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ilin münderecatmdan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• ?rens Pol şeref ine ziyafet 
Londra 20 ( ö .R) - &Jvekil B. Çemberlayn 

Yuııo•lavya Naibi Prem Pol fel'efine bir ziyafet 
vermİ§tİr. Hariciye nazırı Lord Halifakı ve Mali-

7e nazın Sir Con S.ymen zi,,afette buırdılar. 
Resmi mabafile ııöre siyafetin mahi,,eti tamaile 
h ...... i idi. 

yeni AM6 Malbaaaında S.ı•lrap. 

lngiliz . Amiral • • Geliyor em ısı 
Ekselsiyör' ün bir haberi 

Çeşme Limanımız, Akdeni
Singapuru olacakbr • 

zın 
----tr---

lngiliz 
-*-

Akdeniz filosu Hatay g~liği valittin istikbal merıuiminde ( A.A) 

amiralının lstan
bulu ziyareti bü
yük dostluk teza-

Hatay valisi söylüyor 
. 

hürlerine vesile 
olacak 

Hicrete lüzum yoktur, kanunlarımız _ 
herkes için seyyanen tatbik olunur 

Warspite saflıharp ge ınisi - YAZISI 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - --- -tr·---

HATAYI 
Vahim bir hadise daha --.~--

Pelı yalıında örnelı 
bir vilôyet haline 
getireceğiz ... 

Danzig hududunda 
·· ıdürdüler, atil 

bir Leh polisini 
anzige kaçt 

-*-Antakya 19 (A.A) - Vali Şükrü Sök-
ınensüer, belediye tarafından şerefine 

verilen ziyafetle, belediye reisinin nut
kı.-,dan sonra şu nutku söylemiştir: 
•Sayın Hataylılar, bundan 19 yıl evvel 

Ilatay ana vatandan muvakkaten ayrı-

ilk ve Orta 
Tahsil 

----tr·---
lc:aza merlıezlerinde 
birleştirilemez m i? 

--tr-
HAKKI OCAKOC.LU 

lluCtin de yine Maarif ŞU..asmdan 
:lıled.iğimiz büyük kararlar üzerinde 
lllııcağız. Bu duruşumuz, Maarif Şu

l11ı5llıın umumi efkarda uyandırdığı bü· 
~ Ve değerli alakanın tabii bir neti
~idir. Nasıl bu nlaka uyanmasın ki; 

İki evli bir köyden tutunuz da en bü
~iilc Şehirlerimize kadar yurdun her kö
~İtıde mektepsizliğin ve yahut ta tah
~ ~fayetsizliğinin ıztırabı hükmünü 

l'litüyor .. 
it \'Urdun bu ıztırabını yine en güzel 
~de e.den maarif vekilimiz b~y Hasan 
diJ l'ucel olmuştur. O, salahıyetle de-

•r ki: 
tıı-._ •Şükranla ifade ebneliyim ki artık 
n •tııleketinıizde kültür ihtiyacı ve bu· 
~tı neticesi olarak mektep isteği, ek· 
~ k Ve su gibi bir insiyak kuvvetiyle 

lldiııi hi ttirm ktedir sse e . 
h' Ott,. okulu bulurunıyan hemen hiç 
~~ ~amız yoktur ki bu mektebe ka
~IQ~alan için maarif vekilliğini 
le1t ifey~ davet ebnesin .. İhtiyaç tam, di
Uıı; Y•tıııdedir. Fakat eleman ve yer, bu 
diJ ~aca. cevap vermekten ve bu haklı 
h • 1•rı Yerine getinnekten bizi alıko-

Yot .• 

ltı lfet zaman tekrar ettiğimiz gibi hal
h~ maarif aşkına hudut yoktur. Bu 
""Yet h.zinı . ' k dar iftih eip 1 ıçm ne a an mu· 

tliıı ?1.tı3:orsa, ihtiyaca cevap verememe-
!l·ıtırafı da o derece hazin oluyor. 

•··. ız mektep mevzuuna halkımızın he-
'"<anı • , 
'•lı.iı· ı. •~kasını ifade ederken maarif 
diye~~·~ın sözlerinin de üstüne çık~ak 
llııı •lırız ki halkımız maarif ihtiyacı
'ece~ılanması için ekmeğinden de ke-
1'ıered:adar fedakar olmağa hazırdır. 
tll!, b· orta mekt.-p açmak vadi yapıla
ÇotUkıııa hazırlanması işaret olunmuşsa 
lıınııı _bahaları derhal teberrüatta bu-

l) ~ga koyuiınu~lardır. 
~,~uını Vilıiyet meclisleri ilk tahsili 
lılh il ahnıak~a zorluk çek.-rlerken, orta 

alısınde 1 ...._ S . •. ıncvzua a uysun veya 
b, NU 2 iNCi SAHİFEDE -
q.iJ.KKı OCAKOCLll 

Varşova, 20 (Ö.R) - İngiliz deniz hudut muhafızının sadece yaralandığını lırken bütün Türk milleti gibi benim de 
aşırı kuvvetler başkumandanı general bildiriyorlar. bir inanım vardı. Bu inanımın doğrulu-
A d d .. Leh b k andanı ma Londra, 20 (Ö.R) - Danzig Leh he-

yronsay un aş um · ğu bugün aranızda bulunmaklığımla ta-
reşal Ridz Smigli ve başlıca Polonya ku- yeti azasından albay Sobotiski serbest bakkuk etmiştir. Hatay topraklarına 
mandanlatiyle uzun muhaverelerde bu- şehir otoriteleri tarafından yolda ilci de-

vardığım andan itibaren çok muhterem 
Junmuştur. fa tevkif edilerek yedi saat tutulmuştur. Hataylıların Ebedi Şef Atatürkün aziz 

V arşova, 20 (Ö.R) - Danzig budu- Danzig Leh fevkalade komiseri senato hatıralarına, Milli Şefimiz büyük lnönü. 
dunda bir Leh polisinin ölümü ile neti- nezdinde protestoda bulunmuştur. ye ve Cümhuriyet hükümetine çok de
celenen bir hudut h!disesi olmuştur. Varşova, 20 (A.A) - Polonyanın rinden bağlılık tezahüratına bizzat §3· 

Danzigli bir gümrük muhafızı diğer bir Danzigdeki umwıll komiseri, Polonya bit olmakla bahtiyar oldum. 
şahısla birlikte hududu geçerek taban- ataşeıniliteri albay. Solosinsckiy~ karşı Sayın arkadaşlar, anavatan ve milli 
casiyle bir el ateş etmiş ve hududu geç- yapılan muameleyı serbest şehir sena- dava hakkında çok gilzel sözler söyle
mesine ınfuıi olmak istiyen bir Polonya tosu nezdinde protesto etmiştir. Solo- diler. Bu arada §alısını hakkında !Ayık 
hudut muhafızına isabet ettirmiştir. Ka- sinseki ile kansı motörlü bir sandalle olmadığım derecede iltifatlarda bulun
til Danzig arazisine kaçmıştır. Polonya sahil boyunca gezerlerken bir polis mo- dular. Ben bu milli davada gerçi her 
makamatınca bir tahkikat açılmıştır. Sa- törü tarafından tevkif edilerek yedi sa· cümhuriyet memuru gibi çalışmış bir 
at 13 te senatonun bir mümessili Leh at mevkuf tutulmuşlardır. Serbest hıra- ferdim. Fakat, bu vazifem şeflerimin 
fevkalAde komiserini ziyaret ederek te- kılan ataşemiliter ve karısı Danzige dö- emrinde bir memur olmak mevkiinden 
essürlerini bildirmiştir. Danzig gazetele- nünce polis tarafından tekrar tevkif ileri geçmemiştir. Hepimizin malClmu
ri hadiseleri küçültmeğe çalışarak Leh edilerek sorguya çekilmişlerdir. dur ki Ebedi Şef Atatürk bu davaya ilk 

Münakalat vekili 
Bugün Turgutluda garın 
açılma törenini yapacak 

B. 

l 

Ali Çetinkaya Ankaraya dönüyor· 
inhisarlar vekili Ege ile geliyor 

l 

~I 
"...! 

il ti 
!ili" ,.., rı I· 

. -1 n --...;.( --..: . 

Evvelki gün açılma töreni yapılan Afyon gar biııa_.. 

direktifi vermiş ve Milli Şef lnönü bunu 
tahakkuk ettirerek Hatay davasını bu 
günkü parlak zafere kavuşturmuştur. 
Davanın bu kadar müsbet ve temiz bir 
zafere ulaşma.sının Amilleri arasında 

Milli Şefin direktiflerini siyasi ve idari 
sahada muvaffakıyetle idare ve ikmal 
eden bugünkü sayın Refik Saydam 
Cümhuriyet hükümetini de zikretmek 
benim için şerefli bir vazifedir. 

- SONU 6 iNCi SABİF'EDE -

Sa tiye 
Maznunlar dan d ördü 
laa'fılılıında lıef aletle 
tahliye lıararı v erildi 

-0--
İstanbul, 20 (Telgraf - Sntiye bi· 
nası yolsuzluğundan maznun olarak 
tahtı tevkife alınanlardan Denizb:ınk 
umum müdür muavinlerinden ba;ı

Hamdi Emiıt, umumi katip B. Sadun 
Galip, Hukuk müşaviri B. İsmail İsa, 
avukat bay Atıf adliyece biner lira 
nakdi kefaletle tahliye edilmişlerdir. 
B. Yusuf Ziya Öniş ile mühendisler
den hay K&Snu yolsuzluk mahke
meye intikal edinceye kadar mevkuf 
kalacaklardır. 

B. Tahir Kevkep, 4000 liralık hak
kı sükiit meselesi etrafında yanlan
ların hakikate mukarin olmndığını, 
muhakeme neticesinde her şeyin 

meydana çıkacağını söylemiştir . Gümrük ve inhisarlar vekili B. Raif şehrimize gelecektir. Vekilin rnnirde ya
Karadeniz Pazar sabahı Ege vapuriyle pacağı tetkiklere büyük bir eh~mıniyet 
Istanbuldan hareketle Pazartesi sabahı _ SONU 2 İNCİ SAilİFEDE - '--------------' 

Yeni Hatay valisi Şükrü Sökmen.tüerin istikbalinden bir intiba (A.A) 

Fuarın ----u--• 
Açılacağı 

Akşam 
Başvekilin lzmirde mühim bir 
nutuk söylemeleri muhtemeldir 

L - YAZISI 2 İNCİ SAHİFEDE -

·- --------' 

Mihverin bir propagandası 

Romanyalı askerler Ma
caristana kaçıyormuş? 

\ 

Romanya kralı, bir ala ya sancak verirken 
Bükreş, 20 (A.A) - Rador ajansı bil- hakkında Macar propaganda kaynakla. 

diriyor : rından çıkan haberleri şiddetle reddet-
Bütün Romanya gazeteleri, Romanya mektedir. 

askerlerinin Macaristana kaçtığı ve Ro- Universul gazete. ' Macar haberlerini 
ınanyada tedhiş sistemi hüküm sürdüğü - SONU 6 NCI SAHİFEDE -



TA.Rüil ROMAN Y AZ AN : Şahin AKDUMAN 

29-
... Evet her şeyi anladım... Yalnız ıuna akıl 
erdiremiyorum: Ba kadar uıfa bir gemici 

ŞEHiR HABERLERi 
Alivre Ha tayın ilhakı bayramı 

ilk ve Orta 
Tahsil 



Ekselsiyör'ün bir haberi 

Çeşme Limanımız, Akdeni
Singapuru olacaktır • 

zın 
İstanbul, 20 (Husust) - İngilterenin ~ar eden Ekselsior gazetesi, İtalyanın on Londra, 19 (A.A) - Bugün AVAM 

ildeniz filosuna mensup harp gemileri- iki adada büyük hazırlıklarını ve tahşi- Kamarasında işçi partisi mebuslarından 
uln llmaıı!arımızı ziyareti, alakadar mah- datını mevzuubahis eden bir yazısında, Seymour Cocks, İngiliz hükümetinin 
(ellerde büyük ~ir <lostl".1< te~ilril ol~- Çeşme limanının fevka!Ade bir müstah- Atina, İstanbul, Varna, Köstence ve 
nk kabul edilmektedir. İngilterenm kem mevki haline konulması kararlaştı- Odesa limanlarına nezaket ziyaretlerin-
Akdeniz filosu başkumandanı, amiral ğıru yazarak şurılan ilAve ediyor : de bulunmak üzere harp gemileri yolla-
ııemisi Var Spite ile İstanbulu ziyaret sal mayı duş" un·· u"p duş" unm" edigı"" hakkında - •Bir müddet sonra Çeşme, em • 
edecek ve büyük merasimle karşılana- siz bir deniz iissü ve şarki Akdenizin hilkümetten bir sual sormuştur. 
caktır .. 

Ziyarete ait program hazırlanmakta- adeta bir Singapuru olacak:br.. Çeşme 
dır. limanı genişletilecek ve harp gemilerini 

Amirallık dairesi parlamento müste-

şarı B. Shakespeare, bu suale aşağıda
ki cevabı vermiştir : Bu ziyaretin iki millet denizcileri ara

ııında dostane tezahürlere vesile olaca
ib anlaşılmaktadır. 

İstanbul, 20 (Husust) - Pariste inti-

istiap edebilecek dokslar yerleştirilecek
tir. Ayni zamanda burası büyük bom

bardıman tayyareleri için bir hava üssü 
şekline sokulacaktll'. 

- Bu ay başında Atina ziyaret edil

miştir. Yakında diğer Elen !imanları da 
ziyaret edilecektir. 

Mülteciler komitesi 
Ruzvelt, komiteyi Amerikada bir içti

ma akdetmeğe davet etmiştir 
Londra 20 ( ö.R) - Bu ıabahki de bir konferans akdine davet etmittir. ıonra akdetmiş olduğu içtimaın hitamın

Qmumi içtimaında h.ükümctler arası mü].. Diplomasi mahfellerinin mütal8.asınca bu da neşredilmiş olan resmi bir tebliğ, reisi 
teciler komitesi Amerikan delegesini d8.vetin Amili Alman yahudi mültecilerine cümhur B. Ruzveltin lngiltcre, Amerika, 

'dinlemittir. Mumaileyh Londra daimi yardım için dünyanın a18.kasını artbr· Fransa, Brezilya ve Arjantin hükümetleri 

ofisinin tensikini tavsiye etmiş ve Ame .. maktır. Konferansın 18 eylUlde toplan- mümessülerini mülteciler meselesini mü
rikanın da reımen masraflara iştirake ha- ması muhtemeldir. zakere etmek üzere önümüzdeki eylUl 

••ır olduğunu bildirmiştir. Mevcut istatistiklere göre Amerika ha- ayının ilk haftasında Amerika riyaseti 
Bundan aonra Belçika, lsviçre, Polon- lihazuda, muhacir celbini tahdit eden cümhur dairesinde bir konferans akdine 

7a delegeleri memleketlerine gelen mül· kanun mucibince; ô.zaml miktarda mülte- davet etmiş olduğunu bildirmektedir. 
tecilerin vaziyeti ve bunlar lehinde alınan ci kabul ederek elinden geleni yapmış- Londra 20 (A.A) - Muhtelif mem
tedbirler hakkında izahat vermişlerdir. tır. 30 Haziranda nihayet bulan sene zar- leketlerdeki mültecilerin 'kıbeti ne ola
Nihayet komite Fransa ve Holanda gibi fında Amerikaya 33 bin Alman mültecisi cağına dair sorulan bir çok ıuallere ce
ban hükilmetlerin milltecilere yardım için kabul edilmiştir. Bu miktar kanunun mü- vap veren B. Çemberlayn muhacir kabulü 
ktihaz ettikleri tedbirleri takdirle kay- oaade ettiği miktırrdan 6000 fazladır. için lazım olan paranın hususi teşekküller 
deylemiıtir. Londra 20 (ö.R) -Avam kamarsın- tarafından temin edilemiyeceğini ıöy-

Paru 20 ( ö.R) - Hükü ti r ra ı da mnhtelif milliyette mültecilerin alci- lemiıtir. 
mülteciler komiteü dün öilec;len •onra beti hakkında aotulan bir euale cevap Anvers 20 (A.A) - içinde Bangko
yaphğı içtima neticesinde ıu tebliği ne§- veren ba§veki[ B. Çember]ayn bunlara ka gitmekte o]an 450 yahudi mü1tecisi 
retmiJtir: yardım için lazım olan paranın hususi bulunan Panama cümhuriyeti bayrağını 

<Amerika reiıi cümhuru B. Ruzvelt teşekküller tarafından temin edilemiye- hamil Dora kömür vapuru, ıeyrüsefer 

komitedeki lngiliz, Amerika, Fransa, ceğini söylemiştir. edecek vaziyette olmadığı behanesile 
Arjantin delegelerini eylUlün ilk hafta- Lonc:ha 20 (A.A) - Hükümetler ara- Anvers limanı makarnalı tarafından se• 

aında Amerika riyaseti cümhur dairesin .. sı mülteciler komitesinin dün öğleden 1 ferden menedilmiştir. 

Maarif Şurası komisyon
larının dünkü mesaileri 

Milli Şefin 
Fransız reisicümhuruna 

telgrafları 
Ankara 20 (A.A) - 14 Temmuz bay

ramı münasebetiyle reisicümhur ismet 
Inönü ile Fransız reisicümhuru B. Leb
rün arasında aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur: 

Ankara 20 (A.A) 
lr.omiayonlannın bugünkü 
IUretle hülilııa edilebilir: 

. -
Maarif tGrası/ gi yüksek okullara ve fakültelere girebi-
çalışmaları fU lecekleri tetkik edilmiştir. 

C - lstanbul üniversitesi talimatna
Ekselans B. Albert Lebriin 
Fransız reisicümhuru. 

1 - Plan komisyonu: 
Türkiyede tahsilin ana meseleleri hak

lı:ındaki tetkiklerine devam etmittir. 
2 - ilk öğretim komisyonu: 
A - Maarif müdürleri ve ilk tedrisat 

h:ıüfettioleri talimatnamesi üzerindeki in
Celemelerlni tamamlamış ve raporlarını 
hazırlamıştır. 

B - ilk okul tabiat bilgisi müfredatı 
hakkında tetkiklerine devam etmŞtir. 

C - Orta öğretmen komisyonundan 
•Yrılan aza ile birlikte köy ve şehir öğ
retınen okullarının teıkilat ve çalıtma 
lrıetodları meselesini müzakereye haşla
llııştıT. 

3 - Orta öğretmen komisyonu: 

A - Liseler ve orta okullar inzibat 
talimatnamesinin incelenmesi tamamlan
ıtı..ı-,tır. 

B - Öğretmen okulları meslek ders
ler; komisyonu ve ecnebi dil müfredat 

r'0ırramı komisyonu çalışmalarına baş
Bınrnışhr. 

C - Ba~ka başka yabancı dil okuyan 
talebenin okullarını değiştirmeleri halin~ 
de tibi olacakları muameleye ait talimat· 

narrı"nİn tetkiki bitirilmiştir. 
D - Türkçe edebiyat müfredatı pro-

krlrıarnı komisyonu çalışmalarını tamamla
ıstır. 

4 - Teknik öğretim komisyonu: 

A - Ticaret li~eleri fizik ve kimya 
:rograrnları üzerindeki incelemelerine 
""anı etnıistİT. 

lc
B - lntaat usta okulu ve bölge sanat 

0 ull ta]· arına alınacak talebe hakkındaki 
ırnatnarneyi tetkik işini tamamlamıı:ı .. 

lır. ' 

5 
- Yüksek öğretim komisyonu: 

Ilı Al_ Yabancı dil ve heden terbiyesi 
t!'~e ele • •· • S Ti uzerınde konuıulmuştur. 

- Ticaret liaeleri mezunlarının han· 

meıi, talebe kayıt ve kabulü ve talebe 
talimatnamesi, doçentlik ıınav talimatna

mesi. Ankara dil, tarih ve coğrafya fa

külteleri esas talimatnamesi incelenmi~-

tir. 
6 - Neıriyat komisyonu: 
Okul kitaplarını..-, maarif vekilliği ta

rafından basılmasına dair olan kanunla 
talimatnamenin tetkikine devam e~
tir. 

7 - Beden terbiyesi komisyonu : 
Orta okul beden terbiyesi programla

n üzerinde çalışarak bu okullarda be
den terbiyesi imtihanları talimatnamesi 
için esas prensiplerini tesbit e~. 

8 - Dilekler komisyonu : 
Riyaset makamından kendisine hava

le olunan evrak üzerinde tetkikler ya
parak bunları ait oldukları komisyon
lara sevke~tir. 

---lllı---

Ankara 
yangınında 
22 dükkan yanmış 
ve yıkılmıştır 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Ankarada

ki yangın tahkikatı bugün geç vakite 
kadar devam etti. Bir çok şahitler din
lendi .. Yangın çıkan dükkan sahibi Ga
lasinin yarın tevkif edilmesi muhtemel
dir. 17 dükkan yanmış beş dükkan da 

PARIS 
Milli bayram yıldönümü münasebe

tiyle Ekselansınıza hararetli ve samimt 
tebriklerimi yollamakla hassaten bahti
yarım. 

Türk ve Fransız milletleri arasında 
teessüs etmiş olan ve tam bir menfaat 
tesanüdü yolunda inkişaf eylemesi mu
kadder bulunan en sıkı dostluk bağları, 
bugün yaptığım bu vazifeyi benim için 
pek çok memnuniyet verici bir hale ge
tirmiştir. 

Şahsi saadetleri ile asil dost Fransız 
milletinin refahı hakkındaki samimt te-
mennileriıni kabul 
ederim. Bay reis, 

buyurmanızı rica 

ISMET INöNtl' 
Ekselans Ismet Inönü 
l'ürkiye reisicümhuru 

ANKARA 
Mili! bayramunız münasebetiyle ba

na bildirdikleri hissiyattan dolayısiyle 

Ekselansınıza hararetle teşekkür ede
rim. Bu hissiyatta memleketlerimizi her 
gün daha sıkı bir surette birbirine yak
laştıran tesanüd ve d<?stluk zihniyetinin 
bir ifadesini bulmakla bahtiyar olan 
Fransız milleti nezdinde bu hisleriniz 
hararetli bir akis bulacaktır. 

Ekselansınıza bütün minnettarlığımla 
beraber şahsi saadetleri ve Türkiyenin 
tealisi hakkında en samimi temennileri-

yıktırılmıştır. Yangının bir kast eseri mi arzederim. 
olduğu noktasında ittifak edilmektedir. ALBERT LEBRüN 

Dükkan beş bin liraya sigortalıdll'. -·-EMNİYET 
VMVMMVDVRV 

Hataya giden Meclis 
heyeti Adanada 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Meclis Adana 20 (AA) - Şehrimizde bu· 

ikinci reisi Şemsettin Günaltayın riya- lunan emniyet U. direktörü B. Ali Riza 
setinde Hataya gitmekte olan B. Millet Çevik şerefine dün aktam Adana genç
Meclisi heyeti bugün Adanaya varmış !eri tarafından bir ziyafet verilmiş, ve 
ve karşılanmıştll'. 1 ziyafet geç vakte kadar devam etmiftir. 

Bazı düşünceler: 

Bu nasıl iş? 

Bu nasıl JJiP düşünüş? 
Geçen halta bir okuyucu-

muzun haklı bir fikayetine 
ba sütunlarda terceman ol
muştum. Şikayet sahibi sa
bahleyin çok erken hareket 
eden Buca, Seydiköy, iJdemİf 
trenlerine gidecek yolcuların 
tramvay ve otobüs bulmakta 
çektikleri zorluğa İfaret edi-

• yor, tatil günü olan Cumarte
si günleri Bacadan gece yarı
sından bir saat sonra dönen 
yolcuların umumi nakil va
sıtası bulamamalarına hayre
tini ilave eyliyordu. 
Biz de pek haklı ve tabii ola

rak fehirdeki nakil vasıtaları
nın birbirleriyle irtibatı olma
sı Uizımgeldiğini tramvay ve 
otobüs servislerinin sabah ve 
akşam seferlerinin trenlerin 
hareket ve muvasalat saatle
rine uydurulmasını iatemiş
tik. Medeni dünyanın her ta· 
rafında mevcud usullerin lz
mirde de tatbikini diledik. 
Medeni dünyadan örnek al
mağa da lüzum yok. Karfı
yaka gözümüzün önünde .• 
Atlı tramvayların bile seferle
ri vapurların hareket ve mu-

• vasalatine göre tanzim edil
mi, bulunuyor. 

• 

Bıı kadar tabii ve çok ye
rinde olan fikayet ve dileğe 
karşı Nafıa müesseseleri ko
miserinin evvelki nüshamız
daki cevabına saımıamak el
den gelmez. Bay komisere gö
re: lzmir şehrindeki halk me
mur, tüccar ve işçi imiş. Bun
lar erkenden evlerine çekilir
lermif. Gece yar,.ından sonra 
gazino ve barlarda kalan üç 
be, kiıi için de tramvay ve • 
otobüs seferi ihdaaı yersiz ve 
lüzumsuz görülmüs. 
Her şeyden evveı'bay komi

sere hatırlatmak isteriz ki, 
eğlenmek bir günah değildir. 
VatandQflar için eğlence yer
lerinde kalmak ta bir ihtiyaç
tır. Hatta banlar için bile şe
hir münakalatını harekette 

\hulıındıırmak günah sayıl
maz. 
Nerede kaldı ki biz bunları 

mevwabaha etmedik. Sabah
leyin erkenden trene yetife
cek vatanda~lar•n ihtiyacın· 
dan bohıettik. Bu sıcak gün
lerde lzmirin bir say/iyesi • 

• olan Bacadaki aile dostlarını 
görmeğe veya gezmeğe giden 
ailelerin çoluk ve çocukları 
ile gece yarısından bir saat 
sonra Kemer veya Alsancak 
garlarında nakil vasıtaların
dan mahrum bir halde kaldık
larını ileri aiirdük. 

Bay komiser bunların da 
adedleri mahduttur. Sabah
ları erken evlerinden çıkıp 
yürüyerek veya otomobil pa
rası vererek trene yetİfsinler, 
gezmeğe gidenler de gece ya
ruından evvel evlerine dön
svnler mi diyecek? 
Zannediyoruz ki, bay komi

sere göre nakil va1ıtalarını 
harekette bulundurmak için 
tıkabaaa dolu müsteri temin 
etmek kasap çengeline tuıl
m'f gibi arabalara aarkılacak 
derecede müşteri temin edici 
vaziyet yaratmak lazım .. Ha
yır arkadas .. Vaziyetin ic yii
zü hiç te böyle değildir. Umıı
mi nakil vasıtaları fehrin ih
tiyacına göre tanzim edilme
lidir. Mü,terilerin adedi oslii 
mevzuubahs olamaz. Hele 
trenlerle irtibat meselesi asla 
münakasa kabul edemez. 
Eğer rahatsız olmazsanız Cu
martesi veya Pazar günleri 
gece yaruından bir saat son
ra hareket eden tramvayın 
vaziyetini de bir kerre kendi 
Rözlerinizle RÖrünüz! 
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SAMSUN 
PA.RTi MÜFETTİŞİ 
Samsun, 20 (A.A) - Parti müfettişi 

Erzurum mebusu B. Salim Atuğ şehri
mize gelmiş ve vazifeye başlamıştır. Vi
layet parti idare heyeti intihabı yapıl

mış ve reisliğe 1\zadan l\fostaia Aldıkaç
tı seçilmiştir. 

MUGLADA ELEKTRiK 
Muğla, 20 (A.A) - Belediye meclisi 

dün fevkalilde bir toplantı yaparak Muğ
la Hidro elektrik tesisatının Milfıs ile 
müşterek yapılması meselesini tetkik 
etmiştir. Belediye meclisi bu hususta 
Milas belediyesiyle muh~bcrPyc ~:irışil

mesine karar vermiştir. 

. . . 

. SON l-IABE 
' ,. 

Generalı\yronsayd 
Bugün hava yolile Polonyadan 

Londraya dönecektir 
d::~~ 20.Jö.R) - General lronsayd bugün Leh harbiye nazırı tarafın-

ktir
rilen ogle zıyafetinde bulunmuştur. Yarın hava yoliyle Londraya dö-nece . 

l Londra 20~R) - Resmi mahfillerin ifadesine nazaran Ingiltere ve Po
c~°J'~:asgu~ !"'ki maldi müzakerelerde mühim terakkiler kaydediln.ıiştir. Mev-

ç u er e yakında bertaraf edilmiş olacaktır. 
Londra .2? (Ö.R) - Danzig ve Berlin resını mahfilleri serbest şehir polis 

kuvvetlennın aı:t=lmasını kabul ediyorlar. Bu kuvvetler şimdi 3-4 bini bul
m~!ury H~l~uki s~rbest ~de ancak 800 polis bulunmasına müsaade edll
mışktedirı. enıBunlaruvve ere şarl tirilm'Prüsyadan gelntiş bir çok Alınanlar iştirak et-
me . ın yer eş esi için bir çok binalara · ed ı 
acele yeni lo§lalar yapılmışbr. vazıy o unmuş, 

Londra 20 (ö.R) - Bu sabahki Polonya - Danzig hudud hadisesi hakkında 
~~lony~a~ verdiği malOmat ŞU~":' Alman milliyetinde bir gümrük zabiti 
iki _nazı ile bll'likte hududu geçmiştir. Buçeriç l.simii Leh hudud muhafaza 
zabıti bunlara durmalarını emretmişse de üzerine ateş edilerek yere seril
~tir. 

Danzigliler ise hadisenin Danzig arazisinde olduğunu ve Polonyalıların 
ateş ettiklerini iddia ediyorlar. Halbuki Polonyalılar Buçerviçin Polonya ara
zisi içinde, huduttan 30 metre içeride öldürüldüğünü bildiriyorlar. 
Varşova 20 (A.A) - Deniz aşırı Ingiliz kuvvetleri umumi müfettişi gene

ral Ironside dün Mareşal Smigly Rydz ile uzun bir görüşme yapmıştır. Ge
neral Ironside bugün muhtelif askeri talimlerde hazır bulunacaktır. 

Almanyada işçi fıkdanı 

Erkek işçiler yerine 
kadınlar mı alınacak? 

Berlin 20 (ö.R) - Almanyada işçi fikdanı nasyonal sogyalist otoritelerini 
erkek işçiler yerine kadınların ikamesini -mümkün olan her sahada- düşün
meğe sevketmektedir. Bu vaziyet, B. Hitlerin kadınları münhasıran ev işle
riyle meşgul etmeğe matuf olan prensiplerine açıktan açığa muhaliftir. Böy
lece dairelerde müstahdem kadınların nisbeti gittikçe yükselmiştir. 400,000 
banka ve sigorta büro müstahdimininden 110 bini kadındır. Parti teşkilatı, 
evvelki propagandalarının hilafına olarak, şimdi kadınları millete müfid iş
lerde erkeklerin yerine geçmeğe ve !fili ehemmiyette işlerle vakıt kaybetme~ 
meğe davet ediyorlar. cFolkişe Beobahter> gazetesi cPiyaton yazı makine
sine• başlığı altında şunları yazıyor: cBüro işleri kadınlara hararetle tavsiye 
edilir.• Fakat kadın işçiler münhasıran bürolarda değildir. Bir çok Alman 
şehirlerinde şimdi kadın tramvay biletçileri vardır. Bilhassa Hamburg ve 
Kolonyada bu hal nazarı dikkati celbetmelctedir. 

Tiençin Hadiseleri 

lngiliz sefiri Londraya 
rapor gönderdi 

Londra 20 (Ö.R) - Foraynofis, Tokyo sefiri Sir Robert. I<reç.iden son Tı
yençin hAdi.selerinin mahallJ bir esas dahilinde halline matuf olarak Japon 
hariciye nazırı Arita ile son muhaveresi hakkında bu sabah yeni ve uzun bir 
rapor almıştll'. Rapor şimdi Foraynofis eksperleri tarafından tetkik edilmekte 
olup bir sureti derhal başvekil B. Çemberlayna gönderilmiştif. Foraynofis, 
Ingiliz diplomatiyle Baron Arita arasında müzakerelerin devamını tacil için 
Japon hariciye nazmnm tahrik ettiği noktalar üzerinde lngiliz hükümetinin 
müta!B.alarıru derhal Sir Robert Kreçiye bildirecektir. 

Londra 20 (A.A) - Dün avam kamarasında muhafazakarlardan John 
Wardlaw-Milne, Ingiltere hükümetinin Tiyençin ablukasının derhal kaldı
rılmaması ve Çinde Ingiliz ticaretine karşı gösterilen farklı muameleye he
men nihayet verilmemesi takdirinde lngilterenin Japonyaya karşı iktı<adi 
mukabele bilmisil tedbirleri ittihaz edeceğini Japon hükümetine bildirip bıl
dirıne~ olduğunu sormuştur. 

B. Butler, şu cevabı vermiştir: 
- TokYoda bu bapta müzakerelere girişilmiştir. Ve Jngiltere hükümet;, 

Tiyençin meselesinin bu müzakereler esnasında halledileceğini ümid etmek
tedir. 

Dr. Kolijin tekrar kabi-
neyi teşkil edecek 

Llhey 20 (ö.R) - tl'ç hafta süren kabine buhranından sonra Dr. Kolijin, 
tahmin edildiğine göre, yeni kabineyi tekrar teşkile memur edilecek ve par
lamento harici bir kabine kuracaktır. Mumaileyh bir iş kabinesi tesisi için 
siyaset harici bir çok şahsiyetlerle görüşmüştür. Yeni kabinenin parlamen
toda ancak başvekilin şa1ıst prestijine dayanacağı tahmin ediliyor. Zira her 
hangi bir ekseriyet grubu teşkili imkansızdır. ~syalist ve Ka_tolik _pa_rtileri 
kendi içlerinde de inkisama uğramış olup umumıyetle B. Koliıının ışsızlıkle 
mücadele programına muhalif bulunmaktadırlar. 

Alman başkumandanı söylüyor 

''Askerler sözle değil, 
silahla cevap verirler,, 
Londra 20 (ö.R) - Alman başkumandanı Fon Bravşiç Tanenbergde söy

lediği bir nutukta ecnebi devletlerin şarki Priisya üzerindeki iddialarını red
detmiş ve şarki Prüsyanın tam Alman mahiyetini kayde~tir. General şar
ki Prüsyanın 1000 senedenberi kültüriyle ve tarihiyle Alman olarak yaşadı
ğını söy !edikten sonra demiştir ki: 

«Askerler ihtilaf halinde sözle değil, si!Ahla cevap verirler.> 
Alman gazeteleri bu nutkun mühim olacağını evvelden yazmışlardı. Fakat 

nutuk Londrada hayret uyandırmıştır. Bahusus ki şarki Prügyaya göz dik· 
miş hiç bir ecnebi devlet mevcud değildir. 

Milletler ·~epeden 
tırnağa sila anıyorlar 

Nevyork 20 (Ö.R) - Dün Holivudda manevi silahlanma kongresinin ilk 
celsesine 25 millete mensup bir kaç yüz mümessil iştirak etmiştir. B. Ruzvelt 
ve Hull kongreye sempati telgrafları göndermişlerdir. 

Nevyork 20 (Ö.R) - Tayyare ticaret odası reisi 1939 senesi zarfında muh
telif memleketlerden ihraç edilen tayyare ve hava malzemesi hakkındaki ra
porunu neşretmiştir. Buna nazaran Amerikadan 68,23,0,000, Almanyadan 
27,183.501, Ingiltereden 26,501,340, Italyadan 8,121,439, Fransadan 5,725,808 
dolar kıymetinde tayyare ve hava malzemesi ihraç edilmiştir. 

Amerikadan Ingiltere, Fransa ve Romanyaya sevkedilen esliha ve mühim
mat ta şunlardır: 30 Haziranda biten sene zarfında lngiltereye 13,589,013, 
Fransaya 2,548,961 dolar kıymetinde tayyare, Romanyaya 835,000 dolar kıy
metinde bomba ve saire sevkedilmiştir. 
Vaşington 20 (A.A) - Mühimmat kontrolü ofisine nazaran Haziran ayın

da lngiltercye 13,589,013 dolar kıymetinde esliha ve mühimmat, Fransaya 
2,548,962 dolar kıymetinde tayyare, Romanyaya 835,000 dolar kıymetinde 
bomba ve el kumbarası sevkedilmiştir. 

------------------------------



Osmanlı Saltanat 
Çeviren : Haşim Sami 
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to. ~~ ~~!! J& ~~ -~ 
Pcklikle beraber 

sancı •.. 
--·,'j---

Peklik yalnız baııına olunca sancı ver• 

Heyecanlı Bir Saf hası 
Vilson'un Sulh Projesi 

1 

meıine yahut başka türlü rahatsız etme
sine aebep yoktur. Hattl bir hastalıja 
karıı mukavemet için tabiatuı yerlqtirdi· 
ği müdafaa vasıtası oluraa peklik ldeta 
seli.met ve emniyet alameti olur. Peklik 
devam ettikçe insan r&lıat eder, o geçin· 
ce inaamn rahatı kaçar. 

-75- Ahreti er aleminde (E) majüskül 
Şir .Arpbaldin bir ev sahıôi aıfatile misa

&dedai .aiırlamak istcm.e1ine karıt ne 

allrfcnebi.linir) .•• 
Ledi Edit ise, mevkünden ve kendi 

evinde bulunduğundan tam.amile emin 
b;r kadın tavnnı takınml§ bulunuyor ... 

Sofrada en acınacak vaziyette duran 
zanllı Lcdi Falklandır ... Aramızda ken
di.ı söstenntt iııtem.iyerek IÖnük, silik 

l*' balde bulunuyor •.• O, bu cluruşu ile 
b6r eT sahibinden ziyade bir tufeyliyi 

baksa: yere bu mevkii iggal eden bir gas· 

bt andm:nAktadrr ... 
hıgi1iz usulü taam Fransız usulüne na

~ daha muhtasar ve basittir .... Mey
~cn eonra kadınlar ayağa kalktılar ... 
Biz erkekler içmek için bir müddet daha 

kaldık. .. 
ionra kabul salonunda tekrar hepi

dz toplandık... Gördes halılarile süslü 
cilduğu için l>u salona Gördes salonu de
mlrnektedlr... Alafranga kahve... Ve 
Türk. lnglliz cıgaralan ... Ledi Falkland 

aisafirle.re kahve fincanlannı sunuyor ... 

Lcdi Edit ise sefirler heyetinin saygılarını 
ltabul eden bir Kraliçe vaziyetinde ... 

Her ikisi de, biribirinin aynı, zarif, fa. 
ket mecburi bir teheasümle gülügüyoılar .. 
Oirtbiıine yaklap.n elleri, hep birlikte mi

Mfirlerin hürmetine fitap ediyor. 
Aralanndaki bu sahte ihtilafa rağmen 

ba ~ kadın arasında müthif bir dü man• 

lıic olduiu ve aralannda bir uyuvma im· 
Una mevcut olamıyacağı bu clakikada 

daha 'kuvvetli bir ıurette belli olmakta· 
&r... Bunlardan biri, evini, çocuğunu, 

zeY"Cdilc afatının kendisine verdiği meş· 

nı baldannı elinclen kaptırmamağa ça
lapyoc-.•.. Diğer le.adın iıe bunları gasbet• 

meğe uir&flYOr ... 
Biri gasp, öteki meşru bir hak sahibi 

....:ziyetinde... Ve dostluğum, sevgim 

bAklı tarafa müteveccih olduğu için, di· 
fer kadının karıısında derin bir nefret 
duymaktan kendimi alamıyorclum .. "Ben· 
deki ba bal, Ledi Falkland için duydu
ium 1e.-ginin ne kadar esaslı ve ne kadar 

&erin olduğunu, açık bir ıurette gösteri-

J'Ot-

8u. •rada. valdesinin yanında oturan 
çoc:u1t ona doğru yaklaşa.tak kulağına an
'-madığım bazı sözler fısıldadL Ve der

hal ıert bit tekdire duçar oldu: 

- Edvar ••. - Babam ağır bir vaziyet
le çağırdı - buraya geliniz .... 

Çocuk ltorkarak hemen F alklandın 
yemaa geldi •.. 

- Y avaı sesle konuşmak terbiyesiz-
· liı::tir .•• Bundan c:lolayı cezaya müatehak· 
suuz. •• Şimdi dlfllnya çıkınız ..• 

Küçük Edvar tek kelime söylemeden 
bu emre itaat etti. 

Ledi Falklan da hiç lel!İni çıkarmadı .•. 
Fakat ltaşlannın çatıldıiını ve üst duda

iman elitlerini gösterecek bir vnz.iyette 
bozulduğunu farltettim ... Onun bu tavn, 

olamıyacağını pekala bilirsin.iz. .. 
Mari de hiç ııeı yok ... Arvibald omuz

lannı silkerek cevap verdi: 

- Dü§iinüyorum, Edi .... Eğer oğlum 
bir centilmene yakı~cak: bir takım huy
lar peycla ederse, bundan dolayı üzülme· 
mekliğim l&zımgcldiğini bana söylediği· 

nizi hiç hatırlamıyorum... Ledi Edit du
daklarını kaplıyan hain tebe~sümünü hiç 
büzmiyerek alaylı bir ifade ile dedi ki: 

- Şüphdiz böyle bir nasihatte bulun
madım .•• Fakat bir valdenin çocuğu hak· 
kında duyduğu derin sevgi bir mürebbi 

gibi hareket etmesine manidir ... 
Burada bunu da gözönünde tutmak 

l&.zımdır, Arşi ... 
Mari sükutunu muhafaza ediyor ... 

Fakat bu dakikada, çok sevdiğim o 

güzel gözlerile bana baktığını ve o mü

teessir naznrlarda benden imdat istedi~ini 
anlatan bir mananın belirdiğini sezer gibi 

oldum ... 
Derhal müdahale ederek dedim ki: 

şeklindeki masanın etrafında 
ilsonla Moltekenin mülakatı 

Vakıa peklik çekenlerin bir çoğu 

- bilhassa kuruntudan peldiie tutulan· 
lar - kendilerinde türlü rahatsızlıklar 

bulurlar, diifünceleri daima kannlarında 

olduğu için ruhları da inkıbua uğrar ... 
Hatta, bir gün hlabalıkça - birahanc-

işte bunu anlamış olmak, kadın hakikatini 
sarmıya ve 11ezmiye kafidir. 

Anna Viltz yine durmuştu. Onun ha
reketlerinde, sözlerinde, bakı~larında, 

her dakika bana knr§l artan bir ihtimam 
vardı. Sonra. .• Onu dinlerken bende de 
bir tehavvülün vücuduna inanmak. mec
buriyetinde idim. Onu gittikçe beğenir. 
Fikirlerine daha büyük kıymet izafe et

miye başlıyordum. 
Muhakkak olan şu ki. dünyalar fılemin-

den ayrılışımdan beri en istifadeli günüm 
bu olmuştu. Nihayet ben de oradaki ha-

yata intibaka başlamıştım. Hem de 70T· 

la değil. kendimi inandırarak bu ilahi 
ve ezeli hayata kendimi veriyordum ••• 
Avusturyalı kızın ruhunu derin bir aşkla 

AHREITEN GELEN bir alemin içinde yaşıyormuı gibi, büyük de deiil. çünkü bira içenler arasında pek-
MEKTUPLAR : 1 bir heyecan içinde konuıımıya ve anlatma· liğe tutulmuş olanlar azdır - bir puta· 

Dünyalar aleminin yeni bir ateş ve kan ya başladı: cıda oturanları bir az dikkatle ııözden 
macerasına atılmak hırsını ııahlandırmak _ Ne diyordum. Projemi anlatırken geçirirseniz, yüzlerindeki adalelerin tc

üzere bulunduğu §U sırnda, ahrctler ale• size, 9 J 4 harbinin bir krokisini çizmek kalJÜSÜne göre hangilerinin peklik çekti• 
minden göndereceğim mektupların dün· İsterim. Değerli dostumuz veliaht Ferdi· ğini, hangilerinin karınlarını düşünme
ya ııakinleri arasında büyük bir teneb- nandın nazik göğüslerine saplanan kur• diğini ayırt edebilir ve hu suretle paata
bühle okunacağına kani bulunuyor ve şunlar, bizim de göğsümüze saplanmış cının bulunduğu ıehirde aulann az Yeya 
mektuplarımı fani arkadaşlarıma ithaf gibi Amerika milletini derinden derine çok kireçli olduğunu da anlıyabilininiz. 
ediyorum. Şu anda, benim mevkiimdc ccrihaclar etmişti. Bu hadise, pek tabii Bu ruh sıkıntısı peklik.ten deiil. onu 
bulunan bir kimse için. clünyalar alemini olarak harbin patlak vermesinde amil bir ha~talık sanmak.tandır. insan pekliğe 
düşünmek ve onlar için çalışmak bir hay- oldu. Halbuki, zannım beni aldatmıyor- ehemmiyet vermeyince ondan bir rahat

li müşkül olmakla beraber. sırf bir işe sa Bosna suikasdı bir vesile değil, hakiki sızlık da gelmez. Birini bilirim, o vazi· 
yarar ümidiyle bunu yapmaktan kendimi bir harp sebebi ve bir harp işareti olarak feyi Üç dört gÜnde bir kerre ifa ettiğinden 
menedemiyorum. telakki edilmiştir. Bosnalı auikaatçının dolayı pek memnundur. Daha ziyadesini 

- Oh Sir Arşibald .•. Affedersiniz am· 
ma. bu fikriniz yanlışhr ... Ufak bir ço- se~miye başlamıştım. Acnba, Hini haynt-

Maksadım şu: 914 kahramanlarının kurşunları eğer amuden B. Ferdinandın menfaatine mugayir sayar. Bununla bera

harp hakkındaki tecrübelerinden istifade göğsüne veyıı başka bir yerine rastluay- her yemeklerinden geri kalmaz. etli Ye 
ede•el:. onların düşüncelerini, kendi ila· dı, hAdise bu kadar şümullenmez ve de· canlıdır ..• Bir baıkaaı tam on ıekiz s\inde 
velerimle bildirmek ve belki de yeni ğerli dostumuz Von Molteke, erkanı har- bir defa ihtiyaç duyar. Çok da yediği cuğun valdesine yavaşça bazı sözler söy- ta bulunduğum halde buna hakkım var 

mıydı ve ölüm eleğinin bana verdiği mü- harplere mani olmak... Çok lütüfkat biyeıine hazırol işaretini vermezdi., Öyle halde gene kupkuru fakat daima neşeli 
!emesi, onun bir cent~mene ve jantiyo
ma yakışacak bazı fena huylar kaptığını 

gösteren bir vaziyet değildir ... 

Çocuğun valde!İne karıt samimi bir 
muhabbet ve ~efkat besliyerek ondan hiç 
bir şey gizlememesi ahlakındaki temizliği 
göıtermesi itibarile çok dürüst ve doğru 

bir harekettir ... 

Siz bana evvelce mensup olcluğum fn
milyanu methetmiştiniz... Evet... Çok 

eski bir Breton nil~ine mensup olduğum 

doğrudur ... 

Dedelerim kaba, vahşt bir ruh taşır

lardı... Fakat bunların arasında, ecda
dımdan bir Markiz kızına olan derin mu· 

habbetle pek büyük bir şöhret kazanmış
tır. Ayni zamanda, -:imdi Fransada da 

çocllklara karşı eski zamanlarcla kinden 

daha yumuşak. daha mülayim bir terbi· 
ye sistemi kullanılıyor ... 

Ve bu iyi muamele çocukların ahlakını 

hiç bir vakit bozmuyor. 

Fik.rime kalırsa, müsamaha ve oefkat. 
kahraman ve yüksek ııeciyeli insanlar ye

tiştirmek hususunda en müessir bir vası

tadIT ...• 
Bir müddet sükut. .. Bir kaç anniye ka· 

dar üzerime çevrilen hidcletli ve ~ert bir 

çift gözün tesiri altında kaldım .•. Ve bir 
az aonraa, Ledi Falklandı müdafaa eden 

oıözlerime Ledi Edit şu suretle itiraz etti: 
- Oh ... Fransa her devirde merha

metli ve mÜ3amahalı insanlar memleketi 

olmaktnn kurtulamıyaeakhr ... 
Ve bu hal dolayısiyle işleriniz ne kadar 

yolunda r.idivor ••. Fakat başka milletler 
ııynen sizi takip P.tmeğe mecbur değildir 

bizim eert iradeli ve clev gibi insanlar ye

tiştiren l•koç kanımız .•• 

- Sert iradeli ve de• gibi insanlar mı 
-l ediniz? ..• 

-Evet. .. Azizim mösyö ... Endamınızı 

ölüm melei!inin değer verdiğim tavassu- degvı'l mı· arkada•lar"' ve keyifti yapr ... 
ıınadeyi suiistimal etmiyor ml")'dum) .. ' 

d tundan istifade ederek, bugün Amerika Molt-Le _Öyledir, ... :T r .. :.. Peklikle beraber 1ancı yahut başka 
içim e derinden derine kaynıyan şÜp· ~ - ..... 

beyi hal ve tahlil için ne yapabilirdim. cümhutiyetinin müteveffa reisi Vihon ile Vil90n _ Atq Avrupada bacayı aa· türlü rahatsızlık oluna - peklikten 1an-
Dalmıştun bu halimle... Anna Viltz tanıştım. Vilson, dünyalar ilminde ken- nnca bize seyretmek dilşüyordu. Ve biz cı yahut rahatsızlık demiyorum., onunla 

her ıeyi anlamıştı .. Hatta kafamda dola- disini muvaffakıyete eriştiren hayırhah- bu vuifemize devam eylemek kararında beraber olursa - peklik bir hastalık 
pn ıüphenin nevini bile.. Bana i§aret lığile burada da icrayı hüküm edecek ka- idik. alameti demektir. o vakit pekliğe ehem-
etti: dar kuvvet ve kudret sahibi biT sima. ola- Molteke _ Haklaaıruz reia. miyet vermek lazım olur. 

rak yapmakta ve .altanat sürmektedir. Vilson _ Fakat it. ıittikçe çıkmaza Köngten ıgıklariyle karının içerisi mu-- lstermisiniz, dedi.. Sizinle biraz 
dolaşmııı olalım. Koruluğun kuytu yer· 
leri, §U clakikada zebunu bulunduğunuz 
hissiyatı yenmek İçin faydalı olur. 

Ona, cPeki> dedim. Beraberee yÜ· 

rüdük. Koruluğun kuytu bir köşesinde 
birbirimizle yalnız kaldık. Avusturyalı 

bayan sevdalı sevdalı yüzüme bllkıyor ve 
cbir i tir oldu, artık birbirimizden> de-
mck istiyordu. Ona biraz daha yalunla
prak kulağına: 

ölü kemiklerinin birbirine eklenmesiyle giriyor ve ortalık kan kokuau lle bunalı· ayene edilmek usulü çıkmadan önce 1an· 
kurulan ve bir (E) majiskül şeklind .. k; yorclu. Anupanın havasını, 0 cünlerde cılı pekliği sancl91Z olandar. ayut etmek 
masanın yanmda, ayakta duran reis Vil- anlamak için ortaya atılmak cesaretini pek kolay ıanılU'dı. Peklik bağırsakların 
ıon, konu~tuğu zevata yeni bir proje. bile gösterdim. ya tenbelliğinden, hareket etmek iste. 

tahmin edenıiniz ki bir sulh proje9i izal. Molteke _ iyi ettiniz ren Vilson. mediklerinden yahut fazla tekallüs ede-
ediyordu. ölüm meleğinin refakatind~ Vilıon _ Bendeniz Avrupaya gelir· rek sıkışmalarından ileri gelir, birinci tiir· 
vanma gitti~imiz zaman büyük bir neza· ken, garp cephesinde yeni hiT fe>' yoktu lüsü sancısız, ikinci türlüsü de sancılı olur 

ket ve incelik göstcretek bize sulh masa· ve ölüm iniltileri, çabşmalar birbirini ta• denilirdi. 
nnın etrafında mütevazi yerler gÖsterd; kip ediyordu. He1' halde heyecanla sün· Işıklarla muayene usulü çıktıktan sonra 
ve he7 ;.,.un1a tanıştırdı: lerdi onlar... zihinler bir az karıştı. Bu usulde muayene 

_Ev büyük melek ve 1en ey fani. ... Molteke _ Öyledir üstat.. hangi bağırsağın tenbel olduğunu. hengi-
- cGüzel ruh, dedim. O kadnr ince '- • · f l kail'" • •v• • B S"zlere cleğer vt'rdiğim mi .. afirlerimi tp ... - Vilson _ Ben 11rf insant bir hiale, sının az a te wı ettıgını gösterir. u 

ve anlayışlısın ki... Seni denn hiT arzu 1 1 1 d ld d'I • 1 •r •· dim etmek.le kesbi şeref ey erim. 1.t~ Avrupa harbine mAni olmak için müda- muayene er en e e e ı en netıce ere go-
ile seviyorum.> b" k b l d il b v ki 1914 cihan harbinin maruf kahramanı hale Jcarannı verirken Almanya benim re, ır erre ten e en en agırııa ann 

- Anlıyamadım, eledi. Bir daha tek- k dı P kl'k k 1 v Avusturyanın ünlü veliahdı Ferdinancl.. müdahalemi şüphe ile karıııladı. Böyle sayısı p az r. c ı çe en erin çogun--
rarlayınız. Ve işte ayni harbin dinamik siması. Al- inııant hissiyat içinde Avrupa seyahatine da bağırsakların fazla tekallüı etmelerin· 

- Seni ciddi ııuıette sevmiye bacola· h b • · d P ki''- ı· F k b" 1 f l 
y man ö•duları büyük erk&.nı ar iye reu çılıtarken güzel bir tedbir de aldım. Av- en e ııı. ge ır. a at oy e az a te· 

dım. isterseniz buna bir ad takınız ve it· kal!"' kl"k k 1 h d V "" Mo1tf"ke... nıpa cephelerindeki iniltileri susturmut usten pe ı çe en erin epsin e 
ters,..niz adına bir hastalık deyiniz. Sizi, Bu takdimi mütealtıp ikisi de BVI\~" olmak, hiç değilse diplomatları buna mutlaka sancı yoktur. Peklik.le beraber 
sayıklıyan bir h sta gibi seviyorum. kalkarak biri d:plomatça, di~eri fl~ı • .,r,... inandırmak için refakatimde neşeyi de N.ncı çekenlerin hağmaklannda fazla 

- Ne güzel, ne kadar içten ve aamimt birer reverans yaptılar ve ellerimİ7İ sık· getirdim. Kalabalık seyahat grubumda, tekallüs olsa da - hepsinde aancı bulun

konuşuyomınuz. Bu 8el bana 0 kadar iyi tılar. Henüz tahliline fıuat bulamad•;ım harbin ne demek olduğunu bilmiyen ga- madığıoa göre - ikisi ayn ayn şeyler, 
tesir ediyor ki... b ile b · h tal v ,,_. "" • d k • bir sebepten dolayı u ı i muhatap ben; yet zarif •e tık bayanlar da bulunuyor· ır u ıgın uu aıameti eme ttt. 

- Teşekkür ederim Anna Viltz. fa71ııca eayıyor ve ifadelerinde hana hu- du... Hem peklik, hem de kanna sancı ve-

- Ben de aıına t~ltkür ederim. Ba- su'i bir alaka gösteriyorlardı. Acaba b• Molteke _Öyle idi reiı. ren hastalık bazılarında kann zarında bir 
na taze bir heyecan •erdin. Bu 19S1% alem- al~kavı onlarda birilttiren ıebep ölüm Vilaon - Nasıl buluşuma ne dersiniz> iltihaptır. Bu ela karaciğerin •fra keıe-
de kalbime par1nk bir günq gibi nüfuz meleğinin vücudu muydu, bunu ptt an- Moltelte - Hakikaten mülcemmel.. linde, yahut apandiaitte müzmin bir ı,.., 
ettin. Amma bir sualim var sana .•. Sen lıyamıyorum... Vilson _ Parise ayale bastığım gün, talıktan, kadınlann yumnrtafdtlannda, 

hiç s~vdin miydi) Takdim, tekaddüm merasimi tamala- bana refaltat eden nazik bayanlann du· yahut icarın zannm kendisinde bir lıuta· 
- Sevdim... nınea reis Vilıon bana ı daklannı güzelleştiren rujlar, Paris halkı lıktan ileri gelir. Bunlann hep.i, f6phesiz, 

- Mukabele görmedin tabii.. - Müsaade edermis.iniz, dedi. müba· üzerinde ve hattl diplomast mahfillerin- ciddt tey}erdir. Bereket venin ~ peklik· 
- Onu da gördüm. Benimki.si içerilik huemize devam edelim. Hem az dP. de hande nsileai olmuştu. ZavaDı saf le beraber aancı çekenlerde bunlar az 

bir atktı. Ben sevdiğim kızın bacaklarmı m~ üzerinde ınütalianızı dinleterek insanlar, bu jestimdeki 11m maalesef an- bulamır. 
yapılan bu Yahııiyane muameleden pek 
ziyade OzüldüğünU bana anlatmıştı •. Ço· 
cuk dıpnya çıktığı sırada Ledi Edit gü
lerttı ve kuvvetinizi yenmek ile mukayese ede

- Ar i, dedi... Çocuğu Marinin ya l)ilininiz. •• 

ve giizel göğsünü gözlerimde teceasüm bizi iatifodelendirirainiz. lıyamadılar. Ateşe körültle gitmeyi, iztı- En çoğunda aancı bağınaklarm iltihap 
ettirmeden sevdim. - Büyük bir memnuniyetle, sulh pro- rabı bir iztırap 8rtüsü ile sarmağı hata peyda etmeainden gelir. lltilıaha tutul-

- Ah dosrom, senin de hatan bu... jenizin ana hatlannı dinliyon.u:. olarak kabul etmiyenlerin bu ıafiyane mamış bağırııak fazla tekaTiüa edip pclc-
SeTginin bir tezahürü vardır ve değişme- Paris cihan konferansının bu ünlü TC düşüncelerini, büyüklük göstererek affey- lik vene bile sancı getirmez ama, ilti· nmda bu suretle tekdir etmemeli idiniz .. 

Marinin kuvvetli bir anne, bir mürebbiyr -· J;'7"'W •• titiz kahramanı. şu dakikada muhavvel ledim. hap peyda olanca peklilde beTabtt eancı 
=ı;;;;;. __ ...., _____________ ıiiiiıo __ _.._._-.;;;;;;;;;;;;;-.;ı~;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;-...:-.iiiiiiii;;;;o;;..,,-&iiô;;;;::::::;;;====-=••=;;;;;iiiiiii:::;:::;;;;;;;;;;iiiiiii=at da gelir. Bağrrsa~arın iltihap peyda et-

EHR z A D murlar gelip hepimizi zenci.rlerle bağla- kan aahihbin dükkanın lı:arıısında brr de lelt dikmenizi rica ediyor, dedi Elbakbuk meai de türlü türlü aebeplerden olur. Azt
yınca ses çıkaramadım. Hatta hepimizin evi vardı. Evin alt katında bir değinnen hemen kumaşı biçti ve gömle~ dibneie cak. pek çok defa_ maaleıef- hekime 
idam emrini cellada verdiğiniz zaman vanlL Değirmene bir öküz kofUlur, ve koyuldu. Kadının botuna gitmek için o 
bile ağzımı açmadım. Böyle davranmak· öküz dolap beygiri gı"bi döndükçe değir· kadar çabuk dikiyordu iti, o gün gömleği 

Büyük HALK Hikayeleri la ne kadnr le!!Sİz bir adam ve ne büyük meni çevirirdi. Bir gün Elbakbuk dö1dtA- bitirdi ve ııahibine gönderdi. Ertesi günü 
bir laf düşmanı olduiumu İspat etmek na giderken ev sahibinin evinin pençerc- köle km yine Elbakbukun dükklnma uğ

61- istiyordum. 

Halife bana kardeşlerim olup olmada
etb1er ben de aralarına katıldım. Ukin 

1 
caninin de başını kesmiyor •un)> diye ğını sordu. Ben de altı kardeşim bulun• 

tam o sırada padişahın gönderdiği adam- sordu. Cellad c!Uz on kişinin başını kes- d v - ı d' Hal"f "b"" '-- d 1 ugunu soy e ım. ı e o ur !Ulr eş e· 
lar yetiştiler hepimizin boynuna bir zen- mekliğimi emrettiniz de onun içın" > diye · • d b • ib' k il b') ·1· 1 

1 
rımın e enım cı ı a ı ı •e ı gı ı o up 

Cir YUrdular. d' cevap ver 1• olmadıklannı anlamak istedi. Ben de: 
Padişah, cPekala İşte, onuncusu da - Padi,ahım, beni onlara kıyas et· 

önünde duruyor, onunda başını keste, mekle büyük bir hakııızlık etmiş oluyor• 
hepsi tamam olsun.> dedi. Cellnd, cefen· s ·· k'" k d ı · · h" b" · · k 1 

Bana zencir vurmak istiyen memurlara 

karvı gelmem, kendilerine masum oldu
ğumu söylemem icap ederdi değil mi~ 
Halbu ki ne kadar lfıf düşmanı ve süku-

unuz, çun u ar eş enmın ıç msı a 1 -

dim zaten on tanesinin başını kestim> de· lı ve malumatlı sayılamaz. Bu cahalet ve 
ti olduğuma bakınızki, onlara hiç bir şey di. Padişah şaşırdı. Yerde yatan kelleleri ahmaklıklanndan mada hepsinin vücu

sormadım, sesimi bile çıkarmadım. saydı. Filvaki celladın icldia ettiği gibi dunda birer türlü sakatlık vardır. Birinci 

Memurl r bizi alıp kayığa bindircliler. kesilen ~lann on tane olduğunu anla· kardeşim topaldır. 11'incisinin dişleri kı
Nehrin öbür kıyısına geçtik, oradan padi· dı. nktır.Ücünctlsünün gözleri kördür. Dör
şahın s:ırayına götürüldük Muntazır Bil- O zaman halife bana baktı. cSen ne clüncüsünün bir gözü eksiktir. Beşincisi· 
la bizi görünce cellada conun da keli .. ~- den •ı"md""•e kadar ...... ç k .. ~ d "' d' • "k" k 1 v k k ...,. ,.. .,, ....... ı ....... a ın r > ı- nın ı ı u agı esi tir. Altıncısının da iki 
ni '\•urb diye gürledi. Bunu söylerken 
kızgınlığından kuzguni siyah sakalının 

telleri ayrı ayrı titriyordu. Ccllad derhal 

kollarını sıvıyarak işe başladı kolunun 
her havaya knlkışınc:la yere bir insan bn· 
11 yuvarlanıyordu, ayakta yalnız ben kal-
rnıştım. Ben ise hiç ses çıkarmıyordum. 

Sıra bana gelince cellad durakladı, ve 
halifeye doğru baktı. Halife ene den bu 

ye sordu. Ben de: dudağı kesiktir. Kardeşlerimin hepsi 
- Padişahını, dedim, benim adım akılsızlıklarından dolayı sakat olmuşlar

Şeh Samettir. Ben dünyanın en alim, en dır. Mesela, en büyük biraderim Elbak
zeki adamlarından biriyim, ilmim ne ka- buk şöyle topal oldu: 
dar çoksa sözüm de o kadar katidir. San· ELBAKBUK NASIL TOPAL OLDU? 
atını berberliktir. Hava almak için bir az 
evvel şehrin dışarılannıı çıkmıştım. Su 
kenarında bu on caniye rast geldim. Ben 
de aralnrına katıldım. Gönderdi~iniz me· 

Kardeşim Elbnkbuk Bağdatta terzilik 
ediyordu. Oturduğu dükkan kendisinin 
değildi. Orada kira ile oturuyordu. Dük· 

sinde gfizel bir kadın gördü. Kadın ayın raclı. 

on dördü kadar güzeldi. Gözleri kara - Harumrm keyfinizi soruyor, geceyi 
teni kaymak gibi beyaz, dudakları kiraz nasıl ge.çirdiğinizi bilmek istiyor, çünkü 

gibi kırmızı idi. Elbakbuk dükkana gir· dün gece size karşı beslediği aşk o kadar 
dikten sonrada gözlerini pençereden ayı- yüreğini yakmış ki, sabaha kadar gözle

ramadı. O gün hiç bir iş yapmadı .. Er- rini yummadı, uyku uyumadı, dedi. Fa· 
tesi günü de hiç dikiş dikmecli. Yalnız kat kız sorduğu ıeylere cevaben Elbnk· 
gözlerini karşıki pençereye dikti ve bü- bukun söylediklerine pelt kulak vermedi. 
tün gün ümit içinde bakledi. Böylece El- Hemen koltuğu altından bir bohça çılca
bakbuk kadına bakarak vaktini geçire np açtı. Bohçada bir san kumaş vardı: 
geçire evvelce ka:Lanıp biriktirdiği para- - Hanımım bu kumaştan kı..nc!is.ine 
lan sarfetti. Nihayet bir gün Elbakbukun bir çift şalvar dikmenizi rica ediyor. LA· 
kuru ekmek bile alacak parası kalmadı. kin bu ealvarı acele istiyor, bu ıalvan bu
işte o gün kadın pençereden Elbakbulca gün bitirebilirse beni çok memnun etmit 
bakarak güldü. olur diyor, dedi. Elbakbukı 

Elbnkbuk dn kadına güldü. Fettan len· - Dünya kuma.t olup da iki parçaya 
dın Elbakbukun kendisini çıldırasıya sev• 
diğini çoktan anlllmı,tı. Kadın Elbakbuka 

güldükten sonra perdelerin arkasına sak
landı. Kölesini çağırarak çiçekli bir fpek 

lrumaş verip Elbakhuka gönderdi. Köle 
ktt Elbakbuku selamladıktan sonra : 

- Hanımım size çok selamlar yollu-
yor, 8İ%c bir parça kumaıı gönderiyor. 
Hünerli elinizle bu kumqı biçip bir göm· 

yırtılsıı, bu iki parçadan da hanıma bir 
plvar dikmek lô.zmıgelse, ne yapar ya
par, günq iki kerre doğmadan evvel şal
varı diker bitiririm, dedi. 

Hemen makası alıp işe başladı. Elhak
buk bir taraftan diker dururken diğer ta

raftan gözlerini arada sırada pençereye 
çeviriyordu. Her pençereye baktfında 

•• BirMEDI-

sormadan kullanılan linet illiçlarmdan 
bağırsaklar nihayet hastalanır, iltihap 
peyda eder, sancı da meydana çıkar. 

Demek ki, baıta her hangi sebepten 
muvakltat bir peklik. Kuruntu bunu de-
vam ettirir. Sonra ahbapların tavsiyesiy
le bir linet il&cı. Bunu lıer gün ku11an

mak, gün geçtilı:çe miktarını attırmak n
turi olur. Onun tesiriyle bağırsak iltiba· 
hı, hem peklik, hem de sancı. 

Sancı da - belki -· - bir ıey değil, fa· 
kat bağırsaklarda iltihap peyda olanca 
mikropların k'ana geçmesine yol açılır. 

Kolibasilloz denilen ve bağırsaklarda çok 
bulunan mikn. ,,!arın itana geçmesinden 
ileri gelen hastalığın sebeplerinden biri 
de linet ilaçlariyle o mikroplara yol aç-
maktır . . G. A. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YA..RDIM, EN tJ VK : 
VİCDAN ZEVKİDİR.. 5 
YURD YAVRULARI 

• . • .. • 
Okuduğunuz mektep kitaplarına: 

Çocuk Esirgeme kurumuna verirse· : 
niz yeni yılda kitap alamıyarak ar- E 
kada~lannıza yardım etmiş \'C kil· E 

.çüklükte bu zevki tatmış olursunuz.: 
·········································' 
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Yıldız parlıyor .. 
Fakat bu parlıyan yıldızın üzerine de bir 

karabulat yaklafıyor·· Üzülme·· 
imparatoriçe olacaksın·· 

Sebaatiyano kaşlaruu çattı. ı son basamağıdır. Telaş etme.. Kaderin 
- Hıristidi.. dedi. Sen de ben de ar- sırrını ne yapsanız bcızamazsınız.. Ola

tık yaşımızı bapıruzı almış, hatıl ihti- 1 
cak şey olacaktır .. Ve sen .. Karbonopsi

yarlam.ış insanlarıL. Şunun şurasında na ... Sen. .. muhakkak imparatoriçe ola
kaç günlük ömrümüz kaldı.. Biz artık calaın. 
kendi zevkimiz için yaşıyoruz. Bizansı - Ne zaman . .. Ne zaman ..• 
dilJiiDecek cleğiJiz. Bizans blıi dilşündü - Mavi gözlü kadın... doğurduktan 

mü? .Eğer ifimiz Bizansa kalsa idi fim- sonra ..... . 
di ikimizin de kemikleri çoktan çürü- Karbonopsina bit sayha kopardı: 
rnui olacaktı. Rahatine bak .. Şu güzel - Gebe mi .• Gebe mi oldu? 
kızı Leonun koynuna koyalım... Dii§man- - Evet.. Ve bu gece ..• 
Jarımızdan intikam alalım, ondan IOD· - Bu gece gebe kaldL Doğurmasına 
ra istersen seninle beraber ya cehenne- dokuz ay var.. Demek daha dokuz ay 
me gideriz, ya Atinayı boylarız ve bir bekliyeceğim .. 
daha Bizansuı adını anmayız.. - Belki de daha fazla.. Bu müddet 
Bıı .ıizler Hıristidiyi bir müddet dü- içinde beklemeğe mecbursun.. tl"zülme 

§tindürdii. Sonra aklına gelen bir şeyi kızını .. Sabır her şeyin başıdır .. Zaman 
ııormalı: için Sebastiyanoya döndil, onu dediğin çabuk geçer.. Saltanata kendi
uyumuş ve hattA horlar vaziyette gö- !erini çuk uzak görenler günün birinde 
dii. ve hiç ıımm•dıklan zamanda başlarına 

- Adam sen de. . . taç giyerler. Saltanata çok yakın olan-
Der gibi omuzlarını silkti ve kendi lar ise yine günün bitindıe tanı başlanııa 

de bir köşeye lı:m-ıldı . geçmek üzere olan tacın alındığım gö-* rll.rler _ Bütün bunlar kaderdir kızım.. 

Karbonopsina odaııma çekildiktell son- P4i'er betıim yıldmmdll. kııderimde ..ı
ra yatağına yatmaınıştL Btzansın meş- tanat yazm ola idi bea şimdi burada, 
har fahişesi T~-anm bu 7alnız kendi- gençliğimi cariyelikle geçirdiğim bu fa
siııe hasrettiği .., içine erkek almadığı lıfte konağmm bodrumunda ihtiyarlı
odada mütemadiyen sinirli adımlarla ğımda da sürünerek ömür sürmezdim. 
dolaşıyordu. Aruıra lmlatmı yandaki Olacak olur ve sen de imparatoriçe olur
salona açılan kapıya dayıyor, oradaki- sun. Tekrar ediyorum, lizUlme ... 
!erin uyuyup uyumadıklarını, sesleri- Karboııopsina başını önilne eğmiş, 
n.in kesilip kesilmediğini öğrenmeğe ça- slhlrbaz kadını dinliyordu. 
lıpyordu.. Sofi anne yanı yavaş yerinden kalk-

Nihayet hiç bir ııes duymayınca usul tı. Ocağın başına gitti. 

u.W. kapıya yaklaştı.. Açtı.. Çıplak Karbonopmıa, erimiş ~ ve tüt
ayaklarınııı ucuna baı;;ı basa merdiven sü kokan bu korkunç muhitte ııesini çı
basamaklarından indL karmadan bekliyordu. Onun Sofi anoe-

Bodrumdaki yerinde Sofi anne dalma ye büyük itimadı, fallarma, büyülerine 
yanan ocağın başı.nda Ye kaynıyan kut- bilynk inanı nrdı. 
şun tencereıılnin yanında iJd büklüm Sihirbaz kan, bit deri bir kemik kal-
knmbmf ~du. mış yüztınil aydınlatan ocağın lcızıl alev-
Karbonop9iııa yavaş yavaş oıııı yak- leri ~ısında uzun dakı'"kalarca tuttu. 

\ııJ!ı.. Ocağa attığı bir avuç tütsünün dumanı 
Sofi anne birden gödttini oçta.. alevlerin lcuvvetl ile bodruma pi• bir 
Korkmadı.. ÇünkU karşısındakini ta- koku ile yayıldı. 

rumıştı.. Bu koku ve duman içinde de Sofi an-

- Sen mi pldin lcmm.. dedi. nenin sesi yükseldi: 
Karbonopsina heyecanla Sofl annenin - Zafer ... Zafer!.. Bu gece parlıyan 

ellerinden tuttu. mavi göızlünlln yıldızı ile beraber o yıl-
- Falımda ne çıktı .. diye sordu. Se- dızın başında bir bulut peyda oldu .. Bu 

bastiyanoya ne söyledin? Yoksa ben im- bulut yarından itibaren o yıldızı karart-
paratoriçe olmıyacak ınıymı? mağa başlıyacak. .. 

Sihirbaz bdıa, genç icadının bu teJlı Fakat_ Beklemek mukadder ... Doğum 
ve heyecanı ~ısında hiç istifini boz.. gözüküyor .. 

dı Karbonopsina heyecanla ııordu: ma . 
T•,,·ı ..::..ı:yor1ar .,..__ -'-dl - O bolut .. Seba9ti1anonım bulutu - =er ,_., .• A&~ .., 

Mukadder ne ise o olacak.. Ben Sehas
tiyanoya mavi gözlü kadının falını IÖY· 
Jedim. Bu kadm... leDİl1 altanat yolunun 

···························~·············· : BİRİMDE DOORV YO-: 
i LU G6SrEREN sıu;ı.: 
:oıa.. • 
S Sevfili çoc:uklarH 
S Olcumaya hevesli, fakat kitap ala
~ mıyacak kardeşleriniz için okudu
; ğunuz mektep kitaplannı çocuk 
5 Esirıeme kurumuna verirseniz Bil·. 
S gili arkadaşlarınızı çoğal~ olur· S 
• • :sunnL. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mu? 
- Hayır, bir kadın bulutu.. Mavi göz-

111 kadının tali yıldızını söndürecek bu 
bulut bir kadındır. 

- Ben miyim? 
- Hayır .. Sen de değilsin.. Başka bir 

kadın .. 

AMERİKAN 
SİYONİSTLERİ .. 
NEVYORK, 20 (A.A) - Amerikada-

ki Siyonist teşkilatları B. Çemberlayna 
bir telgraf çekerek bir ilkWşrin tarihin
den itibaren Filistine yahudi muhaciri 
gelmesinin menedilmiş ()l 00 asm• protes
to etmişlerdir. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(İKİNCi 

-1 

macera romanı 
KISIM) 

Demir maskenin devamı olan bu ikin· 

ci kısımda geçecek hadiseleri daha iyi 
anlamak için Fransada cMezbep muhare· 
beleri:t adı verilen din kavgaları hakkın

da lcısa bir mallımat vermek icap eder. 

On dördüncü Lui Högnoları, yani prop 

testanları hiç eevmez, onlardan nefret 

eaerdi. 
Krahn emir Ye iradesi ile protestanla· 

ra lcatolik kızlan ile evlenmeleri yasak 
Kardinal Mazarer öldüğü zaman on edildi. Sanat ve i~ muhitlerinden bütün 

dördüncü Lui büyük bir baskından kur- protestanlar uzakla~tınldılar... Katolik 
tulmuş gibi derin bir nefes almtşb. Çün· me~teplere protestan çoculclarının alın· 

Kudret helvası 
~-

YAZ4n: l:CZACI KEM.o4L K.AKTAŞ 

Kudret bd....., fracainme cinsinden bir 
nevi diş budak ağacmm ratinı;li 119Mesi 
yani oabzıdır. Hdva olUJU haydi ıadınııı 
ıekerll oldnğundandır diyelim. kudret 
be!Yaa adile semadan yağdığına efsanevi 
bir tılsttna aabip olup ilabl bit madde si
bi senelerce ruhani bir telllclciye uğnulı-
ğma ne diyelim. Kudret helvası eczane
lerde kullanılan bir ilAç olduğu halde u

pirin, uidborilc tentirdiyot Avnrpalı bir 
tipte değil, helva oluşiyle. bahusuo kud
retten ge1en bir helva oluşiyle manevt 

bir sanğa sahip eli teobihli ve oruçlu bir 
hoea gı"bidir. Yumuııalt bir !enamda sa
nm!ıralı: husu•İ bir kokuya sahiptir. l<;in-
de mannltc denilen hwıU8f bir tekeri va1"

dır, bu şelcerle beraber glikoz Te füriik
toz ile ldl şekeri de varcltr. Eczanelerde 
mü•hil ırihi şurubu yapıiu. On ıekizinci 
aoırda Vıyanada bir eczacı kudret helva-
st eittameki •e anasondan mürekke,:) bTr 

mü.bil ilacı yapmı (Viyana mii•hil su
yu) adile bu terkip bugüne kadar ı<d
mi,,ıir. 32 ııenelik eczacıyım, ne vak:ı 
lcuchet ı.eı.,..,1e ka~la,,...m mükrelı: 

~ ........................ ~:ını ....... 3!1ı:: ...... .a 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Firavn hayrette kaldı 
Elli cariye·· n.laimi ıema renklerine . 

biirünmüş, ince tiiller ara•ıncla 
tenleri g6züken elli dilber ... 

••••••• • EV ························ . 
Kadın 

• . 
• . . . 
• . 
• • . 
••••••••••••••••••• MODA ..... 
Vücut makyajı nasıl 

yapılmalı 
---er-

Baılta bir sütunda yüz masaJmdan 
bahsettik. Bu oütunlarda da vücut mua· 
jı hakkında but faydalı bilgiler verın4k 
iotlyonızl 

Bilind~i Uzere makyaj, vticut ıı:üzeffi
iinl temin ve muhafan için yeg&ne fllrl
ıır. f'abt rnakyııjın da l>lr çok us11Heri 
vardU". Bımlara riayet etmecJen yaptla 

f 1 ··zı · rl dı B•• uL•- Ln'·"m~-- L.. ..L<-h-• makyaj fayd. yerine zarar verir. Muha ız ar, go erme inanaıruyo ar . ~ ........,. ......, _.... .,... -~ 
içlerinden biri: bUdiii içindir ki. mezarlık •ra,....aki Bir roakyaja b84lamadan evvel ~İİ· 

- Şeytan çarpsın. dedi... a,. bizim tabut Wiouini meokOt ı~mit. Kab n roii%ii ııasıl tilmek, temalemel< meçburi. 
uyuz ~iiin sahibi... öldü zannile arka dan IÔZ>'llf' döktlliü ntilıde ioelt vüc1>dumu;ı:ı.ı el. bu s•~~ 

Arlcadaşı: 1 bq cözdmıinin V el idin yaaında bulundu· i<kıa makyaja haıtırlıyauk hale ııetirUM:a 
k nıecburiyetincleyi.z. Y~üll>iize, konabile-- Çeneni ıs.. dedi.. Şeytanı davete ğwıu oöyl--ifri 

~ek tonları, makyaj arııklanıu, bunlula 
lüzum yolı: ... O, feytaoın kendisi.. Şimdi nuıl olar ela lıao bebçeUn.. A.- biri~ ve bir lıaliıa ı..ı;.,. gelmit ifra. 

Mıoır, halh. adm.ı duydulclan, fakat ma bahçenin laarimine V elidin majyetini 
u.b ,... lı..,.eti -.mıiyesiae U.-lf ...&• 

Yüzünü ıörmecliltleri mezarlık hülcümda- t••'-~ eden cl..Jik•nldan ...ı..L · d&. 
~..,. roplw .U-ek i(;ia J Oiic=i:ii yailı biıı 

ruu icara ltoftanlı majyetinden tamrıutlar. Haceb, Velidin L-1-"·na ..öiJdi: 
....._ -

0 '«- ı,,;,u ...,.,.. I' 1 'diiini bili-
Yol üstünde birilı:erek bu ihtişamlı ~ _ Hiilciimdanımz, dedi, ııize çok hu· 
hayretle seyre dalmıtlardı. ıu.i bir lcabul lıa.zırladılar-. Bu UOuliin V-. A,..;. teYİ "-'-daıt .,,,.-ı ..O. 

Velid, böyle ve ııöz kam--•ırlCl bir · d oadwııaz ~in de ,-.,.,...amz <re yapma1ı. 
..... buMaiyet ve mabreraiydi jçla& 9IZ en V1lZ emaoında !.iç olmazn. haftada ı.;. 

maiy~t balkı ile -.cılı olduğu h.al.do M- b--'-- er L:...inin ...;........;,.; - -'-ar-
..,lı:alclarmdan seçti. ....- ...., •--- -• deh banyodan eYVd, ,.üziinih: için yap-

Saraya ,aldattılar. !ar. Madamki refikinizden aynlmqarm- ığmız iıtiınamı ci!cliıüz için de yapmalı 
nU2, sizinle beraber ? da gelebilir, fakat '1nıZ .,.. şu ıınetle barelı:.et etmelisiniz. 

Ba, kihiıı H.aceb tarafından lı:omı1-
adına •e bü,.ülc man.,..;yatrna f.ünneten oıözcüler k...,..r.tk lıaber verdiler: maVİyeeblı"~:;,;üm..,di: Çarşıdan lanolin alınız. Lanolin ık. 
tacl"'a belı:anm, ~d•ki ı:amklı ve oe· o - türlüdür. Su.uz ve oulu. Sizin alacağımı. 
kerli lezzetile mübarek blr ihtiyarın dür 

_ Mezarlık hükümdan geliyor. d ı· H '-k 
- Anladım. . . eai.. . a1< mtt ,,.r. <;,..w: olandrr.. Bunu ya ecza depolan&· 

Baş kibia. mraym avlıuuna -- kaf-
Öpmüt daa91T11 aJm,.. gibi olanım. I bütün ara . _.., __ , ___ iki af Fakat benim maiy~tim hülı:ümclarınlZll' -:laa ,,Wnıt eczanelerden alal>iliuiniz.. [c. 

>an ı Y oç .,,.~-~ b . . . b --'- mahr ı.,_: 
---·~ .. • d .. rder aralı djzmi . Kendi. de ma renııvebnı ozaca&. na e.m ._...- ~ clepolannda yarım kiil.dan 8ıfa.iı •l· 

OKUYUCULAIUMIZIM Dil.EKLERi' ıa.erıne o • . şti !er d.,Pknlir. -nazla<. fn•elerde ti.ipler ôçinde -
npkı Hamanm yaptıırı gıbi -•:rın "-

• - .. • • • • • '_, •'"" • • • • • • • ... ~~ittde bekliyOTdu. Veli.el, böyle eö,.ler ..,..lem.ez ........ <:t.ıü:U ...., taııkm. -Mmitrir F.ıa.li :aıiha,ct 

Güvf"rtf" yofcnlo~U Velid, yanında Haman, arkumda, d- tini tıe•lı:il cclerı deüı.-ı.ı..nı lııir ip.et 15 ı.-,,....._ 
Size talcdim ettiğim bu yazı ve mevzu 'erinde büyÜk ve gümüş kalkanlan ile vaptı. Bir .ıuıda._ Elli dda<anlo ltinler 

1 

soyuruıuya ~ılar_ K.a<a kaftazılar uız. bir az euns karlihrabilirsiniz.. 
eminimki sizin de meçhulünüz değildir 

Ve binaenaleyh bu farlc.ın ve arzuııur 
tahakkukuna sizlerinde yard1m edeceği 

nizi umarım. Bu mevzuu şöyle ifade ede

rim: 
Güverte yolculuğunun ııtLTabL... 
Ege vapurile I~tanbuldan fzmire gü

vertede ~e1dim. Kamara y olcUSWldan Ü,. 

dört mi&1i fazla olan güverte yolcularınır 

PP.yahat hayatt cidd.en ço1: ısbraolıdır . 

Bunu teopit etmek bir tefli4 ile lcabildir. 
Nizam ve İntizam yok. temizlik ve istira· 
hat hiç mevcut de~ildir. Bu şcrajt altın.· 

da devam eden 24 saat yoleul~un yor

gunlulhtnu insan bir haftada tel~!i edemi
yor. Yemek bahasına gelince: Şayet he· 
raberinizde kafi mikdarda yiyecek almap 
dıvsanız aç kalmakta mukadderdir. G er· 
t'İ bir vapurda bir güverte büfe!'!;j vardır. 

fakot hazırladıklan yemekler eok berbat· 

t1'. Bununla beraber çokda ihh1car vardır. 
Mini minicik bir k ap salata on kuru~ ye· 

meklerin fenalıibndan misal: Benim l!'İhi 
birer kap ciğer kavurması yiven naç.arlaı 

eabRhlara kadar mide ve bağırsak ıstıra
bından inim inim inlemi~lerdir. Birka" 

defa iltmei me•ki büfesinden ya bir tabl
dot ve ya bir kap yemek almak için rica
da butundum İ!:e de Ten1medi ve neticedr 
aç kaldım. Gemide güvt-rte yolcuları İçİr 

alınmış şükmna ıra.yan iki tertı"bat vardır 
Te bunlım burada minnetle yadederiır 
birisi soV,uk su ve ötekisi müzik ve hava~ 

dis ne,rlyatı. 

Binaenaleyh yukanla kayhettiiiim İ •h· 

rapların da ortadan kaldmlml'lst ve her 

~verte yolcusunun biT İn!an gibi sev (!l.h ... • 

f"tme<\İ imkanı güzel idarec i münak ala t 

vekilimiz muhterem Ali Cetinkay ouı 

bir işaretine bağlıdır. Bunu çok arza edi
yor ve bekliyoruz. 

Alsancak intikam So: No: 28 
ALI HASKAN 

dinleri üzerine yapılan tazyik albnda da
ha çok dindar ve mutaasaıp olurlar. Ka· 
toliklerin tazyikleri de protestanlan ken
di mezhelperine bağladı. ( 1 ) Bunların 

üzerine kral ölüm orduları oevlcetti. Ve 
nihayet 1685 de katolik mezhebini ka
bul ctmiyenlerin Franm: topraklarından 
sürüleceii ilan olundu. 

Hicret altını haşladı. Evleriııi barltla

rını bırakıp kaçan ve mezhep değiştir

mİyen insanlar F ransaya komşu fakat 

ayni zamanda Fransız idaresine düşman 

memleketlere yerleştiler. Bunların ekse· 

risi ennat erbabı olduğundan hicretleri 
Fransa için büyük bir ziyaclı. 

Bir takımları ise zahiren katolik mez

hebine girdiler. Fakat hakikatte protes
tanlığa daha lcuvetli bir şekilde baiilı 

kaldılar. Mezheplerine ait ayinleri gizli-

\ara kaftanh elli delikanlı maiyeti .. Ya· 
vaş adımlarla 88Ryln cürulc lcapuona gel-
-lilt>r .. Ve içeri ~irdiler. 

Baş ltibin. V el idi bü.rmetle k..,.,ladı: 
- Büyük misafiri .. dedi ... Mı.,,. hü-

1:.ümd.arınm sarayına boş geldin. 

'lyrıldıkça altında i- ve 11ealı:li tül libae
lar meydan• çıkıyonia. Fırlatılıp atılar 

kara külii.hların altından uzun... Si:val> 
ve ipek gibi saçlar dökühnüştü... Ba• 
kahin ... ,\z daha sırtiiotü diifüp 1-yıla· 
caktı ... 

Laaotiai kolaylılda llirebilecek surette 
•sıtma: • .....tieudunıaa sa!'Ünüz. ovalayın\%.. 

Ve ""'1Ta :rı\tamm:z. 8u mretle vücudunn
•n m amatl iyice e.çılmış temizleam.it
..lıw. lınoıliin yerine yağlı krem d.e kalla
'labilirsiniz. lsterseniz Janol'in veya yağlı Velid, rolünü sonuna kadar oynamıya 

'Ullletmiş. azametli bir vakar içinde bafH 
bir tebeaiimle Hacebe tebaoiim eui. 

Haı:eb tekrar eiildi: 

Bir az evvel yaktfıklı birer delikanl• krein yerine iyice kaynatıldıktan aonnıı 
..,lan Velidin maiyeti. Pncli peri yü.z}i •~ulmu, .iit: ite biıtün vücudunuza eY-

1,irer dilber .. . Birer cariye oluvermişlerp veli masaj yapar ve eonra da banyonuzu 

d . ~hr.mm:, yılı:anırsımz. Cerek sügeerk la· 
- Hükümdarmuzuı sarayının bir ouu· ı .. . 

ed H _._ B · 1 d t•·ıı b"" ·· notm ,,.,, gerekse hem Tiicutta Hl - 1 S lönü aızeckyim... d L. uzu:ra ,.cuuız u carıye er en onu aan u ere urun-
mioafirleT kabul edilirler. Devletin mi- mÜ•tü. Onunun vücudu,... 7e'1'1ler -ış· dalı:ika lcahmı.lıclw. Ci!ttelc.i mesamatM 

ıafiri siz olduğunuza nazaran refilcinizin tı. Onu tunıncu tüller eltında bitt:r 1&1ak -.çı\muı, temiz!emnesi yıdnız gizdliii-
nizi lılttırtMkla blmu, ıfinl=ım. t.ir ve maiyetinizin burada beldemderi İcap oerisini arıclıny«du. On -esi il Ten"; 
vücudun bü tiiıt "_.,... Te ferahlıiım da ediyor. tüller içinde kıvranıyordu. On tanesiain 

Baş kahin. kendisine mr:zarl1k nn,..._ ~ reng,i vücutları pembe &üllerin ua· verir. 
da yapılan muamelenin aynm:ı Velide "1nda kayboluyordu. Bir çok bıryardamı. makyajda iotedilı:· 

le k . . \eri gİ1>i mtrTaffalı: otamamafımmn selodıl 
tat i etme İstemişti. Ve bwılar- Bu elli unye- .. Yeıe bt- _..__,_ L•I---' .. _ _,_. _.__.._ 

VeHd. başını kaldırdı: ralchklan kalkanların içi · ıuıidadıklu m~y•ıa uııı. 11TI111<1aft once """1 m-y•p 

- Bon, eledi ne refil;mden ve ne ele zilli defi.eri ellerine alan.it en;: alaimi•..,,,'. veya eski makyaj bakiyesini iyice ~ 
· B mtAeri, iyice ~ermemdeıiün. Yüz m&-maıyetimden ayrılırım. iz buraya sizin çemberi ile hem V didi, J.em Hamam. 

davetinizle geldik. Halbuki sizi biz davet hem de b"' k.ahini ard.ılar. yaj~ ~ne bclar temiı< omra " lı:aw 
etmemiştik. Biz... Gelmesini bildiğimiz Velid. gülerek Ha.cebe sordu! .,,....,.ıılfalı:.,.ctle )'l!p11ır. Biııaenal~. ,.41. 
<ıibi gitmesın" ı" de bı"Ürız" . B--=m zii _,..fi :yııflı bir benıı ile 'hakk;yle t.,. - - Bu ııönlilıiüııüz bdar... -

Baş kihin ıa-ladı. miı:lerndc. tlrerine cildin huouo;,.ctine tiS-
~ maiyetim c!qiL_ Hükiimdanma:a hedi- re ı:ıı;;.....;p ~ nnıdcle oürmelı:, bnr1a-

Velidi hiddetlendirip oaı:ay qiğjpdeo yelerimdir. 
geri döndürmek ioteırllyordu. Y alna or- B.,. kihinirı dili tutalmllfbL-
tada büyük bir engel varclL Haydi Veli- Yıldızlar. ona ne zam-dan1-i Mısra 
din refilı:ile bera1- ,._ babçeye giz_.. bir hükümdarın. bir Fiıavsnawı ıı:~lece
si muvafılı: ol-. .. Falcat lı.ülı:ümdar _. ğio.ive bu rıraV11llWl lcııd.,,t veıevlı:atinin 
rayının hareıniue er kiti olarak kenru.;... tann ile rekabet edecelı: dereceye ıı:ele-

1en ba"ka kimse giremezdi. Kabuo o im- ceğini haber veriyorlardL Y ıldızlarıa İıfa
dar k lcançb iti.. Bat lı:ihine, ancak oıum ret ettikleri adam... Muhakkak hu ol
artık çok ihtiyarlamlJ olduğuna kanaat malıydL .. 

~etirdikten aonra bn müsaadeyi verm~ Baı ltahin önde~ . Vdid,,.. Haman ar
Hükümdar ille defa <>!arak bir yabancı kada.. Ve üçü de elli dilberiaı bo.J...; ile 

<rkeii harem ha..,..., içinde kabul ede- sanlı yürüdüler. Sara'flll ihti\llllll delı:onı 
cekti. O da Velitdi. Velidin refiki olan kinde yüzen koridorlarmd- ıı:eçt;ler. 
Hamanı da kabul eh!e bile pırlanta gı"bi Arlca icap.dan çıhılar. ;l iizerincle lı:uru
dli delikanlının.. . Hele Beni lsrail deli- lu -• bahçeye doğru ilerlediler. 
kanılarının cariyeleri arasına girmesine 

asli tahammül edemezdi. 

!ar mezhep kavııalanna bir nihayet vere
mivordu. .. 

Protestanların cesaret ve cürctleri çok 
büyÜlctü. Onlarda elı:sik: olan sadeu it.,.. 
dilerini sevk ve idare edecek lcsbiliyette 
bir ha,... Bir reisti. 

* 
Dofine Tiliyetinin kasabası olan Si9-

terondayı:z. Bura halkının ekseTİyeti pro

te!tandır. Ve bugün bu kasabada bir ma
tem hava~ı esmektedir. 

Prote!;tan evlerinin pencereleri ve kap 

pıları sım sıkı kapalı... Buna mukabil 
katolik evleri bir bayram sevinci ve faa
liyeti içinde .. 

Kasabanın ortasında odun ve çalı ç.ır
pıd~n bir yığın meydana getirtlıniş. 

Bu meydanda, bu odun yı 5bnı üzerin· 

de bugÜn bir protestan diri diri yakıla
cak ... 

•• BiTNEDt-
yakmak içindi. 

Papaz, bubanın haı3.shaneainde idi. 
Mutaassıp kato!ilc balkı vahşi sürü ba· 

!inde haykırarak hapishanenin etrafını 

aarmı,lar, ilCT1eT üzerinde can •enn.ek 
üzere meydana götürülecek bedbaht 
ltutbanm çıkanlmasını ııabınnzlılcla belc
liyorlardı. 

Niha,.et hapishanenin lı:apm açıldı. 
Zavallı rahip Reymoncl, yalmayak. 

arkasında beyaz bir gömlek, elinde bir 
mum. a!kerlcr arasında göründü. 

Papa:z.ın önünden arkasındanki kırını~ 

zı elbisesi ile cel18d yürüyordu. 

Bu ölüm alayı böylece ve halkın yük
seltn1deri küfür iivazeleri arasınd ölüm 
mevdanmın yolunu hıttu... 

rrw.lc, M>nnı me.lı:yaja "8.!mnalı: 'lhııad•. 
Yüı:.: -rn!nıeoi icap eden ımu:ldeTlin -
olma., lizımgdd;ğ; biliuıııİJötS9 g;;Ua-

"'· t.mnı .. a """""' tlıv.;,.edİT. 

-"*""·ORLAR? 
BUDAPEŞTE, ?O (A.A) - Macaris

tan Almanlarmm vıızfyet!erinm Alman 
t°"lci!Atlarma dahiliye nann tarafında11 

ven.len mü'lftll<İeler iizerfue katı sun:tte 
hali~ zannolunmakta idl Fakat 
bugiin bu mÜ!ıaadelı:arlıklarm Almanla
rı tıeminıe lı:ifi ohnadığı anlaşılmaktadır. 

Filvm Mıııgyarar.ı:zağ ı:ı-tıesi Balatı>ı• 
wutı>dda yapdan bir lıop)antı -.asıiıda 

Ahnanlar 13 noktada ~den bir taba 
ınetaW•t ~ etmişlerdir. Bu ..,.. 
talibat idari au.ıhtartyete, Almmı mual
lim meldıeplerirıin. açllmasma ve parll
meotorla kendilerinin daha ı:enif mit· 
yasta temsil edilmelerine, yani parll
IDl!lll.Oya on beş mebus göndermelerine 
müteallik bulunmaktadır. 

PORTEKİZ 
ASKERi HEYETİ 
PARİS, 20 (A.A) - All:ıey a C-. 

nun ri,yasetindelti Pnrtelri& askert beJ"• 
ti Londradan buraya eeJmiştir. Bir kat 
gün burada kaldıktan sonra Lizbona di
necektir. 

HİNDİS'J' A7fDA 
Londra, 20 (Ö.R) - Hindistan ... 

kü Mv tren her şeye karışıyordu. Kral ması menedildi. Devlet memuru olan den gizliye yapıyorlardı. Bir gün evvel hükümet kuvvetleri ka· 

ıoaba haricinde ve protestanlann çok 
muhterem addettikleri papaz Reyınon

dun idaresinde bir Ayin yaptıklannı ha· 
her alm~lıtr Te basmı•lardı. Ele lle<irdik
terini hemen orada temizlemiıler. Yalnız 

bir k;.;y; ölclürmemi<lercli .. 

Ta.m bu sırada kar~ıdan gelen bir sü

vari grubu göründü. Bu anıp biraz yak· 

IL<hktan sonra durdu. Cruptan bir adam 
ayrıldı. Atını dolu diz~n halkın üzerint

sürdü. Avni zamanda ela haylcırdıı 

Birmaııya hükümetlerinin mümessilleri 

arasında $imlada cereyan etmekte olu. 
müdafaa müzakereleri nihayet bulm..,. 
tur. Hiç bit resmi tebliğ neş.-edılmemq 
ise d. iki memleket arasında bir aslred 
iş birliği projesinin hazırlandığı zanne
dilmektedir. 

bunda~ sonra olsun Fransanın hakiki ve Högnolar azı1 ve tard cdi1diler. Bir kaç aene daha geçince F ransada 

l•lc hakimi lcalmağa azmetti. 1682 de bu tazyiltlere lcal"fl Fransanın yeni baııdan protestanlık cereyanı baıı
'vlaamafıh o bu azmi ile beraber ilci tele tük bazı viliiyetlerincle İ,yan emarele- !adı. Katolikler her tarafta darağaçlan 

kuruyorlar. her tarafta protestanları ya~p 
mak İçin çaJ. alevleri yükseliyor. bAltalar. 
miual<lar, kılınçlar işleyor ve bütün bun-

• i hiın tesir altanda kalmıştır. Bu tesirler
,.Jca l ri madam Dö Mentenon ve diğeri 
el · r . L c1· r .asez ı. 

p ' . . . 
urıne zıd olan bu tesirler zaman 

2 un ' t• d d" k 1 • · ra; ns;t a ın avga arının pat-
lal vermesine ve Kalvinist mezalimine 
' 1 rmı~tır 

ri görüldü. Dinlerini müdafaa için ayak

lanan ve silah çeken bir kaç yüz bedbaht 
derhal lı:ılınçtan geçirildiler. 

Bunlann mağlUbiyetleri diğer protes- Bu bir ki•i.. Papaz Reyona du. F •kat 
tanlar üzerinde yeni bir zulüm devreıi- (1) Hıristİyan dinindeki ba ikilik bir onu öldürmemi, olmaları hayatını bağı,
ııin açılışına vesile verdi. Hangi dine az lslam dinindeki Sünni ve Şü ııibi iki lad•klanndan de/iil. diğerlerine ibret ol· 
mensup oluTlarsa olsu~lar. insanlar e~a.sen 1 mezhep ibtilihna benzer... mak üzere ka!;aba meydanında diri diri 

- Yol verin ... Yol açın .. . Kralm em· 

ri ... 
Halk araoıımdan onu tanıyan 

yÜkseldi: 

bir se-

- Bı:trhezvö ... H.-,rbiye nazın Luvu~ 

vanın oğlu MaroYİ clö Barbozyö .. 
Ve onun aynldı~ı süvari P.'rubu ela krrı1 

iJe maiyyeti idi. J( ..... 1 kPl•P'°'"'""' ~ireceği 

--BİTMEDİ·· 

HA.YALI BİR HABER 
Moskova, 20 (A.A) - Havas : Mos

kovaya bit Alman askeri heyetinin se

yahati hakkında bir yabancı gazel~ ta

rafından verilen haber hakkında bura
da hiç bir rnalfunat mevcut değildir. Al
manya büyük elçiliğinde bu haberin 
hnyalt oldu~u temin edilmektedir. 
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icrete lüzum yoktur, kanunlarımız 
herkes için seyyanen tatbik olunur 

······:······································································: ..... . . . 
• • • -*-1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 ın. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 ın.15195 Kes./ 20 Ww. 

RÜYA GÖNDERENLER: 
••••••••••••••••••• 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - · ğız. Mazi ıstıraptır. Ve belki bazı in.san-
12,30 Program 12,35 Türk müziği 

Pi. 1 3, 00 memleket saat ayan ajans ve 
meteoroloji haberleri 13, 1 5, 14 müzik 
(senfonik plaklar - R.) 19,00 program 
19,05 müzik (Carusonun bir plakı) 

19, 15 Türk müziği (fasıl heyeti) 20,00 

Rüyaların tabirleri zaman ve uzun 
tetkike ihtiyaç göstermektedir. Bu ba
kımdan gelen mektuplar sıraya konmak
ta ve imkan nisbetinde neşrolunmakta, 
cevaplar verilmektedir. Bu itibarla ce
vapların hazan üç dört gün geciktiği 

mecburen vaki olmaktadır. Bir de bazı 
kariler rüyalarını masal gibi beş altı sa
hife uzun yazıyorlar. Bazı kariler de bir 
defada hatta sekiz, on rüya birden yaz
makta ve tabirini istemektedirler. Rica
mız, rüyaların kısa, okunaklı ve birer 
birer yazılmasıdır. 

Arkadaşlar, 
Hatay valisinin Türkiye cümhuriyeti

nin diğer vailayetlerine memur edilen 
valilerinden hiç bir farkı yoktur. Cüm
huriyet hükümetinin her valisi vatanı 

en yüksek saadet ve refaha ulaştıracak 
urndeleri tatbikle mükelleftir. Ben de 
burada vazife görürken bu umdeleri ta
hakkuk ettirmekle mükellefim. Her ne 
şekilde olursa olsun Cümhuriyet valisi 
cümhuriyetin kanunlarını istisnasız bir 
fCkilde tatbik etmeğe memurdur. Her 
hangi bir istisnayı düşünebilen cümhu
~lyet valisi olmalı: şöyle dursun. cümhu
riyet h ükümetinde en ufak bir hizmetle 
dahi tavzif edilemez. Halk tarafından 
intihap edilen ve hükümetçe tavzif edi
len zevatın ödevlerinde muvaffak olabil
meleri için birinci §8rl halkın kendisine 
yardım etmesi ve işlerini kolaylaştırma-

Yeni vali Beylan ctbidesine 
~elenk koyarken ( A.A) 

11dır. Bu olmazsa muvaffakıyet lınklnı teessüre sevketti. Bunlar her halde Till'-
7oktur. Hataya kuvvetli bir iman ve it- kiye cümhuriyetinin en yüksek medeni 
minanla geldim, eğer siz bana yardım bir idareye sahip olduğunu kavrıyama
ederseniz elbirliA!yle Hatayı pek yakın- Dili kimselerdir. 
da örnek bir vi!Ayet haline getirmlf ola- Bütün Tilrkiyede vatanda§lar için hUr-
caiız. riyet ve cllmhuriyet kanunları karşısu:-

Batay vi!Ayeti hududuna lirdiA!m 6n- da l.9tianasız müsavat hak olarak tanın
U. itibaren beni müteessir eden bir ta- llU§tır. Bir takım tahrikltla güzel yuva
lwııı. haberler kulağıma llifti. Dünya bil- larını terke kalkışan vatand~lara acı
melidir ki Cümhuriyet esaalan bütün rım. 
,vatandaşlar hakkında oeyyanen tatbik Bu insanlar yurd terketmenln acısını, 
edilecektir. Bir takını vatand•1larm böy- ıstırabını ve bilhassa meşkll.k Akıbetini 
Je terefli bir günde güzel Hataydaki yu- kestirememişlerdir. Bazı arkadaşlar az 
valıırını terkederek uzaklaşm>ık arzu- çok maziden bahsettiler. Bu mazi unu
ınına kapılrnalan beni cidden büyük bir tulmuftur. Biz hale ve istikbale bakaca-

!ar denize düşerek yılana sarılanlar gi
bi şuna buna sanlmak istemişlerdir. Fa
kat arkadaşlar, biz Türkiye cümhuriye
tinin hesabını veriyoruz. Ben şahsen 
maziyi tahattur ederek vali tayin edilmiş 
ve olmuş değilim ve Cümhuriyet hükü- memleket saat ayarı, ajans ve meteoro-
metine Hatay valisi olduğum günden loji haberleri 20, 15 konuşma (haftalık 
sonraki hesabı vereceğim. Hatay valisi- spor servisi) 20,30 Türk müziği 1 - fe
nin her hangi vatandaşın mazisi ile meş- rahfeza peşrevi 2 - lsmail Hakkı - fe
gul olacağını veya bir maziyi düşünece- rahfcza beste - Çağlayan cuyi sirifkle 
ğini tahmin edenler hataya düşerler. 3 - Ismail Hakkı - ferahfeza şarkı - Ate-
Ancak bugünden itibaren sakin, müste- ti aşkın 4 - santur taksimi 5 - lsbak Nazilli: Ihsan Dikmen 
rih ve emin bir Hataya kavuşmakta olan Varan - ferahfeza flllkı • Seyretmek Rüyada avucunuzda altın gördüğünU-
Hataylı vatandaşlar arasında tahrikat için 6 - Jsmail Hakkı bey _ ferahfeza zü yazıyorsunuz. Eğer bu altınlar para 
yapılmak istenirse bunun üzerinde du- ıarlı:ı - Mehtahda güzel olur. 7 - Nuri ise miktarı ne kadardır? Danyal pey-

- bir ı kt Istis H gambere göre avucunda sayısı dörtten 
racagıın mevzu o aca ır. nasız alil Poyraz - hüseyni tarkı _ Artık yeti-
l k b t akl da büt

.. fazla al tın meskll.kat gören bir i .+An do-
o ara u opr ar yaşıyan un tir. 8 - Rahmi bey - müstear prkı - Gel ,~ 
Cümhuriyet ev!adlarını Türk vatandaşı ki 

1 
d layı canı sıkılır. Yahut aleyhinde söyle-

ey sa p.rapı taze en ir 9 - Mustafa nen so"zlerı' i•ı't' "t · ı ,,.,. 
olarak bağrımıza basmak vazifemizdir. N . .. ..., ıp mu eessır o ur . ...,er 

afiz - huzam prkı - Gönlüm nice bir altınların adedi az ise teessur" ve u"zun" _ 
Kadehimi sayın Hataylıların saadet ve ı o - Şükrü - hüzam ıarla - Adanın ye- tü o nisbette az olur. 
refahına kaldınyorum.• ıil çamlan 21, 1 O konuşma 21,25 n"ICii 
Maraş 20 (A.A) -Ankaradan gelerek plaklar - R. 21,30 müzik (radyo orkcst- ManiM: A.K, Vren 

Hataya geçecek olan heyete iltihak et- ruı Şef· p t . ) 22 30 ,,_.L ( Eski tabirnameler, rüyasında bir mes-
k 

. vil ·-H .. • rae onuı , MUZi.it o~ cldd 
me . üzere · Ayetiınlz.i temsilen ~en ra oelcksyonları _ Pi.) 23,00 son a ana e v~ bir secc~de ~rinde ?turdu-
parti başkanı Ali Rıza Çuhadar ile vl- bab rl . . t, h hviJ• Lj ğunu gorenler Hicaza gıder, diyorlar. 
,. 'd --"~ Sami • ,_ e en. zıraa es am, ta .. t •am- B b ,.,._,_,, ... yet ı are m"""'°i azasından .nı- • ' unu u6~;. vaziyete göre tabir eı. 
su dUn akşam Adanaya hareket etmiş- hıyo - nukut borsası (fiat) 23•20 mlbU< mek icap ette hayırlı bir ~ teşebbüs 
lerdir. (cazbant - Pi. ) 23,55,24 yannkl proır- eder veya vasıta olur diyebiliriz. 

ram. 
Antakya 19 (A.A) - Fevka\Ade mu- OPERALAR VE OPERETLER ödemi§: Fetızl Munıl 

k
rahhas ~evlsakd Adçıkalm Ankaraydaa harli': 21,00 Bükreı: Karmen. Semizotu ayıklamış, piş~ ve Y• 

et etmif, en erun istasyonun va ' 21 05 mlfslnlz. Tabir kitapları diyorlar ld· 
eski konsoloslarımız, albay Kanatlı, &&- ' Beromünster: Musikili bir temelJ Eğer vaktinde ise ııeınir.otu k ferah 
keri ve miilkt erkln, parti halkevi be- 21,20 Berlin: ÖpÜfllliyen kadın. . rız • • • ve sürurdur, V aktlnde değilse elem ve 
tediye ba§kanları tarafından uğurlan- BOYOK KONSERLER kederdir Ba.z·'---- .. d -'-·tlı ı 

16 50 R 
. uar""' gore e v....., o -

mıştır • ( egional): Schuhert, Mozart, -'-· Is tU · sun v ...... taız o un mem olunmıyan bir 
--------:::-----::=--------=---------------------------- Haydn ve sair hcstekhlann eaer- rızkı 

Bir Eczacı Çıragv ı Mihverin bir 20,00 ıeri. "· 
Droitvich: W eher, Harrlıon, kol- Torbalı: Rifat Çavlı 

Beş 
Propagandası day ve sair bcstekArlann eserleri. Hamamda yıkanıp, temizlenip ve ta-

kişi yi zehirliye- - BAŞTARAFI--1-&İN-Cİ-S ·.rhrnE - 2201,,2505 ~::~in:;:a:~:;eri~uosorııakl ve ~°!::c:=.ı::çl~u~~~rç: 
ıuıı.r~ Frankfurt: Muhtelif bestekarla- kurtulacağınıza, hasta iseniz eyi olaca-

0
•• ldu·· rdu·· rm eserleri. ğnuza, zengin iseniz malınızın artacağı rek neşrederek bu haberlerin resmi menba- 21 ,

20 
t,ar ttı 

dan çıkmasına rağmen tekzibe dahi değ- Münih: Brückner, Werner ve na e r, 
• k d ıair beatekirlann eserleri. miyecegini ay ediyor ve diyor ki : 

21 3 

1 

B k bil dal daf , 5 Brüksel 1: Belçika musikisı'. 
Bclçikanın Liei tehrinde yeniden bir aralanna karışmııtı. - U a propagan ar mü aa 

1 edil t · ·ru·· · 00· ı b' k 21,50 Leipzig: Cuperin, Bach, Beetho-
scri zehir eme vakalan meydana çıkarıl- Cinayetler Batlıyor: en ezın zaı gıru ve Y e ır om-

u .. beti · · · __ ,~L--daki venin eserleri. 
mq. BC1 kitinin ölürniyle neticelenen bu 1933 ıencsinde ]ermen Folienin ha- şu e munase enmızın ısıaw.n 
cinayetlerin faili Felisien Jozef Penyö ia- bası birdenbire öldü ve cesedi muayene zorluğu göstermektedir. Hakikati bilen 

22
•35 Roma: Senfonik konser. 

minde bir cezacı çırağıdır. eden doktor ölümü kardiak buhranı ile Macar ekalliyeti bu hareketi ancak. tak- 2-4,05 Paris ( 1646 - 182) ı Haydn, 
Bu ayın 4 üncü gecesi evinde esraren- izah etti. bih eder. Macar propagandasının kullan- Franck ve sair bcstekArlann eser-

. b' k'ld "! b. k d cd' · B d d" 60 d dığı usulleri ekseriya ortaya çıkardık ve !eri. 
gız ır ıe ı e o en ır a ının ces ının un an ort ıene ıonra yaoın a 2 4 05 p 

Eıref P<L§a: Ayıe Sıdık 
Gllrdüğünüz rüya şekli -gazete sütun

larında yazamıyacağım- esas itibariyle 
ve umumiyetle murad ve matluba nalli
yetle tabir olunur, Eğer fiili yapan bü
yük bir adam ise ondan ve yahut büyük 
bir o.attan bayır, yardım, menfaat göre
ceksiniz demektir. 

Ikiçeşmelik: Seyfeddin 
Rüyada isminizin değiştirilmiş oldu

ğunu görmüşsünüz. Isminin daha fena 
bir isim ile değiştiğini görmek büyiik bir 
ayıp veya hastalıkla, daha eyi bir ialm
le değiştiğini görmek şeref ve servetle 
tabir olunur. 

Baızları ise değişen isminin tarihte 
adları geçenlere aid ise onların sıfat ve 
ahlakları ile tabir olunur, demektedir
ler. 

Izmir: Y.A.L. 

Rüyanız çok karışık, çok uzun ve bir 
çok noktaları birbirini cerhedecek §e
kilde cemoluyor. Siz rüya değil hayAl 
görmüşsünüz. Bu kadar geniş ve roman 
gibi rüya hülyadan başka suretle tefsir 
edilemez. Hem akşamdan yatıp sabaha 
kadar dört defa uyandığınıza ve her uy
kuya varışta rüyanızın mabadına devam 
ettiğinize göre belki alt tarafı daha bir 
kaç akşam ve rüya tefrikası şeklind; de 
devam edebilir. Hülasa: Rüyanız, tabir 
çerçevesine girmlyen rüyalardandır, 

Izmir: Necati l§tk 

Harap bir duvan tamir etmipinl• 
Yakın arkada§larmızdan birinin llkıntı~ 
lı vaziyetine çaresu olacak ve ona :y..-. 
dım edeceksiniz. Ve yahut ta lfl bozul
mUf bir tüccara para ikraz eylly-k 
veya bankadan para ahııuına kefil ola
cabuıız, 

, •••.••.••..................•.•.......... , 
Rüyalarınızı ~ 

Bize İ 
Bildiriniz 

• • : • • • • 
Bir riiya ıınUtahassısı 

gazetemizin •RÜYA• 
Etabir edecektir-

onlan ıme: 
ıılitunımda : 

. Hususi 
Cevap istiyenler 

Rllyalannı (RÜYA) riimuzu De 
posta Jrutusu (361) adresine bildir- i 

• dikleri takdirde kendilerine posta ile E 
: mufassal cevap verilir. Bımım için: 
S gönderilen mektubun içinde masraf S 
E 91arak yalnız 13 lruruşluk posta' pu- S 
!ln konması lifidir.. İ 
• • .......................................... 

· · · d ahkika d rinl ı - k · b. . J f' bu propagandayı hakikate ve doğru ha- • rag: Çek musikisi. 
m-yeneaı netic.emn e t b e ~ mute aıt ır ıatasyon memuru da oze be l 
Iİnn polis ıimdilik heı cinayetin izini ele Penyö ile Jermenin yanına pansiyoner il rkere ılamdayanakanazifR~endirpro~analandası ODA MUSiKiLERi 

1 I 
e arş v emız . Zıra Y , 16,35 Doyçlandzeoder: Kuvartet(Zer-

ııc9rmiJtir. , gelmiı, akat altı ay sonra zavallı adam ıesıniyetin himayesine mazhar olsa da-
ölen bu ııeoç kadın yirmi yedi Yatında birdenbire ölmüıtü. Cesedi muayene hi kudretsizdir. nick) · 

olup eczacı çırağının da ni~ısıdır. eden doktor bu ölümü de bir kardiak 
2

0,05 Beromünsterı Muhtelif parçalar. 

Bugün bir harp olacak mı 
olmıyacak mı bilmiyoruz 

•Curentul gazetesi de yalana dayanan 23 35 Viyana: Schubertin eserleri, 
Madlen Keven ismindeki bu genç ka- bubranile izah etmiıti. Bu hadise 19 38 bütün tezlerin zaifliğini bilhassa kay- ' 

dın 4 Temmuz ııccesi nitanlısı ve diier Temmuzunda cereyan ediyordu. dederek diyor ki : SOLiSTLERiN KONSERLERi 
arkadaılarile birlikte sergiyi gezmİf vel Aynı senenin Kanunuevvel ayında cc- - Romanyanın hakiki vaziyeti, ziya- 17,05 Münih: Piyano musikisi. 
oonra bir lokantada hep beraber yemek zacı çırağının kansı Jermen Folien de bir rete gelen bütün ecnebilerin takdir ve 16,20 Milano: Piyano konseri. 
ycmiılerdir. Saat aabahın üçünde gurup kaç gün içinde yuvarlanıp gitti. Bu ölüm- hayranlığını celbetmektedir. Yeni reji- l6,30 Harnburg: Piyano ile Scbuher-
daiıJınca cezacı çırağı Jozcf Penyö sev- de bir kardiak buhranile izah olundu. rnin yapıcı mesaisi hakkında çıkan ya- tin sonatları. 
ııilisini evine kadar geçirmif ve çok ııeç Jozef Panyönün hemıircsile evlenmiı hancı makaleler bunu göstermektedir ... 16,35 Prag: Piyano ile Yugoslav mu-

Yalnız bir Münib 
daha olmıyacaktır 

kalmadan derhal aynlmııtır. Geceleyin olan Mösyö Roke de bu ölümden bir Romanyada ekalliyetlere karşı yapılan sikisi. 
bıı vaziyetten ıonra birdenbire çok hü- müddet sonra kıvranarak bir kaç aaat iyi muamele allkadar memleketler mat- 23,20 Oslo: Griegin eserleri. cMilıvenin kcmanlan fena akort edil
yük sancılar ile kıvranmağa bqlıyan sonra ölüverrnit ve bu ölümün de kardi- buatı tarafından da müttefikan teslim 16,40 Pariı (P. T. T.) ı Viyolonsel mittir. B. Çemherlaynin nutku, Volkisc
Madlen bir müddet sonra aık sık kasyan ak buhranından ileri gelmit olduğu bildi- edilmiştir. konseri. her Beobachter gazetesine göre Varıova 
etmiş ve bütün ihtimamlara rağmen de rilmiıti. Diğer bütün gazeteler de ayni şekilde 19,05 Königsherg: Musiki ve §81'kılar. noktai nazannın bir müdafaasından iba-
kurtulamıyarak ölmüştür. Ve nihayet bundan bir kaç gün evvel yazılar neşretmektedirler. 21,20 Leipzig: Şan konseri (Benja- rettir. Bu itibarla lngiliz başvekilinin hah-

Bunun üzerine tabii eczacı çırağı üze• de yukarda bahsettiğimiz gibi Madlen Budapeşte, 20 (Ö.R) - Macaristan- mino Gigli) ııettiği daha sakin ve berrak havanın teı-
riııe çok büyük ithamlar yüklenmiJtir. Keven de aynı terait içinde kıvranarak daki Alman ekalliyetinin vaziyeti, bun- 22,20 Bohemya: Dört elle piyano kon- kiline manidir. ltalyan matbuatı da di

Bunun üzerine tahkikat derinleıtirilmif, ölmüı ve bu son ölüm polisin işe vaziyet !ara içtima hakkını vermiş olan hükU
Jozef Penyönün hundan evvel de Jer- etmesine sebebiyet vermişti. metin bu son tedbirinden sonra kat'! 

aeri. 

men F olien isminde bir kadın ile evlen- Zabıta henüz tahkikatını ikmal etmi• olarak halledilmiş sanılıyordu. Fakat bu 
· ld • b k d k f d • Jd' ş d ı k tedbirin Almanları tatmin etmekten mış o ugu, u a ının ço eci ve esra.. egi ır. im i i eczacı çırağının ıigor· 

rengiz tcrait içinde öldüğü meydana çı- ta paralarını almak gayesile daba bir çok uzak kaldığı anlaşılmaktadır. Filhakika 
L ı B d b k J F 1 ti 1 Macaristan Almanlan namına ortaya 
urı mıştır. un an llJ a ermen o ie- cinaye er it emiı olduğu tahmin olun-
nin yüz bin franga ıigortalı olduğu da maktadır. yeni müddeiyat atılmıştır. Bunların ara-
rneydana çıkanlmıştır. Diğer taraftan ec- ___ m___ sında idari muhtariyet, Almanlara malı-
zacı çırağının yeni niprılısının da bayat MARES'Al. G0R1NG sus muallim mektepleri küşadı ve Ma-
sigortası yaptırmıt olduğu öğrenilmiıtir. TEFTİ$1.ERİNE car parlAmentosunda Alman unsurunun 

Bunun üzerine eczacı çırağının kansı DEVAM EDİYOR ~~av=.etli bir şekilde temsili talep-

ve bilahare de nitanlıoını öldürerek aigor- Berlln, 20 (A.A) _ Rende tefti• se- B , azı Macar gazeteleri bu talepleri 
ta paralarından istifade etmek istediği yahatine devam eden Göring hususi ya- şiddetle reddederek •Macaristandaki 
anlaşılmıştır. ti 1 d'" .,.t,..., .. _ D Y e un ~· uisl:ıurga gelmiştir. Almanlar kendilerini tazyik altında sa-

Son olarak cinayete kurban giden ec- Mareşal bugün Rur havzasındaki ne- yıyorlarsa Almanyaya çekilip gitmekten 
zacının ni1&nlısı Madlen Keversin cese- hir ve kanallar üzerinde seyahatine de- başka yapacak işleri olmadığını• yazı-
dinin otopsisi yapılmıştır. Şimdiki halde vam edecektir. yorlar. 
bu şerait içinde yapt1an bir çok cinayet

ler karşısında bulunulduğu zannolunu
yor. 

Ba Afk Macerası: 

Bir • 
musevı kızı 

1929 senesinde Flemal Hotta çalışan Ih d ı k 
ve o zaman henüz yirmi beş y14ında bu- ti a ey eme u·· zere 
lunan Jozcf Penyö kocasından ayrı y14ı-

yan otuz beş ya~ındaki Jemen Valtery ile • ı A •• 

lanı~~~::~ genç derhal anlaşarak istikbal vı ayete muracaat etti 
hakkında projeler hazırlamağa haşladı- O h · ah il · d H • k 
lar v~ kadının boşanma davası nihayete v dr aru26 ye ılım ad esın e Mavaı . sdinio. ~-

gın a say ev e oturan usevı -
erer emrez derhal hayatlarını birleştir- S · d d b' kız 

Dün kendisini gören bir muharririrni
ze Bn. Sarina şunları söylemiştir. 

- •Nişanlım Mustafa ile ayni mahal-mcğe karar verdiler. ı İsne me~u.p. arına a ın ~ ~enç ır 
. • lam dinını kabul eylernıştır. Bn. Sari- lede oturuyoruz .. Orada tanıştım. Der-

k 
19 32 •enesı Kanunuevvel ayında genç na İslamiyeti kabul edince Türkan adı- bal evleneceğiz .. İtiraf ederim ki beni 

adının ho•anma davası hitam bulunca ı al · ı B M af il b" · . • . . nı mış ve nışan ısı . ust a e ır- bu şekilde harekete sevkeden evlenme-
da yenı a .. klar hırle,mı,le~ ve hundan 

1 
lıkte vilayete müracaat ederek ihtida mizdir. Yani insan, istediği bir kimse ile 

so.nra Fle"'.al ~otla oturmaga karar ver-
1 
ettiğine dair re,ml muamelenin yapıl- evlenmek için dinini bile değiştirebilir. 

mı•le,dı. ~ır mudrlet :onra da genç kad•-
1 
masıru istemiştir Vilayet keyfiyeti müf-ı İslam dinini kabul ettim. Çocuğumuz 

nın vetmı ya ındakı babası da <ıclerek til'li~e J-nv1lc c•-••tir bır· Tu'"rk M"' ı·· 1 akt ... .....~ . - us uman o ac ır. • 

--m•~--
B. MVSSOL1N1 
FRANKOYA BİR 
rELGRAF G0NDERD1 
Roma 20 (ö.R) - ispanya nasyona

li.st isyanının Üçüncü yıl dönümü müna

scbetile B. Mussolini general F rankoya 
bir aempati telgrafı göndermiştir. ispan
ya hariciye nazın general Hordana da 

kont Cianoya ıu telgrafı çekmiıtir: 
c ispanyayı ziyaretiniz esasen mÜ§te

rek bir idealle hirlcşmi§ olan iki mele
ketimiz arasında İ§ birliğinin inki§ahna 
büyük mikyasta hizmet etmiştir.> 

yor ki: cB. Çemberi aynin nutku bir geri 
adım tetkil ediyor, lngiltere kılıcını kı

nına koyuyor.> 

Ne kadar biribirlerine zıt oluraa olsun, 
bu iki dütüncc de yanlıştır. 

Danzig meselesini ve lngilterenin nok

tai nazarını daha büyük bir ıükilnet, ve 

itidalle izah etmek imk&.nsızdı. Doktor 

Göbelsin propagandasını meydan oku
mak djye tefsir ederken kendi hüsnüni

yetinin derecesini göstermiı oluyor. Fa

kat lngiliz ha§vekili itidal ve sükun glls
terdi ve bir lngiliz .. Leh müzakeresine 
açık yollar gösterdi diye clngilterenin ge-

1 

incir altı 
Plai ve Gazinosu 

Pazar Günü Açıldı 
Gazino ve lokanta kısımları gece ve 

gündüz lnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap verecektir 

remizlifı, ucuzlulı, yiyecefı 11e içecefılerde 
nefaset en müşfıülpesentleri dahi 
edecefı şefıflde temin oıunmııttur .. 

rilediği> nden de bahsedilemez. Her iki 
tarafta da sulh zihniyetine, Avrupaya ve 
medeniyete kartı itlenen cürümler, bu 
kadar sarih hisleri tahrif etmektedir. 
Adaleti husumet veya itidali zaaf telakki 
edenler yalancılık etmiş olurlar. 

Mihver devletleri, içine bizzat kendi
lerinin düşecekleri tuzaklar kurmak iste• 

miyorlaraa Münihtenberi esaslı bir deği
ıiklik husule geldiğini anlamalıdırlar. 

Uçurumun kenarında Fransa ile lngil
tere Münihe giderek ateıli bir ilıtiliih hal
le karar verdilerse bunu bu bal teklinin 
Avruparun ıshrabına nihayet vereceğini 

ıandıkları için yapblar. Münih anlaımaıi 
bir ıon olacaktı. Bir haleti ruhiye yara

tacaktı. Milletlerin karş11ında manen bu 
taahhüde ııiritilmişti. 

Halbuki bu resmi karardan iki ay son
ra mihver mensuplarından biri ltaJya 

F ranıaya kartı bir mücadeleye girişiyor .. 
lar ve üç buçuk ay sonra Almanya Münib 
anlaımaaını ayaklar altına alıverdi. Bunu 
bir sıra kuvvet darbeleri takip etti. 

Avrupayı teskin İçin girişilmit olan te .. 

şebhüsten eser kalmamıştı Ne vakıalar 
ne de vaziyet. 

Böyle olunca B. Mussolini silah patla
madan bizi kendi hesabına yeni bir Mü .. 
nihe sürükliyeceğini sandı. Diğer taraftan 

Hitler de Danzig hakkında aynı ümidi 
heolediyse hu iki diktatörün pek yanlıı 
ve noksan istihbarata malik olduklarını 

gösterir. 
Bu yaz zarhnda Avrupada harp ola

cak mı, olmıyacak mı bilmiyoruz. Bildi

ğimiz bir şey varsa o da, bir Münih daha 

olmıyacağıdır. 

Bu nokta üzerinde Polonya, Fransa 

ve lngiltere sıkı ve mütesanit bir şekilde 
mutabıktırlar. Bunu zamanında anlamı .. 

yacakların vay haline. 

Wladimir d'Ormesson 
Le rıgaro 



Çankayşekin hi~ nutku Fran~sada 
, Ecnebilerin asker-

rlanda BORSA 
---l.-- •r- l..L;ÜM 

Düşmana kati ölüm darbesini indir- Paris!0i~.A~iz~O:!!.igazetes4 
mek içiıı iki misli çalışmak lazınıdır ~r-:=:ııı:n:~:!::i e::~::kts!:-

Cümhuriyetçileriyle 
mücadele 345 Aihayrak 

devam ediyor- 23 A. Nuri Erdur 

Londra 20 (ö.R) - Kadın erkek 368 YekOn 

9 15 5 
9 50 13 

Japonların biitün imar 
tahribe milleti 

inkişaf planlarını 
ediyor 

ve 
davet 

Chunldng, 20 (A.A) _ Başkumandan 1 llaşkumandan, netice olarak, harp !eri bahia mevzuu olmuş ve namlar bi
Clıtmg _ Kal • Chak harp mıntakalan, manatıkı llaklnlerine yakın bir istikbal-

1 
liihare Irlanda cümhuriyet ordusu rnen

..ıdnlerine hitap ed~ ve radyo ile neJ- 1 de tamamiyle kurtulacaklan hakkında suplarına karşı alınacak tedbirlerde po
~en bir mesajında gtıya i§gal ed.i1rn.lf J teminat vermiş ve halis güniine kadar !isin salahiyetini takviye edecek ve te
ıııa,. manatıkta Japonyanm hlkimlyet mücadeleye devam etmelerini rica eı. ferrliatı bir kaç güne kadar neşredile
&eslsl. teşebbllsllne karşı hllkllmet tara· mi§tir. cek bulunan bir kanun projesinin meı. 
fıııdan girişilen mücadele takip edil- Tokyo, 19 (A.A) - Saat 13.10 da neı- nl üzerinde mutabık kalmışlardır. 

inekte olan llyasetl tarif etmiştir .. Mu- redilen bir tebliğde bildirildiğine göre Paris, 20 (Ö.R) _ Tokyoda İngiliz 
41Daller, ezcümle ııöyle dem1'tir : bugün hariciye nazırının resmi ikamet- sefiriyle Japon hariciye nazın arasında-

- İffal edilınİ§ olan mıntıılı:alardııki gihında B. Arita ile Sir Robert Craigie ki görüşmeler hakkında büyük bir giz
Ctnfilerin ıztıraplarını pek iyi takdir arasında ikinci bir görüşme olmuş ve bu illik muhafaza edilmekte ve ciddi bir 
ediyorum ve vazifemin onları kurtar- görüşme saat dokuzdan 12.15 e kadar terakki kaydedildiği kanaati hlilı:üm 
tnak olduğunu bir Sn bile unutmıyorum. sürmilştür. sürmektedir. •Flgaro• gazetesinin bu 
Fakat lizler de kendihlzi kllrt8rmlılt için Sir Robert, Tiençin meselesinin esası- hwusta Londradan bu sabah aldığı ha
~ı;pnıılısımz Sizler dıı ınüsellfth kuv- ru teşkil eden umumi meseleler ti.zerin- ber de bu merkezdedir. 
-.et\erlıa ve llvil ahalinin teşlı:il etmiş de hükümetinin fikrini bildirmiş, diğer Londraya Tokyo sefirinden uzun bir 
olduklan kuvvetlerin cidaline iştirak taraftan B. Arita da Japon hükümetinin rapor gelmiştir. Mubaverelerin devam 

etmelisiniz Muhasam!lt .mın~µıda fikirlerini sarih surette anlatmıştır. . edebilmesi için sefire yeni talimat gôn-
bulunan kitlelerin kabramanane muka- Bu görüşmeye bugün saat 16 da de- d!>tilecektir. 
wmeti sayesindedir ki, inat ve ısrarımı- vam edilecektir. 

T ky Tiençin, 20 (A.A) - Tiençindeki İn· 
-- aıu-riyetl lıisseda-:. çete muha· o o, 19 (A.A) - Domel ajansının 
~ ~..,,, giliz ve Fransız mıntakaları ablokasının 
rebelerinin üssül harekeleri '-"'""' et- salahiyettar Japon mahfellerinden ala-.........,.... seyrisefain için tevlit ettiği zorluklar-
«nlş, kuvvet bulmuş "" Japon orduları- rak neşrettiği malfunata göre, Sir Ro- dan dolayı, Japonlar eski Rus mıntaka-
nm gerileri dahi, cephe hattı haline gel- bert Craigie bu sabahki görüşmede çok sı kenarında 390 metre uzunluğunda 
mlflir, sarih surette !ngillz noktai nazarını bil- bir rıhtım inşasına karar vcr'Tlişlerdir .. 

,.. __ sene d"~an hatlarının geri- dirınekle beraber uzlaşıcı bir hattı ha- y . 
1
. p 

1 
. Mukd d . '-· 

~ ~ k . . em ıman c wı ... en cınıryo_.u ... 
ainde almış olduğumuz tertibat sıkı sı- re et gösterın1F. bağlanacaktır 
hya kendi ııevkUlcey~e hemahenk Salahiyettar Japon mahfellerinin fil.- na · 
kıluıınıştır. Geniş bir cephede düşmanı rl, İngillz büyük elçisinin bu uzlaşıcı Tokyo, 20 (A.A) - Baş~ekil vs hıı:
ldeta demirden bir çenber içinde sıkış- batb hareketi sebebiyle konferansın ne- biye na.zırlan bu ııabah Arita • Cra•gıe 
t.nuıla muvaffak olduk ve diişmana ticesi hakkında bedbin bulunulmam""1 görüşmelerinden sonraki vaziı•eti teı. 
ayni zamanda bir çok taraftan taarruz icap edeceği merkezindedir. kik etmişlerdir. 
ettik. LONDRA, 19 (A.A) - Kabine bu sa- Sir Rlbert Craigie'nin 21 temmnztlaki 

Binnetice dilşman yalnız ilerliyeme- hah saat 10.30 da B. Çemberlaypın ri· mU!akat için Londradan yeni talimat ıs
Allekle kalm•dı, ayni zamaııda büyük yaııetinde haftalık toplantısını yapmış- tiyeceğl zannedilmektedir. 
Ka7iata da uğradı. Bütün bu işler, harp tır. Bu toplantıda bilhaMS Tiençin me- Öyle anlaşılıyor ki gBrUşnıeler mah
llllntakalarındaki halk kitleleri tarafın- selesinin halli için Tokyoda yapılmakta sils hiç bir terakki gBstermemlş ve mü-
da! J'&pdmıştır. olan müzakereler ile Moskova görüşme- zakere akim ~tır. 

Eğer gayretimizi iki misline çıkaracak 
olurıak, düşmana kat't ölüm darbesini 
İndireceğimiz muhakkaktır. 

Thetis kazası tahkikatı 
Başlrumandan, harbi iyi bir neticeye 

isal etmek için bir plfuı tekili etmiştir ki, 
başlıca dört prensibi şunlardır : 

l - Mütemadi taarruzlarla Japon 
kuvvetlerinin takat.ini tllketmek için 
harp mıntakalarında cTathir• ameliyele
l'lne devam etmek, miinablitı i§kAl ve 
lnıat projelerin! tahrip etmek .,., i~gal 
ııltın.dald manabkm ııahasım kUçllltmelr 
için bu suretle diişmanı taciz etmek .. İş
l!al mıntakaları bu suretle darlaştıkça 
~te muharebelerinin üssülharekeleri 
bi4>ümüş olacaktır. 

Prf. Hol der, hadise hak
kında mütalasını bildirdı 

Londra, 20 (Ö.R) - Thetis tahtelbe-
bir kazası tahkikat komisyonu Londra 
üniversitesinden profesör Halderin ka
zadan sonra tahtelbahir içinde mevcudi
yeti muhtemel hava şartları hakkında 

izahatını dinlemiştir. Profesör kabine

risi ağır bir baş ağnsına tutulmuş ve ölü 
gibi yere serilm.iştir. Diğer birisi fesada 
uğrıyan hava içinde gaşyane başlamış
lardır. Bu şerait dahilinde Davis kur
tarma maskesini kullanamaz vaziyette 
idile. 

! - Japonların bütün imar ve lnki-
'linde sun sıkı kapalı bir büro içine bazı Profesöriin fikrince tahtelbahirin kur-

§af planlarını tahrip etmek ve halk kit- ü11 
lelerinin müstevliye vergi vermekten JÖn .. illerle birlikte kapanarak tahtel· tarma odasına girenler, asabi buhran 
1 . • '>ahlr içindekine benzer Mva şartlarını tesiriyle Davis maskesini kullanarnruruş-
tntınaını teşvik eylemek. Japonlar tara- •· ı rak "b ı f d . ,un ı o a yaratmış ve tecru e er yap- !ardır. Sun'! olarak yapılan tecrübeler-
ın an tedavüle çıkarılmış olan bank- I 

notlara boykotaj yapmak, Japon mahsu- dir~: Profd esörsıkı14 kabupalıçuk ~~ir ıilin- de, rahazailtsızlıklm arazı bir saat tedaviden 
la"-·- . •'ihl"-'- ,_, lmak la ıçın e sun ~ ve ak- sonra o ııştur. 
~ ısw i:l.LLllC mw.u o ve on - . ... . . 

~a . . . . !l\ilamellerl hır camdan takip edilebil- Profesör tahtelbahirln içinde taiyik 
l§çı ve gıda maddelerı vermekten ım- ~•.+; Prof .. .. if d . .. k 

tlna tm k ·~-•· esorun a esıne gore aza- edilmiş hava ihtiyatını artttnnış ve hum-
Sı~ b~ tasarruf. • • tak.i tm k nm vukubulduğu güniin ertesi cuma zu karbonlar zaptedecek maddeler bu· 

ır sıyaseti p e e . .. .. bahı d tah elbahirde 
1 F'kri f be Iik t t ~unu sa sa:at on a t lundwmak suretiyle havayı ısliUı et-

- ı se er r programını a - .. d al d · d k 00 ksidi 
bik etmek ve hainleri ortadan kaldır- yuz e tı erecesın e ar n o mek mümkiindür. 
lllıllt.. vardı. Sun'l olarak hasıl olan bu hava 1 Komite içtimaını gelecek 

f _ Japonların istihdam etmekte ol- içinde tecrübeye iştirak edenlerden bi- güniine talik etmi§tir. 

dultlan ücretli askerler arasında boz- PRENS POL ŞEREFİNE LORDLAR 
f"'luklar vücuda getirmek suretiyle B . B İ . 

1 
•Pon ordusunun inhilalini tılcil etmek IR ALO VER LDI Kamarasının yaz tatllf 
,_~düşman hükümeünin guya dostane Londra 20 (ö.R) - Kral ve Kraliçe LOl'iDRA, 20 (Ö.R) - Lord S~mhnp 
o n tekliflerinin kftffesinl reddetmek .. dün akşam Bukingam sarayında Yugo ... Lordlar kamarasına meclisin dört ağus
'l'ecavilzUn bir intihar ve yegfuıe •ela- lavya naibi prens Pol ve zevcesi prensea tosta yaz tatiline gireceğini bildirmiştir. 
illet Yolunun harp aleyhine kıyam oldu- Olga şeTefinc bir balo vermişlerdir. Ba- O zamana kadar daha bir çok kabul edi· 
~u Japc>nlara anlatmak. loda 800 davetli bulunmuştur. lecek kanunlar vardır. Ezcümle zira! in-
bire <reıli askerlere, Japonların elinde kişaf, inşaat ve Lehistanla o zamana ka-
..., r Alet olduklarını ve onlarla me•at Londra 20 (ö.R) - Kral Corc Bu· dar.anlaşma h~ıl oldu"'· takdirde Po-
uu-liğj s~ 
l'!ııı!, Y"Prnamaları icap ettiğini anlat- ltingam aarayında. Bulgar mebwıan r İIİ lonya istikrazı kanunlarının tatilden ev-

B. Mo~anofu kabul etmiştir. ve! çıkması arzu edilmektedir. 

makalesinde Fransa haricinde doğmuı 
olan 20 yq ile 30 yaş arasındaki ecne
bilerin ana vatan ]atalarından birinde 
askeri hizmetlerini yapmalarını teklll 
etmekte ve bu sayede derhal 350 ilA 
400 bin asker celbedebileceğini yazmak· 
tadır. 30-40 yaşındaki ecnebiler, yalnız 
talim devrelerinde hizmet edeceklerdir. 

200 lrlandalının Skotland Yord (Polis 697218 i Eski yekOn 
697586 t Umumi yekfuı idaresi) tarafından drlanda ordwıu> 

adını ta§ıyan tedhit cemiyeti ile alakadar 
olduklanndan ıüphe edilmektedir. Bun
lar bu IC§ekküle kartı ltabul edilen teııkil 
kanununun hükmil albna dUııerek mem· 
leketten çıkanlacalı:lardır. 

l'io. 7 
l'io. 8 
No. 
No. 
No. 

9 
10 
1l 

ZAHİRE 

1l 5 
12 
13 
15 
18 

174 ton Buğday 44375 5 75 

Para Borsası 

Dey!i meyi gazeteoine göre poltıı kı
ıım cinat reisi clr1anda cümhuriyet or
duou> &.zalannı topyektln yakalaınağa 

Bunlar, terhiıı edilirlerken Fransız ta- hazır bulunmaktadır. 
biiyetine kabul edileceklerdir. Ankar 19/7/ 1939 1--Utnuml olar~k gazeteler yenJ kanunun a Borsasının ""panı 

Bu vazlleye tibi olmak istemiyen ec- fiatleri 
1 nebiler hudud haricine çıkarılacaklar· çok aert olduğu milta]i.,.ında olup 1>1ınu Kapanış F 

istemiye istemiye. zaruret teslrila ho• S"Ö· 
dır. rüyorlar. Londra 1 Sterlin 5.927 
Floransa• MilAno Bi Nev - York lOO Dolar 126.585 
.ELEKTRİK TRENİ • ANLAA MA il Paris loo F. frangı 3.355 
ROMA, 20 (A.A) - F1oransa ile Mi- Londrıt, .:O (A.A) - vusturalya e Milano 100 Liret 6.6575 

lllno arasındaki yeni elektıik hattının Brezilya arasında akdedilıniıı olan tica- Cenevre 100 İsviçre F. 28.55 
kü~at r~smi icra edilmiştir. Bu hat 300 ret itilii~amesi diin Avust.uralyalı Ali Amsterdam 100 Florin 
kilometreden fazla bir imtidaddaclır. Son komıserı l3. Bruce ile Brezilyanın Lon- Berlin 100 Rayşmark 50.765 
der ecede süratli bir elektrik treni bu me- dra sefiri nasında imza edilmiştir. Brüksel 100 Belga 21.505 

safeyi saatte vasati 170 kilometre sü- --*-- Atına 100 Drahmi 1.08 

ratle katetmiştir. Bu tren o suretle inşa Galatasa1"ay • Demir- Sofya 100 Leva 1 .56 
edilmiştir ki, yolcular ne sııllanrna ne de Prag 100 Çekoslovak 4.3375 
sarsıntı hissetmektedirler. Bu suretle Spor maçı hakem/eri Madrid 100 Peçeta 14.03 
rahat rahat yemek fçmek ve okumak 
imkan dairesine ginnlştir. 

tayin edildi Varşova 100 Zloti 23.8325 
Budapeşte 100 Pengü 

Yeni tren Floransa ile Milfuıo arasın
daki seyahati bir saat kı'8ltmaktadır. 

Ankara 20 (AA) - Dün lstanbul Bü.kreş 100 Ley 0.905 
bölgesi başkanlığında toplanacağını bil- Belgrad 100 Dinar 2.89 

Bin MÜLAKAT d irdiğimiz Calat.,.aray ve Demirspor YokohaJna 100 Yen 34.605 

LONDRA, 20 (A.A) - B. Çemberlayn 
bu sabah başvek~t dairesinde Ameri
ka ~firini kabul etıni.ş ve mumaileyhle 
bir ŞiiR\ süren bir görüşme yapmıştır. 

murahhaslarının hakemleri üzerinde uyu- Stokholm 100 İsveç Kr. 30.5375 
şarak lstanbuldaki maçı Tarık Özerengİ· Moskova 100 Ruble 23.89 
nin ve Ankaradaki maçı da Muzaffer 21/7/ 939 un Klearing kurları 
Ertuğun idare etmesine karar verdilcleri Sterlingten gayrisi bir Türk lirasının 

İl(GİLTERE 
Yeni başJıumandanlıfı 
ihdas edl;vor .. 
Londra 20 (ö.R) - lngiltere harbi

ye nezareti orta şarktaki Ingiliz kuvvet

leri için yeni bir başkumandanlık tesis. 
edileceiiini bildirmiıtir. Bu karar, Orta 
şarkta sevkülceyş ihtiyatlan tesis hak
kında ilci ıenedenberi mevcut kararın bir 

ve federasyonun bu kararı tasvip ettiği mukabilidir" 
öğrenilmiştir. Maçların tekıarına karar 
veren komite her iki maçta da orta hll- Sterlin 
keminden gayri birisi feclerasyonlar dal- Dolar 
resinden, birisi yüksek hakem komite- Fransız frankı 
sinden n birisi de mahalli iAtişare heye- Mark 
tinden olmak Üzere üç kiti]ilt bir heyetin Peseta 

Florin 
Belga 
Llret 

maçlann ıeyrini takip etmesine de ka .. 
rar vermişti. Bu kara'I' mucibince de fe .. 

derasyonlar dairesi b,...kanı Ziya Ateş. neticesidir. İsviçre Frangı RESMi KABULLER yüksek komitesinden Sadi Karııan ve Is- Drahmi 
Pariı 20 (AA) _ Daladiye dün Ro- tanbul böJ,..,.i aıba•kanı Fethi Bqaran- İsveç Kronu 

dan mürekkep bir heyet de teşkil edil- N kro 
manya büyük elç.i,gin,i, JnQ'ilte~• masla.. orveç nu 

Alış 
590. 

79.37 
29.95 
1.98 
7.1610 
1.4837 
4.6715 

15.10 
3.5188 

94. 
3.2898 
3.3733 

23.20 
miıtir. Ziya Ateş bu ak,..mki ekapreııle l"Ak kronu 

hataüzannı •e Sovyeıler birliği büyük yç 
lstanbula hareket eM>iştir. Dinar 35.•o 

dçisini kabul etmiştir. --.rı-- .. 
GE. Y 1)1($ YD F li Leve 64.41 

Virşova 20 (Ö-.R) _.. General Ay- ranıçız ,enel"a Ley 83. 

cfb .. P 1 k • k 1 Hutzin°ere z•vafet Pengu 3.6984 ronsav ugun o onya as erı ıta annın "'$ 
Ankara, 20 (A.A) - Şehrimizde bu- Zloti 4.2103 muhtelif talimlerinde hazır bulunmut-

lunan Orgeneral Hutringer, buııün öğle ESHAM VE TABV1LAT 
tur. 

Satış 

593. 
78.96 
29.80 
1.97 
7.1250 
1.4767 
4.6480 

15.03 
3.501G 

93.50 
3.2732 
3.3562 

23.09 
35.22 
64.08 

. 1!2. 

3.6807 
4.1990 

.FLER 
yemeğini Ankarapalasta hususi olarak 1933 Türk borcu I 

F JDU rE TEV yemişlerdir. Bu a 'am saat yirmide 1933 Türk borcu IL 1920 Pqin 
Kudüs 20 (A.A) - Polis bir tenkil Fransız büyük el~isi B. Massigli tara- 1933 Türk borcu III. 

hareketi sır.,.ında bir ıakiyi öldünnüı ve fından general şerefine Ankarapclasta 1938 % 5 F. ve ikramiyeli 
20 1Mkiyi tevkif etıwıtir. bir akşam ziyafeti verilmiştir. 1933 ikramiyeli Ergani 19.15 

Bundan başka Tiberi:ın:ın dolusunda --""·-- Sivas_ Erzurum battı istikrazı L 
~ltı ,aki yakalanmıştır. MISIR ELCİSİ • • • • • II. 

Kudü• 20 (A.A) - Tel-Aviv civa- ttimatnamesini ve '""i • • • , • m 
nnda vukua gelen hadisede üç arabın Ankara, 20 (A.A) _ Yeni Mısır el- • • • , , CV. 
ölmü~ Te iki arabın da yaTalanmış oldu• çisi B. Abdurrahman Azzam bugün saat 1932 Hazine bonosu r. 5 faizli 
ıja öirenilmittir. Hidişenin araplar ar .... 10.39 da merasimle reisicümhur İsmet 1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
sında alı:.ulllmel te•lit etmesinm önüne İnönüye itimatnamesini takdim e~ Cümhuriyet Merkez Bankası 
'1'eçmelı: üzere yahudi aJaıuının ıiyasl tu· tir. Türkiye İŞ BANKASI 

beoi Yahudi ıedlıi,ciliğini takbih eden ve- Takdim meraınninde hariciye vdd- Osmanlı Bankası 
•ikalan ?e reomf karar ıuretlerini arap- !eti umumi k&.tibi B. Numan Menemen- Anadolu demiryolları I.veII. 37.50 Peşin 
çaya tercüme ettirerek bütün Filisıinde cioğlu da hım:r bulwımuştur. Anadolu Denıiryollan % 60 hisse senedi 
binlerce nü.ha oluak dağıtmıştrr. Mümessil 

On H~•nci Olimpiyat BİR KOPR'ONVN Arslan çimento 
O"'Dnları- TEMELİ ATILDI Şark Deılirmenlert 
HELSİNK.t, 20 (A.A) - 12 inci ol!m.- Diyarbakır, 20 (A.A) - Cizre hatb Tllrk umum! tiyatro 30 Lira 75 kr. 

niyat ovunlarını tertip eden komite re· ll:zerinde 126 ıncı kilometrede tek ke- , __ _ 

isi B. Rangell blitün dünyanın sporcu merll Aviski köpr&üniin temel abna HfNDİST A l(DA 
gençliğine hitap eden bir mesaj gönder- merasimi diin büyük bir tezahüratla ya· PARLAMENTO VSUJ.t) 
rni<rtir. Mumaileyh bu mesajında Helshı· pılınıştır.Şarkı ııarbe bağlıyan bu mühim Londra, 20 (Ö.R) - Hindistıında 
kide yapılmakta olan hazırlıklar hak- eserin teıııel atma töreninde Diyarbakır 
k~~da kısaca maHlmat vermekte ve bıı- 1 ve Siirt v.alilerinln ~ığındaki he
l(UDe kadar 44 memleketin bu oyunlara yetlerle Siirt ve Besırı cıvarından ge
iştirak için vaki olan davetini kabul et- len binlerce halk hazır bulunmuş ve her 
rniş olduğunu bildirmektedir. 1 iki vali birer nutuk söylemişlerdir. 

müstakil Hayderabat devleti dahilinde 
hlr parlllmento tesisi kararı Hindistanın 
tem.ili bir rejime doğru yilrümeslnin ilk 
adımı sayılıyor. YenJ teşrif meclisin 85 
Azası olacaktır. 

~ ~. t.• .. ••• •• 1 .. • .. • ~ f .. ~··· . -

Her nevi çocuk eş yası 

Lastik önlükler 
Çocuk Don ve 
Muşambaları 

s Ferit 
Eczacı başı 

Çocuk Pudrası 

.. . ., . ,. 

Her sıhhi ihtiyacınız için 

Yalnız 

Şifa Eczanesi 



Konuşan Hayalet 

tZMtR BELEDtYEStNDEN: w,,_ ________ !I!', 

1 - şükrü Kaya bulvarının Dok- ~Dr .Ali Riza 
tor Mustafa Enver caddesinden iti
baren Alsacak meydanına kadar olan 
520 metre boydaki kısmının granit 
paket ta§lariyle yeniden döıettirilme
si b&§mühendislikteki ketif ve §&rl
namesi mucibince kapalı zarflı ek-

•• 

Unlen 
Doium ve Cerrahi Kadın 

hastalılcları Operatörü 
- J - siltmeye konulmuttur. Muhammen Her gUn hastalarını saat Uçten son

ra AtatUrk caddesi •Eski Birinci . . . . • d' bedeli 13349 lira olup ihalesi 31. 7. 
Rahıp Yennıngsı Laydy Mary Heydu- zıyaret etmege karar ver ım. 

39 
• .. .. t 

17 
ded" 

• • • 1 B le k h'b' b' pazartesı gunu saa ır. kordon• 222 numaralı muayeneha-kein hır zıyafetınde tanımıştım. Orta yaş-1 ana apıyı açan uşa ' ra ı ın ır az 2490 h k 'f t dah' 
. d 1 ld • .. l' k 1 1 sayı anunun tarı a ı ı- nesinde kabul eder. lı, uzun boylu, zayıf bir az eslcı mo a meşgu o ugunu ooy ıyere meşgu o - l' d h 1 kl"f ekt l 

. b' d y . kil' ı d • .. ı· k b' l" b ki ki' ın e azır anını§ te ı m up arı TELEFON : 2987 giyınen ır a amd1. ennıngs. ıseye ugunu ıoy ıyere ır anze e eme ı~ ih l .. .. ... 16 k d r iligz;ııızzzzzzzziz:22:i2ı:i:ı::.D:r::ı:21S1&11 
mensup kimseler içinde en tanınmış ve ğimi rica etmişti. Beni çok muhteşem bir a e gunu azamı saat yMa aaka -

encümende riyasete verilir. uv - DOKTOR mühim bir şahsiyetti. surette tefrit olunmuş bir yazi odasına ed 
kat teminah 1002 lira olup öğl en 

Çehresinde büyük bir tevazu ve tat· götürdü. Bütün dıvarlar fevlcal~de zen- c 11 y t sonra kapalı bulunmasına binaen A 
Wılc vardL Lady Mary her hususta onun gin kütüphanelerle doluydu. yerde prlc hr a 
fikrini sormağı adet edinmiıtL Ona oon halıları vardı. Bu oda bütün lüblüğüne öğl2ed_enŞ~:Vkrü~~ Kis bankbasl ına yahnDok. e a r 1 n 

· · d .. k ti' d' Rah'b" b ki k 1'' u aya u vannın -derecede derin bir hürmet ve ıtıma ı var- ragmen asve ıy ı. ı ı e er en ı- t M taf E dd • de 'ti-
! "-·ı· ı ·· d" · d Alçak b" k" or us a nver ca esın n ı dı. Onun nazarında insan arın en axı ı tap ara goz gez ırıyor um. ır ı• ba 540 tr bo da.ki la ren me e y smının 

olan rahip aynı zamanda da en mesu- taplığın üstünde duran Sveclcenborgun her iki tarafına yeniden kesme kor-
duydu. Bu pek iki gösteriyordu ki Lady •Arcana Coelestia> sini gördüm. Bu mü- don çekilmesi batmühendislikteki 
Mary onu çok iyi tanıyordu. Y ennings lcemel bir ciltti. ~itabı a~tı"'.. Bir~ok. s~- keşif ve fartnamesi veçhile açık ek
bek&.rdı. Ve rivayete nazaran da bankada tırlann altını rahıp kendı elıyle çızmıştı. sı"ltmeye konulmuttur. Muham· men 

İZMİR MEMLEKEr 
HASrANESİ DAHİLİYE 

MVrAllASSISI 
Muayenehane : ikinci Beyler sokalı: 

altmıt bin lirası vardı. Fıkaraya çok yar- Kitabın bir ucunda rahibin el yazısile fU bedeli 2030 lira olup ihalesi 31 /7 /39 No. 25 TELEFON : 3956 
dım ediyordu. Kendi doğduğu yer olan satırları gördüm: pazartesi günü saat 16 dadır. lttirak 
Warwickshirede, kilisede bizzat çalışmak «Cenabıhak, beni affeder.» edecekler 153 liralık teminatını öi:(le- , c~ 
en büyük arzusu olduğu için, sık sık ora- Bu kitabı kapıyarak bir başka cildini den sonra kapalı bulunmasına bina- 1 PAR l S FAKOLTESINDEN 
ya gidiyordu. elime aldım. Ve gelişigüzel bir yerinde en öğleden evvel is bankasına yatıra- d i P l o m a 1 ı 

Halbuki, görünüşte gayet sağlam ve şu satırları okudum: rak makbuzile encümene gelirler. DİŞ rABİPLERİ 
kuvvetli bir bünyeye sahip olan rahip •Habis ruhlar kendileri gı'lıi ıeytani 3 - 25 ci adanın 432,25 metre M f f E "" J 
oraya her gidişte, gayet acayip bir tarz- mahliıklardan baıkalanna olduktan gılıi murabbaındaki 29/30/31 sayılı ar- uza er rogu 
da rahatsızlanıyor, sıhhatin! kaybediyor- O l ki görünmezler. zaman göründükleri sa arının satı§ı başki.tiplikte · sartna- VE 
du. Birçok defa Kenlis kilisesinde vaaz adamların kusurlarını ve tarzı hayat!annı mesi veçhile açık artırmaya konul- K ( ç • d 
~:erken birdenbire fenalaştığı görülmüş- hatırlatacak hayvan ıeklinde görünür- mustur. Muhammen bedeli 2161 lira em a e t1 n ağ 

!er.» 25 kurut olup ihalesi 31 /7 /939 pa- Hastalarını her gün sabah saat 9 
Konuşurken birdenbiıe sözünü kesip • İ • ak 

Birden bana baktığını hissederek ha- zartesı günü saat 16 dadır. ştır dan başlıyarak Beyler • Numan za-
hir müddet duruyor, dudak1arı arasında d ki • 
anlaşılmaz bir aurette dualar okuyor, 

gözlerini aşikir bir korku ve heyecanla 

semaya doğru kaldırıyor, ve hazan da 
kendisini inleyen kalabalığı hayret1ere 
düşürerek, kürsüden iniyor, çekiliyordu. 

Londrada onun böyle bir hali hiç yoktu. 
Orada sıhhati mükemmeldi. Bu yalnız 

şımı kaldırdım ve tam karşımda duran e ece er 163 liralık teminahnı Ög- de . 21 numaralı muayenehanelerin-
aynanın İçinde arkamda dehşetli bir çeh- 1eden sonra kapalı bulunmasına bina- .ıe kabul ederler.. TELEFON: 3921 
re ile duran rahibi gördüm. en öğleden evvel İş bankasına vatıra-

- Size sel~ verdim, beni duymadı- rak makbuzu ile encümene gelirler. 
nız. Diye söze başladı. Kitaba dalmıştı- 16, 21, 24, 28, (1482) 

TiRE MAHKEMESi BAŞ KA.-

nız. Ne okuduğunuzu merak ederek ya

nınıza geldim. Demek siz de Svedcnbor-

Warwicbkine mahsustu. gu aeversinizf 

Y cnninga son derecede terbiyeli ve - Ona çok §ey medyunum. Dik.at et-

nazik bir adam olduğu halde, hazan ken- tinizae Medecine Metafizik isimli kita
disile konuşulurken. birdenbire başını bımda onun izini bulmuşsunuzdur. 
başka bir tarafa çeviriyor ve yalnız ken- Rahip birdenbire: 

'disine görünen bir şeye bakıyor gibi, göz- - Doktor Harlogu tanırmısınız? 

leri bir noktaya dikkat ve korku ile da- Diye sordu. 
lıyordu. - Elbette. O lngilterenin iftihar ede-

ceği şahsiyetlerden biridir. Bir gün yine hep beraber konuşurken, 
Lady Mary bana doktor Messebins diye - Evet. Aynı zamanda da tirndiye 
hitap edince, rahip başını çevirdi, bana lcadar tesadüf etmiş olduğum delilerin en 
uzun uzun bal:tıktan ıonra bir müddet büyüğüdür. 
düşünceye dalar gibi göründü ve: 

- Sizin eserleriniz heni çok alakadar 
eder, dedi. 

Bilhassa c:Medecine metaphysipue> 

isimli kitabınızla çok alalcadarım. Zan
nederim bu kitabı artık kitapçılarda bul
mak kabil değilmiş. Hepsi satılmış. 

- Evet: çoktanberi mevcudu kalma

dı. Fakat bu ali.kanız beni son derecede 

mütehassis etti. Çok iftihar duydum. Bu 
ehemmiyetsiz ve küçük eseri hala hatır
lamanıza hayret ettim. Belki de ufak bir 
hidise buna r.ebep olmuştur. 

Bu söz rahibi bir az heyecanlandır

mıştı. 

Ben devam ettim: 

- Eğer, isterseniz size bu kitabımı 

talcdim edeyim. Bu benim için büyük bir 
zevk olacakbr. 

Rahip Y ennings bana hararetle teşek-

··BirMEDİ•· 

Doktor 

Ali Aua~ Dinel 
ÇOCUK HASrALIKLARI 

MVrAHASSISI 

Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar
tesi \'e pazardan maada her gün hasta
lannı eskisi gibi İKİNCİ BEYLER so
kağında 84 numaralı muayenehanesin
de kabul eder. 

-
Evi BİRİNCİ KORDON No. 272 .• 

kür ettikten ve Londradaki adresimi ke- !!11-----••ın••-ı:ır.D.5 
mali ehemmiyetle defterine yazdıktan 

ıonra Lady Maryden müsaade alıp git
ti. 

O gittikten ıonra Lady Maryye: 
- Rahibiniz beni çok alakadar edi

yor, Lady Mary, dedim. Kendisini iyice 

tetkik ettim. Müşahede ettiğim ıeyleri 

size söyliyeyim, balc:ahm doğru mu) Ken

disi yazı yazmasını sever, daha doğrusu 
evvelce sevmiı. Sonra bu gece burada bir 

az kahve içmi~ olmasına rağmen çay İç· 

mesini çok aeviyor. O kadar lc:i hayatında 
pelc fazla yeşil çay bile İçmiştir. 

- Olur şey değilsiniz 1 Bu fazla yeşil 
çay içmek meselesini her zaman mevzu
bahs ederdik 1 

- Sahi mi) Görüyoraunuz ya nası] 

bilmişim} Ey rahibin annesiyle babası 

bir hayal görünme vakasından hiç bab
setmemişlermidir) 

Kiralık daire ve ~ 
.... magaza 

Resmi, hususi daire veya tir
ketler, doktor, avukat, tüccar, 
komiıyoncu yazıhanesi olabi
lecek Gazi bulvarında ziraat 
bankası ittisalinde 18 sayılı 
Demirelli hanının üst katı eh
ven fiyatla kiraya verilecek
tir. 
lstiyenlerin: 
Doktor Hulusi caddesinde 
42 numarada dit doktoruna 
müracaatları. 

flrLZ7'~LL/J.i.i22UllZ~UX!l!DBlllllB 

Kiralık ev 
Göztepe Abdülezel sokağında 

31 numaralı bahçe içerisinde 
müstakil bet odalı ve konforu ha
vi bir ev kiralıktır. 

Müracaat: Gazi bulvarı doktor 
Hulusi caddesi 42 numara dit 
doktoru Hatice Azra (1439) 

TIPLtölNDEN: 1939-2 
Kültür mahallesinin 1383 sayı- Tirenin dere mahallesinden Sa-

lı sokaoında 1382 sayılı sokak ile dık oğlu Muhittin Savran oğlu ile 
vasıf Çınar caddesi arasındaki Tirede oturan Mahir ve ve Olfet 
kısmının her iki tarafına 250 met- ve Nail ve lzmirde iki çefmelikte 
re boyda yeniden kesme kordon uzun yolda oturan Mürtide ve oğ
çekilmesi ha, mühendislikteki ke- lu Nevzat ve asansör üstünde Ri
,if ve tartnamesi veçhile acık ek- fat pata caddesinde oturan Muh
siltmeye konulmu,tur. Muham· lise ve şeyh mahallesinde kara 
men bedeli 455 lira olup ihalesi kapı sokağında oturan Mükafat 
26-7-39 çar,amba günü saat 16 da- aralarında mütterek bulunan Ti
dır. lttirak edecekler 35 liralık renin Hüseyin ağa köprüsü namı 
teminatını öğleden sonra kapalı diğeri pata yeri mevkiinde farkan 
bulunmasına binaen öğleden ev- molla Hüseyin ve Hafize fİmalen 
vel İf bankasına yatırar~k makbu- izzet ve Hafize ve kısmen umumi 
zu ile encümene gelirler. yol ve sarıalrlı çete lsmail cenu-

12-17-21-24 2459 (144S) ben müftü Şıt ve Hafize ve Ha. 

lnönü caddesinin karatat mev
kiinde doktor Hasan Batkam 
kiniği önünden itibaren 700 met
re boyundaki kısmının sökülerek 
granit parke tatları ile tamiri haf 
mühendislikteki ketif ve · şartna
mesi veçhile kapalı zarflı eksilt
meye konulmuttur. Muhammen 
bedeli 20000 lira olup ihalesi 24-
7-39 Pazartesi günü saat 17 dedir 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanmıf teklif mektup
ları ihale günü azami saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. 
1500 liralık muvakkat teminatı 
öğleden sonra kapalı bulunmasma 
binaen öğleden evvel İf bankasına 

sanca oğlu vereseleri tarlaları ile 
çevrili ve beher 920 metre murab
baı on lira değerinde bulunan bet 
hektar 1586 metre murabbaında
ki tarla ile Tire Yuvalı mevkiin
de tarkan Kütük minare vakfı 
zeytinliği timalen hisarlıktan 
Mahmut garben ve cenuben kara 
Ali zeytinlikleri ile çevrili ve 1670 
metre murabbaında olup ufaklı 
büyüklü 33 tane zeytin ağacı için
de olup 120 lira değerinde oldu
ğu ve hissedarlar arasında taksi
mi kabil olmadığından sulh hu
kuk mahkemesince sahlmasına 
karar verildiğinden 22-7-1939 ta
rihinden itibaren açık artırmaya 
çıkarılmıttır. ihalesi 22-8-1939 ta
rihine müsadif Salı günü saat 15-yatırılır. 

7-12-17-21 2398 (1408) te yapılacaktır. Muhammen kıy
metin yüzde yetmit betini bulma
dığı takdirde en son artıranın ta
ahhüdü baki kalmak fartiyle ar
tırma on bet gün uzatılacaktır ve 
ihalesi 6-9-1939 tarihinde çarfam
ba günü saat on be,te yapılacak
tır. Artırmaya İftirak edeceklerin 
yüzde yedi buçuk pey akçasını 
veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri lazımdır. 
Satılan C!r.Vali gayri menkulenin 
bütün vergileri ve evkaf taviz be
deli alıcıya aittir. Rusumu dellali
yesi mütterisine aittir. Satılan 
malların parası pefİnen verilecek
tir. Verilmediği takdirde yeniden 
on bet gün mi!ddetle arhrmaya 
çıkarılarak satıldığında iki satıf 
arasındaki fark hükme hacet·kal
maksızın almaktan istinkaf eden
den alınacaktır. Bu artırmaya it· 
tirak edeceklerin ifbu tartname
yi okumu, ve kabul eylemit olduk
ları ad olunur. Fazla malumat al
mak istiyenlerin memuriyetimize 
müracaat etmeleri icap edeceğin
den isbu artırma sartnamesi ilan 

1 -Mezbaha buz fabrikası için 
80 adet büyük 160 adet küçük buz 
kalıbı satın alınması batkatlplik
teki tartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 1000 lira olup ihalesi 
24-7-939 pazartesi günü saat 16-
dadır. ittir ak edecekler 75 liralık 
teminatını öğleden sonra kapalı 
bulunmasına binaen öğleden ev
vel İf bı.nkas.na yatırarak makbu
zile enciimene gelirler. 

2 - lkiçe~melik caddesinin 
Bayramyeri ve Etrefpata mey
danlariyle bu iki meydanı bağlı
yan caddenin döyemesi sökülerek 
belediyece verilecek paket tatla
riyle esaslı surette tamirleri bat 
mühendislikteki ketif ve fartna-
mesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuttur. Mul:ıımmen bedeli 
2390 lira 50 kurut olup ihalesi 
24-7-939 pazartesi günü saat 16-
dadır. lttirak edecekler 180 lira
lık teminatını öğleden sonra ka
palı bulunmasına binaen öğleden 
evvel it bankasına yatırarak mak-
buzile encümene gelirler . 

3 - Otobüs itletme idaresi için 

olunu~. 259G (1508) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden: 
TENZtLU TARtFELER: 

Şirketimize tahriren müracaat edecek olan abonelerin elektrik tesi
aah &§ağıda.ki ,eraite uygun bulunduğu takdirde, kendilerine, zirdeki 
tenzilat yapılacakhr: 

1 - Ev elektrik cihazları ve asgari 700 vatlık müesses bir takah bu
lunan abonelerin, puant saatleri haricinde aarfedecekleri kilovat saat
ler kendilerine, kilovat saat b&§ına 1 O kurut tan faturalanmaktadır. 

il - Binalarının mesahai aathiyesi 50 metre murabbaını tecavüz 
etmiyen ve her biri asgari 1 kilovat takatında ısıtma cihazları bulunan 
ticari müesseselerle hususi ikametgi.h abonelerinin: 

Binalarının mesahai aathiyesi 50 metre murabbaını mütecaviz ve 
her biri asgari 1 kilovatlık, toptan 4 kilovat takatuıda ısıtma cihnlen 
bulunan ticari müeueselerin; 

Puant saatleri haricinde yaptıkları sarfiyat, kendilerine: 

a) O ay içerisinde yaptıkları sarfiyat mecmuu 55 kilovat saati te
cavüz etmediği takdirde, kilovat saat batına 10 kuru§tan; 

b) O ay içeriainde yaptıkları sarfiyat mecmuu 55 kilovat saati mü
tecaviz bulunursa, ilk 20 kilovat saati, kilovat saat batına 7,50 kul'Uf" 
tan ve mütebaki kilovat saatler de, kilovat saat batına 3,25 kuruttan; 
faturalanmaktadır. 

NOT: Puant saatleri tabirinden: 
a) 1 Eylôlden 31 Marta kadar olan müddet zarfında saat 16 ile 23 

arasında bulunan saatler; 
b) 1 Nisandan 31 Ağustosa kadar olan müddet zarfında saat 18 ile 

23 arasında bulunan saatler; 
anl&§ılmaktadır. 
lll - Asgari 4 kilovatlık müesses takatı bulunan otellere, senevi as
gari 4 kilovatla ifgal edilmi§ B.zami takahn ilk 750 istimal saatinden 
yukan sarf edecekleri kilovat saatler, kilovat saat b&§ına 8,5 Iruru,tan 
faturalanmaktadır. 

iV - 2 si donanma tenviratı olmak üzere asgari 4 kilovatlık mü
eues takatı bulunan sinemalara, senevi asgari 4 kilovatla İ§gal edilmİ§ 
i.zami takatın ilk 750 istimal saatinden yukarı aarfedecekleri kilovat 
saatler, kilovat saat b~,.ma 8 kuru§tan faturalanmaktadır. 

V - a) Asgari 4 kilovatlık müesses takatı bulunan sınai müesse
selere, senevi asgari 4 kilovatla İ§gal edilmİf B.zami taka tın ilk 1200 
istimal saatinden yukan sarf edecekleri kilovat saatler, kilovat saat 
tıa.ına 6,8 kurıqtan faturalanmaktadır. 

b) Asgari 25 kilovatlık müesses bir takah bulunan sınai müesse
selere, senevi asgari 25 kilovatla i•gal edilmi§ hami takahn ilk 800 
istimal saatinden yukarı aarfedecekleri kilovat saatler, kilovat saat ba
tına 6,8 kuru~tan faturalanmaktadır. 

VI - Pirinç ve arpa kalburları İfleten ve 15 ilB. 30 kilovatlık takati 
haiz bulunan müesseselere, senevi asgari 15 kilovatla ifgal edilmit 
izami takatın ilk 1000 istimal saatinden yukan aarfedecekleri kilovat 
saatler, kilovat saat ba•ına 4,8 kurustan faturalanmaktadır. 

il - Yukarıda sözü geçen tarifeler, Buca \l'e Bumava nahiyeleri 
için. "VÜzde 5 fazladır. 

Vlll - Yukarıdaki 4eraiti haiz olup tirketirni2e tahriren müracaat 
edecek, hükümet ve belediyeye ait amme hizm"ltlerine, hayır cemiyet• 
lerine, dmi müesseselere ve mekteı>lerle has~a~anelere mezklır tarife
ler Üzerinden VÜ7.de 15 tenzil~t tatbik edilmektedir. 

( 21 - 23 - 25 ) (1514) 

Lıse ve Ortaokullar Satınalma 
Komısyonundan: 
lzmir liselerinin kamp ihtiyacından açık eksiltmeye konulan ekmek, 

koyun eti, dana eti, sade yağı ve tekere 19 temmuz 1939 da istekli 
çıkmadığından eksiltmesi on gün uzahlmı§hr. isteklilerin 31 temmuz 
1939 pazartesi günü saat 15 de Kültür direktörlüğünde toplanacak 
olan komisyonumuza müracaatları ilin olunur. 

2600 (1510) 

JIAN 
Vilayet Daimi Encümenınden: 

ödemi§ - Bozdağ yolunun 23XOOO - 25XOOO kilometroları ara
sında kaldırım yapısı (9840) lira (98) kuru§ ke,if bedeliyle ve 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin hazırlıya
cakları teminatlarile birlikte 3 Ağustos 939 per,embe günü saat 11 de 
vilB.yet daimi encümenine ha§ vurmaları. 

2557 (1512) 

iLAN 
Vilayet Daimi Encümeninden: 

Alsancak ilk okulunun tamirah (940) lira (27) kurut ke,if bede
lile ve 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırhyacakları teminat mektupla
rile birlikte 7 Ağustos 939 pazartesi günü saat 11 de vilB.yet daimi 
encümenine bil§ vurmaları. 

:;556 (1513) 

• iLAN 
Vilayet Dain1i Encün1eninden: 

Vi!B.yet, Naha ve Sıhhat ve içtimai muaveret otolarile kamyonla
rının yıllık ihtiyacı olan 2400 teneke benzine istekli çıkmadığından 
6480 lira muhammen bedel ile ve 15 gün müddetle yeniden kapalı 
eksiltmeye konulmağla isteklilerin 2490 aayıh yaaa hükümlerine göre 
hazırlıyacakları teminatları ile birlikte 3 Ağustos 939 per§embe günü 
saat 11 de vi!B.yet encümenine bat vurmaları. 

2555 (1511) 

' 

- Doktor siz adeta bir sihirbazmışsı .. 

nız 1 Rahibin babası gayet acayip tavırlı, 

hiç yüzü gülmiyen, adeta bir somnam· 

bole benziyen bir adamdı. Sık sık bizim 

eve gelirdi. Bir gün annemle babama 

kendisine görünmüş olan bir hayalden 

behsetmişti. Bu hikaye pek tuhaf ve kor
kunçtu, O zaman küçük bir çocuktum, ve 

Mister Yennings beni çok korkuturdu. 

Fakat siz hunu nasıl bildiniz) 
Doktor Operatör 
Sami Kulakçı 

" satın alınacak 35 ton motorin baf 
katiplikteki tartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmu~tur. Mu
hammen bedeli 2362 lira 50 kurut 
olup ihalesi 24-7-939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. lttirak ede-

daki 200 metre boyda fose ve adi 
kaldırım sökülerek belediyece 
veYilecek paket ta,lariyle esaslı 
surette tamiri ba, mühendislikte
ki kefif ve fartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmu,tur. Muham
men bedeli 1152 lira olup ihalesi 
24-7-939 pazartesi günü saat 16-
dadır. lttirak edecekler 87 liralık 
teminatını öğleden sonra kapalı 
bulunmasına binaen öğleden ev
vel İf bankasına yatırarak mak
buzile encümene gelirler. 

'(J7Z) ~1'7777~z=z]?. 1.·---------------0PERATOR ~ OPERATOR DOKTOR 
Gülerek: 
- Evvelce söylediniz ya 1 dedim. Ben 

müthiş bir sihirbazım 1 

Lady Maryden müsaade alarak ayrıl
dım. 

Ertesi sabah rahibe vaadetmiş oldu

ğum kitabı yolladım. Akşam eve geldi
ğim zaman bana onun kartını verdiler. 

Gelip benim ne zaman evde bulunduğu
mu öğrenmek ist~miş. Kendisine iadei 

KULAK, BOGAZ, BU·, 
RUN HASrALIKLARI 

MVrAHASSISI 
Muayenehane Birinci beyler No.42 

TELEFON : 2310 
Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 

TELEFON : 3668 

cekler 178 liralık teminatını öğle
den sonra kapalı bulunmasına bi
naen öğleden evvel it bankasına 
yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. 

4 - Hatay caddesinin Bayram 
yeriyle 350 sayılı sokak arasın- 9-14-19-21 (1429) 

DOKTOR Ahmet Cemil 
Cevdet Gönenden Oral 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

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

Telefon No. 3125 -
Fransız hastanesi 

Operatörü 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında.. 

No. 42 TELEFON 2310 



Re es Messageries Umdal OJi1·ier ve Fratelli Sperco Dcu tsche Le• 
vante Linie 

G. M. B. R. HAMBVRO 
ve şürekası Maritimes .:~L~:.~o. Şürekası V ıı P_'!rr.Acse~ta1sı BJRiHCİ KORDON REES ADnıA. •CA. • n. D . CUNARD LfHE KUM P A 1f YAS J I S NAVİGA'J'İONE 

UVERPOOL VE GLASGOV HA1TI HEI.1.ENİC LİNFS LTD. B 1f A 1 rEL. 2443 RRİONİ motörU 20/7 tarihinde saat MİLOS vapuru 20 temmuzda belde-
BOSNİA vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 GERMANİA vapuru 26/27 temmuz LONDRA - llULL HA'ITI . .. da tilyor. 22 temmuza kadar Anvers, Rot.. 

Kelip Liverpool ve Glasgovdan mal çı t tarihlnd ı k ynl gUn ıs.. arasında beklenilmekte olup Rotterdam BELGRA VİAN vapuru 5 temmuzda 12 de gelerek aynı guntsna~~.ı9 1:,~- terda"1 Bremen ve Hamburg IÇln yUk 
Jt - enunuz . e ~e ere a . Hamburg ve Anvcrsa limanlan için yUk gelip yük çıkaracak ,.c ayni zamanda mo, Leros, Kali.mnol, taDAiSy ve nu- alacaktır. 
Caracak ve ayni zamanda Liverpool ve t.anbul, Pıre, Napoli ve Marsılyaya ha- alacaktır. Hull için yük alacakhr. dosa hareket eder HERAKLEA vapuru 3 ağustosta bek-

lasgov için mal alacakhr. reket edecektir. ATHİNAİ vapuru 3/5 ağustos art- ADJUTANT vapuru 10 temnıuzda ge- BRİONİ motörü 24/7 tarihinde saat 8 leniyor 5 Atustosa kadar Anve Rot-
~rek npurlaruı muvualit tarihleri, B• ttlrltl bahat ve malt'imat ı&pn 81- smda beklenilmekte olup Botterdam, lip Londra için yUk alacaktır. de ıelerek 25/7 gat 17 de Pire, Korfo, terdam: Bremen ve Hambura ı: yük 
bir ri " navl~ hAkkmda acenta rinci kordonda 156 numarada LAU· Hamburg ve Anversa limanlan için yük LJVERPOOL BATTJ Saranda, Brindizi, Valona, Gravoza, alacakhr. 
~ahhUt altına gıremez. Daha fazla BENT REBOUL ERbd • alacaktır. _ ALGERİAN vapw-u 20 temmuzda Li- Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve Ve-

almak için T. Bnm S.. ve Şr. ve Ş · vapur aceo ANGHYRA vapuru 12/15 ağustos verpooldan gelip yük çık:u-acak ve ay- nediğe hareket eder. TAHLlYE: 
illa 2353 telefon numaruma mtlracaat tasma mlrM:ut edilmMI rica olanar. arasında beklenilmekte olup Rotlerdam ni zamanda Liverpool için yük alacak- İSEO (bıtıyari) vapuru 23/7 tarihinde İTHAKA vapuru 10 atuafosa dolru 
~rica olunur. TELEFON: 

2 3 1 5 Hamburg ve Anversa limanları için tı.r. gelerek ayni gün Mldilll, SelAn1k, Dede- bekleniyor. Hamburg, Bremen ve An-

• • 98 yük alacakhr. - ağaç, İstanbul, Burgaz, Varna, Kösten- versten mal çı.karacaktu·. 

T C Zl·raat Bankası BALKA~~Al.l ARASI 113.n ce;~~u~t=::!;~27/7desaat 
• • KATTI 8 de gelerek ayni gün saat 17 de İstan- ESPAGNE vapunı 

ARMEMENT DEPPE 
temmuz sonlan
Anvers (Doğru) ıc---.ı ... tarihi: 1888 ZETSKA PLOVİDBA Ha 1 kapı narda kai o bul, Pire, Napoli, Marsilya ve Cenovaya na doğru bekleniyor. 

----.y A. D. KOTOR hareket eder. için yük alacaktır. 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. uLOVCENn Pamuk l\lensucatı LERO motörü 27/7 de saat 12 de ge- ARMEMENT iL SCHUl.J>T 

Şabe Ve ajan adedi : 262 lerek ayni gün saat 19 da Patmo, Leros, DUBURG vapuru 26 temmuzda bek-
Zlnri ve ticarf her nevi Banb muameleleri Vapuru 12 Ağustos 939 cwnartcsi gU- Fabrikamızın iplikhane daire- Kalimnos, İstanköy ve Rodosa hareket leniyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve 

PUA BbUKTiRENLERE 28.800 LblA nU Köstenceden gelip 13 ağustos 1939 sinde çalıtmak üzere 16-20 yq eder. Haınburg için yi.ik alacaktır. 
tKRAMtYE VERECEK pazar günU saat 12 de : arasında kız İfçilere ihtiyacımız LERO motöril 3117 tarihi.nde saat 8 

,
1

_ _ 1 Pira - Arnavutluk limanları - Kotor- v d DEN NOD ~KE MfDDEf,. -naat benkasanda kwnbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap annda en az (50) Dubrovnik _ S lit Venedik ve Triestcye ar ır. de gelerek 1/ 8 saat 17 de Pire, Korlu, n·~ 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plruıa göre ile- hareket edecettir. istekli olanların nüfus cüzdan- Saranda, Brindizi, Valona, Draç, Rago- RAVSLllf JE, OSLO 
l'anılye dağıtılacaktır : ları ve iki kıta fotograflariyle fab· 7.a, Spalato, Zora, Fiyume, Triyeste ve BALKİS motörU 26 temmuzda DUn-

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira ANGLO EGYPTİAN rikaya müracaatları. Venediğe hareket eder. kerk ve Norveç için hareket edecektir .. 

' • 500 • 2.000 • MAİL LİME lzmir pamuk mensucatı T.A.Ş. ROYAl .. E HEERLAN 
4 • 250 • LOOO • PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRU'l' DAİSE KUMPAHY A.SI AMERİCAN EXPORT LİNES. 1NC 

ı: : 1= : ::: : -~~~Act:i?i.ı1ic~ı~"Jııta~Je DOKTOR TİTÜS vapuru 2417 tarihinde gelerek ~~~~~::~ ~::::ı~u:::.:~ 
l2o • 40 • 4.{)00 • M.arsilya için Beyrut-Hayfa-İsken- • H tt At ~t~rda~ •. R~~r~ak ~e ı::ı::ırg 
Uıo • 20 • 3.200 • hareket tarjbJeri deriye i~~ih~ket 1. a 1 arça~ ceı::.an ıçın yu a ar are e- D. T. R. T. 
DiKKAT ı Resaplanndald paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dilşmi· 28171939 5/8/ 939 TİSZA motörü 27 temmuza doğru 

1enlere ikramiye çıktıta takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. ll/S/ 939 18/8/ 939 SVENSKA ORİENT LfNIEN bekleniyor. Tuna limanları için yük ala-
;;:..ıar ..- t defa, 1E,-W,1Biriadkinaa,1Martn1 Haziran aarilt- 24/ 8/ 939 1/ 9/ 939 caktır. 

.. pUecektir. • -a. Dahili Pe Zühreoi VASALAND motörU 28/7 tarihinde KASSA motörü 12 ağustosa dotru 
- .- Gerek vapurl:ı-:n •nuva..alat tarihleri, gelerek Rotterdam, Hamburg ve Skan- bekleııiyor. Tuna 1imanlan için yük ala-

gerek \'llpur isimlt!rı ve navlunları hak- hastaıııııar mtttalaassısı dinavya limanları için yük alarak hare-- caktır. 

BRIST O L 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANIY! 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengii 
d i r 44 Sene.tik • t~beli idareSile bütün müfterilerine kendiıini 

sevdırm .. tır •••• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• latanbulda 

Liİtün Ete ve lzmirliler bu otellerde bulu•urlar ... 
Hususiyetleri ~ olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul {.tmi

)etek derecede ucuzdur ..... ,,. • 

1939 Yaz Modasz 
Avrupıt>"l baştan başa kaplıyan güneşin ültra - viyole ziynsmı süzen 

PANORA 
GUNEŞ GOZLtiK.LERJ Y ALNJZ 

Hilal Eczanesınde 

KRIS2'AI. DO ROŞ CAMLAR 

MODERN ÇERÇİVELER .. 

kında acenta bir teahhüt altına giremez Senelerden beri Çivici hamamı karşı- 'tet edecektir. KASSA motörU 21 temmuza dojna 
Daha fa:r.la tafsilat a!mak için Birinci smda bulunan muayenehanesini İkinci ZEGLUGA POLSKA LİNİEN bekleniyor. Beynıt, lskcnderiye ve Pod 
Kordonda 152 numarada ·UMDAL· kordon Hayat ı-okağı dirseğindeki 206 LECHİSTAN motörü 21/7 Uırihinde Sait limanlan için yük alacaktır. 
umumt tleniz AC('nfalığı Ltd. mUracut sayıh eve nakletmiştir. gelerek Anvers, Gdynia ve Danzig u. 
edilmesi rica olunur. Der gün öğleden sonra saat 1 den lü- manlan için yük alarak hareket edecek· SERVİCE MARf'l'fME 

• 

Telefon : 4072 MildUriyet haren hastalannı kabul eder. tir. ROVMAIN 
Telefon: 3171 Acenta TELEFON: 3458 SERVİCE MARfrJME OİTUZ vapuru 28 temmuza doğru 

•••••••••••••••••••••••·····························································: R 1 K • OUma ft urnpanyası bekleniyor. Köstence, Galas ve Tuna li-B o I Gıda, Bol ziva, Bol hava s ALBA JULİA vapuru 3 a[,'UStos 939 manian için yük alacaktır. 
• tarihlerinde beklenmekte olup Malta, DUROSTOR vapuru ' ağustosa 

2 kahvaltı, 2 yemek, l yatak: Bo 120. K. 69 Krş.: Cenova ve Marsilya limanlan için yolcu doğru bekleniyor. Kösten::e Kalas ve 

l 
J 

't amanlar kampından bir koşe 

DllPalı yeri : Iil'.arfıy:dıa lsfıele IJcqı 
Fazla izahı.t : Karşıyaka eczanelerinden ve Beyler sokağında : VEREM 

MÜCADELE dispansc:iuden alınır .. 
·························································••t••······················ 

ve yük alarak hareket edecektir. Tuna limanları için yO.k alacaktır . 
N O T : Vapurlann hareket tarihleriyle nav-
tlAndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardald değişikliklerden acenta me

lardaki değişikliklerden dolayı acenta suli~·et kabul etmez. 

mesuliyet kabul etmeı. Daha fazla tuf. Daha fazla tafsilM lçhı ATA TtmK 
silAt için ildnd Kordonda FRATEl..Lf caddesi 148 Noda V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına müracaat Zee ve Ş.. V•pur KeOtalıtına mllrac9-
edilmesi rica olunur. ı at edilmesi rice olunur. 

TELEFON : ZOM • %005 TELEFON: ZI0'7/'ZOll 

Her kesin kullandıp ve belendiği traş bıçapdır 

lzmir ziraat Mektebi müdürlü
ğünden: 
Orta mektebi pek iyi ve iyi derecede bitinnit olanlardan bu sene 

mektebimize leyli ve meccani olarak 40 talebe ahnac:akbr. Talip olan
ların §Cl'&İtİ mektep müdürlüğünden ve bulundUl:lan yerin ziraat mü
dür ve memurlarından öğrenebilirler. Kayıt ve kabul müddeti 1 Tem
muz 939 ili 15 Ağustoa 939 tarihine kadardır. 

30, 7, 14. 21, 28, 4, 11 2232 (1346) 

lzmir vıldyet .landarma Ko
mutanlığından: 
lzmirde Kitip oğlunda elki jandarma okulu binuuun tamirab 3447 

lira ketif .,_ti mucibince Te açık eksiltme kanununa göre temmuzun 
24 üncii ıünü yapdaak teklifler komisyonca muvafık ıöriildüiü tak
dinle ihalesi yapılacağmdan _.m görmek istiyenler ihale gününden 
evvel Tiliyet jandarma alay komutanbima bq T1lrlDftlan ve talip olan
lar yüzde 7-5 peylerini maliye -.eznesine yatırarak aözü geçen günde 
saat 15 de hükümet konağında vilayet jandarma alayı komutanlık 
dairesinde havr bulunmalan ilin olunur. 

19,20,21, 22 2569 (1500) 

\ ronANCILARA AYRICA 2'EHZiLA2' 

i ,4 
Taze T emjz Ucuz ilaç "' /j 

IZMIR 2 nci HUKUK MAH 1 e müddetle evleneme:ııes;ne Te 
KEMESINDEN : her iki cocuğun velayet hakkının 

an!llan Lemana vcrilmeAİne ve 
lzmirde esrefpata birinci Sü- babalan nzerine ayda on lira na

leymaniye M. Kavaklı pınar cad- fft.ka takdjri(e her ay mahmuttan 
desinde 18 No. evde o~ıran Meh- alınarak Lemana verilmesine Te 
met kızı Leman taraftndan ikinci masarifi muhakeme olan 1257 
Süleymaniye mahallesi Hüseyin kunıtun dahi Mahmuda yükletil
efendi aokak 38 No. evde oturan meaine temyizi kabil olmak üzere 
arabacı Mahmut aleyhine açılan 26-6-939 tarihinde davacının Tİ
botanma davamın müddeialey- cabında ve müddeialeyhin gıya
hin gıyabında cari tahkikat ve hında karar verildiği ve uıulen 
muhakeme ıonunda k1&nunu M.- tanzim kılınan gıvap ihbarname
nin 134, 138, 142, 148 ve 150 inci ıinin miiddeialeyhin ikamet~ahı
maddeleri hükümlerine tevfikan nın meçhuliyetine binaen mahke
davacı Leman ile mahmudun yek- me divanhanesine talik kılındığı 
diierinden bo,anmalanna ve ka- tebli~ makamına kaim o1mak üze
bahat mahmutta olduğu cihetle re ilin olunur. 11-7-939 

Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Hü)iik Salepçioğlu baııı karşısında .. 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK ecutncsi lahoratuvarlannda ha~lanan Juvantin saç 

boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri olup saçlara tabii renk
lerini bah.,~der. 

JUV ANTIN saç boyaları kumral ve siyah ularak iki tabü renk üzerine ter· 
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatta denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde \'C ıtriyat mağa
zalarında arayınız. 

El! adc6 w ~etli 111arkadır. hüküm tarihinden itibaren bir ıe- 2601 (1509) 
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Amerika kongresine şedit hücu 
Bitaraflık kanununun kongrece rededilmiş olmasına rağmen bir harp 

halinde Amerika Demokrasi cephesinde vazife •• • 
gormıye koşacak 

Kongre h rbı davete mi çalışıyor? 
Mütearrız Milletler, umumi bir harp halinde Amerikanın ateşin dışarısında 
kalacağını bir an için zannediyorlarsa aldandıklarını anlıyacaklardır 

Senatör Borah'ın Ruzvelt aleyhine kazandığı 
zafer. Avrupada müspet bir tesir bırakmadı 

Neyyork 20 (ö.R) - Iki büyük·"Sa
bah gazetesi, bitaraflık kanununun ta
dili müzakeresinin talikine rağmen, bir 
ihtilaf halinde Amerikanın mevkiinin de
mokrasiler yanındıı olacağı kanaatini iz
har ediyorlar. cNcvyork Taymis> B . 
Ruzveltin kongrede uğradığı hezimeti 
clıarbe daveb başlığı altında şöylece 

tefsir ediyor: 
cAçık konuşmak lazımgelirse, bu ne

tice ancak mütaarrız milletleri, fütuhat
lannı tahakkuk ettirmek için, açıktan 
ııçığa harbe veya harp tehdidine müra
caate davet demektir. Onlnr, bunn ba
karak, meşru bir müdafaa harbmda kar
ıılarında kalacak olan milletlere Ameri
kanın silah ve mühimmat temini için bir 
ıey yapamıyacağına emin olabilirler.> 

cNevyork Taymis> şu iki suali sor
maktadır: 

B. Ruzvelt 
1 - Amerikan milleti sulh halinde 

kalmağı ister mi? 
2 - Bir umum! harp halinde ihtilaf 

haricinde kalabilir mi? 

Gazete diyor ki: 
<Birinci suale verilecek cevap müs

betlir. Ikincisine gelince, nz çok emni
yetle şu cevabı vermek milmkündür: 

Amerikan mille tinin ekseriyeti, büyük yor. 
devletler arasında bir harp halinde, Faris 20 (A.A) - Journal gazctesi-
Amerikanın ihtilaf haricinde kalmnsırun nin Berlin muhabirinden: 
imkansız olacağı kanaatindedir. Salahiyettar Alman mahafili, bu son 

cBinaenaleyh, mütarrız milletler zi- zamanlarda muhtelif Amerikan siyasi 
rnamdarlarının, tıpkı 1917 senesinde ol- zümreleri arasındaki noktai nazar ihti
duğu gibi, Amerikanın dünyanın her lfilları ne olursa olsun bir ihtilaf zuhu
tarafında himayeye mecbur olduğu ha- ru takdirinde bütün Amerikanın bilhas
yati menfaatlerinin mevcud olduğunu sa büyük Fransız ve Ingiliz şehirlerinin 

ve harp halinde bu menfaatlerin her tayyareler tarafından bombardıman cdil
halde müteessir olacağım anlamaları mesi Uzerine matbuatta yapılacak hü
fcvkalade mühimdir. Bu mütearrız dev- cumlardan ve efkan umumiyede hasıl 
letler , Amerikanın demokrasi ananele- olacak galeyandan sonra demokrasileri 
rine tamamiyle sadık olduğu ve hiç bir himaye ve müdafaa edeceği suretinde
bitaraflık kanununun bu memleketi ha- ki kanaatlerini as]~ gWememiş1erclir. 
yatı menfaatlerini terke sevkedemiyece- Alman makamatının bu bapta Vaşing-

biliriz. 
Erenuvelle gazetesi başmakalesinde 

şu satırları yazıyor: 

Bize muhalefet edenlerin faşizme ve 
yahut nazizıne taraftar olduklan söyle
nemez. Ruzveltin teşebbüsüne marn 
olanların muannid tecerrüt taraftarları 
ile reisicümburun şahst politikasına mu
halif bulunanlar olduğunu düşünmek 
daha doğru olur. 

Va,ington 20 (A.A) - B. Ruzvelt 
bitaraflık kanununun yeniden gözden ge

çirilmesi hususunun halihazırda Ayan 

meclisi tarafından müzakere edilmesini 
temine muvaffak olamamıe olduğundan 
ıimdi Amerikan efkarı umumiyesini kon· 

Amerika senatörlerinden 

rih tesbit edilmiş değildir. sinde içtimaa davet etmesi kararını" 
Siyasi mahafil, kongrenin iki hafta amili, müşarünileyhin yahudi Alma" 

sonra tatil edileceğini beyan etmektedir- mültecilerine yardım için cihanın alakıı• 
ler. sını arttırmak arzusudur. 

Vaşington 20 (AA) - Bitaraflık ka- Bir çok zevat, bu konferansın ihtimal 
nunu hakkındaki müzakerelerin tehirine 8 eylulde aktedileceğini söylemektedir.• 

müteallik olan karar dolayısile mütalaa- ler. 
}arını serdeden ayandan Pittman, efkarı Mesai nezaretinin istatistiklerine nn· 

umumiyenin, idarenin programı lehinde zaran Amerika, halihazırda muhacir cel• 
olduğuna kani bulunan zevat miktarının bine dair ve mer'i bulunan kanunlar rııu· 
artmakta olduğunu ve her hangi bir hü- cibincc azami miktıırda mülteci kabul 
kümet tarafından ~iddetli bir taarruz vu- ettirmek iç· elinden geleni yapmakta• 

kua geldiği takdirde önümüzdeki içtima dır. 

devresinde idarenin vasi mikyasta kendi 30 Haziranda hitam bulan illene zarfın• 
programı lehinde rey elde etmesinin ko- da takriben 33000 Alman mültecisi len• 
lay olacağu.ı, zira böyle bir taarruzun bul edilmiştir ki, kabulüne müsaade <edi• 
kongre &zaaı üzerinde tesir icra ederek len miktarda.ıı 6000 fazladır. 
onların düşüncelerini tadil edeceğini be- Nevyork fO (AA) - Bitaraflık ktı• 
yan etmiştir. nununa m~ea1lik müzakerelerin tehtrl 

Eğer böyle muhtemel bir taarruz, kararı hakkında mütalaalar eerdecıe
umumi bir harbe müncer olacak olursa Nevyork Times gazetesinin bu sabahki 

B. Ruzveltin yalnız bitaraflık meselesini bat makalesinin ünvan1 ıudur: 
cJ<r harp tıatmde demokrasiler saJtar ında çalışacağı haber verilen Amerika donanmasından umumi bir görünüş gözden geçirmek için değil, idareye za- cHarbe davet> 

ğini anlamalıdırlar.> tondaki diploması mümessilleri ile bü- grenin tatilini müteakıp Amerika dahi· ruri görülen bütün enlahiyetleri vermek Bu gazete diyor ki: •• 
cNevyork Herald> gazetesi de aynı te- yük Amerikan şehirlerind~ki konsolos- linde yapacağı seyahat esnasında irad için konırreyi hususi içtimalar akdine dl- cBu, mütearrız miJletleri fütuhatlari" 

zi müdafaa ederek senatör Boralı tara- luklanndan bir gQna ilhama mahal hı· edeceği nutuklarla kendiaine eelbetmeğe Tet etmesinin ıüphesiz olduiu beyan edil- tahakkuk ettirmeleri için açıktan aç.ı-
fından iç siyaset sahasında bir muzaf- rakmıyacak ~ekilde mufassal ve mUdel- çalıeaeakbr. mektedir. harbe veyahut harp tehdidine dAvet et• 

ferı.yet kazanıldığını kabul etmekle be- lel raporlar alm1s olduklan intibaı mev- D k 6 d p b fi L L d k • ~ Riyaseti eümhur dairesi namına söz emo rat ayan an epper, itara ur; me~ eme tir. 
raber gelecek aylar zarfında Avrupa ha- cuttur. söylemeğe salahiyettar olan bir zat, B. meselesi hakkında mil1etin lraaına müra· Ayni gazete ilave ediyorı 
diselerinin bu zaferin ehemmiyetini mü- GAZETELERIN TEFSIRLERI Ruzveltin parlamentonun 1940 senesi caat edilmesine tamaile taraftar olduğu- « Maamafih mUtaarnz milletler ıd• 
him mikyasta aza1tabileceğini kaydedi- ı Paris 20 (A.A) - Gazete tefsirleri: nu aöylemiıtir. madarlarımn bugün tıpkı 191 7 aenesitt' 

Amerika bitaraflık kanununun tadili ikinci kanununda iıe baş1amasından ev• 
1 b . f1 k Demokrat Ayandan Creen, •öyle de- de olduğu gibi Amerikanın dünyanın }set 

h kkı d k. · .. k · · k ve ıtara ı kanununda tadilat yapıl· " a n a ı proıe muza eresının ongre • t• tarafında hı·maye etmeğe mecbur bulun• 
tarafından tehiri hakkında tefsiratta bu- masını harici vaziyetin zaruri kılmakta mış ır: 

Dün akş~m ittihaz edilmiş olan karar, duğu bir takım hayati menfaatleri ıne~· 
lwıan Saintbrice, Jaoumal gazeteşinde 
şu satırları yazıyor: 

Hakikatte, bitaraflık meselesindeki 
Amerikan politikasının istihalesi bir 
prensip muhalefetinden ziyade dahili 
politika mülfıhazalarına ve usul ihtilaf
larına bağlı bulunuyor. Bütün Amerika
lılar harp halinde Amerikanın taarruza 
hedef olanlara müzaheret etmesi icap 
edeceğine ve yerinin demokrasilerle bir
likte ön safla olacağına kandirler. 

Epoque gazetesinde Donnadicu yazı-
yor: 

Ruzvelt, tezini muzaffer kılmak funi
dini terketmemiştir. Amerikada büyük 

I bir seyahate çıkacak olan reisi~ümhur, 

politikacıları iknaa muvaffak olmayınr-' 
ca hakim olan milleti iknaa çalışacak ve 
meclis tekrar açıldığı zaman belki de da
ha züyük bir kavrayışla çalışacaktır. O 
zamana kadar Mdiseler kendisini par-

1 ıamentoyu içtimaa davete mecbur eder-
se, mücadelesi semeresini vermi~ bulu
nacaktır. 

Republique gazetesinde Eclith Bricon 
yazıyor: 

olduğu mütalaasında bulunduğunu ve cut oldug"unu ve bı·r harp zuhurunda bıl bu memleketin sulhu sevenlere ve on1ar• 
harici ahval ve ıeraitin parlamentonun " ı 

la beraber cihandaki su1hsever milletlere menafiin her halde müteessir olacagıf) 
davetini istilzam etmekte olduğuna hük- indirilmiş ağır bir darbedir. anlamaları fevkalade mühimdir. 
mettiğini takdirde parlamentoyu fevkal-
ade bir içtimaa davet eylemek hakkını Vaşington 20 (A.A) - Diplomasi 
muhafaza etmekte olduğunu söylemiştir. mahafiline nazaran B. Ruzveltin mülte• 

Bu hak, reisicümhura 
tarafından bahıedilmiştir. 

kanunu esaet ciler meselesini müzakere etmek üzere 
hükümetler arası komitesini Eylul bida-

Mütaarrız mi11etler zimamdarları Arııe• 
rikalılann demokrasi ananelerine tartı•' 
mile sadık olduğu.nu ve hiç bir cbitarııflıls 
kanunu> nun Amerikan mi11etinin tabii 
menfaatlerine lehdarlık etmesine rnl,,ı 

Kongrenin tatili için henüz hiç bir ta· yetinde Amerikan riyaseti cümhur daire- olamıyacağını da anlamalıdırlar. . 

Sovyetlerin Sofya elçisi 
Vazifesinden azledildi. Rusyaya dön"' 
mediğinden " kanun harici,, addedildi 

M k E . r1'11• os ova 20 {A.A) - Tas ajansı sinden azledildiği hnlde Sovyet Rusyaya mıştı. fganistım, F..ııtonya, Danırı>A 
1
. 

ft I" bildiriyor: avdet etmeği reddetmişti. Kanun hariçte en nihayet Bulgarist:ı.nda Sovyet se 1 

Vazifesini terkederek düşman safına vazife gören Sovyet vatandaşlarının köy- ğine tayin edilmişti. 

geçmiş ve Sovyetler birliğine dönmekten lü ve amele sınıfının düşmanlarile birleş-
imtina etmiş olan Sovyetler birliğinin tikleri takdirde kanun harici ilan edilme

Bulgaristandaki orta elçisi Raskolmiko- !erini emretmektedir. 

iTALYADAN 
Amerikalılar nihai karar saaü gelince 

Ruzveltin arkasında bir tek adam gibi 
toplanacak ve mağh1biyetleri. bUttin bi
taraflık prensiplerine rağmen Amerika
nın da mağlubiyetini mukadder olarak 

iliili~~;ili~~!l~ii~ı il sürükliyecek devletlere yardım için en eyi çareyi arıyacaklardır. O zaman Sov-
yetlcr de bize iltihak iç1n bu kadar naz-
larunıyacaklardır. Fakat buna intizaren, 
kendimizi sahip olduğumuz ve imkanla-

fun vaziyeti l 7 temmuzda temyiz mah- Raskolnikaf 189 2 de doğmuştur. l 91 O 
kemesi tarafından tetkik ve Rnskolniko- senesinden heri Komünis~ partisine men· 
fun ceza kanununun 319 ve 320 inci suptu ve ihtilal harekct1erine iştirak et
maddelerile 21 teşrinisani l 929 tarihli mişti. 
kanun hükmüne tevfikan cknnun harici> Dünya harbinin ba,ındn seferber ola-

SVRGİİN EDİLENLSll . 
Roma, 20 (Ö.R) - Kambiyo Jt~~ 

çılığından dolayı yüz kişi sürgün edı n• 

ve 25 milyon liret yekununu tutan p• 
ra cezalarına mahkum edilmişlerdir. 

PAS!'EUR VAPVJlll,. 
SAİNZ - NAZAİRE, 20 (A.M ,.11 .. 

Nevyorl tan bır görilni' 

! rı hudutsuz olan kuvvet şebekesine da

""S~~-IJ yandırmak eyi olur. Ufkun bütün nokta
..... lnrmdan yardım geleceğini forzetmiye-

rck eserimize daha · ad • · 

addcdilmesine hükmedilmiştir. rak donanmaya alınmış ve Krovştat bah-
Moskova 20 (ö.R) - Sabık eofya riye isyanına iııtirak etmiştir. Bundan son

sefiri Teodor Raskolnikofun kanun harici ra ihtilal esnasında bir çok mühim vazi

ilanı 21 son teşrin 1929 kanunu muci- fcler görmüştür. Kazanın Çekoslovak 

d ize n:r
Pastcur vapuru saat 7.10 da en tı:ıtl' 
mıştır. Saat 7 de bnşlıyan ınnnevrntınif' 
bir mükcırunellik içinde cereyan e 


