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Günü ıeçmif nüıhalar (25) kmuttur. 

T E L E f O N : 2691 
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Üin miinderecabndaıı gazetemiz meauliyet kabul ebnez. 

il 

Cümhııriyetin "e Cümhmiyet eseTinin 'bekçüi, sabahları çıkar ıiytı!i gazetedir 

Irakta sulama isleri 
~ 

Londra 19 ( ö.R) - lrakda Ramadiyede 
yapılacak 900 bin İngiliz liralık lrva mu
kave1eai bir İngiliz ıirketile aktedilmİ§tir. 

Yeni~ Matbaasında Buılnalfbr. 

1 

Büyük An alya kanalı dün açıldı 
kıymetli • 

eserı olan Vakıflar idaresinin 

Bu büyük kanal Antalya 
için yeni hayatkaynağıoldu 

---~---

Ayrıca 
-t?-

rı n tal yada demircilet 
çarşısının da açılma 

töreni yapıldı 
-~-

Antalya, 19 (Hususi) - Dün akşam 
Afyon - İsparta - Burdur yoliyle şehri
lltize gelen Ziraat vekili B. Muhlis Erk
rnenin riyasetindeki heyet.. vali, parti ve 
hUkümct erkfuıı, büyük bir halle kala
balığı ile istikbal edilmişlerdir. Misafir-
1eti.ni esasen beklemekte olan Antalya 
halkı, vilayetleri için çok hayırlı işin 
•çılış törenini yapacak olan heyete karşı 
COşkun sevinç hislerini izhar etmişlerdir. 
Şehir bayraklarla donatılmıştır. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

----.f:r"---
1'eclCIPI yollarını açan 
,,,,. lılll1Pefflf'-

HAİKi OCAKOOLU 

Türkku§U motörlü tayyare kampında çalışmalar 

- YAZISI 6 cı SAYFADA -

Gençler 
Askerlik 
Kampında 

--.tr-
- YAZISI 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Londra 19 (ö.R) - Vnrşovadan bil
diriliyor: lngiliz deniz aşırı kuvvetleri 
umumi müfettişi general Ayronsayd, 
Polonya baş kumandanı Mareşal Ridz 
Smigli ile Varşovada iki saat görüşmüş
tür. Hariciye nazırı albay Bek te mu
haverelere iştirak etmiştir. 

Bunu müteakip, sayfiyesinden sureti 
mahsusada dönen reisicümhur Mosiski 
tarafından Ingiliz generali şerefine bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. Ingiliz masla
hatgüzarı bu akşam general Ayronsayd 
şerefine bir ziyafet verecek ve Mareşal 
Ridz Smigli davetliler arasında buluna~ 
caktır. 

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

Mustafa Nafizle 

Hasbihal 
f z,mirin bu maruf ve 
aevilen tüccarı ha
yatını anlatıyor 

.,,. mecidiyeyi llef'e• 
de IJulmaıı diye ota· 
rap hüngür hüngür 
ağlamağa IJaıladan.. 

---··---
Mustafa Nafiz 

diyor ki: 

Bir erfıefı, gençlllı ita· 
yatını serazat geçir· 
nıeden e11lennıenıelL 

(Yazısı iç sahi{ el erimizde) 

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

ıf ransız Askeri heyeti ile 
müzakere devam ediyor 
Misafir Fransız heyeti şerefine Orge

neral Asım Gündüz Ankarapa
lasta bir ziyafet verdi 

iz mir Polisi 
Sabıkalı ve meşhur bir hırsız ve do
landırıcı kadını şiddetle aramaktadır 

40 bin liralık apartman 
Ve güzel bir kız vaadı ile evden 500 liralık 

mücevher ve evin küçük oğlunu da 
çalarak lzmire gelmiş. ~ 

- YAZISI 6 cı SAYFADA -

Şehirden Çehf'eler : 39 

Kağıt tüccarı B. Nafiz Muıtafa Delen 
Ticaretin pehlivanı Izmirde çoktur. {Nice papelleri tutup atar kasaya 
Vel41cm (Nafiz Deleft) in emsali voktur Sonra döner der 1--..i eyvah metelikyoktv 
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TARiHi ROMAN Y AZ AN : Şahin AKDUMAN 

28-
/şte gece yarısı köşemde heyecanla bek

lerken kapıyı açtılar. Birdenbire 
kaşımda baban Mehmet beyi gSrdiim 

... ti............._ • ...,. . ._, _, 
YENi ASIR 

Kemal paşada 
-*

Köylüler Kızılayın 
yardımını istemediler 

LE • 
1 

Tahmil işleri hakkında 

Deniz kontrol heyeti 
bazı kararlar aldı 

Derdi 
Anlamak 
redavi yollarını açan 
bir Jııwue"ir-

- BAŞTABAFI 1 İNCİ S.AHiFEDE -
sonra da :zorluğu yenmek için cesaretle 
üzerine yürünmesine ihtiyaç vardır. 

Bu itibarla Şflradan alınacak netice
lerin bu bakımdan hususi bir ehcııuDJ. 
yeti hAiz bulunduğunu kabw eylemek 
lhundır. 

Kemalpaşa mıntakasındaki bağların 

ve zeytiriliklerin zaran kat'i surette tes
bit edilmiş ve bağcılık ista.5yonu tara-
fındruı hazırlnnnn rapor dUn vilayete Maarif \'ekilimiz, m.aarifim.izdeki 

Deniz kontrol heyeti tahmil, tahliye sına Ylllla§ık bağlı veya yanaşık bağlı ahcnksWiktcn bahsederken deınişlc.rdir 
verilmi~. işleriyle şatlardan denize dii§ecek eşya- olmayıp açıkta bulunan şatlara her han- ki .. 

Kızılay mUfcttişi B. Baha tarafından 
Kemalp:ışn mıntnknsında yapılan tetkik- nın çıkarılması ve deniz amelesinin ça- gi bir şekilde inip gitmek suretiyle ih- nBeıı, mnarifimizde ahenk meselesini 

Izbandut gı"bi korkunç bir kılıkta, f" .. nakkale ve boğaz lafıni duyar k'" lışmaları hakkında bazı kararlar almış- tilatat yapmasının ve şat amelesi gibi ..... a davalnrunızd .... b"ır"ı biJiyorum .. Gc-
~ ler de neticelenmiştir. Kemalpaşa oy- -· .... 

iri yapılı iki dnm... Bunlardan biri duymaz canım ağzıma geldi ... Birden IUleri ekmeğe muhtaç olmadıklannı, tır. Bu kararları aynı:n yazıyoruz: karaya çıkma~ m~'ine karar ve- rck maarif Şftnısı dolayısiyle aldığımız 
büyük bir fener, öteki de genişçe bir bire buradan kurtulmak ve eski hür- ancak borçlannın tecili ve yeniden is- Izmir limanı dahilinde şat üzerinde Bu meınnuıyctler hilfıfına hareket raporlar gerek şnhsi görüş ve duyuşla· 
tepsi. tacııyordu... Fenerden intisa. r riyetime kavuşmak hülyalarına ka- çalışan deniz amclelcrinin her hangi bir edenler Türk ceza kanununun 526 ıncı nnı ve ~iha ... et te""'düf ettigvimiz \'nkW· 

~ tikrnz verilmesi için hükümetin koope- -• .,.. 
eden kuvvetli bir ziya mezann içini pılmı§tım ..• Hemen onun ellerine sa· ratiflere ve Ziraat Bankasına emir ver- sebeple olursa olsun deniz inzibatiylc maddesi mucibince ceza göreceklerclir. lnr bWlun aksini ihsas edecek mahiyet· 
baştan başa aydınlatmıştı •.. Bu ıııaye- nlıp: meslni istemektedirler. Vergi borçlan- alakadar makamların birinden tahıiıi rilmiştir. tcdir .. İlk öğretim mensuplamım, ken
de yanıma gelc'1 bu iki herifi ve içine - Yoldaş dedim... Ali Çelebinin nın tecili için do tcşebbUsata g~lş- müsaade alınmadıkça vapurlara sebepli Liman ve körfez dahilinde bilumum diJcrine gelen çocukların aile muhitle· 
atıldığım yeri bütün killeri ve çiz· bana karşı oynadığı oyunu biliyor- veya sebepsiz ginneleri menedilmiştir. sefa1nden tahmil ve tahliye esasında rindcn şikayet ediyorlar ve muvaffakı· 

k B 
. d tir. Şatlan vapurlara bağlamak veya çöz- denize düŞcn veya atılan eşyanın liman 

gilerile nrtık tamamile seçmiştim... sun •••• Gemimi ya tı. enı soy u so- __ yetlerindeki eksiği okul dışına ve önce· 

b 
. v • d' B""t"' . l . . 1. mek için mecburiyet hfuııl olduğunda makamatı resmiyesinden tahriri mUsaa- sın· e atfcdı"yorlar. 0 _._ okul 0 •• gr .. ebne-'•.,._ 

Mezar sandığım bu yer, ir gemı- gana çevır ı. .. u un csır erımı e ım- Vaıı·nı· n. tetkı·kterı· ı }fika.1-.. d n1 dık k k . ""' w ... -Lel d ld B' k d 1 b şat çımacılarının vapur ara, a wu.· ı e ınma ça tırmı ' anca, ip, zencır, l'İ ilk okullnrdan gelen ,.ocuklann zaif 
nin ambannda, ekseriya tehli~ i en 8 1••• ır ço 8 am anmı ve u muhafaza ve polis memurunun şifahi kepçe ve sair hususi aletlerle sürtme ve ~ 
mahpusların konulduğu dar ve mah- arada kardeşim Osmam da öldürttü. rütün ame!elerinin müsaadesi veya nezareti olmadıkça, gir- tarama suretiyle çıkarılması memnudur. olduklnrını söyliyorlnr. Lise muallimlc-

fu b k ·a· ş· d" burada bı·r csı·r b'r hk"'" ri ayni şikfı,.·cti, Orta okula yükleti .. ·or-
z ir amara ı ı... ım ı • 1 ma um dUe .. leri tets.iL ed·il~I" melerinin mcn'ine ve mecburiyet halin- Yine müsaade ile icrayı sanat edecek " 

ilci h f 
. · d · K H H " tnr. Üniversite \ 'C yüksek mektepler ile 

Fener ve tepsi taşıyan bu · · eri vazıyetın eyım.. VnU B. Ethem Aykut, refakatinde ik- de vapurln ithnlAt edilen salon gilmrUğU bu kabil deniz esnafının denizden çıka-
eh eba lm 

· Al' Çel b" h ·· · · l d v liseden gelen çocuklamnızm şu ve bu 
ise, c ennem z nisi o ayıp, ışte ı e ı en uz ıyı oma ıgımı tısat UdUrU B K ~-., E knf ınildil- nezaretinden g""crek şata dönmesine 

1 

racağı eşyayı en yakın muhafaza me-d .. · · be · b d 1 k ın • ernw ve v -:ı noktnlardaki kuvvctsiiliğinde ısrar edl· 
bizim gibi elli, ayaklı insan idiler •.. san ı~ ı~ın ~ı ura ~v~ ~ -~yuy?r. ril Esat SerezU olduğu halde Evkafın karar verilmiştir. rnurlnrına bildirmekle beraber bu me- yorJar. İlk okula giren çocuğun içinde 
üstlerinde ta ıdıkları kıyafet, bunla- Sıhhatımın yerme geldıgını ogrenın- Sulu mczarlıktnki tütlin deposunda tct- Keza Izmir llmanı dahilinde vapur murun nezareti altında limnn riyasetine 
nn korsan gemilerinde çalışan taife- ce ayağı~a tekra.r .o forsa zencirini kikat y P ............ v li bUtün tesisntı göz- içinde çalışan amelelerin vapur borda-' teslimi mecburidir. yaşadığı dnr muhitte b:ışlıyan bu şildi· ak - .. ""'i.06 yet gailesi, burada kapanmış gibi ıörU· 
lerden olduklarını anlatıyordu... t tırtacagına emınım .. · den geçirmiş ve tütün ameleleriyle u:ıun --------------- ııür.. Fakat aldanmamalıdır.. Çünkil 

Demek bir az evvel zannettiğim Senin bana ncıdığını ve beni sev- mUddet gö~rck ç31ışmrı.ları ve ihti- Fuarda devlet pavyonları üniversitenin ve yübck mektebin ver· 
gibi öteki dünyayı boylamış değil~ diğini ~örüyorum ... Buradan kurtul- ynçlnrı hakkında ınalnın.ot almıştır. diği mezundan da bizzat hayat şikayet 
dim .•. işte anlaşıbyor ki hala ağ maklığım için bana yardım etmek Vali, Evkafın diğer akaratmı da göz- ediyor.• 
idim... ister misin~... den geçirecektir. s • • t b• Bay Hasan Ali Yüc:el södcrinin diğer 

Buna eevinmek mi, yoksa teessüf -Elinıdenrtelenbirşeysehemen Vakıflar idaresinin SUt damlası ya· ergı sarayı ınşaa ) ır bir yeriAdo ilk tabsiliD köylerde ve şo-
etmek mi lbımgeleceğini o dakika- yapanm diye söz verdi... nındaki arsnsındn bazı binalar inşa odl- lıiderde aksıyan ta.raf1annı da uzwa 
da, derhal tayin edemedim .... içinde İşte o zaman ona anlattım evlat ... lecektir. Bunlonn esaslan hazırlanmak- haylı• 

1
• lerledı• uzaclı)'a hah eyledikten sonra hususi 

bulunduğum vaziyet ölümden daha &ban, Gelibolu Sancak beyi Meh· ttıdır. Arsanın etı"afına ihata duvarı çe- muhnseMlerin bu mali bakımdan ilk 
dehşetli, daha ağır idi... met beyin en sevgili bir arkadaşım kilmesi ve tretuvarlanrun yapılın sı için tahsil masraflarını kaqı1amakta çektik• 

intihar kasdiyle kafamı küreğe olduğunu ve beni kardeşi gibi sevdi- tahsisat gelmiştir. teri zorluklara işaret oylomiş, devlet 
çarpıp dağıtma~ uğraştıiım halde, ğini,cğervaziyetimiveburadaoldu- -•- iş Bankası pavyonu yeniden yapılıyor. Diğer yardımı lüzumu üECrindeehcmmiyctJe 

ite kendimi öldürmeğe muktedir ğumu ona haber verirse Mehmet be- VALİ AVİNİMİZ pavyonlarda dekor işlerine başlandı duroıuş, hiç bir ihtiyaca ce\'•P vereuıi· 
olamamıştım ••• Gemimi kaybetmiş yin gelip beni mutlaka kurtaracağını GJELİYOR - yen orta okul ve liseJcrin vaziyetini de 

ıed V b 
Funr hazırlıkları artık son luziyle de-

1 

sında bir. hususiyet taşımaktadır. Ro- ·ı • d --•· -sı ı · .,» ı de t 
ve güzel Margaritayı elimden kaçır- söy im. .. e u işi yapmasını ona İzmir vali muavinliğine tayin edilen 1 avc e en;ö l>V~ erıne 'r"Y o vnm e • 

k 
vam etmektedir. Sergi sarayının ön cep-- manya pavyonunun çatısı ik.ııuıl edilmiş- i ti 

mıştım •.• Ali Celebi denilen o insaf- abul ettirdim... llnlıkcsir vali muavini B. Emin Kiris bu m Ş r: 
O 1 b 

hesi inşnatı ikmal edilmişfü. Bu hafta ür. Fransız ve Italyan pavyonları da bu n· d ta k 1 -·-1---· b" ta 
sız, zalim herifin elinde, hala esir bu- gece, gön ümde irdenbire pey- akşam Balıkcsiı·don gelecek \'e yarın sa- ız e or o u , mc;ı;umnrllll ır • 
Junuyordum... da olan kurtulmak eevinciyle, gözü· hah yeni , ,az.ifeslnc başlıyacaktır. vitrinlerin yerlerine konmasına başla- ay sonunda ikmal edilmiş olacaktır. mftan umumi bayata bazırlaıwikla be-

. nacaktır. Sergi sarayının (A) parselinin h ı·- t ft ı· ı ı k 
Tepsiyi getiren adam onu yanıma me uyku girmedi.. . AV TEZKERELE 1 Iş bankası pavyonu inşaatına devam ra er 'ıger ara an ıse ere ve mes e 

zemini en kısa bir zamanda ikmal olu- olrullnnna ,.ermektedir. İlk okuldan ve· 
bırakb ... Bunun içinde büyük bir taa Parlak kuruntular içinde karanlık Yeni av mevsimi ağustos ayının birin- narak Almnnyndan gelen eşyalar yerine edilmektedir. Geçen seneki pavyon ye-
c;orba ve koca bir omun ekmek bu- köşemde sayıklıyordum ... Birdenbire cl gününden fübaron ba~lıyacağındluı yerleştirilecektlr. Sergi sarayının (A) rinde gayet cazip bir pavyon yaptırıl- ;:.ı:~::ııeı:i~::ıe=: :~:9: 
lunuyordu .•. Ve onu yere koymasını denize zencir ahlmaktan hasıl olan villlyetin emriyle dünden itibaren nv patl!eli tamamen Almanya adına kiralan- maktadır. inhisarlar pavyonuna blr bira 'erin orta okul veya liso gibi umumi 
müteakip bana dedi ki: bir takım gürültüler, sesler duydum .. tezkcrclcrlnln tebdiline başlanmıştır ' ml§tır. Burada teşhir edilmek Uzere 35 kısmı ill\ve edilmektedir. kültilr mlles lerinl kendilerme çık 

- Nası~ yoldaş) •.• Aklın başına Ve geminin artık sallanmadığını, sa- ba~erel~r ~.1m.~ye t:adar old~. ~bl ~lmnn firmasının ~alan gelmiştiı-. B. Vakıflar pavyonunda inşaat kıSmen bulmaları ne kadar Uzrm diler el· 

ld. · '\ t t ba t" d" bit bir vaziyette yerinde durdug" unu anenın üstundeki av vergılen a- ve C. parsellcrının' · de r:ıtı1 -rı Uz--ı-de ikmal edil"''" ve espiratörler, reftektör-ge ı mır... § e sana çor ge ır ım.. . . r- Ml u.cu.ı. ~ 1ıctfcn istidat ve kabiliyetlerine en uy· 
Had" bak 1 B" · becl · fnrkettim ircsındcn verilmektedir. çalı-•~ ... ktadır. lcr ilAve ecUlnılştlr. Bu hnfta vakıflar ı -~ ı a ım.. . ır az ıç, enıne ..• Av nesillerimizin üremesi için avcilı- i&&O~- ~n o nn mflt~evvı meslek okulların· 
kuvvet gelsin ... Tam dört ~ündür Artık, §Üphe yok. .• Gemi Çanak- 21000 liraya inşa edilmekte olan Ro- payYonundn dekorasyon işlerine baş- dan biri.ne rirmck imkônma malik ol· 
ölü n-ibi yattın ... Biz ahret uykuauna kaleye gelmiş bulunuyordu ... Bütün ğıd ntlynsak ~ildiği sebkil'x rnıntakn~ın hu- manya pavyonu, devlet pavyonları ara- lıuıacaktır. ma1arı da 0 kadar zaruri4ir. Halbuki 

d 1 
.. v b. ·• ı ·· ff k u arını gostcren rer cetveı. orman 

a clıgını sandık ••• Fakat işte !i(Örüyo- gece uyumaga ır turu muva a ba "h disli-· ~~-k 1 lllştlr'l memleketimizde ilk okulu bitirenler lçİll 
l d S bah d :ı:. d l şmu en gınce ~ ere ere ı · y b• d ) d rum ki daha sıfırı tüketmemişsin... O a~a ım •.. a a Oc;fU a mı~ım. mektedJr. aman ır o an ırıcı de, orta okullardan m«mm olanlar lçİ1I 

Hadi davran bakalım... Öğleyin bana yemek getirdiler. Geçen sene olduğu gibi bu seııo d'ruıl do istidat ve kabili7etlerini meslek 
Bana yiyecek getiren bu adamın Fakat yemeği Retiren, Mehmet beye vilnyet av komisyonunun ittihın etUği okullarmda inkişaf ettirmek: lmkinl 

8Özlerinde halime acıdığını ima eden Vaziyetimi bildirecek olan geffilCI mühim kararlar sayesinde gerek avcılıM s- org-u haA kı· mı· nı· n bog"' a- kUÇtlk bir Wsbcttc m VCUttUl'. tık okul• 
bir mana sezer gibi oldum... arkadaşım değildi... ğın ~c;afı ve gerek nv nesillerirni7ln dan çıkanlar, kendi kabiliyetlerini ve 

Yerimden kalkmak istedim ..• Fa- Vakit geçtikçe telaş ve endiseırı de Uremesi mümkün olacaktır. llluhitl inin icaplanna göre intisap eclC" 
kat ne mümkün... Kalkmağa değil, o nisbette arbyordu... Akşamı dar O D A L A R ı k • t d • cckleri m lck için bm:ulaııabilec:ekleri 
k d ak t. zına sarı ma ıs e 1 t, ticaret, ziraat ve daha sair~ ıpır anın için bile bende mecal e tım .. · Kongresine hazırlık lck okullnrından birine cirme lırık8nını 
yoktu... Yemek getirenle arkadaşı Akşam Üstü, elinde yemek tepsi- Sonbaharda Ankarada toplanacak olan bulamayınca tnhsillerini biraz daha 
kalkmağa muktedir olamıyacağtmı siyle onun yanım~ geldiğini görür Tilrkiye ticaret ve sanayi odaları kon- s U çl U mu•• şte kı• •• ı e •• • • ı• yUkseltme)i temin eden. fazla olarak 
görerek kollarımdan tuttular ... Ve görmez yerimden fırlayıp hemen gresi hnzırhklarma devam ediln1cktedir. yuz eşttrl IOCe kcmlilerl için uıemuriyet hayatına da 
sırbmı kamaranın bölmesine dayayıp boynuna sarıldım... İzmir ticaret odası. kongre için bir ra- d ) 1 k d yol nçnn orta okula r.al'11.d olaralr. bal 
beni o vaziyette oturttular ... Ve ken· Beni teskin etti ve yavaş bir ses· por hnzırlamnkmdır. Raporda Ege nun- e İ İ 3S3 fi göster İ vurmaktadırlar. Bir orta okulun bit 
di kendime bunu yapamıyacağımı le: tnkasının mahsul vaziyeti ve ihracatı Ikincl sorg4 hl\kimllğinde bir suçlu- Zabıtanın sıkı araştırmasından sonra mesleki okula nazaran kıyas kabul et· 
gördükleri için, kaşıkla bana çorba - Bu gece uyuma ... Yoldaş, dedi. hakkında geniş ölçüde malumat bu~u- nun mUşteki ile muvncchesi sırasında yakalnnnn Fettah sorgu hakimliğine ve- rniyecck derecede az masrafla idnresi de 
içinneğe koyuldular... Mehmet b yi gördüm ... Gelecek ve nacaktır. maruf bir snbıkalı olan suçlu sorgu M- rilmiş ve suçunu inkar etmiştir. bir yerde ilk okulun üstünde okul ııç-

Bes on ka~ık çorba içtikten sonra aeni kurtaracak... İ tj T E kiminin boğazına sarılmak istemiş, ya- En son olarak Fettahın, müşteki HU- mnk lstiyenleri ancslek okulu yerine or· 
takatim yavaş yavaş yerine gelmeje Esasen bu vaziyette nasıl uyuya- z 1 knlanarak tevkifhaneye gönderilm~Ur. seyinle yUzleştlrilmesine karar veril- tn okul açnuığn scvkcttirme.ktedir. 
basladı ... Parmaklarımın kaşık tuta- bilirdim ... Buradan kurtulmak için Ödem· in Birgi nnhiycsinln Ağırcık Meşhur dolandırıcılardan Yanyalı ınlştir. Hüseyin, Fettnhı görünce tanımış Diğer tnr ftan orta okUJ.dan çıknnlat'• 
cak ve onu kullanacak derecede bir ölümü göze aldığır.ı ve bu niyetle i§i, köyünden Bn. Hovtmın evine giren hU· Fettah, i aramak U:ıere lzmire gelen ve Fettah tarafından dolandırıldığını tnhsillerini ilerletmek için kar JarındJ 
iktidar kespettiğini sezerek, kaşığı kafamı küreğe carpıp zedelemeğe ka- viyeti meçhul bir hırsız bir çok ev eş- Yenişehirli HUscy.ine iş bulacağını söy- söylemiştir. Bu vaziyet karşısında deli- çok defa liseden bqkn bir müessese bu• 
o adamdan aldım ... Ve kendi kendi· dar karar verdiğim halde, işte sağ sa• yalariyle bir dikic makinesi çalmı~ır. llk fisan gösteren. b ğırıp çağırmağa ve lnmıyorl r. Bu suretle meslek okulla· 

~ j• lemiş ve kendisini gilya işe yerleştirmek nf sal l tah 
me yavaş yava çorba içmeğe koyul- lim buradan çıkmak r~-.resini elde et• Hırsız aranmnktadır. ctr ına dırmağa baş ıyan Fet , ruıda kabiliyetlerini inkişaf etürmcğO .- Uzere SUd dmnla.sına getirmiştir. Bir ba-
dum. Yemekten sonra , kalın bir cı- miş bulunuyordum... -*"'1Nıtl ikinci sorgu Mkim1 Hasan Gilnalın bo- irnkfuı buldukları takdirde memlekete 
gara sarıp bana verdiler .•. Bir kaç ne-- Arbk yemeğe kim bakar •.. Feda- T J 1 hane ile Hilseylnin Uzerindekl 3o lira· ğazına sarılmak isteıniŞti.r. Suçlu fan- çok foideli ohırnk yetişmeleri muh~ 
fes çektim ... Oh, dünya varmış... kar gemiciye muttasıl sualler soru- 0 P . 3nt1 af sını alnn sabıkalı Fettah. HUseyfnl pul darmn neferi tarafından yakalanarak olan bir çok gen ler, aradıklan mcstcld 

itte öldüğüme ve mezara girmiş yordum: Belediye da1mt cnctimenl dün öğleden almak Uzere OTadan uuıklaştırmış, kcn- tevkUhaneye iade edilmiştir. Kendisi mil elcti bUİamamalan yiizilndtıl 
bulunduğuma kanaat getirdiğim hal- - Mehmet beyi, doğrudan doğ- sonra Reis Dr. Behçet Uzun bnşkanlı- diSl de ortadan kaybolmuştur. müşahedede bulundurulacaktır. ister istemez liseye baş vurmakta, «"' 

de bu suretle tekrar hayata kavut- ruya gördün mü ... Bu gece ne vakit ğında toplaıumştır. ınayilllerinc ve menfaatlerine aykın blt 

t ] ek '\ y d d l d PARTİ MOFETTtcj MahkUmlardan tahsil yolunu tnldp ctnı .. ,;.e mecbur ol• 
um... ge ec r ••• anın a a am ar a ge· * Ticaret odası idare heyeti dün saat Y '""" 
Uzatmıy.:ılım ... Her gün, iki övün tirecek mi .... Ya, onları gemiden gö· 15 te ticaret odası salonunda top~ istanbula gitti bazıları yeni ceza mal-.-tndır. Bu, hem kendilerine zar-1 

muntazam bir surette getirilen ta- rürlerse?.... tır. Mıntaka Pnrti mlifettişi B. Galip Bah- evlerine gönderilecek ver~vor, hem de liseleri iyi yetiştirrıtl 
la d ı ·ı b k O M h b . d v d d * d d .. İ . . d ki ahk.f\-1 d 1..-udtetimiz dışında tnlebe tchacUmU pr• am o u tepsı er ir aç gün içinde , e met eyı ogru an oğru- Borsa i are heyeti ün öğleden ev· tıyar Goker dün öğle üzeri Ege vapuru zmır ceza evın e m wn ar an . 

bana eski kuvvetimi, sıhhatı·mı· ı"ade ya ,..,.ördügw ÜılÜ temin ediyordu ... Ko· vel mukarrer f..+l .... nın• yapm•"' ve bnzı . i . . . bir kısmı, adliye vekaletinin tensibiyle şısında bıraloyor .. Memleketin her fi' "' ~--.......... ~ ile stanbula hareket etniiJtir. Parti mü- had uhta ld w lan UtC\'11' 
ettirdi... ca Mehmet bey pek büyük alaka gös• kararlar almıştır. . yeni ceza evlerine nakledileceklerdir.. a m ç 0 ugu unsur m 

Yemek tepsimi getiren gemici ile tcrmi ... Yanına kafi bir kuvvet alıp 4'1Wfı1_,_. fcttışi vapurda belediye reisi, vilayet Islahı hal edenler Edirne, İınr81.ı ve Zon- 'ziıı bir nl bctto yetiştirmek, içtimai "' 
aramızda sağlam bir dostluk peyda gece yarısına doğru gelecek imiş... B f • ı A k• crkilnı, Parti erkAnı ve diğer zevat tn· guldaktakl ceza evlerine gönderilecek iktıs:ıdi bir zarurettir, orta okul ,.e bil' 

l 
·d· H ·· k"' ı v k d. .:ı d 

1 
j 1 İn I a rafından teşyi edilmiştir. ve orada çalıştırılacaklardır. hassa lise talebesinin, memleketin i b6' 

o muş ı ı... er gun va ı o an tema- e o saatte en ısi va· niya a o aca- Uimü icnplarına uygun ve içtimai mil• 
sımız neticesinde biribirimize alış· ğı için Mehmet beyle adamları gemi- Bir lıö~IÜ ÜÇ parmağını , vazcnC)i düqUn tuhu'ak artması ıJ• 
mıstdık .•. Vaziyetimize ve Margdarita· ye gelirken onları kimsenin göremi· JıaybettL.. _ , 2lllldır. Böyle olmazsa bu okuıınnınıı:ıs' 
ya air ona sualler soruyor um ... veceğini ve bunden endise etmemek- Tirenin İstiklAl mahallesinde rençber ş he G e idare ve disiplin meseleleri güçlc~ir fi 
Ve cevap1arını alıyordum ... Kız ge- liğim lazımgeldiğini ballandıra bal- Halil oğlu Hüseyin Rifat, Hacı Alem e ır azınosu bu umumi müesseselerin ıayelerine uf' 
mide ve lstanköylü Ali Çelebinin landıra bana anlattı... mevkiindeki çiftliğinde barınan yapar· guıı bir şekilde verimli olmalan iın'6ftJ 
yanındn idi... Gemici gittil-tcn sonra. artık daki- ken nagnnt fişengi uzunluğunda patlayı- nznlır. 

Gençlik hali ve aevdalılık vaziyeti, kaları, saatleri d.e~il saniyeleri sayı• cı bir madde bulmuş, bunu mua:v.ene ~lmiyct ve açıklığın ta kendi~ 
ba ma bu felaketin gelmesine sebep yordum ... Ve küçük bir saniye bana ederken infilak ederek üç parmağı kop- Her Akşam olan bu ifadeler karşısında mcmleketUI 
olduöu halde, yine bu kızı bana asi" bir asır kndar uzun geliyordu... muştur. Ynrnlı tedavi altına alınmıştır. mruırif derdinin anla.şılıruımış bir nı~ 
unutturmuyordu.. Her ne hal i•e •.. Asırlar bile ge1ip ez nJyet alanlar : Caz ve Klası· k Mu·· zı· k Je halinde olduğunu kimse iddia edt' 

Gemici arkadaşım bir akşam bana r,e.çiyor ev1at .. Bir kaç saniyenin ne • • • • • • • • • • • • • • ,,. mcz. 
yemek getirmişti... Onunla konuş- ehemmiyeti olur)... Bir aydan beri mezun bulunan Asliye • Dert mnltimdur .. Şiındi tedavi i ç11r'1' 
tuğumuz sırada söz arasında eledi ki: fqte gece ynrısı ... Köşemde heye· ceza Mklmi B. Ramaz.· .. 1 Onat gelerek :lzmirin emsalsiz gurubunu modem bir bahçenin y llliklcri arasında leri nrnnncnktır, derdi anlamak tıı bit"" 

- işte Çanakkaleye yaklaşıyoruz. canlar içinde beklerken, en nihayet vazifesine b lanuştır. seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için yegane yerdir. \'nnlacıık hedefin ynn yolunu kntc~ 1~ 
Bu gece boP.azdnn geçip orada bir kapımı actılnr ... Ve birdenbire. kar- * Vilayet nafıa mUdürü B. Muhittin ınck demektir. 
kac gün kal ca vız ımda baban M hmPt b yi gördüm .. Erkuta bir ay ınezunıyet verilmiştir. HAKKI OCA.KOO ı 



i .................•...................... , 
f Bazı düşuncefer. ! . : 

lçnıe suları ~ 
• • 

Büyük bir Bütün maden suların .. ! 
dan daha bahalı : 
mıdır? 

Y a:unun serlevhasına baka-

A k d S d k rak belki menba sularının 
n ara a ~man pazarın a çı an 1::/::'!eu;::::ni~~~:::el/;_ 

Yan~ında 4 dükkan yandı,· 4 Ü yıktırıldı~.= :::::t:n.!ı':!C::.ı:e ;::e1ıe~;! 5 , •atıflarından fikôyet edenler 
: pek çoktur. Fakat ben bugün 

Ankara, 19 (Telefon) - Bu akşam sa- Tekrarlıyan yangın rüzgArın tesiriyle yangının ne suretle çıkbğı hakkındaki 1 bu fikôyetleri •olda ..Jır bir • 
~ 21.30 da Sanuın pazarından Koyun süratle etrafa sirayet etmiş ve bu sıra- tahkikab bizzat idare etmiştir. bahse düfÜren ba,ka bir me-
~ giden ca~denin sağında musı_ı- daki ahşap dUkkrutlardan üçü yanın sa- Müddeiumumi muavini ve emniyet seleye tem~• e~ec~ğ!m· 
L;.:...":_davatçı Hayimln dUkkAnından hır at içinde tutuşup yanmıştır. müdürü valiye refakat eylemiştir. Urlanın bıraz Üerı•ınde «iç
~ çıkmış ve hidise mahalline der- Yangının daha da sirayetine mAni ol- Son uımanlarda Kara oğlan caddesin- melerıı namiyle marul bir yer 
~ Ye~n itfaiye tarafından basbrıl- mak için itfaiye tarafından dört dUkkin de yine bir hurdavatçı dükkiıİında uı- vardır. Buradaki suyun fİlai 
.,__,ise de bir müddet aonra ve kısa bir daha yıkbrılmışbr. Yangın bir An çok bıta ve adliyece şüpheli görülen bir yan- tesirleri dokt?rl~ !aral~ndan 
..-ııa ile ayni mahalde yangın tekrar . . , da kabul edılmıftır. Bır çok 
\ıaı göstA_1_... şiddetlenmiş alev sütunları şehrin her gım takip eden bu yangının hakiki se- h lk • l 

- ...... ~. ' beb" anı ·'-·· 1 ak a •enenın muayyen aya-Yan . •-'---'•-'•- bep b tarafından görübnüştür ı yarın aş~ o ac br. d b. k .. b ad k . gının leJ<=nuuue se u sıra- . .. . . . . rın a ır aç gun ur a a-
da rilzgArın esmeğe başlaması gösteril- Yangın yerine Dahiliye vekili B. Fa- Dukkfuı sahibı Hayımın Haymanada lırlar ve ba sa ile midelerini 
bıek!e beraber kıvılcım ve sıcak kül ile ik Öztrak, Vali ve belediye reisi Nevzat bulunduğu tesbit edilmiş ve celbine te- temizlerler. Hususi muhasebe 
~-~ yan~ enkazı üzerine ispirto dö- Tandoğan gelerek alınan tedbirlere ne- vessül ohıı~'.nuştur. ha_lkı.n .bura_da i~tir~h~ini te- • 
"lllduğU iddiasını serdedenler de olmuş- zaret etmişlerdir. Yanan dükkinlar arasında bir kahve mın ıçın, bıraz ıphdaı de ol
lıır. Vali geç vakite kadar orada kalarak ve bir sebzeci dükkinı da vardır. •a, bını tesisat vücude getir-

Münakalit Vekili Afyonda 
Afyon yeni garı merasimle açıldı. 

•• •• Vekil uç gun sonra lznıire geliyor 
. Afyon 19 (A.A) - Münakalat vekili 
Ali Çetinkaya bu sabah şehrimize gel
Jnl~tir. Şehir namına bir heyet Dugerde 
t•ndisini karşılamış, istasyonda da ka-
balık bir hallt kütlesi ile kumandan 
~ subaylar, memurlar ve bir askeri kı

tarafından lstlkbal edilmiştir. 

Öğleden sonra yeni garın makine de
~sunun ve istasyon tesisabnın açılma 
renı yapılmıştır. Muhtelif demiryolla
~ iltisakı, yeni hatlar inşası ve müna
laatın çoğalması dolayısiyle ihtiyacı 
~!ılzyamaz bir hale gelmiş olan eski 
·:""'"Yon blnaaı yanında yapılmış bu
~ yeni gar, CUmhurlyetin Anadolu 
ortalarında yükselen sayısız eserlerin
Gen 8t1ıeJ, modem ve bf.lyük bir örnek· 
Uıo. 

Milli Şef 
bansız generalini 
t&balettL. 
Ankara, 19 (A.A) - Reisicllmhur ls

ltlet İnönü bugUn saat 16.30 da Çanka
hda beraberinde Fransız büyük elçisi 
b. tiasslgli ve maiyeti olduğu halde Or
lıtneral Huzingeri kabul buyurmuşlar
~. 

Açılma töreninde dev Jet demiryolları 
yedinci işletme müdürü Galip Guranın 
Cümhuriyetin demlryolu siyasetinin fe
yiıli neticelerinden ve bu inkişafın Af. 
yonkarahisar üzerindeki tesirlerinden 
bahseden ve büyüklerimize Türk şimen
düfercilerinin şükranlarını ifade eden 
nutkuna Ali Çetinkaya cevap vererek, 
yaptığı işlerin bir vekil sıfatiyle uhde
sine terettüp eden vazifeler uğrunda ça
lışmaktan ibaret bulunduğunu ve her 
şeyin millet ve devletin eseri olduğunu 
söylemiş ve eski küçük basık bina ile 
yeni garın muhteşem yapısını göstererek 
demiştir ki: 

«Bunlardan biri Osmanlı saltanatının 
verdiği imtiyazlardan vücuda gelen bir 
binadır. Y enlsi de müstakil, hür bir dev-

Sa tiye 
tahkikatı 

Jetin ve davasını fedakArlıklarla hallet-
miş bir milletin eseridir. Milli devletin 

kendi azmi ile ne yapılabileceğinin mi-

salidlr. Bu eseri çalışmanın ne gibi me
sut hlldiseler hazırlıyabileceğinin bir de
lili olmak üzere açabilirin. 

MünakalAt vekili son söz olarak Ata
türkün aziz hatırasını andıktan, Milli 

Şef Inönüyü hürmetle yad ederek sa
dakat ve merbutiyet hislerini beyan et
tikten sonra kordelayı halkın alkışları 

arasında kesmiştir. 

lstanbul 19 (Telefonla) - Müna· 
kalat vekili B. Ali Çetinkaya Afyonda üç 
gün kaldıktan sonra lzmire geçerek ora· 
da tetkiklerde bulunacaktır. 

Büyük Antalya 
kanalı açıldı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Gece misalirler şerefine bir ziyafet 

B. Malik Kevkep iki verildi. 
bin lira kefaletle Bu sabah heyet otomobillerle, açıla-

• • cak olan 28 kilometre uzunluğıındaki 
tahliye edildL büyük kanalın menbaına gitti .. Buraya 
İstanbul, 19 (Hususi) - Satiye me- daha sabahın erken saatinde ve yayan 

lUbuI esnasında hariciye vekAieti 1 ı unl d R ·· bık ...._ se es mazn arın an easurans sa olarak gelmi bir ok halle to lanmıştı .. 
-uuını kAtibl Numan Menemenciog"lu ikin d B Malik K k iki" b" ş ç P de · · ci mü ürü · ev ep ın Ziraat vekili B. Muhlis Erlonen Başve-

hazır bulunmuştur. lira nakdi kefaletle tahliye edilmiştir.. kile vekfileten kanala ilk su alatma tö-
~ ~a, 19 (A.A) - Milll Müdafaa Sabık Denizbank umum müdürü B. Yu- renini yapb. Antalyaya yeni bir can ve-
• Naci Tınaz, bugün Orgeneral Hut- suf Ziya Önişin tahliye talebi adliyece recek olan bu kanalın suyu bu suretle 
~er ve maiyeti şerefine Marmara dded .lm"ştir 
"O§künde bir öğle ziyafeti vermiştir. re ı ı · -ı:;.- _ ve saniyede dört bin ton su akma kuv-

---&-- D vetlyle altmış bin dönüm gibi muazzam 
l'ous mektebinden onanma mı z bir araziye can ve bereket götürdü. 
bı..s-.,; ikinci, Ü"ÜD...a~ Kanalın açılma töreninden sonra ka-

-a-an..., T ... -.. Silivri açıklarında nal boyunca evkaf tarafından yapbrılan 
Olarak çıkanlar bugün talimler ziraat tesisatı görüldü. Evvelce de bil-

tıel.ıanbul, 19 (Telefonla) - Polis mek- yapacaktır.. dirdiğim gibi bu arazide sıcak memleket 

mİf viliiyet bütçe•inden bir 
hayli para sarleylemİftİr. 
Sağlık ile alôkası bakımın· 
dan kayıtlar ve ıartlar altın· 
da kiraya verüen bu yer hak
kında dün aldığım bir fikii
yet mektubu beni hayretlere 
düşürdü. 

Mahalline kadar giden ve 
kendiıi tarafından menbadan 
doldurulan yirmi bef kiloluk 
bir ıi,e İçin •u parası elli ku
ruf alınmıı. Y etmiı kiloluk 
ıiıeler için iki yüz kuraı alın
makta imiş. Elinde destisi 
ile gelenlerden bile elli kuruı 
alınıyormuf. Şaıal menbaın
da bef kurufa doldurulan ki
lometrelerce yoldan getirile
rek evlere kadar tevzi edilen 
yirmi bef kiloluk fifelerin li
tının 35 - 4() kuruş olduğunu 
diisünerek içmelerde talep 
edilen paranın azameti kar-
ıuında nasd fafırılmaz? , 
Şiae külfetine katlanmadan, 

nakliye ücreti vermeden aya-
• ğına kadar gelen bir vatan
daşa içme suyunun kilosunu 
iki veya üç karafa vermeye 
kalk(fan müstecirin vıniyeti
ni havsalam alamadı. Çok 
tahmin ederim ki vilayetin ve 
hususi idarenin bu vaziyetten 
katiyen haberi yoktur. 

T arile•i viliiyet daimi encü
menince yapılması liizımge
len bir ifte içme sularına bü
tün maden sularının üstünde 
bir değer konmasına asla ih
timal veremeyiz. Fakat orta
da bir de hakikat vardır ki 
müstecir aklın ve havsalanın 
almıyacağı bir parayı iıte- • 
mekte ve almaktadır. Vilii- : 
yet makamının ıüratle mese- : 
leyi tetkik eyliyeceğini fİİP- E 
h . • 
esı.z aayaru::. : 

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

Gençler 
Askerlik 
Kampında bbiıtin bu seneki mezunları arasında İstanbul, 19 (Hususi) - Adalar açık- nebat ve ağaçları yetiştirilecektir .. Va

"""tılsa mürettebabndan Ahmet Balcı larında bulunan donanmamızın yarın kıflar idaresi kanalın sulıyacağı saha 
~klu birinci, Antalya mUrettebabndan •Bugün• Silivri açıklarında talimler ya- için yüz binlerce limon, portakal, man-
ıı~•Ynıan ikinci, İzmir mürettebatından pacağı haber verilmektedir. dalina, muz fidanları hazırlamıştır. ~ara, 19 •Husust. Liselilerin as-
'"""11 Öz üçüncü çıkmışlardır. -- ':-- Heyet Antalyaya dönüşte, burada yi- kerlik kampında gençlerimizin büyilk 

--*-- Hı "d" Jskend~ru- ne evkaf idaresinin yaptırmış olduğu h~ şevk ve sevgi ile çalı~ devam 

Tlrhan Vapuru 
amz ıye Demirciler çarşısının da açılış törenini ediyor. Tamamen askeri hır hayat çer-
. na hareket etti yapmıştır. çivesi içinde yaşıyan genç liseliler ara-AJ İs ul H d Ziraat vekili B. Muhlis Erkmen yarın sırda Milli Şef İnönünün oğulları Ömer 

~ tnanyadan geldı" tanb • 19 (Hususi) - atay aya- B .. d . . İnönü de bulunmaktadır .. Kamptan alın-pılacak 23 temmuz şenlikleri için yapı- ( ugun) enız yoliyle İstanbula hare- . .. .. . . 
İstanbul, 19 (Hususi) - Devlet Deniz lan hazırlıklar son safhadadır. Şenlikle- ke~ edecek, heye~. diğer ~arı da ka- ı::n~~=de ve başta gozlüklü Ömer 

r.~l!arı idaresi tarafından Alman tezgah- re iştirak için Hami diye gemisi İsken- ra an Ankara ya ~oneceklerdir. 
.....-ıtıa inşa ettirilen TIRHAN vapuru bu deruna hareket etmiştir. Narıa vekili Arabistandaki petrol 
' limanımıza gelmiştir. Vapur Ça- ı N ö N O Erzincana gitti.. kuyusu yangını 
~eden İstanbula 14 mil üzerinden Kampı hava kurumu . ~ara, 19 ~Telefonla) - Nafıa ve- Londra, 19 (Ö.R) _ Arabistanda bir 

Yı-etın;şttr. baskanı taraimdan kili general Ali Fuat Cebesoy bu sabah petro~ kuyusundaki yangını söndürme-
Oaıatcuaray ld 9.20 de kalkan trenle Erzincana gitmiş- ğe gidecek olan Amerikalı mütahassıs-
be-ı açı 1- tir. !ar seyahati . . talik . 1 d" z· ••• rspor mG~I İnönü, 19 (A.A) - İnönü Türkkuşu erını etmiş er ır.. ıra 

~Jıemf fdm OIGCGfı? kampı bu sabah Türk hava kurumu baş- ,CZZZ7.z7T//Y"~- mahalll vesaitle yangın bastırılmı§tır. 
lııtı. ara, 19 (A.A) - Anadolu ajansı- kam Erzurum mebusu Şükrü Koçak ta- D • 
ı:ı. ?aber aldığına göre, Galatasaray rafından açılmıştır. Başkan kısa bir nu- • en iZ 
lretçlltirspor maçlarını idare etmesine be- tukla kampta toplanmış olan 468 gencin 
ı., . e karar verilmiş olan İzmir hakem- büyük gayeye karşı gösterdikleri bağlı
lo l'iııden Mustafa Balöz hususi işlerinin lığı tebrik ve takdir etmiştir. Uçuculu-
4rı ettirdiği zaruretler altında İzmir- ğıın temiz bir spor olduğıınu ve ayni za
~ rı ayrılmasına· imkfin olmadığım bölge manda yarının hava ordusunda ve dev
bu::aliyle bildirmesi üzerine, iki kulü- J let hava yollarında kanatlı gençlikten 
lııa llı':""ahhasları davet edilerek her iki çok şeyler beklediğini ilave eden baş
~eı, ç';;,, ıdaresi için İstanbuldan veya di- kan, bu mesleğin taşıdığı hususi kıyme
llı~ lgelerden bir hakem üzerinde ti tebarüz ettirmiş ve milletin mak\ıs 
alııı ereken uyuşmaları ve bu mümkün taliini yenen kahramanlar kahramanı 
llq &dığı takdirde icabı düşünülmek Milli Şef İnönünün büyük adım taşıyan 
bıır:"· keyfiyetin bildirilmesi beden ter- bu havacılık yuvasında çalışmanın de
d_. sı genel direktörlüğünün alakadar rin zevki üzerinde bilhassa durarak 

Gazino ve 
Lokantası 

Konak vapur iske
lesi üstünde 

• 
İzmir körfezine hfildm inbata kıır-

şı temiz hava içinde öğle ve akşam 
yemekleri .. 

.""ite . '1 ~-tarafından İstanbul bölge baş- Türkkuşu gençlerine muvaffakıyet te- ENV Aİ, İÇKİ VE MEZELER 
'""'a tebliğ edilmiştir. menni etmiştir ''1•••ııİıııııiııı••••••H..S 

Tabldot 

Bugün 2 ŞAHESER 
5.15 • 8.30 seanslarında 

AYSEL 
TÜRKÇE şarkılı, gazelli, Zey· 

bek havalı yeni kopya 
3.30 - 6.45 - 10 seanslarında 

KARYOKA 
Dans ve çılgınlık filini 

Çinger Rogers - Fred Astcr 
FİATLER : 20, 25, 30 .. Talebe 

salon 10 KURUŞTUR 

Samsun seylapzedele
rine yardıma koşuldu 

Samsun 19 (A.A) - 16-7-1939 akşamı başlıyan yağmurlardan Kurtun 
Mett Yeşilırmak, Kızılırmak ve Aptal ırmakları taşmış, sular etrafa yayıl
mıştır. Seller, Samsun - Bafra yolunun dördüncü kilometresindeki yirmi 
metre uzunluğıında karglr köprüyü yıkmıştır. Aptal ırmağının yükselmesi 
yüzünden Dikbıyık köyünü su basmış, yardım için mahalline vesait ve me
murlar gönderilmiştir. 

Kızılırmak beş metre yükselmiştir. Tosköyünde yedi ev kısmen har •• p ol
mıış, ekin ğınlarının bir kısmını sular götürmüştür. 200 hektraiık bir aa
hada tütün tarlaları zarar görmüştür. Şimdiye kadar bir kadın ve bir erkek 
ve bir çocuk cesedi bulunmuştur. Seylipzedelere lAzımgelen yardımlarda 
bulunulmakta ve vali yardım işleriyle bilhassa meşgul olmaktadır. 

Polis mektebi .mezunla~ 
rı abideye çelenk koydu 

lstanbul 19 (A.A) - Polis mektebinin bu seneki mezunları bugün 
Taksim meydanına giderek saat 13, 15 de Cümhuriyet abidesine bir çe· 
lenk koymuşlardır. 

Çelenk konulduktan sonra polis bandosu İstiklal marşını çalmış ve 
müteakıben lzmir mürettebatından Sami Özsu tarafından bir nutuk 
söylenmiştir. 

lstanbul 19 (A.A) - Polis tchitleri için lstanbul polis okulunda 
dikilmiş olan abidenin küşad resmi bugün saat 16 da yapılmıştır. Bu 
münasebetle Emniyet direktörü Sadri Aka bir nutuk söylemiştir. 

Bu merasimde vali, lstanbul komutanı, harp akademisi komutanı , 
kaymakamlar ve diğer polis erkanı hazır bulunmuşlardır. 

lngiliz Akdeniz filosu 

Başkumandan Ağus
tosta Istanbula gelecek 

Londra 19 (ö.R) - Ingiliz Akdeniz filosu başkumandanı Ağustos iptida
sında amiral gemisiyle Istanbulu ziyaret edecektir. Aynı zamanda diğer bir 
Jngiliz harp gemisi de lzıniri ziyaret edecektir. 

Jngiliz harp gemileri bu ay iptidalarında Atinayı ziyaret etmişlerdir. Diğer 
Yunan limanlarını da yakında ziyaret edeceklerdir. • 

Londra 19 (Ö.R) - Fransız deniz ve hava ordularına mensup zabitlerden 
mürekkep bir grup hava yoliyle Maltaya vAsıl olmuştur. Mahalli Ingiliz ma
kamlariyle karşılıklı menfaatleri alakadar eden meseleleri müzakere ede
ceklerdir. 

Tirollu lsviçrelilere 
tazmiı1at verileceknıiş 
Roma 19 (ö.R) - Cenubi Tirol piskoposu Romaya gelerek Papa 

tarafından kabul edilmiştir. Bu mülakatın sebebi, ltalyan hükümetinin 
son tedbirleri sebebile ocaklarını terke mecbur kalacak olan Alman 
katoliklerinin hissiyabnı Papaya bildirmektir. 

Bernden gelen bir habere göre ltalyan müsteşarı Paskanini lsviçre

nin Roma sefirine Cenubi Tirolda kazalarını terke mecbur edilecek 
lsviçre tebaaları hakkında teminat vermiş ve bunlara adilane bir taz
minat verileceğini söylemiştir. lsviçre tebaalarına Cenubi Tirolun Al
manca konu§l'n ahalisinden daha fena muamele edilmiyecektir. 

Diktatörlük rejimi karşısında 
Islam memleketleri ... 

Kahire 19 ( ö.R) - Arap aleminin en gözde ulemasından sayılan 
Elezhar üniversitesi rektörü Mustafa Elmığribi diktatörlük rejiminin 
islam memleketlerine uyup uyamıyacağı sualine cevaben gazetecilere 
şu beyanatta bulunmuştur; 

c lslam idaresinde esas meşverettir. Bu sebeple her memleketin re
jimi ancak kendi arzusuna müstenid olmalıdır. Diktatörlük rejimi 
meşveret esasına dahan dahana zıddır. 

Hazreti peygamber her hususta zeka ve dirayet sahibi kimselere 
müracaatle meşveretin örneği olmuştur. Bir millet hiç bir zaman tek 

· bir şahsın hükmü altında kalmamalı ve mukadderatı tek bir adamın 
arzu ve heveslerine tabi bulunmamalıdır.> 

Balkan Antantının ga
yesi sulha matuftur 

Atina 19 (ö.R) - Yeni Yugoslav sefiri B . Vimeviç bugün şu be
yanatta bulunmuştur; Yugoslavya ve Yunanistanın Balkan Antantı 
kadrosu içinde iş birliği bu saatte her zamandan daha elzemdir. Balkan 
antanbnın kararlarında serbestisini muhafaza etmesi icap eder. Onun 
faaliyetleri şu tek gayeye matuftur: Balkanların sulh unu ve antant 
azalannın istiklal ve hürriyetini temin etmek. 

Çinde harp devam ederken sanayi 
bir kat daha inkişaf ediyormuş 

Londra 19 ( ö .R) - Çin milli iktısad nazırı Çin milli arazisi dahi
linde büyük sanayiin inkişafı hakkındaki beyanatında şunları söyle
miştir: «Altın ihtiyatımız iki seneden fazla bir müddet için ihtiyaçları
mızı temine kafidir. Avrupada bir ihtilat çıksa bile elimizde mevcut 
altın stoku ile bütün ihtiyaçlarımızı tatmin edebiliriz. ileride ithalat 
azalırsa bundan bir sıkıntı duymıyacağız. Milletimiz kanaatkarlığl, 
sabrı, namuskarlığı ve çalı~kanlığı cihanca malum olan bir millettir. 
Esasen en ziyade ihtiyacımız olan maddelerle her gün istihlak edilen 
maddeler memleketimiz dahilinde yetişir. Diğer taraftan Çinin garp 
eyaletlerinde her tarafta milli sanayi inkişaf halindedir. Ve faaliyetle 
işlemektedir. Harp devam ettikçe Çinde sanayiin bir kat daha inkişafı 
dikkate şayandır. Buna mukabil japonyanın altını her gün hudut hari
cine atılarak imparatorluğun milli muvazenesi sarsılmaktadır. Milli 
sanayiimize olan itimadımız t<ımdır. Nihai zafere olan itimadımız da 
ayni derecede mutlaktır. 



Maarif Şurası toplantıları • 
esı 100 lngiliz harp tayya 

Komisyonlar çalışma1a- F 
rına devam ediyor ransa Üzerinde ve muhtelif filolar 

Nasıl seyahat etmel# 
~-

YAZAN: Dr. G. A. 

Anbaa 19 (A.A) - Ma.ıırif ŞWua 

~onlan ~uaün de çalıımalanna de
.a.. ....ı,lerdir. 

t - fUa ~-.,.Oaat 
1 
1"1ıl4"od. n\r1in ana sıe.eleleri ilze· 

........ ıPkfı derine dn-am etmiftir. 

~ - Yühıek öğretim komisyonu: 
öğleden sonraki toplanhsını Maarif 

.. ek.ilinin hıızuru ile yapIUJf H ana dili 
ile terimler meaeleei üzerinddci teil
lerine de-nm etmiştir. 

Komisyon mevcut nqriyatın ink:ioafı 
hususunda alınacak tedbirlere dair .ka· l - tik öiretim komisyonuJ 

lluıif -.üdiideri re ilk tedriaat mü- rarlar almıı. talebe kesafeti ve yabancı 
lef'" ı < 0 po tce• ui ile ilkaılwl PJOi· dil mcse1esini görüımüft a 
,_ ı 1 a+1 ~ d.ırma et· 6 - Ne,ıVat komi.yonu: 
.... lk 6lretim masraftan w gelir kay- Komisyon öğleden evnlld toj>lantı-
...tdara -meaı üzerinde çalııml§tır. sını Maarif vekilinin huzuru ile yapmış 

1 _Ora aj:acıtim koai.yoaaı 9e ohd. kitaplannuı maarif vekilliği ta-
- - . . rafından basihnası ve yaptlması hakkm-

y aıcümca oııretmenler talimatnamosı d ki .. _Um t ·· · deki .. k a Ld a name uzerın muza e-
... ınlk üııeıleriıade 7çdan baı:ı b.· :relerine devam ederek bu !hususta znev. 

....._ ~ ~. ~IDllr ~ cut prensipleri olduğu gibi. kabul etmiş, 
oklll " U.eler inzibat talimatnameıuuo müsabaka ile okul kitapları hazırlatma .....--m.. b•,ıaomlftır. •e burilan tetkik ettirme i§leri hakkın-
Ş. ~oalar müfredat propamlan claki ba.zl amelt t.edbirler teklifine ka

lf:z«fode çallf'Dalarma devam etmiı, bq- rar vermiştir. 

lı:iab.fkaphancı diller Okuan iki okulun 7- Beden terbiyesi komisyonu: 
W.Mdaa &ekine aakledilecek talebenin Okullardaki ı;por yurtlan talimatna-
;.buac:a dil dersi yoklamuı talimatname· mesinl tetkik etmiş ve ihtiyaca uygun 
tllııi aüdaa e~~tir. görerek aynen kabul et:mi§tir. Okullar-

4 - Tekaiılt öiretim ıkomisyonaı da kullanılacak milll beyrak ve Flama 
"t'acaret ok.ul1auun metamet:ik ve ınal talimatnamesi üzerinde tetkiklere haş

W.W müir.lat proııramlannın incden- .lamıştır. 
ae.ftıe devam olllIUDUfı, resim dersleri 8 - Dilekler komisyonu: 
..-fredab programında tadilat yapılmaaı Bazı maarif müdürlüklerinden lise 
kuarlapnııbr. idarelerinden ve komisyonlardan gelen 

Sanat okullarını ve akıam sanat okul- raporlar ilzerinde tctlôklerde bulun
t.mu alakadar eden meseleler hakkında muş, bu raporları alakadarlara gönder-

1Dlzakereılsd. hulunmDftuT. miştir. 

Fransız Reisicümhuru 
Liyejde su sergisini açtı 

Briihel 19 ( ö.R) - B. Lebrun Llyejde Fransız pavyonuna gider
b:n kesif bir halk tarafından alkıılanmıftır. Kral Leopoldun ziyafe
tinden eonra da. halkın alkı§lanna mukabele için hal ve reisi cümhur 
i1ci defa balkona çıkmışlardır. B. Lebrun otomobille belediye konağına 
pje.rek Uyej Burgmestri tarafindan kabul edilmiş ve bunu mütaakip 
Napoleon zamanına ait hahralar kolleksiyonlarmı ihtiva eden esliha 
müzesini ziyaret etmiştir. Fransız cümhurreisi bundan sonra maha11i 
danılanla hazır bulumnuftur. 

Brüksel 19 {Ö.R) - Fransız cümhurreisi B. Löbiön bugün Liyeje 
gelmit ve au sergisini açmıfbr. B. Löbrön evvela Fransız paviyonupu 
zlyaret ıetmi~tir. Kral L-~ld Liyej vi1~w·~t komıiıncla Fransız rcisi
cünihuru §Crefine bir öğte ziyafeti vermiştir . 

... 
Büyük HALK Hikayeleri 

- 60--

halinde talim uçuşları yaptı En iyişj. ıüpheaiz. eski zaman filozof· 

lannııı - ,.ab,uı Jlcrv4}e.t.illin - --1UD
cle e1d. but°"- ıaikada bU dajar.dk. ... 

Londra, 19 (Ö.R} - Yüz kadar lngı. lan geçen hafta yapılmıştı. Yakında ye-ltayyarelerl Fransanın merkezine ağır fil fl · ta 'f d k --· . ..ne ozo arın ınsanı n e er en .,.,,, 
liz bombardıman ıtayyaresi bugün Fran- ni antrenman uçuşlan tertip edilecektir. tayyareler ise Marsilyaya kadar gide- kdild . -:ı..: 8'i :ak Uati.i.od .... #fll. 
sız aı:ami &erinde ikinci tertip antren- ceklerdir. Aakerl J»l9tlan,. .h.1rin ean.. -L~ ~~.....: ::~L-.. . .J,e::_u?"1'_y~ 

__ , _ _ı_ Ha n...+-.. _ Ö . İn . ~ . a)'IUUlt cııııuıuL ·r- IUUQI ıull :la~ 
man UÇUfU v~~· va m~ Parb, 19 ( .R) - MUteaddıt giliz cek yolu son dakikada tesbıt edilmek ah ıkın-,_ . d·-· . . .. 

1 
_. 

n da tan'areler!en birinde mürettebat bombardıman tayyareleri bu abeh mutat ()B harp lllUlltlllHlda olduğu ~Dl, aey ate ç . llA. 1Ste ıııınızı aoy er 
me-·~- lbuiumı .. ardu. Bombardıman • __ ... _.il- ..._,._ -~1- .. _.... wa'A.. __ ........ _ ~"1. ,.... y.a~r ·terler~ Jı.g xc akraba. 

J'&WUWI 3 ırransıı: mı ~el'IIlUllt 'Uır~ yap.o ~·at' ~ı--e>-~ - -sın ~ . . dam :ı..:ı.. 

tayyare filotillalan ıısabah saat yedide mışlar, öğleye do'ğru Parla ~ .tanırre1erin ıhfmgi 70bJ ~ .ı.-ı.ı ~ ~· • t• ... 
Uslerlnden :hareket etmişler ve Patis, ~işlerdir. aoıı denııce .pJi ıtııtulma.k1adl. Ati•.~ o.sııdAa nh-4-.ın d.e ~ 
Orlean ve Şartr şehirleri üzerinde de İngiliz efk:in · . · ıbı ~ •ana l>mmep ıflk ~ ~ lfM' 
uçtuktaıı sonra iiç .saat Sotll'8 avdet et- Londra, 19 (A.A) - Zannolunduju- Jmrp yük ıbir al=~kiıe ve .rileria~.olaD~.aeyAb.mip de.ar. 
mişlerdir. iMuh~f filotillalar biibirin- .na gön~ ~ bir .iki Siia ftamı: Q7v11re1ednha fnsilJın !üzeriD- dut~~· .Modaya.~ 
den 11yn <talim u~arı ~lardır_ .sonra Fransa ıüuorm. ıikind ıbJr ~ de yıp.caklan ..cewliııları belderoekte- ~ ~ _.•.de ~ı:ııı: .,_
Fransız arazisi fu.erinae1ı:i ilk talim 11çuş- Lftn fapacııklardır. Hafü bomhar.dıman dir. _.. rlı er r ~ bq:vaaa Nka_u :u _., 

bealiyecek adam bulunacaiı pipu~idiır. 

Tiençin işini hal için 
v.- ...-.a-~~n.c:J.e•f:er:ihL 

ii .... ,,.. ..,._ıp da ımİiMİt oJdvl# 
Ça ıvaktile pek ke.Yifli .bir yolc.ulnk duf.. 
da. ıHde ,. .... .mt. ,ıflldt hld. ıtürkil.., 
lit<tmi!k .ize 8CICwcsecek ıbir adtad-.,,,,,,,. 
ıa ... Ancak otomobiller ve otobüsler W 
tanafta .tm bd.~iaıldııktw ..ara,.,..,.. 
uaba hala tı!k, tük bulun• ılııil~ _...,,. 
11ıey&at em.l: ~nlaiın ~a. , .. Tokyoda .lngiltere ve Japonya ara .. 

sındaki görüşmeler deva~ ediyor öiJeceiini zmtndllıİİyanmı. 
Zaten devlet derniryollarının göster& 

ği kolaylık ve ucuzluk üzerine karada da 

Berlinden dönen talebelerimizin anlattıkları 

Almanyada halk 
harbe aleyhtardır 

bildirilmekte- ıimendüf.erden bqka vasıta ile eeyabat 

aıdt ihemea hemea lliç kimseain hatırına 
bile gelmiyor. Toptan ven1en bir şimell" 
düfer bileti. jtiban devam ettikç~ ebıl 

lrlanda 

YJJGOSJl..AY 
KRAL lfAiBI 

-----.. - ...... 
Landr.a, :19 {Ö.R) - Diln ~~ 

Corç ve Kraliçe .Elizabet • 
Yugoslav naibi ıprens Pol ve prenses ~ 
gayı Londra tiyatrolarmdan birin~~· 
aktUalite revüsünde bulwunağa ~~ 

etmişlerdir. __....,.,.-

.. iliilö'iif ;··itf .... ····ai 
YİCDAN ZEYKİDiJI .. 
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Hıristidinin tef eülü 
ceviz yaprağı 
-~-

Yazan~ ECZACI KEM.4L K.AKTA.Ş 

Çiller ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sebaıtiyan;,.. Bu kadın imparatorice olacak .• 
Fakat afuruncla _da Bizanata Çok kan 

dölıülecelı, lıarıııklık çıkacak·· 

Kaftanlar sıyrılıncau. 
-tr

Yaz IDeYSlmlnde 
COjalır_ 
~azın gelmesi. çil mevsiminin de ba,_ 

laması demektir. Yüzilnüzün çilli olma. 
Ceviz )'•praiının ilaç olduğunu. uy- Bir az evvel yakıfıklı olan Velidin maiyeti sından dolayı canınız sıkılıyorsa, galiba 

natılarak JUruhu yapılıp içildiğini hep baksıilık ediyorsunuz. Çihıldl bunlar 
biliriz ... Şu kadarım aöyliyeyim ki ceviz şimdi kolları sarı birer peri kızı olmu1larJı. yüze sevimli bir mlna ve gençlik verir. 
yaprağı puubu evlerde yapılıp içildiii Çilleri ÖftleTnni1' '9rDİ: 

..; Bir zavalh kadından bamedfyordu- man hepiniz, kendinizi Bi:ıaruuo en yük- halde .katören kocakarı ilaca değildir. Ga- .. - Ziyaretimin sebebi, dedi. Sizi hü-

1 
te diiftü. . larÇilJeria h~ mini olmak, bun-

. llecıı, bu zavallı kadın yoksa ben sek mevkünde öreceksiniz. zetelerde kuvvet şurubu diye okuyup ec· kumdanmLZın sarayına davettir. Hüküm- - Mübalağa edıyorsun ya Haceb, de- meydana geldikten sonra kaybet-...,_? Genç kadmm.g bu vaitkAr .SÖCÜDe Se- zanderden aldığınız ilAçlann mühim bir darınıız sizin ıöhretinizi duymuıtur. Cel- di. Bu dediklerin olmaz ıcy... me~e? daha çok kolaydır. Başlıca çare, 

..... ~.PSina, yatak kı)·afetinin ken- bastiyano tebessümle ~u mukabelede unu iyot ve tanen iyot esaaatı üzerine sin didarlan ile bizi müturef .kılsın. di- Bat Uhiıı: yilzunilze krem veya pudra sürmeden 
de btıe kıskandıracak dekolteli~ için- bulundu; yapılmaktadır. Tanen ağzı bunqtÜnıca yor. - Mübalija değil .• Nokaaıı bile söy- gUneşte dolaşma~~ır:. Ge~ kenarlı. 
~daki erkekleri sllzdü Ha'='= d '=' te üh" •• •• t san bir tozdur, ayvada, kızılcıkta da ek- Velidin mak.adı da eauen iyi bir fır· lüyorum. dedi. Hem b11 adam çok zeki, §d~pdka bdalkaynı '\~eyı gorebllir. Bu tak-

8-ıki .. - ~mız_a~ı vece unuz.e e- ır e c i günes ban ık h a 
kadı Onlara. içinizde benim gibi bir şekkür ederiz. Yalnız iki nokta var ki aeri meyvelerin ham devrinde bulunur. sabnı bulup hükiimdann huzunına çık~ çok hatırnaz ve hem de vakar sahibi bir ezinti "bi :.: yosu, aç ava a 
bo il olduğu halde neden hissiz kah- ımuttuğunuz jt>İn • ha•--1-tayım Bi Dericilikte kullanılır. İyot ise fraıısa sa- maktı; Baı kahinin gczünü ihtipmıo ta- lti§L. Onunla görüşmekten ;mahzuz ola- g gı_ nn§eu~ı~ ~tça y~pacaksuiız 
' l'SurıUz? ;y- SJZe wna " - ---L ile amma, YUZ zlliı çillemesındense ba 
lıı.a beıı · Ve bu vaziyet karpmda ka- Tinclsi biz yilksek mevkiler~ ko- hillerile Manş denizi kıyılannda ~ şaası ~tırdıktaıı sonra hUkUm- cakumz:. fedakl:tlıldara ht1anma 

lliy hakikaten xavlh değil miyim! şan insanlar değiliz;. İkincisi de biz an- denilen kalın yapra1<lı bir cins yosundan c:larla .. yapacağı .mUWtatın kendi lehine Kabus, kendi saltanat ve ihti§amının olduğunu da hatmi n~n mu.reccah 
'1-loyonıu. Hepsi de bu bakışın cak yübek mevlcie çıktıktan. yani bu ~rilan bir m~endir'. kimyada ~den olacagına :°:~ ge~ • . V eüdi~den apğı olmac:biını ispat için Çillm kaybetmek~ armayın. 

anlectılar. mevkü kılıncımızın zoru ile ele geçir- degıl de metaloid deni1ır, tentur dıyodun - Bquatüne.. dedL Bu davet benırn ha, kanine emir verdi: 2 gram amonyalc, 2 ksijenli 

..;;..:e llltinasebct.. _Dedi, . biz hepimiz dikten sonradır ki .siz isted.Jğina gayeye ~aSlnı kurar. Ekseri kuvvet JU~:lannm için bir şere~. ~üaaade b~una ya· - Yarın sarayıma gelecek olan bu ile karıştırınız ve bu =~Ü, :toz ::_ 
1lıt ~ imparatoriçemWn emrinde ula§ml! ol.aca'ksınız Ve s.i-" imparatoriçe ıyot ve tanen esasını kuTilr demıştım. Ce- nn kendilerıru zıyarete gelecegwm. adama sana yaptıkları kabülden daha linde nipsta (amidon) içine dökünüz. 
htr °"Ull kul ve kölesiyiz.. SWıı en ufak olduktan sonra ise içimizde imparator- viz yaprağında fazlaca iyot bulunduğunu Baş kahin, vazifeaini bu ka4ar kol~- parlak bir kabul tertip et. Saltanatımın hepsinin koyu bir krem haline gelmesini 
~un~ ~ hepimiz için birer luğa hevesli kimse .çıkınıyacak.. Çünkü haber verirsem, ondan yapılan ıurubun lıkla ifa ettiğine memnun, Velide sordu: içinde altanat kuran bu adamın gururu- bekleyiniz ve cildin.izin mukavemetine 
~.. r .. Soyleyın .. Emredin .. Ne yapa- göıri.iyOl'S\Dluı... Hepimiz porsumuş pa- neden kocakarı ilacı olmıyacağınm hik- - Bu vadinizi hükümdanmıu arze- nu Jwmak isterim. göre, bunu her gün veya gün aşın çilli 

Bu .. tatese döndük.. metini beraber söylemiş olurum. Cevjzin deccğim. Gördüklerimi de kendisine taF- B8f kAhin, Velidi kabul için hU- kısımlara sürünüz. 
nt un:;1er genç .kadının er.ke~ ~irası- Karbonopsina, Sebastiyanonun bu tat- yeşil kabuğiyle, yapraklannın eli boya- silatile anlatacağım. Yalnız bir maşkülüm kümdar aaraymuı Nil üzerindeki asma Başka bir reçete: 
tı.tırlatanurup yenne ~at ihtırasınt lı sözlil ilıtan karpsmda utandı. maıı iyodundandır, bu lekeleri koklarsa· var, onun hallini sizden rica ediyorum. bahçesini intihap etti. Buraya Kabusun Milsavi miktarda limon suyu ile oksı
~ .. ~u ii&l_. az.ine Karbonop- _Sizin .hmnetlerinize mubbele ede- ruz tamamen iyot koktuğunu anlarsınız Velid, sanki hakikt bir hükümdarını§ muruaa tahtmı oturtt\L Tahtın yanına da jenli suyu birbirine karıştırınız. Sabah 
~ett!.o;::nde 8ebasttyanoya karşı cek elimde bir pyim yok ~le iae.. De- ceviz ağacının alllnda faila oturanlarla. gibi altın sedirinde ve bir az daha gutur· Velid için. tıpkı Velid.in kendisine hazır- akşam çilli yerlere sürUp kurumaya bı-
-" ~ doğırdu. dL. "-be+m eli-:=--_,__ c..m~ uyuyanlann hat ağmma tutulmalan ta- la kurularak cevap verdi. latbiı gibi bir altuı aedir koydurdu. ralunız. 

"arın, hep beraber Bılinı ·eli ' --lllUCU ısm.1 v ~ yap- Bir 
YltQı deiiı ıni? eye gı - mlılı size ftdeemektL mamen iyottandır. Ceviz yaprağım ıa- - Nedir o mütlr:ülünüz).. Amma bahçenia Mm& laaYUm içinde reçete~: . 
~ aordu. Genç bdıia böyle 8Öyledikten h.atlıYarak ve o ...da küçük çoculdarm Haceb: çıplak cariyeler yılcan.,,.k Ye bunlar el- Bir limonu dilim dilim kesip her di-

- Evet İI ~bera~: u illtemeye beıelneye dekolteıiml om= banyo J'aPlimua kemik butalığma kaqı - Burada. dedi. Sarayınızda gördü- terinde mttaklan murw lcadehleri &.. limf çllll yerlerin ftzerine tatbik ederek 
ı._. cL ·· ep ra 8Wl)Wca.. .ıra- ...... ı..ı · ,.....,~-d :-!-.~:.. c-'- • d. ~' .... ,L • ,L_ • ___ L k d · h k le '- d-1 bir pansuman beziyle tutturunuz ve bir 
"el ~h.ısuyan b aba na ":rça .. Ye : ıyottaa IRIDl e ~· ..::ıu: fDD ı .uy..,- gum ner fCJ', ıoaanın nayretini arbr~ ıye en su yerme f ıraca prap.. ot· • 

ti.. O, ka.,. 0 
u sey tta vaz geç- - Allah rahatlık versin ceksiniz ki, biz elli albmf kurut Yeripte ve göz kamefbracak bir ihtipm aızedi- durarak sunacaklardı. Şçeyrek cil~~. mild~_muhafm.a edınlz. 

'lf'_ 'bo •• ~ .. .___ F k t -'- . -'-- L• Bah . .. d ti a k alı ,L::..,_ ayet QJWZ 90DraWUl hafifçe taharrıq 
L:~ OOpsinanın •• •· d b' d' .....,,,T'C'n~k odasına çekildi JtUVTet ıurubu afacağımna ceYİz yapra- yor. a at ası meraxuna muap 01A11 oır çenın agaç a arı e ap a.uorc· d k 1 hal d u1llu'--- yuzun e ır en ışe . - .. _ 1_ 

8 
. ,_ ,, . . c erse, o ısım ara toz in e ~ 

·~ 8'ıçti_ Sebastiyano ve arkadaştan da Kar- gnu kaynataTilk çıkan suya şeker koyup n01Lta var .•. c em .. aul .• > nıdaaı ve ta- \erine auendeler ve hanendeler kommaş- sürünüz. 

Sebastiyan0 derhal .soze" karıc+• bonopsinanm odasının yanındaki salona içsek ne olur. Uf arnmızda gayet iyi but içindeki kız. Ba nuuunmanm anahtan tu. Bunlu da verilecek bir iıtaret üerine Bu tel d h . . Udin. _ ~ • ~..... • . • reçe er en _angısı c ıze mu-
ııa-__ -un burada Jı:alma'klığım sizi T~syanın sabık cfimb!l§ salonuna gir- olur. Tek mahzuru olsa olsa alacağrnı7. nedir? harekete geçeceklerdı. Sazenddemı nuz- vafık geliyorsa htllanabilirsiııiz. Yahut, 
~~&ötürmek: için bir An evvel istik- diler.. iyodun mikdaT"ını bilmemiş olmanız bu - ÇOk 'buit ... dedi. Tabut. Bizim en raptan i~ler, hanendelerin yanık ~ri her ~leyi değiftire değİJtire kulJan

b...... ~lanmak mab.diyleclir.. ~ Y~eç br köşeye bUZüldü ve uyuk- da büyiik bir mahzurdur, çünkü eczacı- mukaddea terimizdir. Biz bütün kuvvet vühelirken tüllere bürünmüt Muu dil· mak da kabildir. Çünkü cild, deği~klik-
~o verdiği sözü tutar .. Eğer sağ lnınaga başladı. lıkta bir kilo ouruba iki gram iyyot dört ve aervetimizi bu tabuta borçluyuz. Bu berleri, uma bahçenin çiçek tarhtan ara· ten hoşlanır. 
dit ~ sizin ba§ınıza mutlaka taç gey- Sebastiyano da boylu boyuna yerdeki ~ram tanen koyarız, bu ilmin düsturudur. saray 'Vo bu ihtişam tabutlardan aldıit- '"nda kelebekler gibi uçarak raLedecek- Bilinmai lazım olaıı bir nokta: 
'hı E!ceğun .. Sofi anne ne s5ylerse söyle- halının üı.erioe uzanmış, eykuya hazır- fnsa.n bünyesine girecek iyodun hesabı· mız baçla- lllyesinde vücut bulma,tur. 1erdi. Vdicl. Hacebi huzunın• nam yalnız Bilinmesi bilhassa lazım olaıı nokta dil 
~ade falın dedifi delil .. Biraz da lanmıştı. da. Ceviz yaprağıle yapılan tunıPta pus- En yüksek misafirlerimize de en kıymetli 1'abul etmit İ8e Kabm ta Velidi öyle ita- şudur: Kuru cildler, güneşin ışığından 
~ d~ olacak.. Hıristidi ~anına yaklaştı_ laYJ fllfUITlak Yllrdrr, ne nükdar iyot alın- add.ettiğim~z tabutla ~kram ed~riz. ~~ni bUI edecekti. ~ah~ kolay .zarar g~rUlilr. Şay~t 0çi!l~ 
...._ bo?opsına ~e7ecaola aord" : - Sebastiyano, dedi, hatırlar mısın... dığana lteetinne.k mümkün olamaz, gelin lsraıl ?... Nıdasına gelınce. Berum butun Mısır sarayının servet Ye ilıtitamını ıseruz, eyi cınsten bır kremle cıldinw 

Sofi llmle bır feY nıi ~? Bir zaman seninle beraber buraya.. Bu siz yine iti ehline bırakın. ilmi kontrol maiyetimi Yakup ve Yusuf evlitlan tet- göstermek için earaym oğlanlarına da en beslemeniz lazımdır. 
g0~ Hayır_ ·· Yani yine bir J'Üya odaya sokakta~ tulumba yakalad~ hu aann evladı için bir icapbr. llicı ecza- kit etmektedir. Mısırda yaşamak hakla ağar elbiseler gıydirilmişti. ~Çil ~':"5i:nb g~, geceleri yüzü-
~ hail~ olacak. .. Eğer onun safsatalan- ğımız bir adamı getirmiş ve onu baygın cı elinden almak d .. ld ··ra- verilmiyen ve ölüme gönderilen adamla· Sarayda her fe7, mezarlak hükümdan nUze cildinizin teneffus etmesine mlni 
~ıı-a~acak olursak işimizden kalırız.. bir halde şuraya.. Şimdi aenin yattığın mek ohw. ea ogru yo a yu nn en iyi yapacakları İf, ölüm bekçiliii V elidi kabul iıçia bazırdı. Velid -. Ha- olmıyacak eyi cim bir krem sDrlinftz. 
~-.um onu bndi ifine_ J'8l'9 uratmıpık -*- delil mi~ ... Onlar Mu.r aurlan içinde bü- ceb gittikten eonra Haman ile b.tb ... Fakat bu çareyi ancak çiller için tatbik 
~biz Yine kendi işimize bakalun. Ma- - V asilden bahsediyorsun değil mi? kümdarlanna istedikleri ve diledilderi fO" vennifler Ye •raya Y•J'9C•klan ziyaretin ediniz. Çihiktl umumiyetle yftze ~~ri 
Soa 1E1 Bizansm miıbddenıbm bidın - Eftt.. Ondan h!ahsediyorum" Ve ÖÇ yangıa .ak'ası kilde tazim hielerini ifade edemiyorlaı. progrıumna beraberce bazsrlam1fiardı. krem s6rmelt eyi değildir. 
ttı~nne benim yıldızımla alakadar gö- yine hatırlarsın ki o zaman onun hak- B Naldök k .. il d Ha Fakat burada, benim mezarlık sarayım- * Sabahlan, yilzUnllzU temizledikten 
~~ ~ :nıadam ki yine Sofi annemiz landa sam, dikkat eL Bu adamın su- l :o~anın kiind ; oy h~ e Örncı- da o hükUmdann elçisine bUtiln duygu- Ertesi gün... sonra aym yağlı kremle masaj yaptp 

!:il'""-~ bqımza taç giyeı~nizi ratmdan ben bir gün gııe)ecek büyük bir 
8
3: ~tı~v. e. ~ m~~uı: lannı böyle tabut içinde bir Mısırlı dil- Mwnn wr kapıauun muhafızları lliç ~kremi 20 dakika kadar yüzüııUz. 

~. Gzülmete biç Rbep yok. adam o1acajın1 okuyorum, demi,mn . = 81 ık ;;ç ~agın .. ,,_..J berin sunduğu şaraba takdim ile ifade de aiıtk.ın olmacliklan bir manzara ile ·~~,_~~fm ediniz. Ondan sonra da. 
a yan ır sıgara yuzw.au.en yan- ettikJerinden dola bahti·-...ı...lar L--1 d , ~- saydığımız :teÇetelerden birini 

\te ... ._ bir müddet diiplnceB - Sahi iiyle aöylemipin gın başlamış ve genişlemiştir .. . yı ,. .... "'" · ~aıwar. tatbik. edebilirsiniz. 
-.-ı bJdıktan aoora • - Söız11m 1.-1ı- .L.a..... -ı... n.:_t_ n··rı hektar lılık sah ' dıkta Bu eozlerın acı manasını sezen kibin Onlar daima fehirdea d1fanya. mezar- 8 . ,:1ıJr.:_:_ teler ..... 8iaıt • • acp.aua ~ ,._..... .DU1111 o ça a yan n . ..:..~-. .. .. .. .. ıze ver'"6uı.u.or. reçe yum beli-

be.._._ birnadnn var, dedi.. Esuen karga tulumba haraya gıetiıdiiimjz o sonra söndürülmüştür. 1~· hp doinı cenaze kalahalaiı goruyorlar- ren çilleri büsbütün gide ~le bile 
ti~ w....~ olmap mecburum. Bu ~ am. ymi Vam Bizensp impuatıar ol- ::- ~u adam ... Beni l•ailin yaman bir dı. Halbuki bu sabah mezarlıktawt ,ehre epey hafületeceklerdir. B=~ 00..: 
bir ~ bndiın ve ta hapım ~ da.. ** mud~fü :e hamisi. doiru bir kalabalık geliyordu. vam eden çillerin izalesi için timdi Av-

--~,..,....._, Ymm ft yine lizin - Bunu fimdi neden hatarladm ft Tirede Bedestan mevkünde bağcı Nu- • Hukmunü •enfi. Halhuk.i baı kahin Velid, kendisini daha plandan Mnrr rupada cPeelinp denen bir sistem tatbik 
~ emeffme mil obasmn o za- bana neden batırlatmap l8zum aörcfiln? ri Sabuncuya ait 16 numaralı dükkanda yıne bu adam.m Mısm:la, Benı ISt'ailin ha- halkma göatermek için yayan yürüyordu. olunmaktadır: Bir ay kadar devam eden 

i ~~.-............... -.... - Şunun için ki, bu Ku~m bir yangın çıkarak 600 lira luymetiade şına yaman bır bell. Bir afet kesı1eceğini Yanında Haman ...ardı. bir tedaviden sonra, cildin list kısımlan, 
i'it,-.ıJrDi DOC811 TO.: dayüzfmdenbentJpbVasilinyOziit5ıle, 7.arar olmuJtur. Yangın Nuri Sabuncu- bu anda ve hiçte tahmin etmemişti. Arlcalannda. altın itlemeden launqın yeni bir deri çıkıncaya kadar kaldırıl-
!.. C6nERB1' BIJ.GiJ ~ gibi okudum.. o_ Bizansta nun dükkinında rakı içmek suretiyle * cimi lca,:bolmut lcaftanlar vardı. Elli köle maktadır. : IJt: : imparatoriçe olacak.. sarho3 olduktan sonra, dilkkindaki mo- Haceb, geldiği gibi ve ayru tazim me- hepsi de genç ve birbirinden giizıel elli Fakat bu tedavi sistemi de, muayyen 
! ~ ~ i - Ali J'L.. . • • tosildeti işletmesi yüzünden çıkı~. raslıni ile uğurlandı. :Mezarlıktan çıkar- delikanh, eiyahlara büriiıınill§ bir halde bir zaı_nandan ~onra çillerin yeniden be-
: L... ~ . 5 - E~ Bizim ıçm ilA.. Fakat yine İtfaiye yeüşerek yangını söodürmii§tür" ken kapalı kapı önünde birikmiş dört beı ve hallca vaziyetinde ytirüyorlank lirmesıne mllni olmamakta~ır. ÇünlcO 
:~ ~~~.kitap ala-5 onun )'Ozünden okuduiuma göre bu cenaze ve bir bayii kalabalık gördü. Velid, lcavunlan yağma edildikten ve çlller her şeyden önce cı1~ .cinsinden 
: ~llı tn. ba+, 1 8_*IZ ~ -...u-: bdının sebebinden Bizamta çok kan- ** Kara cübbeli, hra külahlı mezar mu· eline fermanı aldıktan eonra Mrsıra hiç ve ba7.an da s~t vadyetınJzrn icapla-
: t..ı~:-" 11 ektep kıtap1arım çocuk: şıklıklar çıkacak ve hatta .. Belki de kan SeJ-·t.+..- h ket eden t . lok hafızları, onlardan L-- t laınakl _ !'!irm,....;,.ti. nndan ileri gelır. 
'tili~ kurumana . . BiJ • dökülecek.. ~-..n.wu• are rerun o- ._.. op a mq .., ___,. i -kad~ v4:1'ırsenl% ·: • motifinden SJçnyan bir kıvılcım, Keçi guldüler. Kapadım geçerken, lcavwJannı yağma- BVYV-K--ff-A-=R~-p--
'~ çoialtDuf obu-5 Kayası mevkilndeki ormanda yangına Baı kahin saraya gelince doğru hü- lıyan ve uyuz qeklerini ellerinden alan 

~ .................... =.:: .. : - - BirJIEDI - _1~~~_°~uştur. Yangın .ılndUrülmti§- ~::.~:·;;.:~=~Ü:~~~~~~';!:";:!,: ...ı..ı..ı... ·::ı~;;:,~;ı;~· ~~!:-:~!;:; - Bllyilk harp O!U-

1 kiiess ı &WJb"~)"'.J!r~S •~ • . • • - z ı --u *"-- _, ~ lenne aıt mezarların bakımına memur 

l)EMI 
--~ · ~~~;r.J!WWWJ ıçın Tulond:n çıkıyor. lvon ve arkadaş- B~rı da ellerine geçiren demir mas- zade kıyafetind:di'r. Monseeyör Luiye lngiliz _ İtalyan komitesi, 1talyadaki bU-

R MASKE l~rı d~ az hır mesafeden ve arkadan ta- ke bır An evvel Parbe dönmek, saraya kralın kendilerini takip ettiklerini haber tün İngiliz askeri mezarhklannm med-
kıp ediyorlar. girmek. Hakkı olan saltanata konmak veriyor ve oradan ertesi sabah hareket haline bir plaka koymaja karar ftrmit-
yor. Bu mlinakaşayı boğuşma takip ecil- Diğer taraftan, demir maskeni.o. Sen- edilecek iken monsenyör Luiyi derhal Ur. Bu plAkanm üzerine apğadald cüm-

tarih 

Şimdiye 
birinci 

ve macera 
-204 

romanı 

kadar çıkmıı olan 
kısmın hala.ası 

~~ --~~~~~~-
~at onu lvon, Faribol, Mistufle ve Bu sırada Demir maaken.in Fransada 

'~ 80
lU'adan i.ltfbak eden Frer Kri- bulunan sipsi taraftarlan mütemadiyen 

~ltıau~utrnaın~lardır; Bilyllk bir kur- kral on dördYrıctl Lui etrafında komp• 
· Bİl' erunargrit adasına yaklaşıyor- lar kurmaktadır. On dördüncil Lui, kal'-

titj~ kısını ada zındanına muhafız de§l ağ kaldıkça rahat edemiyeceğlnl 
' or, bir k . 
ti... it\ tsu ısnıı ıse adanm kale zında- anlıyor ve onu biz.zat kendi eliyle öldür-
~~ daıg tlad ettiği kayalıkların altında mek içiıı yanına yalnız iki asflzade ala
~de ed alarnıın oyduklan oyuktan is- rak ve cKont dö Marlb müstear namı 

ık aç erek buradan kalenin içine bir allı.nda Se.nmargrit ad.asma gidiyor. Kra. 
lf 1Yor1ar 

Q..:albuki b · lın geleceğinden ada ve zından kuman-
~oıı d u kahramanıar gibi melun danı Sen.marsın daha evvelden haberi "- '\?oş durmamıştır. O da kral- vardır. Adaya gece vakti gelen kralı 
.. _ .... lt' eınirle Senmargrit ada.sr karşılıyor. Kral demir maske ne yalıuz 
.... ~ti.r. Burada demir __ ,,__ • k k 

b.-., sa 
1 

mll:iAt:yı ur- onuşmak istediğini söyliyor. 
~lt\ı kr;a. •§anların plaruarından bir Şimdi iki kardeş karşı karşıyadır. Ve 

eşfediyor. 
ikisi arasında büyük bir mDnakaşa olu-

y~r. Kral, Monsenyör Luiyi rnağlO.p et- .ınargrit adasından ayrılışından biraz harekete ikna ediyor. Monsenyör Lui, le yazılacaktır: 
~lf, ~na almış, hançerini saplamak IOl'U'• Senınars Monsenyör Lıü yerine maJyctindeki iki asiluıde ile birlikte otel- aBritanya imparatorluğu, 9Ynl dava 
uzeredir .. Tam bu sırada kralın hançeri bizzat kralın mevkaf olduğunu, hakikt den ve gece yarısı henliz ayrılmıştı ki için can vennİf olan kendi evlitlaıiyle 
elinden alııuyor ve on dördüncü Lui mo mevkufun firar et.tiğinl anlıyor. kral ve Rozarj adamlan ile birlikte oteli ltaıya evlatlarının hatlralarmı mUhafa-
sıkı bağlanıyor. Bunu yapanlar, Ivon, Mesele çok naziktir. Kral en dördün- basıyorlar. Jvon ve arkad1t:.mn oteld~ ıa eder.• 
~aribol ve arkadaşlarıdır. Açb.klan de- eU Lui kendisine tamamen benziyen ve 

1 
dirlcr. Ghlice kaçarlarken Rozarj fa~- Ayni climleyi muhtevi olan bir plika 

li~ sarayın 2Uldan odasına kadar gel- saltanatının meşru sabibi olan bir kar- kına varıyor ve arkalarından ateş edı- da Asia,godaki İtalyan maktullerine ait 
~ ve tam z.amennıda demir maske- deşinin mevcudiyetini halktan gizlemek- yor. Ivonun atı vuruluyor. lvon yere dU- büyük abideye de konacaktır, 
yi muhakkak bir ölüm tehlikesindm tedlr -ve gürültUsnzce demir maskenin şUyor ve ~ından yaralanıyor. Yaka- Asiagoda kanlı muharebeler olıııU§ ft 
~l§lardır. Bundan sonra monsen- Parise gitmeden evvel yakalanmA!Jı l.andıiı ~~ ka.dm oldutu aııl~or. bu muharebelere İtalyan ve İngiliz u
yor Luı ve arkada~ı bayılnu§ bir hal- matlOptur. &ki haydutlardan iken bin- Kral on dördilncil Lui, .kadınlara ka111 kerleri iştirak etmişlerdir. 
de olan kralın bafına demir maskeyi baf1 rütbesi verilen Semnarsm zaafından, Ivonun tedavı altına alınma-

geçiriyorlar ve onu monsenyör Luiniıı vini olan Rozarj ~ tine aldığı=- sıru otelciye emrediyor. Otelin kadın K. GRANDbdK 
yerine zmdanda bmıkıyorlar. Moosen- vede ve hal ile, =r demir maske- hizmetçisi de bu suretle Ivonun hamile BiR TELGBAFI 
yör Lui, tamamen benzedjif kralın el- nln peJine dıt..nyorla Demi ___ ,_ . olduğunun farkına varıyor" 

~... r.. r .maıı&enın &erin bl . . k . b Londra, 19 (Ö.R) - 1932 temmu:ıwı-
bbeleriıü giyiyor ..• Onun imıl ile ve kendisini .kral yerine koyarak sarayı ve . rıncı ~ ışte u suretle, dan beri İtalyanın Londra sefiri bub&-
.kimae tarafından farkolunmadan ada- saray erkAnıru kandırması oldukça mUş- Demır maske Pa_ns yolunda, kral ve nan kont Grandi İngiliz parlAmentosun-
dan aynlıyor. Krıllın maiyetinde bulu- kili bir iştir. Fakat ta~--1---dan ihti- Rozarj onun peşınde, Ivon onların el- daki 1 giliz" t . . .. 

Z'iLIMU""lilOD l . d F .b l M" ufl K . n - talyan grubu reısıne gon-
nan iki asilzade dahi bu değipkliğin far- yar bir alim olan Ekzili ona sarayın bU- terın /a' ~n ~ b" ~st e l ve rız~~ derdiği bir kabloda şunlarJ bildinniitir: 
kında deliller. Diğer taraftan lvon ve tun hususiyetlerini, saraydaki insanla- om vazıye ı ır an evve monsenyor p la k . . . 
arkadaşları da açtıktan delikten çıka- nn tabiat ve karakterlerini izah eden Luiyc haber vermek için onu bulmağa ~··argu··· ~eln~ ~~te~ının Lon~gör-
rak adadan uzaklaJJyorlar. v ... ~-...:.:.- uzun bir not voPTn;crtir •• giderken nihayet bulu}·or .. , u m ış en . ır en. rnesaJuı aon 

. . . ~~..,,. ·-v""ll• n momenyor derece mUte.h~ ve nıınnettanm .. Se-
Luıyı Tulo~ yolunda takip edıyorlar ve Lui işte bu notu okuyarak yoluna de- firlik vazifemin ifasında , e Londrada 
Tulona gelince demir maske kraı unva- vam etmektedir. Yarın hayatına zevkli bir şekil vermek hu-
m altmda ve evvelce l.talm burada in- Nihayet bir menzilde ve bir otelde susunda İngiliz dostlanmın müzahereti-
diği otele iniyor. Kralın uşakları, eşyası, lvon, Faribol, Mistufle, Frer Krizostom- Demir Mskenin ikinci ni aslA unutamıyacağnn. • Kont Grandi 
parası, saltanat mührü hep buradadır. la buluşuyorlaT. Ivon, blr delikanlı asil- kaslN•a ba~oriiS şimdi İtalyan kabinesinde ndliye nazın 

olmu 



Tarihleri btıytık _B ı_· R_H_A_s B_ı_· H_A_L 

(kü.,ilk şeyler) Mus_ta_f_a __ N_a_fi_z a_n_l_at_ıyor 
evvelki Elli bin sene 

taslarını tencere 
insanlar kafa 
kullanıyordu gibi 

Eski Romada Milattan evvel 263 tarihinde yalnız 
bir güneş saati vardı.. Bu saat ba~ka bir yerden 
getirilmiş ve foruma konmuş olduğu için herke· 
sin işine yaramıyordu... Her zengin Romalının 
hususi bir kölesi mevcuttu : Bunun vazifesi, lo· 
nma koşup saate bakmak ve efendisine vakti 

haber vermekti.. 
Bir lngiliz muharriri, kurşun kalem, 

kibrit, di§ fırçası ve sair basit eşyanın ta
rihlerine dair fU enteresan yazıyı yazmı§
tır: 

c:FJbiselerin düğmelerini diken kadın· 
iann çoğu, binlerce ıene evvel vahıiler 
tarafından bir ço.k zahmetler ve tecrübe
lerden sonra bulunmut bir ihtiraı ltullan
C:lıklerından haberdar bile değildir. 

Bir iki gün evvel bir lngiliz gazeteıin
de lngiliz terzilerinin yeni askeri üniEor
iDalardan ıi.kayet ettiklerini okudum. Her 
Dnifonnanın üzerinde otuz sekiz düğme 
.. ulunduğunu söylüyorlar. Bu fıkra na
ian dikkatimi çekti. Düıündüm, düğme
J.r ne vakit ve ne suretle ihtira olundu: 
AJ'llftırmalar yaptım ve anladım ki tari
hin tat devrine ait acayip bir vakasına 
dokunmu§um. 
Düğme hakkında bir hikaye var. Bu 

hikayeye nazaran taı devrinde mağarada 
7qıyan insanlardan biri, ve beliti de es
)ö bir Britanyalı maiarasında otururken 
wcudunu örten hayvan deriıinin arasın
ctan esen buz gibi riizgarla pek üıümüf. 
Ne yapacağını düıünüp dururken aklına 
lıir şey gelmif ... 

Hemen derinin sol taraf kenarını bir 
parça yarını§ ve sağ ucunu o yarığa geçir
miş. Görüyorsunuz ki düğme deliğini 

düğmeden evvel yapını§. Deri bir müd
det sırtında durmuş, fakat bir az sonra 
:rüzgarla gene açılını§. 

O gece, mağarasında, kemirdiği hay
van kemikleri üzerinde bakarken düşün· 
miif .. Bu ıefer derinin eağ tarafına ufak 
bir delik açını§ ve bir kemik parçasından 
uydurduğu ufak bir çengeli oraya ilişti

rince artık deri rüzgardan açılmaz oJ
muı. 

Bu çengeli kaybetmemek için de bir 
mnmla deriye bağlamış. 

Hafriyatta meydana çık.anlan taş dev
rine ait eserlerden görüp anlıyoruz ki 
4füğmenin bu hilca.yesi doğrudur. Bunu 
&nladıktan ıonra etrafımda bulunan di
ier bir çok: adi fakat lüzumlu şeylerin 
menşe ve tarihlerini öğrenmek istedim. 

Mesela tencereyi ele alalım. (50000) 
ıene evvel yaşıyan insanların, öldürdük
leri düşmanlarının kafa taslarını tencere 
gibi kullandıklarını biliyor muydunuz? 
Bir kafa taamın tepesi düzgünce açılırsa 
bir tas ıeklini alır. O devirlerde insanlar 
ne kadar çok düşman öldürürlerse tence· 
re ve kapakları o nisbette artarmış. 

Maamafih zaman geçtikçe insanlar se· 
pet yapmağa başlamışlar. Sepetin dışını 
çamurla sıvayarak kurutmuşlar ve bu su· 
retle suyu akıtmıyacak bir kap bulmuş· 
lardır. 

Günün birinde çamurla sıvanmış olan 
sepet yanmış, fakat çamur ateşle pişip 

ffrtleşmiş ve bu suretle toprak kapların 
yapılması usulü bulunmuıtur. 

Çat.al naad icat olundu? 
Sıra çatala geldi. Acaba eski zaman

Jardanberi çatal var mıydı~ 

zon mandasını büyük bir isabetle vurup 
yere serdikleri halde bugün Amerika or
dusunda kullanılan tabancalar bu isabet 
ve kudreti haiz bulunmamaktadırlar. 

Toplu iine 
Toplu iğneler çok eskidir. 3500 sene 

evvel yani tunç devrinde yaşıyan inaanlar 
ıimdi kullandıklanmıza benziyen toplu 
iğneler yapmışlardır. 

Gözlük 
Eaki Ninvada camdan değil, cam o za

man maltim değildi lcrittalden kaba ade
seler vardı. Ancak ilk gözlükler tahminen 
1200 tarihinde ve ihtiyar rahiplerin el 
yazması kitaplarını okumak için yapılmıı
tı. Bunlar gözlerin önünde elle tutulur
du. Gözlüklerin burun üzerinde dunnuı 
İçin çok çarelere baıvuruldu. Nihayet bir 
çok tecrübelerden ıonra 1520 tarihine 
doğru gözlüklerin kollan bulunabildi. 
Hattl bu tarihte Papa 1 O uncu Leon bile 
gözleri zayıf olduiu için gözlükle ava 
çı.kmı,tı. 

Şeker 

Şeker, lngilterede ıeltlzinci Hanri za
manındanberi mevcuttur. ltalyadan ve 
garbi Hindistandan gelmiştir. 

Saat 
Saatin 1200 tarihinde bir korsan tara

fından ihtira olunduğu söyleniyorsa da 
1540 tarihinde henüz lngilterede vakti 
gösteren bir saat yoktur. Hat~ bu 

tarihten elli sene ıonra Şekspir bir yazı
sında: c:Bir Alman ıaati gibi asla iyi git
miyor.> demişti. 

Eaki Romada milattan evvel 263 ta
rihinde yalnız bir güneş saati vardı. Bu 
saat başka bir yerden getirilmiş ve foru
ma konmuş olduğu için herkesin i§ine ya
ramıyordu. 

Her zengin, Romalının hususi bir kö
lesi mevcuttu. Bunun vazifesi saate bak
mak ve vakti efendisine haber vermek
ti. 

Fransada 1750 tarihinde ihtira edil
miştir. Ancak lngiltereae 1800 tarihine 
kadar az kullanılmıştır. Bu tarihten evvel 
ahali dişlerini hatmi köklerile ovardı. 

ilk diş fırçalarının saplarının her iki ucun
da da fırça vardı. 

Askı 1 79S de Pariste ihtira edilmiştir. 
Her ihtira olduğu gibi askıyı ilk kullanan
larla da halk alay etti. O tarihte yapılan 
bir knriktür, bir pantalon içinde oişman 
bir adamın, pantalon askısını gagaaiy)e 
tutmuş ve bir turna kuşu tarafından kal
dınldığını göstermektedir. 

Yedi yüz sene evvel kullanılmışbr. Al
man rahipleri, el yazması kitaplarını ya
zarken satırlar doğru gitsin diye kağıt
ların üzerine gırafitle çizgiler çizerlerdi. 
Rahibin biri parmaklarını ve kağıdı kir
leten gırafiti ortaları boydan boya oyuk 
iki ağaç parçası arasına koymayı düşün
dü ve böylece kurşun kalem taslağı mey
dana geldi. 

Bu taslak 1 794 senesine kadar bu ka
ba şeklini muhafaza etti. 

Bu tarihte ufalanmış gırafiti kil ile ka
nştmp gırafite sertlik ve yumuşaklık ver
mek usulü bulundu. Şimdi kullandığımız 
kurıun kalemi 1822 de Londrada yapıl
dı. 

ihtiraları bir sıradan azdır. Lundstrom 

1608 tarihinde Coryate adında biri ça
talı Italyadan lngiltereye sokmUJ, fakat 
herkesin istihzasına hedef olmuıtu. O ta
rihten evvel lngilterede yemek için ça
tal yerine parmaklar kullanılıyordu. 

1480 tarihinde yazılmış olan bir kitapta 
deniliyor ki: «Yemeği yalnız üç parmakla 
al. Ağzına iki elinle sokma. Elini uzun 

adında bir Isveçli kibritle tekemmül et· müddet tabağın üzerinde tutma.> Aynı 
Litabın d'v b' . d d y k tirmiş ve şimdiki hale getirmiştir. 
il ıger ır yerın e e: c eme 
"ed'ıgv• 1 ·1 b . l d Cep kibritleri hırsızların işine yaradı-
~ ın e ı e urnunu temız eme.> e- v 

·ı· gı zamanlarda bir çok itirazlara maruz 
nı ıyor. 

Ç t 1 k d b 
. kalmıştır. Görüyorsunuz ki bütün bu ba-

a a ve yeme a a ı tedrıcen taam· 
•• t • t' 1 3 15 d F sit ;ıeyler bir çok mü;ıkülat ve tecrübeler-mum e mış ı. e ransız kralı bir .. 
al • · ··h k I den sonra bulunmuş ve dunyaya yayıl-çat ıçın şo ret azanmı;ıtı. ngiliz aşağı 

tabakasına mensup ahali 1780 tarihine mıştır. 
Her ne kadar televizyon, otomobil, 

kadar çatal kullanmamıştır. Bu tarihte 
bir Alman fabrikacı külliyetli miktarda 
demir çatal yapmıştı. 

radyo ve saire gibi modern ve mühim ih
tiraata hayret ve taaccüple bakıyorsak ta 
kullandığımız en ufak ve basit şeylerin 
de birer ihtira tarihleri olduğunu hatır-

Bu adam, top yapan Kroptan daha 
laydalı bir iş yapmıştır. Çatal medeniyet 
1 dan çıkarmamalıyız.> 
evazımından sayılıyor. Gariptir ki 19 

uncu asırda bir çok adaların vahsileri 
~ 

çatal kullanıyorlardı. Ancak, düşmanla· 
rının etlerini yemek için 1 ... Zira dinleri 
İnsan etinin el ile yenmesine müsaade 
etmiyordu. 

Bir çok şeyler vardır ki vahşiler onları 
medeni insanlar kadar iyi kullanıyorlar. 

Mesela Amerikanın kırmızı derili insan· 
ları, yapıp kullandıkları oklarla bir Bi-

Kiralık ev 
Göztepe Abdülezel ıokağında 

31 numaralı bahçe içerisinde 
müstakil bet odalı ve konforu ha
vi b'r ev kiralıktır. 

Müracaat: Gazi bulvarı doktor 
Hulusi caddesi 42 numara dit 
doktoru Hatice Azr 

Bir mecidiye nerede bulmalı diye 
hüngür ağladım. oturdum, hüngür 

Köşe başına tablasını yerleştirip avaz 
avaz Şam balı satan birine yaklaştım: 

- Nafiz Mustafa ticarethanesini gös
terir misin? 

Yüzüme sanki onu tanımıyan var mı 
edasiyle bir bakıp yol gösterdi: 

- Şuradan sapın sola kıvrılın doğru 
gidin tam köşede .. 

Bir bakkal çırağı, bir elbiseci aynı 

şekilde mağazayı bana güzelce anlattılar. 
lzmirin sevimli tüccannı hemen ta

nımıyan yoktu. Kendisini mağazanın 

küçük odasında oğlu ile karşı karşıya 
buldum. Hararetli bir hesapl~a dev
resinin tatlı lhengini bozduğuma evvela 
eseflendim. Kendisine hAs babayaniliği 
tatlı dil ve güler yüziyle B. Mustafa ka
lemi, üzerini dosyaların, kAğıtlarm ört
tüğü masa üzerine bıraktı. 

Hasbihalimize siyasi Mdiselerin tica
ret üzerine olan tesirlerinden ve piyasa
nın ahvalinden giriştik. Sevimli til<'t'ar 
hiç bir şeyden yılmıyan vakur ve inan
dırıcı edasiyle: 

- Bizim memleket hassas bir mem
lekettir diye söze başladı. 

Ahvali siyasiyenin ticaret Uzerine 
olan tesirlerini ink~ edemeyiz. Yalnız 
şu kadar var ki meseleyi olduğundan 
fazla mütalaaya kalkışmak ve bu su
retle sezonun icap j!ttirdiği mallan al
mamak düşüncesi işleri muhakkak sek
teye uğratır. Fikrimce ticaret hayatında 
uzağı, amma çok uzağı görmek lAzım
dır. Yalnız şimdiki zaman için söylemi
yorum. Fakat daima karı~ık ahvalde 
büyük işlere girmekten tabiatiyle sakı
nılmak icap eder. 

Ben 48 senelik çarşı hayatındayım. 
Ben, çarşının sırrını bir yerden okumuş 
değilim. Fakat fiilen görmüş ve içinde 
bulunmll§um. En küçük bAdiseler kar
şısında dahi işini gücünü terketmek gi
bi fena bir şey görmedim. MeselA bazı
ları harp olacak diye çekiniyor, iş yap
mıyorlar. Bu ne dereceye kadar doğru
dur bilmem? 

Bir yandan kendisine işler hakkında 
sorulan suallere, bir yandan da bana ce
vap yetiştirmek lütfunda bulunan mu
hatabım memuriyet ve serbest meslek 
için: 

- Vallahi, diyor, bana: c:Sana bir mil
yon lira maaş vereceğim memur ob de
seler memuriyet hayatına razı olmam 
diyor. Sonra ilave ediyor: 

<Amma, vatani bir mesele olursa bak 
o zaman iş başkalaşır. Onda para mev
zuubahs değildir. Onda gaye hizmettir. 
Bu vatanın evladıyım, daima hazırım.> 

- Rakabet ve maktu fiatler hakkın
daki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim 
hocam? .. 

Vallahi diye başlıyor ve siyah parlak 
gözlerini gözlerime dikerek izah ediyor: 

- Fiatler maktu olursa, memleket 
için çok faydaları vardır. Rakabete pek 
taraftnrımdır. Fakat iş bilenin kılınç ku
şananın .. Ağıza yüze bulaştırdıktan son
ra neye yarar?. Bakın hazır bu mevzu 
açılmış iken size bir şey anlatayım. Vak
tiyle bir sokakta üç yahudi aynı malı 
satıp birbirleriyle rakabet ediyorlarmış. 
Bunlardan biri bir gün şöyle bir levha 
asıyor: 

- Türkiyenin en eyi mal satan dük
kanı burasıdır. 

Bunu gören ikinci komşu: 
- Dünyanın en eyi malı buradadır, 

diyor. 
üçüncü ise: 

iz mir 

- Bu sokağın en eyi malı burada sa
tılır, diyor. 

işte rakabctte de zekfı işlemeli. Ve 
bulmalı. Halkı kandırarak d~ğil... 

Muhatabım konuştukça açılıyor, açıl

dıkça tatlı tatlı anlatmağa başlıyordu. 

Tam sırasını bulmuştum. lzmirin bu ta
nınmış dürüst tilccarının ticaret haya
tındaki muvaffakıyetinin sırrını sormak 
istedim: 

- Ooo... diye kalktı. Beni mUşkül 

mevkie soktunuz ... Ve gevrek bir kah
kaha koyuvererek anlatmağa başladı. 

Mektepte okumağa hevesli değildim. 
Bizim zamanunızda mektep dayak faslı 
başlar, dayakla tükenirdi. Bu yüzden 
soğudum. Vakıa serde biraz haylazlık 
ta yok değildi. Mektep yerine o vakıt 
bir avukatın yanında çalışan dayımın 

yanına gittim .. Bende işe karşı öyle bir 
istidad vardı ki, arasıra elline kırk para 
vermeğe başladılar. Kırk para az para 
mı bu?! lştiham arttıkça artıyor. Çalış
mağa bayılıyorum.. Ahmet Cevdet is
minde bir kAğıtçı vardı. Allah sellmet 
versin, benim bu canla başla çalışmamı 
görünce beni çağırıp: 

- Ne alıyorsun sen dedi? .. 
- GUldüm .. Hiç! dedim. 
- Peki ben sana 40 para gündelik 

versem bana çalışmağa gelir misin .• 
Hayatımda en büyük bayramı yap

mıştım. Yevmiye kırk para benim uy
kuma girecek bir şeydi. Derhal anla§
tık. Fakat... Sevimli tüccar bir giUi sır 
tevdi edenlere mahsus bir hal takına
rak kulağıma yaklaştı: 

- Fakat bizim çalışmamız bugünkü 
gençler gibi değil ha!.. Ahmed Cevdetin 
yemeğine varıncaya kadar getirir, ken
dimi helak edinceye kadar yırtınırdım .. 

Altı ay kırk paraya çalışırken birden
bire maaşım üç mecidiye, iki sene sonra 
da üç liraya yükseldi. 
Başka taraftan 6 liralık teklifleri red

dettim. Meslek aşkını görüyorsunuz. Iş
te muvaffakıyet sırrı ... işten korkmama
lı. Mütareke en eyi misfil. işten korkan
lar mütarekeden sonra çekildi. Korkmı
yanlar girişti. Bütün .mesele kuvvei ma
neviye meselesi vesselam. Izmire geldi
ğim vakıt piyasayı gezdim. O vakıt bir 
tek Türk tüccarı yoktu. 

Hemen Aydında, Denizlide şube aça
cağım diye gidip satış fiatlerini birer bi
rer öğrendim. Nümuneler istedim. Nik0-
lalar, Atalaşulalar hepsi tüccardı. Hatta 
bu sonuncusu benim ayağıma kadar bile 
geldi. Ben fiatleri öğrendikten sonra on
lar gibi insafsız hareket etmiyordum. 
Bu adam sakın fiatleri kırma diye bana 
ısrar etti. Dünyanın parasını kazanıyor
lardı. 

Maamafih öyle günlerim oldu ki güm
rüğe mallarım için yatırılacak bir me
cidiyccik dahi bulamamış şu gördüğün 
dükkanda hınçkıra hınçkıra ağlamış

tım. Dünkü gibi hatırlarım, ilk müşte
rim de Kazım Tanerin babası hacı lsınail 
efendi idi. 

Mustafa Nafiz son günlerin evlilik be
karlık meselesine aid de şunları söyledi: 

- Evlenmek muhakkak şarttır. Bir 
erkek gençlik hayatını scrazad geçirme
den evlenmemeli. Evlenirse ailede saa
det olamaz. Evlilikteki merbutiyet me
selesine gelince: öyle zannediyorum ki 
eskiden daha fazlaydı. Maahaza nevmid 
olmamalı. Yüzde doksan kadınlarımız
da erkeklerine merbut ve mutidir. 

ŞINASI REVI 

Polisi 
Sabıkalı ve meşhur bir hırsız ve do
landırıcı kadını şiddetle aramaktadır 

lstanbulda cereyan eden bir dolandı
rıcılık vakasının faili olan bir kadın iz
mirde aranmaktadır. 
Adının Emine olduğunu söyliyen yaş

lı bir kadın bundan bir ay evvel, Yalo
vada oturan B. Mustafa adında bir za
tın evine gidiyor. Kapıyı çalıyor. Kapıyı 
açan B. Mustafanın bayanıdır. Bn. Emi
ne, B. Mustafanın Istanbuldaki bir ak
rabasından selam getirerek bu eve mi
safir oluyor. Kendisini ağırlıyorlar. 

Misafirlik epice uzun sürüyor. Bu sı
rada B. Mustafnnın bu sene yüksek tah
silini bitiren oğlu Hikmet eve geliyor. 
Bn. Emine Hikmeti görünce pek beğen
diğinden bahsediyor. Kendisinin Izmir
de bir akrabası oldu.jundan, akrabası
nın kızının evlenmek arzularından, bu 
ailenin zenginliğinden söz getiriyor ve 
hayırlı bir iş yapmnk istiyor. 

Bu aile, Bn. Eminenin sözlerine ina
nıyorlar. Mesud hudise lzmire yazılı-

düğün hazırlıklarına bile başlanıyor. 
Izmirdeki zengin aile, bu mesud izdivaç 
münasebetiyle kızlarına 40,000 liraya 
münasip bir apartıman satın almağa ka
rar veriyorlar. Apartırnanı Bn. Emine 
ile B. Mustafa arıyor. 

B. Mustafa bu kadından şüphelenme
ğe başlıyor. Bn. Emine bir gün fırsat 
bularak B. Mustafanın evinde mevcud 
500 liralık mücevheratı ve 12 yaşındaki 
oğlu Fikreti alarak sırra kadem basıyor. 

Istanbul zabıtası bu kadını ve çocu
ğu aradıkları sırada B. Mustafa lzmire 
gelen Bn. Eınincdcn bir mektup alıyor. 
Mektupta ehiz Izmirdeyiz. Oğlunuzun 
nişanlısı halen Çeşme plnjlarında kür 
yapmaktadır. Izmire dönünce kendisini 
alıp lstanbula geleceğim> diyor. 

Istnnbul zabıtası bu mektubu da ele 
geçirmiş ve Bn. Emine adını kullanan 
kadının meşhur bir sabıkalı dolandmcı 
olduğunu tesbit eylemiştir. Bu kadın ve 

• . . . . 
······:······································································=······ 

~ RÜYA :::::::i TA BIRi ~ . . 
······:······································································: ..... . . . . . 
Tepecik: Iskender Ziya: 
Rüyasında bir adama taş attığını gö

ren o adamı zina veya daha büyük bir 
kabahatle itham eder ve bir rivayete 
göre de hakkında fona söz söyler. Attı
ğı taşın isabet edip o adamı müteessir 
ettiğini görmek ithamının veya fena sö
zünün tesir bırakacağına ve o adama 
kendi yüzünden zarar geleceğine delil
dir. 

Turan: K.L. 
Zırhlı harp gemisi veya d.ritnavt rü

yasının tabiri eski muabbirlerin hiç biri 
tarafından beyan olunmamıştır. Ancak 
ilim ve usulü tabire göre geçerken gör
düğünüz dritnavt geçtiği sahillerin kuv
vet ve kudretine delil teşkil eder. 

Beyler aokağı: Utif e Ergün 
Elinizde bir avuç ve muhtelif renkler

de erik varmış .. Bunlardan bir kaç ta
nesini yemişsiniz. Içlerinde bir tanesi 
de sarı imiş.. Erile, mevsiminde görül
mek şartiyle mal ve kazançtır. Sarı erik 
ise ya hastalık veya üzüntü ile tabir 
olunabilir. 

lkiçeşmelik: Bilal Fahri 
Gördüğünüz rüyanın şeklini burada 

yazamıyacağım. Tabiri şudur: O kim
seden bir hayır görecek.siniz.. Çok kısa 
bir zamanda bir mektup alacaksınız. Bu 
mektup size can sıkıcı bir haber vere
cektir. Evinizde hastanız varsa eyi ola
cak, borcunuz varsa ödiyeceksiniz. 

Menemen: lakender Utif: 
Evinizin kapısını çıkarmış ve yerine 

ondan daha az sağlam bir kapı takmış
sınız. Evin kapısı zevce ile tabir olunur. 
Eğer evli iseniz zevcenizden aynlacak, 
başka bir kadınla evleneceksiniz.. Fakat 
alacağınız kadın boşadığın!% kadın ka
dar olmıyacaktır. 
Bazı muabbirlere göre ise zevcenizi 

boşamıyacak fakat bir cariye, bir metres 
tutacaksınız ve bunun da neticesi size 
hayırlı gelmiyecektir. 

Al.sancak: F.G. 
Bir erkeğin rüyasında memesinden 

süd geldiğini ve birini emzirdiğini gör
mesi hüzün ve kedere alamettir. Rüya 
gören kadın ise başkasına hayn dokuna
cak demektir. isminizin ilk harflerini 
yazdığınıza göre kadın mısınız, erkek 

• 
misiniz bilmiyorum. Rüynnızı cinsjye 
nizc göre siz tabir ediniz. 

Güzelyalı: Perran 
Rüyada sahra görmek eyidir. lbni 

rine göre sahranın genişliği, güze · 
düzlüğü nisbetinde ferahlıktır. Sürt! 
dur. Hele bir sahra ortasında bir çiıne 
lik içinde bulunmak büyük bir yerd 
mühim bir menfaat görmekle tabir olıı 
nur. 

Kestelli: Izzet Moran 

Sizin için meçhul eller tarafından b 
yük bir çadır kurulmuş ve siz bu çad 
girmişsiniz .. Eğer tahslliniz müsaid 
istihkakınız varsa eyi bir memuriye 
geçeceksiniz. Eğer ticaretle meşgul · 
niz bir yola gideceksiniz ve bu yol 
kazançla döneceksiniz. Eğer ~dır 
olmasa idi de yırtık oha idi bir kede 
kar§ılaşacaktınız. 

Turgutlu: Fehim Açıl 
Size tanıdığınız bir kimse bir JDAP' 

vermiş .. Makas çift mft.nasına gelir. 1"1 
bir oğlunuz varsa bir oğlunuz daha o1'" 
calrlır. Kızınız varsa ikinci bir ~ 
olacaktll'. Evli deği~niz bir ~ 
olacak ve ve yahut akrabalarmızdaıı )il 
kadın bir erkek doğuracaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

RüyaJarınızı 

Bize 
Bildiriniz 

Bir rüya müfaham11 onları. abl • 
pzefemlzln •&tlYA• atltlm ...... 

: tabir edec:ektir .. 

Hususi 
Cevap istiyenler 

Rüyalannı (RtlYA) rümmu ile: 
posta kotosa (361) adresine bilclit- : 

: dikleri takdirde kendilerine posta de: • • 
: mufassal cevap verilir. Bunun ~: 
i gönderilen mektubun içinde masr.ı ! 
: 9Jarak yalnız 13 kuruşluk posta. ,... 5 
5111 konması kilidir.. ! 
~ ................................... ..... . 

Türkkuşu motörlü kampı 
Gençlerimiz motörlü tayyarelerle 

yalnız baslarına uçuşlara başladılar 

Ankara, 19 (Hususi) - Türkkuşunun her gün 5 - 6 genç ilave olunmaktBdıt~ 
Eti Mesuttaki motörlü tayyare kampı on Tahminlere göre bir hafta sonra eJ' 
beş günden beri faaliyetine devam et- üç talebenin hepsi de yalnız u~a 
mektedir. Kampa geçen sene İnönünde muvaffak olacaklardır. .,. 
C. brövesi alan 53 genç iştirak etmiştir. Yalnız uçma müsaadesi çok titiı ~ 

Sabahları beşten on bire kadar devam ranılmak suretiyle verilmektedir.. tto" 
eden uçuşlarda her talebe hocasiyle be- talebe ancak muhtelif hocaların :ıwıı ıtti 
raber beş defa havalanmakta ve havada lilnde 70 - 80 uçuştan sonra ınUdi1t it' 
on dakikalık bir turdan sonra yere in- tarafından son bir tecrübe uçuşunu ~ 
mektedir. teakip yalnız uçma müsaadesini alB " 

Bugüne kadar 10 talebenin yalnız uç- mektedir. Resimlerimiz İnotörlü katflP 
masına müsaade edilmiştir. Bu mikdara muhtelif çalışmaları göstermektedit· 

incir altı 
Plaj _ve Gazinosu 

Pazar G ünü Açıldı 
Gazino ve lokanta kı&ımları gece ıJe 

gündüz lnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap verecektir 

remizlifı, ucuzlulı, yfyecelı ue içeceıııerı:; 
netaset en müşlıülpesentlcri dahi tatııt 
edeceh ~elıilde temin oııınmı! . .;f~rı' •• 



Ankara Radysuo 
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DAl.GA UZUHl.UOU 
BUGVH 

[eoRSA1 Italyanlar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? -*-1639 m. 183 Kca./120 Ww 

- J - T. A. P. 3L70 m. 11465 Kca./ 20 Ww. iki Ziyaret 
tızt)M 

500 Albayrak 
13 Alyoti bira. 

513 YekOn 

9 
13 

15 75 
13 

&,~._. T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
.... WDeti seniye, Trablustakl Ital- kendisini toplıyamam••tı. Lakin bu ta-

-•-- '""' 12 30 P 1 2 35 T"' k üz"g" i Pal fi Karo!, taşradan Budapeşteye ta-•-.rın tahtı tazyikte bulunduğunu ve rilılerde ltalyada bahriye nazırlığını • rogram • ur m 1 

__,,, 1 k t ı.. · • 2 N S yın edildi. DelikaııL, yeni vazifesine bllJ-~.,.,, bu hususta icra edildiği iddia deruhte etmiş olan meşhur cBenedetto - emençe a ... ımı - eyzen • u-
_.__ zinak kı Ha li d dir 3 Ah larnak üzere daireye taksi ile ~eldi. F ev-
.. 
-oan tefvikatı asli kabul etmedi. Böy- Brini> nin gayretiyle Italyan bahriyei şar - Y em - • & 

bir bal. vııki değildi. !tal.ya müddeti harbiyesi inkişaf bulmıya başladı. met Raıim süzinak ıarkı • Gel Seninle kalade ıık. bir kıyafet ve kurumlu bir 
~de devam eden tedarikAtını bir har- Osmanlı • Italya harbinin ilan edildi- 4 - Arif bey - ıriizinak p.rlu - Atkınla eda ile müdürün kal'fWJUl çıkb. Kendini 
~.aevketmekte haklı görünmek için es- ~ (1911) senesinde ltalyan donanması, yanmaktadır S - aöizinak prkı • Bir ni· takdim etti. 
~ "81ılre bulmakta mUşkülAt çekiyor- Osmanlı donanmasına karşı büyük bir gô.hınla kapddım 6 - süzinak saz •ema- Daire arkadaıları ona hemen güzel bir 
:il.. 1911 senesine kadar yapılan bir çok faikiyeti haiz bulunuyordu. isi 13,00 memleket saat ayarı, ajans ve iıim taktdar: cKont hazretleri!• 
t'_!->vralar, Trablus işgalinin teferrüatı Ana filoyu teşkil eden 21 tane zırhlı meteoroloji haberleri 13, 15. 14 müzik Palfi Karo!, bu cakalı Unvanın arkası
,~,... mUmare9e eylemek esasına geminin, on tanesi kruvazörlerden mU- (kanplı: program Pi.) 19,00 proııram. na gizlenen iotihzanm fukma varmadı. 
~ ft hOkilmetln Afrika h•'clrın- relı:kep olup hepsi de yeni sistem gemi- 19,0S müzik (Millöcker Fakir talebe Onun gibi yalapldı. iyi ııiyinmeaini bilen, 
~&mal ve makasıdı güneş gibi Aşl- !erden ibaretti. Italya inşaiye mühen- opOTetinden potpuri - Pi.) 19,IS Türk kibar taTUlı bir adama bundan b..,b 
- lkea -ıiyeU han o.vleti Omı~ dlsleri, diğer hükümetleri taklit etmiyl!" milziği (fasal heyeti) 20.00 memleket ne ioim Yerilebilirdi) Hayabndan meın
~e ı.hm!l için valcayi ve hldisatı rek, gemilerinin plAn.larını kendi ihtiyaç saat •yan. ajanı Te meteoroloji haberle- nundu. Öyle. Til9t ıde kimaelerle dost 
~JYilenin lütUf ve muavenetinden ve ananelerine göre hayli tadil etmişler- ri, 20, 1 s konuıma (ziraat aaati) 20,30 olmuyordlL Onan iltifatını koz•n•bilmek 
~ ey~rdlL dl. Zırhlılardan (Roma) sınıfına mensup Türk milziği 1 _ Rast peırevi 2 - Ap- için, ka-daltiniıı 11klıkta ve zerafette 

llaomafih üç gün sonra her şey kesbi olan dördü en yeni gemilerden olup di efendi • rast :ıar!u • Senin atlr<mla çak kendiaine yakın olm.uı lizımdı. 
~Yet etti. Italya hilkllmetl Bııbıfiliye bunlarda ana bataryaya tabiye edile- oldum 3 _ Faik bey • rast ıarkı • Bir Kısa bir zamanda, bir ıürü dedikodu 
~ dört saat zarfında cevap verilmek cek dört tane 12 pusluk toptan ikisinin k k · · çıktı. Kuç'" , . ._ memurlar, ' - '-tiJo:<-t L-1ar dame düşürdü beni 4 - anun ta soru ""' °""' "'~ ıuu 
flt'ti71e, bir Ultlmatom tebli" ederek fedasiyle yirıni iki mil sünıt ı..---·1-·· ~tuı " ~....,. 5 - Liitfi bey • hicazkAr p.rla - Sana fırsat buldukça bllJ bap. verip onun balı:-

tın oıllzakerelerin faydasız) olduğu- ve en büyllk çaplı toplardan yapılan bu ld 1 6 A "f b h" z1c· kında biribirleriae veni, yeni havadisler 
'- ~an ve (Trablusun i•gali Italyaca fedakArlık (8) pusluklarm dörtten 12 ye no u gönü - n ey ıca '!r p.r- ' 
lıla>tA- .., k Açıl · db k 7 Aeem VeriyorlardL Bir çoklarının fikirlerine gÖ· 
-__.... Ye mukarrer olmakla asa.kiri ibl&ğiyle bir dereceye kadar te1Afi edil- 1 • ey goncaı ıa er - · 
...,,,,_.,

0
,n geri •lmması lüzumunu mişti. kürdi ıarkı .. Bir vt;faıız: yare düıtüm 8 - re Palfi K~rol aervetini., kaybetmi11 bu-

~ dar isi bir · Şemseddin Ziya • hicaz şarkı - Kim göne gün hayatını kazanmak lçüı memuriyete 
L.. an eyledi ve oka v eya- 1901 de inşaya başlanmış olan (Bene- . 9 S J•'- dd" p h" az ••rla muhtaç olmUf bir arl.tokrattı. Kendisine 
- lkıbetl feciasına dair -•-·- yirmi ük senı - a ana ın ınar - ıc ~ 
::a... ..~ de Tetobrinl) sınıfının iki büy'· gemisı S z1 k lb" . 1 O h lk tü k"" ·· acmdımıamak düfiincesiyle hakiki biivi-
-ı -t zarfında bir kararı kat, ver- 20 mil Uzerine dizayn edilmiş oldukla- ı ıyan a ımı sev - a r u•u 
""-L L_ "L"-~ Al.. ld k · 21 1 O k Yetini gizliyordu. ._ ... bil olmaılı!ı gibi, h...,.w=.i se- rından ayni tarihte inşasına başlanan ..,,am o u ervan ıner , on"'"'a 
~ 6yle binlerce kilometre murabba- Ingiltereniıı (19) millik (Dunlcan) ve ( Markoninin ölümünün oenei devriy .. i Daire arkadatlıın. onun ııık, nk Buda
~ bir kıtayı detU; liattA en ufak bir (18) millik (Formidebl) }eri ile muka- münasebetrıe) 21,25 neşeli plaklar - R. ı>qtenin lüka ve kı"bar muhitlerinde do-
L,._ . 2 1 3 O " 'k ( S 1 S Ş d laıbiııu. büyük otellere girip çık "'°'-ı - bile var Qvveti1le müdafaa ede- yese edildiği takdirde süratli sefainl har- , muzı an oo o • oprano a an -u· 
~ naçar kalmadıkça düşmana teslim biyeden addolunabilirler. Daha eskice Candar tarafından) 21 , 45 müzik (opera ıörüyqrlardL Hatta ııeçenlerde memur
..ı.....,_= · · • d a k ,_,,_ b k b d ki · · al Pi) 22 00 ·· 'k cu· "k !ardan biri Palfi Karolü, aristokrat kulü--.__,..cegin en il ilmeti meZ11.w:eye olan müte a i eş gemi en i sının ana ary iın , . • mu>ı ı<uÇU or-

tolda itayı cevap edilmekle 1327 se- bataryaları (10) pusluk ve diğer ilçü- kestra şef: Necip A•kın) ?3,00 son ajaM bijne ııkerk~ ıörmiittü-
~ ~Olünlln 16 mcı Cuma günü ba- nün 13,5 pusluk toplardan müteşekkil haberleri, ziraat, esham. tahvilAt, kam- Kont hazretlerinin. ntokrat kulübü
-.aı l,30 ela ltalya hiikllmeti devleti olup Ingilterenin (Royal Süverin) · !eri- biyo • nukut bor.ası (fiat) 2 3.20 müzik ne. ııidip ıeldiii bir hakikatti. Kulübün 
~yeye illnı harp eyledi. (29 Ey- ne müşabihür. On kıt'a zırhlı kruvazör- (cazbant Pi.) 23,55,24 yarınki proa"Tam. hAJ hademeei onun, öz amcamyd.ı. Faluıt. 
liıl UU), !erden yedisi yalnız (10) pusluk değil bu ciheti daireden kimse bilmiyordu. 

Clet<ek notalarda ve gerek son ültima- 8 veya 7,5 pusluk toplar da taşımakta- OPERALAR VE OPERETLER Palfi Karolün, malt vaziyeti bozuktu. 
\anıda Italya hüklimetinln sebebi niza dırlar. Bu milta!Aata binaen Italya do- 21,05 Kopenhaıı: Salzburg mevsimi. SonbahaTlarm aerin günleri başlallllftı. 
blJJlalt Uz~ tahayyill ve ibraz ettiği hll- nanmasmın hassal miln.eyyizesi en ziya- 22,05 Roma: Lohengrin. Genç adamın, tık bir pardesüye ihtiyacı 
ilııatuı esasen gayri vaki olup Trablus de süratin ağır silahlarla mezcedilmiş BOYOK KONSERLER vardı. Ancak. Budapcttede kredi ile 

leııaı1nıa hnlı:ilmeti mUşarileyhaca bir olmasında görülür. 20,35 Londra (Regional): Balakiref muamele yapan bütün ticarethanelerin 
.,, loı. mukarrere olduğunu harbm tar- Maamafih Italya, birinci sınıf muha, ve Glin kanın ••erleri. borçlular defterine ismi ıreçmiıti. Artık, 
'& Cıereyanı ispat eyleı:nl§tir .• Italya, har- fazalı kruvazörlere malik değildir, yir- 20,45 Beromünster: Rus musikisi. hiç bir yerden en kilçük bir kredi bilete-

labilirsem) .• Bellci 1 .. 
Kurnaz satıcı, bir saniyede nasıl bir 

adamla karıılaıtığını anladı. Dudaklann
da nazik ve hürmetkar bir tebessüm be
U.di: 

- Emredeniniz efendim her halde 
ıizi memnun etmeie çallf&caiız. 

Yanında dunn adomlumdaa birine 
i:ıaret etti. Adam koıtu. On, on beı par
dw ııetirdi. 

ihtiyar aatıcı, önüne yığılan pardOliilOT 
aruından bir tane oeçti. Palfiye dofru 
dönerek: 

- Bakınu: efendim. dedi. Ne ,.k. ne 
aiu bir pardeaü. Astan aafi ipek Rengi, 
en aon modaya uyııun. Hele biçimi. Bu
dapeıtenin en meıhur terziainin maka-

11ndan çıkmıı bir mal. Zengin ve zevk 
aahibi bir adam tarafından yaptırJdığı 

ilk bakııta anlaıılıyor. Hem, dikkat bu
yurunw: hemen, hemen hiç kullanılma
mıı gibi. 

Palfi Karo], pardeııiiyli cidden pek be
yendi. Aynanın karıısına geçip giydi. 

Sanki: kendi vücuduna ıöre yapdml§tı. 
Üstünde o kadar mükemmel duruyordu. 
Pazarlıia gİriftiler. Bir kaç dakika ıonra 
'l:enç adam sırtında mükellef bir pardeıü 
ile mağazadan çıktı. Cebinde bir az para
.. da kalmııtı. Artık neşdi yerine gelmiı
ti. 

Pazar günü, Palfi fevkalade bir itina 
ile ıriyindi. Aynanın önünde kendisin' 
"l<iyle tepeden brnağa kadar bir süzdü. 

Hakikaten asil ve zengin bir konta ben
ziyordu. 

Taksiye atladı. Pernekilerin muhteşem 
vil!Uı önünde otomobilden indi. Cakalı 

696705 i Eski yek<bı. 
697218 i Umumi yeldln 

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

ZABİltE 
69 çunl Buğdq 

140 çunl Arpa 
13348 kilo Yapak 

500 bn.ı.1 Palmnul 

11 l50 
12 
13 25 
15 
18 

ti 
3 621 

53 
S8S 

Para Borsası 
Ankara Borsasının 18/7/939 kapanıı 

fiatleri : 
Xaptllllf r. 

Londra l Sterllıi 5.9275 
Nev - Yorlı: 100 Dolar 1.2G.58 
Paris 100 P'. frangı 3.355 
Mınııo 100 Liret 6.6575 
Cenevre 100 İsviçre F. 28.5'5 
Amsterdam 100 F\orlıı ~8925 
Berlin 100 Rayparlı: 50.78 
Brülcııel 100 Belga 21.5025 
Atina 100 Drahmi 1.0812 
Sofya 100 1-a L56 
Prag 100 Çek~lovak. 4.3375 
Madrid 100 Peçeta 14.03 
Varşova 100 Zloti 23.835 
Budapeıte 100 Pengll U.8325 
Bükre~ 100 Ley 0.905 
BeJgrad 100 Dinar 2.89 
Yokohama 100 Yen 34.5625 
Stokholm 100 İsveç Kr: aO.Ş475 
Moskova 100 Ruble 23.89 

20/7/939 un Klearing kurlan 
Sterlin.eten pyrisi bir Tiirk lirasuwı 

mukabilidir" 

Alıt 
adımlarla alona girdi. Liisyen, ıııunimi Sterlin 590. 

ve neşeli bir tavırla b.ııJadL Babıwna Dolar 79.39 
tanııtırdL Mösyö Penıeki kule bCf, elli Fransaz franla 29.95 
yaılarında kadar gayet zengin ve nafiz Mark 1.98 
bakışlı bir adamdı. Kibar fakat ıoğulı: Peseta 7.1610 
bir hareketle genç adamı selllmladı. Yan- Florin 1.4838 

Jıe l!lnnezden m.ukaddem, mükemmelen ırii senedenberi ikinci sınıf olanları da 
L. 21,05 
~lanmıştı. Y a1nız ordu ve donanma- inşa edilmemi~ti; ili kin donanmanın ke-

Sotten.: Reger, Honneger ve sa- min etmesine imkan kalmamıııtı. Bu me- lannda yanın ııaat kadar oturdu. Madam Bd.ga 4.6725 

Sattı 
593. 
78.99 
29.80 
1.97 
7.1250 
1.4763 
•.S.90 

i:ıııl lhzan değil, Afrikaya icra edilecek şif vasıtalarından mahrum kalmaması, 
ı-..,ldtı muhtelitenln bütün teferril,._ son senelerde (3380) tonluk ke afların 21,20 
bııa YarıDCaya kadar esaslı bir plAn tan- inşasına b~lanmakla temin ediliyordu 
~ edilmq ve geçen sene manevrala- Filotillaya gelince, Italfa hükümeti, bu 
tu.da bu llID.uınl pl!n bütün tafsilat v.,. hususta müessir bir ku~te malikti, ve 21.50 
hıfen.uatiyie mevkii tatbika kom.ılmuş- bunlarda]) yaliiı~ bir lraçı ı nıilstesna ol-
a._ ARerin irkAp ve ihracı, abluka te.. mak üzere hepsi Italya tezgahlarında 22,05 
tıla, ııahillerin bombardımanı ve saire vücuda getirilmişti. ltalya bahriyesinde 
ııtbi talimat en ince teferrüatına kadar tahtelbahirlerin de müstesna bir mev- 22,05 
hesap edilmişti. kil vatdı. 

ir be•tekô.rlann eserlerô aeleyi aylığiyle halletmesi de mümkün Pernekinin rahatsızlıiından dolayı çı- Liret 15.10 
Doyçlanzender: Mozart, Reger de~ildi. kamadığını söyledi. Bu havadis Palfiler- İS17içre Frangı 3.5184 

Dr-L-' 94 Beethoven ve aair bestekarlann Palfi Karo!, dütündü. Ne olursa olıun den ziyade kadınlar üzerinde müsait te- """""" . 
eserleri. mutlaka bir pardesü yaptırması Jazıındı. sir bıraktığını biliyordu. Hele. möayö İsveç kronu 3.2894 

Saarbrüeken: Macar orkesh'ası-
nın konseri. 

Brüksel il: Çek be•t~Hrlarının 
eserleri. 

Strassburg: Schubert, Berlioz ve l3ir kaç hafta evvel bir baloda Buda- Pemeki gibi kendini beyenmİf, İf bayatın- Norveç kronu 3.3733 

Bizetnin eıerleri. peştenin tanınmış zenginlerinden Peme- da luıprlanmış adariılardari çekinirdi Çek kronu 23.20 
Dinar 35.40 kinin biricik kızı Lüsyen ile tanışmıştı. Mösyö Pe.rnelci.. oda.dan çıktıktan ıonra 

Genç kız, çok güzeldi. Mükemmel yetiJ- Lüayene kur yapmııia başladı Birliltt• Leva 64.41 
tirilmi'}ti. Ana dilinden ba~ka üç lisan bi- çay içtiler. Saatler neşe ve zevk içinde ge- Ley S3. 
liyordu. Bütün bunlardan ba~ka muaz- çiyordu genç adam, gözii.nün ucuy1e aa- Pengu 3.6984 

(Yeııi Sabahtan) ODA MUSiKiLERi l866 yılıİıda A wsturyalılar tarafından 
Zloti 4.2153 zam bir servetin tek mirascısı idi. Palf; 3 le baktı. Oç •aattenberi buradaydL Ki-

K 1 ESHAM VE TAHVİLAT tl.tssa. adası önünde perişan edilen 
ltaı:van donanması 1885 tarihine kadar 

•• BiTMEDi •• 
(Yeni Sabahtan) 

21 ,20 
22,35 
22,35 

Viyana: Brahmsın eserleri. ara • genç kızın kalbinde bir iz bıraka- bar bir adam ilk ziyarette bu kadar fazla 

15.03 
3.5006 

93.50 
3.2728 
3.3562 

23.09 
35.22 
64.08 
82. 

3.6807 
4.1939 

Umumhane cinayeti davası 
24,05 

Droitvich: Kuvartet (Schubert). bilmek için olanca bilgi ve maharetini oturmazdı. Derhal ayağa kalktı. Özür di- 1933 Türk borcu I. 

Hamburg: Haydn ve sair beste- sarfetti. Nihayet, önümüzdeki pazar gü- ledi: 1933 Türk borcu 11. 
kB.rlann eserleri. nü İ<'.'in kendisini kızın evine dlvet ettir- - Affederaini.z.. bir az faz.la oturdum. 1933 Türk borcu m. 
Münih: Schmidt ve diğer beste· di. Bu ziyarete fevkalade ehemmiyet ve- Sizin kar ınızda inoan yalııu: ıosyete kai- l.938 % 5 F. ve ikramiyeli 

19.225 Peşin 
19.225 Peşin 
19.175 Peşin 

katil Ali Osman, dün de 
deli rolü oynadı 

klrların eserleri. 
riyordu. delerini değil, dünyayı bile unutuyor. 1933 ikramiyeli Ergani 

Sivas - Erzurum battı istikrazı L 

SOLiSTLERiN KONSERLERi 
19,20 l..eipzig: Çifte piyano konseri. 
19,45 Droitvich: Piyano konseri. 

Lüsyenin, annesi ve babasiyle tanı:ıa- Genç kız, giilümıiyerek bqını sıılladı. 
cakt:ı. Onlann üzerinde de müsait bir te· Cevap vermeğe hazırlanıyordu. Tam bu 
sir bıraktığı takdirde işi yoluna girmiş sırada mösyö Perneki, telô.ıla içeri gir
demekti.Iki, üç ay sonra bu aileye damat di: 

• • • • • n. 
• • • • • m. 19.93 
• • • • • rv. 

Bir fahit, cinayetin kıskançlık yüzünden 
iılendiğini, katilin Ayşe Münevveri ciddi 

surette sevdiğini söyledi 

20, 15 Königsberg: Piyano konseri. 
20.20 Berlin: Piyano ile ıan konseri. 
20,35 Danziıı: Piyano musik.W. 
2 2, 1 5 Pre•burg: Şopenin eseri eri. 
22,25 Münih: Sehubert ve Franckın 

23,45 
23,50 

eserleri. 

Kolonya: Şan konseri. 
Doydandzender: Kllrinet ve pi-

olacakb. O zaman memuriyet hayabna 

ebediyen veda edecek, yıllardanberi ha
yalinde Yllfattığı, hasretini çektiği lüks 
hayata kavupcaktı. Bu itibarla, bütün 
muvaffakıyetinin anahtarı bu ~k ziya.ret 
olacaktı. Temiz bir kıyafet en iyi tasviye 
mektubudur derler. Genç adam, bir par

deoü Parasını temin etmek İçin bin bir 
türlü plan kurdu. Her teıebbüsü netice
siz kaldı. Nihayet karan Yerdi. Saatini, 
parmağındaki altın yiizüiü terhin edecek-

- Liisyen 1 diye bağm:IL Sana bir 
müjdem var. Benim kaybolan pardesiim 
bulundu. 

Palfiye. doira dönerek izahat Tetdi: 

1932 Hazine bonosu % 5 faizli 
1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
Cümhuriyet Merkez Bankası 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 

- Yeni bir pard.eaü yaptımııfhm. ilk Anadolu Demiryolları I. ve II. 
giydiğim ııün uğradığım bir bimluıned.e Anadolu Demiryollan % 60 b.me senedi 
çaldılar. Fena halde canım sıkılmııtı. Mümessil 
Dünyuım paruını Yenru.tim. Hadi.eyi Arslan çimento 

'I'eııeclkq, bir umumlıanede iki kadı
tıııı. ISl.Uınüne ve Uç kızın yaralanmasına 
~biyel vermekten ~uçlu olarak mu
-~ edilmekte olan Ali Osınanın 
1111lhakenıemıe dün de ağır ceza mahke
llı.""bıde devam edilmiştir. 
d 'l'-otnaruz eden suçlu Ali Osman dün 
~ deli taklidleri yapmakta devam ede
~ .ceza evinde elbiselerini yırtınış, 
lıtı-~anede de kendisine geydirilen 

ıı.tıtalonu parçalamıştır. 

. .\dıiye dairesi ve ağır ceza salonu, 
ı';:1diye kadar görülmemiş bir dinleyici 

1 llesfyle dolmuştu. Ekseriyet! kadın
~ ~· talebeler teşkil ediyordu. Suçlu 
lı.~andarma tarafından güçlUkle mu
tl~ edilerelt mahkeme salonuna ge-
~. 

\' l>tıuku celsede dinlenen şahitlerden 
ta. llsllf oğlu Mustafa, katil Ali Osmaıılıı 
lı1tlb. altı ay bir arada yattığını, aı:kadaf-

ettı·. . Ali O A .. v guu., • smanın yıe munev-
lı l!itl ciddi 5uretu. sevdiğini, vaziyetinde 
it~ ~Yri tabiilikler mevcud olduğunu, 
Sö i:_ ~asihatlerine kulak asmadığını 

y_«Ü§tir 

ti~id ol~ak dinlenen Emin oğlu Ra
llı.a '1U3tafa Ercan ve Hasan oğlu Os
l0tı, n hAdiseyi aydınlatacak ifadatta bu-

tnarnışlardır. 
Sö Şaı,;\ . ilerden berber Hüseyin şunları 

y •tniştir: 

rıı; .ı\yŞe Münevver berber dükkruu
sa~ilşterilerinden idi. Sık sık gelerek 
di![ ~n.ı tanzim ettiriyordu. En son gel
"1csın n ~ana, beraberce Tayyare sine
llrıı a a gıtmeınizi teklif etti. Kabul et.. 

· eraberce sinemaya gittik. Sinema-

yano lonseri. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

dan dönü§le bir kalabalık gördük. Ayşe 
Münevver bana mevhum bir korkusun
dan bahsetti ve kalabalık arasından birı
niıı çıkarak kendisini öldUreceğini söy
ledi. Fakat Ali Osmanm olduğundan 

913 sayılı sokakta 44 ıayılı kü· ti. Bu suretle eline geçecek para ile iste
çülc Kuzuoğlu hanının yıkılarak diği gibi bir pardesü alabilecekti. Emı:ıi

-"kaın yoktur enkazının sablmaıı isi ba' katip- yet sandığına lto9tn. Gişenin önünde dur-bahsetmedi. 

Ayşe Münevverle ""' likteki 'f&.rtnamesi veçhHe açık ar- du. 5aatini, altın yüzüğünü uza.ttı. Ort• 
Beş aydanberi, alAkanuzın sıklaşması tırmaya konulmuftur. Muhammen ya~lı bir memur bunlan uzun, uzun tetkik 
için W'ar ediyordu. bedeli 2000 lira olup ihalesi 4-8- etti, Palfi Karo! heyecanla bekliyordu. 

Bundan sonra 23 numaralı polis me- 939 Cuma günü ıaat 16 dadır. J,- Muamele IÜratle yapdd.ı. Genç adamın, 
muru B. Osmanın şehadetine müracaat tirak edecekler 150 liralık temi· eline geçen para ile Ümit ettiğinin yarısı 
edildi, ifadesi şöyledir: nalını öğleden ıonra kapalı bu- kadar bir ıeydi. Can 11kıntı.sı ile oradar. 

-cVaka günü umumhane sokağında lunmasına binaen öiHeden evvel uzaklaştı. 
vazifedardım. Akşam• doğru 8 numara- i• bankasına yabrarak encümene Sokakta dolatırken, gözüne drvara ya-
lı evden bazı sesler işittim. Derhal ha- gelirler. pıştırdmıt bir reklam ili§ti. Durup okudu. 
dise yerine koştum. Kapıda Uç genç var- 2()..24-23.J (1506) Az kullanılmıı tık ve ucuz elbise •tan 
dL Bunlar bir ""Y bilmediklerini söyle-..- ----------------'bir eakici mağazasının rekllmıydı bu. 

diler. ~o Palfinin gözlerinde yeni bir ümidin ışığı 

Yo!~~dim. Yaralı kızlar yerde yatı- r.Aıı· Rı· za yandı. Adımlarını" sıkl,.,tırdı. 
· Büyük bir mağazanın önünde durdu. 

Orada söylenilenlerden, kızları Ali 1 0 Kısa bir tereddüt denesi geçirdi. Etra-
Osmanın bıçakla yaraladığını, kendisinm u 1 fı bakın na dı. Buraya girdiğini tanıdık.ia-
de yaralandığını ve bahçeye doğru git- n en d 

nn an bir kimsenin görmeeini istemiyor-tiklerini öğrendim. Bahçede Ali Osman- ~ 
d d. du. Cesaretini topladı. Bir hamlede ma· 

la karşılaştım. Kanlar içerisin e i ı: 0..C..om ve Ce-Lt Kadın d -o-· muı ğaza an İçeri daldı. 
- Ne yaptın bıçağı at, dedim. h t 1 ki O t"" ü " M as a 1 arı pera or ağaza pek tenha idi. ihtiyar, göz-
- Attım. Her gün hastalarını saat üçten son- lüklü bir adam onu iltifatlarla karıdadı: 
- Niçin vurdun? ra Atatürk caddesi •Eski Birinci -Hoş geldiniz efendim. Ne emreder-
- Kızlar beni vurdu, ben de onları. 
Katili yakalayınca kızları hastaneye kordom 222 numaralı muayeneha- siniz) Çok güzel kostümlerimiz, paltola-

gönderdim. O zaman hiç birisi henUz öl- 1'esinde kabul eder. nmız, pardesülerimiz var! 
meınişti. Katil 0 zaman muntazam ko- TELEFON : 2987 Genç adam, kıyafetini, tavrını buraya 
nuşuyordu. Cinayet işlemekten müte- lız:z;z.ı7.:izo::zzzı:m::.ı::ıııı:;ı:ıı:ı:zmımı:ı:'ilpek yakııtırmadı. Mahcup bir sesle söy-

1rellid bir heyecan içinde ise de şuurun- !ık yüzünden işlemiştir. Katilin Ayşe ledi: 
da halel yoktu. Muntazam cevaplar ve- Münevveri ciddt surette sevdiğine şüp - Buradan geçerken gözilme mağa· 

zanız ili§tİ de ıöyle bir uğradım. Pek bir 
feY almak niyetinde değilim. Maamafi. 
Hoşuma ıidebilecek ııibi bir pardosü bu-

riyordu. Bıçağı bu evdeki masa üzerin- hem yoktur. 
den aldığını söyliyordu. Mahkeme, diğer şahitlerin celbi için 

Bence Ali Osman bu cinayeti kıskanç- talik edilmiştir. 

vakit ıeçirmeden poli.e ihbar etmiJtim. Şark Değirmenleri 
Fak.at ne yalan ııöyliveyim. Bulunacağına ---------------
~ek ümidim yoktu. Bir az eVTel ıqak ge

lip, pardesümün vestiyerde asılı durdu

ğunu haber Yerd.i. inanmadım. Gidip. I i 
baktım. Tamam. Benim pardesü kendi 1 • 

Kırahk daire ve 
... magaza 

1 ' 
kendine gelmif. Hayret edilecek bir ıey 
d.eğil mi) 

Palli Karol. beyninden vurulmuıa 

döndü. Zoraki bir tebeuümle: [ : 

Resmi, hususi daire veya tir
ketler, doktor, avukat, tüccar, 
komisyoncu yazıhanesi olabi
lecek Gazi bul't'annda ziraat 
bankası ittisalinde 18 sayılı 
Demirelli hanının üst kab eh
ven fiyatla kiraya verilecek· 
tir. 

- Cidden hayret edilecek bir ıey, di- I: 
ye söylendi. 1 ~ 

Lüayen. fiipheli bakıtlarla genç adamı 
süzdü. Sonra babuına dönerek: 

- Bir yıml,.Jık olmasın baha, dedi 
Miu.firin parde•ÜIÜnÜ kaybolan parde-
:süne benzetmiyesin sakın) 

latiyenlerin: 
Doktor Huluıi caddesinde 
42 numarada di' doktoruna 

' · müracaatları. 
Pemeki. kat'i birli.sanla cevap verdi: 

1 '~•ıa•:sı:ı~m:;;-a•••••-•ııilİ 
- Hayır. kızım . Kendim gidip veati- ----'-'-----------

yere baktım. 
Genç adrurıın batı dönüyordu. Vesti

yerdeki parde.ünün kendine ait olduğu
nu inkar etm•kten ba§ka çare yoktu. Bu 
zengin ve kibar aileye sırtındaki parde· 

süyü eakici dükkanından aldığını naoıl 

anlatabilirdi. Soğukkanldığını toplamağa 
gayret ederek cevap verdi: 

- Hayır, benim deiildir. Ben, parde
süsüz geldim. 

Genç adam, vestiyerden şapkasını al· 

dı. Orada asılı kalan pardesiisüne son 
bir defa hüzünle baktı. 

Lüsyen, resmi bir tavırla elini uzattı. 

Onun kapıdan çıkmasını beklemeden dö
nüp içeri girdi. 

Aradan bir hafta geçti. Bir aabah er
kenden Pernekilerin uşağı kolunda par• 

deaii ile ıeldi: 
- Möoyönün çalınan pardeaüaü bu

lundu, dedi. Polis hınızı da yakalamı1-
Onun iç.in size ait olmaaı icap eden bu 
pardeaü:rü gönderdiler. 

Palfi, kıp kırmızı keaild.i. Heyecandan 
ıitriyen bir oeale aordu: 

- Pekô.li. bu pardeaünün benim oldu
ğunu nereden anlam.ıılar. 

- Bize gelirken, madmazel 11rtınızda 
görmüş. 

Uta!< analı, manalı ırülümsiyerelt 

pardesüyü birakıp gitti. 

Genç adam, odasına döndü. Bitkin 
bir halde koltuğun üzerine yıjıldı. Artık 
her le'Y mahvolmu,ıu. Kızın nazarında 

adt bir pardeoii hırsınndan baP:.a bir ,.,. 

değildi. 
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Kolonyanın Erkeği Dişisi Olur mu? ..• 

Zümrüd Damlası kolonyası 

Maskülen = erkek F eminen = dişi 
Alo: Kemal Aktaf, size bir 'ey ıoracağım, kolonyalarmızın erkeği, ditisi varmıf, efendim peki bunlarm erkek veya diti olduğunu naııl anlıyacağız, etiket

leri üzerinde işaretler gösteriyorsunuz demek, demek kadın kokusu erkek kokusu, kokularından belli oluyor •• Ya .• Ah bu Hilal eczanesi, yapmadığınız yok. 

T etekkür ederim ••.•••.• 

jzmirde Birinci kordonda Riz binasını ikametgah ve merkez ittihaz 
etmit olan (DENiZ NAKLtYEClLERl CEMIYET1). nin id~e hey~ti 
izalarının öz ve soy adlan, meslek ve aanatlan ve ikametgihları ile 
cemiyetin ana nizamnamesi cemiyetler kanununun S inci maddesi 
hükmüne tevfikan ilin olunur. 

iDARE HEYETi AZALARI: 
Maltaı Cefrey: Oliviye ve türekisı mümessili, bmirde doktor Mus-

tafa bey caddesi No. 16 .. 
Alyoti Edvar: V. F. Vanderze Hanri ve !Üreki.sı mümessili, Kar§ı· 

yaka Fahrettin paşa caddesi No. 114 . . .. . . . . . 
Dutilh Maurice: F ratelli Sperko §ırkeh mumessılı, Bırıncı kordon 

No. 322 
Vitol Herbert: H. Vitol ve şürekası mümessili, Burnava Uzun so-

kak No. 4 
Pradel Lüsyen: Loren Rebul ve feriki mümessili, Alsancak Binbaşı 

Şerafettin cad. No. 6 
Peter Şarl: Riz ve şürekası mümessili, Buca Yağhane sokak No. 

28 
Pusiç Ervin: Umdal umumi deniz acenteliği ltd. §İrketi mümessili, 

Gazi Kadınlar sokak No. 13 
Zandonati Rodolf: Vapur acentesi, Bumava Kazakoğlu sokak No. 

22 
Fantazi Jak: V. F. Vanderze Hanri Vanderze mümeuili, Halkapı-

narda su fabrikası yanında. 
ANA NiZAMNAME: 

12 kanunuevvel 1339 tarihli ve 364 sayılı ilmühaberler ile teıekkülü 
tasdik olunan (IZMIR BAHRiYE BIRUGI) nizamnamesinin 

3512 No. lu ve 28/6/1938 tarihli cemiyetler kanunu 
hükümlerine tevfikan tadilen tanzim olunan 

ana nizamname 
CEMJYETlN ADI VE MERKEZi: 
Madde 1 - lzmirde cemiyetler kanunu ahkamına tevfikan ve 

(DENlZ NAKUYEClLERt CEMiYETi) unvam altında bir cemiyet 
te§kil edilmiştir. Cemiyetin merkezi, 1ZM1R'dir. 

CEMiYETiN MEVZU VE GA YESI: 
Madde 2 - Deniz ticaretini ve gemi sahip ve mümessil ve acentele

rini alakadar eden bilumum mesai) ve deniz ticaretinin inkipfını ve 
deniz nakliyeciliğinin menafii umumiyesini temin edecek hususat ile 
iftiğaldir. Cemiyet bu maksadın temini zımnında, kanunların müsaa
desi dairesinde her türlü tedabiri ittihaz etmek ve bu bapta muktezi 
te§ebbüsatta bulunmak ve deniz ticaretine müteallik istatistikler top
layıp ne§retmek gibi hususat ile de İ§tiğal eder. 

Cemiyet kanunun hükmi şahıslara verdiği haklan kullanır ve ga
yesi için zaruri olan gayri menkuller ile ikametgah olmak üzere gayri 
menkul tasarruf edebilir. 

AZALIK ŞART VE HAKLARI: 
Madde 3 - Cemiyetin faal ve gayri faal olmak üzere iki kısım azası 

vardır. Faal aza olabilmek için Türkiyede seyri sefer yapan veya Türk 
timanlanna uğrayan gemi mücehhiz veya aahibi olmak veyahut Tür
lriyede vapur kumpanyaları mümessil ve acenteliği ile i~tiğal etmek 
veyahut mümessil veya acentelerin ticari mümessillerinden bulunmak 
lizımdır. 

Herkes gayri faal aza olabilir. 
Gerek faal ve gerek gayri faal aza olabilmek için medeni haklara 

sahip ve on sekiz yaşını ikmal ebni§ olmak §arttır. 
Faal azalar, cemiyetin bilcümle hukukuna malik ve bilumum veza

ifi ifa ile mükelleftir. Gayri faal izalar, ancak cemiyetin cem ve tevhit 
ettiği malumat ve neşriyatı ile istatistiklerden istifade hakkına malik
tir. Gayri faal azalar umumi heyet içtimaına İ§tirak edemez, rey ver
mek hakkına malik değildir. idare meclisine intihap olunamaz. 

CEM!YETE GtRME: 
Madde 4 - Faal ve gayri faal izalar, cemiyetin faal azasından iki

sinin takdimi ve idare heyetinin kar Mile cemiyete kayt ve kabul olu· 
nur. Iclare heyeti bu bapta ittihaz edeceği kabul veya red kararında 
eababı mucibe irae ve beyana mecbur değildir. 

CEMiYETTEN ÇIKMA: 
Madde 5 - Azalar altı ay evvel istifa arzusunu bildinnek ıartile 

cemiyetten çıkabilir. 
Medeni haklannı veya faal azalık tartlannı kaybeden veya senelik 

aidatını ıenenin ilk üç ayı zarfında tediye etmiyen izanın kaydı idare 
heyetince terkin edilir. Diğer mucip sebeplerle bir izanın kaydının 
terkinine de idare heyeti salihiyattardır. Cemiyetten çıkan.lan izanın 
terkin karan aleyhine umumi heyet nezdinde itiraza hakkı vardır. 

CEMIYETIN ŞUBELERi: 
Madde 6 - Umumi heyetm kararile cemiyetin Türkiyede tubeleri 

açılabilir. Şubelerin tesis, idare, temsil salihiyetleri ve umumi heyet 
ten ıureti temsilleri ıube küJadı kararile birlikte umumi heyet tarafın
dan tesbit ve bunlar işbu nizamnameye ilive olarak tescil ve ilin 
olunur. 

UMUMi HEYET: 
UMUMi HEYETiN KURULMASI: 
Madde 7 - Gemivet umumi heveti yalnız faal azalardan terekküp 

eder. Faal azalar ve hususi1e hükmi tahsiveti haiz balar, umuıni he
yette ticari mümessi11eriri.den biri veya bunların gönderecekleri mü
rahhaalar marifeti1e temsil olunabilir. 

Ruzname idare heyeti tal'aftndan tanzim olunur. 
Umumi heyet her sene kanunu sani ayınm ikinci haftftsi p~'7artesi 

günü adiyen toplanır. Umumi hevetin senelik idi içtimalarında aşa
ğıdaki hu~us1ann ruznameye ithali mecburidir: 

1 - idare heyetil'in Se?"elik mesı-ici ve bunlarin netavici ve cemi-
yet islerinin vaziyeti umumiyesi hakkında vereceği raporun okun
maın. 

il - Geçen sene heaanlan bHancosunun tetkik ve tasdiki. 
JJI - C:elecek sene bi•tcesin;n ,,.,ih:akere ve tasvibi. 
iV - Yeni idar,. hevPt;";"' 1nt;1'~ı. •. 
tCTtMA Nf~ A BJ, f(;TfM A iN TI'HfRt: 
Mad~,. A - Umumi J. ... ,pa.;.., 1n:1,at edl!"M1mesi ic:in cemİvPtt,. mn-

yetin feshi hususlarının müzakeresi için içtima niaabı, cemiyetin mu
kayyet faal azasının üçte ikisinin huzurile biaıl olur. içtima geri bıra
kıldığı takdirde, en az üç gün evvel iza yeniden çağmlır, ve geri bıra
kılma sebeplerile yeni içtimaın tarihi ve yeri ruzname ile birlikte iki 
gazete ile ilin olunur. Ve hükümete bildirilir. lçtima nisabının ilk top
lanbda mevcut olmamasından dolayı yeniden yapılacak içtimada hazır 
bulunan aza miktarı ne olursa olsun umumi heyet inikat eder. 

UMUMi HEYETtN iDARESi: 
Madde 9 - Umumi heyet içtimaı idare heyeti reisi tarafından açı

larak içtima nisabının mevcut olup olmadığı yoklandıktan sonra aza 
arasından bir reis ile bir reis vekili ve lüzumu kadar katip intihap olu
nur. içtima bu suretle intihap edilen reis veya reis vekili tarafından 
idare olunur. Zabıt ve yazı işlerini de katipler idare ederler. 

MOZAKERE NiSABI VE REY TOPLAMA ŞEKLi: 
Madde 1 O - Bundan sonra ruznamede mevcut hususabn müza

keresine geçilir ve toplantıda yalnız ruznameye konan maddeler mü
zakere olunur. Anw mevcut azanın en az yirmide biri tarafından mü
zakeresi istenen maddeler ruznameye aon maddeden sonra konur. 

Umumi heyet kararlan için ekseriyet nisabı, içtimada hazır bulunan 
ve temsil olunan azanm nısfından bir fazlasile hasıl olur. 

Tadil ve fesih kararlannın hazır bulunan ve temsil olunan azanın 
üçte ikisinin tasvibine iktiran etmesi lazımdır. Cemiyetin feshi hak
kında müzakere ve karar vermek Üzere toplanacak umumi heyetlerle 
hüküm et komiserinin hazır bulunması §arlbr. 

Reyler işaret suretile toplanır. Ancak idare heyeti intihabı ile ıahsa 
müteallik kararlar hafi rey ile verilir. 

UMUMi HEYETiN SALAHiYET VE V AZIFELERI: 
Madde 11 - Umumi heyet cemiyetin en yüksek mercüdir. Cemiyete 

ait her türlü tasarrufları yapar idare heyetini intihap ve bu heyetin 
itlerini kontrol eder. Kanun ve işbu nizamname ile umumi heyete 
mevdu vazifeleri ifa eder. 
A~ıda yazılı hususlara umumi heyet tarafından karar verilir: 
A - Ana nizamnamenin tadili, 
B - Hesapların tetkiki, 
C - Bütçenin tasdiki, 
D - Cemiyetin feshi, 
Madde 12 - Umumi heyetin müzakere zabıtları reis ve reis vekili 

ve katipler tarafından imzalanarak ıaklanır. Umumi heyet kararları 
da ayrıca karar halinde yazılarak ayni suretle imza edilip muhafaza 
edilir. Umumi heyet kararlan cemiyet merkezine talik edilmek sure
tile azalara ve başkalanna bildjrilir. 

Madde 13 - Umumi heyet içtimamda idare heyeti izalıklanna in
tihap olunanlann hüviyetleri ile ana nizamnamede yapılan tadilatın 
bir hafta zarfında hükümete bildirilmesi mecbwidir. 

iDARE HEYETi: 
Madde 14 - Cemiyet bir idare heyeti marifetile temsil ve idare 

olunur. 
1DARE HEYETl SEÇiMi: 
Madde 15 - Her sene umumi heyetin idi umumi içtimaında, as

gari altı ve azami on azadan mürekkep bir idare heyeti seçilir. Seçi
l~ek iza miktarı heyeti umumiye kararile tesbit olunur. 

idare heyetinin müddeti bir senedir. 
idare heyeti azalığına seçilebilmek için faal 8.za veya acentesi veya 

mümessili olmak veyahut faal aza mümessil veya acentesinin ticari 
mümessillerinden biri olmak luımdır. 

idare heyeti, intihabı müteakıp ilk içtimaında gizli rey ile bir reis, 
bir reis vekili, bir umumi katip ve bir veznedar intihap eder. idare he
yeti azalarının telaar intihabı caiz olduğu gibi bir azanın ayni vazifeye 
tekrar intihabı da caizdir. Ancak reis ve reis vekillerinin bu nizamna
menin neşrinden sonra birbirini müteakıp iki devre için telaar intihap
ları caiz ise de bu müddetin hitamından sonra aradan bir sene geçme
dikçe yeniden ayni vazifelere intihapları caiz değildir. 

SEÇİM ŞEKLi: 
Madde 16 - ·idare heyeti · azaaı· intihabında umumi heyette hazır 

bulunan veya temsil olunan faal azanın mutlak ekseriyetinden fazla 
rey alanlardan sıra ile en çok rey kazanımı olanlar idare heyeti azah
ğına intihap olunurlar. 

Mutlak ekseriyeti tamamen veya bir kısım iza için temin edileme
diği veya reylerde müsavat vuku bulduğu takdirde mutlak ekseriyet 
kazanmıyan veya müsavi rey kazananlar için ikinci bir intihap yapılır 
ve bu intihapta nisbi ekseriyet ile en fazla rey alanlar idare heyeti aza
lığına intihap edilmit olurlar. 

iÇTiMA VE NiSABI: 
Madde 17 - idare heyeti reisin daveti üzerine ve en az ayda bir 

defa içtima eder. 
idare heyeti azasından iki zatın talebi halinde reis idare heyetini 

fevkalade olarak içtimaa davete mecburdur. 
1dare heyeti içtimalannda idare heyeti azalarının nısfından bir faz

lasının huzuru §arttır. Kararların ittihazında ekseriyet nisabı mevcut 
azanın nısfından bir fazlaıile hasıl olur. Reylerde müsavat vukuunda 
reisin bulunduğu taraf tercih edilir. 

idare heyeti içtimalanna; cemiyetin faal azalan veya bazıları reis 
tarafından davet ·olunabilir. Bu azalar müzakereye i§tirak edebilirlerse 
de rey vermek hakkını haiz de~ildirler. 

V AZIFE VE SALAHiYET: 
Madde 18 - idare heyetinin vazife ve salahiyetleri şunlardır: 
1 - ·Cemiyetin mevzu ve gayesine dahil hususata müteallik bil

cümle tesebbüsat ve muamelatı ifa, 
2 - Cemiyeti mahkemeler, meclisler, daireler ve şahislar nezdinde 

temsil, 
3 - Cemiyetin mallannda tasarruf, varidatı cibayet ve masarifi 

ifa, 
4 - Cemiyetin memur ve müstahdemlerini tayin ve azil, 
5 - Umumi heyetin tasdikine arz edilmek üzere vazife gördükleri 

yıl içindeki muameleleri, hesaplan ve gelecek yıla ait bütçeyi ihzar, 
6 - Kanunlarla iıhu nizamnamenin idare heyetine verdiği vazife 

ve salahiyetleri ifa velhasıl cemiyetin idaresine müteallik ve mevzu 
ve gayesinin temin ve istihsaline müteallik bilcümle muameleleri icra 
etmektir. 

·-

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylôl, 1 lkinciteırin 
t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

,rsm İkramiyeleri: ırı.raıarwWAJrzzzm:m' 
l Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 n ıooo liralık ••• s.ooo Lira 
8 n 500 liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık··· 4-000 Lira 
60 n 100 lirab.k ••• 6.000 Lira 
95 n So liralık··· 4.150 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 
• •••••• 1 ~ ..... . 

~ 435 32-000 
IPY.Z71Y"~'27Z?& Fl uu JBY,J!IJ!L'2!J, 

T. '4 Bankasına para yabrmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemİ4 olursunuz. 

..... . .· ( . 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEABtLlZE OLDU -
CUNDAN SERTLtC1N1 MUHAFAZA 
EDEN YEGANE DtŞ FffiÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

r iJ&tf68; ··· 
Cevdet Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak f;..ın 
kartısı No. 25. Her gün öğle
den ıonra ıaat üçten itiba
ren hasta kabul eder. 

Telefon No. 3125 ................... ~ 
DOKTOR 

Celal Yartm 
iZMİR MEMLEKE'J' 

RAS'J'ANESİ DAHİLİYE 
M'Ü'J' ARASSISI 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

DOKTOR 

l.Hat~ıA~arça 
Dafalli 11e Ziifnteui 

hastaJılılar mütallass 
Senelerden beri Çivici hamamı 

smda bulunan muayenehanesini 
kordon Hayat sokağı d:irseğiııdeld 
sayılı eve nakletmiştir. 

Her gün öğleden sonra saat 1 den 

haren hastalarım kabul eder. 

TELEFON: 3458 

ilin 
Halkapınarda kai 
Pamuk Mensucat 
Fabrikamızın iplikhane dai 

sinde çalıtmak üzere 16-20 
arasında kız itçilere ihtiyacı 
vardır. 

latekli olanların nüfuı cüzd 
ları ve iki kıta fotograflariyle f 
rikaya müracaatları. 

lzmir pamuk mensucatı T.A 

vir ve ita ve icabında verdiği salahiyetleri istirdat edebilir. 
AZALIKTA iNHiLAL VE MONHAL AZAUöA iNTiHAP: 
Madde 19- idare heyeti azasından her hangi biri üç müteakıp içti

maa mazereti olmaksızın iftirak etmemesi halinde idare heyeti kara
rile istifa etmİ§ addolunur. 

idare heyeti azalan meyanında vefat, istifa ve sair auretle inhilil 
vukuu halinde ilk adi umumi heyet içtimaına kadar münhal iza1ık va
zifesini ifa etmek üzere faal azalar arasından biri idare heyeti tarafın
dan intihap olunur. 

CEMiYETiN V ARIDA Ti: 
Madde 20 - Cemiyetin varidatı tunlardır: 
1 - Cemiyetin faal ve gayri faal azalan tarafından senede yüz ~: 

mi Türk lirasını geçmemek prtile her ıene umumi heyetin verecegt 
karar ile tesbit olunacak aidat. 

2 - Vaki olacak teberriiat. 
3 - Neşriyat hhılahndan ibarettir. 
HESAPLARIN TEFTiŞ VE MORAKABES~ : 
Madde 21 - Cemiyetin hesaplan umumi hevet tarafından intih~P 

edilecek bir aza tarafından teftiş ve mürakabe edilecektir. Bu müraldP 
umumi heyet içtimalarında teftit ve mürakabe neticesine dair oları 
raporunu ihzar ve kıraete mecburdur. 

CEMiYETiN FESiH VE TASFJYESI: 
Madde 22 - Cemiyetin fesih ve tasfiyesi halinde tasfiye muanıe~ 

lih umumi heyet tarafından intihap olunacalt en az iki tasfiye memU" 
ru tarafından ve kanun bükünıleri dairesinde icra ve ikmal edilece~· 
tir. Tasfiye neticesinde cemiyetin bütün borçlan ödendikten ve v~cı
beleri ifa edildikten sonra bakiye kalacak olursa kalan bakiye Türkiye 
Kızılay cemiyetine terk olunacaktır. . 

Madde 23 - Afağıda isim ve hüviyetleri yazıh tahıslar cemiyetıl'I 
müessis azalarıdır: 

1 - Haşim Ramiz: Vefat etmittiY. • ~ 
2 - Jerom Pusiç: Vapur acentesi, Yugoslav tabiiyetinde, ızıııır 

Gazi Kadınlar sokağında 13 numarada mukim. .. _!...le 
3 - Şarl Sperko: Vapur acentesi, İtalyan tabüyetinde, bfDll""" 

Burnavada istasyon caddesinde 48 numarada mukim. ~ 
4 - Herbert Vitol: Vapur acentesi, lngiltere tabiiyetinde, lzın 

k vvet fıtıtl 1'1'7Annı n1Afı'l1ll~'I" h; ....... 1A n b1171 nı v~v l'4ı'nleı1.....ıw...<U«--L--ın.ıtı~~~ı_ıı..._~:nr..o~-n.-1-.,.._..,_,,_.,_..._.._.._.,, ... i-l!.u.-J.a. ...... ....ılft--1-K..-~..ı--LJı-..__.-ı._._-..~------.__.-,....,, _________ _ 



Bovven Rees Messageries Umdal OJi 'İer ve Fratelli Sperco Deutsche Le-
ve ş·· k Maritimes UMUMi DENiZ ] Şürekası V spor Acentası vante Linie 
c ure ası ACENTALIGI LTD. BfRfNcı KORDON REES ADRIArlCA s. A. oı G. Jf ... B. BA.llBVRG 

th- llHARD LfNE KUMPANYA S J ımıJENi ~ ım • r NAVJGA'J'İONE 
;~~ltPOOL VE GLASGOV HA'ITI · C u ... ~. B•1fASI rEaJ. 2443 BRİONİ t .. rU 2017 tarihinde saat MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle-
~NİA A ı..~3 • d HİLE T......+....... 29 HOLLANDİA vapuru 17 temmuzda mo 0 niyor. 22 tem.muza kadar Anvers, B.o~ 

leli T :&.--vapuru ğustos wuayetin e THEOP GAu J..u:.a. vapurv. tterdam H LOND:aA HULL BAT'l'l 12 de gelerek ayni gün r..aat 19 da Pat- terdam B Haınbur • · yük kar: .. .:;:·~1 ve Glasgovdan mal çı- temmuz tarihinde gelerek ayni gQn İs- bCb klenilme.Ankte olupli Rol . . yük, amala - BELGRA ~ vapuxu 5 temmuzda mo. Le.rps Kaiimnos, İstanköy \'e Ro- alacakb.r rem en :ve i ıç.ın 
~ ve ayni d Li ı bul p· N ll M il ha urg ve versa man arı ıçın - · 

G!asgov zaman a vcrpoo ve tan • ıre, apo ve ars yaya - gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda dosa hareket eder. HERAKLEA vapuru 3 ağustosta bek-
~ iem ınal alacaktır. . reket edecektir. ~~ vapuru 21123 temmuz Hull için yük alacaktır. BRİONİ motörU 2417 tarihinde saat 8 lenjyor. 5 Ağustosa kadar Anvers, Ro~ 
~ 'fe aınttlaruı muvasa11t tarihleri. Her tilrlii izahat w maftmat 1cfa Bl· arasında bekJenllmekte olup Rotterdam . ADJUTAN,1' ~~uru 10 temmır.rda aıe- de eelerek UJı saat 17 de Plre, Korfo. terdam. Breınen ve Hamburg için ytlk 
biı teahhut naalv~ haklrmda aceota riBd kordonda 156 numarada LAU- Hamburg ve Anversa limanları için yUk lıp Loııdra içm yük alacaktır. Saranda, Brindizi, Valona, Gravoza. alacaktır. 
~ hna gıremez. Daha fazla lacaktır Spalato Zara Fiyume Triyeste ve Ve-
~ 23 almak için T. 80ftll Bees ve Şr. KENT REBOVL ".ŞERtıd vapur acea- a · LfVERPOOL RA!TJ nediğe hare~ eder. 

1 TAHLİYE : 
~ telefon numa.ruuıa müracaat tasma milraıcaat edılmeııi rica olunur. BALKAJı1LAR .ABASI ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Ll- İSEO (.ihtiyari) vapurıı 23/7 tarihinde İTHAKA \rapuru 10 ağtutosa dotru 

• dea olunur. TELEFON: Z 3 7 S KATTI verpooldan g~ yük çık.nacak ve ay- gelerek ayni gün Midilliı SelAııik, n.de- bekleniyor. Haınburg, Bremen ve An-

pl"'"."'•--------------mı•••-----· ZETSKA PLOvtDBA :1r zamanda Liverpool için yi1k alacak- ağaç, İstanbul, Burgaz, Varna, XlSsten- \'el"Stcn mal çıkaracaktır. 
T C Z B k A. D. J<:OTOR __:_. ce ve Batwna hareket eder. • • ir aa t an ası uLOVCENn CİTTA Dl BARİ motörli 27/ 7 de saat ARI\tEl\00-"T DEPPE 

K·-uı .. ~ ttıl'ilıl: 1888 nuv:!~!!d:ı;~P9: =:111:9 H. Whittall ve ~; :ı:,eı;::: ~:ı:: ~1:: na ~:~~G~1;:.:~ =z (=) 
... - ...,. pazar günü saat 12 de: şür~kası h~ket eder. ' için yük alacaktır. 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- LERO motörü 2717 de saat 12 de ge- AR.l\IEI't!ENT n. SCHULDT 
•abe Ve ajan adedi : 262 Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye TELEFON : 3120 lerek ayni giln saat 19 da Patmo, Leros, DUBURG vapunı 26 teaımuzda bek-z. ka l l · hareket edecektir. 

"" ır3i ve ticari her nevi Ban muame e en • Kalimnos İstanköy ve Rodosa hareket ]eniyor. Anvers, Rottcrdam, Bremen ve 
..,4JlA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA AKGLO F.GYPTİAM rHE MOSS·BV'l'CHJSOll eder. ' Hamburg için yük alacaktır. 

z· DalAMiYE VERECEK MAİL LİME UNE ıJMiTED LERO motöıil 3117 tarihinde saat 8 u:at bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) PİRE .MARSILYA ve PİRE BEYRUT de gelerek 1/8 saat 17 de Pire, Korlu. DEH NORS'IC.B lflDDEL-
taı.u buıunanıara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik- HAYFA _ İSKENDERİYEYE hat LİVERPOOL - GLASGOV VE Saranda, Brindizl, Valona, Draç, Rago- HAVSLİNJE, OSLO 

t h daiıtılacaktır : •CAİRO CİTY • L'ÜKS VAPURU ile BBİSTOL battı za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve BALKİS motörll 26 temmuzda Diln-
t .\det 1.000 Liralık 4.000 Lira Marsilyn için Beyrut-Hayfn-lsken- ~NER vapuru 26 temmuzda gelip Venediğe hareket eder. kerk ve Norveç için hareket edecektir_ 

• 500 • 2.000 • hareket tarihleri deriye için.h~ar~ket Liverput ve Glasgovdan yilk çıkaracak ROY Al.E HEERLA.ltl rn 
4 • 250 • 1.000 • 14n1939 ta;~,,;;~9 ~~ ayni zamanda Liverpul ve Glasgov DAISE KUMPANYASI AMERİCAN !EXPORT LİNlS. C 
4t • ıoo 4 000 , ıç.ın mal alacaktır. EXMOOR vapuru 23 temmuza doğru 
ıoo 1 • • 28/71939 5181939 T1Ttis vapuru 24/7 tarihinde gelerek bekleniyor. Nevyork için yUk alacaktır. 
l2Q 50 • 

5.ooo • 11/ 8/ 939 18/8/939 tsbrandtsen • Moller Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg 
161 • '° . • .bOO • GOULANDRIS BROTHERS LTD Une· •• Neu~rıı llmanlan i~ yUk alarak hareket ede- D. T ... T. 
~ 20 ı 3.200 • PlRE r1- cektir. 

y~ T: Hesap1armdakt ~bir sene için~ 50 ~ 8Piı dUşmi- nNEA RELLA..fn HAİF.A, tsKENDERİYE - NEV-YOBK 
~ lbamıye çdrtıtı takdırde yilzde 20 fadasıyle venlecektir. f,üb transatlantik vapuru ile Pire - PBİLADELPllİA BATl'I SVENSKA OBlENT 1JNtEN 
~.,, .__' W., 11:7141. 1 Birimi kiıum, l Mart ve l lluiraıı tarih- Nev - York hattı Pire - Nev - York se- caktır. 

il:: "lecdLdr. - ·• yahat miiddctl 12 gün, Nev - York fnan GUDRUN MAERSK vapuru İmıire V.ASALAND motöril 28n tarih1nde KASSA motöl'il 12 ..._ dolru 
............... • ~ için hususi fiatler Pittden hareket ta- alt olan mallan İstanbulda aktarına ola- gelerek Rotterdam. Hamburg ve Skan- bekleniyor. Tuna liman1an için. yük ala-

rihlcri: nk İzmlre gelmiştir. dinavya limanlan için yük alam hare- caktır. 

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

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

Bu ber iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Om~r Lütfi Bengü 
d ir 44 Senelik tecrübe& idareaile bütün mü,terilerine kendisini 

Ot aevdirmi,tir .•.• 
~ .. ellerinde misafir . kalanlar evlerindeki rahati bulurlar- lstanbulda 

tGıı Ere ve lzmirliler bu otellerde bulusurlar .•• 
) liu.uaiyetJeri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul dmi-
~ clerecede ucuzdm •• -

~ .• 
Taze T emjz Ucuz lliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu baıu karşısında-

"' • • • - • ~ . • , • .~ ....... J..C- ,-f""'S•" ... ~· "" . . . 

Vebolid 
tVLER 

Cihazları 

HASTANELER 
FABRiKALAR VE 

2:!:_0MUM SINAi MUESSESELER 
~ÇU SULARDOZI YEBOUD CİllAZLARI 

• .,.AR ::z~~s:~r:;~~Rl.ERiNtzı 
~ llAJlAp OLMAKrA1f KVRrARJNJZ 
a~'l1hu.tt teTtYACI KARŞILIYACAK EV• 
-~.VE 8 OL ı D dlfAZLARIMIZ EM· 
te RildZEAMADEDİR.. 
.,t~~EDE KOLAYLIK BEŞ SENELiK garanti 
... ._._ l.JD ~TD. ŞTL ıZMiR ŞUBESt 
~ ~ lt~lettin caddesi No. 15 
~N : 2365 TELG. VEBOı.tD P. K. No. 7Z 

~ -----

5 A(°;USTOS 9 EYL"OL ket edecektir. KASSA motöril 2T temmuza dolru 
Gerek vapurL-ı.nn muvasalAt tarihlerl GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- ZEGJ.UGA POLSKA LINtı:N bekleniyor. Beyrot, İsbnderlye ve Port 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- de gelerek, Hayfa, İs1tenderiye. Nevyork LECHİSTAN motöril 21/7 tarihinde Sait Umanlan için yük alacaktır. 
kında acenta bir teahhüt altına giremez ve Philadelphia için mal alacaktır. gelerek Anvers, Gdyn1a ve Damig li4 

Daha razıa tnfsilAt a!mak için Birind Gerek vapurlann muvasalAt tarihleri, manlan için y(lk alarak hareket edecek4 SERYICE MARITıMB 
Kordonda 152 numarada sUMDAL• isimleri :..re navlunlan hakkında acenta tir. ROUMAİJI 
umumt ueniz Acrntalığı Ltd. mUracaat bir taahhUt altına giremez. Daha fazla SERVİCE MARlrfME OİTUZ vapuru 28 temmuza dotru 
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için H. VHİTI'AL ve Şsı. Roanaafn Kmnpanyası bekleniyor. Köstence Galu w Tuna U-

Telcfon : 4072 MUdüriyet 3121 No.lu telefona milracaat edilmesi ALBA JULİA vapuru 3 ağustos 939 manlan için yük ala~ktır. · 
Telefon : 3171 Acenta rica olunur. tarihlerinde beklenmekte olup Malta, DUROSTOR vapuru 4 ağustosa 

Cenova ve Marsilya limanlan için yolcu doltru bekleniyor. Köstence Kalas ve 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülentereKomoien Kanzuk 
Saçlann dökiilmesine ve kcpeklenmesine mlini olur. Komojen saçların kök

lerini lrun·ctlendirir ve besler. Komojen sa~ların ıtdastdll'. TabU renklerini 
bozmaz, tatil bir rayihası \'ardır. Komojen Kam.uk saç c.ksiri maruf cczaJM'
lcrle ıtri,yat ma~azalarında bulunur . 

~~~~~~~~~~~~------~------~~-------

lzmir vilayet .landarma Ko
mutanlığından: 
hmirde Kitip oğlunda etki jandarma okulu binaunın tamiratı 3447 . 

lira kqif bedeli mucibince ve açık iduiltme kanununa göre temmuzun 
24 üncü günü yapılacak teklifler komisyonca muvafık görüldüğü tak-
dirde ihalesi yapılacağından ,eraiti görmek istiyenler ihale ~ünden 
evvel viliyet jandarma alay komutanlığına bil§ vunnftlan ve talip olan
lar yüzde 7 .5 peylerini maliye vemesine yatırarak sözü geçen giinde 
saat 15 de hükümet konağında vilayet jandarma elayı komutanlık 
dairesinde hazır bulunmalan ilin olunur. 

19, 20, 21, 22 2569 (1500) 

ve yUk alarak hareket edecektir. Tuna limanlan için yük alacaktır • 
N O T: Vapurlann hareket tarihleriyle na .. 
llAndald hareket tarihleriyle navlun- lurilardald değişiklilderden acenta me

lardaki değişiklikJerden dolayı aeenta suli~t kabul etmez. 

mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf· Daha faı.la ta{sillt tçtn ATATtmx 
si!it için lkincl Kordonda FRAftl.ıJ caddesi 148 No.da V. F. HM\1'7 Van Oeır 
SPEKCO vapur aeentuma müıwt Zee ve ş.. Vapur wntah .... m..._ 
edilmesi rica olımur. ı at edi!ınest rica olunur. 

TELEFON: ZtM • Z005 TELU'QN: Ml'Jlltll 

Salihlide 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni· Müstecir 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
man 'ın idaresinde açılmıştır 

1 

Gazino, Lokanta, Temiz yataklar, Elektrik tesisah yeniden tanzim 
edilm!§tir. Bütün ihtiyaçlara cevap verecek tertibat almmıftır. 

Banyolannm sağlığa yaptığı E.ydalar bütün EGE halkınca mal&amdur. 

UCUZLUK, TEMİZLiK RAHATl.IK •• - YENi 

İDARENİN BSASL! PRENSiBiDİR-
Mefmı odalar banyo De birlikte 100, bot odalar 30-50 kuru~tur. 

&IMS'tn:'ZJ&• *Ltd ~~ 

Af yon Karahisar belediyesinden: 
63800 lira bedeli kqifli belediye elektrik tesisatı için iki adet buhar 

kazanı iki adet buhar makinası ve iki adet alternatörile birlikte tef errü
ah 7. 7. 39 tarihinden 22. 8. 39 tarihine kadar 45 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

!halesi 22. 8. 39 salı günü saat 14 de encüıneni belediyece icra edi
lecektir. Eğreti teminat 4440 liradır. 

Bu İ§c ait keşifname, §Utname ve sair evrakı 319 kuru§ bedeli mu· 
kabili istiyenlere verilir • 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazıh §artları haiz olınalan ve teklif 
mektuplannı mezklır kanunun 32 ve bunu müteakıp maddeleri çerçe
vesi dahilinde ihale natinden bir saat önce encümeni belediyeye ver
meleri ve mukabili bir makbuz almalan lazımdır. 

isteklilerin belli gün ve saatte dairei beledivede hazır bu1unmalari 
veya teklif mektuolannı vaktinde venneleri ilin o1unur . 

ıs, ı 1, 19, 21 4483 (1405) 

Torbalı ka ymakamlığındon: 
Torbalının çay bqı köyünde 1133 lira 72 kurut bedeli kqifli na

tamam mektep inıaatı 15. 7. 39 tarihinde yapılan açık eksiltmede ta
lip zuhur etmediğinden on gün müddetle uzahlarak eksiltmenin 26. 
7. 39 tarihinde saat 15 de yapılacağından taliplerin Torbalı kayma,. 
!kamlığmda müteıekkil komisyona müracaatlan ilan olunur. 

18, 20, 22 2537 (1490) 

lzmir Mı uta a Liman riyasetinden: 
Dairemizde 40 lira maaılı bir daktiloluk münhaldir. 'ralip olanlar 

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



SAR ın ASIK 
E 

Sulh ve ümit imkanları henüz 
Ancak Danzig senatosu bir taraflı olarak 

statüyü, değiştirmeye kalkarsa harp tehlikesi 
ve bir kuvvet darbesi ile 
o zaman başgösterecektir 

Eğer inanılmak caiz ise .. Beyaz sarayda bir toplantı 
Danzig sena osu Almanya ile birleş- Amerika ayanı bitaraflık kanunu tadi
mek arzusunu resmen ilin edecek~iş! li hakkındaki fikirlerinde isrcir ettiler 

Bir Ingiliz harp genıisi manevrada 
Paris 19 (ö.R) - Leh meselesi ve Varşova 19 (A.A) - Bir çok lngiliz ması ıçın Polonya üzerinde tesir etmiş 

bilhassa Danziır hakkında dünkü haber- gazeteleri dünkü nüshalarında B. Hitle- değildirler. 
)erin mütezad ve müphem mahiyeti bu- rin kendisini Danzig devlet reisi intihap Polonya vaziyeti azimkarane muha
aün daha birlqik mütalaalara yerini terk ettirmek tasavvurunda olduğunu yazmış faza etmekte olup garp devletleri de 
etmjıtir. Alman siyasetinin tefsirinde ga- olduklarından Pat ajansı aşağıdaki teb- «yeni bir Münih> derpiş etmemektedir. 
zetelerin mütalaalan arasında ıimdi bü- liği neşretmiştir~ Paris 19 (A.A) - Danzig müzakere· 
yük ayrJıklar yoktur. lngiliz, Leh ve hat- c Führerin Dnnzig devlet reisi intihap leri hakkında Berlin ve Romadan ~elen 
ti Alman gazetelerinin mütalaasından edilmeği kabul etmesine Varşovadaki aldatıcı haberler hakkında tefsiratta bu
müşterek bir intiba hasıl olmaktadır. salahiyettar mahfilde alelade uydurma lunan gazeteler, bunu mihver tarafından 

lngiliz gazeteleri, bir propaganda ma- bir gazete havadisi nazarile bakılmakta- takip edilen sinir harbinin yeni bir ma
nevrası addettikleri dünkü haberler kar· dır. Ayni mahafil, şeklinden kat'ı nazar, nevrası olarak telakkide müttefiktirler. 

1111nda ihtiraz ve hatta itimadsızlıklarını 
izharda müttehiddir. 

Bunlar, lngilterenin hattı hareketini 
değiıtirmemek kararını müttefikan ilan 
ediyorlar. En ziyade dikkate ıayan olan 

cümle cTaymiıu~ gazetesinin baı makale
sinden alman fU cümledir: cDanzigin, 
Leh istiklalinin muhafazası hususundaki 
ehemmiyetini sarih olarak tarif eden B. 
Çemberlaynın geçen haftaki nutkundan 
beri vaziyetinde hiç bir tebeddül yok· 
tur.> 

cDanziger Forposten> gazetesi bile, 
B. Hitlerin kendini Danzig devlet reisi 
ilan ettirmek niyetinde olduğu hakkın
daki haberlerin hayali olduğunu yazmak

tadır. Bununla beraber gazete Almanya
nın serbest şehir hakkında her kompro
miyi (tavizli uzlaşmayı) reddettiğini tas
rih etmektedir. 

Varıovada çıkan cDobri Vi.sor> hükü· 
met gazetesi ise Danzig senatosunun üç 
emirname nqredeceği haberi karşısında 
Lehistanın azmini bildirmektedir. Bu 
emirnamelerin birincisi Danzig halkının 
Almanya ile birleşmek azmini ilan ede
cek, ikincisi B. Hitleri bu iltihakı tahak
kuk ettirmeğe davet edecek ve üc;üncü
•Ü ise Danzig Polonya tebaalarına karp 
bazı tedbirleri ve bunlann kısmen ser
best şehirden tardını tazammun edecek
miş. Maamafih, Alman gazeteleri de bu 

Danziğin Almanyaya ilhak edilmesine 
hali hazırda mer'i olan hukuki vaziyetin 
ihlali nazarile bakılacağını ve bu halin 

Polonyanın bir mukabelesini davet ede
ceğini beyan etmektedirler.> 

Varıova 19 (AA) - Bir Polonya 
menbamdan bildirildiğine göre hakiki 
bir müstahkem ordugah haline gelmi, 
olan Danzigdeki askeri hazırlıklar siste
matik surette devam etmektedir. Danzi
ğin bütün mektepleri Alman kıtaatı tara
fından işgal edilmiştir. Dün serbest ııehir 
yakininde topçu talimleri yapılmıştır. 

Danzigin umumi binalarile şehir civarın
daki tepelere tayyare dafii topları yer
leştirilmiştir. Ovalara ağır toplar tabye 
edilmiştir. 

Bu askeri tedbirlerin hedefi, müscllah 
bir ihtilaf halinde ıehrin Polonya tara
fından yapılacak bir hücuma mukavemet 
etmesini temin ve ~arki Pruayadaki Al
man kuvvetlerinin gelmelerini teshil et
mektir. 

Londra 19 (AA) - Bu sabahki ln
giliz gazeteleri, Almanyarun Danzige 
müteallik olan hattı hareketinde bir de
ğifikliğin vukua gelmiş olduğuna ve ltal
yanın tavassutu ile Almanya ve Polonya 
arasında müzakereler yapJması muhte
mel bulunduğuna dair olan dünkü ha
berleri son derece itimadsızlıkla karşJa
maktadırlar. 

emirnamelere pek ihtimal vermiyorlar. Bu sebepten dolayı Polonyanın sarsıl-
Bütün bundan çıkan netice son gün- maz azmini yeniden teyid eden Varıo

lerde vaziyetin daha müsait bir şekilde vanın tebliği gazeteler tarafından iyi kar
inkişaf temayülüdür. Danzig meselesi- şılanmıttır. 

nin sulh yolile halli imkanı bakidir. Esa- Times gazetesinin diplomasi muhabiri 
sen bu imkan Londra, Paris ve Varşova yazıyor: 
hükümetleri tarafından hiç bir zaman cŞurası muhakkaktır ki B. Çember
bertaraf edilmemişti. lngiltere ve Fransa, laynın geçen hafta Polonyanın istiklalini 
Lehistana muavenet vaadeden deklaras- muhafaza hususunda Danzigin haiz oldu
yonlarının ciddi bir esas dahilinde mese- ğu ehemmiyeti açıkça kabul ve teslim 
lenin halline asla mani olmadığını bildir- etmek suretinde yapmış olduğu beyana
mişlerdi. Ancak, serbetıt ıehir senatosu- tındanberi lngilterenin siyasetinde bir
nun bir taraflı olarak bir kuvvet darbe- guna tebeddül vukua gelmemiştir. 
sile değiştirilmesi ve mevcut senatonun Polonya ile Almanya arasında müte

ortadan kaldırılmaması arzu edilmekte-ı kaddim mü7akereler yapılmakta oldu
dir. ğuna dair olan şayialar hakkında müta-

Polonya hariciye nazırı B. Bek de Po-
1 
laalar yürüterek Manchester Guardian 

lonyanın hiç bir müzakereyi red etmedi- gazete!li diyor ki: 
ğini tasrih etmiştir. Şu şartla ki Lehistnnın 1 c Bu kabil müzakerelerin yapılmış ol
emnüselametine ve hayati menfaatlerine duğu katiyetle iddia edilebilir. Bu husus
riayet edilsin ve Almanya sulhçu niyet-: daki şayialar, Alman menbalarından çık
Jeri samimi olorak bf!!lediğini ispat et-

1 maktadır. Ne Fransa hükümeti ve ne de 
sin... lngiltere hükümeti, Almanya ile anlat-

J our-Echo de Paris gazetesinde Pietri 
fU satırları yazıyor: 

cDerhal ve en büyük enerji ile muka

bele etmekliğimiz lazımdır. Esasen Po
lonyalılar dedikodulara nihayet vermiş
lerdir. Polonya, buhranın ilk günündeki 
kadar sakin olarak, yeniden vaziyetini 
tasrih etmektedir, bir adım geri atmamış
tır. Bu husus, yüz kerre, bin kerre kay
dedilmeğe layıktır. 

J ournal gazetesinde Saint-Brice yazı· 
yor: 

Dünkü hadise çok uzun olan zencire 
katılacak bir halkadan başka bir ıey de· 
ğildir. Nevil Çemberlaynın bu entrikala· 
rın tehlikesini ortaya koymasındaki hik· 
met anlaşılır bir şeydir. 

Petit Journal de Boussard yazıyor: 
Şayialardan her zamankinden fazla 

korkmalıdır. Gerginlik bakidir. Mesele 
asla halledilmiş değildir. işte bir taraftan 
en küçük §ayiadan sinirlenen telaşlılara, 
diğer taraftan da bütün zorlukları orta
dan kalkmıı zanneden uyuşuklara anlatıl
ması lazım gelen ıey budur. 

Epok gazetesinde Donnadieu yazıyor: 
Bu manevralardan heyecana kapJmı· 

yalım. Ortada nikbinliği istilzam edecek 
hiç bir şey yoktur. 

Danzigde vaziyet hala vahimdir. Fa
kat ifrat derecede bedbinliği istilzam 
edecek de bir ıey yoktur. Son vaziyet bi
zi tetik üzerine koymuştur. Polonyalı

lar ilk taarruza mukabele etmeğe amade
dirler, Fransa ile lngiltere de derhal ken• 
disine müzaharet edeceklerdir. Bu vazi
yet Berlini düşündürecektir. 

Ordre gazetesinde Claude Vivieres 
yazıyor: 

Fransız - lngiliz baraj ile karşılaşan 

Almanya bir kerre daha bu barajın un
surlarını birbirinden ayırmağa çalışıyor. 
Halisane olmıyan bu hilekarane plan mu
vaffak olmıyacaktır. lngiltere ve Fransa 
15 marttan beri hakikati öğrenmişlerdir. 
Südetler na!\ıl Çekoslovak devletini or
tadan kaldırmak için bir behane olmuş
sa, Danzig de ancak Polonya devletini 
ortadan kaldırmak ic;in behanedir. 

G.FRANKO 
İtalyayı ziyaret edecek 

Madrit, 19 (A.A) - Frankonun ev
velce bahsedilmiş olan İtalyayı ziyareti
nin yakın bir tarihte yapılacağı teyit 
edilmektedir. 

reisicümhur Ruzveltin riyaseti altında 
yapılan mühim bir içtimada bitaraflık 
knnununun değiştirilmesi müzakere 
mevzuunu teşkil etmiştir. Bu içtimada 
rcisicümhur muavini B. Garner, hari
ciye nazırı B. Kordel Hul, demokrat 
partisinin ayan meclisindeki lideri B. 
Barkley, ayan hariciye komisyonu reisi 
senatör Pitman ve ayan meclisinin cüm
huriyet partisi liderlerinden üçü hazır 
bulunmuşlardır. Içtima üç saat sürmüş 
ve nihayet bulduğu zaman reisicümhu
run sekreteri tarafından matbuata iki 
tebliğ tevdi edilmiştir. Birincisi şöyle

dir: 
«Senatör Barkley şimdiki ahval dahi

linde kongrenin bu içtima devresi esna
sında bitaraflık kanununun tadili için 
hiç bir müzakerenin mümkün olamıya
cağını bildirmiştir. Bu esas üzerinde 
bütün ayan meclisi mutabıktır. Cümhu

riyetçi senatör Mac Nerianı mütalaayı 
yürütmüş ve hazır bulunan ayan aza
ları, kongrenin gelecek içtima devresin
de, arkadaşlarının ekseriyetinin bitaraf
lık kanununun tadili projesini tetkike 
hazır oldukları noktasında birleşmişler
dir.> 

!kinci tebliğ de şu mealdedir: cReisi
.cümhur ve hariciye nazın noktai nazar
larını sarih olarak izah etmişler ve bil
dirmişlerdir ki: Bu içtima devresi esna
sında ayan meclisi hiç bir karar vermez
se bu hal, Amerika hükümetinin önü
müzdeki son Kanun ayına kadar Avru
pada her hangi bir buhran zuhuru tak
dirinde sulhu muhafaza için hAkim bir 
rol oynamak kabiliyetini zaafa düşüre
cektir.> 

Bu suretle, iki tarafın karşılıklı vazi
yetleri sarih olarak tebeyyün etmiştir. 
Bazı haberlere göre B. Ruzvelt kendi 
noktai nazarını Amerikanın Brüksel se
firinden gelen bir raporla da müdafaa 
etmiştir. B~ rapora nazaran, Amerika 
hükümeti bütün kuvvetiyle mütaarrız 
devletlere karşı mukavemet hareketine 
iştirak edecek olursa, bir dünya ihtila
f mm önünü almak için en büyük bir 
hizmette bulunmuş olacaktır. 

Amerikada kongre bimuı . 
Fakat, bitaraflık kanununun tadili de, reisicümhur kongreyi fevkalade ol•• 

müzakeresinin kongrenin bu içtima dev- ı·ak içtimaa çağırmak hakkını muhafaı' 
resinde müzakere mevkiine çıkamıya- etmektedir. O vakıt kongre yeni bir v•· 
cağı şimdilik elde birdir. Bizzat demok- zjyetin karşısında bulunacak ve butl\l 
rat senatör Barkley de meselenin şim- artık dahili siyasetin gölgesi altında ıet• 
diden müzakeresini istememek muvafık kik etmekten bilmecburiye sakınaca1'· 
hal olamıyacağını kaydetmiştir. tır. 

Bununla beraber, Berlin ve Romada Nevyork 19 (ö.R) - Nevyork Ta1' 
Vaşington Mdiselerine karşı gösterilen mis gazetesi bu sabahki nüshasında f' 
aksülbıel Amerika için bu en esaslı me- haberi veriyor: Ciiınhuriyet partisi!>' 
selenin bütün ehemmiyetini muhafaza mensup ayandan Vardervelt yaz tati» 
ederek ilk safta baki kaldığını gösteri- esnasında Lehistana seyahat etmek :ııl" 
yor. Beyaz evdeki müzakerelerden sa- yetindedir. Bitaraflık kanununun tadili' 
rih olarak çıkan intiba şudur: Uç mü- ne muhalü olan senatör Varderveltin ~ 
hlm Cütnhuriyet liderinin de mutabık seyahati de göstermektedir ki harici Sl' 

kaldığı veçhile bitaraflık kanununun ta- yaset, kongrenin gelecek içtima de~ 
dili meselesi, yeni emre değin, Amerika- başlıca müzakere mevzuu olacalt 1' 
nm dahilt vaziyetine bağlı kalmaktadır. belki reisicümhur intihabatına da eSI' 
Ve bazı gazeteler, bizzat reisicilmhur teşkil edecektir. Varderveltin Lehis~ 
Ruzveltin de bunu alaylı bir şekilde kay- yapacağı seyahatin büyük bir siY 
dettiğini yazmaktadırlar. ehemmiyeti olacağı kaydedilmektedi'· 
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olan ikinci bir intiba da şudur: B. Ruz- Ruzvelt bitaraflık kanununu değiştit" 
velt kongrenin tatil devresinden istifade mek hususundaki gayretlerini kongtf" 
ederek bitaraflık kanununun değiştiril- nin gelecek içtima devresine talik eıınir 
mesi lehindeki mücadelesini takviye ede- tir. Reisicümhurun matbuat servisi şeA 
cektir. Senatör Barkley bir çok parla- bu karara rağmen, Kanunusani jptiıi" 
mento erkanının da esasen meselenin sında başlıyacak olan yeni içtima de"" 
hakik.t şUmQl derecesi hakkında tenvir resinden evvel A vrupada bir buhran ı1" 
edilmek istediklerini bildirmiştir. Di- buru takdirinde reisicUmhurun ko# 
ğer taraftan, beynelmilel hadiseler bu yi fevkal~de olarak içtimaa davet ~ 
meselenin hallini zarurl kıldığı takdir- ceğini bildirmiştir. 

Moskova müzake~eleri bıJ 
ay sonu neticelenecek 

Sovyetlerin son tekliflerini lngiltere 
ve Fransa tetkik etmektedirler 

Londra, 19 (Ö.R) - Kabine sabah 
saat 10.30 da başvekil B. Çemberlaynın 
riyasetinde haftalık mutat içtimaını 

yapmıştır. Bu toplantıda bilhassa Tien
çin ihtilafının halli için Tokyo hüküme
tiyle yapılan müzakereler ve Moskova 
görüşmeleri tetkik mevzuu olmuştur. 

Bilahare, hlanda cümhuriyet ordusu 
tedhişçilerine karşı polis salahiyetini 
tevsi edecek bir kanun projesinin metni 
üzerinde kabine Azaları mutabık kal
mışlardır. 

Londra, 19 (Ö.R) - Avam kamara
sında bir çok mebusların İngiliz - Fran
sız - Rus müzakereleri hakkında sor
dukları suallere cevaben başvekil bay 
Çemberlayn demiştir ki : 

• - İngiltere ve Fransanın Moskova 
sefirleri pazartesi günü B. Molotofla 
yeni muhaverelerde bulunmuşlardır. dar erken biteceğini 

Gönderdikleri raporlar şimdi, Fransız mu?• 

Fransız hariciye nazırı B. Bonne d' 
talunin ediyor vazörleri hakkında Avam kaınaı'~. 

sorulan suallere tahriri cevabında ı;r
rallık mümessili yeni Alman ~u~Jjı 
lerine bir cevap olarak hiç . ~ır. bjjdit• 

kruvazörünün inşa ed~edi.~1fiJosıJtl· 
miştir.Bu cevaba nazaran Ingılız 
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da 8 pusluk toplarla mücehhez 1 J:>1' 
vazör esasen mevcut olduğundaJJaıı fi" 
cins harp gemileri itibariyle J\}rn 
!<>Siyle muazzam bir fili fark Dle~ClJ 

hükümetiyle de istişare halinde olarak, Başvekil sadece •Ümit ederim• ceva-
İngiliz hükümeti tarafından tetkik edil- hını vermekle iktifa etmiştir. 
mektedir. • Bu cevap İngiliz - Fransız - Rus mü-

Amele mebuslarından B. Vodkins şu zakerelerinin bugünlerde neticelenmesi 
suali sormuştur : ihtimalini göstermektedir. Zira Avam 

• - Başvekil milzakerelerin, Avam kamarasının yaz tatili ağustos ayının 

kamarasının yaz tatilinden önce beya- iptidalarında başlıyacaktır. 

natta bulunmak imkAnmı verecek ka- Londra, 19 (Ö.R) - Yeni Alman kru-


