettin Ayaşb ve jeoloji profesörü B. Hamit Nafiz Pa~ 
ınir verdikleri cevaplarda iki memlc'ket arasında mevcut ilmi rabıta
lann !kuvvetini bu müm••.hetle bir defa daha te'kraılamıJJar ve Tür'k 
ıt8'ebesine gösterilen candan alaka ve misafirperverliğe teıekkürlerini 
bildinni~ir. 
. Bunu müteakıp profesör Mal,.1 aöz alarak memleketimizin maarif 
t~ilatını uıufassal ısurette anlatniıı ve memleketimiz 'billın&iki 
hayranhklarıoı :tekrarladıktan sonra Türk talebesine dönerek demiı
tir ki: . 

- Tarihin nadir kaydettiği büyilk ~~finizi, Atatürkü kaybettiniz. 
Sizler gibi bizler de 'bu ziyadan müteessir olduk. Elemlerinize candan 
iştirak ediyoruz. Çok yük.tek zeka ve derin görgüleri ile Türk gençliği~ 
nin ve .memleketinin mukadde.rabnı muhterem ellerine alan büyük 
diplomat ismet İnönü gibi bir fCi-c uailiyetinizden dolayı da sizleri teb.. 
rilt ederim. - · 

Bu candan sözlerden sonra, erkek ve kadınlardan mürekkep ve 
ınilli elbiselerini giyinmiı lsviçreli bir grup millt ıarkılar .öyle.diler ve 
milli danslar yaptılar. 

Kabul resmi gerek profesörlerimiz ve gerekse :talebelerimizi ,o'k 
memnu~ etmiştir. 

Sovyetler · Japon nota-
,~ını kabul etmiyorlar 
Mosk~~a 1 S { ö.R) - Sahalin adasının Ruıyaya ait olan imal kıs

mındaki japon petrol ve maden kömürü imtiyazları hakkında japon 
sefiri tarafından verilen notayı Sovyet hükümeti 'kabulden imtina et
miştir. Hariciye komiser muavini ültimatom mahiyetinde olan bu no
tayı hükümetinin kabul edemiyeceğini bildirmiştİT. 

Londra - Moskova müzakeresi 

Kabine Moskova sefiri
nin raporunu inceledi 
Londra 18 (ö.R) - lngiliz kabinesi Moskova sefirinin raporunu 

tetkik etmiştir. Sefir bu raporu dün akşam Sovyet başvekili B. Molo
tofla iki saat süren miilakabndan sonra gönclermi§tir. 

Paris 18 (Ö.R) - Sovyet hükürneti, lngiltere ve Fransa ile devam 
enen müzakerelerde bilvasıta tecavüzün tarifi ve diplomatik müzake-
rcilerle birlikte askeri müzaketelerede başlanmasını talep etmektedir. 
Condra v.e Paris hükümetleri noktai nazarlarını değ~tirmemİ!lerdir. 
B. Molotof da vaziyeti hükümetine bildireceğini söyle.mi:tir. B. MoJo
tofla BB. Stit, Magyor ve Strang arasında yakında yeni görüşmeler 
olacaktır. Parisde bu müzakereler hakkında en ufak bir tahminde bu· 
lunmaktan bile imtina edilmektedir. 

.Almanlara fazla et ye· 
memeleri bildiriliyor 

laat yirmi dördUnde yangını söndürme- hilden 900 met.re e e tutuşan ır 
h nıuvaffak olmuşlardır. 1000 hektar Japon vapurunun 110 yolcu ve l02 mü- Londra 18 (Ö.R) -Alman hükümetinin sıhhiye mü~"riri Alman-
'aha dahilindeki fundalık pirnar ve mey- rettebatını kurtarmıştır. Vapur tama- 20

•
05 Viyana: Piyano konseri. la:r~ f~Ia. et istihlak etmemeleri için bir ihtarda bulunmuftUr. Mü~-

".ı.r yanmıştır. Yangın 12 yaşında Os- m.iyle mahvolmu~. İçindekilerin ilri- 22·05 Varşova: Şopen koMeri. ıvırıı:ı fikrmce fazla et istihlak eden Almanlar memleketin istiklalini 
ltıan adında bir çocuğun dikkatsizliği st müstesna, hepsi kurtarılmıştır. -**·- tehlıkeye düşürürler. Fazla et yenilmesi hem sıhhate muzir, hem de 
~den çıkmıştır. l'İElfÇİlf 2' A 1.. E B E memlekete kar§ı yüksek bir ihanettir. 

--iT! Hddiselerl Salaadetnamelerl .. Al~anyada kahve de gittikçe az.almakta ve bhve kullanılmamam 

1696695 :i Eski yekQn 
696705 ! Umumi yeldin 

Ng, 7 
Na. 8 
No. '9 
No. lO 
No. ·il 
Fiailer ~ ı, ..u.. 

ZAB1RE 

11 50 
12 
1321 
J..5 
18 

l vn,gon Buğ~ 5 H 
61 balya Pamuk 55 

1333 kilo Yapak 53 

Para Borsası 
Kapanq F. 

Lcmara 1 Sterlin 5.93 
Nev-York 100 Dolar 126.6575 
Paris 100 F. frangı 3.355 
MiUııo 100 Liret 6.68 
Cenevre 100 lsviçre l'. 28SS25 
Amsterdam 100 Fiorln 67.<U 
Berliu 
Brilksel 

. 100 
ııvo 

Ranmaik 50.825 
Belga n.su 

Atina :ıoo Dnthml L0825 
Sofya 100 Leva · 1.56 
Prag 100 ÇekaıS!.ovak 4.3325 
Madrid 100 Peçeta l'-035 
V arşova 100 Zloti 23.8'5 
Buı:iapŞe 100 Pencü 24.8425 
Bükreş 100 Ley 0.90$ 
Be)grad 100 Dinar 2.8925 

Y okoham• 100 Ven M.62 
Stokholm 100 lsveç Kr. 30.5512 
Moskova 100 Ruble 23.9012 

1917/939 un Klearing km-lan 
Stcrliııgteıı gaJTisi bir ll'ürk llirasmuı 

mu.kahilidir. 

Sterlin 
Dolar 

1 
FraD.Sl% frankı 
Mark 
Peseta 

Alq 
~90. 

19.35 
29:.95 
1.98 
7.1610 

Florin 1 .4882 
Be]ga 4.6720 
Liret 15.10 
İsviçre !Frangı 3.5205 
Drahmi 94. 
bveç kronu 3.2894 
Norveç kronu 3.3733 
Çek kronu 23.20 
Dinar 35.40 
Leva 64.41 
Ley 83. 

Pengu 3.6984 
Zloti 4.2153 

ESHAM \rE TAHlTİLAT 

1933 Türk borcu I. 
1933 Türk borcu '.iL 
1933 Türk borcu m. 
1938 % 5 F. ve kramiyeli 
J.933 ikramiyeli Ergani 

Satq 
593. 
78.9S 
29.80 
1.97 
7.1250 
1 .4807 
4.6480 

15.03 
3.5027 

93.50 
3.2728 
3.3562 

23.09 
35.22 
64.08 
82. 

3.6807 
4.1939 

19. 

Sivas - Erzurum hattı istikrazı L 
• • • • • II. 
• • • • • m 19.92 
" • • • • IV. 

1932 Hnzine bonosu % 5 faWi 
1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
Cüırihuriyct .Merkez Bankası 
Nrkiye fŞ B!iNKASI 
Osmanlı Bankası 

Anadolu Demiryollan 1. ve IL 

Anadolu Demiryollan % 60 hisse senedi 
Mümessil 
Arslan çimento 
Şark Değirmenleri 

-OV>!$Z7Jf&'i1!221ti 
OPERATÖR Uzan ömürlü olsun müzalıereleri- tık okuııan bitiren tatebenın mezrmi-- ıçın ş.ıddetli propaganda yapılmaktadır. Kahve yerine yerli mamulat-

Ankaraaa Foto muhabirimiz bay Londra, 18 (Ö.R) - İngilterenin Tok- y~t şahadetnamelerl maarif mUdürlU- tan hir eraatz (.lcahve yerine geçecek diğer madde) kullanılması isteni- O Ü KT Q R " 
~evvelki gün İstaııbulda bir kızı yo sefiri Tiençin müzakereleri hakkında ~~e ~7.lrlan~ ve vil~yete tasdik yor~ Tütün için de ayni propaganda yapslmaktadıT. ·' 
'1ibınya geldiğini memnuniyetle haber Japon hariciye nazın ile muhavereleri e:~nlmi~ ve mekteplerde talebeye tev- -;--=-:::-------------------------- Cevdet Gönenden ~ 

ddt_ hakkında hükumetinin noktai nazarla- zune başlanmıştır. _ P O B T E K İ Z " 
Jubda ıclikns ba Mu MUI- Menlleltet hastanesi Baş Tabibi 

.şımm ve . · 
1 

yan - rından tamamiyle haberdar edilmiş va- • ı fenlflılep yapıldı REİSİCÖMllVRU ikinci beyler sokak fırın \ 

~ candan ~brik eder, !·~ ziyettedir. Muhaverelere yakında de- z avı ~ndra. 18 (Ö.R> - isPanya nasyo- Lorenso (M'.ozambik) 18 (Ö.R) - kartııı No. 25. Her gu""n o··gwle-
1 'Ul:tın, sıhhatlı ~ mesut omürler di- 1 ktır nıilist .isyanının u...ı:ıncU .;..1..;1.. •• • 
l'to:- \'am 0 unaca · 928 • d ~... 7ÜoU.onünıfi mil- Portekiz reisicümhuru B Karın "ğ den sonra saat - t "ti"b -·u;... B il v p randa aenesm e Izmir lisesinin nas?beüyle .İsı>anyada mruı rillkler . · ona. o - uç en ı a-
8 o R s A er n a u 9 uncu sınıfından aldığım tasdik- yapılmıştır. §e leden ~ Mozambik mUstemlekesınin • ren hasta kabul eder. 

idare heyeti bugün infiltilı._.: . na~eyi zayi ettim. Yeniaini ala- Bu şenliklerde general Franko lehin- ~a~ şehrı olan Lorcnsoy~ gelmiştir. Rei- 't•-----i1•e•1e•fo-nN•o•.•3•1625-:.:mıd 
topıanı"OI' JJ lıiıl oldü, cagımdan eski.inin hükmü olına· de te7.ahürlcr olıhu~ ve :nyni d sı::11ur:ı vapuruna iki harp gemisi 
tsı; J - . . ıs yaralı vardır.. dığı ilin olunur. bunlar bir işba . .zamana r ate yordu. General Karmona ka- ~·-IBl!---------11!2"d 
~ulda bulunan ~r.s:- reısı av~et Londra, 18 (Ö.R) - Baltık denizinde 41 s. Fehmi tır. yramı mah:ıyetinl .nlınış- ra~a çıkarken. harp gemilerinin ve sahil K •. ra l ık d a·ıre ve 
bo ." B. Mazb~r. ~li oğlu ~gün seyahatte olan otuz bin tonluk cBerlin• 2560 (1502) ..__ ·. istihkrunlarJJlUl toplariyle aelAmlanmıf 
~~e heyetının içtimaına rıyaset adlı Alman vapurunda gece bir kazan --..- ve ~inlerce kiplik halk tarafından sil- " 

~ · . • . !s- patlaması neticesinde mürettebattan ıs IZMIR IJ<.1 c;ı HUKUK MAH- ?! O R 0 D N 1 reklı alkışlanmıştır. Betsicüınhur müs- m 3 gaza 
~hula ~om_ıs:n B. Şevki Ertuğrul kişi oüriü~. 18 kişi yaralanmıştır. İnfil1k KE ~ESiNDEN: 11Ç AY KAP ATILDI temlek!ıt nazırı Ye llilluml vali & bir- Resmi, husuıi daire veya tir-
'14Rffgıtmıştır. İ.R sırasında vapurda yolcu yoktu. Karantina hatay caddeıi 307 Londr~, 18 (Ö.R) - .P.ragda çıkan likt~. derhal hilkümet :sar.ayına gitmiştir. ketler, doktor, avukat, tücur, 
iP... OŞ ~ ALMANYA • JAP NYA nolu evrfe oturan davul kızı fal· •Norodnı~ gazetesi •Çekçe konll§UD.uz!• I ~un sabah Madagaskar adası umumt j komisyoncu yazıhanesi alılbi-
~DINDf MARİFE2'İ TİCARET ANLAŞMASI 'Da tarafından l'vnt erd~ muk;..., b~ bir makale nşettiği için ü~ ay, ... alisi Lorcnsoya gclerek Portekiz reisi- i lecek Gazi bulvıırmda ziraat 
~un akşam Tamaşalık yokuşunda, ar- Berlin 17 (A.A) _ Japonya ile Al- kocası fefket aleyhine acılan ih- m~ddetle J_uı~ttlmıftu'. Almarilar Çek- cümhurunu Fransız hükUmeti namını 6 bankası jttiaalinde 18 sayılı 

1 

ı:ı l.Jlda sabahlık, ayağında rugan ter- ' d b' ti t uahed . tar davasının cari tahkikat ~e nıu· lenn ikendi lisanlarını propaganda ~ selnmlnmıoştır. Demirelli hanının üst katı eh-
~ kendini bilini cek d d h manya arasın a ır care m esı- h k · d nıelerin. ··-~• b ~ ven fiyatla kiraya verilecek-~ ·ye crece e sar Of, . . k akı d V sikalar pek a emesı •onun a: 1 sı,,.~ ir hareket teıikki edi- -*- "' 
t"'- ıp çağıran ve halkın huzur ve fiil- runakınımzasd Bı pclindy nafır. ~ kt' B' K. Medeninin 132 nci maddesi yarlar. Caddelerin Çekçe isimleri değiş- İ T A L Y A N ~ tir. 
'4..llUnu ihJıı.' d b" k d -_.,,_.. Y a er e par e e ece ır. ır h··k .. f"'-- rı __ . • tlrilmekte b,._,___ ~ btiyenlerin: 
~ bu ü1 e .en ır . a ~ go.n.umuş seneden fazla zamandır devam eden mü- u mune te~ um.n feı:o:tin bır aT . • O.U1Wflil yerine Nasyonal Propaganda nazırı Doktor Hulfrsi caddesinde 
tl\J.,. kndın, şikayet üzenne yakalan- k 1 ks . k tin lın tur zarfında mu terek eve dönerek Sos,valist adJar konmaktadır. Ber.''inden döndü 42 numarada dı't do'-t-na 

ıı•tr. liakkınd kanünt takib t ıla za ere er e erıya pc çe o UŞ •• J T w. •• , .. ki , w, , f :a ~ :ııı: .,. "' 
biltnek için 'f ~- alınn ~ xap - Japonyanın Alm3nyaya ihracatının mah- İv! ıgın uzerıhe yu ettıg~hvazı e- • ~- Münib, 18 (A.A) - 1talya propagan- ~ müracaatları. 
de llarhoş : 

8 
b ı kad mıy~ ere: sils surette arttırıldığı bildirilmektedir.. erı yap~;•• haksunun .~ ta

1
r
00
m; 'll'ırol Almanlarının da nazırı Dino AWeri Romaya hareket L)am%22-,;;z,z,zz~rz.;w~~~~--

~ ~~ u d :: ld 7.aIIlB.llğundan Macar mebıısıı ;;::d l h~u flr. eme ~4° .,__ tehciri endişe ile etm~ ve istasyonda ınarştl Göbbcls ta-
?llenıı k en e ~ o u fUD a 1 .fC .ete )'1'.& ~buae takip edili rafından sclmnlanmı tır --------------
tııhıi e et hastanesine nakledilmiştir. ıs... ı.ondrada 11eyana.tta sine ıemyizi kabil olmak üzere yor- ; · Kı· ralık ev 
1tı:rı. n Seyhan olduğu anlaşılan ve IJuJunmtımJŞ- 19-6-939 tarihinde davacının Yİ· .Londrn, 18 (Ö.R) - İtalyada cenubt - NWW 

llıa Unlhanedc Şamlı Mcleğin evinde ser- Budapeşte, 18 (A.A) - Macar telgraf cahmda ve ,efketin gıyabında ka- ~U:01 A~anlarnun tehciri Almanya ha- PRENS POL Göztepe Abdülezel sokağında 
~e olan ve mühtedi olan bu kadın ajansı Londraya tamamen hususi mahl- rar verildiği ve tefketin ikamet· nemdeki Almruılar tarafından endi§e ile BALODA BULUNDU 31 numaralı bahç.e içerisinde 
ho i111cye Ynrnsından değil, fazla sar- yctte bir seyahat yapmış olan Macar gihmın meçlıuliyetine binaen takip edilmektedir, LONDRA, 18 (Ö.R) - Yugos1avya müatakil bq odalı ve 1 onforu ha
~ğund:u1 nakledilmiştir. Seyharun mebusu Tibor Eckhardta atfen bk İn- tanzim kılman ihbarnamenin d~ B~ meseleye Kar§! Almnny~ göa- kral nnibi prens Pol ve :zevc~ prenses vi bir ev kiralıktır. 
~ Isnıinde biri ne içtiği tesbit edil- giliz gazetesmde çıkan beyruıatı yalan- mahkeme koridonma talik lalın- terdiğl IAkaydi Abnanyanm haricindeki Olga bu akşam kral ve kraliçe tarafın- Müracaat: Gazi bulvan doktor 
tll\latn. liakkınaa lhun gelen kanuni Jamakta '\"e Eckhardtm h1ç bir beyanat-! dığı tebliğ makamma kaim olmak Alman ekalliyetlerlyle münasebetleri dan ~refleriııe verilen baloda hnzır bu- HulU.i caddeıi 42 numara dit 

ele Yapılacaktır. ta bulunmadığıru iblldirmektedir. üzere ilin olunur. 2531 (1501) Uzerlnde fena bir tesir yaprnıF. lunm~lnrdır. doktonı Hatice Azra (1439) 
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Her GiinBir Uifiave 
. ' . ~ .... -. ,. . . .. 

PALYAÇO 

tZMtR BELEDiYESiNDEN: 
1 -Mezbaha buz fabrikası için 

80 adet büyük 160 adet küçük buz 
kalıbı satın alınması ha,katiplik
teki farlnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuftur. Muham
men bedeli 1000 lira olup ihalesi 
24-7-939 pazartesi gÜnÜ saat 16-
dadır. ı,tirak edecekler 75 liralık 

lzmir Gümrük Baş müdürlüğün den: 
Kabın 

T.N Adet Nevi 

18 s s 

ıs 3 s 

Marka No. 

LZ 

G.P.C 

1004 

8 
1345 

Kıymet 

Lira K. 

175 00 

250 00 

Sıklet 
Kilo Gr. Cinsi 

268 00 Yumak halinde keten lnmdura ipliği 

888 00 Mevaddı saire ile gayri mürettep 
renkli cam bardağı Bu küçük canbaz kumpanyasını ilk 

önce lspartanın Keçiborlu nahiyesinde 

görmüştüm. Yol kenarında bir arsa üze-

dime zavallı palyaço dedim, çok zeki ve teminahnı öğleden sonra kapalı 
enerjik bir insan olmana rağmen çok bU- bulunmasına binaen öğleden ev-

veli' bankasına yatırarak makbu- 47 
yük maharetle oynadığın apdal rolü gibi 6 S G.P S 1012 zile encümene gelirler. · 

rine iplerini germişler halka hünerlerini neşe ve şetaretin bir rol... Saadetlerini 2 - lkiçefmelik caddesinin -- -
gösteriyorlardı. Yoldan g~çiyordum. Na- başkalarının zevk ve neşelerinde anyan Bayramyeri ve Efrefpafa mey- R.N.R. 17 1156 00 
biyede hemen hiç görülmiyen bu toplu- insanlar hiç şüphesiz dünyanın en bed- danlariyle bu iki meydanı bağlı. Yukarida müfredah yazıh eıyalann 21. 7. 39 cuma gÜnÜ saat 15 te açık arbıma suretile dahile aatılaca-
luk, muharriş bir mızıka sesi benim de baht, en karanlık ruhlu, en muzdarip in- yan caddenin döfemesi sökülerek ğmdan bat müdürlüğe bağlı itlıalat gijmrüğü yanındaki levazım ve aahf servisinde toplanan komisyona ma
hir kaç dakika yol üzerinde duraklama- •anlarıdır. Gerçi sen girdiğin yerde kah- belediyece verilecek paket tatla- liye unvan tezkerelerini hamilen muayyen gün ve saatte müracaatlan ilin olunur. 
ma sebep olmuş ayak üzerinde numara- kaha tufanı yaratıyor somurtkan yüzleri riyle esaslı surette tamirleri hat 8, 19 
lannı seyretmiştim. Fakat 0 :zaman bende gayri ihtiyari güldürüyorsun. Fakat bilse- mühendislikteki ketif ve farlna .. 
onları tetkik ve tahlil edecek bir alaka ler ki etrafa saçtığın bu neşe senin muz- mesi veçhile açık eksiltmeye ko
uyanmıştı. Aradan yıllar geçti. Aynı kü- darip doğmuş ruhunun ezeli maskesidir. nulmuftur. Muhammen bedeli 
çük ve fakir kumpanya ile Karşıyakada Zavallı palyaço bu maske ile hiç kimse 2390 lira 50 kuru\! olup ihalesi 

2405 (1421) 

karşılaştım. senin sanatkar ruhunu tanımıyacak, han- 24-7-939 pazartesi günü saat 16-

B. k ·· · ki d gi yoldan geçsen çocuklar senin arkandan dadır. lftİrak edecekler 180 lira-
ır a şam uzerı, çocu ar arasın a ya- · • •• ... d k 

1 b . h b b" • k'l · k d d palyaço diye bağıracaklar, kadınlar pal- lık temınatını ogle en sonra a-
yı an ır a er ızım ı enne a ar a 1 b 1 b' ··"'l d 

fr d b 1 1 . 1 d' yaço diye sana gülecek erkekler daima pa ı u unmasına ınaen og e en 
ulaşmış so a a can az ar ge mış .. . ıye ' 1 • b k k mak 

· l .. ı · 1 • · h kA seni hakir ve zelil görecek ... Şen kıyafe- evve ıf an asına yabrara • 
ııevınç e soy eşıyor ar, sonra ıshr am ar, b 'l •• ı· 1 

. . .. .. . .. .. tin, tavnn, sözlerin hatta ehemmiyetsiz uzı e encumene ge ır er • . . 
ne olur hızı de gotur anneJ .. dıye yuzu- • .. .. . 3 _Otobüs i•letme idareli içın 

H k 1 bakışlarınla ınsanları gulduren hır paskal Y • 
me bakıyorlardı. emen aş arımı çata- . satın alınacak 35 ton motorın haf 

k .. b' b" h""k"' 1 O d d" hır palyaço kalacaksın, bu maske altında • h•I ra muste ıt ır u um.c: a seyre ı- . 4 • katiplikteki fartnamesı veç ı e 
. . d " . . . . .. ki senın sanatkar ruhunu kım nereden tanı- • M 
lır şey mı yal... ıye mını mını yure e- .. .. .. · . açık eksıltmeye konulmu.tur. u-
rinden ta~an isteklerini önlemiş neşe ve yacak. Se~ oradan duşup olsen bıle bel- hammen bedeli 2362 lira 50 kuru., 
heyecanlarını baltalamıştım. ikisi de so- ki sana hır parça acıyacaklar, fakat ha- olup ihalesi 24-7-939 pazartesi 

k ki . . . . yatın hararetini gidermek için yaratmağa gu"nu" saat 16 dadır. J!ltı'rak ede-murtara yeme ennı sessız sessız yeme- T 

ğe başladılar. Gülen yüzleri karardı ara- çalıştığın neşe uğrunda öldüğünden kimse cekler 178 liralık teminatını öğle
sıra başlarını kaldırarak bana sitemli si- haberdar olmıyacak. Belki de sana yine den sonra kapalı bulunmasına bi
temli bakıyorlardı. O zaman böyle yalnız apdal diye gülecekler. Zavallı dışı gülen naen öğleden evvel i• bankasına 
kendi zevk ve heyecanlarımı düşünerek içi ağlıyan ?alyaço... yahrarak makbuzile encümene 
hareket etmekte ne kadar haksız olduğu- Hayatınla ruhundaki bu tezad ne kuv- gelirler. 
mu anlamıştım. Yemeklerini iştiha ile vetli ne büyük ... Ne yazık ki herkesin na- 4 - Hatay caddesinin Bayram 
yedik'1eri takdirde onları canbaza götü- zarında sen basit bir palyaçosun gerçi yeriyle 350 sayılı sokak arasın
receğimi söyledim. Birdenbire eski neşe- böyle sanatkar ruhlu insanlarda kazanıla- daki 200 metre boyda sose ve adi 
Jeri avdet etmiş, beni hodbinliğimi ima cak şöhretin hiç bir kıymeti olamaz. Na- kaldırım sökülerek belediyece 
eden o serzenişli bakışlarla da bakmala- zarında paraqın bir kıymeti olmadığı gi- vel·ilecek paket taşlariyle esaslı 

surette tamiri ba1' mühendislikte-n hemen değişmişti. gi. • 
Arkadasım diyordu. Her sabah çocuk- ki kesif ve sartnamesi veçhile açık 

Yine o fakir kumpanya samimi bir • eksiltmeye ·konulmu,tur. Muham-
dostumuzun evinin önündeki bo• arsa lar buradan avuçla para topluyorlar. De- h l . 

~ men bedeli 1152 lira olup i a esı 
üzerine iplerini germi .. ti. Evin bahçesin- mek, çocuklar gece eğlenceye sabah ta l6-

" 24-7-939 pazartesi günü saat 
de Yerde ve ip üzerinde yaptıkları o'-·un- başağa geliyorlar diye gülüştük... k kl 87 l• 1 k 

.J dadır. ı,tira edece er ıra ı 
lar tamamen görülüyordu. Etrafta inti- Tok gözlü takdirsiz sanatkar!.. Topla- teminatını öğleden sonra kapalı 
zamsız bir kalabalık, ortada iki lüks lam- dığın parayıda mı yere saçıyorsun. Söy- bulunmasına binaen öğleden ev
bası sahayı aydınlatıyor. Kulaklar çın çın le bana, hayatın meraretile mi yok!!a se- vel it . bankasına yatırarak mak
öten mızıka, yeni hayat ... Buz gibi gazoz. ni sahiden bir apdal sanan İnsanların buzile encümene gelirler. 
Dondurma kaymak ... diye satıcıların ar- safdilliğile mi anlatıyorsun, senin muz- 9-14-19-21 (1429) 
dı arası kesilmiyen sesleri burasını bay- darip ruhunun ezeli bir aşınasıyım. Pal
ram yerine döndürmüştü. Salondan dı- yaço .... Aşkın, her türlü zevkin, hayatın 
şarıya çıkmadım. Bu coşan ve kaynaşan faniliği karşısında aczini gülerek haykı
eğlence yerinde bana düşen pay çocuk- ran sanatkar 1... O neşede o apdallıkta 

larımın bulunduğu zevk ve neşenin ben
de yaratmış olduğu hattı ... 

Ertesi gün, yine gün kararırken mızı

kanın davetkar sesile çocuklar heyecan-

bütün maharetine rağmen sende iğreti 

duruyor. 

Eğlence bitmişti. Eve dönüyorduk. 

Baktım palyaço da avinesile evlerine dö· 

!anıyor birbirlerine, bu akşamki numara- nüyorlar. ihtiyar ayakları romatizmalı bir 
lan ne dir acaba! diye soruyorlar ... Ara- kadın iki tarafa yalpa vurarak onun yo· 

da da o istirhamkar bakışlarile beni sü- lunu kesti. Oğlum diye ona seslendi. 
züyorlar ... Ben aldırış etmiyorum. Daki- O ilk önce kendine hitap edildiğini anla

kalar geçtikçe bu istek müthiş bir sancı mamıştı. Yürüyordu. Sonra palyaço di

gibi onları kıvnndırıyor... Aralarında ye bağırdı. 
fısıltı halinde konuşmalar ve sonra yine 

o istirhamkar bakışlar .... Onların bu he
yecanları karşısında ben bütün bütün 
hissizleşiyorum.. Nihayet bakışlar si
temli bir hal alıyor .. İkisi de bana dar
gın .. Bu dekor ruhumdaki hodbinliği 
bana tekrar ediyor. Onları yine götürü
yorum .. İşte böyle bir mücadelenin so
nunda canbazları seyretmek için o ar
kada~larımızın evine gitmiştik. Çok sı

cak bunaltıcı bir gece idi .. İçeride otu
ramadım. Beni rahatsız eden gürültüye 
kalabalığa rağmen bahçeye çıkmıştım. 

Başında eski bir kadın şapkası, beyaz 
kirli pantolonun üzerinde savrulan eski 
bir gömlek, elinde ötiye beriye vurdukça 
ıaklıyan bir tahta parçası .. , Çocuklar pal
yaço ... Palyaço ... diye bağrışıyorlar ... O 
çocuklarla şakalaşıyor. ötiye beriye ko
ıuyor. Takla atıyor ... insanı gayri ihtiyari 

güldüren bir apdal hali var onda... Bü-

yük küçük herkes onunla alakadar her 
köşeden bir ses palyaço palyaço ... diye 
onu çağırıyor ... llk önce hayatını kazan

mak için türlü tiirlü maskaralık yapan bir 

insan diye içim acımıştı ona... Bir aralık 
gürültü kesildi. Çocuklar bağrıştılar. Pal
yaço ipe çıkıyor ... Aynı kıyafetle iplerin 
üzerinde koşarken gördüm onu. Bütün 
hareketlerinde sanki hayatı istihza eden 
bir cesaret görülüyordu. Sonra çok teh· 
likeli bir numaraya hazırlanmağa başla-

dı. Uçları iç tarafa gelmek Üzere ayakla
rına paçavralarla birer kılınç bağladı. 

Bacaklarının arasına aldığı lastiksiz bir 

- Oğlum sen hiç canına acımıyor mu

sun. Genç, güzel, kuvvetli bir erkeksin, 
nerede olsa kendine bir iş bulursun. Vaz

geç bu sanattan sana acıyorum. 

Palyaço acı acı gülümsedi. Sonra, sizi 
kim eğlendirir teyze dedi. Benim ayda al· 
tı yüz lira gelirim olsa yine sanatımdan 
geçmem. Başkalarının güldüğünü eğlen
diğini gördükçe zevk duyuyorum. diye 
yürüdü gitti. 

Hayatını başkalarının zevkine hasre· 

den bu takdirsiz sanatkara içim yanmış

tı. Oradan uzaklaştım. Ertesi gün ne mızı
kanın davetkar sesine ne de çocukları
mın yalvaran bakışlarına ehemmiyet ver

miyordum. Fakat hislerimle tamamen 
onunla meşguldum. Herkesi güldürmek 
için, için ağlarken de durmadan gül za
vallı Palyaço.. Diye içim sızlıyordu. 

17/7/1939 
İzmir • Ka111yaka 

E. BOZŞAHIN 

t•!il!~lllllll ........ ~.MS1 '€*!4-fi-
OPERATOR D KTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her giin öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler ' 

sokağında .• 
No. 42 TELEFON 23)() '°' 

bisiklet tekerleği ile ipin Üzerinde yürü- Clll:ZC!SiiilCllClill!!ll' 

yecekti. Bu cidden çok zor ve tehlikeli 

1 - lkiçe,melik caddesinin 661 
sayılı sokak ağzından E,refpaşa 
meydanına kadar olan kısmının 
iki tarafında mevcut adi kordon
lar sökülerek yerine kesme c)r
don çekilmesi İf i bat mühendis
likteki ketif ve fartnamesi veçhi
le açık eksiltmeye konulmuftur. 
Muhammen bedeli 2400 lira olup 
ihalesi 21-7-939 cuma günü saat 
16 dadır. lttirak edecekler 180 li
ralık teminatını öğleden sonra ka· 
palı bulunmasına binaen öğleden 
evvel İf bankasına yatırarak mak· 
buzile encümene gelirler. 

2 - Hatay caddesinin bayram
yeri ile 350 sayılı sokak arası kıs
mında mevcut adi kordonlar sö
külerek yerlerine kesme kordo~ 
çekilmesi işi baş mühendisliktekı 
keşif ve tartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmm~tur. Muhaın: 
men bedeli 605 lira olup ihalesı 
21-7-939 cuma günü saat 16 da
dır. lttirak edecekler 46 liralık te
minatını öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel 
İf bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

3 - Zanbak sokağında 5 taj 
ve 4-18 emlak sayılı evin yıkıla
rak enkazının satılması bas katip
likteki ke,if ve şartnamesi muci· 
bince acık artırmaya konulmuf· 
tur. Muhammen bedeli 334 lira 
olup ihalesi 21-7-939 cuma günü 
saat 16 dadır. lstirak edecekler 
~5 lira 5 kurusl~k teminatını öğ
leden sonra k~palı bulunmasına 
binaen öğleden evvel it bankası· 
na yatırarak makbuzile encüme
ne v,elirler. 

4 - lkicesmelik caddesi 431 
ve 432 sayıla' sokaklar arasındaki 
kısmında ana kanalizasyon yaptı
rı iması i,i bat mühendislikteki ke
şif ve fartnamesi mucibince açık 
eksiltmeye konulmuftur. Mubaın· 
men bedeli 1846 lira 49 kurut olup 
'halesi 21-7-939 cuma günü saat 
16 dadır. lstirak edecekler 139 li
ralık temi~atını öğleden sonra 
kapalı bulunmasına binaen öğle
den evvel if bankasına yatırarak 
makbuz ile encümene gelirler. 

yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. 

2 - Güzelyalı derelerinin dol
durulması if i ba,katiplikteki tart
namesi veçhile açık eksilbneye 
konulmuttur. Muhammen bedeli 
500 lira olup ihalesi 31-7-939 pa
zartesi gÜnÜ saat 16 dadır. ı,tirak 
edecekler 37 lira 50 kuru,luk te
minatını öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel 
it bankaıına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

3 - Belediye temizlik İfleri 
hayvanlarının 939 yılı senelik ia
şeleri için satın alınacak 56,000 
kilo kepek, batkitiplikteki tart
namesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuttur. Muhammen bedeli 
1680 lira olup ihalesi 31-7-939 pa
zartesi günü saat 16 dadır. ı,tirak 
edecekler 126 liralık teminatını 
öğleden sonra kapalı bulunması
na binaen öğleden evvel it banka
sına yatırarak makhuzile encüme
ne gelirler. 

4 - Belediye temizlik itleri 
hayvanlarının 939 yılı senelik ia
şeleri için satın alınacak 70,000 
kilo saman, batkitiplikteki fart
namesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmustur. ihalesi 31-7-939 pa· 
zartesi gÜnü saat 16 dadır. iştirak 
edecekler 66 liralık teminatını öğ
leden sonra kapalı bulunmasına 
binaen öğleden evvel İf bankasına 
yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. Muhammen bedeli 875 

lzmir Mıntalfa Liman riyasetinden: 
Dairemizde 40 lira maqh bir daktiloluk münhaldir. Talip olanlar 

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

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

harflerle yazdırmak veya baıka ıuretle ilin vermek ve firma reklimi 
yapmak istiyenlerin idareye müracaatları ilin olunur. 

15, 16, 19. 20 251S (1472) 

lzmir Defterdarlığından: 
Evlenme memurlarile pul bayilerinin nazan dikkatine: 

1 - tlin kağıdı 
2 - izin kağıdı 
3 - Kayıt ihracı 
4 - ihbarname kiğıdı 
5 - Muvafakat kiğıdı 
6 - ikametgah ilmühaberi 
7 - Bülten 
8 - Sıhhat raporu 
9 - tlin tezkeresi 

10 - Evlenme zarfı 
11 - Beyan kağıdı 
12 - Evlenme cüzdan! fiyah 100 kurut 
13 - Evlenme cüzdanı fiyah 250 kurut 
14 - Evlenme cüzdanı fiyab 500 kurut 

12/7 /39 tarihinde meriyete giren 3686 sayıb kanunla yukarida ya
zılı evlenme evrakının kıymetleri kaldırıldığından peıin para ile satıl• 
mıt olan bu evraktan ne miktar mevcut vana acele mal aandığma iade 
edilmesi ilin olunur. 

2559 (1503) 

liradır. IZMtR BELEDtYEStNDEN: 
5 - Etüv makinasını tatımak Kanun numarası Kanun tarihi 

üzere bir kamyonet satın alınması 
ba~katiplikteki ,artnamesi veçhi: 3635 le açık eksiltmeye konulmuftur. 
Muhammen bedeli 1750 lira olup 
ihalesi 31-7-939 pazartesi gun.u 3634 
saat 16 dadır. lftirak edecekler 3641 
132 liralık teminatını öğleden son
ra kapalı bulunmasına binaen öğ-

3644 leden evvel it bankasına yatıra
rak makbuzile encümene gelirler. 

6 - Belediye temizlik itleri 
hayvanlarının 939 yılı senelik ia
feleri için satın alınacak 90,000 
kilo arpa, başkatiplikteki 'artna
mesi veçhile açık eksillmeye ko-

231 

19/6/939 

16/6/939 
19/6/939 

21/6/939 

20/6/939 

nulmu,tur. Muhammen bedeli Belediye ilin tahtasına 
4050 lira olup ihalesi 31-7-939 pa- olunur. 

Nahiye müdürlerinin devir muraflari 
hakkında. 

Milli Müdafaa mükellefiyeti H. 
Gümrük tarife kanununa bağlı ithalit 
umumi tarifesinin 607/D/1 pozisyo
nuna bir fıkra ilavesi H. 
312 numaralı hudut tqmdan Payua 
kadar inen sahada hudut muameleleri
nin kaldınlmaaı hakkında. 
Ankara ıehri imar müdüriyeti teıkilit 
ve vazifelerine olan 1351 sayılı kanu· 
nun 9 uncu maddesindeki (Evkaf) ta
birinin tefsiri H. 

herkesçe bilinmek üzere uılmiştir. ilan 
2568 (1498) 

7artesi günü saat 16 dadır. lftirak 
edecekler 304 liralık teminatını 
öğleden sonra kapalı bulunmasına DÜKTÜ R 1 WlOirJ!i>~c;IEZ7....z7.77...a..;t; 

~:~;2.;~ı·!:kh:ı:.i• ~~:::;:: ·ı Hattı Atarça, osokto~ Kopıeraktör 
7 - Otomobil ,asesi üzerine 3m1 U 3 Çl 

konulacak seyyar tip bir adet 1 KULAK, BOGAZ, Bil• 

~P~~~k~a:~:~:.:!~n:açhıil:a::~ Dahil" ve zu··a- " RUH HAS'J' ALIKLARI 
· 1 nrevı MfJrAHASSJSI 

eksiltmeye. konul~u,tur · M.uham~ hastalıfdar mütahassısı 
men bedelı 1650 lıra olup ıhalesı Muayenehane Birinci beyler No.42 N 

TELEFON: uıo 31-7-939 pazartesi günü saat 16-
dadır. lftirak edecekler öğleden 
sonra kapalı bulunmasına binaen 
öileden evvel İf bankasına yatıra
rak makbuzile encümene gelirler. 

14-19-24-28 (1467) 

Havagazı fabrikası için (3800) 
ton zonguldak Zerodislave 0,10 

Senelerden beri Çivici hamamı karşı- Evi : Göztep~ Tramvay Cad. 992 
smda bulunan muayenehanesini ikinci TELEFON : 3668 
kordon Hayat sokağı dirseğindeki 206 ~Wl"fiıılll•••ıır.::ı w M ; d 
sayılı eve nakletmiştir. 

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

TELEFON: 3458 Ylin 
maden kömürü satın alınması hat --------------- Halkapınarda kain 

Pamuk Mensucatı katiplikteki tartnamesi veçhile 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
mu,tur. Muhammen bedeli 40850 
lira olup ihalesi 4-8-939 cuma gü
nü saat 17 dedir. 2490 .ayılı ka
nunun tarifatı dahilinde hazırlan
mıt teklif mektupları ihale günü 
azami saat 16 ya kadar encümen
de riyasete verilir. Muvakkat te· 
minatı (3063) lira (75) kurut 
olup öğleden· sonra kapalı bulun· 
masma binaen öğleden evvel it 
bankasına yatırılır. 

19-23-28-2 2565 (1497) 

sayılı sokağında Vasıf Çınar cad
deaile 1382 sayılı sokak arasında 
125 metre boyda Huizler projesi
ne uygun kanalizasyon yaptırıl
ması iti hat mühendislikteki kefif 
ve tartnaın'.3İ Vt'"~'lıile 28-7-939 
cuma gününe uzntılmıttır. Mu
hammen bedeli (740) liradır. iş
tirak ec!ecekler ( 55) lira ( 50) ku
rutluk L·~İnatı öğleden sonra ka
palı bukn:-.Jasına binaen öğleden 
evvel iç bankasına yatırarak mak
buzla encümene gelirler. 

Fabrika:':lızm iplikhane daire
ıinde çalı·mak üzere 16-20 ysf 
arasında i:ız İfçilere ihtiyacıJ.111~ 
verdır. 

istekli olanların nüfus cüzdatlb' 
ları ve iki kıta fotograflariyle f e • 
rikaya müracaatları. 

lzmir pnmuk mensucatı T.A.Ş• 

'~ A R'7 ;~ AKOL TESIND;;ı 
diplomalı 

bir oyundu. Altında bir emniyet ağı bile 

yoktu. Göstt?rdiği bu çılgınca cet"areti sa
kin seyredemezdim. Yüzümü kapadım. 
Oyunun bitti...,ini onun yorgun ve heye
canlı bir sesle seyircilere hitnb etmesin
den anladım. 

DOKTOR 3 - !:::!lletpaşa bulvarında 92~ 
5-10-1419 2374 (1398) 1 - Belediyemizin lzmir gaze- inci sokakta 4 metre murabbaın- DIŞ 'J' ABİPLERJ 

Muzaffer Eroğul 
- 13u numarayı sizi eğlendirebilmek 

için şimdi aşağıda düşündtim. Provasız
dır. Sonra görüyorsunu:: ya fakiriz. Hiç 

bir vasıtamız yok. Fakat ancak sizi eğ
lendirebilmek en büyük gayem olduğu 

için bütlin vasıtasızlrğa rağmen ynptım. 

e 
11

ar~m 
JZMİR MEMLEKE'J' 

HAS'J'AHESİ DAHİLİYE 
MfJr AllASSISI 

O dakikada bu palyaçonun kıymet ve Muayenehane : ikinci Beyler sokak 

mevkii değişmişti nazarımda. Kendi ken· No. 25 TELEFON : 3956 

1 - Alireis mahallesinin 952, telerinde ne,rettirdiği ilan ücreti- daki 4sayılı arsanın bir sene müd-
970, 1032 sayılı sokaklarında ye- nin eksiltmesi ba\I katiplikteki detle kiraya verilmesi haf ki.tip
niden 18.~ım yaptırılması ha.mü- sartnamesi veçhile 28-7-939 cuma likteki fa?tnamesi veçhile 24-7-
hendrslikteki ke,if ve fartnamesi İıününe uzatılmı,tır. Muhammen 939 pazartesi gününe uzatılı::ıf
veçhile acık eksiltmeye konul- bedeli (2100) liradır. lttirak ede- hr. Muhammen bedeli (100) li
muttur. Muhammen bedeli 2050 cekler (157) lira (SO) kurutluk radır. iştirak edecekler (7) lira 
lira olup ihalesi 31-7-939 pazarte- teminatı öğleden sonra kapalı bu- (SO) ~.ırutluk teminatı öğleden 
ıi günü ıaat 16 dadır. ı,tirak ede- lunmasına binaen öğleden evvel sonra kapalı bulunmasına binaen 
cekler 154 liralık teminatını öğle- it bankasına yatırarak makbuzile öğleden evvel İf bankasına yatı
den sonra kapalı bulunmasına bi- encümene gelirler. rarak makbuzile encümene gelir-
naen öğleden evvel it bankasına 2 - Kültür .mahalleıinde 1383 ler. 2567 (1499) 

VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah saat 9 

dan başbyara.k Beyler - NwnaD sa
de • Zl numaralı muayenebaneleriO; 
de kabul ederler.. TELEFON: 39:, 

• 



T. Bovven Rees 
ve şürekası 

Messageries 
Maritimes 

Umdal Oli,·ier ve Fratelli Sperco ı Dcutsche Le• 
UMUMIDEKİZ ş·· k""' v A t vante Linie ACENTALICı LTD. ure ası apur cen ası 

tt CUNARD LIHE K u M p A N y A s J BJRJNCJ KORDON REEi ADRIA.TICA S. A.. Dı G. M. 8. R. RAMBURQ 
8 VERPOOL VE GLASGOV HATI'I HELLENiC ~ LTD. BINASI 'J'EL 2443 NAVİGATIONE . MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle-

& U OSNIA. vapunı Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 HOLLANDİA vapuru 17 temmuzda LONDRA. BULL HATI'l BRİONİ motörU 20/7 tarihinde saat nıyor. 22 temmuza kadar Anvers, Rot-
~ Liverpoot ve Glasgovdan mal çı- tenunuz tarthb:ı.de gelerek ayni gün 15- beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- BELGRAVİAN vapuru 5 temmuzda 12 de gelerek ayni eUn ı;aat 19 da Pat- tcrdam Brenıen ve Hamburg için yük 
cıa., cak ve ayni zamanda Liverpool ve tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- burg ve Anversa Umanları lçlıı ytik ala- gelip.~ .~cak ve ayni umanda mo, Lero!, KalhnDos, İıtaı:lköy ve Ro- al~~ • 

3 
ır...~tosta bck-

gov için mal alacaktır . caktır Hull ıçın yük alacaktır. dosa hareket ede 'apuru aı;...,, 
C.~k · rekct edecektir. · ADJUTANT vapuru 10 temmuzda e.- r. !eniyor. 5 Ağustosa kadar Anvers. Rot-

laııııı vapurJann muva...ıAt tarihle.rl, Bu tlrll lzalıaıt llmlat ltla Bi· GER.MANİA vapuru 21/23 temmuz llp Londra için yük alacaktır. BRİONİ motöril 24/7 tari.hhıde saat 8 terdam; Bremen ve Hambur i ·n .. k 
bıt ~ri ve navlunlan halclanda aeenta • •• IU araauıda bekleııllmekte. olup ~t~ de plerek 2517 saat 17 de Pire, Korio, alacaktır. g çı yu 
~ ahhUt altına giremez. Daha fazla rincı kordonda 156 11tlmarada LAU· Hamburg ve Anversa limanları ıçm yük LİVERPOOL HA!'f'J Saranda, Brindizi, Valona, Gravoz.a, TAHLiYE: 
,,,~ t almak lçlıı T. BOftll Kees ve Şr. BENT REBOUL n ŞERtıd vapw aeea- alacaktır. ERİAN Spalato, Zara, Fi1Ume, Triyeste ve v... ~t:WT'A hal r ~ft 
.,... 2353 tel f •-~ -n- t ed·ı esi • l ALG vapuru 20 temmuzda Ll- ~: har k d n,ıu:..L vapuru en ımanımız......, 
..t:L e on numara.sına mUrac.at l ~- -uraeaa 1 m rlC8 o unur. a .& • .,. .... •Jl • n •sı 1dan li yük k; -··'- D.u..İğe e et e er. H b B ... - ~- maJ ~esiri ~L-- ..........n,..,,. ~ TerpôO ge p çı :ll'al.::Cl& ve ay- ISEO bı ·.-.e . am urg, remen ve .n.uVo:::&--

ca U11111Ul". TELUON ı 2 3 7 1 KATTI ili 7Jllnanda Liverpool için yük ala~ ( ti,-ou•) vapuru 23/7 tarlh.iDde çıkarmaktadır 

q • •• ZETSKA PLOVtDBA tır. ı:ıerek ayni gUn Midilli,_ 5ellnik. ~· ARME~ iL SCHULDT 

T C Z• B k A. D RnTOR ...._ ngaç, İstanbul, Burgaz, Vam.a, Kösten- DUBURG vapuru 26 temmuzda bek-

• . ıraa t an ası cd.ÔVCENn Dr.Alıo Rıoza ce ~i:r:~ B~. ~::~ 217/7de·d:~saat ~:~~rg~:r~:~o:::.Bremen ve 
Vapuru 15 temmuz 939 cumartesi gü- 8 d terek gün at 7 .ısuuı s ,.UA 

K ııJ f ·111 18 nil Köstenceden gelip 16 temmuz 1939 e ge aynı 18 
- ARMDIENT DEPPE . s ur Uf arı : J 8 pazar günü saat 12 de : • • bul, Pire, Napoli, Marsllya ve Cenovaya DEN HOR.~KE MIDDEL· 

ermayesi : ıoo.000.000 Tttrk lirası.. Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- Unlen· barLEReketOedemrt.•o·'"'; 27/7 de saat 12 de ge- HAVSl.1Nı1E, OSLO eabe V8 ajan adedi: 262 Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye o &.. BALKİS motörli 
28 

te da 
0 

.. 
"" Ztt3'i \'e ticari her nevi Banka muameleleri hnrekct edecektir. lcrek ayni gün saat 19 da Patmo, Leros, kerk ve Norve" ıç· h mmk tmed kt~ 
~An .. • •- a . d har k t " m are e ece ır •. ~ BİRİKTİRENLERE 28.800 a.a.nA ANGLO F-GYPTİAN Doium ve Cenahi Kadın ~ Knlirnnos, Istanköy ve Ro osa e c AMERİCAN EXPORT UNEs. tNC 

z· İKRAMİYE VERECEK MAİL LİME hutalıklan Operatörii eder. EXMOOR vapuru 23 temmuza doğru 
lir lraat bmıbsmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en u (50) Her gün ~Jannı saat üçten son- LERO motö.ril 31/7 tarihinde saat 81 bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

ası bulunanlara senede 4 defa çeldlecek kur'a ile apğıdaki plAna g'öre lk- ~A~~K~~;n· ra Atatürk caddesi cEsld Birinci de gelerek 1/8 saat 17 de Pire, Korfu, D. T. B. T. 
l'ltniye daiıhlacakm: •CAIKO CİTY• LOKS VAPURU ile kordon• 222 nwnarah muayeneha- Saranda, Brin.dizi, Valona, Draç, Rago- SZEGED motörü halen limarunıızda-

4 Adet 1000 Liralık 4.000 Lira Manilya i~in Beyrvt-Bayfa-lsken- nesinde kabul eder. za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve dır. Tuna limanları için yük alacaktır. 
4 11 500 • 2.000 • hareket tarihleri deriye için hareket TELEFON : 2987 Venedlğe hareket eder. ESPAGNE vapuru 25

0 
~}~ ~ 

.: • 250 • 1.000 • ıa;;h~~39 0!12iiJ>JZ~~ cıs sa DROı! ALE NEERLAN :=~~yor. Anvers ( o u lçın . 

ıoo • ıoo • 4.000 • ~:~~= 5181939 A ~E KUMPANYA.il rtszA vapuru 21 temmuza do~ 
~ • 50 • s.ooo • 1u81939 18181939 H. Whittall ve TJ:TOs vapuru 24n tarihinde gelerek bektenıyor. 'l\ına limanlan ıçln yük aıa-
ıso ı 40 • 4.&00 • GOULANDalS BR<Yl'HE&S LTD k " Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg caktır. 
t> 11 20 • 3.200 • Pi ŞÜr~ 881 limanlan için yUk alarak hareket ede- KASSA vapuru 25 temmum doğru 

Y ~T: Heap1a:rmdald peralar bi?' sene içinde 50 liradan aşalı dnpnt. RE cektir bekleniyor. Beyrut, İskenderlye ve Port 
eıı.ıe1' Ocramiye çtktılı takdirde ytızde 20 fazluiyle verilecektir. uHBA HELLASn TELEFON : 3120 . Sait foin vük alacaktır. 
'tttr· ..... leDede 4 Mla. 1 l!yW, ı Birbad klnuıa, ı Mart ft 1 u.zıran tarDa- Ulb tnnsatlantllı: npura De Pire • 'J'BE MOSS•Rl1'J'CRfSON SVENSKA ORİENT ıJNIEN SERVJl!F. M A RfTIMB 
-~- ~lecektlr. Nev • York battı Pire - Nn - York se- LINB UMJrED ROVMAIN 

...... ___________ 11!!1 _____ , ______ -..... yabat ...Udcletl iZ ıtıa. Ne•. Yor'k fuan LİVEIU'OOL - GLASGOV VE VASALAND motörU 28/7 tarihinde DUROSTOR vapuru 4 atusto-

~-----------------------1- ~ ~ususl fıatleT PJ1'edea hareket ta- BıdsTOL hatb gelerek Rotterdam. Ha.mburg ve Sbn- doğru bekleniyor. Köstence Katas ve 
rıhlerı: l:SNEB vapuru temmuz 25 inde ıelip dlnavya limanlan lçin yük alarak ban- Tuna limanlan için yUk alacaktır. 

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

OSMANIY~ 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her ilci otelin müateciri Türkiyenİn en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Senelik tecrübeli idaresile h6tün m64terilerine kendisini 

n.. sevdirmiştir ••.• 
ıı....~tDerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •. tıtanhulda 
~Ege ve fzmirliler bu otellerde bulusurlar ... 
)~Uluaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmt. 

derecede ucuzdur ••••• . r"................................ ' 
1939 Yaz Modası 

4.~ baştaıa bap kap\ıJaD sünetin Bıtra • viJo1e ziyamı süzm 

PANORA 
GUNEŞ GOZLUKLEtd YALNIZ 

KRIS2'AL DÖ ROŞ CAMLAR 

MODERN CERCf VELER.. 
\' 1'0P'J'ANCiLARA AYRICA 'l'ENZiLA'J' ............ ._.. ' . . 
l aze T emjz Ucuz lliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

5 AlaUSTOS 9 EYLÜL Llverpul v• Glasaovdan yUk çıkaracak ket .d.cektlr Vapurlann hareket tarihleriyle na•· 
Gerek vapurlılnn muvasalAt tarihleri, ~~ ayni zamanda Llverpul ve Glasıov ZE<H UOA POLSKA LfNtEN lunlardakJ deıtişikliklerden acenta mı&-

gerek vapur isimleri ve nav[unlan hak- ıçın .. mal alacaktır. LECmSTAN törU 21/7 taıihlııde suJfyet kabul etmez.. 
kında accnta bir teahhUt altına giremez brandtsen • Moller gelerek Anvers m~ynla ve Danzig ll- Daha fazla tafsi1At fçin ATATtnut 
Daha faz:a tafsilAt a!mak için Birinci Llne:. NepYOrlı manlan için~ alarak hareket edecek- caddest 148 No.da v. r. Renry Van Der 
Kordonda 152 numaradc aUMDAL• VE . tir Zee ve Şn Vtpur acentalığına mQraca-

umt l • A a1ır.. Ltd üra t İSKENDERIYE • NEVYORK · · u~ .t enız cent ır . m cu PHİLADELPHİA HATTI SERViCE MARf'J'INE at edilmesi rica nlunur. 
edilmesı rica olunur. · GUDRUN MERSK 20 tem TELEFON • !GOT /!009 

Telefon : 4072 MUdilrlyet muz·;Ja ı· yUk kar vakapuru ynl • Roamaln Kumpanyası . 
ou ge ıp çı ac ve a za-

Telefon : 3171 Acenta manda yilk alacaktır. ALBA JULİA vapuru 3 ağustos 939 !ardaki deği~ikliklerden dolayı acente 
tarihlerinde beklcnınekte olup Malta, mesullyet kabul etmeı.. Daha fulı tat .. 
Ceno;a Vt# Marsilya liman lan için yolcu ı silM için ikinci Kordonda FRA TEi ,Lf 

Her kesin kallandıp ve beğendiği tra, inçağuiır 

Siz de bu kremden şaşmavınız 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığının re.mi ruhsatm1 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdiir. 
Bütün cihanda elli senedir dalına ÜS· 

tün ve e~iz kalmışbr. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulil olarak vü· 

roda getirilmiş yegane sıhhi krem· 
lerdir. 

Krem Balsa.min 
Şöhreüni söz ve şarlatanlıkla değil, 

sıhhi evsafnu Loodra, Paris. Bertin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz. 
lerce krem arasında birincilik mükafa· 
t111.1 kazaıunış olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağS12, gece için yağlı ve 

balL~ acı badem ile yapılmış gündilz ve 
ı gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMIN; öteden beri tanınmış lıUSltS· \'az(! ve tüp şcınıncıc ,,atılıt. 
fNGfI,tz KANZUK ECZANESi. BEYOÖLU • lSTAHBUL 

Erzağın cinai 

ilan 
.A%ı 
Kilo 

Muhammen 
Çoğu Fiati Teminat 
Kilo Kr. Lira K. 

Koyun eti 2800 3500 45 t t 9 
Dana eti ı 200 1500 30 34 
Ekmek (Birinci) 13600 17000 10 128 
Sadf! ya~ı (Utfa) 1200 1500 105 119 

Sağır dilıiı ve körler müe11eseai 193~ mali yılı ihtiyı.cı icin aç•k ek
siltmeve konulan, yukarıda cins ve miktan. muhammen kıymeti \re 
muvakkat teJ'W'linatı yaıııı1ı erzak 1 A~stos 939 salı ~ünii acat 15 de 
sıhhat müdürlüiündeki kom·ıyonda ihalrAİ y~pılaca~ntl n t 1in1erin 
her gün §8.l'tnameleri komiıyon bqkanlığında göreb 'lecekleri ilin 
olunur. 

15.19.22,26 2510 (1471) 

ve yUk alarak hareket edecektir. SPERCO vapur ncentasuıa müı·acaaı 
N O T : 1 edilmesi rica olunur . 
İlindald hareket tarihleriyle navlllft- 1 TE"LEFON : Z004 • 2005 

HRSRRRT • 
sıhhahnizi 
h/Jtliıl edigor 

rJ~~ 
~'J.=IJ::::::::...:11 

~rt 
~ J~ 

OtfLRl/I 
iT 

ile öl Vrünüz 
U.11tt1l ıı.,.._ ı 1. lrllfla. lılaaHI, Calaıa. ft,_. MM 1 

lzmlr vılayet .Jandarma Ko
nıutanlığından: 
lzmirde Katip ojıunda eski jandarma okulu binasının tamirab 3447 

lira keıif bedeli mucibince ve açık elailtme kanununa ,öre temmuzun 
24 ün:ü günü yapılacak teklifler komisyonca muvaEık aörüldüğü tak
dirde ihale•İ yapılKağından §eraiti görmek istiyenler ihale gününden 
evvel viliyet jandarma alay komutanlığına bat VW"mAlan ve talip olan
lar yüzde 7.5 peylerini maliye vezneıine yatırarak sözü ıeçen tünde 
saat 15 de hükümet konaiında vili.yet jandarma U.yı komutartlik 
dairesinde hazır bulunınalan ilin olunur. 

19, 20, 21, 22 2669 (1500) 

inhisarlar Tütün fabrikası mü
dürlüğünden: 
Fabrikamız ihtiyacı olan 61 .499 metre kül> çırasız aandıklık çam 

keresteyi venneğe istekli çıkmadığından açık eksiltme 31. 7. 939 
pazartesi günü ıaat 14 e talik edilmİ§tir. 

isteklilerin bedeli muhammeni üzerinden bu tarih ve saatte l 95 lira 
depozito akçesini fabrika vezneaine yatırmaları ve fabrikada mütqek
kil komisyona gelmeleri, ilin gününden itibaren prtnamesini görmek 
üzere fabrikamn açık bulunduiıı günlerde levazım şubemize müra-
caatlan ilin olunur. (1504) 



SAHiFE ıe 

Danzig'de askeri 
Şehir baştan başa bir müstahkem mevki manzarasını almıştır. Bu 

hazırlıkların gizli tutulmasına artık lüzum görülmüyor 

Bitler -F orster görüşmesi 
Pek yakında ·Danzig' de yeni bir ha

reke.t _ yapılacağı hissini • 
verıyor 

Va11ova 18 ( ö.R) - Danziıde Leh 
kaynağından bildirildiiine ıöre aerbeat 
tehirde askeri haı:ırlıld.ar aiatematik bir 
tekilde devam etmektedir. Ve tehir ha
kiki bir milstahkem evlr.i-manzarasını al
nıı§tır. Bu hazırlıkların artık gizli <ttttul
masına bile lüzum görülmiyor. 

Bugün Ray§Ver aahra bataıyalannın 
talimleri yapılmııbr. Serbest ıehir arazi
.indeki bütün mektepler Hayver kıta
ları tarafından mUıadere ve İ§ga) edil
mi§tir. 

Danzig ıehrlnl bombardıman tayya
ıelerinin muhtemel bir hücumuna kartı 
müdafaa için bütün tedbirler alınmıştır. 

Danziı dvannda Viata, Skolberg ve 
Haydelberı tepelerine tayyare defi top
lan yerleştirilmittir. Umumi binalann ça
tılan üzerine de tayyarelere karşı mitral
yözler konulmUftur. Bütün tepeler tah
kim edilmi§ ye tayyare ... dafii bataıyalar 
yerlcttirilmiıtir. Vistul nehrinin mansa
bında siperler kazllmııtır. Burada kum
luklara ağır bataıya)ar yerleştirilmekte
dir. Bu tahkimatın hedefi bir ihtilaf ha
linde serbest §ehre girecek Polonya kıta
Jannın aahili iagaJ ederek ,arki Prusya
dan takviye kıtaları gelmesine mani ol· 
mak te§ebbüslerini önlemek imi,. 

Varşova 16 (ö.R) - Dün İngiliz gn
zeteleri B. Hitlerin kendisini Danzig dev
let reisi ıeçtirmek niyetinde olduğunu ve 
Danzig ıtatükosunun A1manyaya iltihak 
arzusunu iltin eden bir emirname nctre
deceğini haber vermi§lerdir. Bu münase
betle Pat ajansı ıu tebliği neşretmiştir: ' 

c B. Hitlerce serbest oehir devlet re· 
Lıliiine intihap edilmesinin kabulü snla· 
hiyetli mahfillerce alelade bir gazete uy- zige avdet etmişlerdir. 

1 
manyaya ilhakını arzu ettiklerine dair 

durması telakki edilmektedir. Şu cihet Londra 16 ( ö.R) - Niyuz Kronik} 

1 

bir beyanname neşri, 
beyan ediliyor ki Almanyaya iltihak key- gazetesinin diplomatik muhabiri bildiri- 2 - B. Bitlerden Danzigin şimal eya
fİyeti meriyet mevkiinde olan hukukunu yor: iyi bir Alman menhaından hana: leti namile şarki Prusyaya bağlanmasını 
ve ıiyasi vaziyetin ihlali mahiyetinde olur B. Hitlerin yakında kendisini Danzig dev- emreden bir kararname isdan, 
ve Polonyanın icabına göre biT aksüla- let reisliğine intihap ettireceği telmih 3 - Danzigdeki Polonyalıların mede
melini tahrik eder.> edilmiştir. B. Hitler esasen Danzig fahri nl haklarının geri alınması ve 1920 se-

Londra 18 ( ö.R) - Danzigden Roy- vatandaşıdır. Almanların fikrince Polon- nesinden sonra Oanzige gelenlerin bu 
ter ajansına bildiriliyor: yanın veya diğer bir hükümetin böyle şehirden çıkarılmasını na tık bir kararna-

Danzig Alman mahfeJlerinde akisler bir intihap aleyhinde bir şey yapmalarına me neşri. 

bulan bir rivayete göre B. Hitler geçen · imkin yoktur. Zira şu takdirde mücadele Bu hazırlıkları Hitlerin kabul ettiği 
haha Bavyerada Danzig senato reisi askeri tarif den ziyade kaauni zemin üze- söyleniyor. Polonya gazeteleri Danzig 
Fonterle ve propaganda ıefi Zaıık ile ' r inde devnm edecektir. senatosunun serbest §ehir polislerinden 
mUlakatında vaziyet hakkında nikbin gö- Varşovadan bildirildiğine göre, Hitler, 60 kişiyi tevkif ettirdiğini haber veriyor
rünmüş ve Danzig meselesinin, ecnebi F orııter mülakatı ,münasebetile yakında lar. T evkifatın sebebi malum değildir. 
devletlerin müdahaleden imtinaı halinde, Oanzigde yeni bir hareket olacaktır. Londra 16 (ö.R) - Şarki Prusyanın 

Polonya ve Almanya arasında müzakere Danzig senatosu şu tedbirleri alacak- Danzig hududundaki kıamında tayyare 
yolile hal edilebileceği kanaatini izhar tır: dafii top talimleri başlamıştır. Yarına ka-
etmiştir. BB. F orster ve Zask dün Dan- 1 - Nazilerin ve Danzig halkının Al- dar devam edecektir. 

Bir Çin generali diyor ki: 
Yakında umumi bir taarruz için bütün 
Çinde seferberlik yapıldığını söyliyor 
Şungking 18 (ö.R) - Iklnci askeri J terde sık sık isyanlar baş gösteriyor. 

komisyon reisi general Tongonyang ec- General sözünU şu cümle ile bitirmiş
nebi gazetecilere beyanatında yakında tir: cNihai zaferin bize aid olacağına 
umumi taarruz için Çinin her tarafında katiyen eminim.> 
faaliyetle sclerberlik yapıldığını, hazır- Honkong 18 (Ö.R) - Buraya gelen 
lıkların bitmek üzere olduğunu memnu- ecnebilerin bildirdiklerine göre Mançu
niyetle söylemiş ve şunları iJAve etmiş- rlden ve Çin cephelerinden bir çok Ja
tir: pon "kuvvetleri müstacelen dış Mogolis-

« Son muharebelerde Japon orduları- tan hududuna nakledilmiştir. Mançuri
nın kuvvei nuıneviyesinin zaafa düştüğü den gelen yolcuların verdikleri haber
pek Aşikar surette belirmiştir. Siyanga tere göre Kalgan nehri üzerinde ve dış 
ilerlemeğe hazırlanan Japon ordusu Çin Mogolistan hududundaki Sovyet - Ja
kıtalarmın cenah taarruziylc telefat ver- pon muharebeleri telgraflarla bildiril
miştir. Japonların harp malzemesi ve diğinden çok daha ciddi bir mahiyette 
mühimmat zayiatı da çok mühimdir. Bu olmuştur. Harbindeki askeri hastaneler 

Fransız 

yaralılarla doluyor ve bir çok mektep
ler Japonlar tarafından muavin askeri 
hastane haline sokulmuştur. Mançuriden 
gelenler dış Mogolistan hududundaki 
muharebelerin çok vahim bir şekilde 
cereyan ettiğini bildirmekte müttehittir
ler. 

Mevcud kanaate göre şimali Çin Ja
pon kuvvetlerj başkumandanı general 
Füziyamanın Mogolislan hududundaki 
askeri hareketleri idare için bu mınta
kaya tayini muhtemeldir. Şu takdirde 
onun yerine şimali Çin kuvvetleri ku
mandanlığına harbiye nazırı general Ita
gaki geçecektir. 

ordusu 
feluketli hcı.imetten sonra Japon kıta
ları perişan bir vaziyette Hankov isti
kametinde eski mevzilerine çekilmişler
dir. Buna mukabil Çin kıtnatının kuv
vej maneviyesi yükselmiştir. Düşmanın 

Çinden kat'i olarak tardı gayesi her za
mandan daha kuvvetle halkın zihnine 
yerleşmiştir. 

Şimdi her zamandan ziyade kuvvetlidir 

Japon kuvvei maneviyesi bilakis son 
derecede sarsılmıştır. Sivil halk ve as
keri sınıflar arasında harbe karşı husu
m t miltc>madi~ C'n nrtmnl.tndır. CC'phE'-

Londra 18 ( ö.R) - Fransız Genel Kurmay başkanı general .Gam
lin demiştir ki: Fransız ordusu şimdi her zamandan daha kuvvetlidir. 
Martta seferber haline konulan kıtalar, yani üç sınıf silah altında bu
lunmaktadır Bu kuvvetler Fransayı her sürprizden vikayeye kafidir. 
General Gamlin Polonya ordusuna ve baş kumandanı mareşal Ridz 
Smigliyc tam itimadı olduğunu da iluve etmi~tir. 

Ingiltere 
askeri 

ve Polonya 
görüşmeleri 

lngiliz generalı Polonyada büyük tezahüratla karşılan 
ve derhal askeri makamlarla temasa geçti 

Ingilterede kadınlann. askerlikleri 

Londra, 18 (Ö.R) - Varşovadan bil-ısiyast itilafı bilfiil tahakkuk ettirmek - Fransız - Leh beraberliği hazır 
diriliyor : Deniz aşırı İngiliz kuvvetleri için askeri mesai birliğinin esaslı bir rol makta olan mukavelelerde, ittifakı 
wnumi müfettişi general Edmond Ay- oynadığını kaydederek şunları ililve İngilterenin Polonyaya yapacağı ) 
ronsaydırı Varşovayı ziyaretini memnu- ediyor : Bu itibarla, İngiliz generalinin mı takviye maksadiylc, çok daha 
niyetle selamlıyan ıKurycr Porani• ga- ı ziyareti bir cemilekarlık ziyareti değil- bir şekil alacak ve daha büyük bir 
zetesi İngilterenin askeri kuvvetinden dir. Bunun gayesi, matbuatı işgal etme- şaf kazanacaktır. Muhtemel m 
sitayişle bahsederek diyor ki : Paris, 1 sine lüzum olmıyan çok yüksek bir ga- lar, bir dakika bile kaybcdilmcdiğinl 
Londra ve Varşova her taarruza muka- yedir. Bu keyfiyet, Avrupa siyusi vazi- barış cephesinin hem metod ve heıJl 
vemete muktedir bir ordu hazırlamak- yetinin inkişafı üzerinde kat'i bir tesir sükfuıet içinde devam ettiğini hiç 
tadırlar. icra edecektir. • hesiz biliyorlar. 

Bütün gazeteler Ayronsaydın büyük Doutellan Londradan Figaro gnze 
Varşovn, 18 (Ö.R) İngiliz deniz harp sonunda Sibiryada müttefik dev- ne telefonla bildiriyor : 

aşırı kuvvetleri umumi müfettişi gene- letler kıtaatına kumanda ettiği ısırada - Emin ve mahrem kaynaklardan 
ral sir Edmond Ayronsayd Varşovaya Polonya askerlerinin kıymetini takdir len raporların Almanyanın Danzigi · 
muvasalntının ilk gününü temas tesisi- imkanlarını 'bulduğunu, zira kumandası için artık acele etmediğini bild' 
ne hasretmiştir. Sabah general Ayron- altında bir çok Polonya askerlerinin hayretle karşılanmaktadır. 
sayd Polonya başkumandanı Mareşal çarpıştığuu yazmaktadır. O vakit İngiliz Ekselsior diyor ki : 
Ridz Smigli ile hariciye nazın B. Beki generalinin Polonyalı general Hallere - Almanyanın, bizzat k endislnh1 
ve harbiye nazırı general Koşeski ile yazdiğı mektup neşredilmektedir. Bun- yüzlülük, hil~ cebir ve §iddet ve 
erkanıharbiye reisini ziyaret etmiş, son- da general Ayronsayd Polonya askerle- tahakküm politikası ile yaratbğı 
ra reisicümhur Masiskinin kabul defte- rinin kahramanlığını methü sena etmek- manlanndan başka düşmanı yoktut· 
rine kaydolunmuştur. Öğleye doğru tedir. manyanın o politikası ki Avrupada 
meçhul asker abidesine bir çelenk koy- gane harp tehlikesini teşkil eyleıı:ı 
duktan sonra İngiliz generali, erkAnıhar- Londra, 18 (Ö.R) - •Deyli Heralda dir. Fransanın, İngilterenin yeni 
biye reisi general Sajeviç tarafından şe- gazetesi önümüzdeki aydan itibaren İn- vüzlere karşı koymağa kalkacaklatıı 
refine verilen ziyafette bulunmuştur.. gilterenin Polonyaya ve sair dost mem- ris ve Londranın sulhu organize e 
Akşam mareşal Ridz Smigll tarafından leketlere askeri tayyareler vermeğe baş- ve sulh emrine azamı kuvvetler ]to) 

•Avrupa• otelinde generalin şerefine lıyacağını haber veriyor .. İngiliz fahri- ğı zaman mukadder surette bir gUl1 
bir ı.iyafet verilmiş ve bütün Polonya kalannda imal edilen tayyarelerin mik- halde gelecekti.. Bu lisan, her halde 
generalleri bu ziyafette hazır bulun- darı son derece artmıştır. Bu . yüzden, vet nazariyecilerinin her kesten 
muşlardır. General Ayronsayd bu ge- bir çok fabrikalar şimdiden iş saatlerini iyi anlamaları !Azım gelen bir listıJl 
nerallerle görüşmek fırsatını bulmU§"' azaltmak arzusunu iraeye başlamışlar- Justic diyor ki : 
tur. dır. - Almanya, endişeye 'başlanı4 

Londra, 18 (Ö.R) - İngilterenin de- Parls, 18 (A.A) - General Ayron- Varşovadaki askert milzakereler, 
niz aşın kuvvetleri başkumandanı ge- saydın V arşovaya muvasalatından hah- manyaya Danzig i§inin anşlus ve ) 
neral Edmond Ayronsaydın Polonyayı seden Boussard, P etit Journal gazete- Südet işleri kadar kolay halledile 
ziyaretine makaleler tahsis eden Polon- shıde diyor ki: ceğini anlatmıştır. IIltler, ajanlar> ' 
ya gazeteleri bu ziyaretin asker! sahada - İngilizler uyumıyorlar, Avrupada tasiyle bizim haleti ruhiyemizdeıı 
İngiliz - Polonya anlaşmasını itmam et- ve Asyada bütün ihtiyat tedbirlerini alı- her halde iyi surette haberdardır .. 
tiğine işaret ediyorlar. •Kuryer Pozan.i• yorlar. Bir sürpriz darbesi yapılamaz. ajanlara sorar ise, bizim 
gazetesi İngiltere ve Polonya arasındaki Journal de Saint - Brice yazıyor ı şüphe edemez. 

Harp patlak verirse 
lngilterede sivillerin tahliyesi için 

şimdiden tedbirler alındı 
Londra 16 ( ö.R) - Harp halinde ıı meselesini tetkik etmektedir. Bunun tayyaresi sipariı etmiotir. Yedi 

tehlikeli mıntakalardan sivillerin tahliyesi için teşkili elzem olan ıermayenin top- ıimdiden teslim olunmuıtur. 
ve diğer buna benzer tedbirler için 1 O }anmasına sahiplerinin de iştiraki istene- Londra 18 ( ö.R) - Hülr:Uıoet 
milyon lngiliz lirası tahsisat aynlmıştır. cektir. ıervislere tahsiı edilmek üzere Y 

Pasif müdafaa tahsisatı 19 milyonu geç- Londra 16 ( ö.R) - Kanada yükıek ) 94006 15 liralık 

mcktedir. Bunun 7 buçuk milyon lirası pilot yetiıtirmek için lngiltereye 18 talim etmiştir. 
hava bombardımanlarına karşı fabrika 

persünelleri için ıığanak inşasına, 7 mil
yonu hayati ehemmiyeti haiz servislerin 
himayesine, 2 milyonu gizleme ve sön
dürme teşkilatına, bir buçuk milyonu 
harp halinde itfaiyeye aittir. Casuslukla 
mücadele için 200 bin lira ayrılmıştır. 

Londra 16 (ö.R) - Ingiliz şimendü
ferleri harp halinde eşhasın ·tahliyesi için 
4 milyon liralık tahsisat ayırmı )ardır. 

Mühim sevkülceyf noktalarında külliyetli 
tamir malzemesi teksif edilmiş, yeni im
dad trenleri te kil olunmuştur. 

Kullanılmıyan eski malzeme hurda de
mir diye satılacak yerde ihtiyatta sakla
nacaktır. 

Londra 16 (ö.R) - lngiliz hükümeti 
harp tehlikesine kareı 'Linnların ais:orta-

Yugoslavya - Hırvat 
müzakereleri devamd 

Belgraa 18 ( ö.R) - Yugoslav hükümetile Hırvat partisi arasııı,. 
müzakereler devam ediyor. Hırvat köylü partisi reisi B. Maçek b\J:iİ 
50 inci yıl dönümünü kutlamıştır. Bu münasebetle muazzam halk. t' 
leleri tarafından sempati tezahürleri ve milli şenlikler tertip edi!.rnı~ 
Zağrepde parti delegasyonlarının B. Maçek önündon geçidi uç 
sürmüştür. · ' '")' 

T aymis gazetesinin Zağrep muhabiri bu münasebetle Hırvat k0

6 
partisinin disiplininden sitayişle bahsediyor. Bütün nümayişler h 1 
sesiz cereyan etmiştir. Muhabirin fikrince siyasi hava çok sn 
bulmuştur. 


