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llUı münderecabndan eazetemi.z mesuliyet kabul etmez. Cüm1ıuriyetift tıe CümAurlyd eserini11 bekçin, sabahlan çıkar siyasi gıızetedir 

mhurre ·sim izin .T akya 

B. Maşanof'un seyahati 

Paris, 25 ( A.A ) - Bulgar Meb
Meclisi Reisi B. MU§anof bugün Liyondan 
Zürih'a hareket ebnİ§tİr ... 

·-------' Yeni A.ır Matbuaında Baaılnoıp. 

seyahati 
Milli Şefin yakında Istanbula gele
rek kısa bir istirahatten sonra T rak-

Hatay bili bayram içinde 
yayı şereflendirmeleri muhtemel 

--

Ciimhurreisimizin refikası 
ve çocukları dün Istan· 

·hula geldiler 
Istanbul 25 (Hususi) ·_ Reisicüınhurumuzun refikası, 

çocukları ile birlikte ekspresle şehrimize geldiler. Milli 
.Şef In&nünün de bugünlerde Istanbulu şereflendirmeleri 
muhtemeldir. Milli Şef, Flöryadaki deniz köşkünde kısa 
bir istirahatten sonra kuvvetli bir ihtimale .göre Trakya
ya gidecekler ve orada bir kaç gün kala~aklardır. Reis.i·. 

. -cümhur Inönünün bu seyahatlerini kısmen· deniz yolu 
ile yapmaları da ihtimal dahilinde bulunduğıından Sava-
rona yatının hazır bulundurulması için eIJlir vQtilmİ§tir. 
Riyaseticümhur umumi katibi B. Kemal Gedeleç te bu 
sabah ekspresle geldi. 

Bir lngiliz Harp gemisi 
---------------~·---------------....;.' . 

Bir hafta sonra limanımıza geliyor •. 
Dost müttefik ve 

müstesna bir 
lngilterenin denizcileri lzmirde 

göreceklerdir hiisnü kabul 

\ 

' 

--~'1:r·---

' Meclis~· · · 
Heyeti 

--tr-
Her taraf ta halkın 
coşkun alkışları ile 

karşılanmakta 
-*-

Iskenderunda 
Büyük deniz yarişlan 
oldu.. Hatay ktıpasını 
Ankara takımı aldı.. 
Antakya, 25 (A.A) - Anadolu ajan-

sırun hususi muhabiri bildiriyor : 
Büyük Millet Meclisi ve Parti gen

yönkurul mfuııessilleri ve vilayetler mu
rahhaslarından mürekkep heyetin dün 
Yayladağ ve İskenderuna yapbklan ge
ı.inti yer yer tezahürata ve Hatay hal
kının ba~a Milli Şef İnönü olmak üze.. 
re Türk milletine ve büyük meclise kar
şı sevgi ve saygılarının ifadesine yeni 
vesileler vermiştir. 
Yayladağa giderken Şehkoyu nahiye

sinde bütün köy!Ulerin iştirakiyle bü
yük bir toplantı yapılmış ve halk adına 
söz söyliyen bir genç temiz duy~ 
ifadesi olan bir hitabede bulunmuştur .. 
Şemsettin Günaltay, verdiği karşılıkta, 

Şarapçılık Halayda her ev şanlı bayrağımızla süslüdür 

__ ana V!lt&I!~ bütün Türk milletinin ken
dilerini özlediğini söyliyerek demiştir ki: 

- SONU 2 lNCl SAYFADA-

----tr·---
~ğc:ılığımızın fstilıfJaJi 
~·n bir emniyet 
rtolıtasıdır-

inhisarlar Vekilinin uv • A 
ı enı 1rr,, a mühim beyanatı 

-*-HAKKI OCAKC>c.LU 

Y··ks k ıleJ u e dereceli alkollerle müca-
M • trıeselcsi her yıl Büyük Millet 
~ •clisinde inhisarlar bütçesi müza
ı! •re edilirken tazelenmektedir. Rakı 
t~tlelerinin indirilmemesi, küçük 
teı• e~le sürümün arttırılmasına gay

Mevcut stoklar, 939 yılı tütün piyasa
sına tesir yapniıyacak kadar ciiz'idir 

h rosterilmesi bazı hatipler için Ağustos iptidasında limanımızı ziyaret edeck olan lngiliz c Warspite> zırhlısı ve 

inhisarlar idaresi 
müdahale 

939 mahsul piyasalarına zamanında 
ederek nazım bir rol oynıyaktır ·. 

0
jY 1 münakaşa ve tenkid mevzuu kö§ede Ingilterenin Akdeniz donanması kumandanı Amiral Cunningham 

11Yor Yakın bir ihtimalle bir hafta sonra in· lngilterenin Akdeniz filosunda altı 
rıeı"J.•.ti~ede inhisarlar Vekili bu me· gilterenin Akdeniz filosu Amiral geıni•i zırhlı mevcuıtur. Bunlar Warspite, Mala
b1ıİnın hükümetçe tetkik olunmakta cWarspite> lstanbulu ziyaret ederken ia, Ramilies, Royal Oalc ve Valiant'tır. 
biı]ll~duğunu, yakında gereken ted- aynı değerde bir saffıharp gemisi olan Malaia, tonaj itibariyle Warspiteden da
~l Ctın alınacağını söylemesile me- cMalaia> da lzmiri resmen ziyarette hu- ha ileridedir. Geminin evsafı şudur: 

iki gündcnberi şehrimizde bulunmak- tetkikler etrafında bir hasbihalde bulun
ta olan değerli gümrük ve inhisarlar ve- muşlardır. Muharriı:imiz ilk sual olarak 
kilimiz B. Raif Karadeniz dün akşam B. Raif Karadenize Izmir hakkındaki 
üzeri Izmirpa!asta bir muharririmizi ka- ihtisaslarını sormuş ve ve inhisarlar mü
bul buyurarak yapmakta bulunduğu 1 esseseleriyle Ege iktısad.i bölgesinin sı-

~apanmış sayılıyor. lunacalctır. Cümhurİyet zamanında lzmi· Malaia • Kuin Elizabet aınıfı drit-
Nk k~ derecelerinin indirilmesi, kü- ri ziyaret imkanını bulan ilk harp gemisi navutlardandır. 3 1 l 00 tonluktur (Wan· 
~ilk Şışelerle satışın menedilmesi olmak terefini de ihraz edecek olan Ma- pite 30600 tonluktur). Sürati 25 mildir. 
ılit .8~k dereceli alkol sarfiyatını tah- laia, şehrimizde müstesna bir hüsnü ka· 6 adet 380 lik, 12 tane 152 Jile topu ve 
lıabrn bir tedbir olarak mütalaa olu- bul görecektir. lzmir. müstahkem mevki· 6 iane 1 02 lik hava defi topu. 4 tane 
llıı ~ır. Fakat sağlığı korumak bakı- lerimizin başında bulunduğu için, hiç bir 4 7 lik küçük topu, 16 tane 40 milimetre· 
t~t~ an daha cezri ve daha ameli ka- harp gemisinin limanımızı ziyareti müm· li.k. hava defi topu vardır. 4 tane deniz 

tllta ihtiyaç vardır. kün değildir. ilk istisnayı Malaia teşkil tayyaresiyle teçhiz olunmak auretiyle 
~ l\ trıüsbet mücadele yolu Bira ve eyledikten başka, lzmirde dost bir ül· Akdenizde mevcut harp gemilerinin en 
llıı~l\t fiyatlarını ucuzlatmak, halkı- kenin •adık misafirperverliğini bulacak· büyük değer taşıyanlanndan biri ve bel-
llıqJ~ 11 kabil hafif alkollü içkiler isti- tır. - SONU 4 ÖNC"tl' SAHİFEDE -

~ııe alıştırmaktır. 
tıı~k~nınuniyetıe müşahede ediyo- Gi1mrügw e gelen yünlüler işı 
ti b 1 Gümrük ve inhisarlar Vekiıle-
'le ~ mevzuu çok ciddi bir şekilde 

B· tnış bulunuyor. 
l,tiıı~a. ~alinin de inhisarlar Vekiı
~olı!ıık~ntıka) eylemiş bulunması bu 
tilııh ı mesaiyi kolaylaştıracağında 
y~ Yoktur. 

Manifaturacılar, vekile 
maruzatta buluna.cak 

ııı.,_1 nı:ı: Şarap istihlakiıtının arttırıl-

"Yl..jiğ~l~~kÇa uzun senelerin tesis İzmir manifatura ithalıltçılariyle güm- yannamelerin sahipleri hakkında da ce-

. .... .. 
Uzum 
----tr---

Piyasası 19 veya 21 
Ağustosta acılacak 

• • 
-~ 

Rekolte 6S milyon ton 
olarak tahmin ediliyor 
939 mahsul yılı kuru üzüm rekoltemiz 

65 milyon ton olaı·ak tahmin edilmekte
dir. Mahsul gayet nefis ve hastalıksızdır. 
Üzüm piyasasının 19 veya 21 ağustosta 
açılması muhtemeldir. İnci.- pıya.sası da 
ayni günlerde açılabilecektir. i 

Bu sene Avusturalya üzüm rekoltesi 
az olduğu için İngiltere, üzüm ihtiyacım 
memleketimizden temin edecektir. 

Buna mukabil Girit üzüm rekoltesi, 
- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE --------

Ticaret 1-talJı; ıtıyadı yıkmak davasıdır. rük idaresi arasında mühinı bir ihti!Afın 28 tarhedilmektedir. 
lı~uıı ltnız bir çok telkinler altında mevcut b:.ılunduğunu evvelce yazmıştık. Hiç bir suiniyetleri olmıyan manifntu- -t?--
tq]ııı1:;ı~eler şarap istimalinden uzak Bu 11 osele etrafında yaptığunız tetki- ra tüccarları bu yüzden büyük zararla- Vekilimiz Berlini 

45 - 5Q d . . kata r iZaran Almanlar bazı yünlü ve ra maruz kalmaktadırlar. ziyaret edecek 
~t~ba kar er~~elı r~~~yı ı~n hal~!~· pamuklu mensucata Çelvol denilen ve . H:~r_.al~~ g?re. manifa~~ -::-·:::r-.. _ . . . 
b1tıcık • §ı gosterdıgı çekıngenlıgın sellozdan imal edilen sun'i pamuk ka- bırligı gumrük ve inhisarlar vekilının Haber alındıgına gore ticaret vekili-
~ nıe tnanası vardır. O da mazide nştırmağa başlamışlardır. Bundan ha- şehrimizde bulunmasından istifade ede- miz B. Cezmi Erçin yakın bir zamanda 

dır, B:~~d~ Ya~ılmış ola~ ~elkinler· berdar o~~an. manifatura ithal~_tçıl":"ı rek b~ mevzu ~rind~ki _şikay~Uerini Berlinde Alın'."' iktısat na~ Dr'. Fun
lılltıda kınlerı yıkmak ıçın propa- verdiklerı sıparışlere nazaran gumrük B. Raif Karadenıze bildirın.ışlerdir. kun zıyaretını ıade edecektir.. Ticaret 
lıtti a?ıa, Ve ucuzluk yolile de rağ· beyannamelerini •Yünlii veya pamuklu Sayın vekilimiz dün gümrükte yaptı- vekilimizin Berlini ziyaret tarihi henüz 

1-tiç :;kmağa ihtiyacımız v~r~ır. mensucat• diye doldurmakta ve bu su- ğı tetkikler sırasında bu "'.~vzu ile de tesbit ~ilmiş ~e~~dir. • .. 
~ol Pt ol kullanmıyanlar ıçın al- retle imrar talebi yapılmaktadır. Bu alılkadar olmuşlardır. Bugun saat 9.30 Bu zıyaret, ıyı ıktısad.i munasebetler 

Şehirden Çehreler : 41 

kı münasebetlerini işaret ederek bu hu
sustaki mütalaalarını rica eylemiştir. 

B. Raif Karadeniz cevaben demişler• 
dir ki: 

- SONU 4 ÖNCÖ SAHİFEDE -

~t 0fkagandası yapacak değiliz. mensucat gümrük kimyahanesine gi- da gümrük başmüdürlüğünde ma:ııifa· tesis eylediğimiz Almanya ile aramızda 
-. SON! almak ihtiyacında ve iti- dince yapılan tahlil neticesinde bu ka- tura tüccarlarını kabul ederek şikiiyet- mevcut ticaret ve klearing anlaşmasının Parti reiıi ve Esnaf bankası direktörü B. Ahf inan 
ff,. U 2 INCl SAYFADA - tıştırma meydana çıkmakta ve hilafı ha- !erini dinliyecek ve mesele bu konuşma- bir defa daha gözden geçirilmesine ve-
~ıc.rcı OCAKOCLll kikat doldurulduğu mülahaza edilen be- dan sonra tavazzuh edecektir. sile teşkil edecektir. 

Nur okunu tutar kolu, 1 Ey hem§ehrim diif pe§ime 
Öteki dünııalık dolu, Gayri.sin !>ı çıkmaz yolu. 
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TAR1Hl ROMAN YAZA~: Şahin AKDUMAN 

33-
Herkes yataklarına çekilmifti. Zarafet m!ltat 
laorııltalarına blJflamıştı· Evde uyum :ıyan 
yalnız ikisi oardı. Tiirkdn ve Mehmet ... 

Anll 

-

ŞEHiR HABERLERi Şarapçılık 
---1z·---

llalafığa11ızın fstffr,,,,. 
ldn llir emniyet 

Sahş 
Kooperatifleri birli
ğinin umumi heyet · 

topla11taaı 

Adliyede bir hadise .ıioııtasul•-
-~+·-,1 HAKKI OCAKOCW 

Mustafa nıahkemeue bir -BAŞTALVIltm.i~-
kadlnl Y Umrukıadı yadında bulunan~ içiA §Araba terda 

hmir incir ve UzOm tarım aatış koo. ettirecei: bir çok makul sebepler buJ.. 
peratified birliğinin senelik toplantısı 9 ıW ve ileri amel mümkündiiı. 
ağustos Ç8l18lnba günü ticaret odası &a· B • ı · t b Bununla beraber çok eski senelere 
!onunda yapılacakbr .. Bu seneki Ufı>lan- tr p0 IS memuru Q anCQSfnt nazaran şarap cıarfiyatının arttıiı da 

Mehmet - Dadı ... Delimisin ne arada büyümü§tÜ amma, Türkan tıya büyük ehcmmlyet verilmektedir. k ll k l L l dı muhakkaktır. 
•in>... Hiç Şeyhülislam benim gibi Mehmedin hakiki karde~i olmadığını Senelik iş raporu tetkik ve yelli be. U anara SUÇ U 1U yaRO a Ba attı§c:la ucuzluğun ve lnhil• 
Adi, adsız. sansız bir katip yamağına biliyordu. .. Genç kız. aile~~ d~n~u: y~tlc.r seçilccclcı_ır. T~pl~'lbnın en mu. - idaresi şaraplarının nefasetinin de 
kız ~ mi>... ou, bahesmm, anunun oldüklerını bim mevzuu lncır ft üzüm satıı koope· Dün ikinci Aslir• c.eaada ıimdiyc ka· Bn. Şadiycnin ifadesi önünde sinirlenen ro1ünii inkar etmemek lazımdır. 

Ze!afet - Niye Adt. a~z, sanSJZ Zerafetten tamamiyle öğ~e~mişti ... ratifleri~. ana ~~uli: 0~~ı:a~ p:ımu. dar rastlanmam.11 bir tecaviz Wi.ai °'- Mustafa 11ikiııne hihıbert bu kadının hu- Memlelı:ette bir şarap aanayiinla 
olacaksın? ... Kos koca hır Alay be- Madamki Mehmet hakikı kaı:de~ı ğun da ıncır ve uzu~e ılii\·csıdır. muş, rüfvet ve dolandırıcılık suçundan tıasi ahvaline dair barı •özler töylemelı: inkişaf ettirilmesi, bağcılığımızın İt" 
?11~i.n. oğl~sun .•. Müftü senden daha değil, ~ ~ ~uktan ~ bir Pamuğun kooperatif ~i~~ ~ahkcmqe verilen ~ir şahıs, müştekinin is~emİ§ ve Ba. Şadiyenin geatÇ kızına da tilcbeli bakımından bir emniyet muk" 
ayısını mı bulacak ayo... Soyu ao- arada büyüdükleri delikanlı ile ara- alınması ~çe prensıp Y azerinc hicmnl• b&kiın hazımında ~ dıl catrmtıır;. tezaeıdır. 
pu belli, arslan gıôi hir babayiğitsin .. lannda mqru bir rabtta neden hasıl bul edilmiştir. ıuklamıştrr. Hakim Jcendwni derhal susturmuş: Çünkü şarap beynelmilel bir içki-

Mehmet - Brmu hi~ umma dadı.. olamern )... -*- Dünkü sayımızda da bildirdiaimiz &i-
1 
bUDUa üzerine auçhı müclaıaa velüli. dir. Rala rcibi değildir. Rakılanmaa 

Bir Şeyaüli.lam ftzir çocuklarından Bir çok ~kten .. eo~a. .orta- Borsa da Li. NamazPhta Azizler ıok.ğında bir: Mustafanın tUttnlnun tam ~ yabancı ülkelerde miifteri bulmak 
gaynsma lazım Yermez... da buna mam o1acak muessır hır se- evde oturan Bn. Şadiye. nbtta.ıun admı . dair eJinJe Mr de rapor baloaduiuna kolay bir it myılamaz. 

Zerafet - Ya kızı sana göz koy- hep göremiyen ~Ib kız, deb1tanlt- ldaft be ti .erimi yar kuUanarak kendisinden rilpet istiyen sa-j ıöylemiştir. Bu rapo~ cnelce .bri F aht prap için dinyanm her ta-
diyse) ... Alan ~ ... Varan razı ... ya. ha~ kendi_siııem~ olan Yeni borsa !!; ~.seçimi ~in Lıkalı silahçı Ma.tafa ile kardeııi Refiğj haetanmRden alınmışlL ntfmda ıniifteri ~ mümkiir 
Ne halt edeT şu kor lmdr... . . tıpla bir q nazarıyJe bakmaga bap.. bazırhklar ~. Seçim CU· iıbar ederek cürmümefhUt yisptırmış ve Su9u Mustafa müıtcki bclma teea- dir. 

Muhavere. bu suretle en tehlikelı murtı... . . . ma gllnil 1acU. yeni heyet ağusto. yalalatmıştır. Rüşvet dirreü sal>it görül- viz ederek yumruklamaia haıjlamJlbf. Bilhua dünyanm beynelmilel 6-
bir safhasına d

0

ahil o~muş. bulunu- Bu~ ~r ideeJ seklinde~ b- san ille: ~: f'aaliyete geçecektir. mediği için silahçı. ~u~tafa. dün dolan· Müddeiumumi muavini & Sabri Ata-~~ ~t möl:ıedele esasın~~ 
yordu.-Zerafetin bu ~~erinde? alı- zın benJiiini 1-şlan ~-ear~. ~ J4tintehjpJerin listesi hazırlannuJ ve dıncılık aı.ıçundan ıkınc1 Aalıyede muha,. ma:ner derhal .. ~uyu yabı.m.._ orada recegJ devirlerde ba mesele bizd 
nan sade Mehmet değıldı .. · f?elı~an- yatta biricik aJZU8U, biricik i.tediii zahire sabuına aslmqfır. leın.e ediliyordu. • bulunan l>ir polie memuns da hakime D- için dalla büyük hir ehemmiyet ket" 
lıyle plalaşmaktan başka lnr nıyet şey. yP.lm:z Mdımetten ibaret bulu- -•- Hakim makamında 8. RaJ1t112an Onat, per ohuak raf>ancasına mötecam Mu.- beyliyecektir. Ba denin çok ~ 
gütmeyen emektar dadı lralfamn boş nuvonlu.. R iddia mahmmda muavin B. Sabri Ata· ta!aya tevcih suretiyle ••ı ı· ·• :rakafa.. ofn.cbğmı tahmin edeb.1iri:z. Bufrlir 
boiadwldan Türkha da alabdat et- Bu baya) önaJm ona tadı bir m- 0 m 3 h y 3 ınaner bulunuyordu. Mtfbır. kii aiyast %orlaklann 1ıatLca 1mı11ed 
mit •e aiımlendümi!lL. Bu gD va- ya d>i tııdJi .. btikbalini, güUerle 9-- Hak.im evnl& ...;lubmn. ~ da Sacla t..Umda IMr Dlııd nıab. ..... aramda heyndmtW ticaret Alem• 
ziyetleıde kadınlar, b&1lıaasa ~en ve çeklede bezenmill. cennet gibi yem- De ticaret -azals_ !~~l miiftcki li...+s if.ddeıini ~ etti. izim ech1miflir. ......... dmu1DG wüe 11ir oldai_. 
eeTilen kadınlar pek ziyade lıassas yetıil hir ftDkıe P.Öıiyordu.. ~abada~· ~~-~..:_ ~t Pıe bu brqwLja bir .on .~ 

• ._ .__ L_ -..:1.1-:- ortwnda, - - ' ~ ~ .. .-r H b · · d _ .. _ --·-. . L.!- d • oıurmr... ~ ua ~-- , Mııw ......... timret müıllr.1Uiü t ~ _..e!lft:J' IÇJft Dil" me~niyet 1'lt" 

Yağmurdan nem kaparlar •.. Ve ~ibi iır.J"Y8%-wamerden ~Be .ile it liicc:adaım •u a ay ayram JÇ10 e zifesisayı}acaktır. 
rüzgirdan derhal hile ~rltt ... Ve zarif hir kötk- B. lr.~ ~metle m.ı .. :.....,:::. i51seıııece• ve Bu devir için şimdidea hazırlıkh 
aynı zamanda kendiicrını kıskandı- biı:&kte J'I ır *'-mı tahayyül ~ bir b&.1 wktlefe 1ıiWıi:recektir bulumnanmda büyük '9ydalar ta-
racak hir hadise ile lusalqım kadına yoıda- DPS • _ · - BA!ifraı&Aft l Dld: SAldPDJE - oba ı aalı:scs 7erler a~- lllVV1H' ediyonz. 
,__ - ""-__:- .ı _ • ı_~.., 1 _ __: la r~ L- • • • • . _ ..L -* Mihal>ak..ır zdııt Hırıla- gelen ~ az. a. L. • l d T"' k l 
wx.gonuacxwacpınııru:n.aır nnı, ~ ~ ...z: za1Dan•rnv- vur- v f .. .. . . . ..,- .uıı•Tn .;,cr101est pıyasa ar a ur şarap a-
ertık eskisi ıDbi ko1aylııkla gizliye- kM:ı ha 'han!i. uııaımraYJ • - Coruyoruz ve sevıncınızUn. aılı· lan, nli, vilayet ve Parti erkAnı ve ka· üat"' bir k" I .. 11 sına p • azı e yoruz ki siz de bW. ayni derettde; t!t1- dm erkek b" t fıali: h bul rınm u.a mev ı a maması ıçı 
mezlu- l!i derhal açığa mlar.c zihninde can..landı!dıığı anda riiya · tı' .. 1 ..ı,_,_ B hU ba k' 1 ın erce azır unu· hiç bir sebep mevcut cleiiildir. Şarw . kızi le. Meh b" • -~ iste • nı sure e oz CwılM... u r yra n. yordu 
Kar.a.~ . y . mel - u: ~ördü.(;üne ~ıp ~- ~ tmı' Ku rba Dl b. hh t tında müebbeden mesut ve bahtiyar Ja- Çok alaka ile seyredilen yan larm bm .~tidai maddesi oh:n üzüm: n ~ 

arada buyumuşlerdı ... Ddikanlı T uı- ne bda:ı doğJU .oytıemış: 1 r Si a §ayrm'L .. kııc ıı h t b k ş ş t . nefısı yurdumuzda vetısmekteclır. 
'-~-- .. bir'---- 1• _ __ı__ ·...ı_ ba- ~ • _ c...--'- cısk canlD • ·~ mu a aruu eye aş anı emse tın Y .ı •• d ·1 k d .• _ 
AmJö oz JUZ -~na.zan,~ ~ .._ - lll:J~ . Iskenderunda yapılan deniz ya~n.- Günnltny vermiştir. • ttr~. ~ e ":~pı aca ' yur ıçın 
loyorda... .. . ru~. memUrUmUZ nı takip ettikten sonra Halkevine giden Teknik neticeler §t1ftlanhr: de e~kitilecek. T-:rk ıara?1annın ile-" 

• Ze~~ ~~ .. ~:U-. bz Ha~ kıymet n:ren biricik saa- Seyyar shhat memurlarmdan B. Nu· Şemsettin Günaltay, l:ıurnda U temmm ıott METRE SERBEST fasetınden asla şuphe edıfemez. 
~ birdeııbire ila.ap etti~ a.abi va- ~et bu ıo;yachn ibm:t bahmuTonfa- . Uzer dün akpm emr.wsariye basta· Lozan günü münasebetiyle yapılan top. ı _Ali Kapuk Ankara, Yalnız. p.rap yapmak ve bunu es-
ziyetle Mdnnedi bkımd.ğmı,. ona Eğu ba riya olma~ insar:la.. .. b- :cicııde• lıayata g6'ızlerini ywnm~. B. lantıda bulunmı.q we Parti başkanr B. 2 _Orhan İçel, kitmel: gcnis kaoitnl ve ~eniş tesisat 
bir ağabey ~isindea. Lam ~ ranWt bir Rıe<rden fada~ liuri u-r iki p. evvel merkeze bağlı Hamdi. Selçuk tarafJAdaa t4'931"D deie-- 3 -Y&pr ~ iıidir. fnhisartar Vekafetibu mevzutJ 
bir lıWe ~ oMuğm .eadiw;.,.entir ohm had- yada~ ü.a:iiıııtülii, çak - terde iedavi ile m~Jien Tropil\ rı t-tı..a. riitlea '9e ı.ar ~ ı 1 ıa-1M: ıte w:rw mıO&JO ciddi ha telilde ele alacak.olursa All"' 

Ddr1ı:ımlı kendi denime ~~. mustarip bir vaziyette yaşamış olur- basialığ}Aa yakahmm.ş ve derhal tzmire tarafınclan alkqla takip edilen bir kon- l - D.miJ. An~ ticenin müsbet ola:aV,mı tiindicleıa 
ötekiter de vurdom duymaz bir va- lardı.. avdet ederek emrau sariye. hastanesin- ferans ft.rilınipir. 2 - Abdullah~ söylemekte asla tereddüt gösterme-
ziyette olduktan için genç kmn reta- Genç \ız, ilk $tiinT~cle bu yc:Jdızlı de tedavi altma alıı:ımı.flır. Zavallı sıh· Söz alım Şern:settiaı Giillalıay. Sewr 3 - San Hatay yiz. 
ıını asla sezr..edilf!r_. Lrak ~ aek lili~lariyfe k~sini işg;ı.l ede- hat memuru dün akşam, biltün ihtimam· n~uahedesi ile "IUr:lc miBetimnı haC:d ZM M!."1'B1! KtJBBACr.Anll Cünkii WiW §Mtfl!IT memleketr' 
lanna nihayet vudi... M üm1'ten, bazda& befka btl' !CY tara rağmen hayata gözlerini yummuş. kt·ndisiııe bırakılan s:alıada msıl feci bir 1 - 5emib Anbr-. mizin lehinedir. 

Sofradan kalktılar... duymadı... tur. akıbete m brablmalc kfenildifJni 2 - Neiat .Anbra, Buna ilaveten ,Anı.-.Jaki liKlf 
Yatınak :zaırDiUn1ldıa herkes oda.M- A!kın hep~~ tath düsfuıcdcr.- Vazife uğrunda kurban giden B. Nuri muahede maddelerinin ~le I' 3- Edgar Hatay. ve şarap amilleri, memleketimizde 

:imı çekr'ldi... den, ruha inşirah veren latif bir baş 45 yaşında idi. Cenazesi, bugün meslek anlatımı 'ft LozaD mmbedesinin TUrlt t11 METU SEmu'S'I kolaylıkla istimali mümkün olan. 
Nomıal bir vaziyette olanlar. dö- dönmesinden ibaret bir saadet oldu· arkadaşlarının ve doktorlann iştirakiyle milletine lcazanclınflP lıa1dl:I Wi}liljn 1 - Turgut İçe1. iizüm eulanmmn har2n'etle alıcısıdır-

.fl!klerine girer giıJ1ııeı heımea gj7zle- ~una zahip ot~dıı . Fakat Tü:rkan, laldınlacak1ır. Zaftllı B. Nuri Uza ehemmiyetini~ etıirmiştir. 2 - Ali Ankara. ]ar. Netekim geçen yıl kooperatiflet 
rini 1tat)Cfnnşlrtr 'Ye derin bir uybrya bir müddet sonra ba hususta yanıl- çoluk. çocuk sahibi, varlıksız bir insan· ~~ U,pıra tıebar ~ cJöa.,. ı - F.dpr Hatay. b~iğiııin ihraç eyled48i bir milyotf 
dalmışlardı ... Bunlar Emine hanımla ~ aıJaımıt• Mehmede. kaıp dw •• Aüe5ifte, bir haftalık geçim bile hı· mU~ ' X • BAYUK YAISIŞI liıR tecrübe- aabşmdaa eonra bu m&-
Zemfet idi... duyduğu se~i ilerleyip ku'YVCtini rakmadan ölnıU~ür. . İs 1 rde• .... 25 (AA) - AMllola 1-İçd Tabm eseese h1lllal"etli: al..ılar\a ~ 

RuU.wda hir-emel velllbrapnj- !lftbrdı•c;a, ge~ ka artık yalnrz im- -- aJaım lsmml m•• Miri lıüdiriyw': 2 -.Anlr:an Tam- beş milyonltllc yeni bir teklif ... 
fCSi sezenler ise, kendilerini uyuyc»r TU düşincelerle, mulıııayyel bir takım ÇEŞMEDE nırK.iKLER Hatay hajfıw -e---.bdi~ _AııJıa._ 3 -: Seyhan Talama mnm. 

"b' .. t --I-' - • uyatlll .• "ti .__ kendiaa a•utanaameia Z"ıraat miidiiru. dün refakatinde zey· ra, SC'yhan, çel ve Hatay yuzucülen Neticede : 74 puanla Ankara birlnd- Lakin f,....... meBdcsiade ..ı.,_ eti' 
~ ı gos el'tllCllUl'llC E.11JDe umı. er~ da ~ L--I - fi•· '~--- _,;.Ha ku 1 &.r- ~~ 
buluıımalda. idilu.. Bunlar da Meh.- b~h-... O zwna kadar hayaı-. tiıxiMk ~ lııu1uadtığa halde ~ ynpıuuası l\.Clcw- aşan. yuzme gı Aemlnar-. . .ta~ pasıaı a nuştır.. gel bazt tereddittleri m.clp olmıır 

tI T _., _1_"' l '-b·· .. ..... · · __ ı_ L-'-~L·t ,.......,...._ kazaıına ~"" enıea _,._ musabakalan dün çok parlak bır surette~70 puanla İçel ıkıncı. 20 puanla Hatay t 
me ~ ™il.- Oııe U)'iiıttilg1ıl ~ auUL ™ ~·- ~ -J -1 .. .. ~ Ur. 

Genç m Zcrafetle bir odada 'J'B• vek:VYTaJibiı playanmhtaç bir va- tinl~de rastlarum :ha.saz derec:em.L zapu .. ~. Uçüncu, 16 puanla Seyhan daröuncu ol· ()züm sularının <l1' ülkelere ihrael ' 
tıyorlardı... Dadı kalfa, odanın bir ü,ıete: gdmişti_ Seven genç kız;. aynı tesbit ~· ~bab yeıi s651enıı~ ~erin 1 muştur. için içine yüzde yirmi alkol ilavd 

köşesine serilmiş yatağında. o aırada zamanda .evgilmnin de kendisini -*-- UU VAPURU 1 BİR POl.İS icap ediyor. inhisarlar idaresi alkolD 
muttasıl horuldamakta. idi Haihu ki sevmesini ist•vordv. Mehmet ~ hi-ç BORNOVA M....a il •ta S - ri Adi'- eke!'. fabrikalaml<lan mübayaa ey..,. 
genç kız, epice zamandan beri gece orolatda deiJ1dL • İÇME SUYU .. ~anya aı 18 1111 ta,ııye ".7 eye diği cihetle maliyet 6yab bu kısı.-ı 
uykusunu kaybetmİŞJ bütün mevcu- Türkan. onun nazanııda. hala o Bomovaya isale edilen i9ne suyu ya· ~iByor? ·~- verildi... ihracafmm' için müsait bulunmıyo!· 
diyetini cayır cayır yakan bir ıstırao küçük Türkan ... Onun bir genç kız kında abonelere verilecektir.. Bornova b ,_ un:cncefun geçirilmek uzcrc .ıstcın· Kcmcraltı po~s k~arakolu müreö~teba· Bu alkoller iç piyasada istihlak edil-

k ... d bahl k d k ld v b'I f danda değ"ld" belediyesi su saati tedarikine başl~ ura gonderilen Efe:r vapnnıınm Mu- tından polis stn1ıyerı B. Mustafa zder, mediv. ·~ ihracab te!hil maıc.a' 
ab t ıçın ~sa ara a ar uyanı o Bugunbeun b'~ e!,_!,c,. __ . L!_l!~t ı.k tır. oanya hattmıı tahm edife~ hnklOnda B. Yekta adında bir zatı dövmek suçu dile~~ Ik lle. kutuluk ke' 

umnuyoruu.. era r uyuuuıuen,. ,ı;JaUK e o- ,efttit,;....ı... .... -1..·... ""',__.,r•....J A""'~- til dll ilmr,....;:,. ~ a o nn 
Ş b

• -LL.. • .. 1. _ d kla -r- t..... • * ,. ULo~ ull' F.TıA :r· .... ·~ur. r~ e a yeye ven .. ~...... _____ 11 __ 'bi _ı.11 .. k' 
e ı ycwyı müneccımw ....- şup oyna ı rı .ı uu:an, aynı za- - - darlar lıu hw:rusta aaellli nmlümat 1>e- __,..,_ re8te Te çuvawsr gı muvaıu1:a,. , 

va.kldt ne bilir ... ? manda, lati( biı- 1<>k çocnkhık: tıarıra- •u• •• yan ~- Umn M'ferlee taiam- ADLtr'EDE TAT1Ja.ER. b'lll usulüne tabi tu~~asında piıf 
MüJ*liyı Slima IOl'UFI geceler larmın kaynağr olduğu isin. Md'mıe- zum miÜii -.Uyz. Efesin Jıfadanya hllttma H kuk nlanndan B Cahi Ti bir mahzur mevcntdejildir. .., 
kaç aaaL .. ? din naz•ıM en kıymetli. bir yadi- Yftil.,.,._ iııllldn gtir:üiıauemdealia. 0 fı mezu ma1ılt · :.ıu o- Hatta yamnda adtaen kilo ~ 
Tiir'kanm lıix ~geceler fiirin bil gar. bir ~ia demekti... -lz Ba ~ Alıawww,aııfıım .-0 :Jai ,.... ~ 8 ~ ~~eSl namzet P.. suyunu baaber aı.ak tekrar çık#' 
~ ....._ tanir ~ lıir tarzda geç;. Bd zmm ve Kara pençenin batı- Pi yasa6t 19 tle ya 21 purlan. ıı..r • a,.dııa 1ııir 1ııerre ı.vuz_ * e C yın . d kto İ ğ D Baht?-~ yimü km alkolü mem":k.e' 
~-mda... ..-büyük bir saygı ile bağlı ola• A , .. ı. J;ınmek nıecQu.ıd.yeüMe \ıubnrwl Ti ezafae~ı _;,,._: .. ~~una r. gümrüksüz sokmak bir zanırettır. 

• ı_ ~• ~ • l -L ıh.aloafa. l'M!:a CJC011 yaı: an yın ..... ı~........ n..... •• !_ .ı_ '--.. ..k bir .,.. 
Zihmde ~Jıl' nayifl- mm ıenç de- .. n ılı, ~enç kızı ~z hemşıre ~ ara. fJ--- :.:!: Ye bu sebeple Efes Vaf1U1JNIR. fsianbu,. DLPJ.B Ol.BU ~n~rt ~ en il.~ • 

lilmnlı hayalı... işte bu ı.,.ı, «enç • lb ta çocuklugundan ben on• _. 11L1t!_ lllll la gitmiş olmasından mtınfJeis olsa ge- Evvelii t 24 te T' d hafif b' ıedclUdun yerı olma~~ acap ~~ 
lazlagın biitün saffetini, tmıizlii'-i tL telakki etmeğe kendim Rcnolte ~ JOll tefi Yektir. ~ ı:;:dilmiıfu ıre He ;_ c.aek ,.rapsanayımın m~ 
fa!ıyban1 rakik, dhassas be.liğini ear- 'z:· .. -." .. J?:Iikka .. nlın~_bu~akd,. 0!:1'c!'!~s:Wt7:r ~-İsta~attına tah~ .;: !':'. ~,.: _.. h•WM i.: ~ t~~~i;~:myues:ı:!:.'i: 9' 
n. u unuyor u... • •giıp•esı ım ansıZUL-. a- - ~u~ ... : • • • • • ca~ s,.mea ım vapuru - ~ 8en:1L .... _ - ..jl 

Türkan, bir genç kız hüv.iysini mWl&ai:al: t»r güzellikır olma.na ~ ~ı~ misft. yanı 22 bin ton· lıatfına talısis olunmuştur. BtR Ct)pHELi OLUM gin ım:n..l'u Linrz. dahai artan .ı; 
iltisao ettiği daha ilk günde bu Jıaya· ağ... dı P •nlı gene; kmn phsmda, ~ Yamm ~~os Ptn~ BiB y Afflll 'l'.ftc:ı. n Y Elif dmda n kız mili ~be~ yer eııJ' 
lin birdenbire gelerek kaqıw dikil- lwm_Lai lmkandcm hqlra bir hii- .. 1,. ıı-'~- ~;:.. tın mev. G !L_ J'oL d ft-- ...ıu wrak- tüttlıt ~-w 8 sırada rahat· bağcılığımızm hımayeaı ~en 
d
-· • f k · 1 .. _._ ~ • - • ela.. zıı o uu6 ... mıoer n:.ı..uı,-or. azllle'I!' eaam:osuı e v.:smau uıs•'l2' nı ~·:i' .. gr wtalaıds 

~1101 • a~ :~tı:. ~-o Rb~naaad ~~ ~ ~EWJClkr • --:L b' L. Bu sene fran üzümlerine Al.in pi· lırun kira ile oturduğu fırında yanam.
1 
sızlannuı ve düşerek ölmüştür. Adliye. v Kam ·nz Yu11Bnltlann bait1ı.IV 

gat erının onuncı&:11 ır am mmc .oa 1m1 ~ ızr ev yaaıa s nıc- yasalnrınıda raibe* giisterilıae.miştir ... çıkmıf ve iUaiJHe ~· rce ~ ~·r. . "*~ Yant "h bir ..azi~ 
ayrılmıyordu. Her yerde o ... Nuc)C na 111e P., attn1ıt bul~du·- lran üzw.Iesi kalte itibariyle geçen re-- ta bizrl=n daha • b8} dik ~ 
g•e, nereye bıçsa hep o... C.,;;.lüzijw qmklaruıa bedel birde~ ki t Uz"" 1 'nie daha k"tü bir ~ bahmuJlarımn .ebe t '8~ · ..ı. 

n. lı: .. L__ L___ Ik O • ae ran um en n o .. .. !L---tında biZden V" 
Bu hayaıı~ ODIJl!tuıga oowa ~ lııire art\i'4 ....-anı sarmıştı... c~ ti dadıE. uzum MIY" llKiKa ,,pı;" 

ler. korkmakla l>erabcr. omm ,.a_ ~ w vh. yeşillikler ortaundalci u:.~unla beı:abeı:: ame aatışlar: ~ Ş h . G . ileri. saflarda yer almış olmaları 
yaklasmasınd .. deri., somuz bir zm o mermer ... v. banlaı:ın kpsi de .. üz inkişaf etmemiştir. Lonciradan ge. e ı r azın OSU dır. . .. .. d .. ,,.,,,,, 
se-zivordu_ IS anda ~ldu.. • ıe. :fiatles: çok ucua görUlnlekte ihracat. . -~~~k, ~n:_ uzum ~\ll•zin r' 

Gözlerini kapma o ... &.m yine o- Ve bu ' • yıeDnde bir ate"• bır sılu w_ fiatJerle stış yapmak içDt aatıf- '1: m~ıye ı~~ ~Ih ekonomımı ·fi' 
isin Ş?aribi ... Ba Jıayal,. ağabeym al.ennem pe,da oMa. .. Şimdi Tür- ıan ~kiQ!llekiedirlu. H A'- ~-b~rmcı derecede t~. 

Mıthmedin şeklinde, kıyafetinde idi kici bu atlelin ataw...-1.a. iıte cayır er K şam vc.recegımız meseleleıKaaJ,0 
Yeni terlemeğe başlıyan bıyıklar_ a;,w yamyonla_ f. c;;;;;;~:"G;J;;;;;;1 HAKKI f?C 

Fidan gibi ince, uzun bir boy_ Kar- * ................... ' --- c Ki • k M.. • k -·A.ono 
şıandal'Cini zeki, sevimli ba~yle Zentfd: müıteıınadiyen Pıorluyor.- Vakıfm u.mtrm. müfetti~ B. Hallın az ve ası uzı OB~ .Y "beller köyil j,, 
tesmr aka ...... ;. ,_Wc hir Pft "rmKrr ycrl"ağında, Ptep Me1ımedr KoıUa.r 1st:mbulda'1r moli.ye mi:ifetti.şi B. Kozak nahiyesının ~ ya~ 

- dfu .. .. ymdu_ Zeki Ge.reçe A.Dtakyadaı. ş.ehrimize ge]... bairiA •eeeWs cunabıma awlem im babçeaia yeşillikleri arumda Hisar köyü arasında bir o~an ~ 
gozJ... k a..-1~ L!__ L!_ -ı B:cı~ k'k ~ öalündıe . ı....ı:::.· mişlerdiL SQU&mek ft e8'es mewleda bmkl iPiJa ~ isia yqina )[UdiL çıkarak sekiz saat devam ettildCJl 

şte tın ı uı--ma. ua ~ D1ı11 gu - u a ı a ı «JZ~I .. dürül Uşttir Yaqın yta .. .....,_""?· 
ge P'İbİ Mehmet bevi anchrı,.ard&. ıstıraplannın artık ~ lıir Antakya ceza hakimi B.. İsmail 'Z.e'J'- :...L-so_n __ m_~-··~-----~ 
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Muazzam bir bava tezahürü 
Fransa Üzerinden geçen lngiliz bom
bardıman tayyarelerinin manevrası 

Ha taydaki 
Meclis heyetinin 

ziyaretleri 
Antakya, 25 {A.A) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
B. M. Meclisi ve Parti mümessilleri 

ile vilayetler murahhasları bugün öğle
den önce Antakyanın görülecek yerleri
ni gezmişler, çarşıyı dolaşmışlar, bu ara
da Halkevini, Partiyi, belediyeyi ziyaret 
etmişlerdir. 

Heyetler bir çok kıymetli eserleri ih
tiva etmekte olan müzeyi de gezdikten 

Londra, 25 (Ö.R) - İngiliz hava ne- den fazla pilot bu uçuşlara iştirak et- man tayyarelerinin yolunu kesmeğe ça- sonra Harbiyedeki Defne oteline dön
zareti tebliğ ediyor : Tayyareci Bleryo- mişlerdir. lışmak emrinin verilmiş olmasıydı .. Ke- müşlerdir. Otelde kısa bir müddet isti
nun ilk defa Manş denizini g~nin Paris, 25 (Ö.R) - Manş denizinin za İngiliz harp tayyareleri de, kendi rahat edilerek yemek yenmiş ve saat 
otuzuncu yıldönümü münasebetiyle İn- Bleryo tarafından ilk defa olarak tayya- bombardıman tayyarelerinin dönüşünde üçte Reyhaniye ve Kmkhana gidilmek 
giliz bombardıman tayyareleri filoları re ile geçilmesinin otuzuncu yıldönümU yollarını kesmek talimleri yapabilmiş- üzere hareket edilmiştir. 
Fransa üzerinde üçüncü bir seri talim münasebetiyle Londrada yapılacak şen- !erdir. Bombardıman tayyarelerinin gü- Heyet giizel Hataym bu kasabasını da 
uçuşları yapmaktadırlar. Bu uçuşların liklerde hazır bulunmak üzere Fransız zerga.Jıı hakkında kapalı zarfla talimat gördükten sonra saat on yedide Hamidi
programı Paris ve Liyon üzerinden Bis- hava nazın Gi Laşambr hava ordusu er- verildiğinden ve yollan önceden malOm ye mektep gemisi talebe ve subayları 
kay körfezinin cenup kısmına ve Pirene kamharbiye reisiyle birlikte Londraya olmadığından tecrübeler bilhassa ente- şerefine verilecek çay ziyafetinde ve sa
dağlanndan Akdeniz sahiline kadar gi- hareket etmiştir. Londrada bulunduğu resan olmuştur. at 21 de şereflerine c. H. Partisi tara-
dip gelme seferlerini ihtiva etmektedir. esnada İngiliz hava nazın Gingsley Vud Londra, 25 (Ö.R) - Lui Bleryo tara- {mdan verilecek olan gardenpartide bu-
Bu seferler saatte 480 kilometre süratle ile görüşmeler yapacaktır. fından Manş denizinin havadan ilk aşı- lunmak üzere İskenderuna geçecektir. 
yapılacak ve 1300 kilometre ile 2500 ki- Londra, 25 (Ö.R) - İngiliz bombar- !ışının otuzuncu yıldönümü şerefme B k"( 
lometre arasında tehalüf edecektir. dıman tayyarelerinin üçüncü Fransa Londra - Paris seferini yapan İngiliz a Ş Ve ı 

Yalovadan 
istanbula geçti.. 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Y alov:ıda 

Birinci grubu teşkil eden altmış bom- uçuşu diğer ikisinden daha muazzam ol- posta tayyareleri bugün müstesna ola
bardıman tayyaresi sabah saat 8 de muş, 250 tayyare iştirak etmiştir. Tay- rak Bleryonun rotasını takip etmişlerdir. 
Manş denizini geçmiş ve muhtelif isti- yarelerin hemen hepsi Paris üzerinden Bleryo bu yolu 70 dakikada katetmişti .. 
kametlerde uçuşlardan sonra saat 10 a geçtiği cihetle mağazalardan ve kahve- Şimdiki posta tayyareleri ise yedi daki-
doğru üslerine dönmüşlerdir, !erden yollara dökülen halk bunları kada geçmişlerdir. bulunan başvekil Refik Saydam refaka-

İkinci kısma dahil olan 60 Vellington seyretmi,<tir. Liyon, Marsilya ve Bordo •Deyli Telgraf. Madam Lui Bleryo- tinde hariciye vekili Şükrü Saracoğlu 
bombardıman tayyaresi Fransa üzerin- üzerinden de uçuşlar olmuştur. Tayya- nun bir makalesini neşrediyor.. Büyük olduğu halde bu akşam şehrimize gel
de 2000 - 2300 kilometre uzunluğunda reler merhalesiz olarak 1500 - 2500 kilo- tayyarecinin zevcesi, 30 sene evvel son mişh•rdir. yakında Ankaraya dönecek-
seferler yapmıştır. ı metrelik seferler yapmışlardır. derece tehlikeli görülen bu Manş uçu- !erdir. 

Müteakiben Huçins tayyareleri uç- Bu defaki uçuşun ehemmiyeti, Fran- şunun verdiği ümit ve endişeleri tasvir Elçilik Jer 
muşlardır. 200 den fazla tayyare ile bin- sız harp tayyarelerine İngiliz bombardı- etmektedir. 

Maarif Şurası toplantıları 
Arasında değişiklikler 
Ankara, 25 (Telefonla) - Elçilikleri

miz arasında yapılacak değişikliklere ait 
kararname bugiinlerde neşredilecektir .. 

Köy mekteplerinin sınıflarının üçten 
beşe çıkarılması kabul edildi 

Bu kararnameye göre eski Madrit el
çimiz B. Tevfik Kfunil Belgrad büyük 
elçiliğine tayin edilmiştir. 

Piyade 
Atış mektebinde 
yangın çıktı.. 

Ankara 24 (A.A) - Maarif ~rası bu- etmiştir. tatbik etmiş olanların ve şimdi de ede- İstanbul, 25 (Telefonla) Bugün 
giln saat 10 da Maarif vekili B. Hasan Yarın saat 1 O da tekrar toplanmak bileceklerin mevcut olduğunu, muallim Kartal maltepesindeki piyade atiş mek

tebinde yangın çıkmışbr. .Ali Yücelin reisliğinde umumi heyet 
halinde toplanmış ve birinci celsesinde, 
geçen umumi toplantı zaptı okunarak 
bazı tadillerle kabul edildikten sonra 
-Ankara dil ve tarih coğrafya fakültesi 
esas ve pansiyon talimatnameleri- ve 
-yüksek öğretmen okulu direktörlüğü
niln müessese hakkındaki raporu- ile 
.Cıci terbiye enstitüsü pedagoji şube-

üzere saat 20 de celse tatil edilmiştir. 
Ankara 25 (A.A) - Maarif Şürası 

umumi heyeti {25/7 /939) salı günü öğ· 
leden önce akdettiği celsede bilhassa üç 
sınıflı ve bir öğretmenli köy okullarının 
bet sınıflı hale getirilmesi meaelesile 
meşgul olmuştur. 

AJikah komisyonun \>u husustaki ra-
poru ou eaaslan ihtiva e d iyordu: sinin teşkilatı hakkındaki rapor- üzerin-

de müzakerelerde bulunmuş ve karar- A - Oç sınıflı köy okulları, parti pro-

lar almış gramında teshil edilmiş olan beş yıllık tır. 

Saat 11-5 de Maarif vekilliği müsteşa- ilk tahsil prensibine uygun değildir. 
n B. Ihsan Sungunun başkanlığında açı- B - Uç yıllık köy okulu umumi ve 
lan ikinci celsede -jimnastik şenlikleri mecburi ilk tahsil hedeflerini tahakkuk 
talimatnamesi- ile -okul spor yurtlan ta- ettirmeye ve köy çocuğuna istenilen mil
llmatnamesi ve -milli bayrak ve okul ll terbiyeyi vermeye kllfi değildir. 
filaması talimatnamesi- hakkındaki ra- C - Köy okullarının Uç sınıflı olması 
porlar ve teklifler üzerinde görüşülmüş beş yıllık mecburi tahsilin istenilen şe
talim ve terbiye dairesi reis vekilinin kilde tatbikine m!ni olmaktadır. Köy 
teklifi üzerine -jmnastik şenlikleri tali- okullarının beş sınıflı hale getirilmesi
matnamesi- nin talim ve terbiye daire- nin faydaları raporda şu suretle tesbit 
since tetkik edilmek üzere mezkilr dai- edilmiş bulunmaktadır: 
reye tevdiine ve diğer iki talimatname- A - 380,000 Türk çocuğuna iki yıl 
nin kabulüne karar verilmi~tir. daha okula devam imkanını hazırlıya-

Öğleden sonra saat 16 da vekilin ri
yasetinde toplanan üçüncü celsede -okul 
l<i taplarının Maarif vekilliğince bastı

rılması hakkındaki talimatnameye ait 

raporun bazı maddeleri görüşülmüş ve 
karara bağlanmıştır. 

Şilra yarın saat 10 da müzakerelerine 
devam etmek üzere 19,5 de lçtimaına ni
hayet vermiştir. 

Ankara 2 5 ( A. A) - Maarif şurası 
umumi heyeti {2517 /939) aalı günü sa
at 1 O da Maarif vekili Hasan Ali Yüce-

rak onları muhitine, yurduna, daha fay
dalı bir unsur yapacaktır. 

B - Okul yolu ile verilebilecek milli 
terbiyenin tekemmülünil temin edecek
tir. 

C - Köy çocuklarının daha Ueri tah
sil kademelerini sırasiyle takip etmele
rine imkan verecektir. 

D - Halkçılık prensibimize Maarif
te yeni bir tahakkuk sahası teşkil ede
cek ve cümhuriyetin köy • şehir farkı 
tanımadığına köylüyü bir kat daha inan
dıracaktır. 

!in reisliğinde toplanmış ve ilk celsesin- E _ Öğretmen mesleki şahsiyetiyle 
de okul kitaplarının maarif vekilliği tara- umumi ve mesleki malOmatını kuvvet

fından bastırılması hakkındaki talimatna- lendirmek lüzumunu duymasına yol 
menin müzakeresine devam ederek mü- açacaktır. 

aabakada kazanan eserlere verilecek le- F - Orduya daha uyanık, daha bilgi-
lif hakları maddesinin muhtelit bir ko- li askerler gelmesini temin edecektir. 
misyonda tekrar gözden geçirilmesine Umumi heyet üzerinde büyük bir te
ve diğer maddelerin kabulüne karar ver- sir ve a!Aka uyandıran bu raporun okun
miştir. masından sonra bir çok hatipler mUtalA-

Bundan sonra maarif müdürleri ve alarmı söylemişlerdir. Bu arada ilk okul
memurlan talimatnamesi hakkındaki ra- öğretmenleri mümessili Erzurum ilk 
por üzerinde müzakerelerde bulunmuş okul öğretmenlerinden Tevfik Yıldız, 
ve komisyonun raporunu bazı tadillerle fikirlerine esas itibariyle pek doğru ol
kabul etmi,tir. duğunu, bununla beraber köy öğretmen-

Saat 12 de açılan ikinci celsede bir öğ- )erinin maişet ve mesken kaygısından 
retmen tarafından idare olunan Üç sınıflı kurtarılıp idealile başbaşa bırakılarak 

ve bu yeni vaziyete göre meslek! bakım
köy okullarının beş sınıfa iblağı hakkın-

dan techiz edilerek muvaffakıyetin mal
daki rapor ile ilk okulların varidat men-

!Op şekilde istihsali mümkün olacağını 
baları hakkındaki rapor müzakere edil-

söy !emiştir. 
mi, ve kararlar alınmıştır. b Pertevniyal lisesi ede iyat öğretmeni 

Komisyonların çalı"malanna imkan ve- ve Maarif ştlrasının orta öğretim komis
rilmek üzere saat 1 7 de yine vt!kilin ri· yonu reisi Tevfik Ararat ile Istanbu] 
Yasetinde toplanan ŞU.ra umumi heyeti,, üniversitesi terbiye profsörü Sadrettin 
önce muhtelit komisyonun mü~abakada Celal Antel, meselenin bedii ve zaru
kazanan okul kitaplarını yazanlara veri· retinin mcydanada oluşuna binaen he
lecek telif haklan hakkındaki raporunu men reye müracaat edilmesini teklif et
aynen kabul etmiş ve sonra orta okul ve mi.şlerse de mevzuun ehemmiyeti mü
liselerle öğr~tmen okulları, meslek ve zakereyi devama sürüklemiş ve söz alan 
teknik okullar inzibat talimatnamesini Ismail Hakkı Baltacıoğlu, bir öğretme
tnüzakercye ba~lamış ve bu talimatname· nin beş sınıfı bir arada idare etmesinin 
nin mealek okullarına da ıe~milini kabul bir paradoks olınadığını, b unu içimizde 

enerjisinin bir dershanede ister aynı sı
nıftan olsun ister ayrı sınıflara mensup 
olsun 40 talebe karşısında sabit bir kıy
met ifade edeceğini, ancak enerjinin sarf 
şeklinin değişebileceğini söyliyerek bu 
usulün tatbikinde hem fayda bulundu
ğunu ve hiç bir imkansızlık mevzuu 
bahsolmadığını izah etmiştir. 

Bunu müteakip söz alan Konya maa
rif müdürü Halit Ziya Kalkancı, nazari 
olarak mümkün görülebilecek olan bu 
usulün tatbikinden alınacak neticeler el
de bulunmadıkça kat'ı bir hüküm veri
lemiyeceğini söylemiş, Baltacı oğlunun 

hükme medar olabilecek ne gibi done
ler verebileceğini sormuş, Konyadaki 
müşahede ve teftişlerinde üç sınıflı köy 
okullarında bile tek öğretmenden de ka
fi randman alınamadığını gördüğüne gö
re beş sınıfın pir öğretmene verilmesin
den müsbet neticeler istihsalini şüpheli 

Saat 15.30 da mektebin üst katından 
çıkan ateş derhal etrafı sarmıştır. 

Bir müddet sonra Kartal, Pendik, Ka
ciıköy itfaiye grupları yangın mahalline 
yetişmişlerdir. Yangın bir müddet son
ra söndürülmüştür. Üç katlı olan bina
om üst kısmı yanarak çökınüş, yangının 
diğer katlara sirayetine maru olunmuş
tur. Yanan kısım da yatakhane, mutbah 
ve çamaşırhane bulunuyordu. 
Ateşin elektrik kontağı neticesinde 

veya bulaşıkhane bacasuun tutuşması 
yüzünden çıktığı sanılmaktadır. 

Nafıa Vekili 
Samsunda seyltip 
mıntafıasını gezdi 
Samsun, 25 (A.A) - Trabzondan gel-

mekte olan Nafıa vekili Ali Fuat Cebe-
soyun rakip olduğu vapurun limanımız-görmüştür. 

Bunun üzerine hararetlenen müzake- da kaldığı müddetçe fener yanındaki es
re profesör Saim Ali Dilemrenin kürsü- ki tarihl liman ve mendireğin yerini be
hal iktisap etmiştir. Saim Ali Dilemre, raberlerinde vali Fuat Tuksal ve icap 
bir öğretmenli ve müteaddit sınıflı mek- edenler bulunduğu halde karadan ve de
tebin muvaffak olduğuna bizzat kendisi- Dizden tetkik ettikten sonra Samsun 
nin ve Şilra Azasından kendi yaşında Bafra yolunun dördüncü kilometresin
bulunanlarm misal teşkil ettiğini söyli- deki son sey!Aptan yıkılan büyük köprü 
yerek Nakilbent mahalle mektebindeki yerini ve sey!Abın tahribatını da görmek 
tedris tarzını ve o zamana ait habrala- üzere mahalline kadar gitmişler ve mil
rını al&kalandıncı bir ifade ile canlan- teakiben İstanbula hareket etmişlerdir. 

dı;:~;,,üteakip söz alan Adana Lise- Pırıarbaşı at 
si direktörü Şahap Nazmi Coşkunlar, Sergisi 
kendisinin de vaktiyle beş sınıfı bir ara-
da okutmak suretiyle köy muallimliği Pınarbaşı, 25 (A.A) - Her sene Pı
ettiğini ve aldığı neticenin çok müsbet narbaşında açılmakta olan Uzun yayla 
olduğunu söylemiştir. at sergisi, bu sene de dün Kayseri va-

Raporu şilra reisi Maarif vekili Ha- lisi tarafından bir çok zevatın huzuru ile 
san Ali Yücel hatiplerin sözlerini hülasa açılmıştır. 
ederek reye müracaat etti. Ve komisyo- Sergi, davetlilerin ve yetiştiricilerin 
rıun teklifi alkışlar arasında ittifakla büyük bir rağbetine mazhar olmuş ve 
kabul edildi. köylü yetiştiriciye 5130 lira mükllfat 

- - -"' tevzi edilıniştir. 
Hakemi tokatlıyan Müteakiben kolordu kurmay başkanı 
kaleci zabıtaya tarafından da elli hayvanlık tay deposu-
teslim oldu.- nun küşat resmi yaptlmışbr. 
İstanbul, 25 (Hususi) - Galatasaray B. Çetinfıayanın 

Demirspor maçında hakemi yumrukla Balıfıesirdefıi tetfıifıleri 
yarahyan Demirspor kalecisi ve kulüp Balıkesir, 25 (A.A) _ Münakalat ve
reisi Necdet bu sabah saat dokuzda Ka- kili B. Ali Çetinkaya dün burada kaldı
dıköy polis merkezine gelerek tt:sı:m ol- ğı kısa müddet zarhnda şehre getirile
muştur. Mu~yene ettirilen hakem hak- cek su işiyle ve diğer muhtelif işler üze
kında kat'i bir npor alındıktan .sonr• rinde alakadar olmuş, Aıafürk parkına 
evrak ya Kadıköy 'sulh cezeveya Üskü- tren hattı üzerindon yapılmakta olan be
dar asliye ceza mahkemesine verilecek- ton geçit köprii.,ünün ~aaı:nı tetkik 
tir. etmiştir. 

---"'--- ---------------iSTANBULDA 
ZELZELE OLDU 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YARDIM, EH BüYVK 

İstanbul, 25 (Hususi) - Bu sabah sa- VİCDAN ZEVKİDİR.. 
at beşi kırk geçe şehrimizde oldukça de- YURD YAVRULARI 
vamlı ve şiddetli bir zelzele oldu. 

---111---
Bir istiflfıtimda infiltifı 

Okuduğunuz mektep kitaplarını 

Çocuk Esirgeme kurumuna verirse-
Llhi, 25 (Ö.R) - Ütreht istihkfunla- • niı yeni yılda kitap alaıruyacak ar

rından birinde top barutlarının iştiali E kadaşlarmıza yardım etmiş ve kil-. 
yüzünden iki asker ölmüş, biri ağır ya- ! rüklükte bu zevki tatmış olursunuz. ! 
ralanmıştır. 

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

Mareşal Fevzi Çakmak 
Fransız 

bir 
askeri heyeti 
öğle ziyafeti 

şerefine 
verdi 

.. Ankar~ 2.5 (A.A) - Genel Kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, bu
gun. şehrimızde bulunmakta olan Orgeneral Hutzinger ve maiyeti şerefine 
Şebır lokantasında 52 klşilik bir öğle yemeği vermiş ve bu ziyafette genel 
k~~ay. ve milli müdafaa ve hariciye vekaleti erkanı ile Fransız büyük elçi
ligı ilen gelenleri hazır bulunmuşlardır. 

Almanyada yaptırılan "doğu,, vapurunda 
nok&an görüldü, teslim alınmadı 

Is!anbul 25 (Hususi) - Almanyada inşa edilen Karadeniz tipi 5300 tonluk 
cDogu> vapurunda bazı noksanlar görüldüğünden vapur orada bulunan 
heyetimiz tarafından teslim alınmamıştır. Noksanlar tama;,landıktan sollla 
vapur limanımıza gelecektir. 

Lozan Zaferi 
\'-urdun her 

büyük 
yerinde 

saygı ile 
Milli Şef 
anıldı 

~nkara 25 (A.A) - Memleketin her tarafından gelen telgraflar, Inönilnün 
IstiklaJ harbı zaferlerini tetviç eden Lozan büyük sulh zaferinin 16 ıncı yıldö
~ümünün, büyük küçük her şehirde, her kasabada, hattll hemen her köyde, 
ıçten gelen bir heyecsnla kutlulanmış olduğunu bildirmektedir. Her yerde 
binlerce kişinin iştirak ettiği toplantılarda halk mümessilleri tarafından söy
lenen ve şiddetli alkışlarla karşılanan nutuklarda, Türkiye cümhuriyetinin 
bugün her sahada feyizli neticeler görülen kalkınmasında temel taşı olan 
Lozanın hem milli, hem beynelmilel bakımdan büyük ehemmiyeti tebarüz 
ettirilmiş ve bugiin de milletin mukadderatını Milli Şef olarak idare eden 
Lozan fatihi ismet Inönüye karşı bütün milletin derin minnet ve şükran his
leri ile sarsılmaz bağlılığına terceman olmuştur. Bu sene Hatayın da sulh ve 
anlaşma yolundan ana vatana kavuşması şenlikleri ile hemen birlikte kutlu
lanan Lozan giinü, bütün Türklüğün Milli Şef etrafındaki bağlılığının parlak 
bir tezahürü olduğu kadar gerek kendisi ve gerek bütün dünya için sulh aş
kının da samimi bir ifadesini teşkil etmiştir. 

Irak bükümeti 
Harp malzemesi satın almak ve Toroa 
ekspres hattını Bağdada uzatmak için 

Meclisten tahsisat istedi 
Bağdad 25 (A.A) - Hükümet, parlamentodan, harp malzemesi ve mü

himmat satın almak için 3 milyon 251 bin lngi!iz lirası kredi istemiştır. Aynı 
kanun projesiyle, Toros ekspres hattının Bağdada kadar uzatılmasıru müm
kün kılacak demiryolu inşaatı için de yarım milyon lngiliz lirası talep olun
muştur. 

Bu kredilerin heyeti umumiyesi, halen lngiliz hükümeti tarafından lrakm 
emrine verilecek ve bunlar, 20 senede ödenecek hazine bonoları ile karşı
lanacaktır. 22 

Türk - Mısır 
Askeri heyetleri 

Yakında Mısırdaki askeri tesisat 
ve istihkamları teftiş edecekler 

Londra 25 {Ö.R) - Türk ve Mısır askeri heyetleri yakında Mısırda ı..
tihkAmlan ve diğer askeri tesisatı teftiş edeceklerdir. 

Londra 25 (ö.R) - Hind ordusunun bir kısmı Mısırda teşkil edilecek as
keri ihtiyat kuvvetlerini vücuda getirmek üzere Mısıra nakledilecektir. Hin
distanm hUkümet merkezi Simlada resmen beyan edildiğine göre nakil ha
zırlıkları aylardanberi cereyan etmekte idi ve nakil keyfiyeti as!A beynelmi
lel ihtimallerin karardığı manasına alınmamalıdır, Bu nakil sadece bir ihti
yat tedbirinden ibarettir. 

Bir lspanyol generalı 
Bir Avrupa harbında ispanyanın 
bitaraf kalması lazımdır diyor 

Lizbon 25 (ö.R) - Almanyadan avdet eden lspanyol generali Aranda 
cDiyaryo> gazetesine verdiği bir mülakatta bir Avrupa harbı halinde ispan
yanın bitaraf kalması lazımgeldiğini ve kendi fikrince, Balear adalarının 
coğrafi vaziyetinin harp halinde şimali Afrikadan Fransaya askeri kıtaların 
nakline mani olaımyacğını, Ispanyanın Ingiltere ile dostane münasebet tesi
sini müsaid karşılıyacağını söylemiştir. Almanya ziyaretinden bahsederken 
demiştir ki: 

«Hareketimden evvel general Franko bana §U emri vermişti: En başta ti
cari münasebetlere müteallik meseleleri konuşunuz. Sonra ilave etmişti: Si
yasi sahada, beynelmilel münasebetlerimizde hareket serbestimizi bozabile
cek hiç bir m ünkaşaya girişmeyiniz. • 

Fransada mühim miktarda askeri 
tayyareci kaydına ba şlandı 

Paris 25 (A.A) - Hükümet, milhim miktarda askeri tayyareci kayıd ve 
ccm "ine başlamıştır. Paristen konferansçılan hllmil bir çok otomobiller Fran
sanın her noktasına müteveccihen hareket etmektedirler. Bu konferansçılar, 
gittikleri yerlerde konferanslar vererek gençleri pilotluk mektebine girmeğe 
teşvik edeceklerdir. 

ispanyada askeri 
tensikat başladı 

Burgos 25 (A.A) - ispanya ordusunu yeni baştan tensik eden kararname
nin başlıca yeniliği, Fasla iki kolordu ihdasıdır. Şimdiki halde Fasta bir sefer 
heyeti bulunmaktadır. 

Kararname, Frankonun noktai nazarına göre askeri kuvvetleri yeniden 
tevzi etmektedir. Kararname, mecburi askerlik hizmetinin müddetini tasrih 
etmemektedir. Eyi ma!Omat almakta olan mehafile göre bu müddet, üç sene 
olacaktır. Kararname, harp malzemesinin ne suretle tevzi ediJec~~ini de gÖ!ı~ 
termemektedir. 

Frankonun son beyanatına göre, lspanyol ordusunun mevcudu sulh za
manında az yalnız teslihatı fevkalade olacaktır. Dahili harp esn:ısında Fran
ko, mühim ~ktarda ufak rütbeli zabit yetiştirmiş olup memleketin ali men
faatlerini muhafaza edecek olan clmparatorluk ordusu• nun armatörünü vü
cuda getirmek üzere bunları muhafaza etmek niyetindedir. 

lspanyol ordusunun te:şkilfıtına aid olarak alınacak yeni malumat Fran
konun maksatlarını ı:österecektı.r 
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1 
• d kadar katı olduğundnn, her yerde ve her 

-c lzmire ilk defa geliyorum. Izmiri bu üzüm sularının ıçerısıne ilave.sı za- e em n e zam.an.da insanlardan daima hürmet gör-
'°k eyi buldum. Bu nwıtaka iktısadt rurl .görülen. ispirton~ mu~akkat kabul 1 r z 1 a a 1 müştür. Bir yere geldiği vakit en yük.ek 
ehemmi eti tabii manzarası ve milte- usuliyle harısten getirilmesıne müsaade ağaçların. yah"Qt binalana üzerinde y\A"A 

aeril ~:ıuer yetiştlren bir b01ge ol· edilip edilmiyeceğ~ .sormuştur. Vekil • kurması da kendisine paye verdiğinden 
JD&al Ui.bariyle AnadolwıuA çok güuI cevaben de~lerdir ki: M H e e 1 eski mısırlılar leyleği - zaten sayılamtya.. 
bir pmçuıdır. _ cBu mevzu ile burada alakadar ol- M şhur Alman casu· su ata arı 1 e cak kadar çok_ il&hlardan bir~ olarak ~ tllı>he yoktur ki gümrük ve in- dum. Uzilm suyunun ihracı meselesi bi- e • tanımışlar ve bir leylek telef eden in•· 
hisarlar veklletinin Ege iktısadl bölge- zim lc;in yeni bir mevzudur. Memleket 1 nın hemen yok edilmesini kanunlarına 

.tyle allkası çok ehemmiyetlidir. Bil- ~aiı_sullerinin ~acını kolay:a.şt~~ f b• ''o•• ıu•• m va sı• yaptım kormuıiardı. 
basa laMlarlann l§lemekte bulunduğu bUtUn tedbirlen a_Imak ~emız~. en es ır '' Eski lsrail oiullan Mmrdan ka~arketl 
maddelerin mevaddı ipti.da.iyesinden mil- Ancak bu hususta sıze kat'i bır şey soy- arada Zitendilderi bir çok ldetlerl bir• 
bi.rn bir kısmını buradan tedarik etmek- lemek mevkilnde bulunmıyorum. Yarın Ben Avmturyalı kızın yanında, omm da yoktu. Bunu reddedecek enerjiyi Dilffimneden konuştum: likte götürerek yaydıldanndan, leylek 
tevf7- kooperatifler müdürü ile konuşacağım. cidden sıcak ve arzulu vücudunu dalgın çoktan kaybetmiştim. - Hayır, dedlın. Her feY8 rağmen si.- de onlann dola,ısiyle htt 7ttde r• .,.. 

Ma10munuz olduğu i1zere burada bil- Geçen sene bu i§le onlar alakadar ol- dalgın seyrederken Şopenin, Hayfetzln Ayağa kalktım. Gelin hanımın yanın- ze kadar deria bir aevgi h1uediy""11D. fu, yahut - bizde olduğu gı'bi - h.aeı 
F{lk bir liltüıı ifleme evi iııfa ettirmek- muşlardır. Kendisini dinledikten sonra ve Bethovenin. birlikte çaldı.klan bir zi- da bir reverans yaptım. ölilm valsine Bu kadar güzel bir msanın duymaması diye tauuımıştır. 
lef'iı:, Anasını mübayaa eylemiş oldu- mesele ile daha yakından alakadar ol- ış· ~-1- eden mı·lyo-'---- m-'-'"m· .,. ....... _ lınkAnı var mı'7 t l d • .__ -

b··a· faf ma .... ını dinle..1:L Dün. - 1-- *'eıninin ""-'""- IlliUCCl t!!L"'lS .......... • Bir taraftan da ey e~n i~ a.a-tumuz bir p.rap fabrikuull da yapaca- mamız gayet ta ll ır. -~ . w..L ~o.u;u· iU . b ,.. __ ,_ 1 n- . ti w · derecede aydın ~· ~-···- •yo 

Mubarriıimi%., inhisarların Ege bölge- Uc; sanat dehhı ora.da da aynı kudretle na en de katıldım. \.Al:lu.ı:ı meıeğin g{l- - .......... nzıye 1 
- kıskançlık1a kan~k •evgi51, yavrutana• 

im. · urd 1 i h-"'-'<- edi -•~lrJ-.!-.le- zel vücudu kollarım arasında o kadar lattım. k b-LaJ k L hb · Ar. t ibi lanir mıntakamıdan satm. almakta sinden mUbayaa eylediği h a incire- crayı UAu.ıı:.ı yor ve gen~ı.ua . . .. 1 kız ı bana. arşı an ı muna etı 1S ot gı en 
b d edi ki enerji ile sanatlarmııı en yübek ~r- mesuttu ki ldeta benimle evlenlyonnuş - Mata Harri. guze • föy e · bü·.m. tabiat alimlerine ilham vermiş vo 

olduğumuz maddeler Uzerinde, bu seya- rin bu sene de mü ayaasma .~vam - :uu ha- "b· b' hali dL Sanki keğ' · esinl Şu anda temaslarını seni bi~ mi allka- 7 ...,,. 
la.atimden istifade ederek umum! bir tet- lip edilmiyeceğin.i ve bu mubayaanın terini veriyorlardı. Her kes hu Uillll gı 1 ır var er ını, ~ • . . leyleğin senası üzerine sayfalar yazı1ma• 
lcik. yaptım. kooperatifleşme hareketine kuvvet ver- va içinde k.en.d.isinden geçmişti. . u~utmuştu. Mata Ha:rt cidden b.U~nk 1~· Hiç bır şey h.iuetmlyor sına ııebep olm~tur.. Bizde de rahmetli 

''""'""-"- elerln b kt ğı mek için kooperatifler birliği vasıtasiyle Işte bu anda, cennetin en güzel ve sı- bu- maharetle dansediyor ve Panslila- musunuz. . . tarihçi Ahmet Refı'k hocanın da Kartal-
.Lu~wau.u geçen sen ıra ı L· ı· k.. · d d · b. ::1..J\- t ba ası rin tanıdığı dansöz kll:, inceli~yle umu- - Maalesef hayır. Hiç hır feY.... • • 

. .. . . . yapılıp yapılamıyacağma dair bir sual 1Jır ı oşesın e erın ır .SUAuue v. m1 -'"'ka !bedi d K lim . bt' _ _ Insanlar ne kadar çok agvladılar. dakı leylekten ilham alarak Çallıname• 
stok rruktarı 1939 tutlin pıyasasına tesır ..1-'-- tur esti Müzik durmuş melekler birer ke- aut yı ce yor u. e enın ıı , !_ .ı '-!-L-- d v b·~ bT 
.. &-.: k d ecede azdır OzUmiln ge- o.ıuıtıı sormuş • . . , tun" _;ı. __ sı··~e ...,._,,ttum. Bu ~---n, eo~: ne k,a..1-- '"Ok andılar. ölüm mez. sınue ~......., mısıa yaz ıgmı ta u ı ır .. 
-.uıyece er . · . . B. Raif Karadeniz tereddüd eb:neden nara çekilmişlerdi. Ne oluyordu acaba? nıan.a ;yı ~.. ua= ~ı.u. ıaı- • 
çeo ~ stok miktarı ehemmıyetsiJ: B'ırden ortalığı parlak bir ziya, göz- yevmi ~re kadar devamını temen- bahasına sürilklediği.ıı insanlar bile seni mi%. . 
dereeededır. Hattl hiç denecek mesabe- §U cevabı vermiştir: leri kam:ı<>tu'an bir ı<>ık gelinle güveyi- ni ediyordum. Mata Harrinin beni mest hayırla anıyorlardı. Mata Harri. dotru Fakat leylekten eeleo ilham en -ziyade 
dedir: lıtdrde:n.se hiç stok voktu.r - cHer sene olauğu gı"bi bu sene de .,. ...,. eden .... .,·mı· kula,_1 ___ ;ıı_ IL•-ettim. üivle.. Dünyalar Aleminde iken 1..:- mi peklik ~it.enler üurin.e tesir etmit ve ltu 

• ' - . '. Ub .ı. ed ~·miz U he- nin geli"'lerini seyrettik. ölüm meleği --.. JUC&r.umı.a .ı:wR> ~; ~ 
lnhlurlar, her sene olmahsuladugu gıbı 1939 m ayaaya ~evam e .. "'51 ş p egvildi·. • _ Ne oii7 .,.1 dansediyorsunuz, arka- sevm~? ı:e.it .-rlarca sürmiiftür. $mdi de dtvam 

sizdir. Mübayaa şekilleri O.Zerinde he- 0 - d 
ydmda da ihtiyacı olan . tı aatın _ Ge,ı·yorlar, dedi. d:ıt:: Durdu. dilşündü. Uzak bir hayali arar etmediiini hiç kllme temin e emez. 

nilz almm~ bir k.ararmuz yoktur. Fwt ı --:<" 

alacaktır. kooperatifleri himaye edici bir sistem _ Kim? - Teşekkür ederim iltifatınıza... in- gibi durgımla~tı ıve söyledi: Bu kadar büyük ve kunretli tesir ,,..., 
Uaınmun\1% bulund.uğu tızere, inhi- takibine çalışacağı.mu: da muhakk.aJdır..> _ Mata Harri ile matmazel doktor. sanın diişündiiklerini ne kadar eyi hi,_ - Hakikati ararsan, sevmift,lm., arka- pan ilham. pekliğe kaqıı tatbik edilen 

.arlar kendi ihtiyaçlarım tedarik etmek Son bir sual olarak Tuzla memtaha- _ Fakat bunların ikisi de kadın. sediyorsunuz. Ben de size aynı şeyi söy- cial.- Hem de içli bir aşkla 9eVl!liJtim. tenkiye .alünün icahına ~ep olmuttur. 
için pl,uanm dü.şiik Dmanını bekle- \arının daha mfitekamil bir şekle konul- _ Dünyada iken öyledir. Ahiretler liyecektim. Sözlerimin sanatınız önünde Dünyalar il.eminde iken benim de kal- fnnn '1tn~iki lidli tmnPlan ~öt'dt.iğü 
ınernekte. ancak mahsulUa piyasa vazi- masınm derpiş edilip edilmediğini soran !leminde ruhlar, ikinci bir tasnife ayrı- pek sönük kalmasından korkuyordum. bim vardı. Ben de sevmiJtim. Kendi vakit La icadın ancak insan fikrinden 
yeti fena olduğu •ıralarda piyasaya ınü- muharririmlıe B. Raif Karadeniz şu ce- lırlar~ Bu defa matmazel doktor erkek - Siz kimsiniz rica ederim. Size bil- kendimle yalnız kaldığım geceler, kal- çıkmış olduğunu zanneder. Halbuki ten-
dahale ederek nazımlık ro\ünU de oyna- --1-'-- --·ına k"'101"tı. yük bir ehemmiyet veriyorlar, acaba bir biinin, isyan ettiği olurdu. O za:ı:nan va- 1-~-e usu1ünü insanlar leylekten öğren· 

vabı vermiştir: rwuar ""..., - ~ zif h ıuy 
l!l4ktaclır. Bu sene de aynı şekilde hare- ki d - Hayret. demek bu da varmış .. Hal- melek misiniz, yoksa... . em, er şeye hakim olarak; m:•lerdir. Bu haberi veren hekim olnu-
ket olunacaktır. - cBugün Tuzlada · tesisat~ göz en Sevmiy ksin. b hakkın .., 

geçtrdim. Gördüklerim beni cidden mü- buki zaval!ı insanlar neler, neler düşü- - Hayır, ben ahiretler Aleminin malı - ece senin una vım biri olsavdı belki inanmam20k mthn· 
Türk tilttin IJmlted §irketiııln lrmir- tebassis etmiştir. Suyu t.ebahhür ettire- nüyorlar. Dünyalar aleminde birleşeml- değilim. Henüz insanlar alemi içinde ya- yok;u;~k~=~runı d~şU~, ~en~ dilşfuı kün olurdu. Fakat insanların tenkiye yap

deki faaliyeti geçmiş senelerde olduğu rek tuz istihsaliyle memlekete bir gelir yenlerin ahirette oirle,mek: imkfilıını şıyorum. Buraya muvakkaten geldim. ve e b yap, . :~di ~:alan mayı leylekten öğrendiklerini sövliven, 
gibi bıı sene de şüphesiz ki devam ede- kaynağı temin eylemek çok hoş bir ne- bulacaklarına kanidirler. Vazüem bitmek ti.zere, bir ar 1!0nra dün- dalBdaza.n aşımıln yıl de ~ğı.d' N ~ 1 en blivült hekimlerden bergamalı Gali~ 

kt1r yalar ~lemm· e avdet edecegıınw• . ığım zaman anm a Ol. u. eıl5im e b ak ce · ticedir. Bu mevzuu azami derecede in- - Kim bilir, belki de bu da mfimkün d 1 nos otduğu için bu ha ere inanmam 
r_ı..:---lar ·dar . 1939 • _ Nasıl dünyalar Alemine mi avdet ciddi surette müca e e ettim. Kendimi 
&UUDıll ı esı senesı anason kişaf ettirmek arzusundayız. olur. Değişmek için, ruh tebeddülü için ' dai . n~l t kabil .degi1dir. 

m.ahsulllnn üb '--lam ...... Y edeceksin.iz benlırile alay etmiyorsun.uz ma yenmıye 'r"'1ş un. 
m ayaaya U4l9 1~~..... e- Bilhassa toplama ve hazulama işleri- ciddi. bir sebep lbım .. Bunu, büyük kud.: ' Bir gün, şefim olan matmazel dokto- Calinosu'l yazd1~n.a göre pe\likten 

Dl rekolte gerek inhlıarların ve gerek n1 makineleştirmek Iazımgeldiği kanaa- ret takdir etmek salahiyetini haizdirler. ya... ra: rahats.ı7:1•k duyan bir adam bir kyleğin 
bususl !millerin ihtiyacını temin edecek tini edindim. Tetkikler yaptıracağım. Daha fazla dinllyemedim. Dünya in- Casus kızın bakıştan gözleri derin bi!' 1 ded B g-afl'aıııiyle Ü•t ü~e d•nizden su alarak 
de-~.a- olup 50-55 •-·-ıı .. .,.,..,. ... _..ı_ sa lar -"'-'-1i b h zek1 a•-iyle -.ıımyorclu. Sözlerimdeki - F'rö ayin Doktor, im. en sev-
~ IUl.t"_,- .... ...,ım.ıa - Tahmil işlerini de süratlendirmek için san mı ısi..ıllr yen u meş ur casus- ~ ~.. al tuld b oTaııına götü•düğüne dikkat eder ve ku-

tm almmaktadır ahr nl dah kınd ·· ciddiyeti kavramı~ gibi konu§tu: mek ha.-rt ığına tıı um. ll'ini seviyo-
• bazı tedbirler alınmasına ihtiyaç vardır.> luk k ama arını a ya an gor- rum ,un bu maTifetini onun ela in.tanlar gibi 

Muharrlrim.i% Bira ve f81'ahın ucuzla- MuhaITirimiz, iki gu .. ndenberi devam mek ic;in, bütün alakamı kendilerine - Anladım, dedi. Şimdi her şeyi an- ~klik ,. .. kmesine hamlederek leylegınw· 
1 Öl 1 h kkı Kim ve ne olduğUnu bilmeden, öğren- ~ 

tılması hakkındaki tetkiklerin neticele- eden mütemadi mesaınm doğurması verdim. Birden, nasıl o1au anhyama- ıyorum. üm me eğinin a varmış.. . ı ·· .. d t ~ tedavi 11&t1Jiirıü kendisinin üz..erind~ t.at· 
ti ve ucuzlatma karannın ne zaman tat- pek tabı·ı olarak yorgunlug·a raıj:men sa- dım. Bütün .. ötler üzerime ....mldi. Mil- 1 Ben hakikaten müstesna mazhariyetle?'- mıydie. uzum gorme en gaye sen cevap 

- "' ...,- · • · bik etmek ~er. Su kadar ki insanın mü-
bik aıevkilne konulabileceğini sorması yın vekı·1:_,_,_ nezake~:~• daha fazla yonlarca melek, hayran hayran beni den birine malik olan bir kimsenin ko\-ıver : . . . 1 --'- -~- L~ 

ilIILU..W ULU ' ı d Zifaf d . . - s~v:nıyeceksın, sevemezsın sen, ~;t o m,, .... :;,ndan. peki~ ceııten ıaoam ~ 
ttzerlne B. Raif Karadeniz şu cevabı ver- suiistimal etmek istemiyerek suallerine tetkik ediyorlar ve aralarında işaretle- arın ayım. gecem e, sızın yam~ "' k , . f i 1 tttfum b ,f, ... tıılvm~ d') l i~ne !!"1<ı sakı 
- 1-' rdir: · tardı mzda bulunmak benim icin kaçmlm~z sonra a · )etin ec 0 ur. ...,,, 
•u.ııe · burada nihayet vermi~, B. Raü Karade- şıyor · ~ Isyan ettim ve: bir lcamm b~~r. Tulumun ice~:m su 

- cBiranm ucuzlatılması mukarrer- nize teşekkürlerini bildirerek yanından Acaba bu, neden böyle idi, benden ne bir fırsattır. Ama, ben sizin yerinizd:? 
dır. Bira 31 Temmuzdan itibaren inhi- 3yrılmıştır. istiyorlardı?. olsarıı, katiyen böyle bir maceraya atıl· - Nihayet ben de bir insanım, de- ile doldurur. Sonra ne yapbğmı ta.bit talı-

d K 1_ ki b ·mı .......... dim. min edersiniz. 
tarların malı olacaktır. Halen Biradan * Asıl ganôi, bendeki değişiklikti. Bl:- maktz ım. or ... ~nm, ,ksenı e ..... "'"$- _ Insan mı, 

0 
belki de .-ncukluk ,.,._ 

alınmakta olan inhisar resmi litrede 13 denbire Mata Harriye Asık olmuştum. ma an muztanp oıaca ınız. r ::s- Sr~ yanmak ueulü de böyl!'Ce icad 
VEKtLtN D'ONKU TETKİKLERİ , d. ğmda oldu. Şimdi, nefsini milletine ve- ed=1mi!ll o1UT. Zaten !<'T!TlP."antn .....1c1 TUnan-

..... - ... u mu"'tecavı·· olup inhisar resmi hr d b ı ·· ilk inh' Bu da ne demek oluyordu. Daha don- Cevap ver un: .......... ~ .. • - Şe imiz e u unan gumr ve ı- b ren bir makineılen başka bir şey değiJ- ..ıı ~ • • • •- .11- ı-k 
rıin tenzili ise icra vekilleri heyetinin sarlar vekili B. Iıail Karadeniz dün sa- rusu ben de ne olmuştum. Burada raııt- - Sözlerinizden 'bir şey an1ıyamıyo- sın.· caaa a ' " -ın ırı-·- K,, n•1au yapnııya 

lı b 1 k d B b N d t d kın S' YB"""""' t-,;,. ı .... !"1,<ı d•melctir. kararına bağ u unma ta ır. ira i- bah saat 7,30 da pasaport iskelesi önün- ladığım her şey beni alil.kadar edecek rum. e en ısı ırap uyaca ışım. ı-
1 1 d hal b k ~~1.. • 'b' · ve gilzel bir insanı k t Bİ"MEDİ Pf'k1:1c cı-'·""' bir adamın, levt ... ı? ... h1'ka· zim ma ımız o unca er u arann -len bir motörle hareket ederek Çamaltı miydi. Her ,eye ve her kese mi ~.LA ohı- zın gı ı ınce n ° - - .& •• 

istihsaline teşebbüıı edeceğim. tuzlasına vtmiştir. Vekiİe inhisarlar baş caktım? larmda bir saniye geçirmek bütün bir _:--- Tak. İcad ettiö-i şmnP-a usulünü e .. ki za-

Şimcliden hazırladığımız hesaplara gö-- müdiirii B. lbrahim ve gümrük muhafa- Bu sırada tekrar ölüm meleğini ya- ömre bedel değil midir? Bı· r 1ngi1 iz harp man hekim!eri pek bei!encL1tlerind"1ı tu-
re maliyet fiatlerinin de indirilmesi za komutanı refakat etmiştir. nımda buldum. Bana Mata Harriyi ta- - Hakkınız var, belki de öyledir. lumla ve laımısla yapılan o nazik te&avi 
mtlmkUn ohm kısımlar mevcuddur. Vekil saat dokuzda Çamaltı tuzlasına nıttı: Tavrınızla, konuşmanızla hoşuma gidi- • • cihazım, ha<1:a P.'Örmiye r.iderken koltuk-
Kat, ftat, bu hesapların neticesine ve varmış ve tuzla müdUr ve mühendisleri _ 1Jte gelin haıum. decli. Sizinle ta- yorsunuz. Şimdi beni dinleyiniz, sizi bil- gem JSJ lannrn elt•nrJa taşrmıya baııılarlar. f pok-
ic"' vekilleri heyetinin kararma bağlı. tarafından karşılarım.ıştır. B. Raif Kara- nqma)dan derin bir zevk duyacaktır. yük bir hakikatten haberdar edeceğim.. h l rat hekim bile bu cihazı aı.ada ca.da k.uJ. 
dir. Şimıiiden.söyliyebileceğim nokta.şu- deniz ö~leye kadar tuzlada kalarak tuz- Şimdi zifaf merasimiııe ölüm :marşı ile Siz hissediyorsunuz, arzu duyuyorsu- Bir afta aonra ima- lamr ... 

dur ki, bir şişe Birayı memleketin her ladaki büllin müessseleri gezmi,, i~le- başlanacaktır. ölüm v.a1sini beraber ya- nuz. Bundan evvel ahiretler lleminde nrmıza geliyor Falc:;ıt. ona .en büyük oöhreti ttmin 
tarafında 20 kuruştan daha aşağı bir rin çalışmalarını gözden geçirmiş, stok- pacaksUl.lZ. tanıdıklarınız sizi aldatmışlardır. Haki- eden Bıır.,.1ı m .. h'Jr Asklepiyat hdt:im 
fiatle mtmağa imkAn anyacağım. lar hakkında malfunat alınış, tuz istih- itiraz ~tmedim, hayır demedim. Hen kat şudur ki hen ve ahiretler aleminde - BAŞTABAFl 1 İNCi SAHİFEDE - olmustur. Bu bekimb zamanına ıbda.r 

Şaraptan almakta bulunduğumuz in- salat ve ihracatının artması imkanları bu valsi bilmiyorum diyemedim. Esa- yaşıyan hiç kimse hlssedemiyor. Bizim oeklii.te kar~ 11ırm~EHlan ziyade linet ilio--
b t..-ı..kım kt 'l:r:- "h ki de en mükemmeli olmuttur. 

blsar resmi gayet az miktardadır. Maa- üzerinde incelemelerde bulunmuştur. sen bum hakkım da yoktu. Iktidarrm una J.1i1A ız yo ur. nn cı azımm, lan kulJaınldığı h.alde. AskleDivat tırm· 
b g 1; .. · • d aldılar Malaia 0 emisi yakın bir maziye, ebedi h ....... , bunun üzenn· de de maliyet hesap- Vekil. Çamaltında kurulan tm sitesinin uraya e~ınuz e · 0 l kl'v L-- .ıı..:::.:t ....__u ...... ş E A .. k" . 'nd b gavı yanız pe ıge ,.._'f'I " n>"• ıh,,.._ 

larında ve fiati yükselten digver amil- bazı il~velerle daha mükemmel bir hale saat 1S de otelden aynlarak gümrük - Ne dediniz? e tatur un cenaze meruınu c u· -L ·• • ı.._~-•-'-' L---.: L 

S 1 d kl l k .. 1 taııbuI eı..1:~ gib' fi ,..AIJ.11t ~ın ıııaaau.ıuaım """'P'!"'~ 11t.11~ı 
ler de yapılması mümkün olan tenzille- ifrağı için tedbirler alı.mnası hususunda baş müdürlüğüne gelmiş, bütün gümrük - öy e i erim gayet vazıntir ve unma uzere s a g ~ l. - • 1 11• ol k 1 _,~ 

1 '- k b h · d h kik tt' --1· -..l:-~L. Vah.ı- .ıdın' de ,bu g•....;; ile en te9ıir i l?.t': anı lamb•l!~ . .....,.,.~ ri yaparak onu dahi bugünkünden daha Ankaraya dönüşünde direktif verecek- müessese erini, antrepoı..arı gezerc aş epsı e a a ır. ·- ..-.....-. w:a --- icadı olan bu tenkive um1ü bu ~ 
aşa~ bir fiatle satmak mümkün olup tir. müdür B. Seyfiden izahat almıştır. Derin bir hayal sukutuna uğramı~ Maltaya ka.çıruttJ. 

ı:;• heknnclen sonra bütün diinyay.a yJtyıl-
olmadığmı tetkik ettirmekteyim..> Vekil saat 13 te ınotörle Izmire avdet Gümrük muamelelerinin tesril hakkın- tını. Demek bu ince kız, bir makine, hiıı- lngiliz denizcileri lzmirde merasimle 

Muharririmiz şarap ihracatını artır- ederek öğle yemeğini lzmirpalasta husu- daki tetkiklere Izmirde de devam olun- setmiyen, duyıruyan. bir cihazaan iba· karplanacak •e tereflerin.e .aiinrder W'e- mı;:m büvülc türle h-kimi lbni Sina cb 
mak ıve üzil.m rekoltesinin bir kısmını st surette yemiştiT. B. Raif Karadeniz muo::tut". retti. Ben ne yapmıştım. rilecektir. 

_ _ :a::: ha usulü kabul etmdde beraber, ze.i: 
E 
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= = 
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Mahalle •e etrafta görüpte ilanı qk et- müş. Insilcilis utanarak od.anın ;çine kaı;-- - Efendim bir az evvel, Ali Nureddin sahihi bir adam olduğwıd.an. tahmı1a lc.a-
mediii tek bir laz kalmadı. OnUD. için 

1 

ını,. Hizmetçi kızlar kapıyı açmak iste- buraya geldi, eizi aradı, hamamda oldu- ml!IJ beyerunemi-' ve onun yerine, cıimd.i 
kendiniği ondan gizleyiniz sakın ona yü-ı' memi'1er, fakat Nureddin kqlarım çata- ğunuzu söyledik, lakin bizi dinlemedi, \:••Tlandımmız piqto!ll•ı kürük wın ... a' rın 
zünüzü göstermeyiniz. .eainizi i.fittlnne• rak onlara öyle bir biddetle halcnut ki. lnıYlcilisin bulunduğu odaya girdi, biz de eski ve ilk modeli ("ıhn, kocaman mn· 

yirıiz. demiş ltn: da utanan.1t gözlerini kızlar korkarak kapı önünden ç.ekilmitlel' 
1 
o zaman bağıımağa mecbur kaldık. Biz ~yı icad etmiştir. Ondan .sonra aTrupa

önüne eömiş ve: ve yirmi otuz adım geride durarak Ali baiınnea Ali Nureddin odadaa dqan War Ibni Sinanın yaptırdığı 11rıngayı ~Ö· 
- Emrettiğiniz gibl yapanm efendim. Nureddinin ne yapacağını ,görmek iste· fulayıp bçtı, demifler. rememi~lerse de kitaplarında okuduktan 

diye cevap Tennİ§: mişler. Genç, kapıyı açarak odanın içe- Bu sözleri duyunca vezirin bruuı.m tar:fe eöre şırınga ya[>mışlardır. 
- Bu kız için Süleymayiilzininin oğ- men bugün araya götürmeseniz daha - Sultan için alman 1az \>ir gün ko· risine girmiş. lnııildlise: endişesi artmıo. telişlı telaşlı odaya ci- Pekliğe kar!l! tenkiye usulünün. .dah" 

lu Sultan Mebrnetten on bin kese altın al- iyi etmi~ olursunuz. Çünkü hanım lc:ız.ı. naktaki hamamda yıkanmış. Yeni elbise• - Babamın benim için aldığı kız siz rerek orada ayakta duran lnciliae: ~onra her tarafta görr.!üğü w~e:ti ı:.alcl· 
maia razı mı muz} diye eorml!Ş. ihtiyar nuz uzun ve yorucu bir yolcululc.tan eon- 1 lerini giyerek gidip vezirin kansının elini m~iniz} diye ıormU§. il - Kızım ne oldu) diye .orauq. fnd.. latiyJe anlatmıya bunun gibi bir kaç ya• 
daı ra daha henüz bugün buraya vardı. Bir öpmpş. Vezirin le.ansa kıza hayli iltifat lnsilcilis söyliyeceğini §3.ŞJTJJ\lŞ. f ÜS de alnına kadar kızararak: zı bile yetişmez. 

- Madamki bu kızı sultan istiyor. Ba- taraftan yol yorgunluğu bir taraftan da etmiş. Sonra o da h.amama gitmek üzere - Eveti demiş. 1 - Vallahi ıralde hanım. içeriye gene; Bu yirminci asrın başında hile, peklik-
na düşen şey para almamak ve kızı sul- alışmadığı yeni bir muhit ve havaya gi- dışan ~km.t! ve hizmetr:ilmne knı. ken· Ali Nureddin hemen lnsilcili.sin yao•na bir adam girdi, ve hana c:babanun benim ten kurtulmak ve " ~ d:ı.ima 'tt"miz tut· 

tana hediye etmektir. Çok fukara dü!t- ri4i pek lcna tesir etmiştir. Kendisini on disi gelinceye kadar dışan bırakmama· koşarak onu kollarının ara51na almış. in- İçin aldığı kız siz misiniz?• diye aordu, mak için, her gÜn te- -:ve yapmayı her· 
memiş olsaydım bunu memnuniyetle ya- gün burada, kendi konağınızda alakoyar- lannı tenbih etmiş. siJcilis de kollarını onun boğazına dola- ben de faftTdım, ne cevat> verecegımı ke9C tavsiye .:den h~kimler bulunurdu. 

pardım. fakat paraya ihtiyacım olduğu da, istirahat ettikten sonra giydirip kuşa- Kınn adı (fn11ilcilis) imiş. Hanım ha- mış. Biribirlgrini cJudaklarmdan uzun bitmedim, <evet> dedim. Hemen yanı- Bereket ıırersin ki. bövle her gün tenlı:i
için teklif ettiğiniz on bin kese altın1 ka- tarak saraya götürürseniz, her halde siz- mama gittı1cten bir müddet sonra vezi- uzun öpmiişler. I...ak.m Ali Nureddiııin ma geldi, beni kollannın arasına aldı, ye yapmanın pekliği daha ;ziyade yerle,.. 
bul etmek mecburiyetindeyim. Bu suretle den daha ziyade memnun olur. rin oğlu Nureddin gelmiş. Annesini gör· odaya girdikten sonra çikmakta Recik- üç kerre öptü. Yüreğimi, ruhumu aşkıy- Lird;ğini, bağıuaklara biishiitiin -tenhe.llik 
§U ihtiyar YaJJmda namerde muhtaç ol- Vezir başını eğmiş. Tc dellal başının mek istemiş. Hanımın hamama gittiğini diğini gören hizmetçi kızlar dışanda ba- le doldınduktan sonra odadan c;ıktı git- vermediğin ', h:J.ğır~ ·l;uı t ı.hris .e.derek 
mamııı olurum, cevabını vermis. söylediklerinin doğruluğunu kabul et-1 haber vermişler. Odanm i~inden Nured- ğırıp çağırmağa ba~lamışlar. Ali Nured- ti. diye cevap vermiş. kanı tem.iz)emeğe değil, mikroplann ka-

Vezir hizmetçilerini çağırmı,. On bin miş, kızı konağında ayn bir dairede ala- dinin sesini duyan lnsilcilis kendi kendi- din kızların feryadıru işitince fena halde Kızın bu cevabı üzerine vezirin karı· na karlflllasına daha iyi yol açacağını ar-

kese altını getirip ihtiyara teslim etmit- koymuş. ne «herkesin methede ede bitiremediği. koTkmut. hemen odadan dışarı fırlıyarak sı, ağlamağa, saçlanru yolmağa bac;lamlJ. tık herkes öğrenmi~. 
ler, ihtiyar duaJar ede ede kalkıp gitmi~. Vezir Elfaz1ının yetişkin, delikanlı bir ve bahasının da herkese ilanı aşk ettiği· koca konağın dolambaçlı geçitleri ara• cAh, şimdi ne yapacağız?> diye dövün- Teıikiy.c :r.a,pmak gene lazım olabilir 

ihtiyar gittikten sonra dellal baı11 ve- oğlu varmış. Bu gencin, cesur. mert, ve ni söylediği bu Nureddin acaba ne biçim smda kaybolmuş. Hamamın soğukluğun- müş, konak içinde vakayı duyan herkes ve yerine göre biiy.ük fayda ıırerir. Şaka-

zire dönerek: alim bir çocukmuş. Vezir sultan ;çin sa- bir gençtir?> diye meraka tlüımüş. Kapı- da dinlenen vezirin hannnı hizmetçilerin müteessir olınllf. Çünkü vezir pek doğru dar ki onun lüzıununu ancak hekim göa-
- Müsaadenizle size bir ~ey söylemek tın aldığı cariyeyi konaktaki dairesine nın perdelerini aralıyarak başını ve ger• feryadını işitince ürkmi.İf, yan giyinmiş, ve namuslu bir adamrnıt- Bu kabahati terebilir: faydası da ancak o vakit görü--

istiyorum 1 diye izin istemiş. Vezir Elfa- götürürken: danını uzatmış. Ali Nureddin perde yan çıplak bir halde oda.sına lcoşmu4. işliyen :kim oluna olsun tecziyeden ge- lür. 



BİZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ Koku mizacın 
ifadesidir 

-.er-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN -272- En çok kullanılan 
yüz maskelerı 

-*-

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

Başvekilin planı Ya.zan: ECZACI KEM,4I.. K.AKTA.Ş 

-12-

cünbiişlii bir ziyafette 
Velidi kendisine 

Hükümdar Kabua 
Maaır efrafı önünde 

vezir yaptığını 
imparatorun elinden Sebaıtiyano ve 

Hırıstidinin tevkif ve imhaaı emrini 
koparmağa çalıfı yordu 

Müıterilerimizden lbramim imzalı nük
tedan bir arkadll§tan bir mektup aldım. 
Bundan evvel yudığun koku etrafında 
dolap.n hu arkadaşın istediğini yerine ae· 

tinnek için ıu aabrları yazıyorum. Ku1alc., 

ilan etmişti 

Adı Umran olan bu adam. Beni lorail ı v• aaraya ırötürdiilderi luzlannm arkaaın
tayleoinden idL Velide Beni Israilin Mı- 1 dan ırözy&§I dökmekten b..,U bir ıey 
11rda ve M111rlılar elinden neler çektiğini yapamadılar. 

Makiyajdan hahaeden yazılanmızdan 
bir çoiunda kadın giil:elliiini bozan hao
talılı:lardan bahaetmiftik. F alı:at bann eıı 
ııhhatll kadında bile, yılların teoiriyle cil
din ırüzelliği yavaı yavaı bozulabilir. 

Doktor A. Kamel :insani .. lıte bu 
meçhul.• isimli kitabında cihtiyarlık ha
yat ahenginin daha ağır yürümeoinden 

Ueri ırelir.• diyor. 

Ayni ırece ... 
Yeni imparatoriçe. imparator Leonun 

odaaında ve onunla. bil§ hll§a maaa baıın· 
da prap yuvarlıyordu. 

Mavi ırözlü kadının halatlarında bu 
gece baıka bir mana vardı. 

Arasıra kralın odasından dıprı çıkı

yor ve tekrar girdiği zaman İse imparator 

Leona kaqı olan iltifatla.tını •ıklaıtırı· 

1ordu. 
Eğer sadece zevkine ve kad.m& diif· 

kün olan genç imparator ela İmparatoriçe 
gibi odasından çıkmıt veya kansı nereye 

gidiyor diye merak ederek p"'ine düf'" 
müt olsaydı mavi gözlü kadının büyiik 

sofada bir adamla bulu,ıuğunu ve onun• 
la gizli gizli göriiftüğünü görürdü. 

Hele •on çık11ında bu adamın İmpara
toriçenin eline bir de kiğıt sıkıştırdığını 

göneydi muhakkak büyük ve feci bir kıo
kançlık sahnesi yarabrdı. Ve hakkı da 
vardı. 

Çün.lı:ü hu adam uzun zaman mavi 

ııö:r:lü kadının lfıla Ye dostu olan ve •İm· 
di de Bi:r:ansm başvekili bulunan Tota
rutL 

Ne istiyordu? 
Her halde bu geceki 11kı temaslar bir 

ıevgi, bir aık tezahürü değildi. 

Bunu baıvekilin mavi gözlüye aöyle
diği ıon ıözlerden anlıyahiliriz. 

T otaras, imparatoriçenin eline k&ğıdı 

tutuftururken şöyle söylemişti: 

- Braino ... işte bütün emellerine nail 

oldun .. Fakat saltanatta sen de ben de 
tehlikesiz ya,amalı:lığımız İçin Sebastiya
no ve Hıristidi denilen iki kioinin ele vÜ· 
cutlarının ortadan kalkması 18.zım... Bu 
adamların ne kadar tehlikeli olduklannı 
oen benden daha iyi bilinıin.. Herifleri 

ele geçiremedik.. Ben Bizansta çok geniş 
bir arqbrm.a yaptınnağa karar verdim. 
Bunun için de yarın oabah Bizanstan kim

aenin çılı:ınamaaı için bütün our lı:apılan

na emir Yereceğim. Ancalı: gerek Sebaıı

tiyanoyu ve gerek Hıristidiyi bulduğu

muz yerde tevkif etmek için imparato
run emri lizım. işte emir... Bu emri bu 
gece muhakkak Leona imzalat... Bütün 
zekanı aarfet. .• 

Mavi gözlü kadın, kendisine olan hll
yük itimadı ile cevap Yerdi: 

- Kolay .. Yarın eabah istediğin emri 
alının ... Falı:at oen buralarda fazla dUT

ma .. Olabilir ki İmparator dıtan çıkar Ye· 
ya uzun müddet haremde kalmıı olmalı:
lığın dikkati çeker. Müsterih ol.. Sabah· 

·····4···································· DJRIMDE DOORU YOOO: 
LU OÖS'J'EREN BILaJ.~ 
DIR.. : 
Sevgili çocuklar •• 

• . 
• • • 

Okumaya hevesli, fakat kitap ala- S 
nuyacak kardeşleriniz için okudu-: 

• ğunuz mektep kitaplannı çocuk: 
S Esirgeme kurumuna verir;eniz Bil-: 
S gili arkadaşlannm çoğaltmış olur-= 
• • :sunuz.. ; 

leyin istediğin emri ııana yollıyacağım. 
Mavi gözlü bunları söyledikten oonra 

İ>ll§vekilden ayn)dı ve imparatorun oda-
ama girdi. 

T otaras da oradan uzaklll§tL 
Sofa ... Ortada büyük masanın üzerin· 

de yanan yedi kollu pmdanın ziyası için
de ve tenha kaldL 

Bu tenhalık kısa sürdü. 
imparatoriçenin odasına gid.en kori .. 

dorun kapısındaki kalın perdeler birden 

göz. burun, leua ve zi.ika d.iye he,e ayır· 

dığımız duygular içinde ruha bedia ıer
pen, çok hassas ve çok zarif tesirler hı· 

rakan, ouur ve hayal yaratan hiç fÜphe 

yoktur ki güzel kokudur. Kokular ruhta 
teıir1er yarattığına göre in.san mizacına 

uygun gelmesi gerek.tir. Mesela menekşe 
sert bir kokudur, hırçın mizaçlara çok iyi 
intibak eder. Yasemin hiç le öyle değil
dir, onun yumutak lı:okuau sak.in insanlar
ca çok mahbuldür. Ful. zambak ve ley· 
18.k ıert olursa k&nh insanları hiç mem· 

hep o anlatmışh. Mezarlık sarayında tek Beni lsrail kihinleri, Beni lorail halkı-
bir Beni lsrail kızının bulunmama11 yine na: 
bu Umran sayesinde idi. Çünkü o bu - Sabrediniz, tahammül ediniz. di. 

mazlum halkın yegane varlığını tetkil ynrlardı. Cenabı hakkın nihayet bizler. 
eden (namua) mefhumuna ne kadar bağ- ar.ıyacağı, bütün kavmimizi bu belalardar 
lı olduğunu dili döndüğü kadar Velide kurtaracak adamı göndereceği zaman 
anlatmışh. yaklaşmaktadır. Ne mutlu o İnsanlara ki 

Yine bu mezarlık ıarayında Beni la.. hu adamın gilnünü göreceklerdir. 

* 

Hakikaten insan vücudunda tegaddi 

"\etİceai olarak mütemadiyen husule g&

!en ihtirak yaş ilerledikçe yavaşlar. ve m .. 
lıayet insan aldığı gıdayı tamamiyle ,.... 

•camryarak zehirleri vücudunda biriktirir. 

hareket etti. 
Bu perdenin bir kanadı 

kadın çıkb. 

nun etmez. Lenfatilı:leı baygın kokulan albndan bir 
severler. Bay lbrahimin dokunduğu nok-

rail menauplarının yer bulması, mezar .. 

lığa Beni lsrail ölülerinin haçsız gömül
meleri hep bu Umran yüzünden olmuı· 
tu. 

Hük!imdar Kabusun bu alqam verdiğ" 
ve Beni lsrail kızlannm zoraki işti:akil< 
z.ı:nginleştirdiği eğlencenin bir manu· 
vardL Mısır 8.yan ve eşrafının hazır bup 

lunduğu ve Umranın da Velidin yerun
da yer aldığı bu vaziyette Kabuo ayağa 

lcalkml§ ve ıunları söylemişti: 

O vakit kanın dolaıması yavaşlar, de
~inin ölü hücreleri yerine diri hücreler 

':aim olarnamağa başlar. Bir taraftanda 
ieriyi geren adaleler yorırunluktan geY• 
'er ve yü%de kınşılı:lılı:lar baı gÖ•terir. 

Bu kadın... Marina idi. 
Başvekil ile imparatoriçenin bütün söz

lerini duymuştu. 
Marina. Sebastiyanodan ayrıldıktan 

ıonra doğruca saraya gelmiş. arka ka ... 

pıdan ginni§ ... Ve o gece artık cariyeJe .. 

rin hepsinin de nöbetlerini 11avdıkların1 

Recyo söylediği için harem dairesine 

geçmiı. sanki nöbet kendisine gelmiı gibi 
belı:lemeğe hazırlanmışb. 

işte bu sırada idi ki duyduğu ayak 1e1-

leri üzerine perdenin arkasına saklanmak 
için ancak va!Ut bulabilmittl. 

Teoadüf yardım ediyordu. •• 
Marina, daha ilk adımda büyük bir 

sırra valaf olmuştu. 
Bu sır, bugün sarayı ele 

hala Sebastiyanodan ve 
korktuklarını gösteriyordu. 

geçirenlerin 
Hıristididen 

Marinanın timdi yapacağı en büyük 

iş imparatorun böyle bir emri im%a et
mesine mani olmakb. Veyahut ta Sebas-
tİyanoya haber göndermek. 

** imparatoriçe leonun yanına girdiği za· 
man imparatoru boş şarap kadehi elinde 
ve ayakta gördü. 

Leon: 
- Şarap kalmadı gÜzelim ... Dedi. Ben 

•eni ıarap getirecek aanmıştl.fn. 
Mavi gözlü büyük bir İşve ile: 

- Derhal timdi getirtirim .. Dedi. Da
ha henüz kendime cariyeler arasında bir 

oda hizmetçisi intihap etmedim. Hep· 

sini tecrübe ediyorum. Hangisi hem bana 

hem de size iyi hizmet edebilecelı:ııe onu 

seçeceğim. Bunun için emirler verdim. 

H;r gece ayn bir cariye nöbet tutacaktı. 
Anlll§ılan cariyeler bütün nöbetlerini 
oavdılar ki bu gece kimse gelmedi. 

Leon yarım oarboı bir balde: 

- Sen yalnız emret... Dedi. Ben ıa
rayı cariye ile doldurayım. 

Mavi gözlü kollanru imparatorun boy
nuna doladı: 

- Hayır ... Dedi. Ben seni kendimden 
bile kıskanıyorum. Öyle bir çok cariyeyi 

karşına çıkaramam .. Amma hem benim 

ta kolculann mizaçtaki m8.nalarıdır. Son· 

radan kokusu çıkar demekte. gizli tutu-
lan kabahatin meydana çıkıımın ifadesi 
vardır. 

Sarımsağı gelin etmişlc kırk gün son· 

ra kokusu çLkml§ aözü koku lehine bir 

Umran, Velid zenginleştikçe itibarı 
artmı~ ve Hamandan sonra Velid.in en 

emin.. En ıadılc adamı olmuştu, 
Onun bu itibar ve nüfuzu Beni lsrai1 

tavlası içinde de malum olduiundan Mı
~ırlılann z-ulüm ve tazyiki altında inliyen 

Y akup evlatları Umrandan çok yardun 
söz olmıyor, kavun değil ki lı:oklaym an- umuyorlardı. 

lamak mümkün olsun demektede koku * 

- Ey Mısır büyükleri... Vezirim Ha
tunun ölümü ile açık kalan yere en aziz 

dostum ve baş musahibim V elidi tayir 
ettim. Velid, bundan sonra Mısırın bil. 
kimidir. Onun her aazU benjm emrim ka· 

dar katidir. Bu akıam!U eğlenceyi de yİ· 
ne onun şerefine veriyorum. 

zarif bir manaya geliyor. etraftan koku 

aldı denilince. gizli kapaklı her ne varsa 
gezdi anladı duyg· 1

'\ ... 'beliriyor manasına 

gelir. Koku mecazda çok mana ifade et• 
mit, giizel koku daima şuur ve hayal ya· 
ratnu~br. Fena koku da daima ikrah ve 

nefretin 1'.endisi. olmuştur. Şu kadannı 

IJÖylemek isterim ki beş hasmımızı vücu· 

dumuza kabul eden gö:r:, burun kulak . 
dil olması gibi beş uzvumuzd9.n en zarifi. 

en kibarı vözdür. Göz elbet burundaı-. 

rok daha güzel. cok daha cavp cok da
ha zarif ve na::!iftir. Burun ve kulal.;: ..... ö .. 
?:Ün yanında cok b .. baye.nı kalırlar. Dilif' 

madd1 varlığıyle ağızdan ç1kı~ında bir i.,~ 
tihza vardır maneviyatırtl ... &f"hh~r hi

0

• 

te~ir yaph~ı kadar, tJİİr ve eherk söyler. 
kaba ve blabalılı: ağızda da dil her şeyi 
'llPhvetmi"tir. 

Lemisde nezih bir şiir varken bba 
temasta odun •ertli~i duyulur. Aziz dos· 
tumuz bay Ibrahimin isteğini tamamla
mak için mevzuu sağa eola çevirdik, ko
kudan, koku.,un kokusundan orda bize 
mektubiyle dostluk kokusu getiren bay 
~brahimin ı:tahsın1 ırözümün önüne getire· 

miyorum, bu bir dost için bir nevi duy· 

'"'Usuzluk gibi bir şey oluyor. Kendilerine 

•Üje ettikleri koku etrafında yeni kokular 

'\Unmak üzere 

volluyoruın. 

bekliyorum ve saygılar ____ , __ _ 
Varşova görüşmeleri 

Hükümdar Kabua, V elitle görüımelı:le 
kendi kuyusunu kendi elile kum11 .. Mı
sırlıların bll§ına ve kendi yerine Veli
din geçmesi daha kendi aağlığında bu ne 
old.uğu belirsiz serseriye verdiği. geniş 

.alabiyetle temin etmişti. Fakat Kabusun, 
!arkında olmadan yapbğı. daha büyiik 

bir şey vardı. O da Velidi Beni lsrail düı
man1 yapmasL .. 

Bu ak~amki eğlencenin yeg8.r• husu· 

siyeti, sarayın harem dairesinde de~il.. 

~elamlık kısmında olmasıydı. Kabus, 

kendi haremine çok kıskanç olduğundan 
ve aynı zamanda Mısırın eşraf ve iyanını 

di.vet rttiği bu sulı v~ i~kili eğlencenin 

kadınlı olmasını a~'.!:u ettiğinden sırf bu 
"eceye mah,us olmak üzere iki yüz Beni 

l•rail kızının evlerinden icap ederse zor· 

l~ alınarak saraya getirilmesi için emir 
venni~ti. 

iffetlerine düşkün olan Beni lsrail hal
kı namuslanna da ve böyle cebirle el atıl
ması kar~ısında derin bir elem duydular. 
F1'kat Mısırlı ve elleri balta!ı askerlerin, 

ev1erinin harimine kadar girerek aldLklan 

Kabusun bu kararı Mısır ayan ve etraf• 
tarafından alkışlarla karşılanırken Velid 
arkadll§ı Hamanın kulağına eğilmiı: 

- ikinci basamağa da çıktık. 
Demişti. 

Mezarlık kahyası olan ve Beni lsrail 
taifesinin ileri gelenlerinden bulunan 

Umran ioe bir kötede iffetlerinin kurbar 
edileceği aaati boynu bükük belı:liyen 

arkalarına cümbüş libasları geçirilmiş Be~ 

ni lsrail kızlarından birine yak.lqmış ve 
şunları söylemişti: 

- Korkmayın artık... Velidin vezir 
olması kavmimiz için fellket değil. ıaa· 
det ve beşarettir. 

Sevinin. Vezir Velidin ferefine veri

len bu geceki ziyafeti neşenizle canlandı· 

rın. Çünkü bu adam belki de lı:itaplarunı
zın yazdığı, kihinlerimizin aöylediği, yıl
dızların haber verdiği büyük kurtarıcı-

mız olacaktır. 

··BtrMEDI-· 

Bağcılar indinde en muteber ve mergub 

LEDERER 
Ve 

Her bayan yüzünde ilk çizgiyi görllr 
~örmez uzun uzadıya d.üşünmeli, fakat 

meyus olmamalıdır. Çünkü ilk çizginin 

'uhurunu geciktirmek. hattil. ilk çizıridea 
1onra hll§kalannın meydana çıkmaoma 
'ftanl olmak tamamiyle elinizdedir. 

Evvel& elektrik maskesinden bahM-
1elim: Bu usul tamamiyle tıbbidir. Ve 
"l.ncak kadın giizelliği mütahıuıata1 bir 
ioktor tarafından yapılabilir. Fakat te
,jri çok katidir. Üzerinden hayli zamu 

1eçmiş buruıuklulı:lar bile elektrik m ... 
kesiyle zaı1 ohu. 

Kendi kendinize tatbiki mümkün ol
mıyan bu maskenin teferrüatından balı
'etmiyeceğiz. Yalnız kısa dalgalı elektn1c 
:ereyanlarile yapılan bu tedavinin ada-
1eleri sertleştirdiğini ve eli.stikiyetini art .. 

hrdığını ve yüzün tamamiyle gençliğini 

'ade ettiğini işaret edeceğiz. 

Kadınların kendi kendilerine yapabl· 

l•cekleri maskelerin tesiri bu kadar lı:at'f 
deirildir. Fakat faydaları inkar edilemez. 
bu maskelerin yapılacağı <patlan ma .. 

cunlar, her yerde bulunur. Bunları ha'ZU' 

olarak alır ve kullanırsınız Fakat kullan
madan evvel bir takım noktaların bilin

mesi şarttır. 

Evvela maskeyi sürmeden evvel yÜzlin 

derisini tamamiyle temizlemelidir. Pab 
tahta bir sıpatülle alttan başlamak .. rlİ7· 
le yüze sürmelidir. Pat sürüldükten aon
ra yüz adalelerini iatirahat ~ttinnek için 
hareketsiz olarak durmalı, bilhasaa hlç 
konuşmamalı ve yüzde mimik yapmama

lıdır. Vakıa bayanlar için yirmi dalı:;lı:a 

konuşmamak çok güçtür ama, güzellik 

lıabn için buna da her halde katlanırlar. 
Yirmi dakika sonra maskeyi kaldırmak 

için eğer maoke hafif ;,e ıslak pamuk lı:ul
lanılır. Eğer maske daha koyu İoe o n• 
lcit eterle İyi ıslatJmı, pamuk kullanılır, 

Seriinin ifrit kesileceği mevzular çok: 
Meoeli general lronsidein V artovada bu-

Bugün için en çok kullanılan maske 
oatları Ardena, Velva, F ebe! ve Holli-

L E 1 P Z 1 G E R vud patlarıdır. Fakat istiyenler hazır 
lunma91 gibi ... lronıide cdemir böğrü• ')atlar yerine gene kend. yapacakları ma• 

manaoına gelir. Bu isim bütün bir prog- ounlan da kullanabilirler. Bunlardan bir 

ramdır. Bu general denizaşın lngiliz kuv... M ki b "' t J kaç tanesinin nasıl hazırlandığını izah 
vetleri umumi müfettişi olmazdan evvel ar 1 a g p o asa arı ediyoruz. 

Cebelüttank kayasını, alınmaz bir kale Bal maskesi - T o:r: halinde taP 1 
hem •enin işini görecek emin bir tanesi haline getiren Cebelütıank valisi değil Hükümetimizin tayin ve tesbit eylediği yeni fonnül dahilinde geti- gram. Bal 40 gram. Arpa nişastası J ZS 
olursa o zaman kıskanmam. miydı'' 'febil B" b 

' n en yegane potasdır. Bu sene gelen varillerin kapaklan üzerinde gram. ır yumurtanın eyazı. 
imparatoriçe, avucu içinde tuttuğu kil.- General lronside Lehçe konuşur. Ta- (1!!39/7S%) markası vardır. Dü!kün dereceli ve eski mallardan ka- Bu maakenin yiizde çok durma.. .. !a-

ğıdı imzalatmak için Leonun daha bir nenberg muharebes:ne ait yaptığı tetkik- ç:.runak İstiyenler varillerin üzerindeki (1939/7 5%) markasına dik- zımdır. Kuru ciltler için çok faydalıdır. 
hayli içme•ini beklemek liı.zım geleceğini ler de onun şarkı çok güzel anladığını 'mt etmelidirler. Yumurta maskesi_ 3 yumurtanın be-

düşündü. Bir cariye çağırmalı: için oda- İspat eder. Onun için, Varşova konuşma- UJl.fUMf ACENTE ya:r:ıru 15 gram zeytinyağı İçerisinde çar-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dan tekrar çıkh.... İ ları kolay ve semereli olacaktır. S. 5 26• 2B. 30 Sabri Süleymanoviç pınız. Sonnı içerisine 20 gram gülsuJU 

--=:- _:_:~frM.E~-~~ ----- p~--.~~------7??:!:?>>7W'IY/'/7'77/~---~-~-C//.YT/7:!:!!...7._?-7"77! =ti.ve ed.iniz. Kuvvetle çalkalayınız. Çal· 
....-r////TLZT"/"//7:Z::r-LZ7.//LT/r/L7L//////Y///~'l///A "Z/.///L/./:L/1 mek .. Sonra bize karşı daha büyük bir mak istiyor.. !hükümdarı olarak tanıyor ve size şu kaladılı:tan sonra da 1 O gram alümnol 

DEMiR MASKE zulüm ve tazyik politikası takip etmek, 1 . Siz ve mezhepda~larınız Fransarun ha- 5.nda sadakat ve itaat yemini ediyorum .. ilô.ve ederek lı:oyul&Jbrınız. 
bu zulmünüzil mazur göstermek için de 1 kikl ve meşru kralı olan beni milclafaa Moru;enyör Lui elini papaza uzattı. Bu m88ke yağlı ciltler için çok fayda-
bizim ihanetimizi ileri silrmek sevdasını etmek ister misiniz?. Bütün hukukunu- Protestan papazı bu elin üzerine hür- 1ıdır. Yağları eritir. cildi gerginleştirir, 
gildi!yorsunuz.. 1 zu iade edeceğim .. Biltün protestanlara 

1 

metkAr bir buse kondurdu., Gençlik maskesi _ Buruşu.lı:lan izale 

Büyük tarih ve 
(/KıNCI 

-S 

macera romanı 
KISIM) 

- Hayır .. Hayır.. Ben on dördilncü 1 Fransada serbest hayat bahşedeceği.m... - Şimdi, dedi, size pli.rumı da söyli- i~in çok müe .. irdir. 
Lui değilim.. Ben de sizin gibi sarayın Vatanlarından firar etmiş olanlar avdet' yeyim .. Bu p!Anın muvaffakıyeti tama- Bu maokeyi hazırlamalı: için bir ha. 
entrikasına hedef olmuş bir kurbanım.. , edebilecekler.. 1 men size bağlıdır. Evvela bir sual sora- vanda bet gram zamkı iyice dövünllz.. 
S~i '.'.'elalan, ~~pheye düşüren ben On Pa"'.'z, Demir Mask~ söyledikçe bil- ı yım... Pr~testanların ellerinde bulunan Bir taraftan içerisine 80 gram gül1117'1o 
dorduncü Lw ile olan şayanı hayret yük hır dıkkatle dinliyor ve hayretten kuvvetlen ne kadanlır? t o gram ilave ediniz. 
milşabebetimdir. Sizin kral diye kabul hayrete düşüyordu. Nihayet : - Kuvvetlerimiz çoktur .. Fakat maa- y·· .. b cih 

1 
• h -L--

tr· · . k' be . kard . dir F Ah D' mırıld dı Ah B .. 1 f b da"''-·· uzun uruşan et erme er -e ıgınız ımse rum eşım .. a- --: .. ıye an .. ... u soy- ese oraya uraya :;.....uytır. bir fır ile b lı:o ma 'den aüriinllz. 
- Ben yalnız Allabtan korkanın. adım geri çekildi.. kat o babam on üçüncil Luinln meşru,ledikleriniz kaşki hakikat olsa.. Marki dö Luvuvarun her tarafa sal- V .:ı,, . uılık yu il ~ 
- T elı:liflerimi ister kabul ediniz ister Monsenyör Lui acı acı güldi! : o~lu değildir. O bir ihanetin mahsulil- - Ya size bunlann doğruluğunu is- dırdığ: kuvvetlerin tazyiki altında birer e sa eyın :. e Y yuuz. 

etmeyiniz. fakat neticede öğreneceğiniz - Görüyorum, anlıyorum, dedi .. Be- dur .. Kraliçeyi iğfal eden bir nazırla 
1 
pat edersem .. Beni dinleyiniz .. Size bil- köşey~ sinmişlerdir. • • 

oırrı fq etmiyeceğinize dair yemin eder- ni bir deli veya bir küstah tetakki edi- kr~içe An Dotrişin milnasebetl~rindenltiln hayatımı anlatayım.. - En ziyade hangi m.ıntakada fazla Danzıgdekı 
misini%}. yorsunuz.. d~gmuştur. Yine bu nazırın entrikasiyle, -:'e Monsenyör Lui gayet kısa olarak taraftarlarınız var? " • • 

_ Bu sırrı öğrenmekliğimde ne fay· - Hayır •• Deli veya küstah değil .. Da- pıç çocuk benim yerime tahta, saltanatalbütün hayatını, Kont Dö Brevanın şa- - Her tarafta .. Fakat bilhas.sa Bearn, Alman furıatferı! 
dam olacak? ha kötllsil.. . . çıkmıştır . .V.e. piç kral olarak Fr~ tosund.~n. ~ Margarit adasına kadar Laugedok, ı:ıva1'.', .Angwnva ve ~er- Danzig gizliden gizliye boyuna ~lll-

- 8 .... k b' f d 1 le. Ç .. 1ı:·· - Ne demek istiyorsunuz? başına geçırilirken o saltanatın hakikl velolan butün elim macerasını hiç bir şeyi de .. Maamafih bütiln ormanlar zulüm- !anıyor. Lehliler Al d rbeet 
b ~yu . .'.r ay .anız .

0

.aca. d uln u - Şunu demek istiyorum ki siz Fran- meşru sahibi de tabiatin her iki kardeşe gizlemeden anlattı .. Hattil. bu arada İvo- den kaçan ve intikam almağa ahdeden şebire Ha mverd ".1fanyo. akan.~ 
n u me7."~bın'.'ı.n. s~lamet'.nı, dın a§ an- sa kralı On dördüncil Luisiniz. Alb ay verdiği şayanı hayret bir benzerlik yü- na karşı olan aşkını da gizlemedi. protestanlarla doludur. len alm : e. v~ı e alm ıçı~ lı1>" 
ızın hıırrıyetını ıhtıva edıyor.. evvel bir istirbamname takdimi için zünden senelerce zındanlarcla süründü- Ve sözlerini şöyle bitirdi : - Bu civarda kendinize tAbi ufak bir .. 

1
. ~ aolı:erlenrun 15,000 olduııunu 

- O halde söyleyiniz. Allahın, dini- Versaya gitmiş ve sizi yakından gör- rülmilştür. Tam on sekiz sene en elim - Esasen bugi!n akşam olmazdan ev- kuvvet temin edebilir misiniz! soy ıyor ar. 
ıııin, çoculı:lanmın üzerine yemin ederiın milştüm. Aldanmama ihtimal yok. Hal- şartlar altında, en kahredici bir hayat ve! size bahsettiğim genç kız ile benim - Şilphesiz Sir.. Serheat ıehrin ıokalı:larında mot0B11c-

kı •ır~'.nız asla fil§ edilmiyecelı:tir. buki şimdi söylediğiniz sözler ise kendi ya,'<adım .. Nihayet bana sadık adamları-lsaclık arkadaşlarım buraya gelecekler ve - O halde te~ ~·~peşim- l~tl~r.e binrniı Alman aak~rleri"'. g~r~bl-
Oyle i<e biliniz ki Fransa kralı On saltanat tacınızı bizzat kendiniz par~a- mın vasıtasiyle zındancla kendi yerime onlar da söylediklerimin doğruluğuna den kovalıyan kardeşımın az hır maiyet- lınınız. Kamyonlar tedarik edıl!nl§tir. 

di rduncü Lui saltanatın hakikt ve meş.- l&dığınızı gösteriyor .. Halbuki siz bunu kralı bırakarak kaçtun .. Fakat kral şiın- şahadet edeceklerdir. le geçeceği Sen Firimen yolu 1.izerinde Acaba bu, Danziğe hemen bir darbe 
ru ı;.ı' .hi değil. bir gasip, bir sahtekAr- asli yapmaz, yapamazsınız .. Şu halde di benim peşime dilştü.. Papaz hürmetle eğildi : bir pusu kuracaksınız.. indiril.bileceğine mi delalet ediyor) Yo, 

dır beni bir tuzağa dilşürmek istiyorsunuz.. Ben bir An evvel saraya gitmek, Fran- - Sir .. Sir .. Dedi, size inanıyorum... - Anlıyorum sir.. Arzettiğim gibi bu hiç bir zaman. yalnız Almanlar yollan 
Papaz sapsan kesildi ve gayri ihtiyar! ı Beni ve bi!tiln mezhepdaşlarırru melun, sanın ba§ına geçmek istiyorum .. O ise Sözlerinizin doğruluğu için şahit dinle-! bundan sonra bizim kralınuz yalnız siz- gözetliyor ve faaliyet devam ediyor. 

_. rl lıverck D~mlr maskeden bır iki menfur bir komplo ile a!Akadar göster- beni tekrar yakalamak ve buna m5.ni ol-lmeğe lüzum yok .. Sizi Fransarun meşru .. BirMEDJ •• Paris - Soir 
= 
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B. Atıf inan diyor ki: 
• • 

~ HAYAT ve SIHHAT E Sovyetler barış cephesi 
Bankaların mabet, paraların mabut i)e anJaşacakJardır 

. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akşamcılar bu 
yazıyı okusunlar! telakkisi yerinde değildir. Biz parayı Al t .., t ki.fi ı ·· k 

·ıı" 1 • "h . manya yap ıgı e ı er e muza e-
mı ı vasıta ar ıstı salıne 1 · ·· k··ı .. t .. t k · 1· ? 

Yazan: Dr. Muallim Abdi Muhtar d 1 k k il 
re erı n1uş u a a ugra ma mı ıs ıyor. 

yar ım o ara u anıyoruz 
-- 4 -- Esasta tam bir görüş ve menfaat birliği içinde bulunan üç devlet yani İngil

tere, Fransa, Sovyet Rusya arasındaki müzakerelerin bir türlii sona ermemesi 
cihan umumi efkllnnın gözünden kaçmamaktadır. 

Dün arzettiğim hastanın bir Vitamin 
şırıngasiyle tamamiyle şifayap olması, 

bu hastanın bütün rahatsızlıklarının, 

vticudunda o Vitaminin eksikliğinden 
Jleri geldiğini ispat etti. 

Şunu arzedeyim iti benim bu hastaya 
verdiğim (P.P.) Vitamini (Pellagra) 
hastalığını şifayap eden Vitamindi. 

Işte meselenin en ehemmiyetli tarafı 
tla bu idi. 

(Pellagra) hastalığı en ziyade Mısır 
uniyle ve Mısırla tegaddi eden insanlar
da ve mahallerde görülen bir hastalık
tır. Ve çok berbad bir hastalıktır. Ame
rikan doktorları bu hastalığı senelerce 
tetkik ederek bu nevi gıda ile beslenen
lerde ne gibi bir maddenin eksik oldu
ğunu araştırmışlar, eksikliği ve yoklu
ğuyla bu hastalığı yapan maddeyi bul
muşlardır. Böyle hastaların gıdalanna 
bu maddeyi i!Ave edince (Pellagra) has
lalığuıın zuhur etmediğini ve kendisin
de bu hastalık zuhur etmiş olanlara bu 
maddeyi verince hastalığın süratle ve 
yıldırım süratiyle şifa bulduğunu gös
termişlerdir. 

lıte bulunan bu madde bir Vitamin 
idi ve ona (Pellagra) dan koruyucu Vi
tamin ıninasına gelmek üzere Pellagra 
Prevantif Vitamin ismini vermişler ve 
lıu ism4' işaret olmak üzere iki kelimenin 
ıU. harfleri olan (P.P.) Vitamini ismini 
takmışlardır. 

işte Amerikan doktorları hangi Vita
minin yokluğundan (Pellagra) husule 
gelmediğini keşfederlerken, Fransız 

doktorları da bu Vitaminin hangi has
talıklarda vücudda eksildiğini keşfet

mişlerdir. 

Bu iki buluş bir noktada birleştiler; 
çünkü gıdalarından bu Vitamini almı
yanlarla, gıdalariyle aldığı halde mide
leriyle bazmedemiyenler, yahut hazmet
ıııi§ olsalar da hastalıkları dolayısiyle 

aldıklarını kaybedenler netice itibariyle 
bu Vitaminden mahrum kalan insanlar 
vaziyetine düşmüş olmakta birleşiyor

lardı. 

Bu muhtelif yollarla (P.P.) Vitami
ninden mahrum kalan insanlar, bu mah
nımiyette birbirlerinin aynı oluyorlar 
ise de, bu mahrumiyetten doğan arıza
lar her birinde başka başka oluyordu. 
Ve Amerikan görüşünden çıkan netice
ye göre, bir yerde (Pellagra) görünce 
mıu izah edebilmek için o adamın ancak 
gıdasına bakmak ve gıdasındaki kusuru 
araştırmak şart oluyordu. Halbuki Fran
ıız keşfiyatı sayesinde gıda meselesin
den hariç vaziyetlerde de bu hastalığı 
düşünebilmeyi ve gıdadan hariç her 
hangi vaziyetlerin bu mahrumiyeti do
ğurabileceğini öğrenmiş oluyorduk ki 
bu harikuIAde bir kazançtı. 

Işte dün müşahedesini arzettiğim ve 
midesinden ameliyat geçirmiş olan Al
man hastam sırf Fransızların verdiği bu 
öğrence sayesinde kurtulmuş oluyordu. 

Zira bu adamda (P.P.) Vitamininin yok
luğunu düşünmek ·için sadece gıdasına 
bakmağa mecbur olsaydım bu hakikati 
asla keşfedemiyecektim. Zira bu adamın 

vakıt ve ba1i yerinde idi ve gıdası mü
kemmeldi. 

Fakat Fransızlar öğretmişti ki gıda
sında bu Vitamini almış olan bir insanın 
eğer midesinde bu Vitamini hazım ve 
temsil edecek kıtası basta olursa ve ya
hud çıkarılmış olursa netice yine Vita
ıninsizlik olacaktır. Halbuki bu zavallı 
hastanın midesinde iptal edilen kısmı da 
bilhassa (P.P.) Vitaminini hazmeden 
kısımd1. 

işte bu sayededir ki Almanın vaziyeti
ni bu Vitamine bağladım ve onu tama
miyle kurtardım, fakat bu Alman mide
sindeki bu kusuru ebedi olarak taşıdığı 
için, her dalın bu tehlikeye yeniden ma
ruzdur ve bu tehlikeyi bertaraf etmek 
için bu Vitamini şırınga suretiyle de

vamlı olarak kullanması da prthr. Uzun 
zaman terkederse mahrumiyet yeniden 

avdet etmesi zaruridir. 
( P. P. ) Vitamininden mahrum olan

ların hepsi de daima aynı 3.razı vermez
ler, hepiniz işitmişsinizdir ki röntken ile 
uğraşan hekimlerin bazılarında röntken 
hastalığı uyanır. Bazıları da bu yüzden 
ölürler. Ve ekser rontkencilerin idrarın
da (Porphynurie} olur. 
Görülmüştür ki: Idrarlarında bu gay

ri tabiilik zuhur eden röntkencilerin vü
cudlarında (P.P.) Vitamini kıtlığı var
dır, Şimdiye kadar tedavisi mümkün ol
mıyan bu hali bugün bir tek (P.P.) Vi
tamini şırınga ederek yıldırım süratiyle 
fifayap etmek mümkündür. 

Bazı insanların vücudunda (P.P.) Vi
tnmiııi noksan olduğu halde meydanda 
hiç bır fırıza göstermezler. 

Fran51zlar meydanda ışaretini vermi .. 
en.: 'İT'S"l1Uh 

yen bu Vitamin mahruntlyeti şekline 

(Latente) Vitaminsizlik ismini verdiler . 
ROPORTAJ: Şinasi REVl 

MeselA kendisini sapsağlam zanneden 
adamlar içinde bilhassa (P.P.) Vitami
ninden m2hrum olanlar çoktur. P!Ajda 
bir güneş banyosu - bu Vitaminden mah
rum olduğu halde zevahiri sapsağlam 
olan bir adamı - tarümar etmeğe ve has
talığın derakap meydana çıkmasına ka
fidir. 

Vantili.törün aerin rüzgi.n, odanın dört 

bir bucağına tatlı tatlı yayıldıkça zihnim-

yacı fikirleri ile, hayat bahalılığı vaziyet
leri hakkında kıymetli direktör beni ten-

Dünya barışı için büyük bir ehemmiyeti hfilz bulunan bu meselenin mutlaka 
kasdettiğim müsbet bir neticeye varacağını üç taraf ta ileri sürmekte ve ortaya çıkan müş

vir buyurdular ... 
Milli piyua ihtiyacı ile 

killleri yenmek hususunda azami gayret sarfolunmaktadır. den neler, ne1er geçmiyordu) f •• 

Banka ve Para ... Birbirini tamam.1ıyan, 
duyanın ağzını sulandıran iki sevimJi isim. 

Direktör bay Atıf evraklarile meıgul ... 
Kendi kendime düıünüyorum. (Mad-

de aın) tabirinin sarileşen sızılarile ma-

mi.na, fiyatlann muhtelif oluşu, ayni ma .. 

lın baıka baıka mıntakalarda baıka baı· 
ka satışa çıkarılışı idi .. 

Mesela buğday, yahut et ... 
Muhatabım: 

- Milli piyasa için, milli istihsali bil-
illi olmıyan insan ve paranın asrımızda mek 1Az:ımd1r, diyor. 

Bu mevzu üzerinde İngiliz gazetelerinin diplomatik muhabirlerinin mütaıaa
lanru aynen naklediyoruz. 

Manchester Guardianın diplomatik Hatta Rusya ile garp devletleri ara-
muhabiri 14 temmuz tarihli nüshasında sında bir anlaşma intaç edilse bile Mos· 
Rus - Alman müzakereleri hakkında kova ile Berlin arasında müzakereye 
şunları yazmaktadır : devam edilrniyeceği zannedilmemelidir .• Az.iz okuyucularım! Içinizden bir çok

ları bu yazdığım yazılardan korkuya 
düştüklerini söyliyorlar. Şüphe yok ki 
ben kimseye korku vermek için değil, 

hastalıksız yaşamanın yolunun ne oldu
ğunu göstermek ve bu bapta bir fikir 
vermek için bu satırları yazıyorum. 

Netice müsbet olsun olmasın Kremlin Rusya elinden geldiği kadar pazarlık et• 
en büyük bir kuvvet, bütün içtimai de- Bunu bildikten sonra tevzi ve tanzimi Almanlarla ticaret müznkerelerini sona me vaziyetini idame edecektir. 
ğiıiklikleri husule getiren en kudretli bir meselesi kalıyor. erdirmek için İngilizlerle cereyan eden Onun ananevi siyaseti de daima §U• 

müe11ir olduğuna inanmıyan var mıdır? 1 Tevzi ve tanzim işi olmadıkça alına- müzakeratın hitamını bekliyor gibi gö- dur : Üçüncü hududunda fas.I olabil-
Kendimi bildim bileli duyduğum söz: cak tedbirler mahallı kalır. Bütün mesele rünrnektedir. Rusya kendisini daha pa- mek için müthiş bir surette uzun olan 

selam para, kelam para .... dır. organizasyon işidir. halıya satmak yolunu bulmuştlır ... Zira iki hududunda sükfuı temin etmek .. 

işte sizlere şimdi doğrudan doğruya 
hitap ediyorum. içinizde akşamcı var 
mıdır? Her akşam rala, viski, veya şa
rap içmek iptilasında olanlar varmıdır? 
Okuyucularım içinde böylesi var ise, 

haberdar olsunlar iti ve ben haber ver
miş olayını ki, onların vücutlarında 

(P.P.) Vitamini kıtlığı vardır. Şimdiye 

kadar olmamışsa, ileride mutlaka ola
caktır. Ve bu olduğu gün bütün Arıza
ları da meydana çıkacaktır. 

Dedemin dedesi de ayni teyi bütün - Bu organizasyonu itim yapabilir> 1 iptidada her ne kadar kendisine 200 mil- •Daily Herald• m 14 temmuz tarihli 
hayatı müddetince dinlemiıtir. - Yerine göre, hazan te,elı:Ir.üller. yon marklık bir sınai kredi teklif edil- başmakalesinde şöyle deniliyor : 

Rahmetli Ziya paıa: Belediyeler... Fakat hepsi de kadir bir miş idiyse de şimdi Rusyanın lı.ıç olmaz,. İngiliz • Sovyet müzakereleri atef al-
« Ne edyana, ne kanuna, ne de hünkara ıekilde işleyebilmelidir ki matlGp netice sa 300 milyonluk hatta belki de ilk tek- tında bulunmaktadır. Bazı kimseler bu 

tabidir.• hô.sıl olabilsin... lifin iki misli tutan bir ınikdan temin tarzda devam etmesindeki maksat ne 
«Bugün dünyada herkeı dirbemii dinara - Milli piyasa vaziyetinde devletin edeceği baklanda tahminler var-hr. olabilir? Diye soruyorlar. Her iki taraf 

tabidir.• rolü? 1.. Almanya ile Rusya arasında olacak ti- ta 0 derece birbirinden şüpheleniyorlar 
Sözlerile; Celal Sahir (Altın} man- - Evet, bu düıüniilebilir. Sonra asıl cari bir anlaşmanın iktısadt faydaları ki hatta bir pakt imzalansa bile kıymet 

zumeıile: mesele, memlekette ne çıktığıru bilme- nisbeten az olacaktır. Rusyanın mevaddı ifade etmiyecek .. 
cMini mini bir safirei maden» lidir. Milli piyasa vaziyeti ıahsl gümrük ipti~y'."1en ve bilhassa pe'."'olden dahil~ Diğer kimselerse cesaretlerini toplı-
ct,te ey sen, münafiku gaddar• nuvmonlarile karııtınlamaz. Aksi halde deki ıstihlAkAtı artmış ve ihrııç edeceği yarak daha ileri gidiyorlar. Rusya ile 

Içkiyi fazla kullananlar içinde, eben 
kendimi sapsağlam hissediyorum> diyen
ler olursa, onlara bu iddialarının bir sa
niye içinde altüst olabileceğini gösteren 
misallerimi, tekrar okumalarını tavsiye 
edeceğim. 

cEy olan hu ura hhkabazen ... • piyasayı tesbite imkan kalmaz... fazla mikdar ise ancak pek az bir dere- pakt istemiyoruz diyorlar .. Ruslar fena 
Bu hırsı ne güzel ifade etıniılerdir. Et vaziyetinde lzmiri besliyen civar• ceye inmiştir. Rusyanın demir cevheri insanlardır o~la ne kadar daha az 

Direktör, arkasına yaslanırken ıor- dır. O halde havalinin vaziyetini yakin· Alman ocaklarına uygun değildir.. Pa- işimiz olur~ o kadar daha iyi .. 
k muk mahsulü ise az olduğundan ihraca . 

gumla karşılaıtı: dan tet ik edebilmek et fiyatları üzerinde kifa et etmemektedir. K t mahsulü Bu saçma sözlere hatta söylenebilecek 
- Bankaların mabed, paraların mi- müstakar bir noktai nazar verebilir. y e en dah k""t"" ·· 1 kar · · · _ _,,,__, 

Içkiye müptela olan karilerim, eğer 

içinizde midesinden şikayeti olanlar var 
ise, midesi müthiş gaz yapanlar var ise, 
haberdar olunuz ki tehlike sahasına çok
tan girmişsinizdir. Başta (P.P) Vitamini 
olmak üzere en aşağı daha dört Vitamini 
hazmetmekten mahrum bulunuyorsu
nuz. 

bud oluşuna aiz ne dersiniz) .. 
Parti ıei.si uzayıp giden hulyalarımı 

kısa ve veciz ifadelerile derhal çerçeve· 

lediler: 

ise bir Avrupa harbi ihtimaline karşı . a o u soz ere şı sesınıızı '""""'" 
Bahalılıkla ucuzlağa gelince: Bunlar ihtiyatta bulundurulmaktadır. Alman- tiyoruz .. 

nisbldir. R d . tedi-. k d alabil Rusya ile anlaşmak sulh için daha t8 
yanın usya an ıs gı a ar e- .. . . 

istihsal ve istihlak arasındaki fiyatla- •. h .. . . alm kt ld muzakerelerın ilk başladığı zamanlar 
cegı ve arp sanayu ıçın a a o u-

rın ahenksizliği bahalılığı yaratır. Ka- ğu ahs 1 h .dir kadar hem şayanı arzu hem de hayati-
- Bu söz, her şeyde paranın hikim 

olduğu memleketler için doğrudur. Biz· 

m u manganez cev erı . 
zançlar arasında aşağı yukarı bir birlik D" - taraft R Alın dan dir. Müzakeratın cereyanı sırasında 

ıger an usyanın anya , . .. 
oluşu, bunun önüne geçer. . d" k d .. ak 1 . d . Rusya ıle anlaşma luzumunu veya lay-

şıın ıye a ar muz ere erın a emı mu- . . . . . . . 
de ise, vatandaşın istifadesine yaramak 25 kuruşluk bir malı 125 e satan çok affala tin - be im metini tadı! edebilecek hıç hır şey hadis 

v ye e ugramasına se p o uş im d .. 1d. 
zihniyeti hakimdir .. Bankalar da bu zih· karlıdır. Beri tarafta 1 O kuruıa patates olan talebi harp malzemesi teşkil et- 0 uş egı ır. 
niyete tabi olarak yaşarlar... satanın da l 1 O kuruı kazanması lazım. mektedir. Almanya adetçe kendisine fa- Müzakereye tekaddüm eden seneler Az.iz okuyucularım size şunu da haber 

vermiş olayım ki Vitamin mahrumiyeti, 
mahrum kalınan Vitaminleri şırınga su
retiyle kullanmakla şifayap olursa da 
bunun bir hududu vardır. O çizgiyi ve 
o dereceyi aştıktan sonra vagon dolusu 
Vitamin dahi alsanız , artık sizi kurtar
mak imkaru yoktur. 

- O halde. Bu kazançtaki birlik ve istikrardır. ik bir koalisyona karşı harbe hazırlan- zarfında olsun, müzakerelerin ilk safha-
- Bizdeki telakki yerinde değildir. Bir de bunun değer meselesi gelir ki makta olduğundan fazla harp malzeme- larında olsun Britanya hükümeti cani-

Biz parayı milli vasıtalar İstihsaline yar- o da mevcut organizasyonun kontroliyle si yoktur. Bundan yalnız Skodada yapıl- yane bir delilikle hareket etti, biz de 
dun olarak kullanıyoruz... hasıl olur. Bu suretle bahalılık ve piya- mış olup Almanyada kullanılmağa salib bunu bin kerre yazdık. 

Memleketimizdeki milli piyasa ihti· sanın uygunsuzluğu ortadan kalkar... bulunmıyan bazı malzeme müstesnadır. Ukin müzakerelerin somaki devre!~ 

--BİTMEDİ·· • 

•• 
Oğretmenlerin 
Sağlık durumları 

Moskova müzakereleri 
hakkında izahat verdi 

Öğretmenlerin sıhhi durumlariyle Londra, 25 (Ö.R) - Başvekil bu sa-' zaretiyle teması, Çekoslovakyanın işga-
meşgul olmak üzere Maarif veks.Ietinin hah avam kamarası amele partisi reisi li sebebiyle kesilmiş olan İngiliz - Al
sıhhat teşkillltı etrafında önümüzdeki yıl muavini B. Artur Grinvodu kabul et- ınan ticaret ve endüstri görüşmelerinin 
bazı değişmeler yapılacaktır. Vilayetle- miştir. Müzakere Avam kamarasının ta-

1 
tekrar başlaması neticesini vermiş mi

rin doktor kadroları da takviye edilecek ti! devresine girmesinden evvel, parla-
1 
dir? 

öğretmenlerin sıhhi vaziyetleri daimi bir mento ruznamesinin tesbitine taallGk 1 Ticaret nazırı şu cevabı vermiştir : 
mürakabe altında bulundurulacaktır. etmiştir, sanılıyordu. Fakat daha yeni , - Kredi meseleleri baklanda tiea-
Öğretmenler için İstanbulda Valde haberlerde şu izahat vardır : ret nezaretiyle hiç bir temas olmarruştır, 

bağında tesis edilen Prevantoryuma illi- sualin ikinci Jasmına (Ticaret ve en-
Saruldığına göre başvekil Moskova 

veten kurulan sanatoryumun mevcut .. k 1 . . t akkis" hak'---da B düstri görüşmelerinin tekrar başlaması . muza ere erının er ı ıun . 
teşkillitını genişletmek maksadiyle Ve- meselesine) gelince vaziyet martta Çe-
kfilet bütçesinde yeniden 50 bin lira tah- Artur Grinvoda izahat vermiştir. . Bu- koslovak hlidiselerinden sonra tarif et
sisatla sanatoryumun yatak adedi altını- nun üzerine amele partisi mahfellerinde tiğim şekli aynen muhafaza etmektedir. 
şı bulacaktır. anlaşma ihtimalleri baklanda mevcut Siyasi vaziyet sebebiyle görüşmeler ta-

Bu suretle öğretmenlerin sıhhi vazi- olan intiba daha müsait bir şekil almış- lik edilmiştir .. 
yetleriyle daha geniş mikyasta meşgul tır. Varşova, 25 (Ö.R) - B. Hudsonun 
olacak ve tedavi edecek bir müessese bu Londra, 25 (Ö.R) - Voltağ - Hudson faaliyetini İngiliz hükümetinin kendi 
yıl faaliyete geçecektir. görüşmeleri baklanda başvekilin Avam hesabına almadığını gösteren Avam ka-

KÖY OKULLARINDA VAZİFE kamarasındaki beyanatı gazeteler tara- marasındaki beyanat Leh siyasi malıfel-
ALACAKLAR İÇİN TEDBİRLER fından tefsir ediliyor. Bunlar B. Çem- !erinde çok memnuniyetle karşılanmış 
Maarif vekaleti köylerin mektep va- berlaynın B. Hudsonun sözlerinden ka- ve bilhassa oTaymis. gazetesinin Alman 

ziyetini tesbit ederken bu mekteplerde bineyi tamamiyle ayıran beyanatını manevralarını tenkit eden ve Lehistanla 
vazife alacak öğretmenler baklanda da memnuniyetle karşılıyorlar. Danzig ve sulhun muhafazasına ait di-
yeni bazı hükümler tesbit etmiş bulun- Bugün de Avam kamarasında amele ğer meseleler hakkında sıkı iş birliği za-

maktadır. mebusu Henderson ticaret nazırından ı' ruretini teyit eyliyen makalesi çok iyi 
Köylerin öğretmen ihtiyacı eğitmen- şunu sormuştur : B. Voltağın ticaret ne- bir intiba uyandırmıştır. 

!erle giderilirken bir yandan da daha 
fazla tahsil gören gençlerin ve öğretmen 
okulu mezunlarının köylerde vazife ala
bilmelerini teşvik maksadiyle hükümler 
konmuştur. 

Bu hükümlere göre öğretmenler da
ha !asa bir zamanda iadem zammı ala
caklar, ayrıca muvaffalayet gösterenler 
de takdirname ile taltif edilecek, şehir 
mekteplerine bilahare tercihan nakledi
leceklerdir. 

lngilterede intihabat 
Siyasi vaziyetteki vahamet yüzünden kat'i 

tarih tesbit edilemiyor 

Paris, 25 (Ö.R) - Bazı İngiliz gaze-J harda, yani 1940 senesinen girmeden 
teleri hükümetin, sonbahardan evvel j teşrii intihabat yapılacağı ümit ediliyor-- *- beynelmilel vaziyetin müsait bir şekil du. 

BİR KAZA alacağını ümit ederek, umumi intihabat Son haftalar zarfında beynelmilel ger-
Karantinada İnönü caddesinde şoför tarihini 25 ilk teşrine isabet ettirmek ginliğin vehamet kesbetmiş olmaması 

Hasan, idaresindeki otomobili sekiz ya- niyetinde olduğunu yazmışlardı. 

Bu harp malzemelerinin Rusyanın işine rinde öyle lıakild müşküller, noktai na
yarayıp yararruyacağı şüphelidir, fakat zar ihtil8fları ve çetin diplomasi mesele
ihtimal ki tıpla İspanyol dahili harbin- !eri meydana geldi ki bunları kolay bir 
de cümhuriyetçi hükümete altınları mu- surette halledilebileceğini söylemek doğ
kabilinde satmış olduğu gibi bu sefer de ru olmaz .. 
Polonyaya satabilir. Rusya, sulh cephesindeki alakasını 

Almanların Kremlinle müzakerele- kaybetti demek saçmadır. Diğer taraf-
rinde kullandıkları en büyük delil, garp tan Britanya hükümetinin sulha aada
devletlerinden uzak kaldığı takdirde katinde taınarniyle iki yüzlülük gösteri
Rusyanın hiç bir suretle zarar gÖrl11İ- yor demek te fayda temin etmez... Bu 
yeceği ve hatta Almanyanın Tokyodaki böyle olunca Stalinin müzakereleri beş 
nüfuzu sayesinde Uzak şarkta bile bir dakika daha uzatmasında bir sebep ol
nevi masuniyet temin edeceği keyfiyeti- madığı aşikardır. Rusya, İngiltere ve 
dir. Bu mütalaa hem •Mein Kampf• da- .Fransarun her birinin müdafaası hepsi
ki ifadelere hem de Dr. Rosenbergin ni alakadar eden bir keyfiyet olduğuna 
plAnlarına muhalif görünmektedir. Rus- dair aralarında mutakabat mevcuttur. 
!ar tamarniyle inanmıyorlarsa da g(iya Her iki tarafta da müzakerelere de
Hitler Rusyayı kolonize etmesi baklan- vam etmek ve kalan meseleleri bal ve 
daki ilk düşüncelerini çoktan terketmiş fasleylemek arzusu vardır. Müzakeratın 
olduğu Dr. Rosemberg de Alınan harici ademi muvaffalayete uğraması için bir 
siyaseti baklanda hiç bir nüiuz istimal sebep yoktur. Muhakkak surette bir 
etmemeğe karar vermiştir. muvaffalayete müncer olmalıdır. 

Polonyaya verilecek 
kredi meselesi 

Avam Kamarasında amele mebuslarının 
suallerine Maliye nazırı cevap verdi 

Londra 25 (ö.R) - Avam kamara
sında bir amele mebusunun sualine ce
vaben Polonya ile mali müzakereler 
hakkında maliye nazırı Sir Con Saymon 
şu izahatı vermiştir: 

c- Polonya delegasyoniyle müzake
reler birbirinden ayrı iki meseleye şa
mildir. Birincisi kredi meselesidir ve In
giliz hükümeti Lebistanın Ingi]tereden 
harp malzemesi satın alabilmesi için 8 
milyon Ingiliz lirasına kadar bir kredi 
garanti etmesini teklif etmiştir. Buna 
aid esaslar Polonya delegasyoniyle a1n
kalı Ingiliz daireleri arasında hazırlan
maktadır. 

rum mu kalacaktır?• 
«- Ingilteredeki mübayaatı kolay· 

laştırmağa matuf bir ihracat kredisi 
mevzuubahstir. Diğer taraftan Ingilte
re ve Fransa, istikraz eşkali tesbit edi
lince, Polonyanın diğer memleketlerden 
de harp malzemesi tedarik edebilmesi 
için yardımına amadedirler.• 

şı.nda Tür kana çarptırarak yaralanması- •Havas • ajansı muhabirinin bu ak-
na sebebiyet vermiştir. şam Londradan bildirdiğine göre gele-

ananeye riayet edileceği ümidini uyan-
dınnış ve mebuslar arasında vekfiletle- Polonya ile keza Ingiltere ve Fransa 

tarafından bir istikraz verilm"sine mü-

Bundan başka, fakat dolayısiyle yine 
bununla alakadar diğer bir suale de baş· 
vekil cevap vermiştir. Liberal mebus 
Mander halen beynelmilel vaziyetin ger
ginliği sebebiyle hükümetin Ağustos ve 
Eylül aylarında parlamentoyu haftada 
bir defa toplamak niyetinde olup olma
dığını sormuş ve başvekil buna menfi 
cevap vermiştir. 

cek umumi intihabat tarihi henüz tesbit 
JAPON• AMERİKAN edilmemiştir. Malum olduğu üzere 
Htidiseleri endişe Avam kamarasının vekalet müddeti 939 
uyandırıyor... senesi son teşrininde nihayet bulacak-
Vaşington, 25 (Ö.R) - Çinde Japon tır. Fakat İngi]terede teessüs etmiş bir 

Amerikan hadiselerinin artmasını hü- anane mucibince bükümet parlamento
kümetin biraz endişe ile karşıladığını nun beş senelik vekfilet müddetinin dol

rinin tahdidi meselesi yeniden konuşul
mağa başlamıştı. 

Fakat bu sabah muhafazakar partisin
de, bu hususta ittihaz edilmiş hiç bir ka
rar mevcut olmadığı ve her şeyin bey
nelmilel vaziyetin inkişafına tabi olaca
ğı beyan edilmekte idi. 

bugün hariciye nazırı B. Kordel Hu! masını beklemez ve kanunl vadeden bir . -*-
söylemiştir. Hankeuda bir Japon nöbet- ' sene evvel yeni intihabat yaptırır.. Bi-ı ffd CaSUSUn muhalzemesi 
çisinin bir Amerikan bahriye zabitine naerialeyh beynelmilel vaziyet müsait Kaunas, 25 (A.A) - Kaunas divanı 
fena muamelesi sebebiyle Amerika .d- olduğu takdirde bu sene de ayni suretle harbine casuslukla itham edıl~ıı iki Lit-
detli protestoda bulunmuştur. hareket edileceği ve önümüzdki sonba-lvanyalının davasına başlannuştır. 
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teallik bir müzakere cereyan etmekte
dir. Bu müzakerelerin buna aid kanun 
projesinin parlamento tatilinden evvel 
çıkmasına imkan verecek derec,de iler
lemiş olmamasına müteessifim.> 

Amele mebusu Dalton sormuştur: 
cYani şunu mu anlıyalım ki verilecek 

kredi Ingiltereden malzeme mübayaa
sına .münhasırdır. Ve Polonya milli mü
dafaası için muhtaç olduğu harp malze
mesini Ingilterede bulamadığı takdirde 

baş;a yerden almak i~j 

-*-Yeni Hollanda 
lıabinesinin programı 
Llhi, 25 (Ö.R) - Yeni kabineyi teş-

kil eden Dr. Kolijn aşağı kamaraya ka
binenin programı baklanda izahat ver
miş, hükümetin idari ademi merkeziye
te, mali vaziyetin istikrarına, işsizlikle 

mücadeleye ve Felemenk Hindistarunın 
bahri müdafaasının takviyesine ehemmi· 

-- ' 1 'bi~ ·~;cİ~ tnhrib:ıt ynp:Tııştır 



.. 

ltalyanlar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? 

Ankara Radysuo 
---·.f::r.~--

DALGA VZVHLVOV 
BVGVH 

-*-

Almanyaya gönderilen 
esrarengiz mektuplar 

Danzigd~ harp 
hazırlığı 

Dünkü Alman gazeteleri, 141 O d 
Grünvaldde vukua gelen ve Tötonya 

valyelerinin Polonyalılar tarafından mai 
lup ve tardedilmcsiyl~ nihayet bulan har 

bin yıldönümü münasebetiyle Polonyad 

yapılan tezahürlere ateş püskürüyordu. 

1639 m. 183 Kca./120 Ww 

-7 T. A. P. 3L70 ın. 9465 Kes./ 20 Ww. Alman makamları bu yenı 

kızıyorlar 
Oiledea evvel 7 ,2S de, tarassuda 

...,..ur olan T qoz torpito muhribi, teh

like kürelerini çckrnit olduğu halde tam 

rolla gelsek kumandana tu maHlmab 

Yenfiı 

cöileden evvel eaat 6, 1 S de, üçer ha· 

a:alı müteaddit harp ııemilerinin lmrozun 

tlmal burnundan cenuba doğru ııeldikleri 

~eda edildi.> 
Bunun üzerine kumandan, umum aefi

ae. fayrap edilerek bir M&te kadar hare
kete müheyya bulunulmumı birdirdi; 

Muueneti Milliye muhribi, dii§man aefai
aılnln hareketine dair telııizle mallımat 

......,ek ve diipnan donanmam bombar-

4-na bqlanıazdan wvel m.Tküni ter
keımeme.lı: ilzere Boğaz medbaline ıevke

Qldi. 
9,!0 den ib"baren Hamidiye, Mecidi

P'' Mesudiye, Berlı:ı Satvet ve Atan Tev
fik. hareket. hazır olduldannı itar edi

ırorlardL 

Diğer taraftan, ltalya don~nmau Kum

ble ve Seddülbabir önünde batb harp 

t.etkiJ ederek ate§e hazır bir vaziyet al
ı. 

1nıtlan1L cMuaveneti Milliye> aldığı em-

ri fazlaaile ifa ebnek üzere madhalden 

i;dı:mıt Ye düıman donanmasına doğru 
lerİemeğe bqlamı§b; Amiral Viya le; bu 
bir İata. Türk muhn"bi Üzerine (Vareze) 
0

'Ye (Ferroçio) kruvazörlerini scvketti: 
'Ye . c!'.tuavenet> bittabi yQluna devam 

ı.tmJrerek m.adhale döndü. 
Sı;.t 11,2 7 de lıalya donanması, l O 

il 1 3 bin "letreden (Othaniye) ve Er

'tufnd) tabyalanna ateı açmııh; endaht. 

bati ve iııabetsiz denm ediyordu. Bom

bardımana başlandığı, Muaveneti Milliy• 
larafmdan Barbaroaa derhal bildirilmiı

tl 

Alman gazeteleri general Bnınschite 

Hücurnlann birdenbire kesilmesi, !tal- T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 
12,30 Pro~-~ 12.35 Türk müzim ya hükümetinin Boğazı topa tutmak.la, •. .cu.u • · propaganda usulüne 

Marmaraya girmek maksadını tak.ip et- PL 13,00 meırıleket saat ayan, ajans ve 

mediğini gösteriyordu. Cezayiri Bahrise- meteoroloji haberleri 13, 15.14 müzik Pariı - Soirin husU>l muhabiri R Lo
fit ile muharebenin bir zamandanberi (riyueti cümhur bandosu - Şef: Ihsan rette Berlinden ııazeteıine telefonla bil

duçan inkıta olduğu hissedilmilti. Bu ah- Künçcr) 19,00 program l 9,05 müzik diriyor: 

va!. Boğazı üç saat bombardıman etmek- (orgla Ketelbeyin ilci parças.ı - Pi.) 19, 15 ilci hafta evvel Londrada ikamet eden 

ten, ltalyanın ne gibi bir gaye takip etti- Türk müziği (fasıl heyeti) 20,00 meırıle· esrarengiz biri Kingba.11 tarafından AI
ğini, kısmen izhar edebiliyordu. Amiral ket aaat ayan. ajanı ve meteoroloji ha- man milletine hitaben yazılan ..,. pek çok 

Viyalenin Astropalyayı ÜPülhareke yap- berleri. 20, 15 konU§ma 20,30 Türk mü- Almanlara ıönderilen beyannamenin 

bğı her tarafta pyi olmut ve prki Bab- ziği 1 - hicaz pqrevi 2 - Şevki bey Berlinde büyük b ir hiddet uyandırmı§ ol
risefide doğru teni ve te,m.ili harp mu- hicaz prlı:ı • Bilmiyorum bana ne oldu duğu malumdur. O derecedeki bizzat B. 

kaddemabnı ima eden bu te,ebbüs bazı 3 - Lemi bey • hicaz prlı:ı - Sanılmasın Göbbels, kolay tahmin edil~bilecek ta

mertebe kilükale sebebiyet vermiştl. bana yeeim 4 - Sadullah ağa - hicaz yii- birlerle lngilize uzun boylu cevap ver
F arzedilebilir ki, Akdeniz boğazında rük semai - Nideyirn ~nı emen seyrini mele lüzumunu duymuttur. 

maaraflı, falı:at neticesiz bir gürültü yap- 5 - hicaz ıaz oemaiıi 6 - Şevki bey Alman propaganda nazırlığı, hatta B. 

malda ltalya hül<ümetl, Adalardenizinde u,ak ıarkı - Yad ile geçti zamanım 7 - Kingballin bu te,ebbüsünü lngiliz harici· 

·dahi muhabere etmel<te tamarnile serbest Bimen §en upk tarlı:ı - Bahar erdi 8 - ye nazırlığının bir manevrası telakki et

olduğunu, büyüle devletler aruındaki re- Refik F ersan • utak şarkı • Kız bürün de mekte bile tereddüt etmiyordu. Ve mat

kabete büyük ehemmiyet veren Osmanlı şalına 9 - halk türküsü - Yıldız 21, 1 O buat lngilterenin salahiyetli bir kalemden 

devletine ispat etmek istemiıti. Hükümet, hafmlık posta kutusu 21,25 neıeli plak- ctasavvur olunabilecek en acı cevabı> 
Çanakkale Boğazı tehlikeye düterek Is- lar- R. 21,30 müzik (ıan plakları) 22 ,00 almıt olduğunu yazıyordu. 
tanbul önünde bir dütman donanmasının müzik (küçük orkestra Şef: Necip Aı- Şimdi esrarengiz B. Kingball bir çok 
görünmesinde, filvaki bir müdahale mu- kın) 23,00 son ajans haberleri, ziraat, Almanlara ikinci bir mektup göndenniye 

hatarası tasavvur ediyordu; maahaza, esham. tahvilat. kambiyo - nukut borsa- muvaffak olmuıtur. Filhakika, dün, AI
Yİne hükiimet emindi ki, düıman donan- " (fiat) 23,20 müzik (cazbant Pi.) man makamlan yeniden, aayı.ız mektup-

ması, Kumkale - Seddülbabir hattı hari- 23,55,24 yannlci program. !arla içi beyanname dolu paketlerin bir 

cinde kaldıkça böyle müdahale imkan• OPERALAR VE OPERETLER kerre ıhha hududu geçmit olduğunu gör-
mevcut değildi. Azim ve sebatı, evvel- 10,05 Sofya: Falstaff. mı:kle hayrete düşmüşlerdir. Fakat on 
den. tahmin için mikvas olmadı~ndan Z 1 ,35 Paris (P. T. T . ): Mösyö Beau- be, gün evvelki gibi bu defa da iıiıteo 
ltalya hükümetinin, Boğaz medhalind• caire. geçtikten sonra bunun farlı:ına varılmtf-
ate~li bir nümayiş yapmakla dü,manm• ~1.55 Monte Ceneri: Toska. hr. 

k<>rkutmak istemesine de ihtimal ven1e- U,05 Floran .. : Kaleriva Rustikana. Gerçi bu mektup yağmunına mani ol-

bilir. BllYOK KONSE~LEA mak güçtü. Mektupların hepsi de lngil-

Boğazda Osmanlı filosunun hekleme't- t 6, 30 Hamburg: Balet musikisi. tereden. postaya veril mit olsaydı, san· 
Z 1,20 Londra (Re~onal): R. Korsa- sörün bir dereceye kadar tatbiki müm

kof, Sibellius ve sair bestekarların 
te olduğu nazan itibara. ahndtğı · ramarı 
ltalya donanmal!lnın, fı1oyu kızdıraralc 

muharebeye te,.vik etmek filı-,.inde bulun-

du~ hatıra celir. Ancak, Bo~az öniine 
~elmek zahmetinde bulunan ltalya frıo-

ı 1 .25 
eserleri. 
Sottens: 

kün olurdu. Fakat hal böyle değildir: 

Mektuplor Fransadan, Belrikadan, lsviç
Borghi ve Vivaldini 

reden, Danimarkadan, N?rveçten, le-

hin Çarıamba günü Tannenberııde Hin 
politikaaı deiiımelidir; daimi buhran denburgun RU>lar üzerinde kazandı 
içinde yqamaktan bıktılı:. Belki bu ııizin büyük zaferi yadetmek için ıöyliycee 
umurunuzda değildir; yalnız ıunu bilin nutkun kendilerine ııiddetli bir cevap t 
ki böyle bir hale daha uzun zaman ta- k.i1 edeceğini yazıyorlardı. 
hammül etmiyecek milyonlarca inoan Malılm olduğu gibi. T anenberg, Grün· 

vardır. wald muharebesinin cereyan ettiii yere 
2) Führerleriniz, bizimle sulhçu bir pek yakındır. 

hava içinde ifbirliği yapmak niyetinde Bir kaç gündenberi ıerbeıt ıehirdeki 
olup olmadıldannı bildirmelidirler.» nazi propagandası Danziglilere garbt 

B. Kingball aynca çeklerin hangi tart- PruŞyanın yani, Pomerelinin yakında 
!ar içinde yaıadıldanm, Alman yahudilc- kurtulup kavuşacağını vadetmektedir. 

rine yapılan muameleleri ve Nazi devleti- Çünkü yüzde yüz nazi olsa bile, her dan• 

nin herkesin husumetini kendi aleyhine zigli için Danzigin serbest ıehir 91fatiyle 

tahrik etti&ini habrlatrnaktadır. elde ettiği irntiyazlan kaybetmesi hop * gider bir ICT değildir. 

Stefan Kinghal kimdir l 
Bir amiral oğlu olan Stefan Kinghal, 

bahriye zabitliği yapmıt. 1929 senesinde 

siyasetle meıgu) olmak üzer<; meslelı:ten 
;ekilmişti. 1 ı r 

Stefan Kinghal Londrada bir az ek

•antrik olarak tanınmalctsdır. Fakat, bu 

bir görünll~ten ibarettir. 

Bilôkie kendisi herkeeçe çok mui(lalı: 

'l!Ü§kül görünen ;,!erin gayet basit oldu-

1-un.u gö~termek ve ispat edebilmekle ma
ruftur. Harict ıiya~~t1e uğra~an bu zat. 
harici i~1er enstitü-üne mensuptur. 

"'"' sİyP-el muharriri. 
Mi .. ter Stcfan K1nqhat haTt> tannı.,., ftİt 

l<itap)ar ve bir çok romanlar yazd•l<t•" 

wnra. tiY,atro eserleri de kaleme alm1• 

ve bütün Londrada büyük bir ,öhret ka-

ı:anmu~br. 

Bü•,;ik bir ate~le su1ho.rver fikirleri 

Danzigliler anlıyorlu lci Almanyaya 

ühaklarından eonra, ıehirlerl her hanııi 
bir Alman villyet tehri seviy..;ne dü;ıe
cektir. 

Bunun için naziler onlara Almanyanın 

P.omerellyl kurtaracağını, Polonyalılan 

koğup yerlerine Almanlan yerle,tirece

ğinl tekrarlamaktadırlar. 

Hatıl Danz:iıı ıenatosunun §İmdiden 

Danzigli naziJere Pomerelide memuri .. 
yetler ve sinekürler dağıtmıya hazırlan
dığ. bile rivayet olunuyor. 

Bir yandan da, naziler Almanyanın, 
icabında en ciddi vaziyetlere karşı koy· 

":"Ya Amade olduğunu İııpat edecelı: ted
birler almaktadırlar. 

Mesell Danzig ticaret od~ gıda 
maddeleri satan bütün tüccarlara dıpr

dan mal getirmek imlı:lnl!lzla,hğı takdir· 

de kullanımak üzere kabil olduğu hdar 

büyük miktarda yiyecek ithar etmelerini 
emretmiştir. escrleri. b ı•• Al d vec:ten ve a LQ manya an postaya 

11.30 da bütün gemilerin harbe ihzar lan, Osmanlı filosunun muhtevi olduğu 12,05 Sa••bücken: Liszt ve Straussun ' ve•ilmi•tir. 
müd~faa eden Stefan Kinghat, eon za· 

manlora kadar fn<n1iz - Alman ya\:ı"h•- Bu tedbirlerin nafı1e yere alındığı te
beyyün ederse, Almanyanın bütün bu 

•toklan aabn alacağı da ilan edilmekte
dir. 

""1rolunmuı ve b"'I dakika sonra füotilli' 

lın'elctt tayin edilmiş olan mevkii almı~

b. Torpido komodörü, (Tiri Müjgan) 

Clan çıkarak fonunu (Gayreti Vataniye) 

muhribine çekti ve muharebe hath.,de 
'YllZifeleri olmıyan Trablus, Halep v~ Tir 

MüJ11&.n vapurlarile Zuhaf krotu Gelibo· 
ı..,.. ı<Önderildi. 

12, l 5 de Muaveneti Milliye, bir dii•

tn~ fırltai bahriyesinin horda at~ilr 
bombardımana devam etmekte oldui<unt• 
n diğer fırkanın Muaraz körfezfoe do~ 
ru hareket ettiğini bildirmİ!it ve vaki oJ1'l,.. 
lomah üzerine, bombardımana evvrı· 

tlç gemi tarafından baılandığı, kateder 

ablan mermilerin düşmana yakın dümi~ 

11.nil ye dW,man filosu mermiyahndan 

birin.in medhalden içeriye aukut etti~ini 
DlYe etnü,ti. Bunun üzerine Muavenet. 

Çanalı:kaleye çekiler<k dü•man filo•nnu" 

ınadhalden duhulünü donanm•va ihbar 

etmek vazifesile tavzif edildi. 

12,55; Samsun ve intibah romorkörle

rl, Boğazın mayinlerle eecldi ameliyatın' 
bltirerok Maydosa demirlemişlerdi. 2, 30 
Cla ltalya filosu ateşi kesmiştir. Oç saat 

deyam etmiı olan bombardıman esnasın· 
Cla Orhaniye tabya91na 150, Kumkaleye 

8, Seddülbahire 1 2 mermi atılmı,h. 
Bundan ba~ka, 1 O kadar m•rıninin de

nize dü~tüğü görülmüştü. l•abl!'t ve ha,a
rata gelince, Or'ıaniyede bir kışla yıkıl· 

llllf ve bir hayvan ölmüş ve o civarda 

l>ulunan projektörün cam1 lcınlmıştrr; 
Kumkaleıfe bir neferiıniz yaralanmış ve 

S.ddülbahirde arıkaz altında kalan diğer 
bir neferirniz tchit olmuştur. Bütün bom

bardımana ya)mz Orhaniye tabyası mu-
1.abele etmittir. 

ltalya donanm&8\run bilmukabele al

dığı hUarın derecesi malOm olamam11 

ise de ate, menzilinin >:İya deliği nazan 

mülahazaya alındığı takdirde lıalyanla
tı.ıı zararı, iki Türk neferile bir hayvanın 

lıantı uğrunda yÜZ seksen menni atmı• 
e>lmaktan ibaret kaldığı tahmin edilebi: 

lir. Dütman fı1oları, bombardımanı mü

teakip Boğaz önünden çekilerek erteııi 
lo.bah Limni adasında (Mondros) lima

llına demirlemi,lerdir Türk filo~u i.se, o 

te.:e muhakkak bir torpido hücumu icra 

edileceğini tahmin ve buna göre tedabiri 

~ile ittihaz etmişti. Lakin ltalyanlar, 5 
•tan tecrübe.inden sonra, artılE: Boğaza 

~lı:arrüp bile etmiyerek Adalardeni:>.inin 
. h,.. cenuplannda yeni teşebbüsata gi

'itTni,Ierdir: 

Evvel• ilci' • fil b' • ' f k d a , ncı onun mncı ır asın .. 

._:" <E.manuel Filiberto) zırhlısı, Si .. m 
ı_" fl 1 n1n merk~zi idaresi olan {Vati) 

len.rirı . 
lı: ı topa tuttu ; hu ateşten asker! k,.la 
h~'mc n ha rap olduğu gibi limanda bulu
·~n b' A. ır yat dahi kendi kendini babrdı. .,:?1 Zamanda (Benede tto Beriti) sefi-

l! Rad M L 011 - armaris kablosunu kesti; 
u••n11d dl ~bl a a a ar ile kara arasında tekmil 

lo. olar •rtılı: kesilmiş bulunuyordu. Ni-
rnn on d _ un a, (Astropalya) adası res-

~·•en · . 
........;:ı:aı edılerek üosülhareke ittihazı 

da İotihzarata b.tflanmıt idi. 

iki z1hlı ile sek1z muhribin karşısında ezi· 

oi bir faikiyeti haiz bir kuvvet olduV,U ci
hetle Osmanlı kumandanının hiç bir za-

22,05 
~erleri. 

Viyana: Haydn Mozart ve Beet-

hovenin aerr-nadlan. 

?T"ll!lSlnın en hararetli taraftarlannda.n hir; 

idi. 

man muharebeyi kabul etmek müliih~za- 2 3, 2 5 Bohem ya: lspanvol dansları. 

Diğer taraftan, Zt\rflar da birb1.rine ben

zememektedir: Her boydan, her renk
ten ve Üzerleri başka yazılarla elle veya 

makine ile yazılmış olan zarflar kullanıl

mıştır. Bunlan ele geçirmek için hariçten 
gelen bütün mektuplann kontrole tü.bi 
tutulmı:ım icap eder. l§İn güçlüğü meydan~ 

dadır. 

Kendisi halen 45000 aboneye aahip 
C"l<"Tl bir mecmua ç1kartın11.ktad1T. 

~nnda bulunamıvaca~ hemen mcydanP 24 .05 Pra": C"rk m\1sikisi. 

•ıkar. Amiral Viyale, evvel emirde yal - <'"I\ MIJCl''JH•ıtı 
Bu münasebetle Almanyaya dağıtm1ı;ı 

olduğu 50 bin mektubu tabettirmekt• 
hiç bir müıııküJaka maruz kalmamışhr. 'UZ üc z:ırhh ile BoP-ız önürsdc aT"Zl endam 16.35 5aa"br\; ... 1·en: Smetananın piya· 

•tmt-kle Osma~lı filosunu aldatamamı4J- no parça1~n. Mister Kinghol radyoda çoculı:lar ile 

her zaman yapmak ta olduğu müsahabe

leri ve neıı,e!İ ile de meşhurdur. 
Bu mehupların m iktan ne kadar ola

rak tahmin edil . bilir) ilk mektup pos
ve 

tır. Osmanlı filosu, kcndi•ini~ ıoavet bü- 19,20 P~hemya: Beethovenden bir 

ru,k bir kuvvetle k~r-ılan~cağını d • h a Pe- trio. 
ceden i•tihbar etmiş bulunuyordu. Bu 23.25 Doyrlandzender: Mozart 

tası 50,000 den fazla miktarda tevzi edil- Siyasi haye.tta da fft al bir unsur olar 

Mister Kinahal ilk intihapta liberal parti 

tarafından namzet gösterilecektir. 

.-:ihetle, gemiler harbe ve haTrkete h!lztr· Rossirıinin eserleri. mi,tir. lkinci~ine geÜnce bu rakamın çok 
a§ılmı' olduğu temin edilmektedir. 

1anf'l"ll'IY.la b~raber her iht"ma1e knnn ha- 23,25 Fnı.r'·'v-t: f .,..c .. t,.fH, Seht•mann 

'1'.Jr buJn,..,mPk mak• d1n1 pö.,.•tm;, V(' 

maama fih yerinden k1mı~ f1 .. m 3m1-.t!r. 
(Y ... ni ~ ... ı...,.. t-ı'"an) 

•• Bi'l'MEDI •• 

uThet• n ;n f!,llJ't rı-,..a· 

s• ~ d P.,., o?ı•nu OJ' 

v• s!\İr h•s t,-' · "',-1,.,..~ .. ·ı e•f"'r-f,...ri. 

~4 . 05 n .......... t..,_ ,.,. .. .,der: c:ord'.\ni, ~o .. 
l•ri11 " .. ~-l~ri. 

c:'l"'1 1t"'T1 r,nJ'"'l f-"~"'•'"f:'"'1 r.'DT 

19,20 Königeberg: Piyano ve flüt kon

seri. 
nı n5 Viyan": ~0'11'ltl'l!ır. 

M~ktubun mt.hteviyatı nedir} Her 

~eyC.en vvet, rrektup sahibi, Alman ma .. 

karolarının lngiliz devlet adamları tara

fından söylenen nutuklann neşredilmesi-
ne müsaade etmemekte veya kuımen mü-

saade etmekte olmasına esef ebnektedir. 

Berlin gazeteleri, Mister Kinghalin 

mektupları münasebetiyle lngiltereye 

ve lngiliz matbuabna atq püskürtmekte
dirler. 

Londr&, 25 (A.Al - Aval"' kamara- 11 M 
Sonra B. Kinııball taarru.,. geçmekte

dir: 

Mailim olduğu üzere Alman propa

ganda nazın doktor Göbbelı bu mek
tuplara açık bir cevap vermi,ı.ir. 

Diğer taraftan mİJter Kinghal da Ber
line gelerek bu meseleyi bizzat doktor 

Göbbelı ile münalı:qa etmeği teklif et

mi,tir. 

sında Thetis tahtelbahirinin cıkarılması 
ümidi mevcut oldukça, bu tahtelbahir!n 
kurtarılması ameleyesine devam edile
ceği bildirilmiştir. 

K'IT'U KJIŞIFLERİ 

f: .. ..,\l.,..1"'": D,..,..tf...,veorıi.., "':>natlan S l d Al I I . 
. . <y u aon ~ne er e man ta ep enn-

P->m-= Pıy•"o k<>nsen. d b-'-- d 'ld'"' · k · · 'k f k · en c:uue ı ıgını ço ışıttı . a at 111-
Kn...,,..,..hag· Simal bestek~ .. l"'lrının 

I . · ize çunu s9yliyeyim ki talepler talepleri 
eser en. di.v t d B' ' d tal I · ' ld 

1<0R'l KON'=FIU ·" I . e e er. ızım e ep enıruz o u-

J( NGRE 1 111 ~~ 
Buenos - .Aires, 25 (A.A) - Arjantin 21,20 

Jt gunu tabii size söylemediler. 
Kolonya: Şarkolar. 

clşte bu talepler: 1) Nazi rejiminin dıt 
~•arbrücken: Haydn «Mevsim-

Vaziyet ne olursa olsun mister King

halin bu hareketi Almaeyada bir hareket 

uyandınruştır. 

hükümeti, önümüzdeki sene may1S1nda 
Bergende akdedilecek olan kutup kil- 23,35 

leri> 
. Saarbrücke-n: Busoninin e!er1eri. Verilen söze faşistçe 

bir sadakat 
•ifleri kongresine bir heyet gönrlermeğe 
!<arar vermiştir. Maksat, cenup kutbun- , 
daki Arjantin hükümranlığının hukuku-

1 

nu müdafaa etmektir. 

Gözden düsme • 
fngiltereyi ve onun zimamdarlarını la· 

şıyan kont Grandinin Londrada bulun-

ması Pört Ciano muahedesinin ye~ine 

canlı ıahic!i idi. Grandi Romadaki mes

lekdaılannın elı:serisinden. daha iyi idi. 
Grandi Londrada iken zaman zaman 

sesini işittirir, Cianonun umumi siyasetine 

tesir etmese de, lnr.ilizlerin yaphğt bazı 
işleri ve hareketleri üzerine geflerinin na· 

zarı dikkatini celbederlerdi. 
Londraya, lıalyayı temsil etmek için, 

Kont Cianonun mutlak itimadlDI kazan· 

mıı olan bir diplomat gelecelı:tir. Lond-

raya tavin edi]eceği söylenen ilci k; .. i var: 

Birisi Kont Cianonun bacanağı, Magist

rati, diğeri, çelik pakbn zanaatçılanndan 

biri olan ltalyanın bugünkü Berlin elçiai 

Attolikodur. 

Joar ___ m __ 

Mihver 
--tr-

Bir ticaret konleran-
Kont Cianonun ispanya seyahati ltal- tuk bilhasaa Frnn'1Z - lıalyan miinasebet-

S I mı hazırlı yor? ya Ve ispanya dostluk tezahürlerine ve- len hU>usunda iki millet aruında bir 

Berlin • birkaç gündenberi Berlinin aile oluyor. Belki, aiyaset sahasında, ita!- aydınlatmayı tamamen lüzumsuz görü

büyük aanayi ve toptan ticaret mabfille- ıYan dıt ~alı:arurun lıpanyol devlet reisiy- yor. Çünkü, diyordu cilci millet arasında 
rinde mihver devletlerinin idaresi albnda I le yaptıgı konuşmalar canılabil~ :.eğinde . ı hava hiç bir zaman bu neviden şeylere 
ve bugün Almanya i1e iyi ticari münase- daha ehemmiyetsiz r .;ticeler vermiştir. lüzum gösterecek kadar ih1il edilmiş dep 
betlerde bulunan bütün devletlerle, tica• General Frankonun kont Clyanonun lı- ğildir.> Kont Ciyanoya göre lngmz. ltal

ret muahedeleri için yÜtnda onunla mü- panya toprağına ayak bashğı aıralarda yan müruuebetleri hususunda kaziye ay· 

z.okerelere girişcbilece\: olan devletlerin cDiario de Noticiao> i'limli Portekiz ga- nı değildi ve bu münasebetlere ciddi su

iştirakiyle toplanacak büyük bir konf&- zetesine 'erdiği b::)·acat bu ba!:ı:.,don retk h _ld gelmitti. cFransa ile aramız
rans ihtimalinden bahsedilmektedir. çok dikkate pyandr:; Hioet aahada. lıal-: d .. bizi derin ıuretıe ihtilafa ookacak hiç 

Konferanaın organizasyonu Doktor yan - lspanyol ailah arkadulığı hararetli bir eau1ı me.cle yoktur> diye tasrih eden 

Şahta bırakılacakmıJ. Kendisi sonra mü- tabirlerle kutlanmrıbr. Ve B. Ma88olini- 1kont Ciyano ilbe ediyordu: cltimatna

zakerelerde mühim bir rol oynıyacak- nin damadı fırsattan istifade ederek ltal-ı me meselesi Franeanın Romadaki d ip
mı,. yan ordulannın ispanya l:ubına faal bir lomatik vaziyetini anormalleştirmekte

Yeni ik.tıoadl bloka dahı1 olacak deY· surette İştirak etmiş olduklannı - ki dir.> 

!etler lı:artılıklı olarak en ziyade mazhan bu kimsenin meçhulü olmıyan bir halci- Fakat bu nutkun en tayan dikkat nok

müsaade millet muamelesi yapacaklanm kattir - tebarüz ettirmiltir. Esasen. taınna gelelim. ispanya harbi ye Londra 

taahhüt edeceklerdir. bir hayli zamandanberi fatist hükümeti ~azlık komiteoi meaclelerini göz. 

Bundan başka, takas yoluyla mübade- Iıalyan kıtslarının. faı.l ordu generalleri- den geçirirken kont Ciyano fU ouretle 

le, yahut ucuz mübadele usulü ihdas edi- nin kumandası &!tında, Frankonun zafe- filı:jr beyan ediyordu: 

uzak Sark ta para lecektir. Yani anlaımuya dahil devletler- rinde oynadıkları rolü gizlememektedir. •Kabul edilmi, olan pıauk tedbirlerin 
den biri bir baıka devl~tten ihtiyacı o1mı.. Bu vakıalar kar1JSında belki aynı kont tatbikinde, kontrol aisteml~rinin tam te-

har bİ yan emtiayı alarak ihtiyacı olan emtia Ciyanonun 13 Mayıs 1937 de faıiat meb- siri hususunda bir az ,üphdi davranmay• 

iki senedenheri Uzak şarkta hala top mukabilinde bir başka dnlete aatabile- usan meclisinde yapmq olduğu beyanah haklı gösterebilecek bazı kusurlar ıörül 
atılıyor. Fakat en haşini. japon parasına cektir. hatırlatmak. yersiz olmıyacaktır: bu nut~ müşse de, biz kendi hesabımıza, girişmiş 
karşı eski Çin parasının açtığı inatÇI, ar- Takas yoluyla mübadele münasebetle- ka ltalyan hükümeti her halde pek zi- olduğumuz taahhütlere bir ~iat itinası 
dı gelmez ve sessiz mücadeledir. ri tesüı etmemil devletler, arumda teda- yade ehemmiyet atfediyordu ki bunu ve dilrüstliğiyle hürmet edeceğimizi be-

Japon kıtalarmm i;gal ettikleri mınta- vül etmek üzere bir tediye mtemi de franpzca olarak hususi ourette tabetmit yan ve teyit ederiz>. Bu sözleri aadece 

kalan, japonlara kat'i olarak vermiye- organize edilecektir. Ye mebzul miktarda dağıbnlJlı. lıte o kopya ebnekle iktifa ettim. 

cek olan da bu mücadeledir. Muhtelif memleketlere meneup devlet bro~ÜT gözümün önünde duruyor... Kont Ciyanonun enteresan tarafı, 

işte japonyanın, lngiltereye Çin para- adamlanmn son Bertin l:İyaretleri eana- Bu nutuk baştan bqa okunmaya de- onun beyanatrnt okumak deiil, aradan 

sının mukavemetine yardım etti diye hid- 11nda yapılan konUflNllarda projelere t&- ğer; en muhtelif mevzular üzerinde bura- bir müddet 2eçtilı:ten sonra tekrar oku-

detlenmesi de hundan ileri ıeliyor ya., mu edilmiştir. da pek entercsaıı aözler görülecektir: maktır. Wladimir d'Onı an 
P.n. - Soir OeJıiie Avusturya, Tuna nüfuzu, Çin V. S. Nu- LE FIGARO 

Misal teokil etmek üzere D11nzig altı 

•Y idare ed«:ek kadar kahve satrn almı1-
tır. Bu büyük miktarda mal bedellerini 
Danzig bankası ödemiştir. 

Danzigdcki naz:i parti binasının her 

neviden konservelerle dolup taıtığı söy
leniyor. 

Paranın kuvveti 
Bugün içinde bulunduğumuz tbeyaz 

harp> paranın oynıyacağı rolü çok güzel 

hatırlatıyor. Son milyar kimde ise kat"i 
netice onundur. 

F ranaa silih1anmak için geni~ mikyas
ta para harcıyorsa, lngiltere de milyarlar 

sarfediyor. Milli müdafaa i~leri için bu 
sene 580 milyon [ngiliz llras: harcıyacağı

nı ilan etmişti. Nisanın daha 25 inde 680 
milyon harcadı. Evvelki gün bu miktar 
730 milyona çıkh. 

Sir Con Simon, bu para da kafi ııel
mezse daha ileriye varılaca;;ını bildirdi. 

Pariı - Sior 

Basma kalıp bir tebliğ 
Franko - Ciano tebliği pek ıolııun be

nizli çıkb, anlaııılan iyi beslenmemİf. 

Bu tebliğde ltalya ile L<panya ar&81nda 

Ctam bir noktai nazar ve proje tesanüdü.> 

olduğu gösteriliyor. iki memleketin bu

günkü işbirliğinin inki§&fı vadediliyor. 

Hiç bir resmi tebliğ bunun kadar 

umum! geçıniı midir) Ciano meırıleketi

ne ancak ııüzel llkırdılarla dönecek. 

Parü - Soir 

tZMIR 2 INCN A C::UYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Sayı: 939/1576 
Kartıyaka Bostanlı köyünde yab 

ıokağmda lbrahim kızı Ankaralı Ha
cer tarafından Kemera!ton<h &•nak 
hacı 05Dlan ağıı. ne?dinde al:çı Ferid 
oğlu Mustafa aleyhine acılan boşan
ma davasına mütedair M. alevh na
m•na çıkarılan davetive ile dava ar
zuhal sureti M. alevhin ilı:amet"ihı
nın mechuli'Tetfoe b:ııaen ,.. Glıaşir 
tarafından bili tebH0 • ~ı1e edil.,,;, ve 
zabıtaca yaphnlan td>!n'katla ela ika
metf"ihl tayin edilememiı olduaun
dıı" ifa,.,en tehli~ııt if Psmıt ve bu hao-
~ '-' ah! 'L . tıua t tı"'1tm 22. q _ ~~9 1 .·ı.;ft,. 

rutlıvan cuma günü aaat 1 O a tali
kine karar verilmis ve arzuhal sure
tile davetiye varakası mahkeme di
vanhanesine uılmı. olduğundan adı 
geçen Mustafanın t yin o una gün 
ve 111atte mahkemede hazır buhtn
muı veya bir vekil göndermesi abi 
takdirde hakkında muamelei giyabİ· 
ye icra kılınacağı tebliğ makamma 
kaim olm3.k .. zere ilin olunur. 

(1552) 
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IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

l[ B O R SA ~I 1 - 645 sayılı ıokağı1?' .E,ref-- J paşa meydanından ıtıbaren 
-· . (1000) metre lnsmının her iki ta-
UZÜM rafında mevcud kordonlar ıökü-

50 Albayrak 8 10 lüp işlettirilerek noksan kısımla-
7 Paterson 13 75 13 75 rının ikmali ile yeni istikamete 

57 Y ekim göre çekilmesi haf mühendislik-
698015 i Eski yekfuı teki keşif ve fartnamesi veçhile 
698072 i Umumi yekfuı açık eksiltmeye konulmu~tur. Mu-

lki sene hayvan hasta ve yorgun gibi tarafı uçurumdu. Yeğenim de beraberdi. No. 7 11 50 hammen bedeli (2700) lira olup 
idi. Fakat gece gündüz peşimi bırakmı- Ben arkadan yürüyordum. Hastalığımın No. 8 12 ihalesi 7-8-939 Pazartesi günü saat 
yordu. Karanlıkta da kendisini görüyor- sebebini bilmediği halde, hasta olduğumu No. 9 13 25 16 dadır. iştirak edecekler (202) 
dum. Onu şimdiye kadar gayet nadir ola- bilen, karde§imin kızı benimle beraber No. lO 15 lira (50) kurufluk teminatı öğle-
rak bir kaç zaman gözden kaybettim. yürüyor, heni yalnız bırakmak istemiyor- No. 11 18 den sonra kapalı bulunmasına hi-
Uyuduğum :zamanlar onu görmüyordum. du. Maymun adım adım bizi takip et- ZAHİRE naen öğleden evvel it bankasına 

2 vagon Buğday 6 125 6 3125 yatırarak makbuzile encümene 
ba7.an arada bir kaç hafta> daima beni mekte ve mütemadiyen bana, kendimi 

685 çuval Arpa 3 50 3 5625 gelirler. 
bıraktığı zamanlar geceye tesadüf eder. uçurumdan atmaklığımı söylemekteydi. 50 Ton Bakla 3 6875 2 - Tramvay idaresi hayvan· 
Birdenbire fenalnşmış gibi olur, yerinde Maymunun sözüne itaat etmiyordum. 105 çuval K. Darı 7 '1 25 farının senelik ihtiyacı için 20000 
duramaz, sonra büyük bir hiddetle pen- Fakat feci bir halde idim. Genç kıza ben- kilo saman satın alınmş_ıı hat ka-
;.elerini tehditkar bir oekilde bana doğ- den ayrılmasını, diğerlerine iltihak etme- para Borsa Si tiplikteki ,artnamesi veçb:le açık 
ru uzatarak yanıma yaklaşır, vücudu ade- sini yalvanyordum. Fakat o beni yalnız k •1t k im stur M ha b Kapanış F. e ıı meye onu u, . u m-
ta titrer ve bu hali son dereceyi bulunca bırakmamakta ısrar ederek o gün u su- Londra 1 Sterlin 5.93 men bedeli (200) lira olup ihalesi 
ıöminenin içine girer ve kaybolur. Bu retle hayatımı kurtarmış oldu. Dokt~r Nev _ York 100 Dolar 126.665 7-8-939 Pazartesi günü saat 16 da-
~ayboluşu bir kaç gün devam eder. nasıl oluyor da bir insan öyle melun hır Paris lOO F. frangı 3.355 dır. lftirak edecekler (15) lirP.lık 

ilk kaybolduğu zaman ondan büsbü- oeytanın bu derecede esiri olabiliyor 1 Milano 100 Liret 6.66 teminatı öğleden sonra kapalı hu
1
-

tün kurtulduğumu zannetmiştim. Bir gün, - Gene memnun olmanız lazım Mis- Cenevre 100 İsviçre F. 28.5675 lunmasına binaen öğleden evve 
bir gece, sonra haftalar, ve nihayet bir ay ter Yennings ... O günkü tehlikeden sizi Amsterdam 100 Florin 67.7625 İf bankasına yatırarak makbuzile 
geçmişti. Gelmiyordu. Allah muhafaza etmiş .. itimat ediniz. Si- Berlin 100 Rayşmark 50.835 encümene gelirler. 

Sevincimden deli gibi idim. Yeniden zi kurtaracağız. Brüksel 100 Belga 21.52 3 - Tramvay idaresi hayvan-
dünyaya gelmiştim adeta. Diz çöküyor, Odanın iyice aydınlık olmasını ve kas- Atina 100 Drahmi 1.0825 ları için (35000) ki o arpa satın 
Allaha oükrediyordum. Fakat bu saa- vetli görünmemesini mümkün mertebe Sofya 100 Leva ı 56 alınması haf katiplikteki ~artna-
detim bir aydan fa:zlıı sürmedi. Gene bir temin ettikten sonra kendisinden müsaa- Prag 100 Çekoslovak 4~35 mesi veçhile aç!k eksiltmeye lrn: 
gün mnymunu yanımda gördüm. Bu de- de alarak evden çıktım. Upğa da gider- Madrid 100 Peçeta 14.035 nulmudur. Muh~mıne~ bedelı 
fa eskisi gibi sakin ve yorgun bir halde ken efendisine dikkat etmesini tenbih et· Varşova 100 Zloti 23 8425 (1400) lira olup ıhalesı 7.s-939 

değildi. Hainliğini her an gösteriyordu.> miştim. Oradan çıkınca eve dönmedim. Budapcşte 100 Pengü 24.7075 Pazartesi günü saat 
16 dadır. lf-

R h Y d Küçu"k bı·r çiftlik misafirhanesinde geceyi Bükreş 100 Ley 0:905 tirak edecekler (105) liralık te· 
a ip ennigse sor um: 

2
.
8925 

minatı öğleden sonra kapah hu-
- Su anda gene burada mı) geçirdim. Ve bütün gün orada kaldıktan Belgrad 100 Dinar lunmasına binaen öğleden evvel 
- Hayır .. Tam sekiz saattenberi bu- sonra şehre avdet ettim. Eve gelince Yen- Yokohama 100 Yen 34.62 İf bankaaına ye..tırarak makbuzile 

rada değil. Esasen onun kayboluşu on ningsden bir mektup buldum. Stokholm lOO İsveç Kr. 3o.555 encümene gelirler. 
beş günden fazla devam etmez. Bir gün- Ben buradan çıkar çıkmaz arkamdan Moskova lOO Ruble 23·90 4 - Tramvay idaresi hayvan-
de döndüğü de vakidir. Belki şimdi av- uşağiyle bu mektubu yollamış. Uşak be- 2617 / 939 un klearing kurları larının seneli!t ihtiyacı için 35000 
İ:Jet eder. Gittiği gibi birden geliverir. Ve ni beraber nlıp götürecekmi~. Mektubu Sterlingten gayrisi bir Türk lirasının kilo kepek sa~m alınması baş ka-
bana hileli bakı§lariyle bakmağa başlar. açtım. okudum: muknbilidir.. tiplikteki fartnariıeıi veçhile açık 
Şimdiye kadar ondan bu kadar uzun ve tSiz gider gitmez, maymun, her za· Satış. Alış eksiltmeye konulmu•tur. Muham-
böyle tafsilatla bahsetmemiştim. mandan dnha fena ve daha zalim bir Sterlin 593· 590· men bedeli (1050) lira olup iha-

Rahip son derecede bir heyecan için- halde avdet etti. Perişan bir haldeyim. Dolar 79·37 78
·
96 

lesi 7-8-939 Pazartesi günü s at 
deydi. Kendisine istirahat etmesini tav- Size yazdığımı biliyor. Merhamet ediniz, Belga 4·6710 4

·
6475 16 dadır. iştirak edecekler (79) 

hemen geıl·nı'z ,.. PFrnnsız frankı 29.95 29·80 liralık teminatı ögy leden sonra ka-
ıiye ettiğim halde beni dinlemek istemi- " 250 
yordu. Titrek bir sesle devam etti: Hemen oraya koştum. Evin kapısı Fi ese.ta 7

·
1610 '1.t palı bulunmasına binaen Ciğleden 

cBunun ne olduğunu anlıyamıyorum. açıldı. İ 0
.nn F ~::~~~ !:!~~~ evvel İf bankasına yatırarak mak-

E" b h kik • b • h ·· U•"gva merdı'vende tesadu'·f ettı'm. El- 1.svıçreK rnngı buziyle encümene gelirler. 
ger u a at ıse enı ce enneme su- r- sveç ronu 3.2892 3.2725 22-26-31-4 2620 (1518) 

"'ki' kt" D kt H l · · d' leri kan içindeydi. ru ıyece ır. o or ar ey sınır ıyor. Norveç kronu 3.3733 3.3562 57 nci adanın 527. 75 metre mu-
y bb·ı D h l k. - Geç kaldınız efendimi dedi. Efen- kr ara ı a a evve ce maymunum sa ın Çek onu 23.20 23.09 rabbamdaki 28 ıavılı araaıımn sa-
duruyordu. Şimdi fenalığı gitgide artıyor. dim kendini öldürdü. O' 35 40 35 22 • 
iki sene evvel Varnickshire giderek, ora· Onunla beraber biçare rahibin oda- Leınvaar 64·41 64"08 hfı ha' kaktiplikteki fkartnalmesı 

· · veçhile açı artırmaya onu muf-
da kilise,le çalışmağa karar verdim. sına koştum. Yennings usturasiyle boğa- Ley 83. 82. tur. Muhammen bedeli 2638 lira 
Böyle her gün vazifemi yaparak onun zmı keserek kendini öldürmü~tü. Yata· Avusturya şili. 4.5390 4.5160 75 kuru~tur. ihalesi 7-8-39 pazar-
elinden kurtulmağa çalı§acaktım. Orada ğında, kan içinde yatıyordu. Apğı in- Mark 1.98 1.97 tesi günü saat 16 dadır. I,tirak 
ıükunet bulacağımı zannediyordum. Ta- dikten sonra uşağa ne olduğunu sordum: Liret 15.10 15.03 edecekler 198 liralık teminatını 
bii orada başıma gelecek şeyleri hiç bek- - Sözlerinizi dinledikten sonra efen- Drahmi 94. 93.50 öğleden sonra kapalı bulunması-
lemiyordum. dimin büyük bir tehlike kar~ısında oldu- Zloti 4.2153 4.1939 na binaen öğleden evvel is bankf\-

Maymun seyahatimde de beni bırak- ğunu anladım. Onunla meşgul oldum. Pengu 3.6984 3.6807 sına yatırarak makbuzu ile encü-
mıyordu. Kendisi sabahın üçüne kadar yatmadı. Bu Fiatler bankamız için hiç bir ta- mene gelirler. 

Kiliseye her gün benimle beraber ge- Mütemadiyen yavaş sesle bir §eyler ııöy· ahhilt ve mesuliyeti mutazammın değil- 22-26-31·4 2619 (1516) 
Jiyor, kürsüye beraber çkıyor. Vaaz leniyordu. Oçte yattı. Ba, ucunda iki ·.ıw Belediye fen heyeti deposuna tes--
ederken yanımdan ayrılmıyordu. Öyle mum yanıyordu. Bir saat sonra odasına ESHAM VE TAHVtLAT lim 2000 torba çimento s:ıhn alın-

TRHTR
KURUlRRDRfl 

kurtulunuz 

Memur alınacak 
P. To To umum müdürlüğünden: 

1 - idaremiz münhallerine alınacak memur ve müvezzi için mil· 
aabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin hüviyet cüzdanı mektep tahadetnamesi ıihhat ra
poru qı kağıdı zabıta ve adliyeden musaddak iyi hal kağıdı askerlik 
vesikası dört fotograh ve bir dilekçe ile halen memur olanlann ıicil 
cüzdanlarile dilekçeleri 11 Ağustos 939 alqamına kadar vilayet 
P. T. T. müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve bunlann 788 sayılı 
memurin kanununun 4 cü maddesindeki tartları haiz olmakla beraber 
devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yafını geçmit bulunma· 
malan. 

3 - Memurluğa alınacaklann en az orta lise mezunlari tercih edi
lir. Müvezzilerin de ilk mektep mezunu olmaları lazundır. 

4 - Müsabaka vilayet posta telgraf müdürlüklerinde 15 Ağuıtot 
939 Salı günü saat 11 de yapılacaktır. 

5 - Müsabakada muvaffak olan lise mezunlanna yirmi orta mek
tep mezunlarına P. T. T. memurin kanunun hülanüne göre timdilik 
on lira ve müvezzilere de yediden on liraya kadar asil maaş verilir. 

6 - Süvari müvezziliğini istiyenler dilekçelerinde bunu tasrih et
mekle beraber bir hayvan tedarikini taahhüt edeceklerdir. Bunlara bet 
lira yem bedeli verilecektir. 

7 - .Ba§ka dairelerden naklen ge1ecek olanlar müsabakaya tibi 
olmamakla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde mut ve
rilir. 

8 - Müsabakada muvaffak olanlarin idarece teklif olunacak her 
hangi bir yeri kabul etmeleri prttır. 23,26,29 2631 (1533) 

ilan 
Muhammen 

bir hale gelmişti ki dua kitaplan okur- girince mumlan sönmüş• buldum. Fakat 1933 Türk Borcu I. ması baş kitiplikteki şartnamesi veç-
ken bu kitaplann üstüne sıçrıyor, oku- gece pek karanlık olmadığından kolay- 1933 Türk borcu II. hile açık eksiltmeye konulmuıtur. Erzağın cinsi 

tık.la efen dimin masasının başında otur- 1933 Türk borcu m. Muhammen bedeli 2100 lira olu" 

Azı 
Kilo 

Çoğu Fiati Teminat 
Kilo Kr. Llra K. 

maklığıma mani oluyordu. . • 
Varvickshirden ayrılmak mecburiye- duğunu gördüm. 1933 % 5 F. ve ikramiyeli ihalesi 11. 8. 39 cuma günü saat 16 

tinde kalmıştım. Doktor Harleye giderek - Efendim, dedim, sabah oluyor. Ar- 1933 ikramiyeli Ergani dadır. lstirak edecekler 57 lira 50 
halimi anlathm. Doktoru bu çok alaka- tık istirahat ediniz. Sivas - Erzurum battı istikrazı l. kuruşluk teminah öğleden sonra ka-
. ' - Hakkın var Goneş, •imdi yataca- 11 

n • 
11 

• Il. 19·94 pah bulunmasından dolayı ögwleden dar etmişti. Beni kurtaracağını vaad etti. " m 
Söyledig~i •eyleri dikkatle yapıyordum. ğım. Sen odana çekil 1. 

11 

• • 

11 11 

• evvel it bankasına yattrarak mak-,, Sivas - Erzurum V. 
Oç ay kadar maymundan kurtuldum. Ve Diye heni yolladı. Bir kaç saat uyu- buzu ile encümene gelirler. 

gene doktorun ricasiyle Varvi,.•hire av- duktan sonra yedide lcapısını vurdum. • • il • • iV. 26, 30, 4, 9 2675 (1549) ...., 1932 Hazine bonosu % 5 faizli • • 
det ettim. Kilitli idi. Cevap alamadım. Geç yathğı- Belediyemızın zabıta kadro-

Oraya yaklaştığımız zaman akşam ol- nı düşünerek uyuyor zannettim. On bire 
muştu. Arabadan başımı uzatarak Ken- kadar bir kaç defa kapısına geldim. On 
Jis kilisesine bakıyordum. Mehtabın altın- birde telaşa düştüm. Aşçıya haber ver-

1932 Hazine bonosu % 2 faizli ıunda açık bulunan 3 zabıtai be-
Cümhuriyet Merkez Bankası lediye memuru için 28-7-39 tari-
Türkiye İŞ BANKASI binde açılacak ı,üsbaka imtiha-

Koyun eti 2800 3500 45 119 
Dana eti 1200 1500 30 34 
Ekmek (Birinci) 13600 17000 10 128 
Sade yağı (Urfa) 1200 1500 105 119 

Sağır dilsiz ve körler müeaaeseai 1939 mali yıh ihtiyacı için açık ek· 
siltmeye konulan, yukarıda cins ve miktarı, muhammen kıymeti ve 
muvakkat teminatı yazılı erzak 1 Ağustos 939 salı günü saat 15 de 
sıhhat müdürlüğündeki komisyonda ihalesi yapılacağından taliplerin 
her gün tartnameleri komisyon bqkanlığmda görebilecekleri ilin 
olunur. 

15,19,22,26 2510 (1471) 
da kilisenin ne hoş bir manzarası vardı. dim. Beraber kapının kilidini kırarak içeri 
Pençereden başımı içeri çekince büyük girdik. Zavallı efendimi bu halde bul

bir dehşetle maymunu karşımda buldum. d•ık. 

Osmanlı Bankası nına İf tir ak edebilecek taliplerin 
Anadolu demiryolları I. ve II. memurin kanununun 4 ncü mad- ··------------------------------
Anadolu Demiryolları % 60 hisse senedi desine göre en az orta okul mezu-

Omitsizliğimin derecesini bir tasavvur Çok geç kalmıştım. Bu evi bir daha 
ediniz. Bu menhus hayvanı artık gözle- görmemek Üzere bırakıp çıktım. ZavaUı 
rim kapalı bile görüyordum.> rahip Yenningsi daha evvelce tedaviye 

Rahibi teselliye uğraştım: ba§lamış olsaydım, fazla içtiği yC§il ça-
- Bu mutlaka mehtabın bir oyunu- yın tesiriyle bozulan sinirleri, cinnet ha

dur. Ay ışığının insan üzerinde tesiri var- line kadar gelip onu bu akibete uğratma
dır. Hiç karanlıkta, lambasız yerde kal- dan evvel, onu kurtarmağa muvaffak 

· olurdum. mamalısınızl 

- Bunların hiç ehemmiyeti yok.. Ba-
kınız size bir sene evvel başıma gelen 
feyi anlatayım. Maymun bir sene evvel 
konuşmağa başladı. 

- Ne diyorsunuz? Bizim gibi konuş
tu mu? 

- Evet, biz.im tarzımızda kelimeler ve 
cümlelerle konuştu ... Konuşuyor .. Ancak 
onun sözlerini hen kulaklarımla duymu
yorum. Başımın içinde bir §arkı gibi işi

diyordum. Dol:ctor, işte onun bu son dar
besi benim mahvıma sebep olacaktır. 

Artık onun m"lun gözlerini beynimin 
içinde duymadan, Allaha dua edemiyo
rum. Bu sebepten duı.ılarım biribirine ka
rışıyor, doktor Allah aşkına söyleyiniz, 
ilim ve insanlnrm duası bu kadar hiçten 
bir şey midir? 

- Mister Y ennings, s:ıkin olunuz 1 
Kendinizi böyle harap etmeyiniz. Emin 
olunuz ki bu geçecektir. Bütün gece bu 
anlattığınız şcyler!e meşgul olacağım. Hi
kayenize bir şey unutmadan devam edi
niz .. 
-T cşekkür ederim, doktor. işte anla

tıyorum: Bir gün dostlanmla beraber bir 
gezintiye çıkmıştık.. Yürüdüğümüz yol 
bir dai yolu idi. Bir tarafı kayalak bir 

, ~ 

W PAR 1 S FAKOLTESINDEN ~ 
diplomalı 

DIŞ 2'ABiPLERI 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalanm her gün sabah saat 9 

clnn başlıynrak Beyler - Numan za
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de knbul ederler.. TELEFON: 3921 

• 
ilan 

llalkapınarda kain 
Paınuk Mensucatı 
Fabrikamızın iplikhane daire

sinde çalışmak üzere 16-20 ya' 
arasında kız İfçilere ihtiyacımız 
vardır. 

istekli olanların nüfus cüzdan
ları ve iki kıta fotograflariyle f ab· 
rikaya müracaatları. 

lzmir pmuk menaucab T.A.Ş. 

Mümessil nu olmak ve bu maddede yazılı 
Arslan çimento sair evsaf ve feraiti haiz bulun-
Şark Değirmenleri mak kaydiyle 28-7-39 tarihine ka

!llm ............... ~ 

Kiralık daire ve 
v magaza 

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

W!!Y..ZZY.:/J7.XYZ/'7'JZ7,~'7'7'~7""'C%~W""J:._.:m __ 

dar belediyemiz zabıta bat me
murluğuna yedlerindeki evrak ve 
vesaiklerile birlikte müracaat et
meleri lüzumu ilan olunur. 

25-26-27 2650 (1541) 
~· scssza uu ı 

sor .AliRizal 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gUn hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci~ 
kordon• 222 numaralı muayeneha- ~ 

'nesinde kabul eder. 

DOKTOR TELEFON: 2987 N 
CZAZZ7..zz7.77.Z7JfTLZ'LrK17!11.'J.ZfJ'U,.J 

Veteriner müdürlüğünden: 
Buca aygır deposundaki damızhklann ödemİf, Tire, T orbah 8f11D 

duraklanndaki qek aygırlarının bir senelik ihtiyacı olan 45000 kilo 
yulaf 26. 7. 39 tarihinden itibaren on bet gün müddetle ekıiltmeye 
konulmuttur. Yulafın kilosunun muhammen kıyr..1eti 5 kuruftur. 10. 
8. 39 perfembe günü vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılacağın• 
dan taliplerin §Ulnameyi görmek üzere her gün veteriner müdürlü
ğüne ve eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin 1 O. 8. 39 perıembe gü
nü vilayet daimi encümenine müracaatları ilin o lunur. 

26 27 2674 (1550) 

rrr::ı:cz:ım~Dll'lll'l!J1im!l&IDll!lmDOM7.aı~.21mı ~-o·P·E-RSP.:.CllTO ..... R.D .... O .. K~T·o"a-

Do k tor Operatör Ahnıet Cemil 
Sami Kulakçı Oral 

KULAK, BOGAZ, BU· FPansız hastanesi 
RUH RASr ALJKLARI Operatörü 

MU2' AHASSJSJ Her gün iiğleye kadar Fransız hasta· 
Muayenehane Birinci beyler No.42 nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 

TELEFON : 2310 
sokağında .. 
No. 42 Evi : Göıtepe Tramvay Cad. 992 N 

TELEFON : 3668 N ~"W"W'lı!lll 
TELEFON 2310 

CVZ7Z7§;/11?1JrYI/ZLf/L///Z7J!'ZJ r(' L.ZierY/Y..T/7.YJ/'/.77YY'Z'/:/.7Z7..rJ 

~ OPERATÖR 

~ DOKTOR 

hastalılılar naütahassısı ÇOCUM~•rRAARSAr~!.'!',LARI Celal YarLın 
Senelerden beri Çivici hamamı karşı- ~ • • • l 

Mustafa Cevdet 
Gönenden 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 
sında bulunan muayenehanesini İkinci Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar
kordon Hayat sokağı dirseğindeki 206 tesi ve pazardan maada her gün hasta
sayılı eve nakletmiştir. larım eskisi gibi İKİNCİ BEYLER so-

Her gün öğleden sonra saat 1 den iti- kağmda 84 numaralı muayenehanesin-
baren hastalarını kabul eder. de kabul eder. 

TELEFON : 3458 Evi BtaiNCI KORDON No.. Z1Z. 

İZMİR MEMLEKE2' 
RAS2' ANESi DAHİLİYE 

MU2'AllASSJSJ 
Muayenehane: İkinci Beyler sokak 

No.. Z5 TELEFON ı 3951 

ikinci beyler sokak fırın 
kartısı No. 25. Her gün öğle
den sonra saat üçten itiba
ren basta kabul eder. 

Telefon No. 3125 



Messageries Umdal Oli,·ier ve Deutsche Le· ) Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes .::=:L~~·:O. Şürekası vante Linie Vapur Aeentası 
C:UNARD LINE K V M p A 1f y A S 1 HELLENtc ıJNEs LTD. BiRiNCi KORDON REES G. H. B. R. RANBURG AD .. A!'IC:A S. A. Df 

LivERPOOL VE GLASGOV BA'ITI -............ _,.., B11f ••ı ,..EL. •.il.il) MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle- NAVJGA!'JONE Bos G.r.n..ın.tuuA vapuru &.Vı~• temmuz -.. & . -.. niyor 22 temmuza kadar Anvers. ftot- ITT l Rİ .. 
tel'- NIA. vapuru Ağustos bida,yetüıde THEOPHiLB GAUTİER vapuru 29Jarasında beklenilmekte olup Rottıerdam terda~ Bremen n Hamburg için yük 

8 
i. '.AD BA. motoril 2717 delssaat 

.. P Uverpooı ve GJucovdan mü çı- tıemmuz tarihinde gelerek 87nl S(1a ı.. Hamburg we .Anft?R llmanlan için yilk LONDaA - HULL BA'm alacaktır. -1erdı: aynı filn saat 17 de tan. 
karacaıc ve ayril zamanda IJverpool ve tanbul. .Pire Napoli ve Marsilyaya ha- a1acakt1r. BELGRA vtAN vapuru S tıemmuaıla HERAltLEA nıpuru J .pstosta 1bM- W, Pire, NllpOli. Jlarailya w C.Ovap 
C1-ııov için mal alacaktır. reket edecekur. ATHİNAİ vapuru 3/5 ağustos ara- geUp y~ 5ıkaracak ve ayni :zamanda lenlyor. 5 Ağustosa kadar Anvers, Rot- hareket edecelctir. 

Gerek vapurlann muvualit t8rihletl. . sına beklımilrnekte olup Rotterdam, Bull için yuk alacUtı.r. terdam Bremea ve Hamburg için yllk LERO motörU 21n de saat 12 de ge-
~ ve navlunlan baklanda acen1a S. 'tlrll lmibit ft n 00 aat illa .. Hamburs w Anvena lirnenlM"J için )ilk Up ~~ ;:ı,;:,-:.--m1e ... alı rebr. -- llJlli _.. aat 19 da Patmo, Lero9, 
bir teabhnt albna giremez. Daha faz.la rhlel kordonda 151 DIUIW'ada LAU- alacaktır. • TAllLIYB ı ıcau--. lstanköy ve Rodosa barebt 
t.t.naı atmü ıçm T. 1lonD ._. ve Şr. 1 BENT ltEllOUL'ft ŞBRtKi npattıeea- ANGHYBA .vapuru .12115 atwıto- J.IVERPOOI. RAITI İTHAKA vapuru lO a,iustola dojru ~ece'ktir. _ . 
ll.ıtı 2353 telefon -..manır.. eUiwt 

1 
tasma mtlncaat edilmell dra olunur. arumda beklenilmekte mp Rotterdam ERİA ~- Hamburg, :Bremen '" An- LERO motörü '31/7 larihinde saat 8 

tdUrne.ı rica olunur. Ta&FON ~ 1 3 1 5 Rmaburg w ADveaa lmanlan için Aı..c;daiı N liva~~ 2! te~ U- wmıen mal ~aıalbt: ele ielenik 1 ' 8 saat 17 de Pire, Korlu, 
q • JOk .ı-ktır. n.lıverpoo da gLie P J'.UAl ç·çı~.nL. -~~~'!_- AltMEllEN'1' Öa-n Saranda, Brindlı.l, Valona, Draç. Rago. - =· zaman verpoo ı n ,. .... ~- . 

T C 
br ESPAGNE vapuru temmuz SODlan- za. Spalato, Zara, Fiyuıne, 7riyeste ve 

. . Zı·ra' at Bankası BAl.KAlll~ll ARASI . aa dolr-. ~- Anver.s {Doğn4 Venediğe luftket eder. 
RATTI H Wh• il iç1a ytik alacaktır. ROT Al.E NEERLAN 

ZBTSKA PLOftDBA • ıtta ve ARMEMENT n. scnULDT DAISE IR7MPAJlfYASI 

S--ay"e ..... sl •• "'ıoo'.•oolJdo.ooo: 1888Tur·· k ·=-ası.. A. D .. ~~OR sürr.kası DUBURG vapuru 26 temmuzda bek- TlTtis vapuru~yevm limanımızda olup 
~··•• au- HLOVCEll>t ~ leniyor. Am•ers, Rotte~ Bremen ve Amsterdam. Rotterdam ve Hambuıl 

$aite •e ajan adedi : 2'2 Vapuru 12 Atustos 931 eumartesı gü- TELEFON : JlJI Hamhurg lc;in yük alacakbr. llmanlan için ,.nk ank hazebt ede-
Zlrni ve ticari her nevi Banka muamelelen nü Köstenceden gelip 13 ağustos 1939 2'RE MllıSS·PmCRJ.SON DER NORRKB MiDDEL- cektir. 

..... BndKTiRENLERE 2e.;soo URA pa7.al' gilnil mt 12 de : LINB LİMi'l'ED llAVSLIN.JE, osw PYGMALİON motörU 3/8 tarihinde 
tKR&ldn VERECEK Pire - Arnavutluk Umanlan - Kolıor- ~L - GIASGOV VB BALKİS motirll 26 tıeamauzda DOn- gelerek :7ilkünü tahliye ettikten _,.. 

~'4 banbsmda kumbaralı" ihbarsız tasarruf hesaplannda en ar: (50• Oubrovnik - Split Veneılik n Triestıe,e BRISTOL battı kerk ve Norveç tçln hareket edecektir .. Burgaz, V'arna w K&ılwı.,. Bınulan 
~ Lulunanlara __. C c1efa ~ kur'a Ue apğtdakl plAna gör. ıik- hareket edecektir. F.SNEll vapuru 28 temmuzda gelip BOSPHORUS vapuru 30 ağustostan için yük alarak hareket edecektir. 

~ c.Jaiihlemlrb• : AJICLO l!GTPTl.All LiverpUI ve Glasgovdan yük çıkaracak 1 eylöle bc1ar aepp. "' NOl'YeÇ liman- HEBCULES vapuna 7.13 tarlhmlt 
t Adet l.000 Liralak 4.009 Lin ve ayni umanda Liverpul ve GJacoy Jan için 7Dk a1aealttır. beklenmekte Olup aotaent... ~ 
4 • 101 • ~OOD • MAiL LhlB için mal alacaktır. BALKIS .apuru Z5 eıylMden 23 e7i6- c1rım ve S...burs limaDlen ipa ~ ..._ 
C • zso • l.000 • Pbuc llABSlLYA n ~ BEYRtn' Je bct.r fbull Fransa Anftn ve ~ nk 1me1ret eılı8odıliı . ... 

41 • lot • HAYFA - İSKENDERİYEYE bat lsbrandtsen • MoU. nç Hmanlan 1çiD ,.Ok •Waılta-. 
let • 51 • !:: : ~ :2"• ~~v~: i.lfte: • lf~I! BOSPBORUS npuna 25 birind ._ 
.. ··---1 • ...... .,,.,.ı ... ·-~-- - _.__ rindeft 28 birinci ......,;_ kacl.r --· • .. • 4.1',DO • hanılmıt .......... 4'rd7e ~ t.rebt HAIPA, lsKENDr.aı.s:11ı - NEV-YOBK -r- ,....... 
... • il • 3.20I • tarihleri PldLAJ>ELPBlA BATn Fransa Anvers ve Noneç u ... .,,lan için VASALA:MD matadl zan ~ 
'*atAT: ~ ......... bir Rne içinde 50 liradan ~ c!Ufml· .28171131 5/B/939 GJl!RTRUD vapuru ağustos ~ )'i1k alraktır. ıe1enk Bolill a • at L 1 ft sa. 
~ lknmbe Çlktala ta~ 7Uzde ~ fn1asiy1e verilecektir. 11181931 11181939 de teelerek. Hayfa, İSkenderiye, Nevyoık AllERICAN DPORT L1NIS. bfc cJinn:ra lint•hn ip.-.-- a-. 
'-r'lllar ..... 4 ..... 1 Brlll. !l Birindtı1mun, l Mart n l lln1nm tarlt- 24181931 1191939 ve PhiJadelphia için mal alacakbr. EXllOOR apuru Z1 lmunuza ....... Ut e!ıcel.:llr-• 

.......... ' 'M n4tir. .Cenlk apurWm mu maltt laribled, GUDIWN llAERSK vapuru 10, ız bek'ın'rw. NetJWk icia ,.ak "·•ıw. aEll9ies Jl491JW 
m 9 gen* ftllUI' bilaled w nnkmlan luık- ey16YegıelerekllaJfa.fi'.......,lyelfw- !....ı: ~ _ 

1 
..:LJıw •ı O Of 1 = -• ISJP• 

B R IS T o ·L 
Be yoğlunda 
....................................... 

• 

OSMANIY!. 
Si~keclde 
..................... 

Ba her iki otelin mÜlteciri rürkiyenin en em otem 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 

1939 Yaz Modası 
AVl'UJl871 baştan başa kıqttryan sAneşin ültra - sriyole ny.asmı stizen 

PANORA 

Hilal Eczanesınde , 

aıtsr.aı. llO ao• c:AHLAR 
llODm ~~Erıll .. 
2'0PrAJrc.rı.AU AY&IC'A 2'ERZllA2' ......... 

l aze T emjz Ucuz Hiç 
Her Türlü Tuvalet Çeıitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

laacla__..Wrt-.h'.ınt..._p._ yodtnPhUwWsı'taJçla....ta••hr. ı~ _._ "' aa ....,.. ALSA JUL1A ...-w S aJtı •1• • 
Daha fazla tafsillt a!mak ~ Birinci o.ek ftPUr1anD muw.llt larllJed. LH Ql'W. ~ linwtları ~ yllk ala- taı...._ W' '68 ... ... 
Kordonda 15Z numarada •UMD.U.· ıi.sinı1eırl w navhamn heldnwle .aeenta a1dlr. · C-.. • M ıt".p Ilı 1 • lclıa ,..._ 
uınum1 deniz Acı-ntalıjı Lad. milrK'llat bir tMlelritt altma pw JW. fazla KASSA..,... J2 ••• ..... w 7lk ..__ ı.'libt lr A•. 
edilmesi rica olunur. ta:f911t a1m:ık için B. VidHM. ,,. Ş.. M' 'rz. Tuna 11 ....... ipil 7iik .a.. rf O T ~ 

Telefon : 401'2 'Mlldtlrlyet 3121 lfo.lu tekbw mlbacut ediJnwi aıktlr. fla.wwı ._ b1 laC O l • mAm:: 
Telefon : '3m ~centa rica.......... EASSA wıl&B 2f 1 aa .... la ' H l WA tak._ .....,. • ı '• 

Kuralar : 1 Şubat. 1 May•s, 26 Ağustos. l Eyl\ıl, 1 lkinciteşrin 
t ~ r i b 1 e r i n d e ç e k i t e c e k t i r. 

-lkramiyelerr.-.... ~--.. , 
1 AdeS 2000 lll'a!ık -· 2.00C 1.ira 
s il IOH ~ .. ~ llO:O s.oo~ Lira 
8 ıı 500 Brük - 4-ffl Lira 

16 n 250 lirabk •0 > 4.000 Lira 
60 ,. ıoo -Uralıll - ~ u.a 
'~ H 50 lmd.ttk ... L ~"j5~ Lh'2 

2.50 » 25 lirair.k - .. ~o2S0 LlrM ---
435 1 

...,..;ııw wı__.GL«S P u-...u.J>!'J!!A91.WZUJ ;e.fl 
T." Banbsm:ı para yatmnetda. valnaz para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi ae denemif oluna-.ız. 
. . ' . . . . . ,, ~ . • • • ,# .1, 

• • • ' 1 

lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kaoperatıl lerl bıılığinden: 
1 - Yönetim kunllumazam 21. 7. 939 tarihli içtimamda ittihaz et

tiği brara tnfibn Te ıana mubvelenaDlfllllizin 20 inci maddesi mu
cibince biflijaaiz pnel lmnllu 9. 8. 939 ~::ı Pnii aat 14.30 da 
lzmin1e Tant .e ~ Oh nda _.elik JMMaw.ıl 1rtMı4wu ~ 
ıw:-1•·. . 

2 - Olbllı 1111 ape11ıtiraia .-ıel ._ .... ~temsi ealeu'-
- • • • • • • • • _.-il llilliii" • ~ •• ıw .... '\i•ewen ~-- wmi:r -... 

lanM dit. 
3-M? elt en••--•i .. veçh ... 

9 Aia•tos 1939 da toplanacak 
birlık genel kural ruznamesi 

ı - 1938139 it 7tlt ••·va . .., Wr w _._ • ı - w it ... 
po;mata•&i 

2 - 1939140 yılı it liyuuınm tz 'M, ,r rta ..,. ....... • +1-
Lın- ft!JGI' we eeldifleri t.Mnnda ..... jlllw14 

3 - ~in Etim Ye lmnbol ........ GJ 1 iuiırı .... 
4 - Y4inıtiw lnmllmt.la m-Mr11au dAılww ld 

a,e ,et ilae f&ailec inin ,.. iki ,eddı üyenin aeçilmeat kont61 kurulu
- iılri he int1w:la. 

5 - Yön..t1m ft tmutro1 km._, ı•ine ft aw4ere wwwRe
eek ücret, 1.aMn hazar ft mami,-elerte memaıin lmdre)1aıdii 'ft ..... 
nf "iikf'Sini telıbit ehwtek üzere ~im kuruluna salahiyet itan. 
6-~ ~a'tiflerhntzin matasMiıtf olduktan depo bina 'ft ar

n1mm lmfihe mübayaa11 icm "'-""' ~azı ve •1.ll'et1 umumiyede, 16-
zumuna _.öre. mU'l'fTell t,;,. lltttl ~~e. gayri men~l. aatm abYı".k, 
~"' nuak, Phne~ veya ipotek etmek hu1111Unda yönetim kuruluruı 
•';'"vet 'f'fl'lftneaİ. 

'7 - Ana '"''1"'ve1erwtwuenin IJ.m•nttbnmui Te \m ,.,.~tl:.:l~-hlm 
~-tir'"'---.i h•~'""rl- ı;c.ret _.1,:;ı,..;"e va,.,.lıı.caJ.: telclif'e1'. 

8 - " --;,., ~ lr..;.. b~tjf'...; ~l..,..1..;nc1e ,_.,.,,ı; p•lısnlünön 
lr~,,.tlfl~ ''""' ürü~l-; tll'UJllA• ;.ı.,.1; ;~ ""• ..... ,,bvelen~ 
41' 1".-i maddesinin son f.'~ mucJ.~-- Lwııı• ;...-ı.azi. 

23 2630 (1529) 
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S.ERYll!R NARb'fJIB muJ sr.w::o ,...... • , .. mD-

ROVMAfJlf ı-=-t eddmeeif riea -..... 
otr:uz · npunı 28 tıemmm.a dolnı DID'Ofl:-.,.,.. 

bekleniyor. KOstence, Gatas ve Tuna U- -----------
manian için yük alacaktır. suliret kabul etmez. 

DUROSTOR vapuru 4 .ajystıosa Daha fazJa ~{silAt 1çia ATATÜRK 
doğru bekleniyor. Köstcn::e Kalas l'e caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
Tuna limanları için yUk alacaktır. Zee ve Şst. Vapur acentalığına milraca

Vapurlann hareket tarihleriyle nav· ~t edilmesi rica olunur. 
lun\ardaki değişiklildenlen acenta <tne- TELEFON: ZOO'lnoot 

Ber kesifi kallancbp ve b Biiencllll trq blçalNI .. 
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Juvantin saç boyaları 
IMGlln KAMZUK e<zaaesl liberatiıv..._a. lwalamw Juwiiildla -C 

boyalan muzır \ c ~li maddelenlea tama=eıa iri ...ıu.. ·-•- taltiJ nıa,15. 
Jerlıııi ~ ........ ~-

JUV ANTIN ı:ıç boyalan kumral n syah ularü iki tabü renk üzerine ter
tip e4ilmiştir. Gayet tabü ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemelc hatti denilıe &inlek wurm,18 4e ~ Ecunelenle " ıtriyat map. 
rt.-..ı.....,._. 
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Alman Baltık filosu manevra yapı 
Amiral Rider'in huzuru ile yapılan bu manevralara 25 cüzütamdan 

mürekkep beş tahtelbahir filosu da iştirak etmektedirler 
Bir Alman gazetesi diyor ki: • • lngiliz - Japon itilifı 

Tah_t_el_b_a_h_ir_kuvvetlerımız Amerika gazeteleri anlaşmanın imza 
"iyi teslih edilniişler ve her bir ihti- edilmiş olmasına teessüf ediyorlar 
male karşı da hazır -bulunuyorlar,, 

dığı hakkında lngiliz sefiri Sir Robert 
Kregi tarafından yapılan beyanatı teba-
rüz ettirmektedirler. 

J/irY<io ~ -- -. 

'f sc; • · ... ~;::; - --~ 

İngiliz başvekili 
Nevyork 25 (AA) - Sabah gazete· 

leri lngiliz • Japon itilafının imza edilmiıJ 

Berlindeki aksülamele gelince, c Tan) 
gazetesinin Berlin muhabiri ~u malumab 

veriyor: Beri in gazeteleri, anlaşmanın 

Almanyada sebep olduğu bozumu gizle-

meğe çalışıyorlar ve clngiliz teslimiyeti> 
hôdisesinden hoşlanara~ hah. ediyorlar. 
Hakikatte Bedin iki devlet arasında ihti
lllfın devam edeceğini ve bunun lngilte

reyi Avrupa siyasetinde felce uğratarak 
belki de ihtiyaç halinde japonyayı Al
manya tarafında harbe sürükliyeceğini 

ümid ediyorlardı. 

Halbuki, Hongkongdan gelen bir tel
grafa göre japonyada harp aleyhindeki 
hisler göze batacak şekilde inkişaf etmek
tedir. Harpcuyane siyasete kar,1 nüma
Yİ§ler çoğalmaktadrr. Bilhassa Tiyençİn• 

Japon başvekili 
bir tebliğine göre müzakereler şamiın 

olmuş ve bir uzlaşma havası içinde Arir• 
de bu hal görülmüştür. 

olmasına teessüf etmektedirler. Kregi anlaşması kadrosunda cereyan et 
Gazeteler, bu itilafın lngilterenin uzak Fakat bu hal bir japon askeri mümes• miştir. lğtiıJBŞ unsurlannm ve japon ale)' 

şarkta prestijlerini kaybetmesi ve japon· silini ecnebi gazetelere şu beyanattan htarı komünist tC§ekküllerin mÜ§tcreke 

yanın muhariplik sıfatının tanınması de· alıkoyamamıştırr araştırılması ve kontrolü ve nizamın mu 

mek olduğu mütalaasını serdediyorlar. c Tiyençin lngiliz imtiyazlı mıntakası· hııfaznsı mnksadile bir lngiliz • Japon ir 

Londra 25 ( ö.R) - lngiliz • Japon nın ablokası devam edecektir. Ta ki in- tibat organının tesisi meseleleri görüşt>l 
anla§ması hakkında dün B. Çemberlay· giliz otoriteleri ilk anlaşmaya en hurda müştür. iyi haber alan mahafilde zanne 

nın avam kamarasındaki beyanatı her ta· teferrüatına kadar riayet hususunda ha· dildiğine göre bu mesele1erde bir anlat 

Alman denl·z ktt\"·etlerı· f ik f d I kiki niyetleri olduğunu ispat etsinler.> hA 1 1 k .k ) J 'I • ra ta geniş m' yasta te s; ~ e iliyor. ngi- ma ası o ursa e onomı meıte e er 0 

Bc~n 25 (A.A) - Alman donan- bir kafileye taarruzları şeklindedir. tıpkı büyük harpteki tahtelbahirlerimiz liz gazeteleri başvekilin avam kamarasın· Bu askeri mümessil, her halde iki dahil olduğu halde Tiyençine mütealf' 

ması, bnlihazırda amiral Raederin huzu· 25 cüzütamdan mürekkep 5 tahtelba- gibi, vatanın tesirli ve mühim bir aleti dn ve hariciye nazırının lordlar kamara- memleket arasında kat'\ anlaşma imza diğer meselelerin halli Üzerinae mlliıt'İ 
rile Baltık denizinde mühim manevralar hir filosu, bu manevralara iştirak etmek- olduklarını göstermektedir.> sındnki beyanatı münasebetile, Tokyo edilinceye kadar ablokaya devam edile· tesirleri olacaktır. Komitenin içtimaı sıı 
1apmoktadır. tedir. Gazeteler, bu husus hakkında uzun Berliner Boersen Zeitung, yazıyor: anlaşmalarının B. Çemberlayn nazannda ceğini ilave etmiştir. at 17,45 de bitmiştir. Delegasyonu 

Bu manevralar, halihazırda Varnc· c Alman milleti, bilmelidir ki, Alman- japonya ile hasıl olan ilk itilaf olduğunu, Artık bir emrivaki olan ihzari anlaş- umumi içtimaı yann sabah saat 10,30 d 
malumat neşrctmekte, Alman filosunun 

munde ile Svinemunde aruında yapıl
maktadır. Manevraların gayesi, tahtel
hahirlc:e antrenman yapbrmaktır. Ma-

yanın tahtelbahir kuvveti, umumi harpte fokat lngilterenin uzak şark siyasetini u· madan sonra bu netice beklenirken, muğ· olacaktır. 
yenilmez olduğunu iddia eylemektedir-

olduğu gibi her düşman İçin tehlikeli, la deği§tirmediğini ve çinin japonlar ta- lak meselelerin halli için müzakereler de- Londra 25 ( ö.R) - Çin sefiri ForaY 
ler. korkunç bir silahtır. T ahtelbahirlerimiz. rafından fethedilen kısmında japon hü- vam ediyor. Bu müzakereler Tiyençin Ofise giderek Lord halifaksla lngiliz 

nevrnnın planı, tahtelbahirlerin torpido 
rnuhriplerinin himayesinde gitmekte olan 

Lokal Unzeiger diyor ki: iyi teslih edilmiştir ve her ihtimale karşı kümraniyetinin asla tasdiki mahiyetinde lngiliz ve japon konsoloslarile birer as• Japon anlaşmasının şumulü hakkıncla g& 

c Bu manevralar, tahtelbahirlerimizin hazırdır.) olmadığı gibi lngilterenin çine kredi ver· keri mümeuilden mürekkep bir komite rüşmÜ§tÜr. Lord Halifaks Lordlar karna 

Çin~ilerin mühim bir zaf e•i 

ve 

Çin askerleri siperlerde 
Chunking, 25 (A.A) - Şanghayın şi- kınındn feci bir hezimete uğramış olduk

rnalindeki Çin kuvvetleri, muzafferane lan haber verilmektedir. Düşman or

ileri hareketlerine devam ederek iki dusunun şark istikametinde 5 kilometre 
mühim şehir olan Hva - Yen ve Sa-Yan- geri çekilmiş olduğu söylenmektedir. 

gı zaptetmişlcrdir. Düşman, 700 maktul Muz.ıffcrnne ileri hareketlerine de· 
ve mühim mikdnrda mühimmat bıraka
rak ricatc başlamıştır. 

Çinliler Cheking eyaletinin merkezi 
olan HnngchoYl.ln garbinde yeni ve mü
him muvaffakıyetler elde etmişlerdir. 

Japonlar, bu defo 500 insan, bir kaç 
sahra topu ve mühim mikdarda harp 
malzemesi kay bctmişlcrdir. 

Japonlnrın Hnn nehrinin şarkında ve 
HuJX>h e~ aleti <Wıllinde kain Anlou ya-

vam eden Çin kuvvetleri, Kiangsi eya

leti dahilinde kfıin Thoei - Tchangda üç 

düşman alayını ihata etmiştir. Sağ kalan 
lOktur. 

Cenubi Çinde Kvangtung eyaletinde
ki Çin kuvvetleri, üç kola ayrılmış olup 

rıyni zamanda Cantonun şimaline doğru 
ücrlemektcclirler. Pişdarlann daha şim
diden Cantonun pek yakınında kain Ki-

ang - Shamı vannış oldukları haber ve
riliyor, şiddetli muharebeler devam et
mektedir. 

Hong - Kong, 25 (A.A) - Kiangsu 
eyaletinde kain Kaondak1 Çin . kıtaatı, 
şimal istikametinde Japon mevzilerine 
karşı mukabil taarruza geçerek iki ta
buru ihataya muvaffak olmuşlar ve bun
ları derhal imha etmişlerdir. 
Düşman, perişan bir halde şimale doğ

ru çekilmektedir. Fonghsicne kadar fi
rarileri takip eden Çinliler, orada kat'i 
ve kanlı bir muharebe yapmışlar ve ne. 
ticede Fonghsicnin etrafındaki btiyUk 
küçük kasabaları ele geçirmişlerdir. 

mek hakkını da bertaraf etmediğini kay· marifetile cereyan etmektedir. Komite rasında başvekilin verdiği teminatı te\ 

dediyorlar. bu sabah saat 9, 15 de japon hariciye na· rar ederek anlaşmanın Çine karşı lnglf 
Japon gazeteleri anlaşmadan dolayı zır vekilinin makamında toplanarak lngi- siyasetini hiç bir şekilde değiştirmediği 

Irlanda devlet reisi Dö Vıılcra 
Londra, 25 (A.A) - Avam kamara

sında sir Samucl Hoare, cümhuriyetçi 
1rlanda ordusunun faaliyet ve plfuıları 
hakkında heyecan uyandıran bir takım 
ifşaatta bulunmuştur. 

· Mumaileyh, evvela tedhişçilerin hare
kiitının Ulsterden İngiliz askerlerinin 
çekilmesini talep eden geçen ikinci ka
nun ültimatomundan sonra başlamış ol
duğunu söylemiştir. 

Zabıta, cümhuriyetçi Irlanda ordusu· 
nun bir vesikasını ele geçirmiştir.. Bu 
vesika, bir kundakçılık planını muhtevi 
bulunmaktadır. Bu plan mucibince ikin
ci kanundan beri 57 si Londrada ve 
eyaletlerde olmak üzere 70 suikast ir
tikap edilmiştir. Bir kişi ölmüş ve 55 ki
şi yaralanmıştır. Zabıta binlerce kişiyi 
öldürmekle ve milyonlarca liralık basa-

liz imtiyazlı mıntakasında asayişin mu
hafazası ve polis işleri nazilt meselesinin 

ve lngilterenin Çinden kat'ı alakası ~e~ 
linde telakki olunamıyacağını bilc:Jii 

tetkikine başlamı§lır. 

ra sebebiyet vermeğe kafi gelecek mik
darda infilak edici maddeler meydana 
çıkarmıştır. 

Hüktimete cümhuriyetçi Irlanda or
dusunun bundan böyle yalnız emvııl ve 

emlake değil, ecnebi teşekküflerden teş- ' 
vik görmekte olması hasebiyle eşhasa 
da taarruz etmek tasavvurunda olduğu- , 
na dair mah1mat gelmi~r. 1 

Tedhişçiler, az kalsın Hammersmith 
köprüsü ile, Southvark elektrik kuvve
ti i.stasyonunnu ve şimal yolundaki su 

bendini berhava edeceklerdi. Tedhişçi
ler, mühim demiryolları inşaatı olan ma
hallerin, mühimmat depolarının harp 
mnlzemesi imal eden fabrikaların ınun-

tazam planlarını elde etmişler ve parla- ; 
mentoyu berhnvn etmek için de bir plan ~f,:l:z~~:fil~IU~ 
vücuda getirmişlerdir. Sir Samucl Hor . 

·ıw 
Irlandalıların tedhiş hareketlerine müdahalesi ile amele fırkasının dıı_~JJ 

karşı hükümet tarafından tevdi edilmiş bakını temin eden bir müzakc:t'-~ 

olan kanun lilyihası, B. Green Voodun 1 sonra kabul edilmiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--~ 

Amirika ô:yanında Panama kanalı mua· 
hedesi ciddi münakaşalara yol açtı 

Vaşington 25 (A.A) - Birleşik Amerika ile Panama arasında PanaJll~ l<d, 
nalı hakkında 1936 senesinde akdedilmiş olan muahedenin tasdiki keyf ıye ğ• 
dün 5.yan meclisinde yapılan müzakereler esnasında ciddi müşkülfıt8 ıı 
ramıştır. J{ ti· 

Hükümetin Pittuan tarafından izah edilen nolttai nazarı Johnson -
8
t]c 

fornia- Connoly • Texas ve Gerry - Rhode • Island - taraflarından şid~ıııı· 
tcnkid edilmiştir. Bu zevat, muahedcnnmenin kanalın müdafaası için h.er reJcf 
gi bir harekete girişilmeden evvel Amerika ile Panama arasında is~ re
yapılmasmı derpiş eden maddesinin müstaceliyet halinde :Amerikanın h9 
katını işkal edeceğini söylemişlerdir. ·sti· 

Ayandan Gerry, müdafaa tertibatının ittihazmdnn evvel veya so.nra ~].ifi, 
şarelerde bulunulmasını natık bir tadil teklifi tevdi etmiştir. Bu ta~ıl1 tdi .,e 
reye konulamamıştır. ÇUnkU mebuslardan bir çoğu salonu terketnUŞ er 
ekseriyet nisabının buluıunasına imkAn kalmamıştı. 


