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Cilmhuriyeti" ~• Cüm1ıuri11et tıeri"i" bekçi.i, ıabahları çıkar riı,ıasi gazetedir 

B. Köse lvanof Roma .. 
ya da gidecek 

i . .IJiına 30 (d.R) - ltalyatı gazeteleri, 
BQ1iar bqvekili B. Köae Jvanofun 7 Tem
muzda Romayı ziyaret edeceğini haber ve
riyorlar .•• 

·-------' Yeni A.. Matbaumda BuıJnu,br. 

Fransız anlaşması tasdik edildi 

Kuvvetimize· karşı 
meydan okunamaz 

''Jngiltere iftira ve zorbalıklara boyun 
eğmiyecektir,, Almanya bizzat kendi 

kendini tecrit etmektedir 
Londra 29 (A.A) - Hariciye nazırı re de girişmeyi knbul etmeye Amade ol

Lord Halifaks, entcmasyonru işler ens- duğunu tazammun eder. Eğer diğer 
titüsünde bu akşnm söylediği r ıtukta memleketlerin emniyet ve istikJAli or -
evvela blr scnedenberi hA.sıl olan deği- tadan kalkacak olursa Iııgilterenin de 
§ikliklerl hatırlatmıştır: Yunanistan ve emniyet ve lstikJftli vahim blr tarzda 
Romanyaya yardım, Polonya ve TUrki- tehlikeye düşer. lngiltcre enternasyonal 
ye ile ka11ılıklı müdafaa anla§malan, hakkı ve nizamı müdafaa için harbe ba-

Müteakiben, Lord Halifaks, Sovyetler w- bulunmruıdır. 
birliği ile yapılmakta olan müzakerelerin Lord Halifaks, umumı harptenberl bU
yakmda muvaffakıyet ıösterecett üınl- yük Brltanya mllletinln haricl siyaset 
dini hbar etmlf vt deml,Ur ki: esuları i.lz.erlnde hiç bir z.aınaıı bugUn-
~ '8llkere. tuhbltlere siJ1iııDit kel kadar blrlepk bulunmamı~ olduğu

buhmu.Jıcına. bu daha blfka taablatWI,.._ - IGlft1 it 1JJfCV BAJdnDE -

Deniz Bayramı 
Bugün J(abotaj hakkının Türk gemilerine 

geçtiği meaut tarihin yıldöniimüdür 

Türk. kara _:sularında kabotaj hakkının bayrağımw taşıyan Türk gemileri
ne ~·~~ 1r™ gilnUn yıl dönilmü, bugiln hUtün sahil §ehlrJeriınizde mUstes
na. o~e e utlulanacaktır. Lozan muahedesi hUkümlerlnden b iri olarak elde 
edT_ılmış ola~ .bu hükümranlık hakkının kıymet ve ehemmiyeoti, biz denizci 

ilrk ınilletı ·ıçln gayet ınAnah ve ehemmiyetlidir. 
Kabotaj bayramının ifade eylediği mAnalardan biri de, Türk gençliğine de

nize kn?'§ı olan vaz.ifeslni hatırlatması ve gençliğin deniz sporuna, ylizticillilğe 
yelken k~llanmıya te§vik eylenıcsidir. Kabotaj hakkımızı kullanIIUya ba§la: 
dığımız. gilnden beri ticaret gemlciliğimiz bilyük bir inkişaf göstererek :tica
ret ge~ilerimizin tonaj tutan bir hayli artmıştır . 
.. Bugün saat onda lzmirdeki denizciler Cürnhuriyet meydanında toplanarak 

tören yapacaklar ve Atatürkün heykeline denizci gençliğin minnet ve §Uk
ranlarını ifade eden çelenkler bırakacaklardır. 
Öğleden sonra Kar§ıyakada deniz yarışları yapılacağı gibi bu gece de Kar

§ıyakada bir deniz balosu verilecektir. 
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. $EHiR H-ABERLERi 
Dün 
Akşamki 

1 Beynelmilel Tütün sergisi açılıyor 

I' SovYet 
Rusya 

---~---

Er ve geç barış 
cephesindeki yerini 
alacaktır •• 

--tr-

Mehmet yirmi yaşında Yeniçeri oca- Kasırga 
gv tnda Önemli Vazifeye tayin edilmişti Beş günden beri devam eden yalacı 

939 yılı tütün rekoltesi 
hakkında tahminler 

HAKKJ OCAKOUU 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDB -, 
sıcaklardan sonra, dün akşam saat 18.50 J ·ı b / k J v kda pd So R 

4 • • • de çıkan bir fırtına şehri altüst etmiştir. ngı tere u sene mem e etimizaen ve ı u- §lU' • n ve gar an vyet usya 
Fakat kocasını kaybetmek felaketı 1 mak ve atılmak arzusıle fırtınalı bır Fırtına tam yirmi dakika, toz knsırgası • J "/ k ·ı [ k tazyık etmek ve yıkmaktır. . 

ve bunun üstüne binen doğurma acı deniz gibi birdenbire kabarır ve kö- halinde devam ederek bazı yerlerde tah- nanıstanaan on mı yon 1 O tütün a aca tır 'Binaenaleyh kendisinin mevcudi-
ve üzüntüleri zavallı kadını pek zi- pürürdü... ribat yapmış, toz ~prak .bulutu ~~- - . . . yetini yıkmak için birleşmiş devlet· 
yade hırpalamı§tı .•. Fena halde pyıf Mehmet tıpkı babasına çekmi§ti .. !arda dol~~1• mutecssiı'. ey~~:. - BAŞTA.RAFI 1 İNCİ SAlllFEDE -, r~!.nı ~ildırmemekle beraber, bir çok lere Sovyet Ruıyanın el uzatmasın• 

ka 
. d.. .. E . • d larla d l h. Fırtına ile bırlikte elektrikler sonmuş, tUtun tuccarlanmız bu kongreye şahsen 1.. ih . al .1 ve ta tsız u tu... n ınce, en temız uygu 0 u ır yukarı mahallatta bazı evlerin camları tJşını büyük bir firmnya devredecek ve iştirak edeceklerdir. as a tım ven cmez. 

Çok uğraşıldı ... Fakat Şerifeyi kalp taşıyordu... kırılmış, Jdremit1eri hasara uğramıştır .. bir ~ukavelennme yaP,ılacaktır. Kongre münasebetiyle Brcnıende bir, Bu mevzuda Totaliter devletler 
kurtarmak mümkün olamadı... Çocukta yaradılışında mevcut olan Denizde bulunan vapur ve motör gibi TUTÜN KO!IJGRESI de •Beynelınilel tütün sergisi• açılacak- hile umumi efkarlanndan çekinmek 

Doğurduktan iki ay sonra küçük bu gibi manevi meziyetler ciddi bir vasıtalar en yakın sahile yanaşmak mec- 25 • 30 cylCıl 939 tnrihinde Almanya- tır. Bu fuar Ro.ma.daki •Beynelmilel tü- mevkiindcdirler. Çünkü yıllardan be-
T 

.. '-~- '"k .. b ak _ ._ 'h tah .1 b. .. 1 - 'ı buriyetinde kalmıştır. nın Bremen şehrinde birinci beynclmi- tün merkezi• ile Alrnanyadaki ıTütUn · A'=-- 1 1 h Ik S der urıuuıı o suz ır ar~. ayala sı ve tCl' ıye sus ene sus ene, onu ** 1 1 t··ı·· ko . to la ~ be lml ilini' b' liği ta afınd . dilmiş-. rı unan ve ta yan a ı ovye 
.. l . . d k k d ~ l" b. . h ı· l c u un ngrcsı P nacagı yne • ı ır • r an organıze e l h. h 'k ecl'l . b l aktr' 

goz erını yum u... yü se eger ı ır ınsan a ıne u aş- KARŞIYAKADA lcl tiltUn ilmi birliğinden şehrimizdeki tir. Sergi Bremende borsa blııasında 24 8 ey ıne ta rı 1 mı§ u unm 
Bu suretle, Emine hanım, Meh- tırdı... Dün akşam saat lG.30 da başlıyan ve aUikadarlanı bildirilmiştir. Kongreye 

1 
eylO.l günil saat birde merasimle açıla- dır. • 

metten sonra, Türkana da ana ol• Aradan uzun seneler geçti ... Meh- yirmi dakika devam eden fırtına Karşı- şarki Afrika, Brezilya, Bulgaris~~m. GO.- caktır. Tereddüde lüzum•gÖrmeclen ~
muştu. Ne fazla ne de eksik ... Meh- met artık aslan gibi bir babayiğit. yakada da uırnrlar yapm.ı.ştır. Bazı ev- ba, Romanya, Danzig, Mısır, lspanya, Bu seı·gide ham tütün, işleıuniş tütün, vet Rusyanın yerinin barış cephesirı-

d
. L d ' T"' k" k T'" k" d k d . b. k.. lerin kiremitleri uçmuş, camları kırıl- Fransa, Yunanistan, Macaristan, Hin- tütünle imal edilmiş mallar, tütiln fub- d ld w •• l b·ı· 

me ı ne .. a ar severse, ur ana nr- ur an a, venus a ar ınce ır u- ınıc:. K al dd _. d ki t"tiln distan İtalya Ja onya Hollanda Po- rikala. . . kin 1 t"tiln . e o ugu soy ene ı ır. 
d d 

w • d d __ c.J •• k h im h l d .,.., ve eın paşa ca e--m e u - , , ~ , , ıı ıçın ma e er, u sanayı $ h ld d b.1. k. b )a • 
şı uy ugu sevgt e, aynı ereceoe çu anım o uş u unıyor u. Genç cU B. Nurinin camckll.ıılannı uçurmuş. lonya, İsveç ve lwiçre hükümctleri iş- malzemesi teşhir edilecektir. u a e ene ı ır ı u an ştn 
idi... kızdaki güzellik o mertebe gelişmiş tur. tirnk edecektir. Diğer tütüncü devlet- Haber verildiğine göre başta Bulga- ne için bu kadar geç kalıyor~ 

Doğrusu Allah için, ne yalan söy- ve inkişaf bulmu§ idi ki, onu uzaktan Fırtınadan sonra şiddetle yağan yağ- lerden iştirak etmek istiyenlcr 15 tem- ristan olmak üzere Yunanistan da bu Bunun sebeplerini katiyetle tayiıı 
temeli?... Bu mini mini kız sade se- bir dakika görmek aleve yaklaşan mur on beş dakika kadar devam ettik- mıwı kadar müracaat mecburiyetinde- sergide kendi Ulkele.rinde yetişen tütUn- "ylemek biraz S?iictür Cünkü mü~ 

·ı ~ d w • 1 "'d ta ~ 1.. .k .b. 'ı .. ..
11 

. b'l ten sonra toluya çevirmiştir. dirler. Hükümetimiz henüz iştirak ka- leri geniş ölçüde teşhir edeceklerdir. k~ l . . 1. k I · bazı fh ,_.; 
vı mege egı , a eta pmmaga ayı pervane gı ı, en us u gonu erı ı e 0 .. tol f lık 1. d dı ere erın gız ı a rnış sa aU11· uşen u ınc ccsame ın e var . -
bir derececle şirin ve sevimli idi .... yakıp tutuşturmağa kafi idi. Birbir- Yağmur ve tolunun Knrşıynknnın civa- Q l k }J d b k vardır. 
Dört yaşındaki Mehmet bile, onu hiç ferine karşı duydukları sevgi de gün- rına dn düştüğü tahmin olunmaktadır.. r a o u ar a Ara a azası Lakin yakin hadiseleri tetkik ede-
kıskanm~~ış, ufa~ ?~~çocuk ~u~gu- ler geçtikçe ~i~ kat ~ah~ artmış, tıp- ~~;u.:ı~: ::tığı hasar hakkında mahi- özlü sınavlar dün Bir yavru araba aJtında cek·w~lurs~~ Ru~yamn elde etmek.~" 
s~nun hutun temizlıgı ve samımıye- kı boyları gıbı serpılmış. büyümüş- a mıştır. neticelendi can verdi teclıgı kat ı temınah pek haksız gor" 
t 1 K • kızı · · ·· -•- k · d 
Aı e ara pendçenıTn .. k~ nı sbaevmkaışbtı:·: tu.M.. h ec1· T·· ... K •• ı •• k Lise ve orta okullardn yapılan .sözlU Dün sabah Cumaova_sında bir araba meSme ıcaRn e er.Hah h"d. l ... 
ynı zaman a, ur unı ş ın e m ın urkana karşı duydu- U tU tpa r ta sınavlar dün sona ermiştir. BugUn mek- kazası olmuştur. Bclevı çiftliğinde otu- ovyet usya es a ıse erııı 

daha seviyordu!... ğu sevgi çok derin, fakat aynı za- teplerde muallimler meclisleri içtima Iran Zeki adında bir zat, tiltüne gibnek den başlıyarak tevali eden her tees' 
Evde Zerafet adında kapkara bir manda temiz ye lekesiz bir mahiyette 84 fdlometrellk ed~rek sınıf geçen ve dönen talebeyi ilzerc ailesi cfradiyle tek beygirli bir vüzün akabinde, yapılan emri vakİ" 

halayık vardı... idi... bisiklet mukavemet tesBhit edecektatirl be. kam lan kte nrg·tabayğa ~~~lmiş vtıre sabahın serinliğinde ler karşısında Cenevrede koTiektif 
O d ' 1 d .. d ld w h 0 l M k ıl k u sene e p nın me p-

1 me e ~ amış · • · kı h l d '--• evır er ~ a et o ug~ .v~ ı e, ehmedin sevgisi, bir erkek kar- OŞUSU yap aca lerde nçılmnsına vekAletçe karar veril- Araba yolda devrilmiş, arabada bulu- emnıyet mısa nı araret e mü aJlll" 
Zerafet Hahe§ıstandan getırılmış ve deşin öz küçük hemşiresine karşı Pek yalanda İstanbul - Edirne asfalt miştir. nan Abdullahın beş yaşındaki çocuğu etmiş ve mütecavizlere kar§ı caıf 
çok ufak bir ya§ta iken, bir esirci ta- beslediği samimi duyguyu andıran yolu ~ze~. yapılııcn.k olan ~~ ~°: -.ıww*~ Ali araba altınd~ kalarak ölmüştür. tedbirler alınması lüzumunda iıra' 
rafından rahmetli Mehmet beye sa- bir mana ifade ediyordu ... Acaba ~e~lik Türkiye mukavemet bırınciliği D RS PLAKLARI Tahkikata adliyece el konulm~. eylemiştir. 

I h k d M . bısıklet mil.sabakahırına hazırlık olmak -*-w O . F btt tı mı.! ·~· ., w ız a ehmeclı aynı ta~rzda ve aynı tizere bölgemiz bisikleçilerinin daha Gümrülısiiz girecelı zaman Jngıltere ve ransa .. 
Turkan dogdugu sırada, Zerafet derecede bir kuvvetle seviyor mu ~imdiden antrcnmnnlnnna başlrunnlnrı Yabancı dil öğretici ve bir metoda Liman memurlarının mevzuu gevsek tuttular. Barışın rnu~ 

arbk genç kızlık yaşına gelmiş hulu- idiL için Beden terbiyesi Genel direktörlü- bağlı de.rs plUklarının gümrük resmin- Vazifeleri... ?:akerelerle kurtarılacağı ümidini 
nuvordu... işte meselenin en can alacak nok- fıiinc~e~ ~I~emiz~ g~c~. emir. üzeı·"!e d:11 maa_f olar* memlekete ithali.~~- Mıntaka ve Ulli liman reisi ve memur- dfüıtüler. 

Evin bütün islerini bu siyah hala- tası burası idi L. şe~r1;111ız bısıkl~tçilen bısıkI:ı aJanı Ala- r~k .'·e inhisarlar vekaletinden bildıril- lnrının vazife ve salBhiyetlerine ait ol- Uıkin hadiselerin iııkişafı Sovyet 
k - kt 'd" S ettının nez.:"lretınde çal~aga başlamış- mıştir. mak üzere hazırlanan talimatname mil- R h k d. d' 

yı gorme e ı ı... - • -. ... lr.rdıı .. Geçen. hafta Kültürparktn yirmi -*- nakalat vekaletinden vilayete gelmiştir. usya~a a ver ır ı. .. 
Zerafet gayet hamarat olmakl.a Mehmet,. Ye!11çcn Ocagı~da t_urluk ~2 .. kılometre üzerinde yapılan 'E O R B A ı, 1 Türkiye sahilleri altı mıntakaya ay- . Bug~n .Sovyet .~usyanın her harı 

beraber, hanımına kar§ı da sonsuz hır Mehnıet yınnı yaşına gcldıği sıra- kosu Killt~rkın çok muntazam olan Jand na lı t I Aı rılmıştır. Mıntaka merkezleri İstanbul, gı yenı hır tecavuz karşısında artık 
sadakat ve sevgi ile bağlı bulunmak- da. Yeniçeri Ocağında, oldukça ~fallt y~lu \ızeıinde muvafi~yetlc ne- T b-L akp a. od ma ~n •s• İzmir, Mersirı., T:rahzon, Samsun ve tnüzakere kapılarını kapah bulur 

ta 
"d. .. li b. ·r . . ı·ı ~ . . • tice enmış ve bu mesafede hır saat 13 or ını azası Jan arma homutaıu Zongulda1.-tır izm· liman t k d w .... k ak f··ı· :L ı ı... oncm ır vau eye tay1n cuwnıştı ... dakika gibi rnemn . tbalu;ı b. k }iizb~ı B Sabri Denizli vilayet jan- .~ . . tzm· · . ır . .mın .a ası re- urmagı, tecavuzu ırac 11 ı teo-
Emine hanımın etrafında dört dö- O zaman devleti idate edenler ara- tesis edilmiştir. Buun~ftaki ~ hll~:.ı~ darına alay mülhaklığına tayin edilmiş- jf r!cla~ ~escbaril diraıreİmrslnı ihtiBova cdden birlere baş vurulmasını, derhal hart' 

t _,_ _ı.._.A lm ·· ··ım ' d haha :ı.. b 1"- k k h ti ett · oz. zcaa a, k ·1 • · · · -~· ~ rarnıtM:)ız o ası?' .uzu eam ıın. a! . sını tanıyun ;e . u sayın re v= . o~ ço ey~ ~ a1Akalı ola- r. Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Dikili, :te. geçı mesmı ıstemeaı gayet -
dıye evde yapılmadık hır ıt koymaz, §ehıdın memlekete yaptıgı hızmetleri cagı gıbı, koşuY':1: ~yir ıçın de bir ço!' -*- . Urla, Çeşme, Ku.~dası, Küllük ·ve Bod- bııdır. • 
en zorlu hi.mıetleri, kendisine emir pek yakından hilen bazı büyük sima- mohmera~ılaedilr.ın ktedKıtl~rparka toplanacagı Sıhhiye raylnlerı rum İzmire bağlıdır. İngiltere ve Fransa da büyük bit 

·1 ed .. b•• .. l b 1 d t uı me ır. Koşulara sabah sa- ,.,.. ml k t h t • 1.~- il . 1 .. .. ,__ w ha b· ... ven m en once yapar. utün yor- ar mevcut u unuyor u... at altıd başl k sekiz b çukta n,e e e as ancm eczacı ~ısı m • -- azım e tecavuzu ıurmaga zır "' 
gunlulda:m öf demeden katlanırdı... Genç delikanlı bu sayede. Ocakta bitirilmi~ bulu:~~~9ŞU1ardauen iyi tekaidinden olup ü~tle müstahdem bu- İJıl mrsızlılı vaJı'ası lundul<lanna göre biraz uzamış olaO 

M . · · · T·· k.. d b fak t kt b k · w b0 d alım d .. rt bisikl. · T'' ki b lunan İsmail Rumı Delektaş 71 yaşını ·· k 1 · b ·· 1 d b. 1
-., ını rnını ur anın a u u e en er esın varamıyacagı ır .e~ o etçı ur ye i- ikmal eylediğinden lekaüdc irca edil- Alsancakta Hacı Bekir sokağında Ma- tnuza ere erın ugun er e ır an..,. 

aile kadrosuna iltihakı, Zerafetin gör- mevkiye getirildi. .. Ve muavini sıfa- rıncilikl«:ri mllsnba~lanna şehrimiz ~· m~tir. nastırlı B. Ali Önce ve bayanı Pakize ma ile nihayetlenmesini müsteb'.d 
düğü hizmetleri bir parça daha ço- tiyle Yeniçeri katibinin refakatine ~1: ~~tmek üzere İstruıbula gon- Kemalpaşa kazası hükümet hekimi B. ôn:e ~bahleyin. evlerinden çıkarak 1f- ~örmemek icap eder. Hatta görü~ 
ğaltmıştı... verildi... c ece e · Asun Çeçen .. 4~. lira asli. ~~la Sivrihi- Jerıne gıbnişle~r. . ler devam eylerken, Polonya ile #' 

F k b d h
. .k.. . d .

1 
y · · t.. .. • ı•v• O k k'l" -- sar kazası hukumet hekimligınc Kemal- Akşam vakti evlenne gelen B. ve Bn. da .. llj!,L b. ih ···' 

. a at o un an ıç şı ayetçı eğı - enıç:rı.Katıp ı~ı, ca teş .1.atı~- ç k h t • paşa kazası belediye hekimi S;lUhettin Önce, evlerinde bir çok eşyaların eksik manya arasın muae wı ır t.LIP 
dı... da en mühım mezıyetlerden bırıydı.. OCU aS a neSI Oı-gonöz 108 lira ücretle Babada~ na- olduğunu ve şahsı meçhul tarafından vukua gelse, Sovyet Ruayanın ~ 

Türkanı, bütün kadın ruhlarında ~ cşkilatin can daman Yen içeri kati- Velıôlet 70 bin lil'a biyesi belediye hekimliğine, Asını Çe- çalındığını gö~iişl~r, keyfiyeti zabıta- cephesindeki devletlere iltihak ili 
gizlenen derin bir sevgi ve şefkat bınin elinde idi.. Ocağa ait bütün esa- tambai Ö d • ç~nd~v~ açılan Ke~alpaşa hükümet he- ya haber veı.~lerd~r. . harekete geçeceğini muhakkak ta" 

duygusiyle, tıpkı Emine hanım gibi, mi ve ulufe defterlerini katip tutar, Sıhhat km !d n ~~r .. bir ~~~~gınet ~~p~ ~~k1~met r bekit 1n: ~:ı;:~~~ ~~;~ yabiliriz ... 
Zerafet de sevmişti... mahlul oldukça bunlıın kaydeder ve yazıda, ;; e:ilme~ v~ı1~e ço~cnhu- ta~~~ ~~ıınZ:~:ı~r:.u ıra ns ı maaş bulunan çantasiyle bir mikdar parası Şu kadar var ki müzalcereleriO 

Ufak kız gittikçe güzelleşti ... Ser- yerine başkalarını geçirirdi... tanesine yardım olmak üzere bütçeye "" __ çalınmış ve suçlu olarak iki çocuk yaka- biran evvel neticelenmesi, m~ 
pildi... Şimdi Emine hanıma anne, .Yeniçeri Ocağı, dünyada hiç bir •Çocuk hastan.esi için İzmir belediyesi- B. Hamdi Erciyes lanmı...cıtır. Tahkikat yapılıyor. Sovyet kitlesinin barış cephcsile if 
küçük Mehmede ağabey, Zerafete de e§ı yokken, sırf Türkler tarafından ne y~rd~· ~eliyle açılan 250 ~ci fosla Uzun zamandan. be . Karş aka bel _ -*- birliği yapması belki hanşı kurtaı" 
dadı derneğe haşlamı tı... icad edilmiş bir müessese idi... yetlmışd v bıb~l~~ı!~~kal~de ta1::~t1 ko- diye hekimliğini yap~ta 01fan B. H:- Eslıl Halıqlardan mak yolundaki çalışmaları kolaylar 

B. fta M h c1 b D--ka b. b. ·11 nu ugu ı u..u.uı~ ve mşaat :xuııa arın- ·ı Er . . t a· lı ıı .. . b·ı· B . k"' .JeD ır tara n e met e üyüyor, UC19 ıç ır mı ette, sade sava§ dan malumat verilmesi istenmiştir. Yet- nu • ~esın zrnir hükümet doktorlu- ır O eHSıyon tıra ı ır. una ım an elvennea • 
artık okumnğa ba latılacak bir çağa ve memleket müdafaası işleriyle uğ- miş bin liralık tahsisat derha1 gönderile- ğ.Buna tay~ olu_nduğu.?u y~k. meydana getirilecefı bir tecavü:z.le kar§ılassak Sovyetldl 

· • b l d f d . ,. b. d b cekf · Hnınıt Ercıycs dunden ıtıbaren be- K Ensti ül' • d . d k · b' · fi d .. w. ,,, gırmıs u unuyor u... raşır muvazza , aımı ır or u u· ır. lediy d rıl . ·r . ız ,, t crı te rısabn a es i na- yıne ızım sa anmız a gorccegız 
Şehit sancak heyi oğlunun ciddi t~nmadığı bir zamanda, Tiirkler ta- .. • -:. - • başla':ru...~~ mış ve ycnı vazı esme kışlarımıza mühim bir yer nyırmak bulacağız. 

bir surette okutulmasını, terbiyesine rihte ilk defa olarak, askerliği ayri bir OJ1 eğ e er irin B. Hamit Erciyes senelerdenberi Kar- ~:.~d~yle ~:: hetp~ ~~l ~- Çünkü Sovyet Rusyanın haya~ 
son derecede dikkat edi~mesini va- meslek haline getirmişler ve Y eniçe- 'C et tahsus 1 J'I şıyaka bcledi~e ~ubcsindeki hiz~et.i es- ;0:~~ ':'diU:ek~. an ır 0 

e ı- menfaatleri barıs ceohesini t~ 
sıyet etmişti... Rahmetlinin bu dileğ: ri kuvvetini teşkil eden erlere muay- ~İzmir vilayeti köylerinde müstahdem ~:ndn ke:dıh1c~ ~er kese sev~ ve Maarif vekaletinden gelen bir yazıda edt-n milletlerle birle iktir. 
yerine getirildi ... Mehmede hususi yen maaşlar bağlamışlardı... ~ğil tmenler~ bir ~an 939 tarihin~~ lediyecinı:ıd nugun~ tını ~e;erc~ :m hır be- İzmir vilayetinde halle elinde bulunan Sovyet Rusyanın dış politikası t6' 
b. h t t ld Y . il lekl . . d d ., mayıs 9~0 tarihine kadar yıllık: uc- u gos ermış • bu nakışları tetkik etmek ve gerekli .. bal w k w •• tJfJ" 
ırK.?~~k u ... ul ud... d k' • ba kenıb~r .e,r, m~ erılnın ışın ~ retleri için maarif veki'ıleti bütçesinin B. Hffnmıkı·t Erciyes yeni vnzifesinde de olanları satın almak üzere Ankara fs- c:ıhv~z vAe zohr tlıgdı akı'?11b?ol~-muteır rt... 

uçu og an, ışm a ı guzel gös- ş a ır ış e ugrasmaz ar ve asla •Köy okullnrı ve eğitmenleri için vila- ı•mva a yetler dileriz. m t enst'tili .. d .. kişilik b' h cı tır. na a ar ı ır ııt, teferrır 
terisiyle birlikte içinden de bir çok evlenmezlerdi... Daima kendilerine yetlcre ynrdım• tahsi tından 1188 li- N S E R A ye~ =ldığı ~e s;:;y:teu;esim ö~e:i ntta karşıla ı1nn zorluklan yen~ 
yüksek {µeziyetlere malik bulunmak- mahsus askeri kışlalarda yatıp kal- r~:nın ~~ m.~~ müdürlUğlioe Fabrikalarınm Melek Gürkırat, nakış öğretmeni Hacer kadar kuvvetlidir •.. 
ta idi... karlar ve her zaman, hükümetin em- gonderildığı hlldırılmıştır. Anpınar ve Zehra Sanerin tayin edil-

. .. rini bek . . . -•- muamele resmi eliği bildirilmiştir ı HAKKI OCAKOCLll 
Parlak hır zekası vardı. .. Hafızası lıyen hır vazıyette, hazır du- M.JI"' s.::.t.. ._ i M. fltehnrrik kuvveti beş beygiri ve · 

son derecede kuvvetli idi ... Bir duy- rurlardı... . • ı HU upnanen n işçı sayısı onu geçmiyen balık konserva .................................................................................... , 

duğunu, aradan ne kadar zaman geç- - Bİ'J'MEDJ - çalışına saatleri fabrikntarı bir temmuzclnn itibaren mu- Şayanı dikkat ve hayret bir eaer ı· 
se bir daha asla unutmazdı... Dünkü tefrikada Reisülküttap ve Umumi kilt~phanel.erin a~ılı~a ve kn- amele vergisinden istisna edilmiştir. Ah 

A . d .. d .. w .. kJ E d .. I N' .. k 1. l . panma saatlen maanf vekaletince tes- • tt b • 1 
ynı zaman a, gor ugu acı ı va- r u ve ıs ırat e ıme erı yanlı§ bit ediJmiştir. İzmir Milli kütüphanesi :,....................................... ıre e ır sen eı 

kalar karşısında derhal göynü sızlar, dizilmiştir. Düzeltiriz... yaz ve kış mevsimlerinde her gün ıo-14 : Gel'!nler Gidenler S 
••t • 1 rd Hl • • 1 • mu eessır o u u... lı -- arasında ve 15 - 19 arasında açık bulun· ~ ...................................... . 
Durumunda perişanlık ve düskün- U!G euam durulacnktır. Kütüphanenin tatili tem- Iz.mir mıntaka tic~ret müdür muavini 1 

Jük sezdiği kimseleri gördüğü~ k•t c;:t ı en talebelel' ~~z - cy!ıil ayları içinde cumartesi gü- B. Cevdet Tahir Arkut İstanbuJdan, İs- Bir gazetecinin öte dünyada ve ölüler arasın· ı 
b rw• . d . b. hn da 1 Özürsüz olarak bir ve dahn fazla yıl rıu san.t hırı.len başlar, pazar günü de de- tanbul umuın sigorta müfettişi B İhsan da yaptığı garip ve hayali röportaj.. 1 

en ıgını erın ır mer met ~y- okullara devam etmiyen talebenin kaı- vam eder. Mektepleri açık olduğu uı- Hasmen İstanbuldn.n geldiler. De,:let de- • 
gusu kaplardı ... Haksızlarla, zalım- vıtlannın terkin edilmesi Mnnrif veka- manlarda tatil pazartesi öğleden sonra miryolları onuncu işletme müdürü bay Ah• [ { l / ; b • • I 
ler1e karşılastığı dakikalarda ise coş- Jetinden mekteplere bil<liı·ilıniştir. başlıyarrik salı gilnil devam edecektir. Tevfik Sunatepe İstanbula gitti. ıreffe Ö Ü er nası YOŞl yor ar Ve ITbtt• i r• • a • .,_, .... .,, leri ile nasıl sevişiyorlar? l 

Elhamra Sinemasında 1 f ş h • G • YaJıın seneleıeln en rniihlm siyasi ve ıçıınud 
BUGON MATlNELERDEN1TIBARF.N e ır azınosu faJasiyetlerlnden OIUp öte dünyayı IJoylamJli 

iKt nllYOK ŞAHESER FiıJM BiRDEN olanlarla rniilaJıatlar- ı 

nüroKTKA~~ ~~ A~u~~c~YETI. Bugünden itibaren Eski Avusturya başvekili Dolf üs ve Çe· ! 
BAŞ ROLDE : P. RİCHARD VİLM - ANNİE VERNAI.. 

SAADET DUŞMANI 
IlA ŞROLDE : MEŞHUR TENÜR BENJAl\llN GİGLİ . ·-················· ...........•..... 

SF..ANSLAR : SAADET DÜŞMANI 3 • 7 DE .. TAP..AKANOVA 5 • 9 DA .. 

... ~~ll'!!!lt~!!8--~~11:11----ııımııımmmDlmemı!mJi•' 

c= *' koslovak · Cümhurreisi Mazarik'in i . , 
Caz ve ı s · k ·· zik memleketleri hakkındaki düşünceleri i 

i Bu çok güzel eseri bir kaç güne f 
izmirin emsalsiz .• ımbunu modem lıir bnhçcnin ycşillih.leri arasında 

seyretmek ve enfes mczclcrlc buzlu içkiler içmek için yegane yerdir . 
• 

~ kadar Yeni Asır' da okuyacaksınız 
• ............................................................................... 



Türk -Fransız anlaşması 
Dünkü 

edildi 
B. M. Meclisinde müzakere 
ve ittifakla tasdik olundu 

\ 

Ankara 30 (Huıuıi) - Büyük Milleti Vekil bu yedi vesika üzerinde izahat ımıtbr. 
Meclisi bugünkü içtimaının ikinci celse- vermiş ve müzakere safhalarını anlata- Hariciye vekili, bu anla§malann ehem-

ainde Türk - Fransız anlaımalannın tu- rak demiştir ki: miyeti üzerinde durmuıtur. 

d
''-' h ,_, __ d ı_. ,_ •• __ ,_ • • - tki taraf işin en eyi hal şeklini ve H A k 
1&.1 aıuun aıu .. anunun muza.ır.eresmı uimak i . kdi atayın navatana avu§maaı hak-

en eyi hal zamanını b çın ye • 
J•PJlUlbr. w • ard m etti ve mese,enin meçhul kındaki mukavelenin müzakeresi heye-

Hariciye vekili Şükril Saraçoilu IÖz gerınktalare y 
1
k ıl kl dmla• tt J..+ b a] no ını arş ı ı ay ı. lf•e u canlı olmuıtur. 

arak Türkiye • Fransa arasında akdo- ka ıl kl d "k" taraf · · rnktan Bundan sonra hatipler söz almıc::lar-) . .. .. rş ı ı yar un ı ı ıçın r - :r 
unmuı mukavelelerın mustacelen muza- b . b' za f yatağı olan Hatay mesele- dır. 

keresini istemi., ve "'U beyanatta bulun- erı b ır k~ld .. 1 b" manda hal :ıı- :i • • u ce ı e ve oy e ır za - Söz alan mebuslar arasında Kars me-
muştur: sıru :ıı- h 1 kl' . 

Ark d la . \etmiştir ki bu a şe ı ve zamanı yıne busu Muhiddin, Kocaeli mebusu Ibrahim 
H a aş r · iki taraf için yeni bir kuvvet, yeni bir Yozgad mebusu Sırrı lçöz, Niğde me -
atayın ana vatana kavuşması anlaş- kudret ve ·eni bir nüfuz kaynağı ola-

ması ve bu kanunla huzurunuza çıkan 3 busu Cavid Ural, İstanbul mebusu Ali 
- 'kala d · 1 d b' · caktır. Ra d ""'sı r ye i tanedır. Bun ar an ın-c- na var ır. 

dsi anı d. - Türkiye - Fransa arasında cereyan 
aşmadır. Iklncisi zabıtname ır. d .. k l k t' ld Fakat Neticede Türk - Fransız anl&§ması ve 

'OçUncüsU protokoldur. Dördüncü ve be- e en muza ere er ço çe ın o u. 
§incisi iki l!hikadır. Altıncı ve yedincisi her iki tarafın gösterdiği hüsnü niyet sa- Hatayın Anavatana kavu§ması layıhalan 

1 
· d ·· ·· eler bir anla•maya var- 334 reyle ve ittifakla tasdik olunmu§tur. 

cevap arla beraber iki mektuptur. yesın e goruım ,. 

DanZig' de Alman faaliyeti 
Vapurlar dolusu silah, top boşaltılıyor 

ve gön~llü asker yollanıyor 
Varıova 30 (ö.R) - Leh gazeteleri 
Danzig arazisinde askeri hareketleri kay
'detmeğe devam ediyorlar. Lehistanın 
aerbest tchirdeki komiseri Suraki serbest 
eehirdeki askeri hazırlıklan bildirmek ve 
yeni talimat almak üzere Varşovaya ha-

reket etmiıtir. 
Leh kaynağından bildirildiğine göre 

prkl Pru.yadan hareket eden bir çok 
,Alman ticaret gemileri Danzige gelmişler 
ye ıarki Pruşya fabrikalarında imal edi

len külliyetli mlktarda silahlar ve ezcüm

le defi tayyare toplan çıkarmıılardır. Bu 

silahlar Danzig tehrine nakledilmiş olup 
aahile ve ,dıri ihata eden tepeler üzerine 

7erleştin1ecektir. 

- ·ı ~-

.......................................... 
! Bul düfiinceler: : 
• • • • 

~Bir sualin cevabı~ 
Beledlyendz taJelle 
hakkını kabul etti 

• • • • • • • . . . 
• . 

Bir do•tamla konu,uyordum. : 
Bazı düıünceler •Ütunandaki 
yaz.dardan memnuniyetini bil
dirdi. Bu kuımda memleke
tin küçük, lakat ehemmiyetli 
derdlerine temcu edildiğini 
•Öyledi. Yalnız ıu endifeyi de 
izhardan geri kalamadı: 

• - Bunlar hepa güzel .. La
kin alakadarlar bunları naz.a
rı dilrlrate alıyorlar mı? Yok- • 
sa; 

« V arakı mihri velayı kim 
olıur, irim dinler» 
Mi oluyor? 
Kendi.ine icap etlen cevabı 

verdim. Bellri ba diipıJce 
baflıalarının el& lıal.oaında 
yer almlf olabilir. • 
Yukarıda do•tumun •Öyledi

ği mına bu devrin edipleri
nin •ÖZÜ değildir. O, hakika
ten varakı mihri vedanın oku-

• nup dinlenmediği bir devrin 
ilade•idir. 
Cümhuriyet rejiminde bu gi

bi düfüncelerin yeri yoktur. 
Halka aid her İf iıter bir va
ıandaıın ağzından çık•ın, iı
ter bir muharririn kalemin
den matbuata dökülmüı ol
•un behemehal nazara alınır. 
Hııklı iu icabı yapılır. Hak· 
ıız iae üıtünde durulmağa lü
zum görülmez. 

Bunun mi.alini mi görmek 
ialiyecek.iniz! 
l,te.. Radyo oe gromolon 

gürültülerinden ıehir kurtul- • 
da. Belediye remmiz talebe
lerin yaz. tatilinde de otobüı
lerde nııJ ücretle •eyahat 
edebilmeleri i~in icap eden 
emri verdi. 
Kü)ıürt me•eleıinJe alaka • 

tlarlar vaziyeti tenvir ve izah 
lüzumunu duydular. Buna aid • 
daha bazı miıalleri ııralamak 
mümkündür. 
Makıadım~ neıriyatın naza

rı diltkate alınmcuından do -
layı kendimize bir ferel hiı
ıesi ayırmak değildir. 

Cümhuriyet rejiminin kıy. 
metli elemanlarının hallı ifle- : 
rine ve halk Jilelılerine uer- : 
diği ehemmiyet ve kıymeti : 
bir kerre daha tebmiiz ettir- : 
mek, kalalarda beliren acaba : 
mı iıtilhammı •İlmektir. : 

Almanyanın her tarafından gelen gö
nüllülerin serbest ıehirde yerlettirilmesi 
devam etmektedir. Bunlar, Hitlerci mi
lislerin tqıdıklan O. H. harflerinden an• 
Jaııldığına göre cDanziger Haymver> 
unvanını taııyacaklardır. 

- ·····································•···· 

Danzigdeld Leh otoriteleri serbest tch· 
rin bu tedrici açıktan açığa askerleştiril
meainden Varıovayı haberdar etmiıler-

Mecliste 
-tr-

B ar em müza-
kereleri 

Ankara 30 (Telefonla) - Askeri ba
rem projesinin birinci müzakeresi ikmal 
edildi. Sivil barem projesinin ikinci mü
zakeresi tamamlanmııtır. -·-Denizyolları 

Yeni kadro işe 
başlıyor 

lııtanbul 30 (Telefonla) - Deniz yol
lan idaresinde yanndan itibaren yeni 
kadro çalışmağa başlıyacaktır. 

Yeniden teşkilatta elJi ki§İ açıkta kal
mııtır. Bazı memurlann maaşlanna zam 
yapılmıştır. Bazılarında da tenzilat ya
pılmııtır. 

dir. Serbest ıehir statüsüne açıktan açığa 
muhalif bir ıekilde asker ve malzeme 
toplanması devam etmektedir. 

Varoova 30 (A.A) - Polska Zbroj
nanın almıı olduğu bir habere göre Al-

Fransız 
• --

Nazırlar meclisi 
toplanıyor 

Paris 30 (A.A) _ Nazırlar meclisi
nin y~nki toplantısında bilhassa. hari
ci siyaset meseleleri görüşül~c~kür. B. 
Bonnet Moskova görüşmelerını anla~~: 
cak ve B. Strangın B. Molotofa v~rdıg~ 
tekliflerin Moskovada yaptığı tesırlen 
bildirecektir. 

Uzak Şark vaziyeti de nazırların y~-
nnki görilşmelerinin mevzularından bı
rini teşkil edecektir. 

Bundan başka bazı mali ve i.ktısadi 
kararnameler de reisicümhurun ımzası
na arzolunacaktır. --Yeni Moldavya 
metrepolltl 
Bükreş, 30 (Ö.R) - Mold?vya me~e

politi, müteveffa Miro~ ~r~tca .ye~ne 
Romanya kilisesi patrıklığıne ıntihap 
edilmiştir. , .................................. .--...... , 

Kültürpark • 
sınemasında 

30 HAZiRAN CUMA G ÜNÜND · iTİBAREN 
1Ki FEVKALADE FİLİI\1 BİRDEN 
1ZMİRDE BİRİNCİ DEFA OLARAK 

SAVOS TEL 
l\fcşhur Alınaıı sanatkarı (llANS ALBERS) iN en son ve en mU\nffııkı-

B EY Al1 ~1~''.ZAMBAK 
.. ~OLLYVOODU~ tıd MARUF YILDIZI 

Esmer guzclı (KAY FRANCIS) ile (RİKAR DE KORTEZ) tN yaşattıkları 

................. ~~.~~.?!~.!~~.~~~!:!.~!~.~~~.~~~~!!~~.' ............ . 
SEANSLAR: SAVOY OTELi: 4.4> - 7.45 BEYAZ ZAMBAK 3.30-6.25-9.15 
CUMABTF.St • PAZAR günleri L 15 TE BAŞLAR.. 

man polisi şefi, B. Himomlcr, tayyare ile 

Varşovaya gelmiştir. 

Varıova 30 (A.A) - Gazeteler, B. 
Göringin yakında Memeli ziyaret edece
ğini haber vermektedirler. 

Hollanda 
--tr

Kabinesi dün 
istilasını verdi 

Hollanda. bCl§Vekili Kolijn 

La~ 30 (ö.R) - Başvekil doktor 

Kolijin kraliçe Vilhelmine kabinenin is

tifasını vermiştir. Istifn sebebi 1940 bfü

çcsi hakkında kabine az.nları arasındaki 

ihtilaftır. Kraliçe doktor Koljini yeni ka

bineyi tcşkile memur etmiştir. 

Londra 30 (Ö.R) - cYanki Klepersi> 

Satiye işi 
tahkikatı 

İstanbul, 30 (Hususi) - Satiye binası 
işi tahkikatı devam etmektedir. Müdde
iumumi meselenin ynkında ağırceza 
mahkemesine tevdi edilmesinin muhte
mel olduğunu söylemiştir. 

-*-
Yunanistanda 

Talanı andıran 
yatmurlar-
Atina, 30 (Ö.R) - Tufanı andıran 

yağmurlar Atinanın 160 kilometre şi
mali Şlll'.kisinde başlıca Tesalya demir
yolunu hasara- uğratmıştır. 

Köylerde mühim hasarat vnrdır. Tuğ
yanlar.dan sekiz kurban vardır. 

-..f"-
Almanyadan 
Lehlstana llrarlar 
devam edlyor-
Varşova, 30 (Ö.R) - Gazeteler Al

man ordusundttn bazı firarilerin Lehis
tana geçıneğe devam ettiklerini yazı
yorlar. Eski Çek askerlerinden bir gn,ıp 
ta Kreystağ civarında hududu geçmiŞ'." 
tir. 

--tr-
B. ÇEMBERLA YM 
Bir nutuk söyllyecek 
Londra 30 (A.A) - B. Çembcrlayn 

Pazar akşamı millete hitaben radyoda 
bir nutuk söliyeceklir. Mumaileyh haf:.. 
ta tatilini dosUarile birlikte Londra ci
varında geçirecektir. 

· •· · · T Cl'-r'Y Cl QE-<-
-~ .. , ., N '!E M .A,.I 

Bugün iki filim birden 
3 - 6.30 \'C l O seanslarında 

KİMSESİZ 
(SANS FA1\1İU.E) 

Vanni Marcoux • Dorvillc 
1.30 • 4.50 ve 8.20 sca11slannd11 
KONrİNANr AL 

•,red Astair ve Çinger Rogcrs 
Dans, miizik, neşe ve 

çılgınlık filmi 
FiATLER : 20. 25. 30. Talebe 

Salon 10 KURUŞ .. 

S.C>N HABER 

Fransız kabinesi 
Bugün Moskova görüşmeleri 
hakkında B. Bonneyi dinleyecek 
Paris 30 ( ö.R) - Nazırlar meclisi yarınki toplantısını bilhassa ha

rici meselelerin tetkikine hasredecektir. B. Bonne Moskova görüşme
lerini anlatacak ve Sir Vilyam Strangın B. Molotofa verdiği teklif!erin 
Moskovadaki tesirlerini bildirecektir. Uzak ıark vaziyeti de r.ıüzakere 
mevzularından birini teşkil edecektir. Bazı mali ve iktısadi kararna
meler de reisicümhurun imzasına arzolunacaktır. 

lngiliz - Fransız mebusları 
arasında Tenis turnuvası 

Londra 30 (ö.R) - lngiliz ve Fran&1Z parlamentosu azaları arasın
da Dövilde bir tenis turnovası yapılacaktır. Tumova 28 - 29- 30 Tem• 
muz günlerinde olacaktır. iki tarafdan tanınmıı parlamento azalan 
maçlara iştirak edeceklerdir. Reisicümhur Löbrün galip takıma bir ku· 
pa verecektir. Sir Samuel Hor ve B. Antoni Eden lngiliz takımında 
olacaklardır. 

Iğdır pamuk tarım satış koope-
ratif le, i birliği U. toplantısı 

Ankara 30 (ö.R) - Iğdır Pamuk Tarım satıı k .. operatifleri birliği 
umumi heyeti toplanmış, 173,500 lira kar gösteren bilançosu ve ruz
namenin diğer maddeleri ortakların alkışları arasında kabu' edilmiştir. 
Bu neticeler Iğdır kooperatifinin ortağı olan 500 pamuk müstahsilinin 
yüzünü güldürmüştür ve köylünün kalkınmasına yardım eden bu ne
tice üzerine kaza ortaokulunun inşası için 4000 lira teberrüü, memle
ket irfanına bir hizmet olarak, alkışlarla kabul edilmiştir. MümessiJle
rin teklifile başvekile, parti genel sekreterine ve ticaret vekiline teşek
kür telgrafları çekilmesine ittifakla karar verilmi§lir 

Şanghay Alman ticaret odası raporu 

".Tapon istilası Çinin salim 
tekamülünü sekteye uğratmıştır,, 

Berlin 30 (ö.R) - «Japon istilası Çinin salim tekamülünü sekteye 
uğratmıştır» Şanghay Alman ticaret odasının bugün neşrolunan se
nelik raporu bu ibare ile başlamaktadır. Rapor Japonların Çindeki fa
aliyetlerini şiddetle tenkid etmekte ve şunları kaydetmektedir: 

lktısadi bakımdan pek az netayiç elde edilmiştir. Şimali ve merkezi 
Çinde Japonlar iıgal ettikleri araziyj sözde muhtariyeti haiz mıntaka
lara taksim ederek güya çin memurlarına idare ettirmektedirler. Ja

ponyanın Çine hululü hiç mesabesindedir. lktumdiyo.tm normal olarak 

işlemesi menuy .b8llsoWIDız. hnar planları ancak kağıt üzerinde kal
mttbf. Japonbir m~ Çin ~icaJinin it hirliiini temin edememiş
lerdir. Azim meziyet ve kabiliyetleri masun kalan Çinliler ırklannın 
irsi kabiliyetlerine dayanarak faaliyetlerine devam ediyorlar.> 

Yunan Veliahdı Prens Po:'un 
doğum Yıldönümü 

Atina 30 (A.A) - Atina ajansı bildiriyor: 
Veliaht Polun yıl dönümü münasebetile bütün resmi ve hususi bi

nalar bayraklarla donatılmııtır. Gazeteler, bu mü.1asebetle hararetli 
temennilerde bulunuyorlar. Başvekil Metakaas halen Floransada bu
lunan veliahta, hükümetin, ordu, donanma ve hava kıtalarının tebrik 
ve temennilerini telgrafla bildirmiıtir. 

Keza Metaksas Pariste bulunan Pier'e de hükümetin tebriklerini 

bildirmiştir. 

lngiliz Amele Partisi reisi Lord 
Grinvud'un söylediği nutuk 

Londra 30 (ö.R) - Amele partisi reis vekili B. Artur Ginvud dün 
Londrada bir nutuk söyliyerek. demi§tİr ki: 

c Labor parti azaları diğer milletlerin ve Alman milletinin hayat 
meselelerini anlamağa daima hazır olduklarını daima göstermişlerdir. 
Fakat Almanya hücuma geçerse, lngiliz sosyalistleri tek adam gibi 
onun karşısına dikilecek ve meydan okumasına mukabele ederek harp 
edeceklerdir. Zira dünyada hayattan daha büyük bir şey vardır ki hür
riyettir. Böyle bir felaket olursa lngilterenin bu harpten muzaffer çı
ka~ğına eminiz ... » 

Londra 30 ( ö .R) - Danzigde serbest gönüllü kollarının teşkil edil
diğine dair verilen haberlerin Danzigde resmen tekzip edilmesine rağ· 
men, Londraya gelen haberler bu teşekküllerin mevcudiyetini bildir
mektedir. Varşovadan gelen bir tebliğe göre Danzigde serbest kolların 
teşkilinden artık şüphe edilemez. Bir çok kışlalar bunlara tahsis edil
miştir. Bu askeri teşekküller için erzak depo edilmekte ve üniforma
lar da hazırlatılmaktadır. 

cDeyli Telgraf» gazetesinin Varşova muhabiri 16 ile 2S yaşındaki 
Danziglilerin serbest kollara gönüllü yazılmak emrini aldıklarını bil
diriyor. Bu kayıtlar 6 temmuzda tamam olacaktır. 

Şarki Prusyadan kaçak suretile 16 hava müdafaa topu gelmiştir 
ve Danzig varoşlarındaki beton mevziler üzerine yerleştirilmiştir. Leh 
askeri mahfilleri şarki Prusyadan Danzige geçen her Almanın gizli bir 
asker olduğunu biliyor. Fakat bu askeri hareketler şimdiliJ... vahim bir 
tehdit tdakki edilmemektedir. 

eı !l.W.a:NOU~;v.7_.mıı:7AZtr~mser;:,.d'VS'rm&u!tm•s 
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Çeviren: HaşUn Sami 

Saltana 1 arihinın 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Hesapları 
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- ·- Fransız Başkumandanı 
G. Gamlenin teftişleri 

Ankar:ı, 30 (A.A) - Türkiye Cilm
huriyet Merkez bankasından alınan he
sap hülasalanna göre 24/6/939 tarihin
deki kleıµing hesapları bakiyeleri şöy
ledir: 

CETVEL: 1 

rP. ~~ ~~!! "~ıı;-il 
Yavaş yavaş •• 

--tr-
Y AZAN: Dr. C. A. 

Alkol ,. Afyon - ynhut onun gibi 
başka uyu§turucu m ddcler - müptela· 
larun illetlerinden kurtarmak için he-

Tfükiye Cümhuriyct Merkez Banka- kimlikte iki yol vardır. Biri içki yahut 
sındaki klearing hesaplan borçlu baki- Afyon tayınını yavaı ya n.znltarak 80• 

Asker kişlalarırun Yıldız sarayına isabetile ... Zaferden, şcrefden ari bir yelcri : nunda büsbütün kesmek, öteki birdenbire 
L-- ad lık b' fed ld - tt 1 . ek b' k . ' Memleket M'ikdar T. L. k k B 1 k ~ mı ır mesa e o ugunu sure e vuru up gıtm • ır as er ıçın ÇIK' A esme . irinci yo u, se sen yıl oluyor, 
bilirs ı BEL 645.900 

. . iniz... .. par ak bir akıbet teşkil edemez.. . ÇEKOSLOVAKYA Vood adında bir Jngiliz hekimi göster· 
Tüfenk seslerini duyan sul~n hu- - Hayır, mösyö Kolonel.. . Sizin FİNLANDİYA 3·~:::: mişti. Tayını birdenbire kesmek yolunu 

'Wi1k bir endişeye düşerek harbıye na- ve benim gibi hakiki bir asker ruhu FRANSA - Almanlar her §eyde olduğu &ibi, ear· 
tr;ınnın hemen gelmesi ve askerleri taşıyanlar her nerede ve nasıl bir va- HOLLANDA 

3·~!:~: hoşlara knr~ı da aıı.bırsız olduklo.nndan -
mücadeleden menetmesi emrini ver- ziyette olursa olsun ölümle karşılaş- İNGİLTERE 

11
.
612

.
500 

lngilizden biraz sonra Eder ndlnda bir 
di.- mak mecburiyetine katlanmalıdır. İSPANYA 276_600 Alman hekimi göstcrmi ir. Alkol veya 

Yaka mahalline yetişen harbiye Bu vaziyette, y~nımızda sancak İSVEÇ Afyon müptelalarını tedavi den h~ 
1 

v 2.030.500 
oazın muharip er tarafından pek fe. ve muzika bulunmasını istemege İSVİÇRE S20.000 kimler. kestikleri tayının yerini, tabii bo~ 
~a bir surette karşılandı. Asi askerler hakkımız yoktur. İTALY A 00 buakm zlar, onun yerine ıız çok keyif 
bo efer silahlarını nazıra çevirdiler.. Piyali bey tekrar yanımıza döne- LEHİSTAN 2-~~~00 verecek başka bir §ey verirler. MC$Cla 
Hiç bir ıey yapamadan geriye dön- rek şerefli misafirini ir;ıgale koyuldu. MACARİSTAN 1.472_400 japon hekimleri soya faaulyaaından ~ 
meğe mecbur oldu... Bu münasebetle müşürün yanın- NORVEÇ 650.400 kardıldan lesitin maddesini tuınca eder-

0 dakikada Mehmet Celaleddin dan ayrılarak diğer salonlara geçtim. ROMANYA 98.700 ler. Dah yeni bir usul de alkol veya Af .. 
pap, sultanın yanında bulunuyordu. Her yeri tetkik ettiğim halde muare- · 1.l34.900 yon yerine mikroplardan yapılmış 

1 d h 
S. &C.L 

Padişahtan, gidip kavgayı hasbr- fem olan kadın ar an iç birine tesa- YUGOSLAVYA 467. 700 gırıng etmektir. Mikrop aım ina:ına keyf 
mak: için kendisine izin verilmesini düf edemedim. YUNANİSTAN 173.700 venneuıe de alkol yahut afyon ihtiy c:ı-
tstedi... Sultan bu teklife hemen mu- Ledi Falkland gelmemişti... Ve .,,,.,,... nın önüne geçer ... 
valakat etti... Fransızlar arasında da, kocasile dans CETVEL: % ~ Bizim inhisarlar idaresi - lcendiatrdn 

itte Mehmet paşa, üstünde, şimdi etmekte olan küçük T arelden başka Muhtelif memleketlerin Merkez ban- bindiği dalı keser Kibi - müıterilerinio 
(!e taşıdığı bu büyük üniforma oldu- bir Aşina gözüme ilişmedi. k~rında tutulan klearing hesapların- Fransız hava mareşalı içki tayınını birdenbire kesemiyeceğinden 
ğa halde atına bindi ..• Muharebe ya· Tuvaletler cidden zarif, hepsi de dakı alncaklanmız : Paris 30 (ö.R) - Fransarun cenubun- dan hararetli alkışlarla cyapsın Fransa, onları llletlerinden kurtarmak için ynvaı 
-'-- d v ·ı I " k 1 k sel h b' Memleket Mi.mdar T. L. 

~UIUI yere ogru 1 er emege oyu - zev i ime uygun, mu teşem ır dn ve Korsikada bir tefti§ seyahatine çı- y~=cın Gamelin, yJuı~cıın ordu> sesleri yavaı azaltmak yolunu tutmq: flk it 
Ahnanya a. hesabı 343.000 ~ ~ 

a... görünüA..1e idi ... Diplomasi aleminin kan başkumandan general Gamelin dün ile selamlanmıştır. Başkumandan ken- olarak rakı piyasasındaki 1 O santilitrelik 
ihin. d d akd d ~ b. hesabı 466.800 809.800 Yarın tar e ya ve t İr e e- bütün Beyoğlu tarafından harfiyen . 350 akşam Bn. Gamelinle birlikte Nise va5.ıl disine hayranlığını ve emniyetini izhar şişeleri yok edecekmi~. Şimdilik onun ye--

_x,• b"' "k b' "t'd il Idak' ha ki ed'l l l · b b Yunanıstan c. hesabı ............. lm t F k d 1 b şlru d halkı d -1A-1 1--I ~~'- S ccogı uyu ır ı ı a e so ı yın ta it ı en tuva et erı. u gece u- İ o uş ur. ransız ara or u arı a - e en uzun uza ıya sı:ıw.ı.uamıştır. rine KA aca& 1 aantilitrelik şişeler içki 
~lapta Asi askerlerin karşısına di- rada kadın zevkinin nazarı intihabı· Letatlyoa b. hesabı ····· ········ 

14:::~~ mnndanı sabah saat 10 da Garibaldi General belediye dairesinden bir saat müptclllannı bir az sevindirecek ama bu 
~Udiği vakit müthi~ bir kurşun yağ- na nrzedilmiş gibiydi... Est nya 

40
.400 meydanındaki belediye dairesine gi~ sonra çıkmıştır. General Gam.elin ve re- sevinç çok sürmiyecelc, çünlcil yavq ya .. 

muriyle karşılanmıştı... Bununla beraber, Piyali bey Bur- onya ,,,._,,.._ tir. Meydanda 16 ıncı ve 22 inci topçu fikası Korsikaya gitmek üzere yarın saat Vaf o da kalmıyacak ve en sonunda bir 
Fakat paf8 asla ta ırmadı ... Ala- juva tabakasını kabul etmediğinden, alaylarına, 22 inci defi tayyare alayına 21 de Nis limanından hareket edecektir. litreden a~ğı rakı oiıcsi bulunmıyacak-

,ının ortasında, aklını kaybetmiş bir balo parlaklığı nisbetinde eğlendirici Cüzdandalıl yüz lira mensup kıtalar, 158 inci Alp istihkam Paris 30 (A.A) - General Gnmclin, mış... Bir taraftan da rakının gradosu 
vaziyette duran Arap miralayının bir mahiyet arzetmekten mahrum sır oldu.. alayının kıtaları ve askeri muzika yer bir teftiş turnesi yapmak üzere Korsi - in<liriliyonnuş, bir aya k dar kırk dere--

yanına geldi... • bulunuyordu. lsancak Şe af . be ddesinde almıştı. General geçerken hallt tarafın- kaya gitmiştir. celik rakı piyas ya çıkacakın11 .. Bunların 
Vaziyet, son derece de vahım ve Burada Kalorileri go"remedigıW'm gi- tA tauk .rk eti~ ylannca d B hepsini gazetelerde tabii okıunu••unuz:-

o uran pam şır e memur an . 1 •ı• y ,,. nazik bulunuyordu... bi hususi bir §İve ile telaffuz edilen HUsamettinin odasına astığı cak.etinin • dur ... 
Birdenbire ukerler, T eselya harp rum Fransızca mı dinlemek mahzu- cebinde, cüzdanında bulunan 250 lira- n gı iZ en 1 Rakının il'adoıu InmeJcle alltol müpte· 

ıneydanlarmda pek çok defa gördük- ziyetine de nail olmamışbr. ?an 100 lirasının e~ olduğu görülmüş, lalarına ne faydası olacağını, doğrusu. 
1 • M h t tan d 1 Be k . .. l b' k ış zabıtaya aksebnıştir. --.&- ·--+-- k · · ı d B a 
en e me paşayı ı ı ar... re et verıın, gayet guze ır a- B. Hilsrunettin bu .. liranın İtalyan T J 'l'VRK •FRANSIZ pe ıyı an ıyama ım. enim bil iğime 

Vaka mahaUinde, bir ~aç dakika dının söylediği ayni şiveyi haiz cüm- tebaasından genç bir kz tarafından~- eyy are erİ göre rakı zaten su kanştınlarak içildiği 
~oma, bir sinek uçsa kanadının sesi leler imdadıma yeti erek beni can sı- tasından alındığını iddia eylemiştir. Ticaret anlaşması için onu içenler katacaklan suyu nzaltır-
<4uyulacak mertebede derin bir gükö- kınhsından kurtardı. Tahkikat yapılmaktadır. S Janİ fe Paris, 30 (Ö.R) - Yeni Türk-Frnn- lar. Rakıyı susuz içenler de adetlerinden 
net teessüs etti.. Ve askerler derhal Aslen rum ırkına mensup olan bu -*- ki sız ticaret ı:_ı~ed_;1~~~~ müznklarıneresi daha fazla içerler ... 
la 1 la · d ed'ld'l kad - .....:~ k"' · 1 Atina, 30 (A.A) - Her biri altı 'şi- için ticaret vc.ıuueti .Y~ memur -ş a nna ıa e ı ı er... ın, yaptıgı curet arane ış er sa- de Urekk .• tt ootı Mm.il b 1 dan ürckk bir be et İstanbuldan Fakat içkinin küçüle ~elerde ııattınl· 

Bu büyük hizmeti dolayısile, Sul- yesinde bir kaç milyonluk bir servet Bir maltlıUnıi31et lıararı na: :itı ~ = etayyarcsi, M:n~: pıın: harck': eµniştir~ mamasının foydalı olduğµ Bclçikad.a ,.. ... 

tan, Mehmet paşayı imtiyaz ni~anile cem'ine muvaffak olan bir bankerle Eşrefpaşada Tahir 1azı Hayriyeyi zor- rostan Selaniğe gelerek denize ~- -../:r- pılan tecrübeden iyice meydana çıknuı-
taltif etti... evlenelidenberi, bu gibi resmi ziya- la kaçırmaktan suçlu Mehmet oğlu Hü- B • h f t d k • HARP HALİNDE br. Orada adam paşınn her yıl on litre 

Ben de olsam, onu ayni tarzda mü- fetlere kabul edilmekte idi. ~ey~ ağt17 ccza
1 

d? dkıevam ~den alıkmuha- 1 r a a a l İftcnliz demiryolları alkol satılırken, iki litreden aşağı gişeleri 
kafatlandmrdım. Ve Mehmet paşa- Her gün rastladı<Yımız ve temas- emesı ne ıce enuuş, zı evm e oy- k J k .,.. . yasak eden kanun çıkınca bir yıl içinde 

. . ·-· ? . . duğu için dört ay hap.5ine karar veril- k a nasd idare edilecek? 
ya dönüp dedim ki: dan ı~tıkr~h ettıgımız kadın tıplerın- miştir. 3 Ç ÇJ ) Londra, 30 (Ö.R) _ MUnakalut na- alkol satışı altı litreye dügmüJ. iki litre 

- Biraz evvel yaptığım münaae- den hır n~~une... . -*- Ankara, 30 (A.A) _Geçen bir haftn zm harp halinde İngiliz demiryollarmın alkolün parasını birden verip alabilecek 
f:>etaizlikten dolayı affınızı temenni Evlendıgı vakıt cıhaz olarak ne ge- içinde gümrük muhafaza teşkilAtı, Su- münakalat nezareti tarafından idare edi- kimseler az olduğundan, §işelcr hüyüyiin-
cderim ... Türklerin hayahnı o kadar tirdiğini allahtan ba~ka kimse bil- Sorgu halı mllğinde riye hududunda : 58 kaçakçı, 1462 kilo leceğini bildirmiştir. Demiryollarını ha- ce alkol satışı bu suretle yüzde kırk azııl-
t.etkike şayan ve sevimli buldum ki mez .. Ancak onun bir anası bulun- Birinci sorgu hfıkimi B. Sıtkı Yusuf gümrük, yedi kilo inhisar kaçağı ile va hUcwnlarına karşı himaye için plfuı- mış, orada bir taraftan da alkolü kadehle 
bütün vaktimi Beyoğlunda değil, duğuna şimdi bu kadının diğer üç oğlu senelik mezuniyetini bugünden iti- 69684 defter sigara kuğıdı, 1 silah, 19 lnr hazırlanmıştır. yahut bardakla satmak - meyhanelerde 

h 1 b ld 
· • w • 1 ' b' J'k d ... d'" haren kullnnacaktJr. Birinci sorgu hfi- ka~akçı hayvanı, İran hududunda : 11 --+-

ep stan u. a geçırıyorum... • çoc~gı. e ır ı te yaşa ıgına ve ıger kimliği munmeleforine de mezuniyet kaçakçı, 269 kilo gümrük. 132 kilo inhi- • • ve gazinolarda - yasak edı1mi1- Bizde 
Bunun içın bu murassa nışanın beşıncı bir çocuğunun da yollarda milddeti içinde ikinci sorgu hfildmi bay sar kaçağı ile bir sil~ yedi kaçakçı ~~ova gönderilen gazinolarda - lokantalarda bile - ka· 

gö~ünüzü tezyin etmesindeki mu- serseriyane bir surette <Iolaştığına Hasan Yenal bakacaktır. hayvanı ele geçirmiştir. .uıgıliz topçekeri aehle rak.ı satılıyorsa da içki üzerine ver-
hik sebebi öğrenememiştim. bütün lstanbul halkı vakıf bulun- 1 ww Şanghay, 30 (A.A) - Grasshopper ginin yüksek olması perakende satışın if .. 

Şimdi meseleye bütün tafsilatile maktadır. e • adındbakiahri' !ngilizask. to~ekln. e~~~t bbir müf- rata varmaaını - bereket versin - te-
k f b l S. · b 'k F k · ·· ·· .. k" "I 1 • • reze ye erı, e :ıasının d va ı u unuyorum... ızı te rı et- a at ışte gorunuyor ı, mu evves z m e e 1 hayat ve mallarını himaye maksad.iyle min e iyor. 

mekliğim için müsaadenizi niyaz bir yol onu takip edenlerden bazıları- Foochovdn knraya çıkmıştır. Znten, içki üzerine ağır verginin - in-
ederim. nı, en umulmıyan bir zamanda, şeref Halihazırda 26 Japon harp gemisinin sanları alkol iptilasından kurtarmak için 

Ve bunu yaparken, bütün asker- ve refah mertebesinin en yüksek bir Te reddu'' de k k Foochov önünde toplanmış olduğu bil- - pek faydalı olduğu da gene tcrcübeylo 
1 · ·r. h ıd kı b' k.. b' d h' k · lu''zum "O tur ı· dirilmektedir. b. · F d ık ı.. · :rın .ırasma ~ec ur o u arı ır va- mev ııne ır en ıre ~ı arıve:ıyor. T --tf- sa ıttır. ransa a a o uzenne vergi art-

zıfeyı yaptıgımı da hatırlamakta- Elhasıl salon cazıbedar hı~ _husu- Go''/cu"k / d S t tınldıkça alkol satışı göze çarpacak dere· 
yım. siyete malik bulunmamakta ıdı. yay QSl lr OVye cede auılmış: Yılda iki milyon hektolit· 

- Adam sende .•• Mösyö Lö Kolo- Tütün içenlere tahsis edilen kısım 1100 metre irtil dn, göl kenarında konforlu bir otel bulınnk, istirahat et- Uzak Şark filosunun reden bir milyona, demek ki yan yıırıyn 
neL. Ufak bir kurşunla vurulup git- ise, beni derhal alakadar etti. Buraya mek en büyük bahtiyarlıktır. inmiş ... 
mek sanatımızın bizden beklediği bir girdiğim vakıt, tanımadığım bazı Size bu bnhtiyarlığı (iÖLCÜK OTEU temin eylemektedir... manevraları Şimdiki halde, alkol iptilasını azaltmak 

vazife, bir mecburiyet değil midir? kimselerle oturan ve onlarla konuş- Bol ve temiz yemelı, o ue tem z hava ve ru:sk;ıI:di~~~k~1 ~~=:k ~~':- için en iyi yol böyle yava~ yavaş, bir ta• 
- Fakat böyle adi bir isyan ne- makta olan Narsis Buşe yanlarına ucuz 1 r lıaı ancalı VK or LİHDE maktadır. Karadeniz filosu Sivastopolda raftan gigeleri büyütmek. bir taraftan da 

ticesinde değil ... Şeci askeriniz tara- gelmekliğimi ve dinlemekliğimi ışa· UIUftUI'- ve Baltık filosu da Kronştad açıklarında alkol üzerine vergiyi arthrmıık olduğu 
fmdan atılan serseri bir kursunun ret etti. manevra yapıyorlar. anlagılıyor. Birdenbire yasak etmenin 

_==:; • mz --·--c __ 

EH ZAD 
nldım. Dünyada mı yürüyordum. Cen• türdüler. Bahçenin ortasında aarınaşıklnr- mişti. Beni görünce sevinçle tebessüm et- faydasız olduğu herkesin bildiği tecrÜ· 
nette mi idim, farkında değildim. Cece· la, ağaçlarla örtülü bir kamerya vardL ti., kollarıma girdi: helerle meydana çıkmı§tı .• 
yi sabırsızlıkla bekledim. Gece olunca Bahçe, çiçeklerle, kuşlarla, 1'elebeklerle, - Geldiğiniz hakikat mıdır} Yoksa Bizim inhisarlar idaresinin küçük §i-

Hikayeleri 
vzı.fağı sabırsızlıkla bekledim. Horozlar yemişlerle dolu idi. Büyük bir ağacın bu" gördüğüm acaba bir rüya mıdrr} de- eleri yavaş yavaş ortadan luıldmnaııi 

Büyük HALK ötmeğe ba§Jayıpda pfağın ilk ağartılan üzerinde rengarenk. tüyü büyücek bir kuş di. alkole knrşı mücadele bakımından fÜP" 
göklerden yıldızları kaçırınca, son derece sanki bir aşk ilahisi söylüyonmıı 'gibi - Kölenizim dedim: hesiz faydalı olacakhr. Büyük şişelerin 

-45- itina ile giyiruneğe başladım. Ortalık ala- vızıldıyor ve diller döküyordu. Bütün - Estafurullah .... dedi, hoş celdinizl de YRVllf yavaş memleketin iki türlü i..-
ca karanlık olunca ben de giyinmiş bu- kuşlar, kumrular, çiçekler ve ağaçlar onu Sizi göreliden beri hayalimden ayrılmadı- tifadeııine uygun olacağından inhisarlar 

duydum. Başımı arkama dönünce bir az miyor mu} lunuyordum. ipek mendilime elli parça dinliyormuş gibi aamet ve sakin duru· oız, gözümden her şey silindi, indimde idaresinin onu da gözönünde tuttuğu 
evvel sevdiğim kadınla dükkiına gelmiş Kız gözlerini gözlerime dikti: altın koyarak cebime indirdim handan yorlardı. Bahçenin dört köşeslııdelti ha- Benim söyliyecek oeylerim o kadar çok şüphesizdir. G. A. 
hizmetçi kadını tanıdım. Kndın kendisini - Öyle ise siz mi bana gelirsiniz, yok- çıkıp doğru ve Babilzüllaya gittim. Orada vuzların fıskıyelerinden göklere ltadar Benim söyliyeceğim şeylerim o kadar çok 

sa hen mi size geleceğim} diye sordu ve bir eşekçi buldum. Eşeğe binerek. eşekçi- sular f1'kınyor, bembeyaz su sütunu be- idi k.i nereden söze başlıyacağımı şaşır
cbiribirimizle evlendiğimiz bir müddet ye beni Habanyaya götürmesini tenbih yaz tüllere büriinm~, nazlı gelinler gibi mıştım. Kameryıının altında ne kadar ko
İçin saklı kalmalı.> diye ilave etti. ettim. Sürücü beni istediğim yere götür- sıığn sola sallana sallana yÜk.selince yük- nuştuk, ne kadar zaman kaldık bilemi

takip etmemi söyledi. Peşinden yürü
düm. Nihayet çargırun çok kalabalık. 

bir yerine geldik. Burada kadınlı erkekli 
bir sürü insanlar, bağıra bağıra gürültülü 
bir pazarlık ve bir alış veriş ile meşgul 
idıler ki kimin kime ne söylediği belli 

- Ben buranın yabancısıyım, dedim. dü. Oraya varınca Nakip bereketin köo- seklerde güneoin ı~ığında çeşit çeşit ela- yorum. Hizmetçilerin bize yemek getir
Burada kendime ait ayrı bir evim, bir ye- künün nerede bulunduğunu sorup bana im semalar yaparak başım bir yana eği- meainden akşam olduğunu anladık. Ye
rim yok. Handa oturuyorum, e~er sizin cevap getirmesini emrettim. Sürücü gidip yor, dağılıyor, binlerce inci tanesi gibi mek yedikten sonra altın aynklardan dö

olmuyordu. Bu curcunalı kıyametli yerde evinize gitmekliğime müsaade ederseniz sormuş soruşturmuş. Ve köııkün nerede taneleniyor, binlere~ yıldızlar gihi pırıl- külen çiçek sulariyle ellerimizi yıkadık. 
kızı gördüm. Biribirimizle konuştuğumu- snadetimiz tam olur. olduğunu öğrenmiş. Beni nlıp kö§kün c:lıyarak ufalanıyor, nihayet yorgun o.r~ Birihirimizi ne kadar sevdiğimizi biribiri
zun f rkına v nlmııması için kız bu ma- - Bugün Çarşıımbndır, biribirimize önüne getirdi. inince e!lckçiye yarım altın §llnldıynrak cam gibi su Mthmın üzerine mize tekrar etmekten bir türlü usanmıyor
halli intihnp etmiııti. Kız beni bir yana bugün kavuşmamız uğurlu olmıyahilir. verdim, ve ertesi günü aynı saatte oraya yıkılıyor, çemenlerin üzerine konarnk duk. Nihayet gece oldu, ay yük.seldi, şa
çekti, yaslı gözlerle ve titrek sesle: Yarın Perşembedir. Öğle namazını ca- gelip beni almasını tenbih ettim. Sürücü çiy tanesi oluyor. fak söktü, lakin biz hiç farkında değil-

- Kalbimi demincek yaptığınız işn- maatle beraber kıldıktan sonra eşeğinize hana binlerce teşekkür ederek uzaklaşb. Bu manzara gözlerimi kamaştırdı. Hiz- dik. Nihayet ayrıldık saati yaklaştı, sev· 
retle yaraladınız ama, ne çare ki sizi se· bininiz. Vehbanya mahallesinin nerede Kapının tokmağını vurur vurmaz kar metçi kızların birisi hanımı çağırmak için gilimin belki parası yoktur diye içinde el
viyorum. Sizi gördüğüm dakikadan beri olduğunu sora sora oraya varınız. Oraya gibi beyaz iki kız kapıyı açtılar. Bunlar ayrılmıştı. Ötekisi beni kameryaya götü- li altın bulunan kesemi bir kenara bıra
ne uyku uyudum. ne su içtim, ne yemek varınca cNakip bereket Ebvelşame.t nin ayın ufuğundan birden doğan iki bed- rerek oraya oturttu. Ben kameryaya gir- ltarak kapıya doğru yürüdüm. Sevgilim 
yedim. dedi. köşkünün nerede olduğunu bulunuz. dertam. aynı daldan sarkan iki geftali gi- dikten bir az sonra sevgilim güneşler gibi ağlıyaralt bann eseni bir daha ne zaman 

Lordlar meclisi 
Levazım n zırhğı 

kanununu abul etti .. 
Londra, 30 (A.A) - Lordlar meclisi, 

bir levazım nazırlığı ihdasını natık olan 
kanunu ikinci okunmnsıru müteakip ka
bul etmiştir. 

- --t:r-
ı N11T1JK 

SÖYLEMİ CE IMİŞ 
Paris 30 (AA) - Bcrlinden bildiri· 

liyor: 
Evvelce yapılmış olan tahminler hila· 

fına olarak B. Hitlcrin 10,000 tonluk 

- - Y beni hiç sormuyor •unuz, de- işte o kö k benimdir. Ben de sizi orada bi idiler. Bana chanımımız size lcar11 his- gözümün önünde tulu etti. Uzun örgüle- cöreceğim> diye sordu. 
diın. Sizin şikayet ettiğinizin dahn fena- sabırsızlıkla beklerim. settiği şiddetli aşk ve İ§tiyaktan dolayı rini incilerle örmüştü. Hüsnüne hala! ge· Ben de cevaben ccanın 

Lutzow zırhlısının denize indirilmesi rnü
sılolmuin. nasebetile bir nutuk. eöylemiyeceği gibi 

w wl ben müptela oldum. sözlerinain Ben bu .özleri duyunca aevinç ve nete- balWı 1ıece sözlerini kapamam clecliler. tirmemel için ~ ıes~d!!•!!m~m!!!•nw~~~--------------J.....,....ı.ı.--...:......t--lı-ı.-...a......ı.----~-
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Hiç merak etmeyin 
Buradan kaçan başpapaz yine buraya 

hem de kendi ayağı ile gelecek 

Tebdilhava ilaçtır 
--tr-

Ya.ıan: ECZACI KEM.AL K.AKTA,S 

Hekimler, bazı ahvalda tebdilhavaya 
lüzum görUrler. Bu işi pek havadan bir 
çare gibi gön>nlcr, canım tebdilhava ne 
olacak, işte burası pek AlA, buradan da
ha iyi yere mi gidilecek diyenler olur ... 
Halbuki yer değiştirmek ruhi tesirlerin 
en bllyüğünil yapar. MeselA İzmirde 

('91 ............................... ...... . 

Y akup ve Evlatları 
PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
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y usuf zındandan çıktı 
Fakat hiç ıuçu olmadığını ispat ettikten 
ve auçluları itiraf ettirdikten •o .. nra ... 

-· 
••••••• . • •••••••••••••••• ••••••••• EV 

Kadın 
• • • • . . . . 
• . . 

• . 
• • . . 
• • : • • . • •••••••••••••••••• •••••• MODA 

Yazın nasıl güzel 
olursunuz? 

• -- .,,._ 
Temmuza bir ıey kalmadı. Bu ıııklı •• 

günet\i günlerde, artık açık renk elbioe
ler, ııeoit kenarlı ppkalar ııiyilmeie bat
lanacak. 

Yengeç, Sebastiyanonun verdiği emri fırladı.. gllzel bir yerde oturan birisi hava, kor-
ifa için iki adım attı.. Ben korkudan düşüp bayıldım.. Onu for, su vesaire itibariyle İzmirden daha 

Fakat Sofi anne çukurlaşmış gözleri- giderken bile görmedim .. Neden sonra fena bir yere gitse havayı değiştirmek 
ni onun üzerine dikti.. kendime geldim.. Yaptığını tedbirsizli- itibariyle istifade muhakkaktır. 

Sonra sağ elini kaldırdı. ğin ne büyük neticeler verebileceğin! Tebdilhava kelimesinde tebdil arapça 
Kadit olmuş baş parmağını solmuş ve düşündüm .. Hemen ocak başına koştum. değiı;me tebdilhava ayni uımanda da 

titrek dudaklarına götilrerek sus! .. işa- Başpapazdan gelecek fenalığı öğrenmek Arapça bir terkip ile hava dejiistirme 

Firavnun kilercisl doğruca zındana 
geldi. 

Yusufa: 
- Ey doğru sözlil Yusuf, dedi. Bense

ni unutmuştum. Fakat Firavnun gördil
ğü bir rllya ilzerine hatırladıın. Bu rll
yayı kimse tabir edemedi. Bu sırada 
hükümdara senden bahsettim .. Eğer ta
bir eder ve Firavnu memnun edersen 
zındandan kurtulmaklığın muhakkaktır. 

- Allah rahmet eylesin kardeşim Yu
sufa.. Hllkümdarın adamı geldiği za -
man acele değil fakat aabrettı. Eğer 

onun yerinde ben olaydım bu haberi 
alınca kapıya koşardım. (1) 

Bu açık renk eavaplara ve bu kenarlı 
ıapkalara yak11acak, taze bir tene ibtiya
cımu: var. Tenimizi tazeletıirip güzell.,... 
tirmezaek, bu genç göıteren kıyafetler 

içinde pek yaılı görünürüz. 
y •olı aörünmeme1': için ne yapmalı) 
Diye kendi kendimize ıoracak oluroak 

bil&tereddüt ıu cevabı verebiliriz. 

ret! yaptı.. için görünmez kuvvetlere baş vurdum.. manasuu tru;ıdıjtına göre ben kendi Ale-
Tekrar kayruyan kurşun tenceresi Sebastiyano alaylı bır sesle : mimde bunu tek bir kelime diye Arap-

üzerine eğildi.. - Senin görünmez kuvvetlerin görıi- calıktan çıkamıı:ı olarak kullanıyorum .. 
Bu esrarengiz hareket hepsini don- niir tehlike hakkında ne buyurdular. Tebdilhavanın manasında cismani istira-

durmuştu.. - Alay etme Sebastiyano.. Benim hat kadar ruhi ve deruni huzur da 33rt-
Hepsl de susmuşlardı.. söylediklerim ~imdiye kadar nasıl doğ- tır, hatta cismani ve maddi istirahatten 
Bu ııükdt uzun sürmedi.. ru çıkmış ise bundan sonra da doğru cok daha fazla vicdani huzur elzemdir .. 
Sofi anne tencereden çıkardığı bir çıkacaktır. Bazı insan mizaçları vardır ki ':'-'~la-

kepçe erimiş kurşunu ocağın yanında _Öyle olsun .. Fakat başpapaz elimiz- rında kanbur taşıyan mahlller gıbı ne-
duran su kazanma boşalttı. den uçtu.. Burada olduğumuzu biliyor ,..,ye gitseler hasta ve fena ruhlarını da 
Müthiş bir cazırtı ve piş bir koku du- ve nerede ise buraya gelecektir. beraber ııötilrilrler. MeselA mizacında 

mania ~ık odayı lsti!A etti. _ Evet.. Görünmez kuvvetler onun kı•kançlık, c;ekememezl_ik gibi ruh ha_.,_ 

Cazırtı ııe•I henüz kesilmemişti ki Sofi nerede ise, pek az sonra buraya gelece- talıkları tası.vanlarl~ . vıcdan azabı ce
annenin <esi, zoraki bir kuvvetle, fakat ğini haber veriyorlar.. . kenler t~bdılhava ıcın _nere.ye gıt.seler 
muzafferane duyuldu. Sebastiyano, Hıristidi, Koca Gobck ve ruhi ve hı_-.ı kanburları ırlerınde ~lduk
. - Korkmayın .. Sizi saran bütün teh- Yengeç, dördü de ayni hareketle başla- r.a o tebdilhava de_l!ıl •adece .tcbdıl ".'e-

likeler zail oldu. rııu kapı istikametine çevirdiler. kJin olur .. Ruhu vıcdanı temız ve mUs-
Bu teminat, orada bulunanlarm en- Sanki Sofi annenin bu sözleri ile be- terib yarat•lmı:ı olmak ya,,.,ınanın en 

dişe!erini biraz azalttı. Sabırsızlıklarına raber başpapazın kapıda belireceğinl, zenginidir. Fara7.a kin, kıskançlık, üstün 
bir An için dizgin vurdu .. Fakat Sebas- Teosyanın bu meşhur ve meşum konağı- gelmek isteği gibi karakter ve mi7.ac bo
tiyano, hayatlarını böyle fal, sihirbazlık nı bilyük bir kuvvetle basmağa geldiği- zukluğu ilk merhalede tedavi edilmesi 
kehanetlerine bağlıyacak insanlardan nf sannu~lardı. elıem ""ylerdir. 
değildi.. Sofi anne : Keskin sirkenin zaran kabına oldukça 

Aklını başına ilk toplıyan o oldu.. _ Ellerinizi belinizden çekiniz .. Dedi. sirkeyi kaola nerı>vE' ııötürseniz zarar 
Daha az şiddetli, fakat daha çok kat't Başpapaz buraya gelecek .. Fakat bera- durmus olamaz. T. ' ıdilhavada munta-

bir sesle sordu : berinde kuvvetle değil. Yalnız olarak zam istirahat munlauım gıda ve müste-
- Başpapazı zındandan kiın çıkardı? gelecek .. Daha doğrusu buraya .• Bizim rib bir vicdan beraber olmalıdır. Cisma-
- Ben .. Fakat isteıniyerek .. Hatırlat<- yanımıza tekrar dönecek.. nl bllnvemizin sıhhati kadar ruhumuzun 

.ın değil mi Sebastiyano .. Evvelce bu _Bu iınkruısız şey.. da sıhhatini dü.ıinmeliyiz. İnsanlar mi-
zındana sen imparator Vasili Teosyanın _ Hayatta öyle irnkAnsız görünen 7.acları ve ruhlarivl~ yao;adıklarına göre 
emri ile kaoamı.ştı.n.. şeyler vardır kJ pek çabuk ve pek kolay duygu lllemlerinde de ijiyene riayet et-

Ve ben Vasili bu zındandan, kapıyı mümkün olabilir. mek mevkiindedirler. 
anahtarla açmak suretiyle lrurtarmıt- p ki Eftim b nı __ , __ _ 
tun. B dedir ki v il ··tümden kur- - e amma.. yos uraya - Panı·markalı b"ır kadm u saye as o asil çin gelecek' 
tuldu. Ben Vasilin karısı oldum .. v - Bize eilıu uzatmak ve biz.imle dost Dün,.·a .:wiizme rehoru-
lmparator oldu.. " 

- Ve ... Sen imparatoriçe olamadın.. olmak için.. ftU fıırmag" a 
d k k - Sofi anne .. Sen muhakkak çıldır-

Sofi anne içini derin erin çe er en tefebbüs e"i .. 
gözlerinde kin ateşleri belirdi.. dın .. 

_ Evet .. Diye mırıldandı .. Fakat ko- Bu sırada bu bodrum odasının basık Kopenhag, 30 (A.A) - Danimarkalı 
camı ve hakkımı elimden gasbeden o ~vanlı muhiti içinde bir ses, yabancı kadın yüzme şampiyonu 21 yaşında 
saraydan da intikam almağa yemin et. bır se• duyuldu.. Jenny Kammersgard dün Kattegat ka
tim ve alacağım da.. - Hayır .. Sofi anne çıldırmadı. Onun nalı tarikiyle Jutlandda ve 133 kilom<>t-

- Başpapaz nasıl kaçtı, onu anlat. ... hakkı var .. Ve ben buraya düşman gibi re mesafede kAin Grena mevkünde yü-
Vaktiıniz dar.. değil .. Dost gibi geldim.. zerek gitmek üzere denize atlamıştır. 

- Zındanda onun olduğunu bilmlyor- Bu sözleri söyliyen de kapı eşiğinde Genç kadın, yüzme mesafe dünya re-
dum.. Anahtarı kapıda bırakmışsınız ... beliren başpapaz Eftlmyostu.. korunu kırmak tasavvuruncladır.. Ya-
Kapıyı açınca Eftiınyos içeriden dışarı •• BlrMEDI •• pnca((ı seferin iki gün devam edeceği 

tahmin olunmaktadır. 

Bir facia ile biten çifte 
Kopcnhag, 30 (A.A) - Beynelmilel 

ticaret odası kongresinin dördüncü gü
nü, nakdi ve mali meselelerle iştigal 
edilmiştir. 

Yusuf, Firavnun rüya görmesini Tan
rının kendisine kurtuluş haberi gibi te
l~kkl elli. 

- Nedir o rilya? 
Dedi. Kilerci Fjravnun rüyasını an -

!attı . 

Yusuf bir müddet düşündilklen son-
ra: 

- Mısırda, dedi, tam yedi sene bolluk 
olacak. Ekinler, meyvalar her zamankin
den çok daha !azla ınahsQI verecekler. 
Bolluk senoleri geçtikten, yani yedi yıl 
sonra darlık ve kıtlık yılları başlıya -
eak .. Ilk önceki semiz sığırlar ve olgun 
b~ak bolluk ve sonraki cılız sığırlar ve 
kuru buğday sapı kıtlığa delildir. Ted
birli hareket !Azımdır. 

Kilerci bu tabiri duyunca hemen koşa
rak gitti ve Firavuna söyledi. Firavun: 

- Bunu kiın tabir etti. 
Dedi. Kilerci: 
- Ben 1ındanda iken orada Yusuf is

minde güzel bir gençle tanıştım .. Benim 
kurtulacağımı ve arkadaşımın asılacağı
nı bana o Si:iylemişti. Bu rüyayı da o 
tabir etli. 

Cevabını verdi. Firavun tabiri beğen
di. Elbet bunu tabir ed~n alınacak ted
birleri de bilirdi. 

- Yusuf dediğin o genci zındnndan 
al ve huzuruma getir., l'mrini verdi. Ki
lerci sevinerek zındana koştu. YusuCa: 

- MUjde.. dedi. Seni hükümdar ça
ğırıyor .. 

Yu iıf düşündü. Eger derhal hüküm
darın huzuruna çıkmağa razı olacak 
olursa Firavun ona ne maksatla ınevkuf 
bulunduğunu soracaktı. Hapishane def
terini gclirtecek ve orada evli bir kadı
na tecavüz etmek, yuva y1kmağa teşeb
bils eylemek suçunu görecek. bunun if

aşk macerası 
---------------- lira olduğunu bilmiyecekti. 
vetle aeviyorum. Birinizi tercih 

elimde dejiil. 
etmek Kilc.ırciye: 

Cevabını verml~tir-
Büluet, (Hususi) - Burad a etine olmadığı kanaatine varmıştır. Bundan ıonra, üç genç. kol kola gire-

az teııadüf edilen garip ve feci bir vaka iki kız ltardete gelince, hiçbirisi müt- rek pek müıe ... ir bir halde ıehre dön-
olmuttur: terek atkından diieri hesabına fedakar- meğe batlamıılar, fakat tam aarp kaya-

Birl IS, diieri 18 Y&Jında olan iki kız !ık yapmağı göze alamaınıtlar böylece l ıkl arın üzerinden geçerlerken, oldukları 
kan!OJ, genç bir adama q.k olmıışlar it büabütün oarpa oarı:nıştır. iri kayalardan biri yerinden kopmuı ve 
ve ifin garibine bakın ki. genç adam da Jonikaoın da bekleme oiyueti takibine üçü birden altından ııeçen Tuna nehri
bu iki kız kardetin ilciaini birden büyük b&Jlamuı ııenç lı:ızlann aıluru büabütün nin mavi ıulanna düşmüşlerdir. 
müsavi bir aılda sevmeğe hatlam11tır. kamçdamıt ve ıabraplannı artbnruştır. Carip bir tali eseri olarak erkek nehrin 

Romanyanın tanınmış bir ailesine Günler seçiyor ve genç adam bir türlü cereyaniyle hemen aahile sürüklenerek 
mensup olan kız kardetlerden birinin ismi karannı veremiyordu. Nihayet ku:lar ken- lı:urtulmuı. fakat zavallı iki kız lı:ardeı bo
Mari ve diğerinin de lteanadır. di aralannda görilferek bu ite bir nihayet ğulmu~tur. Zavallıların cesetleri hila bu· 

Jonika iamindelci genç Atık, iki k.ar· vermeği dütiinmüıler ve üç gün evvel lunamamıştır. 
deşten biıini bırakıp öbürünü sevebilmek (Genç kızlar kayalığı) denen sarp ka.. Şimdi iki tevgilisini ayni zamanda 
için kendi kendine hii.kim olmağa çalış- yalıkların üzerinde jonikaya bir randevü kaybeden Jonika, periıan bir halde dü
Mlf. Fak.at bu te,ebbüaün her tekrarında vermi ferdir. tünüyor ve Mariyi mi, yok,a Jleanayı mı 
kalbinin iki kız için de ayru hızla, aynı Genç adam orada da iki~inden birisi- daha çok sevdiiini hala kestiremiyor. 
aokla ve tam mlnas.iyle müsavi olar3 k ni hemen aeçmeei için yapJan teklif, yİ· Bugün bütün RoManya bir fi.cia ile 

çarptığını görmüştür. Ve nihayet işi olu· ne netice vermemiş ve Jonika. biten bu çifte a~k.ın dedikodusu ile nlet-
runa bırakarak beklemekten başka çare - Ne yapayun, ikinizi de aynı kuv- guldür. 

- Hayır .. dedi. Ben buradan anc•k 
masum olduğum anlaşıldığı zaman çıkn-
rıın. 

- Masuıniyetin na~ıl anlaşılıt?. 

_ Hükümdarın herşey elindedir. Ze
lihayı çağırsın.. Ona kimlerin hatunla
rmı cvinP davet etti ~ini sorsun. Sonra 
bu kadınları sorguya çeksin. Turunç ke
serken parmaklarınızı neden doğradınız 
ve Yusuf ile Zeliha arasında geçen ma
ceranın esası nedir? desin. Alacagı ce
vap üzerine hUkınünü versin. 

** Yusufun bu suretle sabretmesi ve kl'll-
disine zmdandan kurtulacağı mlijdesl 
verildiği zaınan acele ctn1en1esi biz.inı 

peygamberimizin bile takdirini mucip 
olm~tur. (Abdullah ibni Abb;ıs) tan ri
vayet olunur ki, vnkta ki Yusuf suresi 
Hazreti Peygamhere na1.il oldu, Pey -
gamber bu sureyi tamnmcn ashabına 
okuduktan .sonra: 

'T/7r/Tr,r.rLT/7T/T/L//////h /7"';;;;///J_'_'///Y._z:ı_ı:z_W/./7 n cek.iniz~ Tulond&: Ekü dö ·Fraus otelin- -~ Sir, takdiriniz, iltifat;:;,ıı be~im ·içi~ 
den hareket edeceksiniz. Bu otel Tulo- en bilyük mükü!attır. 
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nun en eyi otelidir. * 
Orada sizin için hazırlanmış b;ı· daire Ertesi sabah sekize doğru kral· kendi-

bulacaksınız. Burada kuvvetli ve cins si için hazırlanmış atına binerek Sen
bir at eğerlenıni~ olarak emrinizi bekli- marsın tarif ettiği i.tikamete yalnız ola
yor. Bir küçük valize yeni, temiz çama- rak hareket etti. Muhitte çok tanınmış 
şır, tuvalet ve yol levazımı ile bin altın olan Smm rs krala rdakat etmiyordu. 
koydurdum. üç gilnda Tulona varırsı - Çilnkü on dördüncü Lııinin kiıns !ara
nız. Burası ile Tulon arasında bulunan fondan tanınmadan Parise avdeti Ulzıın
Uç konak yerine birer adam yolladım. dı. 

* 
Firavun, Yusufun bu kararını öğre

nince hayrete dllştü. Azlzln karısı Zeli
hayı çağırttı. Ondan kimleri davet etti
ğini öğrendi. Onları da çağırıp ve hep
sine Yu,uf - Zeliha meselesini sordu. 
Kadınlar bildiklerini saklamadılar. Ha
kikati söylediler. Zeliha da itiraf etti: 

- Suç bendC' .. dedi. Ne yapayım ki 
irademe sahip olamadım. Yusufu deli 
gibi seviyordum. Fakat o benim ailtün 
teşebbüslerim karşısında bana el ,ümı&
mekte L.rar ve inad etti. Ben de koca -
ma söyledim, onu zındana koydJrdum. 

Firavun hakikatin böylece anlaşıldı
ğını anladı. Kilerciyi tekrar Yıısııfun ya
nına yolladı: 

- Artık çekuuneden gelsin.. Her şey 
meydana çıktı.. 

Dedi. Kilerci bu müjdeyi de Yusufa 
götilrdll. Yusuf Tanrıya teşeltkUr etti. 
Zındandaki arkadaşları ile kucaklaşa -
rak vedalaştı. Hepsi de Yusuftan ayrıl
dıklarına müteessir, ağladılar. 

Yusuf ta onlara: 
- Merhametli kimselerin şefkatleri 

üzerinize olsun ve hariçte olan işlerden 
Cenabıhak sizleri hab rdar etsin .• 

Diye dua etti. 
Dilnyanın her tarafında mevkuflar dı

şarıda olan bütün işlerden haberdar 
olurlar ve derler ki bu, Yusufun ettiği 
dua yüzündendir. 

Firavun Yusufu görünce çok hoşuna 
gitti. 

Onunla konuştuğu zaman çok kıymet
li ve malô.matlı bir genç olduğuna kani 
oldu. Çünkü Firavun pek çok dil bilirdi. 
Kendi bildiği diller" Yusufun da vakıf 
olduğunu görmesi bu gence ka~ı mu -
habbetini ziyadeleştird.l. • 

Yusuf ta ona Ibrnni dili ile dua etti. 
Firavun Ibraniceyl bilmiyordu. 
- Bu ne dilidir? 
Diye sordu. Yusuf: 
- Bab•m Yakııbun ve dedem Ibrahl

min dilidir. 
Diye cevap verdi. Firavun hazinedarı 

Azizi çağırttı: 
- Bu, dedi, senin kölendir, Sen bunu 

para ile AAtın aldın. Söyle .. Ne kadar is
tersen vereyinl, Yusufu bana sat .. 

Aziz: 
- Yusuf benim kölem, ben de senin 

kölenim, dedi . Binaenaleyh o aynı za
manda senin de kölen sayılır. 

Firavun, haıinedarın bu AAdakatli söz
lerinden memnun olur. Bir hay!! para 
ihsan etti ve Yusufu Azizin köleliğinden 
kurtardıktan sonra had etti. 

- Ya Yusuf, dedi. Işte artık serbest
in. Fak.at arzu c-dersc·n burada, yaruın· 

da kal.. B~ninl ınusahlbim ve müıavi .. 
rim ol.. 

•• BirMEDI •• 

Yüzümüze •Üreceiimlz boyalann inti .. 
babından evvel cildimizi ııüzelleıtirmeli
yiz. 

Ma!Omdur ki, cilt güzelliii ancak Yll· 
cut sıhhatiyle kaimdir. Kıvın fazla çaltı· 
mtt kadınlar. ilk sıcaklar aıhhati bozdulıu 
İçin, oıcaldar haflar başlamaz, ııüzel kal
mak isterlerse, her gün yarım saat mun · 

hızam ıurette din1enmclidlrler. 

Bu dinlenmek ıu tekilde olmalıdır. 
Eğer çalıııyorııanu:. yahut da gündüz 

dolaımağa çıktınızsa eve girer girmez bU
tün elbiselerinizi, ç.amqırlanntz1, ayak

kabı ve çoraplarınızı çıkarınız. Sonra yü · 
zünüzdeki boyalan temizledikten ıoonra 

yüzünüzü bir loıyonla temizleyiniz:. 
Omu.darınıza, boynunuza da aynı loqo .. 
nu •Ürünüz. Bir odaya tek batınıza kapa· 
nınız. Perdeleri örtünüz, aedirinizin Ü.!tÜ· 

ne arlcaaıüatü uzanınız ve hiç bir ıey dü. 
tün meyiniz. 

Bu müddet içinde loıyon me9amallntZ

dan içeri girer. cildinize yeni hayat verir. 

Her ııün bu ıuretle dinlendirilen hir 
çehreye na11I bir makiyaj yalcııır) Bu 
da ayrıca bilinmesi 1&ı:ımge1en bir •eydi.r. 

Çok aykırı renkli boyalar yaz meni
minde pek göz~ batftr. Tenimizin tabii 
renklerini daha kuvvetle tebarüz ettire· 

celc boyalar kullanmakla hiç de hata et• 
memit oluruz. 

Mesel& gözlerin üstü maviye boya
nacağına kapaklara bir krem ıürülmelc 

suretiyle parlatılacak olursa daha doiru· 

dur. Rimelden vazgeçmek, yaz meni• 

minde çok iyi olur. E(ıer kirpikler ve kat
lar renk.ize onları sadece kozmantikle 
boyamak kifayet eder. 

Tabii aörüomelc: için fazla ileri giderek 
dudak ve yanak boyamaktan vazgeç
mek hata olur. lnun pek hazin bir çelıre 
göıterir. Fakat mora ve erguvaniye ba .. 
itan rujlar kullanmak yaz ırünlerinde gö
ze hot görünmez. 

Bu nevi cilt İçin tabii olmıyan renklet 
ancalc gece çılcJdığı zaman oürülmelidir. 
Elelı:trik ııığında bu renklere tahammül 
olunur. f'akat, güneı ıııiında deii]. 

Yüze eıuner pudra ıürmek ve rengi yaz 
bidayetinden yaz: tonuna kadar tedricen 

lcoyulaıtırmak çok doiru olur. Bu suret
le bir kadın en yakınlarına dahi tedricea 
güneotcn yanmı1 olduğunu ve renginio 

hoya olmayıp tabii renk bulunduğunu 
telkin etmiı olur. 

Bu tartlara riayet eden bir kadın hu 
yaz kendie.inin pek gÜz"I olacağını düvü 
nürae hata elmit sayılamaz. 

(1) Taberi tarihi. Cild 1 - talıife; 204 

edilınişlerdC.-:-
Tulona ikl fersah kola kral yol tlıe

rinde duran beş kişilik < ir in'lan grubu
nun önünden atını süratlc sürdi.l. Heniiz 
uzaklaşmıştı ki bu insnn grubundan !>ir 
ses yükseldi' 

lng-il terede 
Pasif müdafaa için 
Kırk beş milyon 
broşür dağıtılıyor 
Londra, 30 (Ö.R) - İngilterede gele-

cek hafta 45 milyon broşür dağıtılacak
tır. Pasif müdafaa hakkındaki bu bro
~ür]erin birincisinin unvanı •Harp ha
linde bilinme ·I lilzım gelen bazı ııcyler• 
dir 

-0 ... 0 .. 0 ... 
Bu sesi büyük bir çığlık ile çıkarnn 

adam derhal atına atladı. Arkadaşları
na: 

- Çabuk yetişmeden gelfniz.. de'1l. 

-~-'"'---AMERİKA 
Bombardıman tayya. 
relerinde bir rekor 
Nevyork, 30 (A.A) - 15 Amerikan 

Yeıuek odasının büfesinde mükemmel 
soğuk etler, şaraplar, pastalar vardı. Şö
minede bol ateş yanıyordu. Yeme!· ta
kımları gümUştendi. 

(emek liltfuoda bulunursa haddim olmı
yarak kendilerine fikrimi arzedeyim. 

Siz derhal Versaya hareket etmelisi
niz, eğer ötekinden önce sarayınıza gi
recek olursanız saltanatınızı daha kolay 
ve emin müdafaa edebilirsiniz. 

Onlıır orada majestenize her türlü yar- On dördüncü Lui konaklarda sadece 
dımJa bulunacaklardır. S•nmarsın ismini söylemek suretiyle 

Ben önden gidiyorum .. Tıılonda limanda 
Dofcn otelinde buluşuruz. 

bombardıınan tayyaresi, ceman 105 ki
şiyi hamil olduğu halde San Diego ile 
Honolulu arasındaki mesafeyi 17 saatte 
katetmişlerdir. Bu müddet, bir rekor 
mllddeUdir. 

Kral iki günlük mevkufiyelten .sonra 
hüriyete kevuşmuş olmanın sevinci için. 
de kendiııl koltuğa attı. 

Etrafını memnun bir nazarla tetkik 
etti. 

- Senmars, dedi. Siz hem ihtiyatlı 
hem bı.siretli ve yaman bir adamsınız_ 

_ sır .. Majestenlze olan sadakatınıdir 
ki bana her hususla rehberlik etmekte
dir. 

Kral sofraya oturdu ve yemekleri bil
' uk bir oburlukla yedi. Bir taraftan da 
l' arıse nasıl döneceğini, sarayına nasıl 
ıı·pr11gini düı;ünüyordu. Bunu ~enmarsa 

Un s(ırdu. 

- Fakat buradan Parise kadar çok 
mesafe var ... Zaman kaybederim. 

- Bu yol size olduğu kadar ötekine 
de uzundur .. O da bu yolu takip edecek 
Ye zaman kaybedecektir. Fakat siz ister
seniz avans olmasına rağmen ondan ev
vel gidebilirsiniz .. Nazır ekse!Ans Luvu

va yollarda daima hazır atlar bulundu
ran resmt hanlar tesis etmiştir. Bunlar
dan istifade ederek at değişlirebilirsi -
nlz. Esasen ben dün Tulona hususi bir 
adam yolladım. Bu adam koşulu bir ara
bayı ernrinlze hazır bulunduracak. Dk 
konak Grönobl olacak. Oradan LiyJn, 
Dijon, Fonteneblo yolu ile Versaya gide-

- Tulonda neden Ekti dö Frans oteli- evvelce hazırlanmış tertibat dairesinde 
ne inmemi tavsiye ettiniz. Halbuki ben en bUyük yardım ve kolaylıkları gördil. 
buraya gelirken Tulonda iki gü:ı Gran Kral, bu üç günlilk yolda alelade bir 
Sen Jorj otelinde kaldım. HattA atlanın, yolcu gibi seyahat etti. Geçtiği yorlerin 
hususi eşyalarım ve iki uşağım orada tabiat gllzelUği, temas ettiği halkın saf
beni bekliyorlar .. Danjo ve Baryezyo da lığı ve temizliği ona Fransa toprakları
beni orada beklerler.. nın dUnyanm en güzel toprağı ve Fran

- Ah Sir .. Danjo ve Baryezyo hiç sız halkının da dünyanın en temiz !ıal
şüphesiz Demir maske tarafından iğfal kı olduğu kanaatini aşılamıştı. Yalnız 
edilmijlerdir. O kendisini sizin yerinize bir köyden geçerken köy haricinde bir 
koymuş ise bu asilzadelerin gafleti sa - ağaca asılmış genç bir kız ile ihtiyar bir 
yesinde Tulonda evvelce indiğiniz otele kadın cesedi gördü. 
inmiş ve sizin eşyalarınıza el koymuş - Bunlar adam mı öldürmilşlerdi' 
tur. Halbuki hiç bir suretle sizin onun- Hırsızlık mı etmişlerdi! 
la karşılaşmamanız IA.zımdır. Hayır .. Bunlar Fransadaki mezhep ay-

- Mösyö Senmars .. Sizin bu harikulA- rılığının, mezhep dilşmanlığının kurba
de zekAnıza hayran oldum .. Emin olu- nı iki zavallı protıstandL Ve kanun pru
nuz .• Eyiliğlnizi kral aslA unutmıyacak- tistanlan ckanun baricb llAn ettiği için 
tır. mllteassıp halk zllmresl tarafından idam 

On dördüncü Luiyi görerek hayret 
sayhası fırlatan ve alına atlıyarak pe
şinden koşan adam ... Rozarjdı. 

Senmarsın bu melun muavini kralı 

geçerkl'll görünce onu demir maske zan
netmişti .... 

On dördilncU Lul önden ve epey me
sn!e uzaktan gidiyordu. 

Rozarj şehre girdikten biraz '"'nra ta
kip ettiği -odamın ne tarafa gittiğin: ka
pı muhafızlarından öğreneceğini dllşU -
nerek acele etmedi. Filhakika kral Ekil 
dö Frans otelini sur kapıcılarına sor -
muştu. Binaenaleyh Rozarj onlardan de
mir maske zannettiği on dördüncü Lui
nin bu otele indiğin! hemen öğrendi. 
Bu otel, sehrin tam ortasında idi. 

•• BlTMEDt •• 

---111'---
Gemilerin sigortası 
meselesi Amerikada 
bir mücadele mi 
doğuracak? 
V aşıngton, 30 (A.A) - Harp esnasın

da muharip memleketlere Amerika em
lıası ~alcleden ecnebi ticaret vapurlan
nın ~ıgorta edilmesi teklifine karşı mll
mes..iller ve Ayan meclislerinde bir mU
~ele vukua geleceği haber verilmekte-

---'"---AMERiKADA 
Rekor teşkil eden 
11 milyarlık kredi 
.. Vaşington, 30 (A.A) - Kongre, bu

gun hitama eren mail sene içinde bir re
kor tqkil eden 11 milyar 400 milyon 
dolar mikdarında kredi kabul etmiştir, 

l 

• 



kralı-Paris -Berlin -Roma Danimarka 
nın kardeşi 
boşanıyor 

Lord Halifaks'ın 
nasıl tefsir 

---•·---
Danimarka prenslerinden (Aage) nin 

boşanmak üzere olduğu bildiriliyor. E
pey zamandanberi dedikodu §eklinde p
yi olan bu rivayet artık hakikat haline 
gelmek üzeredir. 

Söylendiğine göre, prens Aage, §İmen· 

düfer kralı namile maruf meşhur milyo· 
ner Cay Could' un torunu Dorothy Could 
ile evlenecektir. Bu ıebeple karısından 

botanmak istemektedir. 
Prens Aage kan•nİ muameleyi yaptır· 

mak üzere Pariae gitmiş ve derhal avu ... 

katile görüşmüştür. 

Prens Aagenin boşanmak meselesi. ye· 
ni hadise değildir. Prens 1938 senesi ka
nunuevvel ayında da kardeşi Danimarka 

kralı dördüncü Kristiana müracaat et· 

miş ve karısından boşanarak Mis Dorot
hy Gould ile evlenmesi için müsaade iı
temişti. 

tngilte-reni1' harp tayyııreleTi mınıe1ıT11larıı çıkarlıı rken 
Her ne kadar derhal teıebbüsata giri

ıilmiı ise de bir çok müıküller ile lcarıı
laıılmıf, bilhassa prens i1e prensesin hat"" 

ka mezheplere malik olmaları iti güçleı-

- ef .AMERİKAYA GÖRE İTALYANLAR NE DİYORLAR ? 
JngiJjz matlJuatının t • Vaşington, 30 (A.A) _ Diplomasi Roma, 30 (Ö.R) - .curn~!e Ditaly~• 
Sfrferf : mahafili, Lord Halifaksın söylemiş oldu- Lord Halifaksın nutkunu şoyle tefsır 

İn tirmiıtir. . ğu nutkun gilterenin Almanya tara- ediyor : . 
Londra, 30 (Ö.R) _ Bugünkü İn~ fmdan Danzige karşı yapılacak muhte- ıİngiliz hariciye nazın hır taraftan lıte bu mecburiyetlerden kurtulmak 

gazeteleri, hariciye nazırı Lord ~ali- mel bir taarruz müvacehesinde battı ha- İngiliz - Fransız harp taraftar~rını teş- için Prenı Aage Parise gelmif ve Parise 
faksın nutkuna tahsis ettikleri tef~ler- reieti ne olacağını tamamiyle izah ve vik ederken diğer taraft~. tota~ter de~- gelir gelmez de ilk iti avukata batvurmalc 
~- nutkun umwn1 manasını tebarüz et- tasrih e+-•• olduğunu beyan etmekte- Jetleri ablokaya devam ıçın soğuk hır I t 
ue d 1 damları- ··~ ]ık " k dir Lo d Hali 0 muı ur. ı!riyorlar" Bütünttikld~y~b' eLov etdaHalif-L- dlrler. aladi . be d aziınkfak. 'arb' u~-~rme tin~ın' .müprhem v; Prens Aage, bu bopnma seyahati hak-
nın tahmin e en gı ı r """ Lordun B. D yenm yanatın an s ış ır gı sıyase 
dünkü nutku ile İngiliz milletinin azmi- ve reisicümhur Ruzveltin evvelki gün- uzak ufuklarına pençereyi biraz açar kında sorulan ıuallere ıu cevaplan ver
ne ve fikirlerine tam olarak tercüman kü azimkarane hitabesinden sonra söy- gibi yaptı. Hattil müstemleke, iptida! miıtir: 
cılmu.ştur. Bütün partilere mensup ga- lemiş olduğu bu nutuk, demokratlann maddeler, gümrük m~niaları, ?"yat sa- - Prens cenaplan, ne kadar zaman-
uteler nutku tasvip hususunda mütte- totaliter memleketler tarafından yapıla- hası, sililhların tahdidi meselesıne de te- danberi Paristesiniz} 

1iktirler. i unlar • - On beş gÜnlük izin aldım. Fakat bu • Taymis• gazetes ş ı yazıyor . 
B. Daladiyenin üç ·gün evvelki nut- on beş gün öyle çabuk geçti ki ... 

~da söylediği gibi, bugünün en bü- - Daha ne kadar kalacak smız? 
yük beynelmilel meselesi, iş birliği mi, - Belki bir ilci güne kadar Londraya 
yoksa tahakküm mü meselesidir.. De- gideceğim. Bir sinema kumpanyasından 
mokrasiler iş birliğine inanıyorlar. Na-
ıı:istler ve Faşistler ise bilfilds tahakkü- davetiye aldım. 
me inanıyorlar. İngiltere her halde •Za- - Sinema kumpanyası mı? 
iller kuvvetlilerin esiri olur• sistemine - Evet, hatıralarımı kaleme almak is· 
dayanan teşebbüslere mukavemet et- tiyorlar. 

meğe azme~tir. İngiltere bu sebeple - Bu senary~nun is"'i ne olacak? 
mesuliyetlerini ölçmüı; ve vaziyet alnuş-
tır. Bu mesuliyetlerden dönmiyecek, al- - Onu henüz ben bile bilmiyorum. 
dığı vaziyette müstakaren devam ede- - Boşanma meselenizin yakında hal-
cektir. lngiliz hava kumandanları !olunacağını ümit ediyor musunuz) 

FRANSIZ MATBUATI NE DİYOR? 
Paris, 30 (Ö.R) - •Havas• ajansı bil

diriyor : Fransız siyasi ve diplomatik 
mahfelleri Lord Hallfaksın dün akşamki 
nutkunu İngiliz siyasetini tedvir eden 
zevatın şu son zamanlardaki nutukları
nın en mühimlerinden biri olarak telak
ki e~lerdir ve İngiliz siyasetinin da
yandığı prensiplerin nadir olarak bu 
kadar vuzuh ile teşrih edildiği mütalaa
sındadırlar. 

Politik ve diplomatik salahiyetli mah
!eller Lord Hallfaksın hattı hareketini 
taınamiyle tasvip ederek Faris ve Lon
ılra arasındaki fikir beraberliğini bir da
ha kaydediyorlar. 

Paris, beynelmilel vaziyetin şarkı Av
rupada yeni bir gerginliğe doğru gittiği 
fU Aııda İngiliz hariciye nazırının bu ih
tarının Berlln mahfellerince işitileceği
ni ümit etmektedir. 

cak bir harp şantajına serfuru etmeleri mas etti. Fakat derhal müstemleh me- - Bu meselenin halli Danimarkada 
endişelerini azaltmıştır. seleleri üzerinde ~.üzakere ~denuye~e- diğer avukatın gelmesine bağlıdır. 

Gazeteler Lord Hallfaksın nutkunu ğini ilave etti. Bu guzel ve muphem soz-
büyük ba;lıklar altında neşretmekle- ler bu kat'! redle derhal iptal edilmişti. - Bir sual daha .. Eğer bu yeni me•ut 
dirler. Bu meyanda şu başlık zikredile- ıİngiliz siyaseti mukadder olarak ab- hadise olursa, nerede kuıluyacağınızı ıo-
bilir : !oka yollarını takip ettikçe her müzakc- rabilir miyim? 

•Lord Halüaks dövüşmeğe hazırız, re ihtimalini uzaklaştırıyor. Avrupanın Burada, Danimarkalı prens bir lahza 
ihtarında bulunuy~r. • kırıklarından mesul olan iş birliğini adı düşündü. tebessüm etti: 

Nutkun, kongredeki akisleri kuvvetli ile gösterilen siyasettir'.. Filvaki. g":"anti 
olmuştur. Kon"°e infiratçıların bir neb- paktları ve otomatik mudahale ihtimal- - Tabii, anavatanımda... dedi. 
ze ricat ettikleri görülmüştür. !erinin çoğalması vak'aları v~ harp ve: Prens Aagenin eski karısından yakın-

İyi malômat almakta olan mahafil, silelerini arttırmaktadır. Yegane .gayesı da boşanarak Amerikalı milyarder to
bitaraflık kanununun harp esnasında es- teşebbüsleri gizlemekten başka hır şey runu ile evlenmesi beklenmektedir. 
liha ve mühimmata ambargo konulma- değildir. Romanya, Yunanistan ve Tür- ---------------
sı maddesinin ortadan kaldırılması su- kiyeye verilen garantiler, İtalya ve Al
retindeki tadil teklifinin mümessiller ınanyanın taarruz planlarını ilşa için 
meclisince kabul edileceği zannolun- İngiliz ve Fransız gazetelerinin manev
maktadır. İstimal etmekte olduğu mu- ralan, karışıklıkta.ıı bilistifade mihver 
hataralara rağmen Amerika hükümeti devletleri aleyhinde hareket maksadına 

Küçük sinema 
haberleri 

ve meclis ekseriyeti, bundan böyle bir matuftur.. * Geçenlerde Danyel Daryö Pariste 
harbe maru olacak yegfuıe siyasetin cBu siyaset kabahatli uzlaşmazlıkları ucuz elbiseler satan bir pazara uğnya
azimklrlık siyaseti olduğu mütaliiasın- arttırıyor ve hadiseleri çoğaltıyor. O ka- rak seksen beş franga bir elbise almış-
dadırlar. dar fazla ki garantilerin ve bunlara r~- tır .. Danyel Daryö bu elbiseyi •Kalp 

Faris, 30 (A.A) - Bu sabahki gazete ALMANYADAKİ AKİSLER fakat eden kredi anlaşmalarının haki- çarpıntısh filminde giyecektir... Satıcı 
tefsirleri : Berlin, 30 (A.A) - Yarı resml Deut- ıniyeti altında küçük ve orta milletler kızlardan biri meşhur yıldızı süzdükten 

Bütün gazeteler, Halifaksın nutkunu cher Dients yazıyor : mihver devletlerine, zoraki düşman ya- sonra : •Siz Danyel Daryöye çok benzi-
her türlü tereddüdü dağıtacak mahiyet- Lord Hallfaksın nutku, İngiliz devlet pılıyorlar. Daladiyeden sonra Halifaks~ yorsunuz demiı, Danyel Daryö vaziyeti 
te teıruclıi etmektedirler. adamları için mühim olan şeyin ne ol- da perçinlediği abloka siyaseti itilAffıki- bozmamış : •Benzerim, çok benzerim ... • 

Jour gazetesinde Pobers diyor ki : duğunu tipik bir surette göstermekte- rizlik ve binnetice harp siyasetidir. demiş, fakat bu sırada başka bir satıcı 
- Bu nutuktan sonra, Berlin ve Ro- dir : Avrupanın bundan haberdar olması kız kendisini tanınuş ve daha fazla fiat 

ma artık yeni bir taarruz halinde İngil- İyi tertip edilmiş cümleler ve umwnt elzemdir. Bugün halihazır Avrupru;ınm istemiştir .. Danyel Daryö bunun üzeri
terenin istinkaf veya tereddüdüne gü- mahiyette mütalaalarla İngiliz efkirı vaziyetinden mesul olan varsa, bu :ne- ne 125 frank vermiş ve elbiseyi alınış
veneıniyecektir. Daladiye ile Halifaksm umurniyesinin gayesi ne sulhun ve ne de suliyet büyük demokrasilere racıdir. tır. 
nutkundan ve Polonya reiscümhurunun hukuku düvelin menfaati olan siyasi bir Zira yirmi se~eden be~i ~llı;,tlerin ha- * Norma Şerer, Joan Kravford ve 
beyanatından sonra, Alman şefleri artık hattı hareket ile tinsiyet ettirmektir .. yati meselelerıne samımı muzakereler Rosalind Russel, •Kadınlar• isminde 
biliyorlar ki, Polonya veya Danzige ya- Şimdi Alman milletine İngiliz harici si- açmak ihtimallerini reddetmektedirler.'. bir filim çevirmektedirler. Üç yıldızın 
pılacak gerek doğrudan doğruya, gerek yasetini muslihane diye göstermek için İtalyan gazetesi şunu da ilave etmelı birleştikleri bu filimde Norma Şerer ile 
bilvasıta her hangi bir taarruz •basit bir yapılacak her türlü teşebbüsten vaz geç- idi ki •Milletlerin hayati meseleleri üze- Joan Kravford birbirini hiç çekememek
mevzii iş• olmıyacaktır. mek icap eder. Bilhassa Almanyayı rinde• samimi müzakere açmak tema- tedirler. Ancak bir tek müşterek nokta-

Figaro gazetesinde, Boutellou yazı- ç2nber içine almak siyaseti için yeni bir yülünü kendileri Habeşistanda, İspan- !arı vardır .. O da Rosalind Russele kar-
yor : arkadaş ile yapılmakta olan müzakere- yada ve Arnavutlukta lüzumundan faz- şı duydukları nefrettir. Kadınlar arasın-

- Londra resml mahfellerinde bu nu- !erin neticelenmesinin ümit edilmekte la sıcak, barut kadar sıcak, ve lüzum~- daki geçimsizlikleri ve his mücadelesini 
ıulc, 15 marttan beri İngiliz devlet adam- olduğu bu sırada.. dan ziyade gürültülü, top ve mitralyoz gösterecek olan bu filim merakla bek-
Jannın söylediği nutukların en şiddetli Londranın aylardan beri Almanyaya mermileri kadar gürültülü bir şekil?e lenmektedir. 
ve en azimlisi olarak telakki edilmekte- karşı yapmakta olduğu şeyler, İngilte- •tam bir samimiyetle• ispat etmişlerdır. * Güzel yıldız Myrna Loy Fransaya 
dir. Bu sözler vaziyetin vehametiyle ta- renin bir korunma harbi yapmakta ol- Ortada bu ispat dururken fazlasını gelmiştir. Esasen bir çok meşhur yıldız-
mamen mütenasiptir. Filhakika, Londra- duğunu göstermektedir. söylemek beyhude!.. !ar yaz tatillerini geçirmek üzere Anıe-
ya gelen bazı raporlar Alman hüküme- rikadan Avrupaya akın etmiş vaziyette 

tinin önümüzdeki günler zarfında Dan- v• d du•• ku•• bulunuyorlar. 
z.igde bir ilk darbeye tevessül edecekle- ın sor * Hollvut hakikaten garabet diyan-
ri ve bunu ağustos nihayetine doğru dır. Şimdiye kadar gangester filiınlerin-
askeri bir darbenin takip edeceği haber de büyük bir ehliyet kesbetmiş olan 
verilmektedir. Goseph Galleya yeni çevirmekte oldu-

Petit Parisien gazetesinde, Bourgues Amerikan gazetecilerini kabul etti ğu bir filimde rahip rolü yapacak1ır .. 
yazıyor : Mevzuubahis filiın rahip Damyenin ha-

- İngiltere ve Fransada, Daladiyenin yatına aittir .. 
geçen gün şiddet ve azimle söylediği Amerikalıların inşa etmiş oldukları Yapnuş olduğum resmi seyahatlerin ----------------
veçhile, Avrupada şiddetin kanun yeri- muazzam hava sefinesi Clipper ile Av- hiç biri kardeşimin bu seyahati kadar ve Klipperde seyahati hakkında bin türlü 
ni tutmasına artık müsaade edilmiye- rupaya gelen on iki Amerikan gazeteci müşkül değildi. Benim seyahatlerim dai- sual soruyorlar. 
cektir. Buna mukabil, evvelce olduğu halen Avrupada bulunan sabık lngiliz ma uzun sürdü. Halbuki kardeşim hiç Bir çok gazeteciler Dütese: 
gibi halen de her türlü iyi usullere ku- kralı sekizinci Edvard (Dük dö Vind•ör) durmadan seyahat etti. 
lak verilmesine amade bulunulmakta- - Niçin anavatanınıza dönrniyor ıu· 
d tarafından davet .edilmişlerdir. Bu şekil çok yorucudur. Bauida ve ır. nuz? 

Epok gazetesinde, Kerillis yazıyor : Bu daveti çok büyük bir nimet tela!t- Jasperde ne kadar kaldı? 
- Hitler ve Mussollni bir kaç aydan ki eden Amerikalı gazeteciler bu şekilde - Baufda 36 saat, Jasperde yirmi dört 

Diye sordular. Düşes güldü: 

beri, İngilterenin ittifaklar politikasının sabık kralla mülakat yapmış olabilme- saat. 
kendilerini tamamen şaşırtmış ve hesap- - Az değil. 

- Çünkü sizden çekiniyorum .. Maa
mafih Baltimardaki amcamı görmek is
tiyorum, dedi. larını altüst etmiş olması sayesinde rica! !erinden fevkalade memnun olarak bu Bu sırada Amerikalı 

~tmektedirler. Barış dilenmekle istihsal davete koşmuşlardır. gazetecilerden 
biri sabık krala seyahat zorluklarını an-

Gazeteciler yine sordular : 

edilmez. kendi•ini zorla kabul ettirir. Fakat işin garibi gazeteciler sabık 
Populaire gazetesinde. Bro<SOlette ya- kralı değil de, sabık kral gazetecileri is-

zıyor : ticvaba başlamıştır: 
- Halifaksın söylediği ıHukuka ria

yet ve beynelmilel tesriki mesal sureti- - Kardeşim Amerikada krallık vazi
le barıs• düsturu, büyük ve çok güzel fesini mükemmelen temsil etti değil mi? 
bir umde, ancak Alman halk kitleleri- diye sormuştur. 
nin bu nutuktan haberdar olabilmesi ve Gazetelerde seyahat havadislerini dik
onu ilham eden düşüncenin ne kadar katle takip ettik. Kral ile kraliçeye gös
"'1f ve ihtiva ettiği ihtarın ne kadar şid- terilen hüsnü kabulün fevkalade oldu
Oetli olduğunu tc-t .. A:- r,ı. 1,· 1 - ... . ; t,,.~.,.n-

- Peki Atlantiği tayyare ile mi geçe-
k .. ? 

1 tm k ·çın· • ce sınız. 
aaı. H hib' Ka 

kad rulm k ,_, b' - ayır, ç ır zaman uçmam.. -
- Artık o ar yo u.ştu .., ır panınış o)mak asabımı bozar. Bir tren-

telgraf çekerek krallığı terketmiı olmanı- de insan pek fazla ıinirlendiği takdirde 

zı alkışlıyacaktık. tehlike işareti çekip, treni durdurabilir, 
Sabık kral, reımiyetten uzak olan bu halbuki tayyarede buna imkan yoktur. 

latifeye de tebessümle mukabele ediyor. Vindsor dükü ile Düşes Amerikalı 
y· d d"k" ·ı D" A 'kaya gazetecilerle uzun müddet görüşmüşler, 

ın sor u u ı e utes men . birlikte şarap içmişlerdir. 
gitmeğe hevesli görünüyor ve Amerıkah Amerikalı · 

Hayırdır 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
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Rüya kaç türlüdür 
Rüya görenler onları kimlere ve nasıl 

tabir ettirmelidirler ve rüyalar 
ne kadar zamanda cıkarlar ? 

Rüya hakkmd~ müteaddit eserler de aynen' arayıp bulmak imJ<ansızdıl· 
yazmış ve müteaddit tabirnameler ter- 1 Çünkü şekilleri milyonlara baliğ 01" 

tip etmiş olan (Cafer Sadık), (Danyal rüyaların bir veya bir kaç kitapta ıabl
peygamber), (Jbni Sirni), (Muhiddin! ri imkam mevcud değildir. 
Arabi), (Kirman!), (Jbni Fadale), (Ibni Bazan insan uykuda gördüğü bir rll' 
Kesir), (Salini), (Halid Isfahani), (Ca- yayı yine rüyasında bir başkasına ıaJıll 
bir Magribl), (Ebu Sait Elvaiz) gibi me- ettirdiğini görür. Bu tabir doğru rıay~· 
şahir müttefikan rüyayı üçe ayırmakta- Artık başkasına tabir etlirmeğe ııııuı' 
dırlar. yoktur. 

1 - Rahmani rüya - yani eyilik vaad ••••••••••••••• 
eden rüyalar. 

2 - Şeytani rüya - Yani şer ve kö
tülük ihbar eden rüyalar. 

3 - Mide dolgunluğu veya hastalığı 
neticesi görülen fasid rüyalar. 

Yine bu zatlara göre en doğru çıkan 
rüyalar ilk bahar ve yaz mevsimlerinde 
görülen rüyalardır. Sonbahar ve kış 
mevsimindeki görülen rüyalar daha za
iftirler. Sabaha karşı ve gündüz uyku
sunda görülen rüyalar pek çabuk zuhur 
ederler. En geç çıkan rüyalar gece ya
rısından evvel ve uyur uyumaz görülen 
rüyalardır. Bunlardan yirmi sene sonra 
çıkanları vardır. MeseHl. Yakup pey -
gamberin oğlu Yusufun küçük iken gör
düğü rüya yirmi sene sonra çıkmıştır. 

Bazı bir kişi rüyayı kendisinden baş
kası için de görebilir. Ve rüya sahibinin 
rüyası hazan oğlu veya torunu üzerin
de zuhur eder. Uzun müddet rüyanın 
çıkmadığını görmek artık çıkmıyacak 

demek değildir, 
Rüya tabiri dinlerin kabul ettiği bir 

şeydir. Islam dininde de rüyaya aid ayet
ler, hadisler mevcuddur. 

Islllm 8limlerine göre rüya yer ile gök 
arasında ve muallakta duran bir nesne
dir ki nasıl tabir edilirse öyle zuhur 
eder. Binaenaleyh asıl ehemmiyetli olan 
rüyanın görülmesi değil, onun tabir ve 
tevilidlr. Şu halde rüyayı tabir edecek 
kimsenin tabir Aleminde mahir ve aynı 
zamanda yalandan müctenip ve ahlilklı 
bir kimse olması birinci derecede ge
lir. 
Rüyayı tabir eden kimse rüya görenin 

halini, şanını nazarı dikkate alarak rü
yayı ona göre tabir etmelidir. Meseli\ 
zengin ve mevki sahibi bir adamın rü
yası ile aynı şeyi görmüş olan bir dilen
cinin rüyasını aynı suretle tabir doğru 
değildir. 

Görülen rüyayı her rastgeldiğine de 
söylemek eyi değildir. 

Bilhassa düşmana, hasise, kıskanç bir 
adama söylenmesi asl!l münasip değil
dir. Eğer bu vasıflarda kimse bulamaz... 
sa o zaman insan rüyasını daima hayre 
yormak suretiyle kendi kendine tabir 
etmelidir. Vakıa eski tabimameler mev
cuddur. Fakat dünyada görülmesi muh
temel olan her rüyayı bu tabimameler-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rüyalar1nızı 

Bize 
Bildiriniz 

Bir rüya mütahassısı onlan size • 
gazetemizin •RÜYA• sütununda: 

: tabir edecektir.. • 

Hususi 
Cevap istiyenler 

Rüyalarını (RÜYA) rümuzu De. 
posta kutusu (361) adresine bildir- :i 

: dikleri takdirde kendilerine posta ile : 
5 mufassal cevap verilir. Bunun için 5 
S gönderilen mektubun içinde masraf S 
:i olarak yalnız 15 kuruşluk posta pu-: 
: Ju konması kafidir.. : . . 
; .••••............••••..............••••.• 

R .. . ................ . 
Uya -················ •••••••••••••••••• 

.. .......... Tabı.rlerı· •••••••••••• •••••••••••• 

Kıırantina: Aziz Mohııç: 
Rüyasında erik görmek, kırmızı veY1 

siyah olsun tatlı olduğu halde mal huBll' 
!üne, sarı erik hastalık, hüzün ve dllr 
manlığa delalet eder. Erik yedilbü g&
ren hasta ise şifa bulur. Hasta değiJıl 
sıhhati devam eder . 

Manis<ı: Adil Cıınıtez: 
Rüyada birisiyle kavga ettiğinizi, oii

vüştilğünüzü ve galip geldiğinizi yafl' 
yorsunuz. Fakat niçin kavga ettığıııısl 
bildirmiyorsunuz. Bu cihet tabirde bil" 
sust bir yer alır. Eğer dünyaya aid lr 
ler için kavga etmiş iseniz, galip geldill' 
nize nazaran elinize para, mal geç~ 
demektir. Eğer ahrete aid meseleler uze
rinde kavga etmiş iseniz mağl\lp olıı>B' 
nız galip olmanızdan daha hayırlı oltıl'• 
Kadınlarla rüyada bile kavga etmek eyi 
değildir. 

Birinci Kordon Bn. Nahide: 
Ayağınızdan ayakkaplannızın kayb • 

olması kederden, sıkıntıdan kurtulıl9 
rahat ve refaha kavuşacağınıza delil• 
dir. Eğer ayakkabınız çalınmı~ olsa idi 
kedere düşmüş olurdunuz. AyağııııZdl 
çorap bulunmaması da sizin için hayıf 
ve bol kısmete delalet eder. Hayırdır iıl' 
şaallah ... 

Epefpll§tı: Abdi Kaıınıır: 
Rüyada kuyu: kadın, kuyu suyu: )<il• 

dm malı, kova: erkek olarak tabir olıl" 
nur. Kuyudan su içtiğinizi gördüğilnüı' 
nazaran zevceniz vasıtasiyle elinize dol· 
gunca bir para geçecek demektir. 

Göztepe Y.C.A. 
Ölen bir dostunuzu rüyada görmil§Sll

nüz. Size kendi eliyle gevrek ve ka~ 
peyniri vermiş ve siz de yemi§si~ 
Danyal peyga:nbere göre bir ölünün rU• 
yada kendisine yiyecek verdiğini ve bıl 
yiyeceği alarak yediğini gören klın!e 
beklemediği bir yerden ve tez vaki~ 
menfaat görür. Eğer ölünün verdii!IP' 
yemezse bilAkis malından ziyan eder. 

Namıızgılh: Arif Dinlen: 
(Ev) görmek rüyada (dünya) ile tabiJ 

olunur. Rüyada mükemmel ve yeni bit 
evi olduğunu gören fakirse zengin olutı 
hakikatte ise genişliğe erişir, sanatl<ID' 
ise itibar ve şöhret bulur, zengin ise malı 
artar. Hülasa herkes için eyidir. 

Ikiçefmelik Fahire Sunıı: 
Ekmek yoğurup, fırını kızdırıp plşlı" 

diğinizi görmüşsünüz. Mahkemede mu
hakkak bir işiniz var. Kızgın fırın mah
kemeye delalet eder. Ekmek yoğurmalı 
eyidir. Neticesi hayre deWet eder. 
Kahramanlıır: Ferid Günııy: 
Keçi boynuzu meşakkat ve zahmeti• 

kazanılan mala deWet eder. AğaçtaJl 
keçi boynuzu topladığınızı görm~ • 
nüz. Çok uğraşmak şartiyle ve aJrunı • 
zın teıi ile elinize cüz't bir para g~ 
cektir. 

Turgutlu: Macid: 
Evli i&eniz çok güzel bir çocuDunıı' 

olııcak •. Bektlrsıınız çok güzel biT kad,.... 
lıı e11leneceksiniz.. Çünkü Tilyııda met" 
can gönnek evl8d ve zevce ile tabir ol,.. 
tıU,.. 

Kuduste 
bir 

bir Arap kahvesinde 
bomba patladı 

Londra 30 (ö.R) - Kudüsde bir arap kahvesinde patlıyan bir bom
ba ile 11 arap yaralanmıştır. Kudüs hükümeti akşam saat 8 den iti?are~ 
şehirdeki bütün yahudi kahvehanelerinin kapanmasını ve şehırdekı 
yahudi münakalatmın pazar akşamına kadar kesilmesini emretmiştir. 
Şama iltica etmiş olan Filistin tedhişçi araplarının eski şefi bir be

yanname neşrederek Filistin hakkındaki lngiliz tekliflerinden dolayı 
memnuniyetini bildirmiştir. Mumaileyh lngiliz tekliflerinin ~rap t~
mayülatını tatmin ettiğini ve mufritlerin bazı ecnebi devletlerm tahrı· 
kile hareket ettiklerini ve onlardan para aldıklarını söylemiştir. 

Telavivde yahudi avukatlarının reisi nizama uygunsuz şekild e ba.z• 
yahudi muhacirleri Filistine soktu" cihetl • 1-



ıl Temmaz Cumartesi 1939 

ltalya hülyası Ankara Radyosu Amerika b•t fi k k 
DALGA VZVNLVfJV 1 ara 1 anunu 

Akdenizdeki eski Ro a T. A. r.'~~7~;:;N=:~: ::. nihayet kabul ediliyor mu? 
imparator ğ n 
ihya etmek ! .. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ !O Ww. 
13,30 Program 13,35 Türk müziği 

1 - rast peşrevi 2 - Nuri bey - rast 
şarkı - Hailim bir nazlı ynre 3 - Sadi 
Hopcs - Tast şarkı - Ela gö:ılüm 4 - rast 

şarkı - Çnlıma bal: efede 5 - Knzım Uz 
bayati araban tarkı • Ayrılık ne kadar 
acı 6 - Hüseyin Fahri • Tabir ş::ı.rkı 

Uznktan baktı geçti 14, 00 memleket &nat 
nynn, njnns ve m'etcoroloji haberleri 

20, 1 O nqeli plaklar· R. 20, l 5 Türk mü
ziği 1 - hicaz peıırevi 2 - Refik F ers:ın 
hicaz §Brkı - mahur uf uklıırdıı batım gün 
3 - Melek hiç • hicaz şarkı - Çıkmadın 
bir lahza kalbimden 4 - Lemi - h~taz 

§llrkı - Severim her güzeli senden eser
dir 5 - Şemseddin Ziya • hicaz şnrkı 
Ne bahtımdır ne yari biarpandır 20,35 
Türk müziği (halk türküleri) 20,50 ko
nu~a (dı;ı politikn hüdiseleri) 21,05 
temsil 22,00 haf talık posta )tutusu { ec
nebi dillerde) 22.30 müzik (operet s~ 
lcksyonJnrı - Pi.) 23,00 son ajans haber.. 
leri, ziraat, esham, tahvilüt: kambiyo 
nukut borsas; (fint) 23,20 müzik (caz
bant - Pi,) 23,55,24 yarınki program. 

lngı'Iiz kral ve kraliçesi Am(!rlkadan aynlırkcn 
Ruzvclt '1e hükümct rlcati tcsyi cder?crk<m 

cümhura ecnebi milleU r nrnsındn harp resinde ynrd~1d b ı ı ,_...,,_ Vaşington 30 (A.A) - Bitaroflık ka
nunu projesinin reye konulması hususu, h 1

. . u unu mnsını .&:ıiwı• 
n mın mevcud olduv,unu iltln etmek dnf eden temayUL 

dUn akşamki celsede tehir edilmiştir. 

Bugün reye müracaat edilmesi muhtc

mddir. 

hakkının bah dilmesinc müteallik bu- Hükümet mehafili Bl · ,_,_ . • , oom proJeSuuu 
lunan proJcyı kabule davet edilmiş idi. kabw edileceğlnl ilmld etmektedir 
Diln iki temayUl görülmU..ırtür. ' 

ltal,ya bir hülya kuruyor. Eski Akdeniz lamıyoruz. satmıyoruz. bir mübadele Öe 
Roma imparatorluğunun yeniden ihya 1 yapmıyoruz: ahalinin istediğini b'ütün 

OPERA VE OPERETLER 
21.05 Paris (E.iffel kulesi): Figaronun -..... · d- •· ·· m .. •ru°"'eti ile ltnlya Bismark: ve Kayser 

e.._yı U§Unayor. ""Y .. " •• • 

lta)ya, bu büyük gayenin bir kısmına Almanyaın ile t ~6 ~ de ~u~t~fık old~. izdivncı. 
Feti§melt için Hitler Almanyası ile 'bir- Yirmi üç senelik ~-nki~sız brr ıtttfnka ra~- 22,0S ~ilano: To~. . • 
•-~ 1 1 il Al '"tt fik ol- men Roma hükumeb Almnny.ııd n hiç 22,05 \ arşova: Bır operet temsılı. 
~· ta ya e manyanın uıu c . 
--L el • d bir ccy elde edemedı. BOYOK KONSERLER 
-.tan esaa gay en ıu ur: ,. . 
· Alplann §imıllinde Almanya, f talya· 18 79 da, ltalyada, v ktıyle ltalyan 19, 15 Münih: Mozart, Rcspighinin 

dan yardım görerek büyüyecek; Alplann devletlerine ait olup da hudutları haricin- eserleri 
l::aımhunda da ltalya, Almanlara daya- de bulunan, lisan ve adet itibariyle ltal- 21. 5 5 Brüno: Muhtelif eserler. 
ıııarak Ak.denizde ve Afrikada büyümek- yaya merbut, fakat siynseten Itnlyadan 22,05 Brüksel 1: Charbier1 De Lacrois 

ayn bulunan memleketlerin ltnlyaya ait ve Lalonun eserleri. 
te devam edecek. 

d
. k d olması lazım geleceğini iddia eden bir 22,20 Strassburg: Muhtelif eserleri. 

Bu ittifakın semeresini oim ıye a ar 
lıcp Almanya toplamıştır: 1936 yılı müd· fuka teşekkül etti. ilk defa olarak Avus- ODA MUSiKiLERi 
'detiııce ve 

193
9 baş)annda Almanyayı, turyaya tabi olan Trente ve Triye.ste ile, 19,3S Saarbrücken: Schumnnn ve sair 

zoduk çekmeden Avusturyayı, Südety•- Fransa.ya nit olan Savva, Nis ve Korsi- bestekarlnnn eserleri. 

.-, Çekyayı, Memeli kendi araziııine il- kayı istediler. SOLiSTLERiN KONSERLERi 
laalt etti. ltalya ise, ya1nız Arnavutlukla 1861 de, lta)yanın göz dikmekte olduğu 23,25 Ooyçlandzcnder: Flüt ve Cem-

Mümessiller meclisi, hükümet namına 

B. Blooın tarafından tevdi edilmi~ olan 

ve muhariplere gönderilecek cslihn ve 
mtibimmata ambargo vnz'ına ve reisi -

1 - Her ne bahasına olursa olsun 
Amerikanın muhtemel bir hnrbe girme
sine :mfıni olmak temayülü, 

2 - Totaliter devletlerle ihtilMn düş-
mclC'J'i halinde demokrasilere imkan dai-

Taymis gazetesi ı 

Italyan -Alman hücum
• 

larına cevap verıyor 
Bolduk köpeği ısırmadan önce havlamaz 

ve bir kerre ısırdı mı artık 
bir daha avını bırakmaz 

d 
Tunusu Franııular zaptetti. Bunun Üzeri· bal konseri. 

ll'f'UD u. Fakat. Roma _ Berlin mihverinin genio- ne Italya, o zaman çok kuvvetli olan Al· NEFESU SAZLAR ORKESTRALARI T aymi gazetesi bq rnnknlcainde yazı- Almanlarla ltalyanlarn mütcm diyen 
leme pliinının önünde, istiklallerini, mü- manya ile ittifak ynptı. Müteaddit entri· 19,05 Doyçlandzender: Askeri bando yor: lngiliz İmparatorluğunun inhitat halinde 
t!afaa için birleımiş devletler kuvvetli kalnrn. zaman zaman yaptığı tahrik ha· 19,05 Frankfurt: Muhtelif pnrçnlnr. cAlmon umumi efkarını idare edenle- olduğu söylenmektedir. Fakat böyle 
\,1r sed vücuda getirdiler. Bu seddin bil- reketlerine, hazan tehlikeli olan tehdit- 19,35 Prng: Konser. rin liıgiliz devlet daml nnın beyanat- söylenenler, son derece tahrik edildiği 
Jl Itnlyadan tarafı çok sağlamdır. lerine rağmen ltıılya, sakin ve azimli 20,05 Danzig: Seı;me hnva\ar. larmllı hakiki kıymetlerini takdir etmek zaman bile Buldogun ısırmadan evvel 

,ÇGnlcü ltalyan istelc.1eri doğrudan doğ- Fransanın mukavemeti knrşısında muvaf- 20,05 Hamhurg: Muhtelif havalar. ve o suretle hüküm vermek hususundaki havlamadığını hesaba katıyorlar. F11-kat 

taya Fr Mayı istihdaf ediyor. Fransa ise, f ol m dL 20,35 Breslav. Mnr§lar. za\i.iri Acizleri • veya suiniyetleri • hey- bir kerrc de ısırdı mı bir d b vmı hı· 
Lıgiltcreye dayanarak cebir kullanılıımk O znman Kolond Crruısot lta)yanların 21,20 Bertin: Tayyareciler. bandosu. ndmı1cl vazjyetin en tehlikeli tezahürle- rnk.mnz. 
•"pıla,.,.k her tahakküme ve korkutma hislerine tercümnn o1uyordu. cltalun, ha- 21.20 Snnrbrückcn: Konser. rinden biridir. Al 1 1 • , .. ....... ,, man ve tn yan gaz tclcnnde, pek 
id,ynsetine, knr§l durmıya karar vermiıı- ~I sukutuna uğrnmı.Ştır ve memnun de- 22,05 Leipzig. Mnr§lar. Bethmann Hollwegin 1914 senesinde çok gürültülü meyd n okumalar vnrdır 
tir. ltalya, eğer müsavi devletler nrasında ğildir. Altı sene içinde ( 1664 • 18 70) KORO KONSERLER1 ckiığıt parçası> diye tavsif etmekten bot- ve bu hali Jngiliz devlet ndamlannın söy-
mümkcreye giri~ecek olursa. Mussolini- ltnlya, evvela Avusturyaya, sonrn Fran· ı 9.o5 Viynna: Muhtelif parçalar. landığı bir muahede için lngilterenin lerniş olduktan nutuklardaki sakitane iti-
hin ihtirası nisbeten mütevazih gayelere ıraya yani Avrupanın iki büyük askeri l 9,3S Uamburg: Halk earkıları. hnrbc. girdiğini mü§ahede etmekten mü- dalini yanll§ tefair etmderine sebebiyet 

mllnhasır kalırdı ki bu gayeler, Roma devletine karşı. Almnnyayı za(er kazanır- ASKERi MUSiKi KONSERLERi tevcllıt hayreti, Büyük Britanynnın veya vermektedir. 
llnt>aratorluğunun diriltilmesi için lazım ken gördü. Jtalyanlara bir çılgınlık uriz 19.05 Londra (Regional): Hnydn ve müttefiklerinin menfaııtl nna meydan Çemberlayn ile Halifaksın c kuvvete 
9lan arazi geni§letrne hülyasının tahak- oldu: Almanya ile birleşerek bütün ihti- \Voodnu eserleri. okunması tııkdirinde bu memleketin tele- kuvvetle mukabele edilCC<-ği> auretindc
L:uku ile kabili telif değildi. rnslannı, hatta en çılgmlıklnnna vnnnca- 21,25 Strassburg: R. Strau!lllun eserleri rnr silfiha snnlmnsı üzerine Alma~ mille- ki mükerrer ihtarları filiyat ile teeyyüd 

Ne denirse densin, ltalynnm, o asırlık ya kadar bütün ihtiraslarını tahakkuk et- 23,35 Doyçlnnzender: \Vestevmnnnın tinin duçtır olncnğı hayyet yanında hiç edinciye kndar mesmu olmıyncak olursa, 

Uııulüne ibtu ederek, genişlemek, veya tireccğini ümit ediyordu. 1 lıllbuki Al- sonatları. mesabesinde knlacakhr. bu hal, bütün dünya için bir felaket ola-

yqamak ve müstemlekerini değiştirmek mnnya ltalynya, bariz bir ıekiJdc açık 
için Alman ittifakından ba~ka ittifaklara tavurla hareket etti, sayısız ihmalcilik 
ınllracaat edeceği zaman, belki çok uzak gösterdi. Meseli ltnlyaya, Avusturya ile 
(!eğildir. ittifak yapması için teklifte bulundu. Ve 

ltnlyanın bir asırlık tarihine dikkat edi· kabul ettirdi. Halbuki böyle bir ittifak 
lecck olursa şu görülür: ltaly.ıı birlik kur- bütün ltalyan menfaatlerine ykırıdır. 
mıya ve genişlemiye doğru olan tekamü- Italyanın muhtaç olduğu yardımı ibile 
lüoün her mühim merhalesinde, gnyele- ondan esirgemedi. Eğer Almanya on 
rinJ tahakkuk ettirmek için daima o za· yardım etse idi, ltnlya Adu feliketin
manın en kuvvetli Avrupa devletine isti- den sonra bu yardım sayesinde Hııbe-
nat etmiştir. şistan iııini kolayca düzeltecekti.> 

Evvela üçüncü Napolyon Frnnsnsma Cihan harbinin başlarında ltıılya, hnr-
ClftJ'andı. Sonra Bismark Almnnynsına; be karar vermez.den evvel bir sene bek

ondan aonrn. umumi harp devnmırlca ve ledi. Almanya kendisine Korsikayı. Nisi 
umumi harpten sonra, merkezi impara· ve Savvnyı vadetti. Müttefikler B:enner, 
torlukların düşmanlarına dayandı: niho- Goritzla Triyeste ve fotirnya kndar olan 
Yet iki ısenedenberi de. Avrupa hegemon· Trentini ve Ahikada büyük sah lar vn
)'aııına doğru ilcrliyen Hitler Almanya- dettiler. O zamnn Mussolini şöyle yazı
•ına istinnd ediyor. yordu: cYarın, Belçika tahrip edildikten, 

Seyyar memur 
aranıyor 

Sabf İflerinde ihtisası olan faal 
ve müteşebbis Plasiyel re 'ihtiyaç 
vardır. Saat 18-20 arasında Vebo
lid Ltd. Şirketine müracaat. 

Saman iskelesi mimar Kema
lettin cad. No. 15 Telefon 2365 ltnlyn, Fransadnn çok şey elde etti. Fnınsa ezildikten sonra Prusya irticaı 

Nnpolyon Bonapart ltalyan halkında ~il- Avrupnda muzaffer olursa, bu medeniye- ----------------

••

• 1ıı-· d dı. I ı nl d · ·d v• del" 1ct eder> mnnyaya dav nmnk lüzumunu hı' ettı·. 
uı:ıı uyan ır ta ya ıır a uyanan tin gen gı ecegıne 111 

• .1 

bu milli his 181 S den sonraki irticalar da ltalya harpten sonra, harpten bekle- Sonra Pnriste halkçı cephesi hükümeti 
Life sönmedi. diği gny:lerin hc;psini tahakkuk ettirdi; Frnnsanın parçalanmasını iH'in etmedi 

Vaşington 30 (A.A) - Mümessiller 
meclisi, bitarnflık kanununu tam miyle 
ortadan kaldınnnk hakkındaki Allen 
teklifini 68 reye karşı 195 rey ile reddet
miştir. 

Kızıl ordu _,._ 
Manevraları 

Moskovn, 30 (A.A.) - Havas - Kızıl 
ordunun bu sene bUyUk mnnevralan 
cylCıldc Lcningrad mıntnknsmda Baltık 
devletleri civarında ynpılncaktır.. 1938 
de, bundan evvelki bütün ınnncvrnlar 
gibi Kicf mıntaknsiyle Polonya ve Ro
manya hu~utları civannda yapılmıştı ... 
Frnnsız - lngiliz - Rus muahedesinin 
akdini geciktiren Baltık devletleri gn· 
rantisi müzakerelerinin cereyanı ma
smda verilen bu karar çok manalı gö
rUlmcktcdir. ----:---
'JfUHAH·YllGOSl.A V 
Ticaret anla ma L. 
Atinn, 30 (A.A) - Halihazırda mer'i 

olup bu ayın sonundn müddeti inkiz.n 
edecek olan Yunan - Yugoslav ticaret 
mukavelennmesi, 30 cylfile kadar tem
(lit edilecektir. 

caktır. O z.amon lngiltercnin teklif etmek
ten hiç bir uıman fariğ olmamış olduğu 
bir ihtim 1 ol n müzakereler devri geç· 
miş bulunncnktır. 

Çemberlaynın dediği gibi Almanya 
haksız şüphelerinden vaz geçinceye ve 

makul bir milletle makUlôt dairesinde 
görüşmeyi samimi surette arzu etmekte 
oldub'tlnu isbat edinceye kadar gayei ha
yalimiz, milletler arasındn mesut bir an
laşma ve daha büyük bir rer h gününe 
knvu mak olmalıdır. • 

1859 da Avusturya, Piemonteye tnnrnız hatm tahayyül etmediğini bile: Avustur- mi"> Roma - Berlin mihveri vücuda geti· 
etmi~ti. Oçüncü Nnpolyon da Avusturya- yn _ Macaristan imparatorluğu izmihlale rildi ve i§ görmiye ba§lndı. 

lngiltcr de Rcmısgat pldı'ınrl .. l 1 ·ı· k la . .. . a gıızc ng' ız ız rı onıınaZ bır tarzda merkep va nşı yapıyorlar. Ve lngıltercdc çay 

lılann üzerine yüriidü. Magenta ve Sol· uğradı. Almnnyn Avusturya ile Çekoslovnkyn
f erino zaferleri elde edildi. U-ğer Pnıs- 19 35 de Lavnl - Mussolini anlqmnsı yı ilhak ederek muazzam §ekil de büyü
ya devleti, galipleri durdurmamış olsa Afrikad ki Fransız - ltalyan nizalannı dükten sonra Mu olini ltaJyıuına gene 
idi. Fransızlar kazandılc:lan bu muzaffe· hallediyordu. Bu nnla mn, 1915 Londra bir cinnet fıriz oldu. ltnlyan mebusl r 
riyctleri daha ileriye kadar götürecek, anlaşmasından claha ileri gitmişti. meclisinde, Mussolini ile Fmnsanın Roma 
ltaly yı dü§mnndan tcmizliyccek:ti.> 19 36 d .. Milletler Cemiyetinin muluı- elçisinin huzurunda. ltaly n 

Frıuısa, Lombnrdıynyı Piemonteye lefetine rıq.'ınen ltnlya Habeşİ3tanı zap- Korsiknnın, Nisin, Savvanın, Tunusun 
verdi. Pıemonte böylece geni~edi ve tetti. Mussolini derhnl §U beynnattn bu- vcı Cibutinin ltalyaya ilhnlanı istediler. 

ltnlyan prenslikleri için ltnlyan ittihadına lundu: cHaheııistan zaferi, Jtnlyayı hot- Franıra şi,ıkunetle cevap verdi: cHn-

dotrru bir cazibe merkezi oldu. Picmontc nut devletlerin artık bütün devletler, bir- yırl:t 
etrafında prenolikler toplnndı. biri ardından cltalya kralım Habqistan Itnlya Almnnyndan Arnavutluğun il-

To ıına, Modena, Parme, Romagna, imparatoru> olarak tnnıdL bakı için müsaade istedi; timdi Arnavut-
Sieilya, Napoli ve nihayet 11370 Roma. Fakat ltalyan emperyalizmi asla doy- luğu kontrolü altında bulunduruyor. Al-

Oçüncü Napolyon, Italyayn k rşı yap· mazdı. Harpte müttefiklerin kaznndığı mnnyn ile askeri bir pakt da imzaladı. 
tığı hizmetlere mükiifot ol rnk 1860 Cin zafer Italy.ıının Avusturya cihetinde ne F knt bununla kimseyi korkutamaz. 
Fransa - ltalyan hududunu tashih etti: kadar arzusu varsa hepsini temin etti. Maymn 14 de Mussolini Turinde u 

ltalyanlann kontrolleri altında bir plebisit F knt Fransa tarahnda ' tedikleri henüz 
yapdanık Savva ile Nis Fransızlarıı geçti. olmamı,tı. 

O znrnanki Piemonte hükümetinin Fran- Ba gayeye yetişmek için Mussolini bir 
sadaki elçisi, hükümetine u aahrları yaz· çare buldu: Fransayı Jı:orlcutmak. Bunu 
dı: temin etmek için de yeniden eilihlanan 

• SaYVa De Niai Franıızlara baiıf- w: Ren Lavzuuu .iıgal eden kuvvetli AI-

beyanatta bulunmu§lu: c.H lizahır Av
rupnsındn vümul ve karakteri itibariyle 
bir harp çıkabilecek. bir mcaclc yoktur.> 

- Brüloelde ~ Le .Soir 
pzetelinde )'UUI: 

c,,.. Van Overberıb -

salonları kızlan arasında seçilen kraliçe i§te böyle herkese teşhir cdümcktcdir 

(Solda.) Daniyel Daryö aon ~evirdiği bir filimde. (Ortada) lngiltera valide kralıçesi çocu1·lara hedıye 
dıığıtı1/0f'. (Sağda) tngiliz panıfiltçüleri 

• 
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Her Gün Bir Di.ftAv~ 
• • • ". ~· . :r· ' .. 

cBayan Mariyan, henüz kuvaförden 

dönmedi!, 
Herbert bazı acı imalarda bulunmadı 

R 
delikanlı, onu en ucuz mevkie oturtacak 

bir adama benzemediği gibi itimad edil

mez ve kendisinden korkulur bir adamı 
ve sadece, ahizeyi telefonun çalarma ıid- da andırmıyordu. Bilakis onun tanıdığı 
detle vurup elinden bırakmakla iktifa bir çok erkeklerden daha mükemmel bir 
etti. Bürodan erken çıkması yüzünden 

arkadaşiyle araamın açılması.briç parti

lerini bırakması, daha bir çok fedakar-

görünüşte idi. Diğer taraftan, bu kadar 

uzun zamandan sonra müzik dinlemek 

ve hem iyi müzik ... 
)ıklar bunun için mi, diye kendi kendine Kız, nihayet, 

aordu. Bu fedakarlık.lan o, Mariyanın ye- _ l....ikin benim oraya gidecek kılık 

ni bir kaprisi olan orK koruıerlerine git- ve kıyafetim yok. Dedi ve gülümsedi. 

mek için yapıyordu. Halbuki, konsere beş Herbert, büyük bir samimiyetle, 
dakika kaldığı halde. hala kuvaförde '. _ Zaran yok; dedi. 

idi. 1 Kızın ne güzel bir tebessümü vardı! 
Bütün bu düşünce ve mülahazalar ara- M t l lAd l•W• w b k 1 an osunun a e a e ıgıne ragmen, u ız 

aında birdenbire kapı çalındı. Herbert l f" d· ı B k b. k f'' ·· ne ne ıs şey ı u ız ır uva or yu-
kapıya gitti ve otomatik kilidi açmağa ·· d b. k w• b kl t · k b. kız 

bir mahluk: 

Sivrisinek 
Kudiis kapılarında yüzbin Asuri 

askerini öldüren melekler 
değil, sivrisineklerdir 

Yaz geldi bir çok yerlerde ahali siv

risinekle mücadele ediyor, ilaçlar aıkı

yorlar, cibinlikler kuruyorlu. 
Fakat sivrishıekle mücadele eden sade 

siz, biz değiliz. Koca devletler bu mü-

cadelede milyonlar harcıyorlar. 
Hakikaten sıtma ve onun küçük fakat 

kanatlı bir hizmetkarı olan sivrisinek asır
lardanberi insanlan meşgul etmiş, bir çok 

hükümdarlar bu hastalığa ve muzır sine· 

ğe mağlup düşmüştür. 

Milatdan 700 sene kadar evvel Asuri 

Aradan asırlar geçtikten aonra, umu· 

mi harpte lngiliz ordusu Erdün çöllerinde 

aynı tehlike ile karşılaşmıı, fakat sıtma 

ile mücadele usulleri zamanımızda çok 

ilerlemit olduğu için yüz binlerce kişinin 

ölümü gibi felaketlerin önüne geçilmiıtir. 

Bununla beraber, lngiliz ordusu Suriye 

çöllerinde sıtma yÜ'zünden bir çok zayiat 

vermiştir. 

I zun en ır er egı e e mıyece ır -
uğraşırken, vaktinde eve dönmüş olan 

1 

dı. hükümdarı Sennaııerib Kudüse yürümüş-
Mariyan hakkında bir az evvel zihninden Kızcağız, gülümsemesine devamla. tü. Kuvvetli bir ordunun başında bulu-

geçen kötü düşüncelerin hepsini aildi. Fa- _Mazur görün, hakikaten kabul ede- nuyordu ... O devirdeki ordular da bu-
kat, dışarıda kapı önünde duran kız Ma- · W• D k 1 f ld günkü ordularda bulunan ı'laAçlann hi,..bm" · 

2600 sene evvel Asuri ordusundan yüz 

bin kişinin kurban gittiği bu sahada bu

gün şiddetli bir sivrisinek mücadelesine 

girişilmiştir. 

Milletler Cemiyetinin sıtma mücadele 

komisyonu, her tarafta olduğu gibi, ora

da da geniş bir faaliyette bulunuyor. 
mıyecegım.. er en, te e on ça ı. " 

riyan değildi. O da, aenç, sarı,.ın, narin k O · k 1 ıhh · · Sıtma mücadele komisyonunun sıtmalı 

mıntakalarda halka tavsiye ettiği usul 
sıtmaya tutulmamış bulunanlar için gün

de 0,40 gram, sıtmalı kimselerin tedavisi 

için de 5 ila 7 gün zarfında günde 1, 30 
gram kinin almaktır. 

• " Herbert, dudağını ısırarak yazı masa- yo tu. nun içın, as er erin s atım 
idi ama, Mariyana hiç benzcmiyen taraf- muhafaza etmek, ve büyük mevcutlu or

duları uzak mesafelere eriştirebilmek ko

lay bir İş değildi. Sennaşerib devrinde, 

hatta ondan sonra asırlarca, insanlar sıt
maya karşı mücadele edecek bir çare bil-

lan vardı: Utangaç, ürkek bir çehre; bi-

çimi sade, lacivert bir manto ve alelade 
bir ppka. Kız, elinde bir çanta tutuyor

du. 

sına doğru ilerledi. 

Mariyan. 
- Allo, sevgilim aen misin} 
Diye sorduktan sonra; cKuvaförüm 

şimdi bitti. Bana çok kızdın mı} Fakat 
Uğradtğı hayal inkisarından canı sı- buna mukabil güzelleştim; bak, görün- miyorlardı. Bununla beraber, cenubi 

kılmış olan Herbert, Amerikada kınakına nebab mebzul bı·r 

Şüphesiz Asuri hükümdarı, zamanın

da kinin keşfedilmiş olsaydı, askerlerini 

Kudüs memleketinin elinden kurtarabi

lirdi. 
- Ne iıtiyorsunuz? 
Diyordu. 

Kızcağız, 

- Size en son sistem vampirimizi gös
termek istiyordum. 

Karıılığında bulunduktan sonra, lrnrka 
korka delikanlıya baktı. 

Herbert, cbenim vampire ihtiyacım 

yok> diyerek kapıyı kapamak niyetinde 

iken, aklına bir fikir geldi: cMariyanı 

nihayet cezalandırmak için bundan mü-

kemmel bir fırsad olamaz 1 
içeri giriniz. Evvela bu hususta bir 

görüşelim. 

Diyerek kızı içeriye aldı ve kendisine 

yer gösterdi. 

ce sen de hayret edeceksin, sevgilim 1 
Bunların hepsini senin için yapıyorum 1 
Niçin bu kadar uzun sürdüğünü biliyor 

musun} Gene senin için. Senin hiç hoş
lanmadığın bukleyi kestirdim, anladın 

mı? Bunun yerine, senin istediğin ondü
lasiyonu yaptırdım, cicim 1 Memnun ol

dun mu} 
Şimdi senin acele etmen lazım, yoksa 

çok gecikeceğiz! On dakika sonra konser 

binası önünde buluşuruz. Olur •mu} 

Heroert, 

- Peki. dedi ve elinde vampiri tutan 

kıza baktı. Kız, başını bir parça yana 
çevirmişti; tabii dalgalariy)e çehresini 

çeviren açık sarı saçlan ışıkta pırıl pırıl 

pırıldıyordu. Herbcrt, ne kadar yazık 
Fakat kız, vampiri anlatıp övmeğe ha•-" oldu, diye düşündü ve ondan sonra, 

}ayınca. 
• • w - Şimdi beni. büromda aradılar; 

- Şımdı degil. bundan, sonra bahse- ) · • · · 
d 

· E IA . b' k . . 1 maa esef ışım çıktı; konsere gıdemıyece-
erız. vve a sıze ır te lıfım var. Ha- w· k .. . . . 

l 
gım; ço muteessırım amn, çaresız. 

yır, hayır, hiç korkmayınız 1 Benimle bu- K 

gün büyük org konserine gitmek ister mi- j ız.Zi k f d" d. k kalk . . . - yanı yo e en ım, ıyere -
sınız} Benımle gelmekte hiç bir taah- t G··1·· d kal d .. . . ı. u umseme en eser ma ı. 

hut altına gırmış olmıyacaksınız iki bi- H b · er ert. 
Jetim var, bana refakat edecek olan ar-

kadaşım gelemedi. Bilete yazık olacak; 

fevkalade bir konser verilecekmiş. Kon

aerin birinci kısmına epey geciktiğimizi 

sanıyorum ama, ikinci kısmına vaktinde 
• yetişeceğiz. Nasıl, gelmek ister misiniz} 

- Derhal büroya gitmem lazım, fa

kat ondan evvel bir vampir ısmarlamak 

istiyorum. Dedi. Bunları hafif bir sesle 

ve sıkılarak söyledi. 

- Teşekkür ederim, her halde mem-
nun kalacaksınız. dedi. 

Sipariş kağıdını doldururken, kızın 

elleri titriyordu. 

- Bedeli, mal teslim edilirken tedi

ye edilecek değil mi efendim} Buraya 

imzanızı atar mısınız? Vampir yarın ge
tirilip teslim edilecektir. 

şekilde yetişiyordu. Fakat o zamanki in
sanlar bundan, sıtmaya karşı ilaç, yani 

kinin çıkarılacağını bilmiyorlardı. 

Sıtmaya karşı kınakınadan ilaç yapı

labileceği ondan sonra da daha asırlarca 

insanlar için meçhul kalmışbr. Biz gelelim 

Hakikaten sıtmanın, ordularda yaptığı 
telefat pek çoktur. Mesela, umumi harp 

esnasında, 1916 senesi Temmuzundan 
Ki.nunuevveline kadar alh aylık bir müd

det zarfında Makedonya ordusundan 60 hikayemize: 

Senna§eribin ordusu Erdün 
geçiyor, Yuda dağlarına doğru 

ve Kudüsü muhasara ediyor. 

vadisini bin Fransız askeri sıtmaya tutulmuş, 20 
ilerliyor bin kişi Fransaya gönderilmiş ve cephede 

yalnız 20 bin kişi kalmıştı. General Sar-

Hikayenin bundan sonraaını efsane 
tarihlerinden okursanız Kudüsü muhafaza 

eden meleklerin bu düşman ordusunu 
bozguna uğrattıklarını, bir gece içinde 

Sennaşeribin yüz bin askerinin birden te

lef olduğunu öğrenirsiniz. 
Herhalde meleklerin böyle bir şey ya

pabileceğine inanmazsınız. Onun için, ya

lan diyeceksiniz. 

Hayır, yalan değil: Hakikaten bir ge· 

ce içinde Kudüs kapılarında yüz bin Asu
ri askeri ölmüş olabilir. Fakat bu, melek

lerin eseri değilse bile sineklerin esen

dir. 
Hakikaten, o gece ne olmuştu} 

Bu~u Sennaşerib anlıyamamıştı. Fakat 

biz anlıyoruz. 

Erdün vadisinin sivrisinekleri bugün 

de orası için bir afet teşkil etmektedir . 

Vadi, denizden 300 metre alçak bir se

viyededir ve kışın bile sıcabtır. 0nun için, 
sıtma sineği orada kendisine çok iyi bir 
yer bulur ve yumurta mevsimi olan kışı 

orada geçirerek yumurtlar. 

Kudüs ise denizden 800 metre kadar 

yüksektedir ve iklimi yazın bile nispeten 

rail harbiye nezaretine bir telgrafla: 

cAskerleri terhis ettik. hastanelere gön

derdik I> diyordu. 
Bunun üzerine Fransız hükümeti ora· 

ya doktorlar göndermiş ve bunlar, as
kerlere her gün mecburi olarak kinin yut
turmak surctilc salgının önüne geçmiııler· 

di. 
Sıtma ve sivrisineklerden bahsederken 

meşhur bir vahşi hayvan mürebbiyesinin 

bir sözünü de hatırlamamak kabil değil : 
Jack Hovard ismindeki bu adam dün

yaca tanınmış bir aslan ve kaplan can

bazıdır. Bu vahşi hayvanları terbiye ede
rek onları elinde terbiyeli maymun gibi 
oynatan bu adam, bir gün Afrikaya as

lan avına gidiyor ve sivrisineklere mağ

lup oluyor. 
Afrika ormanlarında sıtmaya yakala

nıp yatan Jak Hovard o civarda çalışan 

Milletler Cemiyeti sıtma mücadele heye-

tinin yardımı ile iyi oluyo:.: ve aslan avın

dan da vazgeçerek kendisini Amerikaya 

abyor. 
Onunla: 

Kız. evvela hiç bir şey söylemeden 

ona dikkatle baktı. Böyle bir daveti hiç 
beklememişti. Dostu olan kadının onu 

atlatbğını ve şimdi de kendini mümkün 

mertebe çabuk teselli etmek istediğini 

tahmin etti. Org konseri 1 Son günlerde 

bir çok defolar ilan sütunları önünde dur

muş ve en ucuz mevkiin bilet parasını 

vermek kudretinde olmadığını acı acı 

düşünerek afişe bakmıştı. Karşısındaki 

Kız çıkıp gittikten sonra, Herbert, serindir. 

- Aslanlardan korktun da kaçtın, 

değil mi} diye ııaka eden arkadaşlarına: 

- Hayır, diyor, aslanlardan değil 
ama, sivrisineklerden korktum. Sivrisinek 

aslandan daha müthiş bir hayvan, azizim 1 
Aslanlar benim şimdiye kadar ancak 

bir kaç yerime çizik yaptılar, halbu ki 

sivrisinekler az kalsın mezara sürüklüyor

lardı I> 

- Yazık oldu, hem de çok yazık ol- A suri askerleri Erdün vadisinden ge-
du Y Diyerek konsere gitmek üzere evden çerken sıtmaya tutulmuşlar ve Kudüse 
çıktı. 

---------------- kadar gelip bu yüksek mıntakanın soğuk A 1 manya, Ti en ç 
1
• 
0 

[ ---- - ---·------ rüzgarlannı yedikleri gibi. sıtma ile halsiz 

B O R S A ] 
dügen vücutlan tahammül edememiş ve 

M k 1 B 
binlercesi birden ölmüs,tür. 

os ova, ya nız altık denizindeki 
devletler için açık bir çek istemiyor. O, ______ iJ_Z_V_M------~ 4f 
aynı zamanda, japonyaya karşı da bir it

tifak akdini talep ediyor. Çemberlnyn 

parlamentoda bunu istemiye istemiye 
itiraf etti. 

Bu vaziyet karşısında Londra ve Pa

riste, Tiyençin hadisesi yüzünden japon

yaya zecri tedbirler tatbik edileceğinden 
bahsetmek gülünçtür. 

Zecri tedbir 1 Bu, Cenevre vitrininden 

kalma ucube, belki Londra ve Paris Var

oglarındaki koca karıları korkutabilir. 
Yoksa, şarki Asyadaki kudret ve kuvvet 

vaziyetini yakından tanıyan, Negüsün 

günlerindeki zecri finskcsunu hatırlıyan 

muazzam jııponyoyı korkutamaz. 

225 Albayrak tica. 
35Alyoti bira. 

266 Yekfuı 
690135 l Eski yekun 
G90393 i Umumi yekCın 

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

İNCİR 
5 H. Levi 

227787 Eski yekiın 
227792 Umumi yeffın 

ZAHİR 
Fölki,\Cr Beobahter 128 çuval Buğ<İay 

1000 cuval Bakla 
.'77Y.fitY7.7.77./Z/:fa. ~77.7,ZZT~ 140 balya Pamuk 

12 50 15 
12 75 12 75 

13 

11 50 
12 
13 
14 50 
17 50 

13 

5 25 5 625 
3 75 3 75 

43 50 54 
370 370 r • li iza ~ 400 kental Palamut 

Atış ve Atlı spor 
kulübünden: 

•• 

.len 
Doğum ve Cerrahi Kadın Atış ve Atlı spor kulübünün 30 

hastalıkları Operatörü Haziran 939 gününde mukarrer 
Her gün hastalarını saat üçten son- ı-.; bulunan fevkalade umumi heyet 

ra Atatürk caddesi E k' B' . . içtimaı, ekseriyet olmadığı için 
kordon ?

2
? 

1 
• s 

1 ırınhcı ~ toplanamadı~ından bu fevkalade 
. d • k .. b-

1 
ncdumara 1 muayene a- N içtimaın 2 Temmuz 939 Pazar 

ncsın c a u er. i .. .. 19 d k 1.. b' d 
TELEFO~ : 2987 gunu ~aat w. • ~ u up ınaaın a 

CZZZ7.7J.7.7.YZ/..7.'7.77.LYd/.zL7..z:z.P...,,,...L7 akdedılect-r:ı ılan olunur. _,,,, . (1360) 

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

t ar i h I er i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 
,rr/LJ Ik rami ye le ri: '77J'Z"L'7.27,aKJrzz//.//./)' 

ı Adet 2000 lira bk ••• 2.000 Lira 
S » 1000 liralık··· S.000 Lira 
8 » So0 liralık ••• 4-000 Lira 

16 » 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 » ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
9S » SO liralık··· 4.750 Lira 

250 » 25 liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• ••••••• 

435 32.000 
rzzT..7777J7.Z'./!7k9V.V>..>PJ.>J.IZZZ'7'!1flj/~.L7T.LZZ!.Ri'Z7.:.Y7h.iJ 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Denizbank -müdürlüğünden: 
. Karabwuna İ§lemekte olan Ufak vapurunun tamiri henüz bitmediği 

cihetle evvelce ilan edildiği veçhile 3. 7. 1939 birihindeki seferini yapa· 
mıyacağından mutat seferlerine bqlama gününün aynca nefl'edileceği 
ilin olunur. 13Qı1 ,(l3&5) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Belediyenin lzmir gazete

lerinde ne,rettirdiği ilanların 1 
senelik netir ücreti ha, katiplikte-

Tiyençin ihtilafı hangi ıebep yüzünden ki fartnamesi veçhile açık eksilt-
çıkmışbr} meye konulmuftur. Muhammen 

Tiençin ihtilafı 
neden çıktı? 

Geçen 19 Mayısta bir Tiençin sinema

sında cGunga Din, filmi göıterilirken, 

japon dostu Pekin hükümetine taraftar 

olan bir çinli katledilmiştir. Bu federal 

Reserve Bank ıubesi müdürü B. Çen -Şi 

Kanghr. 

Tahkikat neticesinde bazı çinliler tev

kif l Jilmişlerdir. Bunlardan dördü, ja
ponlar tarafından sorguya çekilince katil 

olduklannı itiraf etmişlerdir. Fakat lngi

liz makamlannın otoritesine tevdi edilir 

edilmez tazyik ve işkence altında yapmıf 

olduklarını iddia ettikleri itirafları red ve 

inkar etmişlerdir. Bunun üzerine lngiliz
ı~. sözde suçluları kat'i olarak teslim et-

meden Önce mücrim olduklarına dair tam 
ve sahih delil gösterilmesini istemişlerdir. 

japonlar bu talepleri aıırı bulmuşlar 

ve hakem usulüne baş vurmak teklifini 

reddederek bir ültimatom vermişler ve 

1 4 Haziranda, sabahın beşinde imtiyazlı 

mıntakanın ablokasına başlamışlardır. 

Böylece, mıntakavi bir hadise, japon 
askeri makamlarının keyfi yüzünden, 

birdenbire enternasyonal şümulü haiz 

vahim bir ih.tilaf haline kalbolunmuştur. 

Tehdide maruz bulunan yalnız Tien

çindeki imtiyazlı mıntaka değil, bütün 

Çindeki İmtiyazlı mıntakalardır. 

Aklınızda 

bedeli 2100 lira olup ihalesi 17-7-
939 pazartesi günü saat 16 dadır. 
lttirak edecekler 157 lira 50 ku
rutluk teminatını, öğleden sonra 
kapalı bulunmasına binaen öğle
den evvel it bankasına yatırarak 
makbuzu ile encümene gelirler. 

2 - Kültür mahallesinin 1383 
üncü sokağında, Vasıf çınar cad
desile 1382 sayılı sokak arasında 
kalan 125 metre boydaki kısım
da Hoizler projesine uygun ola • 
rak fenni kanalizasyon yaptırıl
ması haf mühendislikteki ketif 
ve tartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuftur. Muhammen 
bedeli 740 lira olup ihalesi 17-7-
939 pazartesi günü saat 16 dadır. 
lttirak edecekler 55,50 liralık te
minatını öğleden ıonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel 
it bankasına yatırarak makbuzu 
ile encümene gelirler. 

1-5-10.14 (1363) 
Karfıyaka 1700 ıayılı cadde 

üzerindeki benzin ıatıf barakası
nın 18-6-939 dan itibaren bir se
ne müddetle kiraya verilmesi hat 
katiplikteki tartnamesi veçhile 
10.7-939 pazartesi günü saat 16-
ya uzatılmıttır. Muhammen bede
li 260 liradır. lttirak edecekler 
20 liralık teminatını öğleden son· 
ra kapalı bulunmasına binaen sa· 
bahleyin İf bankasına yatırarak 
makbuzu ile encümene gelirler. 

(1362) 

lLAN 
NAZtUJ HUKUK HAKtMU

ötNDEN: 
Sayı: 39/376 

Nazillinin atça çelebi oğlu mahal· 
lesinden Hatice Can'ın kocası Dur
mu§ Ali oğlu Mehmet aleyhine Na· 

Bu yer Mimar Kemalettin caddesi ziUi Asliye hukuk mahkemesine aç-
Akseki Bankası civannda Kmlkaya h~ L-- dA im-' .... -~· ~anma ava.sının yapı ll&Ul 

apartmam altındadır I uhak • d 
Ç 

. li . likl d o an m emesın e: 
eşıt ıp er, okumalar, hususi M"'dd • l h M hmed' ik t u eıa ey e ın ame -

yaptırılmış çarşaflar.... ~L h 1 b l d "' d Y ' 
FfA TLER ÇOK EHVENDiR g11.111 meç u u un ugun an enı 

S&TO-ZZXZZZ72UX~~tZZZJ Asır gazetesinin 30. 5. 939 tarihli 
~ A C J K • 1 k nüshasile ilanen yapılan tebliğat üze-
N e e l fa ) rine gelmediği ve bir vekil de gönder-
:-.: Resmi ve hususi daire veya mediği cihetle gıyap kararının dahi 
N doktor, avukat, tüccar, komis- ilanen tebliğine karar verildiğinden 
~ yon~u yazıhanesi . olabilecek muhakeme günü olan 7. 9. 939 per-

Gazı .h~Iva.rında zıraat ban - ~mbe günü saat 9 da müddeialeyh 
k~sı •!tısalınde .~8 sayılı De- Mehmedin ya bizzat Nazilli asliye 
mırellı hanını!1 ust ka~ı bu. de- hukuk mahkemesine gelmesi veya 
fa tekrar tamır ve tadıl edıle- bir vekil göndermesi aksi halde mu-
rek e~ven fiatle kiraya veri - hakemenin gıyabında bakılacağı ilin 
lecektır. 1 

1 
. I . o unur. 

ıtıyen erın: 2305 (1356) 
Doktor Hulusi caddesinde 

42 numarada dit doktoruna 
müracaatları. 

iLAN 
IZMIR tKtNCt HUKUK MAH-.an llllTI 

TtRE tCRA DAtREStNDEN. KEMESINDEN: 
Tirede tüccardan Yusef Bübe;oğ. İzmir Tepecik mahallesi Sevgili 

luna ipotekli küçük kadife köyünde ~kak 24 .No. Iu evde oturan Hasan 
kocayer mevkiinde §Ubat/1340 tarih oglu Selim Pekhoroz tarafından 
ve 19 No. da kayıtlı 25 dönüm müf- mahkemeye müracaatl~ evvelce Pek· 
rez tarla mumaileyhin bin lira alaca- horoz soyadmı almış ııe de bunun 
ğını teminen haczedilen yukanda ~ka soyadı a~akta .~~tar ~Imak 
tafsilatı söylenilen (1800) lira mu- uzere karar verılmesını ısteml§ ve 
hammen kıymetli ve borçlu Tire kü- davacının talebi muhik sebebe müs
çük kale K. Fatmanın ba tapu uhdei tenid bulu.·mnq ol~uğundan Pekho
tuarrufunda bulunan gayri menkul roz ıoy adının rerın.! 30. 5. 939 ta-
29. Temmuz. 939 tarihine müsadif rihinde karar verildiği medeni K. nun 
cumartesi günü zevali saat on birde ~? ıncı madde:;İ hükmüne tevfikan 
icra dairesinde ihale edilmek üzere ılin olunur. 
20. Temmuz 939 tarihinden itibaren 
ve açık artbrma yoluyla sabf8 çıka
nlmıfbr. Şartname ve sair evrak mü- ~ 
teferriası 20. Temmuz. 939 tarihin
den itibaren her kesin görebilmesi 
için açık bulundurulmaktadır. 

2308 (1358) 

··-·· Acele. satılık 
Otuz bin kiloluk kc.bıle her 
düzeni miikemmel taraphane 
acele sat?hktır. 
lzmir Yel bedestanı küçük 
hamam tokak 3 numaraya 
müracaat ( 1283) 

ihale günü mal muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulduğu surette 
ihale yapılacaktır. Aksi halde son 
pey sahibinin taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on be§ gün daha tem-

UZ'.lf!'i'"LYTz/././KhiJD7MXZXZY.J?r.%D 

dit edilmiş olacağından on betinci 1 L A N 
güne müsadif 14 Ağustos 939 tari- BYINDIR TAPU SiCiL MEMUR
hinde pazarteıi günü ayni saatte en LUöUNDAN: 
çok artırana ihale olunacaktır. Bayındınn Ahmetli deresinde do-

ipotek sahibi alacakhlarla diğer ğusu ve güneyi Balkan kuzeyi Yu
alakadarlann gayri menkul üzerinde suf oğlu Ali zeytinliği babsı dere ile 
ki haklarını hususile faiz ve masrafa çevrili (100) 'ağacı havi zeytinliğin 
dair olan iddialannı evrakı müshile- mülga düyunu umumiye katibi Ah
lerife yirmi gün içinde icra dairesine met kansı Haticeden 3!> sene evvel 
bildirmP.leri aksi surette haklan tapu haricen satın alan Mehmet kızı Kezi
s~c~llerile sabit olmadıkça aahş bede- ban adına tesciline kaza tapu komis
lının paylasmasından hariç kalacak- yonunca karar verilmistir. Hatice 
lan ve irtifak hakkı sahiplerini de öldüğünden ve varisleri de tesbit edi
ayni suretle hareketleri icap edeceği lemediğinden tebliğat yapılamamı§
ve taliplerin muhammen kıymetin br. ilin tarihinden itibaren bir ay 
yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya sonra karar mucibince tescil edilece
milli bir bankanın teminat mektu- ği ve karar aleyhine itirazı olan Ha
bunu İcra dairesine tevdileri ilin tice veresesinin bu müddet içinde 
olunur. 1:~ itirazlannı yapmalan ilin olunur. 



T. Bovven Rees Messageries Umdal 1 Olivier ve Deutsche Le- J Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADRJA.l'ICA S. A. DJ 
NAVİGA'l'İOHE 

ve şürekası Maritimes A~L~:~o. Şürekası 
CUN'ARD LfNE K UM p A H y A S J HELLENlc LlNES LTD. BIRJNCJ KORDON REES G. M. B. R. HAMBllRG 

vante Linie 
Liverpool ve HELLAS ve.puro 19; 21 haziran ara- BİHASI 'l'EL. 2443 
Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sm.'a beklenilmekte olup Rotterdam, LONDRA BA.TI'J : ADANA vapuru G temmuzda bcklc-
BOTBNİA vapuru Haziran nihaye- temmnz tnrihindc gelerek ayni gUn fs- Hrunburg ve Anvcrsa limanları için yilk •POLO• vapuru 3 Haziranda Londra niyor. 8 temmuza kadar Anve:s, R?.t- ALBANO vapuru ihtiyari 25/ 6 da gclc-

tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan t.anbul Pire Napoli ve Marsilyaya ha- alacaktır. n Anversten gelip yük çıkaracak ve terdam, Bremcn ve Hnmburg lçın yük ~ek ayni gün Midilli, Seiılııik, Dcdeağaç 
mal çıkaracaktır. 1 t ed' _,'_._,_ BELGİON vapuru ayın nihayetinde aynı zamanda Londra ve Hull için yük nlacaklır. lstanbul, Burgas, Vama ve Köstenceye 

re ~c CCCAuc. h ke d Gerek vapurJann muvasalAt tarihleri. beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- nlacakhr. TAHLtı'E : are t e er. 
isimleri ve navlunları hakkında acenta Her türlii izahat ve maJ(i.ıftat için Bi· burg ve Anversa limanları için yük ala- LfVERPOOL RA'l'l'I İRLAND 

24 1 
. d bekl Cİ'ITA Dİ BARİ vapuru 29/ 6 tarihin-

. d LAU k vapuru ıazıran a e- d 1 k . . f 
bir teahhUt altına giremez. Daha fazla rınci kordonda 156 numara a - ca tır. •MARDİNİANı vapuru 10 Haziranda niyor. Hamburgdan mal çıkaracaktır. ~ ge ere aynı gU~ saat 17 de stanbul, 
tafsilat almak için T Boven Bees ş RENT REBOUL ve ŞERtıd vapur accn· BALKANLAR ARASI Llverpoldan gelip yUlc çıkaracak ve ay- KRETA vapuru 11 temmuzda bekle- Pırc, Napoll, Marsılyn ve Cenovnya ha-
nın 2353 telefon n~ara.mı.a mU:ca:~ tasuıa mil.racaat edilmesi rlca olunur. RATTI İD nı zamanda LlVcrpol iÇln yUk alacak· niyOT. Hnmburg, Bremen ve Anversten reket eder. 

d"l 1 1 ZETSKA PLOV DA tır. mal çıknracaktır. 
e_ı.mes rica 0 unur. TELEFON : z 3 7 5 A. D KOTOR •OPORTO• vapurunun yUlden ts- ROY ALE HEERLAH 

HLÔVCENn !~=~~~~ ::~kuen:= DEH NORSKE MJDDEL- DAİSE KUMPAHYASI 
ı-----------------------· vapuru 17 haziran 939 cumartesi gü- - HAVSLfH.JE, 0.SLO DEUCALİON vapuru 28/ 6 da gele-

T. C. Zı·raat Bankası nU Köstenccden gelip 18 hadran 1939 H ~'hittall ve BOSPHORUS vapuru 24 haziranda rek l/7 ta;nıınc kadar Amsterdam ve 
pazar gilnil saat 12 de: · • Le Havrc ve Norveç için hareket ede- Hnn~burg ıçln yük alarak hareket ede-

Pirc - Arnavutluk limanları - Kotor- •• k A ccktir. cektir. 
Kur•••••• tarihJ: J888 Dubrovnik - Split Vencdik ve Triesteye şure ası AMERİCAN EXPORT LİNFS İNC AGAMEMNON vapuru 5/7 tarihinde 

-..., hareket edecektir. TELEFON': 31!0 EXERMONT 
4 

' gelerek yilklinü çıkardıktan sonra Bur-
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. ANGLO EGYPTİAN 'J'HE MOS~ HrJ'J'CHISOH vapuru tenunu.za doğ- gaz vama ve Köstenceyc hareket eder 

$ube ve aJan adedl: 262 . ~ MAiL LİNE LİNE LİMirED ~.bekleniyor. Ncvyork için yUk alacak- • SVENSKA ORIENT ıJNiEN . 

Zir:1'i ve ticari her nevi Banka muameleleri PlRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT LlVERPOOL. GLASGOV VE EXCELLO vapuru 16 temmuza doğru GOTLAND motörü 28/6 (la bckleni-
PARA. BbltKTlRENLERE 28.800 LİRA HAYFA - İSKE~ERfYEYE ha~ nRlsTOL hattı bekleniyor. Ncvyol"k için yllk nlacnktır. yor. Rotterdam Hrunburg Sknndinavya 

aCAiRO ClTY• LÜKS VAPURU alo • d ı · · · Uk 1 k h ek ..__ .a ••fYE" VERECEK M •1 i . Be t Hayf t k ESl\1m vapuru temmuz 25 ın e ge ıp D. T. R. T. ıçm Y a ara ar et edecektir. &~ arsı ya ç1n yru - a- s en- da vt G 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplnnnda en az (50) hnrckct tarihleri deriye icin hareket LiverpUl ve Glasgov n yUk çıkaracak SZEGED vapuru 8 temmuza doğru N ALAND motörU 13/7 tarihln-

lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaı11daki plAnn göre ik- t~rihlcri ~e ayni zamanda Liverpul ve Glasgov beklenJyor. Tuna limanlan için yUk ala- de beklenmekte olup Rotterdam, Ham-
30/6/939 24/6/939 ıçln mal alacaktır. caktır. burg ve Skandinavya limanlan içln yUk 

ramiye dağıtılacaktır: LOOO Liralık 4.000 Lira Hn/939 817/939 İsbr'!ndtsen • Moller SZEGED vapuru 28 hazirana doğru nlnrnk hareket edecektir. 4 
Adet 500 • 2.000 • 28/7/939 22/7/ 939 Line: • Neuyorlı İskendcrlye ve Portsalt için yllk alacak- .. R ' ' i 

: • 250 • 1.000 • GOULANDRIS BROTHERS LTD VE tır. ~E v CE MAR I' ME 
40 • 100 4.000 • PiRE ISKENDERİYE - NEVYORK TİSZA vnpuru 10 temmuza doğru Roumaln Kumpanyası 

• • PJdLADELPJIİA HA1TI bekleniyor. İskendcriye ve Portsait için 
100 • 50 • 5.000 • ((NEA HEl..LA.Sn GUDRUN l\1ERSI\: vapuru 20 tem- yük alacaktır. SUCEA VA vapuru 6 temmuz 939 ta-
120 • 40 4.&00 • l.üks trnnsntlanti~ vapuru ile Pire - muzda gelip yük çıkaracak ve ayni za- TISZA vapuru 10 temmuza doğru rihindc gelerek Malta, Ccnovn, Mnrsil-
160 , 20 • 3.200 • Nev - York hattı Pırc - Ncv - York se. mnnda yük alacaktır. bekleniyor. Beyrut için yük alacaktır. ya, limanları isin yilk ve yolcu alarak 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı d~c:ml- yahat milcldcti 12 gün, Ncv - York fnan hareket eder. 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. • i~in l~ususi r1aUer Pireden hareket ta- D Q K T Q R SERViCE MARll'JME İldndald hareket tarihleriyle navlun-
Kur'alar senede f defa, 1 EylUl, 1 BirincJ .IWıun, l Mart ve 1 Hnziran tarilı- rıhlerı: ROVMAIN lnrdald değişikliklerden dolayı acenta 

lerfnde çekilecektir. • 
1 

TEMl'tlUZ ll AC.USTOS, 
23 

EYL'OL c 1 A 1 y ~ BUCAREŞTİ vapuru 26 hazirana mcsullyet kabul etmez. Daha fazla tal-• iM•• Gerek vapur1nrn muvasalat tarihleri. e a ar ın doğru bekleniyor. Köstence Kalas ve sUôt için lldncJ Kordonda FRATEl.IJ 
m gerek vapur isiml\:rı ve navlunlan halı:- Tuna llmanlan lçln yUk alacaktır. SPERCO vapur accnta.sına mllracaat 

kında acenta bir teahlıUt altına giremtt. DUROSTOR vapuru 7 temmuza dol- ediJmesl rica olunur. 

FennAI go·· zıu·· k ı· çı· n Daha r~a tafsilat a!mak için Birinci ru bekleniyor. Köstence, Kalas ve Tu- TE'LEFON : ZOM • !005 
Kordonda 152 numarada ıUMD.'iL· IZMJR MEMLEKE!' na limanlnn için ytık alacaktır. 

umum! <leniz Acentalığı Ltd. mUracaat ffAS'I' ANESI DAHIUYB STE. COMMERCİALE BULGARE suliyet kabul etmez. 

v emal Kamil Aktas. edilmesi rica olunur. MVl'AJIA.SSJSJ Dahn fazla ta(sllAt için ATATtmK 
A,ı Telefon : 4072 Mildilrlyet Muayenehane : ikinci Beyler sokak BALKAN vapuru 28 hazirana doğru caddesl 148 No.da V. l". Henry Van Der 

Bütün Gözlük ve T eferrüatı 
Baromelıolar, Jirometro, Altimetro, Pedometro. Sleronietro 

• 
i1e b6t6n ilmt ölÇWer, Optik heqey 

f.s• bala-inin en büyük gözlükçülük 

DEPOSU 

• 
Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Biiyilk Salepçioğlu haru kaqısında.. 

\. 1 . . \' ' .. ,~·~ 
. ' • • ' . ... ı) ~ ;ı, ~' , • -· 

BRJSTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• B. Omer Lütfi Bengii 

d i r 44 Senelik tecrübeli idareaile bütün mütterilerine kendisini 

sevdirmiştir.... . turlar ._.__L lda 
Otellerinde müafır kalanlar evlerindeki rahatı bu ·• nU11WU 

bütün Ege ve 17.mirliler bu otellerde buluturlar... • 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul t:tmi

Ye<:ek derecede ucuzdur ••..• 

lzmir telefon müdürlüğünden: 
1 - Kağıdı ve brtonlan idareden verilmek ıartile (2500) iki bin 

bet yüz .det telefon rehberinin yalnız basılması açık eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Muhammet bedeli ( 650) alb yüz elli lira muvakkat teminab 
( 48, 75) kırk sekiz lira yetmq be! kuruı olup eksiltmesi 1 O temmuz 
1939 pazartesi saat (15) de lzmir telefon müdürlüğü binasındaki u.
t nalına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ve kanuni vesaikle mezkUr gün ve aaatte komisyona müracaat et· 

eleri. 

Telefon : 3171 Acenta No. 25 TELEFON : 3956 Burgas ve Vama lcin hareket edeccktir.

1

Zce ve Şsı. Vapur a~ntnlığına mUraca· 
Vapurların hareket tnrilıleriyle nav- at edilmesi rica olunur. 

lun1ardak1 de~ikliklerdcn accnta me- TELEFON: %007/2008 

. SALONDA AT YARIŞLARI 

Bir aile eğlencesidir 
~···········································ı i Maaisa. Aydın, 0.bkmlr, Denld. oı 
• • : Hllfla. A.ntaı,... Alyonbrahlsar, Koe-: 
! p Yiliyetleri "' balan lça. aeentalar i • • : .......makUMl.ır. : ....................•...............•....... : 

lzMtımE HER TOTCNCCDEN ARAYINIZ .. FIATI (100) PARADUL 
UMUM DEPOSU VE &r0KACAAT YERİ: tnıta tKINCI MIHÇILAB 
No. 8 - 10 MÜSKfRAT SF.& BAY1t HÜSEYİN BAuai VE ŞEKIP 'l'tCA
RETRANESL 

Salihlide 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni Müstecir 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
man 'ın idaresinde açılmıştır 

Gazino, Lokanta, Temiz yataklar, Elektrik teıİ5ah yeniden tanzim 
edilmi§tir. Bütün ihtiyaçlara cevap verecek tertibat alınmı§br. 

Banyolarının saillfa yaphfı faydalar bütün EGE halkınca malUnıdur • 

U~VZLVK, 'l'EMİZLIK MHA2'LJK- YENi 

İDARENİN ESASLI PREHSIBJDJL 
Mefnat odalar baa7o ilo birlikte 100, bot od.ı.r 30-50 "-uft•· 

Sa(;ları dökülenlereKomoien Kanzuk n -· Jt:tMMEB ?WCA*'" ti* A wuıuu :am :wp, 

Cihazları Vebolid Saçların dökUlm ine ve- kcpek1enmesinc mAni olur. Komojen satlann kôk
lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır. Tabii renklerini 
OOzın:ız. litif bir rayihası vnrdır. Komojen Kanzuk saç eksiri nıanıf eczaDl'

lerle ıtriyat nıaiazalannda hulunur. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Ha/kapına kumaş fabrikası 

Taraftndan mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaphracağınız elbiaeler için bu mamulib tercih edin 

ft.(.~~)SATIŞ YERLERlrmJ 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

EVLER 
HASTANELER 

FABRiKALAR VE 
BiLÜMUM SINAi MUESSESELER 
KİREÇLİ SULARINIZI VEBOLiD CİllAZLARI 

İLE TASFİYE EDİNİZ .. 
BUHAR KAZAN VE KALORIFERLERINJZi 

HARAP OLMAK!'AH KURrARJHJZ 
HER TtJRı.1) İHTİYACI KARŞILIYACAK EV· 
SAFTA V E B . O L J D CİHAZLARINIZ EM· 

RİNIZE AMADEDİR .. 
2'EDİYEDE KOLAYLIK BES SENELİK garanti 
VEBOLİD LTD. ŞTi. İZMiR ŞtJBESt 
l\1imar Kemalettin caddesi No. 15 

TEl ... EFON : 2365 TELG. VEBOLİD P. K. No. '12 



SAlllPS Je ttNIASIR 

Moskova görüşmeleri çıkmazda 
nYüJıseJı Souyeı meclbl azcuından Çanofıın uPRAVDAn gazetesinde çılıan bir malıaJeslndep-» 

"Müzakerelerin Bu hali bugünkü Beynelmilel vaziyet içinde Barış dü 
manlarına cesaret vermekte, yeni taarruzlµrı teşvik etmektedir,, 

Ingiltere ile Fransa 
Sovyetler Birliği ile müsavi pakt 
yapmak arzusunda değiller mi? 

Lord Halifaks'ın nutku 
Kuvvetimize karşı 'meydan okunam 
' 'lngHtere ifti ra ve zorbalıklara boyun eğmiyecekti 

kendini tecrit etmektedir Molkova 30 (A.A) -Tu ajansı bil

diriyor: 
Almanya bizzat kendi 

Pravda gazetesi yüksek Sovyet mecli
si azasından Canofun aşağıdakl makale-

ııini neşretmektedir: 

Taarruza karıı karşılıklı yardım hak
lundaki lngiliz - Fransız - Sovyet görü~
meleri bir çıkmaza girmi~tir. Anlaşmanın 
en çabuk bir zamanda akdi hakkındaki 
Sovyct hattı hareketinin vuzuhuna rağ
men, görüşmelerin seyrinde az çok mü
him hiç bir terakki görülmemektedir. 

Bu hal, şimdiki beynelmilel v~ziyet 

içinde, çok ehemmiyetlidir ve mutaarrız
Jarla bütün barış düşmanlarına ümid ve 
cesaret vererek yeni taarruzlara teşvik 
etmektedir. Bu vaziyet karşısında şu su
al ortaya çıkıyor: Bütün pasifik millet
lerin ve barış dostlarının mesut neticesini 
.abırsızlıkla beklediği görüşmedeki bu 
geçikme ve tevkinin sebebi nedir} Dost· 
larım beni~le mutabık olmamakla bera-

Ingi! terede hava gönüUüsü delikanlılar ve kızlar 

b b d k d. f'k · · ·· 1 .. · Sovyet erkanı bir arada 
• d' B d 1 1 .1. Sunday Times gazetesi 4 Haziran ta- yetler birliğinden ynlnız Polonya için 
er, ura a en ı ı rımı ıoy emege ıc-ı 

tisar c ıyorum. u ost anm, ngı ız ve rihl" ''sh d d" ki b' d · 1 d' t .. .. . . . ı nu asın n ıyor : ve ız en garantı a mnyı arzu e ıp e -
Fransız hukumetlcrının karşılıklı hır yar- p 1 1 'it H 11 d ,__ diki · · k t' b"l d'a' • .:ı;~ c o onya, ngı ere o an aya Ailrşı me enru a ıyen ı ıne ı.,ımız ~er 

dım paktı hakkaındaki Sovyetler birliği b" ta u U ·· d h b · d'·· t k d"" t d ı t h kk d d ··ı utad d' ır arr z y zun en nr e gır ıgı a - or ev e a ın a egı , m ıp-

lle müzakereye girişmekle Avrupada ta- dirde kendisine yardım etmeğe muvn- lomatik münasebetlerimiz bile mevcud 
uruza karşı kuvvetli bir mania tesisini fakat eylemiştir. Diğer taraftan lngilte- olmıyan Hollanda ve Isviçre hakkında 
ıiddctlc arzu ettikleri kanaatindedirler.. re de, Polonya Danzig ve Litvanyaya vu- da garanti istemesine mani olmamakta-
Ben ise lngiliz ve Fransız hükümetlerinin kubulacak bir taarruz yüzünden harbe dır. · 
Sovyetler birliği ile müsavi bir pakd akdi sUrüklendiği takdirde kendisine yar_ Bütün bunlar gösteriyor ki, ngilizler 
arzuşunda olmadıkları kanaatindeyim ve dım etmece muvafakat eylemiştir.> Bütün bunlar gösteriyor ki, lngllizlcr 
bunu vakıalarla iııbata çalışacağım, Kcn- Bundan §U netice çıkmaktadır: Po _ vilik ve mütekabiliyet esasına dayanan 
di kendine hürmeti olan bir devletin mu· lonya ve bUyük BrHanya Litvanya ve bir pakt değil, bütün yükü Sovyetler 
vafakat edebilecqi yegane pakt ise mü- Hollandayı aynı zamanda garanti et_ birliğinin yükleneceği bir pakt akdini 
ıavi bir pakttır ve itte görüşmelerin bu mektedirlcr. Litvanya ile Hollandanın arzu ediyorlar. Fakat kendine hürmeti 
günkü vaziyetinin yegAne sebebi de bu- olan ve ateşten kestaneyi başkaları va-bu iki taraflı garanti hakkında fikirlc-
clur. rine müracaat edildiğinden haberdar sıtasiyle çıkarmak arzusunda bulunan 

Bahsettiğim vakıalar nelerdir?. Keli- kimselerin elinde oyuncak olmak iste-

menin vazih mlnasile yani 15 nisan ta· 
rihli lngiliz teklifleri bize veril.Iiği an· 
danberi yapılan lngiliz - Sovyet görü§· 

meleri 75 ıündenberi devam etmekte
dir. Sovyet hülı:ilmetinin bu müddet zar-

değilim. Bundan b~ka, bildiğime göre, 
miyen hiç bir memleket buna muvafa

Hollanda ve Litvanya böyle bir şeyi in-
kdr etmektedirler. kat etıniyecektir. Kuvveti, iktidarı ve 

haysiyet ve vekarı bütUn dünyaya ma
Daha geçenlerde Polonya hariciye na- IO.m olan Sovyetler birliği ise böyle bir 

zırı Beck bir Fransız gazetecisine ver- pakta muvafakat edemez. 
diği beyanatta, Polonyanın Sovyetler Bana öyle geliyor ki, Fransızlar ve 

hnda muhtelif projelere cevap vermek birliv• d h h · bir 1 
gın en er angı an aşma veya Ingilizler Sovyetler birliği tarafından 

için 16 gün ıeçmesi icabetmif olmasına garanti istemediğini ve iki memleket kabul edilebilir hakiki bir pakt değil, 
mukabil, lngiliz ve Franınzlar tavik ve ta- arasında ahiren akdedilen ticaret anlaş- sadece efkarı umumiyeleri önünde g(i
allülle 59 gün geçirmjılerdir. Bu vaziyet masının kendisini tamamen tatmin etil- ya Sovyetler birliğinin iUlMgirliliğini 
içinde müzakerelerin ağırlığından kim ğini sarih olarak bildirmiştir, gösterecek müzakereler mevcut olınası
mesuldür' Kaldı ki mutasavver lngiliz - imdi, Polonyanm hattı harekeli ile Uç nı ve rnUtearrizlerle bir muameleye doğ
Fransız - Sovyet anlaşmasına benziycn Baltık devletinin hattı hareketi arasın- ru yolun kolaylaşmasını arzu ediyorlar. 
beynelmilel karşılıklı yardım paktlan ak- da ne fark vardır? Hiç. Bununla beraber önUmUzde geçecek gilnler bunun böyle 
dini istediği zaman, ayni lngilterenin Tür- bu vaziyet İngiltere ile Fransanın Sov- olmadığını gösterecektir. 
kiye ve Polonya ile çok kısa müddetler 

- BAŞTARAFl 1 İNCİ SAHİFEDE -

nu ehemmiyetle kaydetmiş ve Ingiliz 
milletinin kendi istirahatini ve icap eder
se hayatını seve seve ne gibi bir maksat
la feda edeceğini bilmek arzusunda bu
lunduğunu söylem~. 

Lord Halifaks, sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Milli müdafaa hususunda sarfetmekte 
olduğumuz gayretin bugüne kadar em
sali görülmemiştir. Deniz ve hava kuv
vetlerimize artık meydan okunulamaz. 
Ordu, henUz kUçilk olmakla beraber ge
rek bizzat kendi hlirriyeümizi ve gerek 
diğer milletlerin hürriyetini müdafaa 
kudretini haizdir. Fakat bunlar ancak 
taaıTUza karşı harekete getirilecektir. 
Ve Ingiltere yeni bir taarruz takdirinde 
girişmiş olduğu taahhütleri yerine getir
mek tizere kuvvetlerinin tamamını kul
lanmaya katiycn azmetmiş bulunuyor. 

Enternasyonal felsefeleri bizimkine 
uymıynn memleketlerde lngilterenin 
hattı hareketine dair yapılan tefsirler 
yanlıştır. Ve bu tefsirleri yapanlar da 
bunu pekfilA biliyorlar. 

Bunu Ingiltere pektUA görüyor. Ve 
kC'Za daha uzak yerlerde bulunan va -
tandaşlarnnıza karşı yapılan hakaretleri 
de görüyoruz. lngiltere ne iftiralar ne 
de zorbalıklar önünde boyun eğmiye
cektir. Büyük Britanya milletine karşı 
yapılacak her harekeıt, her meydan oku-

içinde paktlar akdettiği görülür. Bundan 
ıu netice çıkar: lngiltere, Türkiye ve Po
lonya ile pakt akdini arzu edince görüş· 
melerin aüratle inkişafını temin etmesini 
de bilmiştir. Sovyetler birliği ile olan mÜ· 
;uıkerelerin mütemadiyen tavik edilmesi 
ve kabul edilmiyecek tekilde gecikmesi 
bizi şu sual karoıııında bulundurmaktadır: 

lngilterenin talebi •• • 
uzerıne 

Böyle bir politikanın esasında acaba ne· 
ler bulunuyor: Bir barış cephesi temini 
için kat'i emel mi, yoksa bu görüımelerin 
mevcudiyetinden ve uzamasından istifa
de ederek bir pasifik devletler cephesi 
ihdası davaaile hiç bir alakası olmıyan 
başka hedefler mi) Fransız ve lngüiz 
hükümetlerinin ııun'i zorluklar vücuda 
getirmekte ve bir taraftan Franııa ve ln
giltere hükümetleri ve diğer taraftan hüs
nüniyet ve samimi maksatlarla hareket 
edildiği takdirde hiç teahhürsüz ve ta
vizsiz halledilebilecek olan ciddi ihtiüıf
lar mevcudiyeti hissini hUsıl etmekte ol
dukları için böyle bir sual bilhassa or
Uıya çıkmaktadır. Meseli\ malOm oldu
ğu üzere bu müzakerelerde sun'i olarak 
ihdas edilen bir cZaif nokta> Letonya, 
Estonya ve Finlandiyaya üç taraflı yar
dım ve garanti meselesidir. Bu devlet
lerin bu garantiyi arzu etmeôiklerinin 
ve işte Sovyet tekliflerinin kabulüne bu 
halin mfini olrnaktn bulunduğunun ileri 
süriilmesi hiç şüphesiz yerinde değildir. 
Ve ancak müzakereleri akim bırakmak 
maksadiyle i klile matuf olabilir. 

Her halde, öyle vakıfllar biliyoruz ki, 
mesela Ingiltere şu veya bu memleketi 
garanti etmek istediği zaman, bizzat bu 
memleketlerin garanti istemelerini bek: 
lemeden bu garantiyi vermek için mü -
nasip yol ve çareler bulmaktadır. 

Japonlar Tiençin' e yapacakları hücu
mu şinıdilik tehir etmişler 

Tôliyo 30 (ö.R) - Yan resmi habere 
göre Japon bahri makamları, lngiliz ma

kamlarının talebi üzerine Fuçeu limanı
na yapacakları hücumu tehir etmişler-
dir. Japonların Beş şehrinin ağzında bir 
baraj tesisine başladıkları bir aırada 
Fuçeu limanını terketmiş olan iki Ingi

liz destroyeri şehirde kalmış olan bir 
çok Ingiliz tebaasını Uıhüye için yeniden 
geleceklerini bildirmişlerdir. Japon oto
ritefori bu tahliye tamam oluncaya ka
dar beklemeği kabul etmişlerdir. Ven
şeuda hiç bir ecnebi gemisi kalmamıştır. 
Svateudan bildirildiğine göre buraya 
çıkarılmış olan Japon ihraç kuvveti Sva
tcunun 30 kilometre şimalinde Tanghn
yı zaptetmişlerdir. 

Paris 30 (ö.R) - Tokyodan gelen 
bir telgrafa nazaran Tiyençin meselesi
nin halli için Tokyoda müzakerelerin 
açılması sebebiyle gerginliğin bir mik -
tar azalml§ gibi görünürken diğer taraf
tan askeri mehafil ve bir kısım gazete
ler uzlaşma kabul etmez vaziyetlerini 
gittikçe artırıyorlar. 

Tokyo 30 (A.A) - Asabi gaz.etcsine 
göre, hariciye nazın Arita Tiyençin ıö-

Çin gençlerini milli müdafaaya hazırlayan bir t:atanpen>er 
rii§nıelerinc iştirak etmiyecektir. Bu gö-l Sotomatsa iştirak edecektir. 
rüşmelere Çinde Japonyanın fevkalade BütUn gazeteler, görüşmelerin yalnu 
murahhası tayin edilmek U.re olan mevzii Tlyençin metelelerine dejil, Ilı· 

ma onu daha ziyade birleştirir ve onun nal srihada hem de müstemleke 
a:z.rnini bir kat dalıa artınr. lngiliz :nille- da kat'i muvaffakıyet ihtimalleriyle 
ti, eski prensiplerinden kaüyen vazBeç- zakere etmek vaziyetinde buluna 
miyeccltür. Buna karar vermiştir. ler. 

Evveli\ tecavüı.Un yolunu kesmeye MUstemlekeler artık bugün m 
azınetmiş bulunuyoruz. Bunun içindir ran zenginlik kaynağı ve iskln 
ki, müşterek tehlikeye ltarşı koymak kalnrı olarak tel!kld edilmiyorlar. 
için diğer milletlere iltihak ettik. kaddes medenileştirmek vazifesi> 

Bizim bu hattı hareketimiz Almanya- galebe çalml§tır. Her türlU milıı1tdlll 
nın ve Italyanın çenber lçiı!e alırunaııı siyasetinin nihai hedefi muhtu bit 
suretinde te&lr edildi. Şunu kaydede- kümet olmalıdır. Yakın veya uzak 
rim ki, Almanya bizzat kendi kendisini altlkadar milletlerin kendi i§lerini 
tecrid etmektedir. Bunu, ekonomi saha- kendileri görebilecek iktidarda 
ıında otarşi. siyaset sahasında en~ler rına nazaran bu olmalıdır. 
uyandıran hattı hareketi, ve kültür sa- Bu hususta, milletler anlafmca, 
basında da l?'kçılığı ile yapmaktadır., temleke toprakları dünya zç 
Almanyanın bu infirad vaziyetinin de- nin müştereken işletilmesine sittilrt' 
vam edip etmemesi Almanyanın kendi l tan bir kuvvetle himıet edebilir. 'V• 
elindedir. Çünkü işbirliği siyasetiyle her. takdirde siyasi cihetten olduğu pbl 
An buna nihayet vermek milmkündür. nomik cihetten de daha ileri ıırltı ... ,. 

cHayat sahası> meselesi yeni toprak- açık kapı prensibi de dahil olmak 
lar ilhakı suretiyle halledilemez. Bu me- re bugün manda altında bulunan 
sele, ancak, daha kJyasetli dahili bir ni- raklarda tatbik olunan prensipleri!ll 
zam ile ve harici münasebatın eyileşti- nişletmeye Amade olacağız. 
rilmesiyle halledilebilir. Komşuların is- Fakat. milletler cidden bir hal 
tikWin1 ortadan kaldırmak tamamiyle varmayı arzu etmezlerse, mn,_..ıc.I' 
aksi bir netice verir. Bu yolda, tatbik eyilikten ziyade fenalık yapar. 
olunacak chayat sahasu nı biz redde- )erin dost bir memleketi takbih 
diyoruz. Esasen, Almanya, nüfusunun 
fazlalığını da iddia edemez. ÇUnkU Çe
koslovakyadan, Hollandadan, Italyan en
dUstri ve ziraat işçileri getiriyor. 

ve Ingiliz siyasetine karşı çirkin 
lar yayan memleketlerle mllzak_. 
kAnı yoktur. Eğer bu :tihniyetin 
başka bir şey kaim olursa, lngillz 

lktisaden milletler birbirine o kadar rneti, diğerleriyle işbirliği. ederek 
bağlıdır ki, hiç bir millet komşularının günkü siyasi ve ikbsadt emnl 
zararına olarak her hangi blr i~tifade bir nihayet vermek çarelerini 
temin edemez. Almanya, ekonomık me- mak hususunda elinden geleni y 
selelerinl infirad vaziyetinde hallede - hazırdır. 
miyecektir. Bu ancak ticaret hürriyeti · Lo d Halli ks illetl cem1y 
genişleUldiği takdirde mUrnkUn olab~ - r a .' . m er . . 
lir I birliY-· k da ,.1., b. sah muva{fakıyetsWığı sebeb.lerını 

. ş 6 1 o a r ge"'"i ır a arze- tükte ··zı · ·· ı cıev.-
d ki b··ı·· mill ti h t ah e n sonra so enne şoy e er , u un e ere, c aya s ası> 

1 
..,.;.,..; 

terimlnln tazammun ettiği her hususu e .. ~ ... r: 
ihtiva edecek vüsatte bir ekonomik ha- TeşekkUl etmekte olan mınta~ 
yat imkAnını venneye milstaittir. 

Bu suretle ne Almanya, ne de Italya 
kendi emniyetleri için korkmalarına ma
hal kalmaz. Fakat, böyle bir milletler 
c!miası ne kuvvet ne de zorbalık korku-
su içinde yaşıyan bir alem üzerine ku
rulamaz. 

Urnumt blr anlaşmaya varılmak ıste
nildiği iddia olunamaz, eğer böyle bir an
laşma harp hazırlıklarının azaltılmasiylc 
garanti edilemez .. Kuvvet nazariyesi her 
tUrlü anlaşma yolunu kapar ve dünya
yı kin ve hasetle doldurur. Eğer, bu na-

zariye bir tarafa bırakılacak olursa mu
nllakta bulunan meseleler kolaylıkla 

halledilebilir. BugUnkil silMılanma gay
retleri umumi kaynakların inkişafına 

sarfodilse milletlerde herkesin nef'ine 
·olarak müşt.erek çalışma arzusu uyanır 
ve milletler gcı·ek siyasi metalibatı ge
rek iktısadi müşkülatı hem enternasyo-

giltcTenin Çindeki umumi siyasetine ta
all Qk edeceğini yazıyorlar 

Londra SO (ö.R} - Tokyodan bildi
rildiğine göre Tiyençin meselesinin hal
li için mUzakereler Cuma gUntl b8.§lıya

caktır. Fuçeu açık limanındaki İngiliz
leri himaye için buraya Ingi]lz bahriye--
Uleri ~lmJfbr. 

laşmalar sistemi belki de daha eJl 
sistemin tohumunu atacaktır. ınadl' 
yaseti yanyana giden iki esasa 
Biri, zorbalığa karşı koymak, 
dünyaya mtisbet bir yapıcılık ve 
çuluk eseri temin eylemek. Kani 
sak ki, diğerlerinin de dilşUnceterl 
zim düşüncelerimiz gibidir, o 
müstemlekeler, iptidai maddeler, 
ret maniaları hnyat sahası ve · 
tahdidi meselelerini tedkik ede 

Fakat, bugün vaziyet hiçte böyle 
dir. Bugün yapacağımız ilk iş, 
karşı koymaktır. Hiç bir kimseıı!Ja 
hususta yanlış bir zehaba kap 
için bu ciheti bütün -enerjimle ve 
rniyetle kaydetmek isterim. Ve ete' 
nün birinde dünyaya emniyet 
bir anlnşmaya zorlukların hal ve 
yesine varabileceksek, bu şifahi 
hütlerdC'tl. daha sağlam bir esasa 

etmelidir. Her iki taraf tan da 
şekilde hususnt teati olunmalıdır· 
kü, basit teminata karşı müsbet 1ıil' 
teati olunamaz. 

Binaerialeyh, şuna emin o~ 
en aziz şeylerimizin hem bizzat 
hem de diğerleri için vlkayeti 
kendimize, hepimizin şahsi h" ,......,.r 

kuvvetine ve onu müdafaam 

Jııail"'ar. 


