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Sav yet bütçesi 
Moskova 26 (ö.R) - Maliye komiseri 

Sovyet Ruayanm muazzam inkiıah sebe
biyle bütçenin mütemadiyen arttığını aöy
lemİ§tİr. Yeni bütçenin varidata geçen sene
ye nisbet1e yüzde 12 artacaktır. ~Ünü geçmiş nüshalar (25.) kuruttur. 

L.._ T E L E F O N : 2697 

~ nıünderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

______ _J 
Cii.m1iuriyetm "e Cüm1ı.urivet eıerinin bekçift, $4ba1ı.lan çıkcır tiyııst gazetedir Yeni A..ır Matbaasında Budmp. 

Londra - Paris - Moskova anlaşıy r 
Siy~si müzakereler ~itmek. üzere 
trkinı _____ h_a-rp-te_m_a_s_la-rına d~ 

B. Raif Karadeniz 
dün gitti 

On güne kadar başlanacak Vekil manifaturacıların 
Askeri dileklerini dinledi ve 

tamaslar kendilerine hak verdi 
• • 
ıçın 

Gümrük komisyoncularına ait olan 
kanunda bazı tadilat yapılacakıır 

B.Rajf Karadeniz 
. " . -·:Z

Fransız generali Dume· 
nifı ve İngiliz generali 
Ayronsayd Moslıovaya 

gldecefıler 
Pari• 27 ( A.A) - Petit Pari.t

en gazete•inde, lngiliz - Frannz
Sovyet müzakerelerini bahu mev
zuu eden Bourgue• fU haberi ver
mektedir: 

tizüm suyunl!n ihracını inkişa2 ettirmek için al· 
?"ol !iatinin i6 kuruşa indirilmesine çabşılacak-
l3ir kaç günden beri şehrimizde tet- inhisar müdürü ve memurları tnrafın

kiklcr yapan gümrük ve inhisarlar ve- dan uğurlanmıştır. 
kili bay Raif Karadeniz, dün öğleden Vapurda kendisini gören bir muharri
cvvel g\fmrük başmüdürlüğünde mani- rimize B. Raif Knradeniz, diln sabah 
faturacıları, güınrük komisyoncular bir- yaptığı temaslar haklonda aşağıdaki iza
liği idare heyeti azalarını ve kooperatif- hatı vermişlerdir : 

Romanya 1 

Kralı 

"--.. B. Çemb&layn 

lleynelmilel 
Va i t e 
~~vam ed-:-n sülılinetin 
-·'Cinası nedir? 

--1:-r-
HAKKI OCAKOCLU 

~~t~ık diplomatlar konuşmıyorlar. 
~tı &hıyetli devlet adamlarının ağız-

Adan ağır tehditler çıkmıyor. 
~~ti <:aha bu Bükunet, dünyanın hu
~ 'Yu Ve emniyetli bir yaşayışa doğ
dır) 01 almakta bulunduğundan mı-

ll~n h" · ç·· k .. ~t~ U ıç zannetmıyoruz. un u 
tıU~ da halli istenilen meselelerin he
lq;o lllahiyeti bile çerçivelenmiş, or· a atılmış değildir. 
'ı~tış cephesi ile Totaliterler ara
' her hangi bir müzakerenin baş
ı~ ;ol§ bulunduğuna dair hiç bir ema-

0lttur. . 
~? halde bu sükunetin sebebi ne-

ı.ı~l~e O• b "'kA • b b• ~ gore u su unetın se e ı ar-
~ trı.esul devlet adamlarının en ~on 
'~"İni söylemiş ve buna ilave edi
~, .. her şeyin bir tekrardan ibaret 
~lld ~ının anlaşılmış bulunmasın-

ır, 

~t~htıanya hayat sahasından hah
~ ·. Bunun hudutlarını çizmedi. 
)~~g §ehrinin behemehal Alman
lcd/~ hudutları içine gireceğini söy
~t ~-akat bunun nasıl bir vasıta ile 
~~,~~an mümkün olacağını tasrih 

p llledi. 
\ot olonya, Danzig meselesini hayat 
~r:lllniyeti ile alakalı gördüğünü, 
~:ı ~a İçden ve dıştan yapılacak her 
~b~) bir tecavüz karşısında harbi 

p I edeceğini katiyetle ortaya attı. 
~~it\ 0n~aya teminat veren devletler 
~~tıd ngıltere ile Fransa Danzig yü
~~o;.~ bir harp çıkarsa bütün kuv
'.'tiıı· 1 e Polonyaya yardım edecek
~bı, bu yüzden çıkması muhtemel 
t~trı.ı tereddütsüz kabul edeceklerini 
lli en ternin ve teyid eylediler. 

li ~i laenaleyh vaziyet o hale gelmiş
~tt \r 

0.taliterler komsularının emni
~"U e ıstiklallerini ihlal edici bir te
·~~~k teşebbüs ederlerse harp mu-

l'{ tı. 

~~t ~Pten veya sulhtan birini seç
lı!dı. Ararı ~.lmanyanın eline bıra
~llar rtık duny&nın tehdit ve şan

a taharn ··ı .. k 1 ....._SON mu u a mamısb. 
U 2 iNCi SAYFADA-

ll4KKJ OCAKOCLV 

Siyasi anlaıma tamamlanmak 
üzere bulunduğundan, Londrada, 
genel kurmay temaalarının 10 gü. B. Stalin 

ne kadar Mo•kovada baılıyabileceği tahmin edilmektedir. 
Fransa tarafından bu tema•lara, pek yakında yük•ek harp kon

•eyine girecek olan Lille kolordum kumandanı general Doumenic 
memur olunacaktır. lngilterenin aakeri delegeliğini de general 
lronside yapacaktır. - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Bugün -
Kıyamet mi kopacak? 
Meksika rasathanesi 

Merih"in 
., 

cagını 

müdürü · 
Dünyamıza çarpa. 
haber veriyor 

ler birliği ınüdürünli kabul ederek bir - •Gümrüklerde yaptığım tetkikatta 
müddet görijŞJnüş, lllÜteakiben de İstan- Almanyadan gelen bazı manifatura eş
lıula hareket etmek üzere Ege vapuruna yasının memlekete sokulmnsında müş

gitmiştir. külat çıktığını öğrendim .. Alfilcalı mani-
V ekil birinci kordonda muzika ve as- :la tura tüccarlarını da bu sabah dinle

keri bir müfreze ile bir polis müfrezesi dim. Almanlar, bazı yünlü ve pamuklu 
tarnfından selllmlanmış, vapurda şehri- mensucata •Çelvolc• denilen ve selloz
mizde bulunmnkta olnn mebuslar, vali, dan imal edilen sun't pamuk katarak sa-
belediye reisi, kumandanı gUmrük ve - SO'NU 7 iNCİ SAHİFEDE -

Karadeniz boğazına 
Jıadar geldilıten son· 
ra Bülıreşe avdet etti 
İstanbul1 26 (Hususi) - Geçenler

de yatı ile Karndcnizde bir gezinti
ye çıkan Romanya kralı Karol Ka
radeniz boğazına kadar geldikten 
sonra dönmüş ve Bükreşe avdet et
miştir. Krahn Romanyaya acele dö
nüşünden Akdeniz seyahatini tehir 
ettiği anlaşilınaktaclır. 

• 

Kandilli rasathanesi müdürü B. Fatin 
böyle bir şeyin ihtimali yoktur, diyor 

Güzel H atayın merkezi Antakyııdaıı umumi bir göriinii§ 

Istanbul 26 (Hususi) - Merih yıldızının yarın (bugün) dünyaya çarpaca
ğına ve kıyamet kopacağına dair Meksikadaki rasathane müdürünün verdiği 
haber burada epey telaşı mucip olmuştur. Bu hususta malumatına müracaat 
edilen Kandilli rasathanesi müdürü B. Fatin, bu haberi gülümseme ile karşı
lamış ve şunları söylemiştir: 

-Böyle bir şeyin olacağına en ufak bir ihtimal bile yoktur. Bence tehlikeyi 
göklerde değil yer yüzünde ve insanlar arasında aramalıdır. Göklerdeki tal biat hadiseleri büyük bir intizam ve ahenk dahilinde cereyan ediyor .. 

31 gün, 31 gece eğlenceleri 

Fuar münasebetile yapı
lacak eğlenceler 

Futbol müsabakaları ve garson koşusu yapı
lacak; Lale devri geceleri yaşanacaktır 

Fuar komitesi, eğlenceler tali komi
tesinin hazırladığı fuar ayı eğlance ve 
spor müsabaknlnrı programını tetkik ve 
tasvip etmiştir. 

31 gün, 31 gece eğlenceleri bu sene 
büyük hususiyetlerle devam edecektir. 
Bilhassa spor kı.smı gayet zengindir. 

ları da yapılacaktır. 

* Fuar günlerinde, fuar gazinolarında 

çalışan garsonlar arasında bir garson 
müsabakası yapılacak ve garsonlar, el
lerinde servişler bulunduğu halde koşa
caktır. Kazananlara hediyeler verilecek-

Kurtuluş bayramı 
münasebetiyle 1 ~artiye gelen cevap 

1 Hatayın kurtuluş şenlikleri müna
sebetiyle İzmir C. H. P. İdare heyeti 

l tarafındnn Hatay vilayeti idare he
yeti başkanlığına çekilen telgrafa şu 

.cevap gelmiştir: 
t - •Yirmi yıllık esaretten sonra Ha
: tay zaferinin mesut neticesi olarak. 
' ana vatanın kopmaz bir parçası ha- : 
line geldiğimiz ve coşkun heyecanla 

1 bayram yaptığımız bugünde vaki 

1 
tebriklere yürekten teşekkürlerimi 
_ve ~rin saygılarımı sunarım.• 

Japonlar 
----tr·---

Mogol hududunda 
--tr-

Yine tayyare zaferle· 
rinden dem vuruyorlar 

lstanbul ve Ankara muhtelitleri, 2-11 
Eylül arasında yapılacak fuar kupası 
maçlarına en kuvvetli kadrolariyle işti
rak edeceklerini komiteye bildirmişler
dir. Izmir muhtcliti de temsili mahiyet
te olan bu maçlar için ciddi surette ha
zırlıklara ba§lam~ ve ilk ekzersiz yapıl
mıştır. 

tir. Tokyo, 26 (A.A) - Kvantung ordu-

Atina nıuhtelitinin şehirler arası tem
sili maçlarına i§Uraki hakkında henüz 
bir cevap alınamamıştır. Bundan başka, 
şarpi, yelken, güreş, yüzme müsabaka-

Açık hava tiyatrosunda Istanbul şe- sunun bir tebliği 59 Sovyet - Mogol tay
hir opereti tar.nf ından temsiller veril- yaresinin dün Mogolistan - Mançuri hu
mesi kararlaştırılmıştır. dudunda Japonlar tarafından yere dü-

Sun'i gölde Lale devrini hatırlatan 6 şürülmüş olduğunu bildirmektedir. 
çifte sandalla gezintiler yapılacak ve saz Ayni hudut üzerinde kfıin bulunan 
takımları faaliyet gösterecektir. Mehter- Balshyaldan gelen bir telgraf, Japon 
hane takımı için milli kostümler temin bataryalarının bütün gün Khalhanın 

edilecektir. garp sahilindeki Sovyet - Mogol mevzi-
Ayrıca gondollarla gezintiler yapıla- lerinl bombardıman etmiş ve fakat ba

cak ve gondollarla dolaşacak gençler ki- sım bataryalann mukabele etmemiş ol-
- SONU 2 lNCt SAYFADA - duklarını bildirmektedir. 

Güzel Hatay 
Sevincine doyamıyor 

Hatay kadını, peçe ve çarşafı attı 
Asil ve hür Tiirk kadınının 

medeni kisvesine büründü 
- YAZISI 3 tlNSÜ SAHİFEDE -

İZMİRDE BUZ BUHRANI VAR ... (Gazetelerden) 

- Kardeş •. Hastanın vaziyeti fenalaştı. Bütün ı·jicudu buz 1:esildi. 
-Aman ko7Jl§'Um .•• Bari p. desticağızımı koltuğ,•,ıu.ı altma koy da soğusun .. 

1 
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~ ŞEHiR HABERLERi. 
Kemal paşada 

Büyük bir orman Pamuk rekoltemiz üç 
yangını •• b• b J • b J 

Beyne/mil 
Vaziyette 

---f:r·---
De11am eden sil· ,,.. 
lllmlUlnedlP? 

HAfii OCA1:GIMl•t11 
n!!as~:1~;::any!:U~~~ .yoz ın a yeyı .u uyor 

Genç kız kendini tatamodr .. Sendeledi •. oe "ballan gayretiyle söod\itülmüştGr. - BAŞTABAFJ ı INct 
., . d 2000 dekarlık çam ormanı yanmıştır.. S h 'd k • ı · .L. ' Ü _J Y'*l•n yanıbQfında serı ' uran halının Yaptlan tahkikatta Mehmet'F.rdiri ..tm- ey a n a ma ıne ı e1ıım y z ae Almanya iki yoldan birini 

~ me.küne 80ku1du. 
iJaftine kapandı.. Ağlamağa lıo yalda ~::~= = :: = kırka kadar yükseldi Almanya harp edebilir mi) 

O akpm, sofrada Mehmedin va- . bilirdi... run çıktığ anlaşılmıştır. Kendisi aran- Melele. mantık ve hesao 
ziyetine dikkat etmişti.. . ~ukabele * maktndır. Ziraat. vekaleti, yurdumuzun bu ıenelti üretme çiftliği etrafında makine ile ze- ya~lır~ bun~ im~a~ yo~tur •• 
gönniyen qkı, tevlit ettiği elemli Türlcan Mehmedin odasında halı- -*- pamuk rekolte vaziyetini tesbit etmiştir. riyat yüzde40 nisbetüıi bulmuşbır. Ay:n- 1o~lıtkcrienk n dero,~ ettik~ 
diifünce düpince1rrile Türkindaki nın üstünde hüviyetini yakan ateş: Pot~ sa 1 ar l n. J 9 39 pamak mahsUlü lıallmda alab- ca gelecek ya\dan itibaren tathik edilecek orta ı~a or u salarak har.-
zeki kabiliyetini büabütün arttırmış göz yaşlarile söndürmeğe uğra§ırken. -.;.& darlann verdikleri malı1mata nazaran büyüle .ulama programile miitnazia ola- dikletini ele gecinnek veyaW 
bulu Ordu "'--~ •--- -- aA oenç de1ikanlı onun bu vazı"vetı"nden S d · • dd b 1 Ad b"l · d __ ı_ _1_ b b""J _.ı • '-"'J • __ ,, tupayı mııfj] avlıvarak bir nuy ••• ·~~ JaZ ..-&& e-- o • J u a er.unıyen ma e- aş angıçta. ana o gesın e pamıa J'i!ı u o gcoe zıraat 'Yeıta etmce .wa· h b ., ..,- "k. . . d 
Jel zeki ve hassastı delikanlı da iki gafil, hızlı adımlarla Süleymaniyeye ler nisbeti yüzde için pelc elverişli olmıyan iklim şartlan rna denemelerine giri~ilmif bulunmalcta· . a~h 1 \ e e~ geckı . ı ay ıçın e n 
gündenbe.ri, Kağıthaneye gittiği gün- müftünün konağına doğru ilerliyor- ı·ki•e -•·-rıldı.. Haziran içinde bu böirceye yağan yağ- d.ar. Alınacak tecriibdere göre bu havali ıstıBsa •. eybeme ~ı. '-~-
den "tibar 1 - - 1ı '--~ '--1--\.. d ti. ~ larla d ~· • .. ulc • • ___ ,_ • . ._,1 ugun una ımııum kaJJDll~ 

ı en C'?I~ yan DD' ıavgaua., es- u ... Ziraattc kullanılan otasalardaki suda mur eglfltllf. yagrnurun pam iÇii\ en uygun B1Wlma eistemı. ıeıu ye M-d fa k 1 . • h 
kiden olm.ıyan tuhaf bir hal peyda Süleymaniye ile Bozdoğan kemer: ., . . madde mı'kpda'"ı azaml olnrak mezruatına büyük faydaları dokunmuş- mevsimleri tcruıip olunacaktır. l u a aAluvvet enm azır 

1 - M-'-- V~:::...d..---dö - d k. f ·k· d Ik b" _rımıyen • .. . unan manyanın ve omıUfhı... cnmct. ııwıq;ıUMIDC 
00

nu- arasın a ı mesa e, ı ı a ım ı ır yüzde bir olmnsı ltızım geldiği için, bir tur. Ege bolgesınde pamuk meznıata pek ._ I k k k l 
-nd Luıtardı-gı - L_..:l __ :ı __ 1.__1_ yer demekti Delı"kanlı bı"r az "onre U • ·~!L-~ Ad d L • • b. ebb" _L ..11!_ B böl ~omşu arı artı or mıyor ar. fU e & e~ 1UZ1B1UaD :D11111- ••• ., 'ahlil farkından dolayı gümrüğe gelen mumıyet ıuc ... ı_yıe ana a pamu11; ıyı u ten ut arzetmaı;teuır. u ge- le k • • ld I 

.ederken, Türlcan dı"kbt ebnifti. •. konağın önüne vardı .. . Sokak ISlltZ. X>tasalar çıkarıbmıyordu. mahsulü şimdiki halde normal 'bir vazi- nin akala çerçevesiyle atman Tnltya ve urftannyl' a l ıç.m ~ '&en ben 
Delikanlı o daln1mda büyiik bir heye- Şüphe uvandıracak bir vaziyet sez- Bu vaziyet zirnnt vekal etine hildirll- yette bulunmaktadır. Marmara çerçevesiyle beraber gerek "bar] e ıylor ar.b' 8 at •. unka 

• • al._ _ _]_ bulu rd m"ye M h t- 1- - ka L p k . -L-- • u amaz arsa ır tecavuz ar canm tesiri UDOA nuyo u.. ı n e me'=' .,.onagın ar .-ıs- mişti. amuk mezruatına bazı yerlerde zarar emmıyet ve ~ .keyfiyet bakımın· d'" .. w h bul rllr. 
Sonra. bu akpm eofrada. Zerafet mına Reçerek teSkerede tarif ediler Dün vekaletten gelen bir tclgr:ıfta, bu veren böceklere karşı ziraat Ydtalctince dan şimdiye kadar almmıyan en yüksek o~mıege ~~ unuyo • 

Mchmedin tam bam teline bastığı bahçe kapısını buldu ••. Hafifçe itti .. >eneye mahsus olmalt üzere potasalar- Hizwnla bütün tedbirler alınmı~. Bu bir mahsul idrak edeceği umulmaktadır. 
1 

klanmanya ~eb"I rgi)n ~ 
nkit, ~n birdenbire iktisap etti- Ve kapı derhal açıldı ... içeriye Cİren :laltl suda crimiyen maddeler mikdan vd bu bölgede Klevtand zeriyatı tahmi- Sakarya, Kızılırmak, Malatya n Iğdır ~ l na m'ixıa~ n t~ 
ii o -ahi hali ne idi> .. Onda bir ha,. Mehmet, onu hic ses çıkarmadan ya- :ruımI yil7.de iki olmu~ur. TleD Yüzde 50 nisbetüıdedir. Gelecek .e- bölgelerinde de pamuk mahsulü müsait Lo obn~ ve .h • nnn ?'~ .. 
bhk, bir ~ var_. vasca rtip. -*- ne bu nDbetm yüzde 60 • bulacağı kuY· bir vaziyette bulunmaktadır. ~un~ tima bü~nı goz 

lwkin bu hükmü 'Yet'dikt.en 800- Kapadı ... Ay ~ olmadığı icir f.:ESME CİVARINDA v ctle tahmin edilmebcdir. Şimdiden esaslı tahmin yapı!ması için t -1---L g en tün teclbiı•F. 
ıa. bunun .ebcbini bu'lmak için dü- bahçe kesif bir karanlık sarılı bulu ÜÇ Yunanlı balıkçı Bu ,.d ziraat Tekaletinin çiftçi emrine mevsim henüz erkeD olmalda beraber mı~uuuır. 
şünme~e baıladı ... Aklına ilk olarak 1 nuvordu.... yakalandı verdiği pamuk mihzederiyte oldukça 9 39 Türkiye .pamuk ma1wulünün bundan Ortada gafil ayt,.nmalr 
Şevhülialatnm 1az1an ~idi.. Delikanlı ne tarafa do~ru ilerliye- ~Çc rne ka7.asının kara Abdullah bur-- mühim miktarda ekim yapdmq. çiftçi sonra her hangi biT arızaya uğramadığı da tı:=:tfuı aYakıbma 

Ve -müthiş lmıkançlık alc!i, biT- ceğini :tayinde miitere&litt kapanır ş k .. d k sularımızda bıilık makinelerin fayd.uau l>izzat görmif ye takdirde üç yüz bin balyayı geçmesi 
denbire parlıyarak ~nç kızın benli- önünde durup bir az bekledi ... Co'· ·~-mdıldev ıın c'... .. 

1
ara 

3 
y anlı b tık anlaaut bufunm•lrtadw. Seyt.an pam.k muhtemeldir. mak me9ele.i c:anlammştır. 

... • ~ L-- rd. ~ o_ı.. _ _, .. :_ lla .. . 3Tm an goru en un a çı ASkert ve malt .e iktısadl 
ganı ualfG • ••• d 1 _ ··;al·;:~ yo_u~- uz~~ vakalanmıştır. Bunlar bir sanda'D~ balık ...... 1ar L--- -'--!-!- lehimıılf. 

Artık yataiın ;çinde caytt a.yır e. :ıı..uru (] llll'ID tyaoraıuann çıg· lı _...:ı.:.....ıı. Çe, ..... cıoat'ın Ja bı·r 1.. ~~,·•o ~' ~~UDU 
• .:ı_ - u· bazı h r·r av y..-.ıArn&. .. ..., Uı #laU ~ Buna~ mukabil taraı. yanıvordu.. nenme~ına.cn muteve ıt, a ı Adlan Sakızlı Yoıgi. lstimat ,,-e Nifa. 

Of ... Bu Zenhttıe ne bdar kayıt- lıareK:etler, çıtırtılar duyuldu .. Ve rl M-1..:~- hl göze aldırabilmesi bir çı 

SIZ .. 1ştc mÜtenıadiTeft l\orluyo1' ... bunu mütcakio hafif bir SCS, ince ııurnır. -*- 17 .yaşında bı·r genç, kor- en zayıf tibirile de bir h 
Türkan at.eşler içinde yamyor ••• Da- müteessir bir kadın sesi, akan sula· n· I h.a.disesi Olur. 
dı kalfa dün~;:1-n hi haber ••. Rabat nn çıkardığı sınltıyı andıran tatb bi· ır yara ama 0 Alman diktatöriinden 

.Yaua Ketne!'de Recep adın.da bir .şahıs. Ga- k be 1 1 b \ıarek bekt Cünlcü • 
bir vazivette mısı1 mışıl uyuyor. .. "!benkle kulağının dı'binde yüksel- 'ip karlS1 Bn. Namıiyeyi bir çocuk me- unç ır yı an a oguw ştu et encmez. -
T~!.....l..aA n ;_ ~n1u_mı_ -1·an ates· di; kadar kazanılmış olanlann ela 
ur~ ,~...., """ .~a.A. -;elcslııdcn sağ kasığından yaralamış ve uh -!:.!1 

lerin tcV1it etti~ aalar1a muttasıl - Geldiniz~~·-· . Uer~ _bir ~- suçlu yakalanmıştır. . 'kacınlmasa m teme! d~~. 
kıVTanıp duruyoTiıu.. . merya var ... Benı takip edinız. .. Sı- -*- •• •• •• •• •• • kaktır. 

• - -
1

- • • Y 1 ) d J d H d Buna ramnen fı,..n hazırlıldari Bu •uretle saatler geçti.. . zıora~ got~r~e~ astıyor~m_:· · Anason satıs.ları 1 an 0 UrU U, USeytn e ,..... -r 
B zlc 1 Akil vam ediyor~ 

Cenç kız Zerafetin horultulan . u .eo. rı soy Jyen e on? geç· Bu sene Çeşme ka7.3Sltltla anason re- k · ı 1 k •• td •• Bunun manasİ nedir~ 
arasında birdenbire. çıt diye bir ~Ü- b:·· B·rlıkte kam~ryay~ kada:ai!i:r7; koltesi, geçen senenin iki mislidir. Fiat- ama ı e yara an ara o u Bizce bunun da manası T 
rültü ı3uydu ... Ve bir az sonra bunu. diler. şte dallarla. yeşıl 'Y~~ • ler 55 kunıştuT. Müstahsil vuiyetten Çeşme .kazası civarında Ay!l)tirauda orada eline ı~diil bir kama ile yıla. 
bir kaoınm yava,ça açılmasından ""~ çevre _aanh. kuytu. şauane hıt memnundur. İnhisarlar idaresi mübaya- mev1diaıde dün çok hadn bir iAcıa ol- nın üzerine ytirilyerelc 16Lfiirmek ls1i :~~ i~t~!i!~~rut:~a~~ 
hh.1 ~" inee ~ gtClTh takip etti. ~~~~·· .. Bil'• ~Y~sı .. _. . M.~lun.eftt ata deYm'n etnietdedir. mll! ve bir gencin ölilmü ile netit:ek:n- yor. • Kuvvetleri, -1-- halkın 

T- k" ba 1_ b. k" 1s h '!;Jlln01nnı ecven mım mını otr cı -*- ~ı..+ı .. Mah 11. d 1 f 1 1 :rı:r.uu.c. 
.,_.__~r .an ŞKa ır _va ·ıt 0 a, una kumrunun has basa konuşmal~rı 1~·11":l~ • a ıkn edn t~ e ona a ınan ma- Bir aralık dama doğru kaçı:na!a baş- iinden ibaret -ola!'\ rejimle~ 
c:ncmmıyet ~-- Fakat göıllü- • • b d daha • - • dah2 BU SENE mat şu mer ez edır: lıyan yılan Hüseyinin üzerine hUcum mütemadi heyecan içinae b 
nü bkanclık ~ cayır CBV1T ~ un an _munasıp. Tütün mahsalil Çeşmenin 16 Eylül mahallesinde otu-
-'--~ :ı_~tün- "'-='--1.. • • rmm ve mahTCm bir yer bulunanu- a~yet n~-.s- r.m Hüseyin oğlu AU Borazanın bag· ku- edince, ~n brkarak lcaçmağa baş- mak prestiji idame ettirmek İ9a 
raa.ugı ve ıou 8Uunelc.nmn uyan- .. daha "lk - - 1ca t ~ ~™"- lıyor. Bu sırada elinde bulunan kama zarurettir. 
"' .. buhmclnma bö-'- buhranlı bir za- ~~na. 1 goru~tc naa Bu sene mıntakamızda tütün mahsu- fosine, kon~a'k üze..-e giden aynı ma- .. • .. . . . _ 
---.r -~- YAC -..:..JJ: g gs d. -'- k n - Diktatörler nrestiilerini mda h le gelen ha ' d ~cuıuı... ıa et efistir Bilh Akhisar tn halle halkından 17 yaşlarında Yakup oğ- 0 une :rası.uyanlA en ısını agır su- Y 

;::.an • ::;::.. drıtb-~ :;: Bu ilk buluşmalannda, Cuma gü- 1_ ~d n ~ ··tı ~ ekted" - lu Hüseyin adın.da bir genç kulenin da· r ette yaralıyor. Yaralı genç bir taraftan mekten çok çekinirler. Ricat 
be !'-8:;: 1 n~-~- tinı~ nü yapılan Kağıthane gezintisinden. ~l en umı ~ _ d ~ . ;:;:. mında bUyük ve korkunç' bir yılanla yılanın tehdidi altında. 'Öte taraftan da ketlerini kolay kolay y.a 

C tt~ ~~~1e ~u~ı çı~u. .. Akile ve arkada~lannın atlattığı o . d te= ~ 3; ~~ e t::min karşılaşm~tır. ağır yarasından hayata gözlerini yumu- Zararlı da olsa heyecanı .idame 
~rak ab;.n.n _ ~= u~na ':niyülc tehlikeden bahsedilmek sure-~ 0 

nu yon Yılanın ağzını açarak korkunç bir şe- yor. Zabıta ve adliye yerinde tahkikata rirler. 
onune ~ · file genç kız ile delikanlı arasında sa- · -*- kilde başını kaldırml§ olması, 17 yaşın- başlamış, yılan bilihara yetqenJer tn- B inaena\eyh bu~ünkü vazİ 

Ortalık bpbranllk._ Kapının mimi bir lconupna başladı ... Netice- BtB KABIN daki delikanlıyı ür'kUtüyor. Hüseyin, rafından öldürillmüştilr. en sarih ifadesi T ota1iterlerin 
önünde durdu... Etrafım din~ de, bqb d~ bir çok mevzulara o-öze aldırmadık!arı ve attiklan 

koTUldu.... da temaa ettiler... Cay~ hoAal~ .. . . Son da ~eri çekemedikleridir. 
l.te merdivenlere bumaktan mü- Ve bu aarede, en son olarak da. Seferilüsann Bereb ~-~kilo- yİ rn1İ dört Saatte Su ha1de milletler ne kadar 

te.ellit p:utı~··· Sonra. aobk b- biribirlcrine ~iklcrini söylcmeğc = =-= = k== bu harp hazırlık';nna teha~'!' 
~ açaldıiım. Ye derhal~~ yol balduJar... Cami kebir mahallesinde ·otuııuı bayan ş h • d •• k terccek1er, kısmı. seferberlık 
~u nna eden bır takım hafif gunıl- Bu şekilde .sa~tun _Hk beyazlıkları Makbule adında bir kadın bir sinir buh- e ) r e uç yan iYi n ÇJ tı' yaı;ı~bitec:eklerd~r) ~ k 

A
er .. k d d Y .L belirmeğe baştadıgı bır stradat

1 
~eh- ram esnasında çaya <lilşmüş ve bir da- ~ B~~l; bıhr d~vrınd e ç~ uzall 

rtı ayanama ı.. avasca oan- met artık oradan uzaklasma.c ıcap ha =..tt• V"-..:ı :h....::...1.:3 • k 1 d ld receS{ınt ta mm e emeyız. 
d d ~I. S ~ Çl!m!Bm~~ . :n.<1Umtn uuı;wuugu an- •• •• •• •• k 

an ısarıya ~tı... ofuda ;lerliye- ettiğini farketti .• Ve kızdan iki gece laşılmıştır. Adliyece tahkikata başlan- o ayca son uru u Tam ve kat'i bir uvvet 
rek Me~.~~~~ yatbit odanın önüne son:"1 tekrar o~ b~luşma~an .vaa- mıştır. kunu. el.ele eden taraf mukab~ 
kadar yurudu ..• Yatak odacımın kapı- dinı almasını miıteakıp, Akıleyı ter· şehrimizde son 24 saat içinde 3 yangını 2 _ Çpmdibi-Mersinli caddesinde 1>ay son bır ıhtar yapmak mecburı 
sı kanalı bu1unuyordu ... Türkan te- ketti... :••c•••••İ•••··,· .. ••••••c···~d·• .. •••r····: zuhur etmişse de bUyümesine meydan Musanın evinde çıkan ateş etra!mdaki kalacak. yani ya sulh masasına 
reddüt etti... Ya yan1ıs iRittiyse? .. YP Mehmet evine dönmek üzere ten- : e ~n er' r en er: verilmeden itf<ıivecc _,_,_.ı:ı..::t-;ıctüz:. evlere de ..-:-yet ctm-1- :; ....... e 1'ken Y"'- rulmasını veya harp meydanad 

- ~ ••••••••••• ••••••••••••••• • •••••• •••••••• --.,, biUUUJJ.CU..Ull-;!• ........ " ~ ~· ,,_.-
odadan kiıme çıkmadı Ye delikanlı ha. karanlık sokaklardan geçerken, Aydın mebusu B. Nazmi Topçuoğlu, 1-Bayraklı ile Salhane arasında bu- tişen itfaiye bu ateşi de kuyulardan su rusulmasını istiyecektir. 
odasında yatıyor iseL. Akilenin yanındaı. ayrıldığı halde, Edirne mebusu B. Osman Şabinha~. İz- lunnn bağlardaki kunı otlar bir kaç kol- almak ve bir bç koldan ateşt ahloka et- Bunun için de Sovyet1erle 

Kapıyı açıp iceriye girdiği vakit. hala kendisini gene; kızın tesiri al- mir mebusu B. Sacletün Epikmen, Bur- dan ~rak rfughm teiriyle Met ba- mek suretiyle menit olarak~. tere ve Fransa arasında c:levalll 
E;ler delikaala odada bulunuyor ise. bnda buluyordu... Ruhunu baştan dur mebusu B . Mehmet, Şaik halı kum- linde alabildiğine nerlemelt istidadını Ateştn 2.Uhuruna sebep ocaktan sıçnyan müzakerelerin nihai şeklini 
çok münasebetsiz bir vaziyet haaiJ başa büyük bir saadet sevinci sarmış· panyası hukuk müşaviri B. Feyzi istan- göstererek o muhitte bulunan bağlan bir kıvılcımdır. Bina &igormızdır. na, Japonyanın vaziyetinin 
olacaktı.. .. tı ... O dakikada. ~ünyada kendisin- bula gitmişlerdir. tehlikeye düşllrmUş ise de yetişen itfai- 3 - Türk pazannda nalıncı izzete aid etmesine ve Amerikada R • 

Fakat Türkan neticede buna da bir den daha mesut bir vaziyette başke Denizli mebusu B. Khım Samanlı ye ateşi çenber içine alarak söndürmüş- 35 numaralı dük1can.dan ateş çıkmış ise hur Ruzvelt ile tevii kuvvet 
çare buldu ... Eğer Mehmet odasında bir adamın bulunmıyacağına kat'i Balıkesire gitmiştir. tür. de hiç bir zarar yapmasına meydan ve- da bitaraflık kanunu yüzünddt 
ise ve uyanll'88t ona: bir surette emin görünmekte idi... İzmir mebusu B. K8mil Dursun An- Ate,Uı aebebi zuhuru pmendifer 1lo- rilmeden söndilrillmiqtilr. kan ihtilafın ne şekilde h .. 111ıııımrııo:-K. 

- Sofada bir tikırb duydum.. Halbu ki aradan geçen iki üç ay- karadan İzmire gelmiştir. komotifiııden 51Çrıyan bir kıvılcundan Ateşin zuhuruna sebep, baskı maki- ğinin bllhı.mesine ihtiyaç v~ 
Hı!"llZ ohna-ndan şüohe1endim.. Si- lak bir zaman, vaziyeti birdeubiYe -- kuru otların tutışn11Sıdır. nesinden sıçrayan bir kıvılcımdır. Bugünkü sessizliği diğer bir ~ 
ze haber vermeğe geldim, diye bilir· nasıl değiştirmişti... 31 gün 31 gece dan da bu üç mesele üzerinc!e ~ 
di ... Böyle söylemesi, gece ya1191 PadiJBluıı Akileye göz koyduğunu İ Z M İ R MENEMENDE matik faaliyetlerin gizlice de~ · 
gencin odasına gelmesinin hakik~ öğrendiği o eon ~ye 'hdaT, Meh- eg., Jencelı erı· Viliyeti pa~onu Btll llADtSE !emesine h~a1ama\da miimk~ 
sebebini Örtmeğe ve gizlemeğe kaE met. konağın bahçesinde. kamcrya- İzmir villyeti.nhı fa.uu-dll1 pavyoınUD- Menemen bzannm Buruncuk: köyün- HAKKI OCAKO....,.,. 
idi... run albnda eenç kızla bir çok defalar --....,ı...- da haza tadilat yapılacaktır. Teşekkül den Alunet oğlu Afunet Dağlı, Me7.arlık -•-

Bu kararla hemen kapının tokma- ıörüpniiftü ... ~ atkının Fuar münasebetile y a- de . 8ltında ibuhmaıı Burçak ta.dua.na ko- Oztlr dllerlz "..:M 
.., d_nd .. dü K ıı. b" '--ta :!f_ • ı___::.· e n bir komısyon, pavyonun dekoras- yun sürüsü.nil sokaa Ali :ismiade bir nn-LU sayunı-.2- uz-um.. ..ekot-'~Jl!I.. gım o ur ... am ~ ca.... mef"U u ra111 uıc neticıe~ı.n- J k / [ w&Au ~ ...... 

Oda zifiri karanlık. •.. Yatağın bu- den emin bulunduğu bir 8U'ada. Aki- pı aca eğ ence er :'~n lşle.r~e nezaret edecektir. 'Bu işjgencl mulıtcliI yerlerinden hafif .uret- kındaki haber 65 bin ton aenecti' --
tundu~ yere kadar iler!ecli_. K.alb; le bir gece ansmn M:::hmedi bul~ - BAŞ'l'ARA.n t lNCI SAHİFEDE - 1çm 3500 lira aynhruştır. te yaralamıpır. mllrettip sehvi o1arak 6S mi11'9 ~ 
§iddetle atıyordu ... Ve onun çıkardı· mağa davet ederde. padiphm keneli- diye intişar eylemiştir. Rekolteel9;ii' 

_ ,, __ ·L :~-..J::. tara ve mandolinle konserler verecek- • el • "'-~ .JI ğı aes1er, tmkı bir 88atln yaphğt eeri sini nikahla aımı- ~ini ona ha- nuı sen erme nazaran mu.r<' r:""~ 
lerilir. olduftu kendiliftinden malQm ise ili .,, 

tik.!~~~ ;ibi, odada duyulay
1 

ordu.. ber vermqti... der. '-~- Turingldllp, fuar milnuebetiyle 30-31 ş b • G • tıı bir uhaba meydan ~ ~ 
hZmlnlı-.~ yatağın bos o up olma- iki vaziyet arasında ne ın DU Ağusto• g . b' d ..... ; b losu haz la e ır a ZI n o su .. _.-.. r.;· 

d - I._ '- • T ~•-L • . b 1 .. ecesı ır ...-z a ır - keyfiyeti tavzlh eylemeği lii%1JP-
1~nı ~r-.~emıven Ü.nwm eğıldı.. fark... Delikanh, her zaman u Uf- maktadır. Hususi bir vapur kiralanarak dük. 

Eliyle döee1t1 yok1adı... tuklan karneryanın altında bu habe- limanda gezintiler :yapılacak ve balo sa- • - ~ 
l~e d&.ek bomboı... ri ~evgilisinden öğreudiği vakit, ken· baha kadar devam edecektir. tngllterenift Pol~-
Gcnç kız kendini tutamadı ... Sen- disini •ehpaya doğru götürülen bir Turingklüp, fuann devamı müdde- Her Akşam vereceği kredL "" 

dclcdi ... Ve yab!iın yanı başında se- idam mahkumu vaziyetinde buldu ... tincc belli başlı Asarıatika yerler.ine üstü Londra, 26 (Ö.R) - Londf'9:_~'Jll' 
rili duran halının üstüne kapandı... Ve sabaha karşı genç kızdan ayrıla- açık, turistik otobüslerle seyahatler ter- Caz ve Klası· k Mu·· zı· k mali heyeti reisi albay Adanl ~ ... 

Hüngür hüngür ağlamağa koyul- ralc Süleymaniyenin dar, tenha so- tip edecektir. dradan Varşovaya harekete~ 
du... kaklarında ilerlerken, asılmağa götü- kat Leh heyeti azalarından bit ~·' 

Bu gözyasları tam vaktinde imda- rülen mahkumlar gibi Mehmet, adım ne bu tenha yoJlardan gcı;erek evine İzmirin emsalsiz ıunıhunu modern bir bahçenin yeşillikleri ara.suula giltercnin Lehistana vereceği . 
dına yetisti. Gönlünü saran kıskanç- atarken ayaklarının biribirine dolaş· döndüğü vakit ne derecede sevinçli, sey.retmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler ipnek için yeıine yerdi.r. aı- najmnnlan hakkında İngiliz b 
lık ateşini, ancak gözlerinden bo- maaını men edemiyor, mütemadiyen mesut bir vaziyette idil... le anlaşmak liz re Londrad• .. .. .. . 



Londra - Paris - Moskova anlaşıyor 

Siyasi nıüzakereler bitmek •• uz ere 

Er inıbarp temaslarına da 
on güne kadar başlanacak 

Londra, 26 (Ö.R) - Dün akşam Mos- ihtimali üzerine cereyan etmiştir... Bu sormuştur. B. Çemberlayn cevabında 
kova müzakerelerinde hissedilebilecek müzakerelerin oldukça yakın bir istik- baş derecede ehemmiyetli bir malOmat 
bir terakki intibaı nazarı dikkati celbe- halde başlaması artık beklenmektedir.. vermemekle beraber çok ihtiyatlı, fa. 
diyordu. Bu intiba son 24 saat zarfında Bugün Londrada elde edilen haberle- kat mahiyeti itibariyle pek manidar bir 
bir kat daha teeyyüt etmiştir .. Moskova re göre erkfuuharbiye müzakereleri si- ilini! izhar etmiştir. Son günlerde bu 
İııg;!iz ve Fransız sefirlerinin pazar gü- yas! muhaverelere müvazl olarak cere- mesele hakkında verdiği cevapların çok 
lıii B. Molotofla vukubulan görüşmele- yan edecektir. Bu sonuncuları hedefi daha mühim olduğu hatırlanırsa bu de
l'İlıi ı:nüteakip B. Vilyam Stit tarafından Sovyetlerin istediği gibi, bilvasıta taar- faki cevabı vaziyetteki değişikliğin ifa
l.ondraya ve B. Magyar tarafından Pa- ruzu tarif eden bir formül bulmak ve desidir. Başvekil demiştir ki : 
lise gönderilen raporlar nikbinlik uyan- ayni zamanda küçük devletlerin hakla- _ Bu hususta gelecek haftanın başın
duınıştır. rına riayet hususundaki İngiliz arzusu- da beyanatta bulunacak mevkide oldu-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Bazı düşünceler: 
• • 

Aceba Buhran 
---•--

MODASI MI VAR ? 
Bir vakıtlar beynelmilel ik

tısadi buhran en çok meşg-ul 
olduğumuz meselelerden biri 
idi. 
Son :zamanlarda Avrupada 

beliren tehlikeler büyük siya
si buhranlar doğurdu. Bu 
buhran henüz geçmiş değil
dir. Diplomatik faaliyetlerin 
gizli bir seyir takip eylemesi 
ortalığa muvakkat bir aükii
net verdi. 

Galiba halkın ve gazetelerin 
mutlaka bir buhranla meş
gul olması isteniyor ki zaman 
zaman yeraiz ve lüzumauz 
buhranlar .varatılmaıına mü
ıamaha ediliyor. 

Bir haltadanberi lzmir buz-
auzluktan cayır cayır yanı
yor. Simdiye kadar pek az 
görülmüş sıcakların hüküm 
sürmesinden yürekleri ya
nanlar, beş kurusluk buzu el
de etmeği büyük bir nimet 

• 

Sefırleri vasıtasiyle Moskova müzake- nu ~~ _tatınin eylemektir. ğumu ümit ediyorum. 
lt!leri hakkmd sıkı daimi t - Mutasavver anlaşmanın ekser nokta- Amele mebuslarından Dalton sormuş- • a ve emas mu 1 d ,_.,. d d akki . edil 
lıaf . . .. .. arın a l«llı erece e ter temın · - tur . 

sayıyorlar. 
Belediye memurları vasıta-

ai.vle buz sattırıldığı günler 
oldu. Galiba buzcuların bir 
hareketini fırıncılar kıskan
mış olacaklar ki fimdi de ek
mek buhranı baf gösterdi. iş
lerinden çıkan ameleler saat
lerce fırınların önünde ek
mek alabilmek İçin uğraşı
yorlar. 

aza eden ıki hükumet Moskovadan diği cihetle erkfuuharbiye müzakereleri · 
gelen raporları derin bir şekilde tetkik yalonda başlıyacaktır. •Röyter> ajansı- - Erkfuuharbiye müzakereleri için 
edıırek münakaşa mevkiinde kalan nok- nm diplomatik muhabiri tarafından talı- İngiliz ordu ve bahriyesine mensup za-
ta!Sl'ı d .. d g · · 1 dir bitlerin Moskovaya gönderilmesine ar-a goz en eçırnıış er · min edildiğine göre yakında Londra, 

bun akşam Sovyet sefiri B. Maiski Paris ve Moskovada yapılacak müşterek tık karar verilmiş midir?·-· 
~?raynofise giderek Lord Halifaksla gö- bir deklarasyonla erk8nıharbiye müza- B. Çemberlaynın verdigı cevap şu-
l'iişı:nüştür. Sovyetlerle nihal anlaşma kerelerinin derhal başlıyacağı bildirile- dur : . . . . . 
lı:rıkanı hakkında dün öğleden sonra cek, fakat diğer taraftan siyasi ihtilMın - Moskova sefirımız B. Vilyam Stite 
llarlfunento mahafilinde göze çarpan nik- bazı noktalarının daha halli icap ettiği bazı malfunat gönderdik .. Sovyet hükü
bİıılik bu sabahki İngiliz gazetelerinde ilave edilecektir. metinin ne cevap verdiğini henüz bilıni
de makes bulmuştur. Bunlar şimdi İn- Bu ihtimal bazı akşam gazetelerini yoruz .. 
ı:iltere, Fransa ve Rusya arasında taar- Moskovaya gönderilecek askeri heyet Liberal mebus V ander sormuştur : 
'lııza karşı anlaşma akdinin artık bir reisi hakkında tahminlere sevketıniştir.. - Fransa da Moskovaya bir askeri he
&Un meselesi olduğunu ihsas ediyorlar .. Meselıi •Evening Standard• İngiliz as- yet göndermek fikrinde midir? 
Bazı gazeteler Polonya ve Türkiye kert heyetinin başına geçirilecek çok - Fransa hakkında cevap veremem. 

Ue müzakerelerin takip ettiği seyri bir mühim askeri şalısiyetin deniz aşırı kuv- Fakat mebus Vandere şunu temin et
llıisal olarak göstermek suretiyle Rus- vetler umııml müfettişi general Ayron- mek isterim ki İngiltere ve Fransa tam 
l>a ile de yalonda erkıinıharbiye müza- sayd olacağını bildiriyor. Bu hususta iş birliği halinde hareket ediyorlar. 
!terelerinin açılacağım tahmin ediyorlar. ittihaz edilen resmi karar henüz malOm Londra ve Paris hlikümetlerince de-

Bu sabah kabinenin mutat haftalık iç- olmadığından bu haber malfunat kabi- vamlı bir şekilde sarfedilen müşterek 
l:inıaı başvekil B. Çemberlaynm riyase- !inden ihtiyatla nakledilmektedir. gayretlerin böylece teı·idi, Moskova mü
tı altında toplanmış ve müzakerat Mos- Londra, 26 (Ö.R) - Avam kamara- zakerelerinin yakın bir 5.tide müsbct bir 
lto.,a görüşmeleri ile erkıinıharbiye mü- sında amele mebuslarından Adams baş- neticeye varacağı hakkında mutlak bir 
l:akerelerine başlamak üzere bir İngiliz i"ekilden Moskova müzakereleri hakkın-ıkanaat değilse de, her halde müsait bir 
ıısker! şefinin Moskovaya gönderilmesi da yapılacak beyanatı olup olmadığını intiba uyandırmaktadır. 

Güzel Hatay • 
sevıncıne doyamıyor • 

Hatay kadını, peçe ve çarşafı attı Asil ve hür 
kadınının medeni kisvesine büründü 

Ti1rk 

İ•kenderun, 27 (A.A) - Anadolu ve Parti önünde yine ayni coşkun teza
~ansının hususi muhabiri bildiriyor : hürat yapılıyordu. Parti binası önünde 

heyecanlı ve güzel sözleri halkı coştur
du. Heyet candan tezahürlerle 18.30 da 
İskenderuna hareket etti .. 

Hele evlerimize getirilen ek
meklerin birinci nevi olduğu
na b•n bir tane şahid lazım. 
Ben bugün ekmeklerin kali
telerinin bozukluğundan şi
kayet etmeğe hazırlanırken, 
telefonda sehirde ekmek bul
manın zorluklarını dinlemek 
mec,'>uri:veti ile karsıla.•tım. 

Filhakika Avrupada büyük 
bir harp korkusu var. 

Fakat Türkiyemizde, kuv
vetli olmanın verdiği emni
yetle tam bir sükiin ve huzur 
h;;!ıüm sürüyor. 

Bu ekmek buhranı nereden 
çıkıyor? 

Yeni mahsulün idrak edildi
ği ve buğdayın kilosunun is
tihsal mıntakalarında üç bu
çak kuruşa müsteri bulamadı
dığı bir memlekette ekmek 
buhranı cidden çok hazin ve 
çok manasız bir harekettir. 

~ Eğer kendimizi buhran mo
! dasına lıaptırmıf iıek buh
ranların hiç şakaya tahammü
lü bulunmıyanı ekmek üze
rinde olıınıdır. 
Alakadarların ha .. asiyetle 

harekete geçmelerini iatemek 
hakk•mızdır. 

~········································ 

B. M. Meclisi, Parti ve villlyetler mu- davul ve zurnalarla oynanan milli oyun
l'alıhasları, Şemsettin Günaltayın riya- !ar seyredildikten sonra heyete soğuk 
'etinde dün saat 15.5 ta Hariciyeden ayran ve şerbetler verildi. Parti ve Hal
lleyhaniye kazasına hareket ettiler. He- kevi adına Ziya Karabay, halk adına 
l>ete vali Şükrü Sökmensüer, jandarma muallim Sait Tuncay ve belediye reisi 
GJ,ıy kumandanı Kemal, emniyet müdü- Rifat Bahadır heyete hoş geldiniz dedi-
1'\i İbrahim Akıncı, lrutlulama komitesi !er .. 

Burada bulunan Hamidiyenin ışıkla
riy le pırıl pırıl yanan İskenderun lima
nında ve donanma yapan şehrin metha
linde heyet, kaymakam, Parti reisi ve 
halk tarafından karşılandı. İ S T A Pi B V L 

Burada belediye ve parti tarafından Yerli Mallar 
Hamidiye subayları şerefine şehir balı- sergisi açddı... ~kanı İnayet Mürseloğlu refakat edi- Heyet reisi Şemsettin Günaltay bu 

~Ordu. nutuklara mukabele ederek acı günler-
ll.eyhaniyeye gelirken yolda Yenişehir de, başta ebedi Şef Atatürk, Milli Şef 

tölüne uğranmış ve bir müddet istira- kahraman İnönü ve bütün Türk mille
lıat edildikten sonra buradan hareket tinin yekfuıu bir kitle halinde Reyhani
'<iilm;ştir, yenin duyduğu ıztırap ve acılan aynen 
Şehre beş kilometre kala yol boyuna hissettiklerini söylemiş ve bilhassa bu 

di:ti!nıiş olan yüzlerce süvari ellerinde çetin davanın sulh yolu ile hallindeki 
h.ıYraklar ve cirit sopalan olduğu halde muvaffakıyete işaret ederek Türk birli
lı.yeti kaı'§ıladılar. Bu süvari kafilesi ğinin istikbalini yaratacağım ve hu gü
~de temiz kıyafetleri ve güzel atlari- zel topraklarda ırk ve din farkı gözetil-

atlı spor teşkil3.tı bilhassa göze çarpı- meden Cümhuriyet kanunlarının tatbik 
Yordu. edileceğini söyledi.. Size Türk milletini 

ı. Şehir bayraklar ve takızaferlerle süs- manevi şalısiyetinde temsil eden B. M. 
l\rnişti. Güzel bir takızaferin önünde Meclisinin selam ve muhabbetlerini ge-

0loınobilden inen heyet reisi, vali ve he- tirdim dedi ve şiddetle alkışlandı. 
l>~ hası, bir jandarma müfrezesi tara- Bu sırada heyecanını zaptedemiyen 
fıııdan selllmlandı. Halk heyecan içinde bir Arap vatandaş çok içli ve samiın1 
~Yeti alkışlıyor, hoş geldiniz diye hay- sözlerle hissiyatını ifade etti.. Meydanı 
~"'Yordu. Orada hazırlanan iki kurban dolduran binlerce vatandaşın kalbi bir-

o sırada kesildi. Jeşınişti. 

!U B~ sırada peçeli çarşaflı bir kadın ka- Heyet Reyhaniyeden çok samirrıl teza
es; heyetin önüne çıktı. İçlerinden İs- hüratla ayrıldı. Heyet yol boyunda grup 

~et Neşet isminde peçeli bir kız, yalnız grup kendilerini seHlrnlıyan halkın teza-
ı~ esaretten değil, asırlardan beri bize hüratı arasında Suriye ile hudut teşkil 

:ahpus hayatı ya5atan bu kara ve ka- eden Hamam kaplıcalarına geldi .. Bura
'lnlık kisveden de kurtardınız, deyip da kısa bir müddet durularak Kırıkha
~Çesini ve çarşafını yerlere atmıştır .. na gelindi. 
ı l'ıu takiben otuz kadar kadın, ayni ha- Kırıkhan halkı, heyetin kasabalarına 
,,"keti tekrarlıyarak çarşaf ve peçelerini gelişini büyük kurtuluş bayramının me
">d' l> •rmişlerdir. Bu manzara halk ve he- sut bir hadisesi telakki ile daha coşkun 
•t tarafından siddetle alkışlanmıştır. ve canlı bir hale gelmişti. Sokaklar halk 

h' lieyeı reisi Şemsettin Günaltay kısa ile hıncahınç dolmuştu. Heyet iki sıralı 
~r hitabe ile Reyhaniye kadınlarını hür- kalabalık arasında alkışlar ve yaşa ses
l> etle selamlamış ve bu memlekete mil- leriyle geçti. B. Millet Meclisi miimes
r 

0

0
°1arca vatandaş yetiştiren asil ve şe- sillcrini aralarında gören Kırıkhanlılar 

e ı T" k fe . ur kadınına ancak medeni kıya- sevinç yaşları döküyorlardı. 
k tı~ Yakışacağını söyliyerek bu hare- Bir kadın, heyet reisinin ve valinin 
~ •rin~en duyduğu memnuniyeti iz- ayaklarına kapanarak hınçkırıyor ve 
h etmıştır ... Parti ve belediye adına •Sizi bekliyorduk, haındolsun, geldiniz, 

•Yet · · al reısıne takdim edilen buketler bugüne de kavuştuk, varolun • diyordu . 
~n:ıktan sonra hükümet konağına doğ- Halkevi önünde Parti reisi Cevat 
"ata adınJı erkekli genç ihtiyar binlerce Abalı bir nutukla heyeti selfunladı .. Bir 
h ndaşın sürekli alkışları ve yaşayın genç kız da reise buket verdi. 
it~~ g.eldiniz avazeleri arasında hükümet Şemsettin Günaltay kaymakamlık bi
li bagına gelindi. Orada bir müddet is- nasında bir müddet dinlendikten sonra 

rn at ed'ldik ti b' 1 lPn sonra yaya olarak par- balkona çıkarak Kırıkhanlılaı·ın kurtu-
ınasına doğru haı·cket ·ı · lu ha 

çesinde verilen çaya iştirak eden heyet, İstanbul, 26 (Hususi) - Yerli mallar 
saat 21 de parti tarafından verilen gar- sergisi bu akşam merasimle açıldı. 
denpartide de bulundu. Gardenparti çok İSTANBUL tzM:iR 
güzel oldu, geç vakite kadar devam etti. O .ıw-.. • • 

Heyet gece il<ametlerine tahsis edilen 05&·u hava Selerlerı 
h b. d ki d fn t !in d t tti· İstanbul, 26 (Telefonla) - İstanbul ar ıye e e e o e e av e e . + ____ . • 
H t b .. H ta d T ksp ızmır arasında doğru bava seferlerı eye ugun a y an oros e re- .. 

Sı'yle Ank d" k .. h ket agustosun yedisinde başlıyacaktır. araya onme uzere are 
ediyor.. Ba$Vekil vilayette 

Antakya 26 (A.A) - Anadolu ajansı- İstanbul, 26 (Telefonla) - Başvekil 
nm hususi muhabiri bildiriyor: Refik Saydam bugün valiyi ziyaret et-

---"'---Çocuk mahkumlar 
B.M. Meclisi C.H. Partisi ve vil!yet- miştir. 

!er murahhasları bu sabah saat 8,40 ta 
Şemsettin Günaltayın başkanlığında 

Antakyadan hareketle Iskenderuna gel Kızılcahamama gittiler 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Edirne 

çocuk ıslahanesinde bulı.Mllan mahkOm
lar bugün Ankaraya varmışlardır.. Ora
dan Kızılcahamam çocuk ıslah evine 
gitmişlerdir. Çocuk mahkfunlar, Anka
rada Abideye çelenk koymuş ve oradan 
yanlarında jandarma olmadığı halde Kı
zılcahamaına gitmişlerdir. 

diler. Heyete vali Şükrü Sökmensüer, 
jandarma alay kumandanı, emniyet mü
dürü ve kutlulama komiteleri reisi ina
yet Mürseloğlu refakat ediyordu. Istas
yonda kolordu kumandanı Korgeneral 
Muzaffer Ergüder, Tümen komutanı 

Kemal Yalınkılınç, parti müfettişi Hasan 
Reşit Tangut, kaymakam, vilayet, parti, 
belediye reisleri, kazalardan gelen parti 
reis ve azalan, kalabalık bir halk küt
lesi tarafından hararetle karşılandı. 

Bu sırada muallim Hatice Garbiblu, 
heyet reisine hitaben bir nutuk söyliye
rek Iskenderunluların hissiyatına terce
man oldu. Ve bilhassa Milli Sefimiz kah
raman Inönünün mübarek ellerinin ta· 
rafımızdan minnetle, muhaLbetle bin
lerce öpünüz. Ve yollarını hasretle bek
lediğimizi bildiriniz, dedi. 

Hararetle alkışlanan nutuktan sonra 
resml selam ifa eden jandarma bölüğü 
teftiş edilerek lzciler ve halk heyet reisi 
tarafından selamlandı. Sürekli alkışlar 

arasında heyet kendilerine tahsis edilen 
vagonda trenin hareketine kadar çok sa
miml tezahürat devam etti. 

Saat 10 da heyet aynı içten gelen coş
kun ve samimi heyecanla uğurlandı. 

Heyete Toprakkaleye kadar Inayet Mür-
seloğlu refakat ediyor. Iskenderun, bu 
vesile ile de büyük ve sevinçli bir gün 

B. MVŞANOF ZilRiHTE 
Zurih, 26 (A.A) - Bulgar mebusan 

meclisi reisi B. Muşanof buraya gelerek 
milli sergiyi ziyaret eylemiştir. 

'azz/Z777T?;zX7;7J;7~-

Den iz 
Gazino ve 

Lokantası 
Konak vapur iske

lesi üstünde 
İzmir körfezine bikim inbata kar-

şı temiz hava içinde öğle ve 
yemekleri .• 

Tabltod 

akşam 

ENVAİ, İÇKİ VE MEZELER~ 

Son Dakika: 

Romanya Kralı 
Istanbula geliyor 

Rumen Veliahdı da Sofya yolile 
karadan Istanbula gelecek 

ve kral ile birleşecek 
lstanbul 26 (Telefonla) - General Hudzingerin riyasetindeki 

Fransız askeri heyeti bu ak§alll eksprese bağlı hususi vagonla lstanbu
la hareket etmiştir. istasyonda Orgeneral Asım Gündüz, Milli müda
faa vekaleti müsteşarı Korgeneral Nazmi, Kurmaydan Korgeneral 
Sabit, Ankara mevki komutanı, Merkez kumandanı tarafından uğur
lanmıştır. 

Müzika Fransız - Türk marşlarını çalmış, bir askeri kıta selam res
mini ifa etmiştir. Halle misafirleri alkışlamıştır. 

Fransız askeri heyeti 
Ankaradan ayrıldı 

Istanbul 26 (Sabaha karşı telefonla ~) - Son dakikada haber al
dığımıza göre Romanya kralı majeste ikinci Karo] dün akşam yatiyle Kö ... 
tenceden hareket etmiştir Kralın bugün limanımıza muvasalatı beklenmek
tedir. Diğer taraftan Romanya veliahdl birinci Mişelin de Sofya yolu ile ya
rın sabah ekspresle şehrimize geleceği anlaşılmaktadır. Babası majeste kralla 
şehrimizde birleşecek olan genç veliahdin kralın yapmakta olduğu deniz ge
zintisine iştirak etmesi muhtemeldir. Kralın ve velialıdin bu seyahatleri ta
mamen hususidir. 

Bulgarlar tahşidat de-
ğil manevra yapıyorlar 

İstanbul 26 (Hususi) - Bugün tayyare ile şehrimize gelmiş olan 
Sofya elçimiz B. Şevki, Bulgaristanla olan münasebatımızın normal 
bir şekilde ve dostane olduğunu söyledi. Bulgaristanın askeri tahşidat 
yaptığına dair bazı yolcuların verdikleri haberlerin doğru olup olma
dığı hakkındaki suale de şu cevabı verdi: 

- Bulgaristan sadece Ağustosda yapacağı manevra talimleri için 
iki sınıf askerini silah altına çağırmıştır. Bunun miktarı 30 bin ka
dardır. 

Elçi, Bul~Mistanda mevcut 800 bin Türkün Anavatana dönmek 
istediklerini beyanatına ilave etmiştir . 

Artvin kazası iki 
bayramı birden 

günde üç 
kutladı 

Artvin 27 (A.A) - Artvin iki günde üç bayram yaptı. Milli Şef 
lnönünün 935 senesi Artvini teşriflerinin yıl dönümü ile Hatay kur
tuluşu 23 temmuzda ve Lozan zaferi de 24 temmuzda tesid edildi. iki 
gün iki ak§alll halkevinin içi ve bahçesi küçük büyük Artvinlilerle dol
du, boşandı. Hatiplerin bu üç hadisenin ıümulü ve mahalli ehemmi
yeti üzerinde yaptıkları izahlar, tertip edilen milli oyunlar, fener alay
ları, evin tarasasından atılan hava fişenkleri, bayrak ve ampullerle süs
lenmiş halkevinin etrafında coşkun tezahürler yarattı. Her iki akşam 
halkevinde halka ve kahraman askerlerimize müsamereler verildi, fi. 
!imler gösterildi. 

Samsun sel felaketi 
Suların çekilmeğe başlaması üzerine 

üç kişinin boğulduğu anlaşıldı 
Samsun 27 (A.A) - Samsunda vukua gelen ikinci seylap hak

kında alınan malfunata göre, Samsun civarında Kurtun ırmağında şo
för muavini lsmailin ve Bafranın engiz köyünden bir kadın ve Elifli 
köyünden bir erkeğin de boğulduğu, suların bu kerre çekilmesile an

laşılmıştır. 
Bafraya 14 kilometre mesafede ve şose üzerindeki siğara köprüsü 

de yıkılmıştır. Yine Bafranın Bakırpınar - Andavallı mevkiinde bir 
çiftlikte 11 hayvan yıldırım çarpmak suretile telef olmuştur. 

Kavak kazasının Asarcık bölgesinde 13 köy değirmeni yıkılmıştır. 
Demiryolu güzergahında sular çekildiğinden Samsun - Ankara ve 

Samsun - Çarşamba trenleri işlemeğe başlamıştır. Bilhassa Çarşamba 
ve Bafra kazalarında arazinin bir kısmı henüz sular altındadır. Mezruat 
ve __ ı, ... ı~t hakkındaki zararların tesbitine devam olunmaktadır. 

loOO Yahucii Viyan~dan çıkarı-
larak ltalyaya gönderlldi 

Paris 26 ( ö.R) - Viyanadan bildiriliyor: Viyanalı 1000 yahudi 
dün ltalyaya hareket etmişlerdir. Amerika, lngiltere ve diğer bazı 
memleketlerde yerleşmek üzere esas itibarile kendilerine verilen ricat 
kafi olarak gelinceye kadar Milanocla kalacaklardır. Ecnbi yahudileri 
Viyana ve Milano yahudi cemaatleri vasıtasile her yahudi mültecinin 
Italyada muvakkat ikameti için 5-1 O lngiliz lirası arasında tahsisat 
göndermişlerdir. Bu şerait dahilinde yahudilerin ltalyada kalması çok 
iyi karşılanmıştır. Çünkü hariçten gelen ln,,.iliz liraları son zamanlar
da turizmin cok azalması sebebile hasret çe-' ilen lngiliz liralarına ka

v: -- ·'k imkanını vermi•tir. 

lng;iterede 
müdafaa ekzersiıi 

genış ötcüde 
yapılacak 

Londra 26 (A.A) - Şimdiye kadar tertip edilmiş olan sadece mü
dafaa eksersizleri 9 ila 1 O Ağustos tarihinde gece yarısı ile sabahın 
dördünde Londra mıntakasında lngilterenin merkez, cenup ve şark 
mıntakalarıncla yapılacaktır. Güneş battıktan sonra ışık yakılmaması 
nakkındaki emirname 28 kontluğa şamil olacaktır. 

Londra 26 (ö.R) - Amirallık tahtelbahi"lere karşı müdafaa terti
batında kullanılmak üzere 85 balıkçı gemisinin satın alınmasına karar 
vermiştir. Harp halinde bunlar mevcut mürettebatile filo emrine alı-
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Osmanlı 
Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat 1 arihinin 
Heyecanlı Bir ·Saf hası 

Alman casusu Matahari 
-78 

Yapbğıın açık bir ima ile, bir az sert 
bir tarzda ona mazisini hatırlanmış, ls-
9'.oçyadan çıktığı. o kara günün hatırasını 
~de yeniden canlandırmıştım ... - o 
kara günü ki, o gün. hırsından kendisini 
kaybeden erkek kardeşi, tıpkı bir hizmet
çi lı:onr gı"bi Editi yanından uzak.J~br· 

tonuzu terk edelidenberi epice seneler 
geçti ..• Matmazel. bu eski hatıralar gön
lünüzde, oraya dönmek için hiç bir arzu 
uyandırmıyor mu} ... 

Alman Veliahtının nasıl kendisine 
ilinı aşk ettiğini anlatıyordu 

.J:rufb. -
Şimdi o, hiç bir kelime ıöylemeğe muk-

t.edir olamıyaralt karşunda duruyor, aa· 

bit, ıoiuk bir bakışla beni tetkik ediyor· 
Clu .. , Ve belki de mukabeleye baş1ıyacak-

"-·· 
F &kat buna vakit bulamadı... işte aa· 

lona. birdenbire Ledi F alldand girdi: 
- Azizim Mösyö ..• işte gerçekten be· 

IU mOteeuir eden bir fıadise... Demek 
banıya geldiğiniz halde, bana haber ver· 
"1eaİne ihtiyaç biaetmemiı bulunuyorsu· 

Onu muttasıl hırpalamak... Ve ıaşırt
mak. ... Bu işi, bana, o dakikada gayet eğ-

Çıldıracaktım az daha.. Şef, bugün 
ne kadar mağrurane ve ltıkayd!111e ko-

lenceli bir oyun gibi görünilyordu. nuşuyordu. Onunla münakaşa cdilmez-
Böyle tuhaf bir vaziyetle karıılaşaca· eli. Esasen, istihbarata mensup olanlar

ğını hiç ummıyan Ledi Falkland koltuğa dan hiç biri kendisine ve hususiyetine 
doğru ilerliyerek, oraya oturdu... ait bir mevzuu münakaşa ve müzakere 

Evine hücum etmekliğimi icap ettiren hakkını haiz değildi. Ben de bu sözlere 
bu vaziyetin başlangıcını bilmediği için, boyun eğmiş göründüm. 
dudak.lannda şa~ırdığını gösteren hafif Ancak, bu uzun sürmedi. Berlin-
bir tebessüm görünmekte idi. de Alman veliahdiyle tanıştıktan ve iti-

Derin bir yara almııı olan Ledi Edi- raf ederim ki, aramızdaki münasebetleri 

tin, kendisini zaptetmek İçin pek ziyade 
çabalamakta olduğu, o dakikada tama
mile belli oluyordu... lngilizlere mahsus 
bir alamet olan yanaklanndaki o gül 

tevsi eyledikten sonra vazifeme karşı 
bir soğuma hisseylemiye başladım. Bir 
az da kendim için, daha doğrusu kal
bim için yaşamak, ona da hakkını ver
mek istiyordum. Senelerdcnberi ihmal 

JIU&... penheliği tamamile kaybolmuş. benzi eylediğim uzviyetim ve onun yanı ba-
Pek o kadar keyifli, neşeli bir halde sapsan keailmiııti... şında kalbim bir şeyler istiyordu. 

lflirünmeme.ine rağmen, kocası yanında Sualime rnınldanma kabilinden kesik Mata Harrinin sözünü kestim: 
olmadığı vakitlerde olduğu veçhile, ser· kesik sözlerle cevap vermeğe ancak muk- _ Sayın Bn. dedim. Alınan veliahdını 
Leat. cazıôeli bir ifade ile ıöz söylemekte tedir olabildi: hakikaten s~riyor muydunuz, ona karşı 
idi... - Evet. .. Bir kaç sene ... ilci sene ka- hLc;lerinizde ciddi bir değişme var nıy-

fakat bu vaziyetle, lıtanbul ,.,akasın· dar oluyor... dı? 

ffa J'llpbğımız gezintiler emaıındak.i neıe Hiç neFes aldırmadım. .. Tekrar taar- - Bunu neden sordunuz? 
lıre tetareti, bütün endiıelerini koğmak ve ruza geçtim: - Bu nokta, bütün Alınan milletini 
kendisini tehdit eden tehlikeleri hiçe say- - iki ıene miL Yabancı bir mem- alakadar ediyor da ondan .. Kimse sizin 
tnak. lıuauaunda gösterdiği delice cesaret lekette bu kadar uzun bir müddet kal- seveceğinize, aynı zamanda veliahdin 
•o pervuızlıiı arasında pek büyük bir manızın artık sizi sıkması lhımgelir.... de size meyil göstereceğine inanmıyor-
fad:: Yardı... Fak.at bilirim, lngilizlerin &detidir ... Bq- du. 

BunuDla beraber, Pazar gUnkü ziya
fette, bqını önUne eğerek. koltuğunun 
Yerinliklerinde ebedt bir ısrarla susan 
kanllı. lclz kadın, ,imdi karvıında du
Jan Ledi Falklanda hiç benzemiyordu. 

- Madam, pek derin bir ıabmnzlıkla 
.izi beklemekte idim.. Maamafih Mis 
Editin bu intizar dakikalannı bana pek 
Jaoı geçirttiğini de itiraf edeceğim ... 

M"ıs Edit yanıma gelmek tenezzülün
ife bulunarak, lskoçyada geçirdiği eski 
lli!nlerinin hikayesini anlatmağa koyul
ıruı~tu ... 

Öyfe zannederim ki, lskoçyadaki oa· 

kalannın zaranna olarak. her yerde bir 
saniye zarfında kendileri için derhal bir 
muhit vücuda getirirler .. Ve hiç sıkıntı 
çekmeden bu yeni memlekete hemen 
alışırlar ... 

Müthiı bir bakışın ağırlıkları üzerime 
yüklendi ... Gözlerinin içinden, kılınc;lann 
t>irbirine temıuıından hasıl olan kıvılcım· 
lar gibi yakıcı panlhlar fışkırıyordu ... V c 

ağzını, etrafına zehir saçmak için açma· 
ğa hazırlanıyordu. 

Bu ıuretle kendisini hazırlamasını mü
'teakıp dedi ki: 

•• SfrMEDI •• 

- Şu halde size ve Alman milletine 
şunu itiraf ederim ki, ben veliahd haz
retlerini çılgın bir aşkla seviyordum. Ve 
bu benim ilk aşkımdı. 

- Siz ha.. Siz sevdiniz ha .. Fakat bu
na kimse inanmıyacaktır. Patis kabare
lerinde danseden ve milletinin saa
deti için çırpınan çılgın dansözün böyle 
bir şey yapacağına itimat edemiyecektir. 

Mata Harri: 

dnerini süzdüm ve cevap verdim: - Kim buna cesaret eder? 
- Veliahd hazretleri, dedim. Buna - A.rzeylemiştim, mensup olduğum 

imHn görüyor musunuz. Sizin tahtınız grup .. 
var, bense basit bir .ferdim. Bu meV%uun - Buna mam olurum. Ben veliahdim. 
sizi yormasını arzu etmiyorum. - KAfi gelmez. Siz, Alınanyada her 

Veliahd, asabi bir hareketle ayağa• şeye kadirsiniz. Fakat istihbarat teşkili
kalkarak apoletlerini tanzime başlamvr tına müdahale edemezsiniz. Bizzat im
tı. Çok yorgun ve hatta kırgın görilnü- parator olsanız bile ... 
yordu. Konuştu: - Şu halde, hiç değilse beni sevece· 

- Olamaz, fakat neden. .. Eğer maze- ğine, uzak değil, yakın bir aşkla sevece
retiniz bu kadar kilçük bir şeyse, onu ğine söz ver .. 
hallebnek elimdedir. Yok, başka bir - Sizi seviyorum, veliahd ..• 
nokta sizi tereddüde sevkederse, ona ka- Aziz fani .. Veliahdle işte bu kadar gö-
rışmam. rüşebildim. Hayatımda, sevgime taal-

- Eyi tahmin ettiniz veliahd hazret- lllk eden kısım işte bu kadardır. 
leri ... Çünkü benlın bir kalbim yoktur. - Siz, Pariste ele geçtiğiniz 7.aman 
Ben vazifemin insanıyım. Makineden kurtulma imkam yok muydu? 

l:>aşka bir şey değilim. Milletimin, yur- - Siz mUkemınel bir gazeteci gibi 
dumun saadeti için çalışıyor ve naçar beni istintak ediyorsunuz arkadaş .. Evet, 
vazifemi noksansız olarak yapmıya sa- ben ele geçince kurtulacağıma yUzde 
vaşıyorum. yüz inancım vardı. Veliahdin, tesir ya-

- Öyle mi, dedi. parak beni kurtaracağını sanıyordum. 
.:_ istihbaratta bulunduğumu arzu ey- Buna hakkım vardı. Meğer, kendi kud

lemiştim. Adım Mata Harri, (B.22) nu- retime Lcıtinad etmemekliğim hata imiş. 
mara ile tanınınm. Sonra, demin size kadın. erkek bah-

Veliahdin sevgi ifade eden bakışla- sinde icap ettiği şekilde izahat vermemlş
rını hayahmın son deminde bile zevkle J tim. B~u da tamamlamak isterim. Bir 
hatırlıyacağım. Bana, bUsbUtün sıcak kadın, hır erkekle nasıl evlenebilir. Dün. 
bir sesle cevap verdi: ya ve ahiret arasında ne gibi bir ayrılık 

- Mata Harri, dedi. Gel vazifenden yeri mevcuttur. 
istifa et.. Bir evin içinde, yarınki ço- His manzumesi, kadında ve erkekte 
cuklarına ana ol. Sana, mütevazi bir aynıdır. Yalnız nesil yetiştirmek bahsin
hayat vermiye çalışacağım. Sözlerime de, iki taraf için de tef errilatça ayrı, esas
bakarak hayale kapılmaru. istemiyorum. ta aynı olan bir yakınlık mevcuttur. işte 
Vereceğim hayat gayet mütevazi olacak- böyle arkadaş .. Sizinle benim aramdaki 
tır. Çünkü ben, bunu yaparken Alman- şu dakikada mevcut olan fark, sizi saa
yayı terkedeceğim. Bir yabancı ülkede dete, beni de dünyada olduğu gibi maki
basit, adsız ve sansız bir vatandaş ola- neliğe sevkediyor. Ben bir makineden 
rak, mütevazi servetimle geçineceğim. farksızım. Siz ise, benden haz duyuyor· 
Boğuluyordum sanki, söyledim ona: sunuz. 
- Beni öldürürler., •• Bl'J'MEDI •• 

Danzig'de 

yemiş üzerine su 
içilir mi? 
-~-

YAZAN: Dr. G. A. 

Y emi§ine göre... Bazısı insanın hara· 
retini teskin eder, bazısı da pek tatlı ol
duğundan daha ziyade hararet verir. Ku• 
ru incir ve hurma gibi pek tatlı yemişler
den başka, karpuzun bile hazan pclc tat
lm çıkar, üzerine su içmek lazımgelir. 
Hele kavundan sonra susuzluk geldiği 
pek çoktur. 

Y ernişten sonra !!U içmenin tesiri hal:· 
kında rivayetler eskidenberi muhtelihir. 
Kimisi ehemmiyet vermez, zaten yemi
şin de terkibinde bir çok su var, onun 
üzerine tekrar su iç.ince hiç bir zarar ver· 
mez. Buna kar§Jık. 

- Yemişten sonra su içmek zararlı· 
dar, inııa'lın kamı ~işer, hazmedilemez. 
diyenler de vardır. Arada sırada yemiı 
üzerine au İçtikten sonra hazmı bozulan, 
ishale tutulan çocuklar da işitilir. 

Bu rivayetlerin acaba hangisi doğru 
dur}. 

Hangisi doğTu olduğunu, isterseniz 
kendiniz de tecrübe yaparak halledebilir
siniz. Bir az çirkin bir tecrübe ama, ço· 
cuklann sağlığı bakımından ehemmiyetli 
bir meselenin içyÜzünü anlamak için yap• 
mıya değer. Kendiniz tecrübeyi yapmaz· 
ıanıı: yapmış olanldr,n sözlerine inanabl· 
lirsiniz. 

Tecrübenin çirkinliği yemiıi ilkin ağız
da bir az çiğnedikten sonra çalı:anlmasın• 
dadır. Yemişi çiğnemeden ıuya batmlın

ca auyun tesiri belli olmaz. Onun iç.in tec
rübe yemiş ağızda hafifçe çiğnendikten 
sonra yapılır. 

Bir taraftan 3 7 derecede, yani insanın 
tabii derecesine müsavt olacak kadar, au 
hazırlanır, sonra mevsim yemişlerinden 
hangisini İsterseniz, ondan bir az çiğne
dikten sonra o auyun içinde bir saat ka
dar bırakılır. Hangisi daha ziyade ıu ala· 
cak ve daha ziyade §i§ecek}. 

En ziyade şişen kirazdır. Bir saat içe
risinde yüzde 60 dan 100 e kadar ıi§er. 
iki misli olur. Kiraza yakın olan vişne bir 
saat içerisinde 60 dan, nihayet 90 a ka
dar ıiııerae de gene çok .. Frenk üzümü de 
öyle ... 

Halbuki elma, tabii bir az çiğnendik
ten ıonra, su içerisine bırakılınca Yüzde 
ancak 10,20 nisbetine kadılı §işer. 

Demek ki bir yemiş .ne kadar sulu ve 
ne kadar yumuşak olursa su içerisinde o 
kadar çabuk şişer. Suyu az olanlar daba Romanyadaki Almanlar 

- Tahmin ediyorum bunu, dedi. Hat
ta Frölayin Doktora, bunu öğrendiği za
man benim yamında kolon~l «ı·······>· 
ye izahat verirken: Hayır, dedi. Benim 
mesai arkadaşlarımdan hiç biri şahsi 

hislerine nefsinde yer vermemiştir. Ve 
vermlyeccktir, demek cesaretiiıde bu
lundu. Ben Alınan veliahdini çok sevi
yordum, güzel fani .... 

~ geç. .. 

Rumen ekonomik hayatını 
çalışıyor. Halk ş·kayet 

boğmağa 
edivor 

Veliahd il~, onun tayin ettiği bir ak
şam, Berlin civarındaki bir evde bu1uş-

tuk. Bana, olduğumdan fazla bir kıymet d Şı•mdı•ıı•k endı•şe verı•cı• bı•r Laboratuvarlarda yapılan bu tecrübe 
yemişlerin midede ve bağıraaklann yuka· 
n kısmında geçirdikleri halin bir örneği 
demektir. Yemi, ne kl\dar yumupk ve 

ile hazırladığı bir bardak viski uzatarak 
vererek batınını sordu. Bana, kendi eli vazı• yet mevcut eg"' 1•ı 

Bükrq 26 (ö.R) - Bannt eyaleti! Bükrcş, 26 (A.A) - Milli ekonomi içmemi işaret etti. Veliahd, beıiim esrar- Lo d 26 (ÖR) Amel b la ' ld 
R .. -en ı"lerı· gelenlerı' B"'-reı hu··ku"meti'ne ~"·"•ı 23.3 tarihli Almanya - Romanya ~...;~ı:M- ••• alliği f d n ra, ' - e me us • ı rinievve e açılacağını bildinniştir .. Bu 

-.-.. wı. ·~ euoUJ.>5•..ae, on3ın me me tun u. nndan Vivyan Adams başvekile şu su- kararın saiki bir çok mektep binalannm 
bir utida göndererek bu vilayetteki Al- ekonomik ziraate de teşmili maksadiyle Ben de onun tertemiz Jınhsiyetine... ali t 1 k 

r- sormuş ur : as eri teşekküllerin işgali albnda bulun-
manlarm Rumen ekonomik hayatını boğ- 21/7 tarihinde imzalanan Romanya-Al- Hileden hiç anlamıyordu. Ona karşı _ Danzigdeki Nazi kıtrJamun tahkl- masıdır. 
mağa çal11malarından ıikayet etm~ler· manya protokoluna dair bir tebliğ neş- bedbaht bir insan tavrı takındım. Be- mata devanı ettiklerini başvekil biliyor Vat'§Ova, 26 (Ö.R) _ Leh İçtimal si
'dir. Almanlar, Al~an olmıyanlarla ~ retmiştir. nim, istihbarat teşkilAtına mensup oldu- mu ve bu tahkimat Danzigin gayri as- gortalar ofisi Alınan ildçlan kullanma
glSrmemclc emrini amlflardır. Ve Alman Teoliğde ezcümle şöyle denihnekte- ğumu öğrendiği ve Fransız cephesinde k.eriliğinin ihWi mahiyetinde değil mi- mağa karar vermiş ve doktorlara bir ta
ıı::lrat kooperatifleri köylülerin siyasi va· dir : çalıştığımı duyduğu zaman hayretten dr? Buna karşı hükUmet ne yapmak fik· mim göndererek hastalarına Alman iliç-
~iyetl hakkında da malOmat toplıyorlar. Almanya hilkümeti, Romanya zirai hayrete kapıldı. Beni tesliye eyledi. En rindedir? lan tavsiye etmemelerini teklif etmiştir. 

Nazi teşekküllerine girmiyen Almanlar istihsalAtının ıslruıt için. ısltuı edilmiş ne- sonunda da: B. Butler .şu cevabı vermiştir : Leh hUkümeti sDoyçe Algemanya Zei-
boykot edilmektedir. Alman akalliyetinin batat ve döl hayvanatı vermek ve ihra- - Aziz dostum, dedi. Sana karşı de- - Danzi.gde bazı askert hazırlıklara tung• ve 11Nöyes Viner Tageblata ile 
reiı1eri hariçteki Alman te~kilAtile temas· cat için müsait olan kısım sabn almak rin bir aşk hissetmekteyim. Harp uza- teşebbüs edilmiş olmakla beraber, Lord birlikte dört Alınan gazetesinin Polon· 
tadar. suretiyle ilmt teşriki ınesaide bulun· yıp gitmekte berdevamdır. Neticenin ne Halifaksa gelen haberler şimdilik vazi-ıyaya girmesini menetmiştir. Bu gazete.. 

Romanyada Alman ak.alliyeti kongre- muştur. olacağı belli değil_ Ister misin seninle yeti yersiz bir endi§e ile karşılamağa se-- · ler son günlerde şiddetli bir Polonya 
ıi yann Transilvanyada toplanacak ve Tebliğde müteakiben bilhassa ynğlı ve evlenelim. Uzak bir ülkede, sakin bir hep göstermeme~. 1 aleyhdan neşriyat silsilesine girlşmiş-
3 gün lliirecclctir. Kongrede hazır buluna· sütlü maddeler istihsalAtının ink.i§afı ve köşe bularak hayatımızı bir arada geçi- Varşova, 26 (Ö.R) - Danzig statüsü lerdi. 
cak genç almanlann seyahat masrafları I Almanya tarafından Romanya şarapla- relim. ~ir. em~~am~ neşrederek mutat şekilde 1 Prag, 26 (Ö.R) - Bobemya ve Mo-
propaganda teşkilatı tarafından öden· I nnın satın alınması gibi hususlar zikre- Veliahdin hayalcilli'.,1 pek hoşuma git- tatil muddeti altı ağustosta nihnyet bu- ı ravyaya Leh gazetelerinin girmesi ya-
mektedir. dilmektedir. mekle beraber manidar bir gülüşle ken- lan mekteplerin bu sene ancak bir teş- sak edilml...c:tir. 
;-====~;;:~~~--"'!!!!!!~·----~~====--~!!!!!!',. __ ~~.;;;;:..;;;..""'!!!~~ ..... """"'!"~~'"""!===-!!!!'~------------------------------'"'!!!!~--"""!!!!'~~~ -~~-----:::ZZ ::ız:::z ~ ~-· 

EHRAZAD demiı. tanın karşl8ına çıkacak, vak.ayı anlatacak.! ra kocasının kolundan tutarak: cO kadar 
Karuı: Sultan Elmainin bu sözlerini duyunca, bedbin olma, bugün konak.ta olup biten-
- Olan biteni aöyliyeceğim, fakat va· şaşıracak, kızacak, oturduğu yerden aya· lerden kimsenin haberi yok, olma.sına da 

kayı öğrendikten sonra kendiliğinden hiç ğa kalkarak Elmayine: cSen yalan ıöy- imkan yoktur. Sen mütevekkel ol. Allah
bir §ey yapmıyacağına, büakis ben ne lüyorsun> diye gürliyttek. O zaman El- tan başka kimseye dua, rica ve minnet et
deraem onu yapacağına .söz verir misin~ mayin de: mel Belki bu iıten felaket yerine saadet 

uo:aaa ......................... rmı ........ r:ıaı•~'2zızııa 

Büyük HALK Hikayeleri 
diye sormuı. - Ey padişahım ferman buyur, ıimdi çıkar.1 demiı. 

Vezir karısının ıartlarını kabul etmiı, gideyim Elfazılın konağını basayım, kı- Kadının bu oözleri ElfazJan sıkıntısını 
- 65--

yetiştirdin: bana can verdin, akıl verdin, 
güzellik verdin. Şimdi de nasıl oluyor da 
canıma kıyıyorsun} 

Oğlunun sesini duyunca ElFazılın göz
lerini dolduran yaşları yanaklarından aıa
ğıya akmış, oğluna: 

- Oğluna malım ve camm senin İn· 
dinde bu kadar kıymetsiz midir ki, diye 
ıormuş. Ali Nureddin: 

- Dinle babacığım diyerek başlamış, 
ve babasının onu affetmesi için o kadar 
acıklı sözlerle ve acıklı sesle yalvarmış 
ki, Elfazılın hiddeti geçmiş. ihtiyar adam 
tenç oğlunun göğsüne düşerek. ufak bir 
;ocUk gibi hüngür hüngür ağlamış. Ali 
Nureddin babasının ellerini Öpmüş. Bu 
ıuretle baba oğul barışmışlar. 

Sabah olmak üzere imiı. Elfazıl oğlu
ıaa dönerek: 

- Eğer lnsilcilise tatlılıkla muamele 
edeceğine, evlendikten sonra başka bir 
kadınla evlenmiyeceğine söz verirsen bu 
lcen eana vereceğim, demif. 

Ali Nureddinin gözleri parlamıı, he· o zaman karaaı ona Ali Nureddioin yap· zı yakalayıp önünüze getireyim ve yalan epice gidermiı, zavallı babanın yÜreğine 
men babasının ayaklanna kapanarak in· tığı marifetleri anlatmış. Biçare adam, söylemediğimi İspat edeyim, diye yalva- bir az su serpamiı .• 
silcilis ile evlendikten sonra baıkasile ev- sakalını yolmuı, elbiselerini yırtmış. Ve- racak. Sultan Elmayinin konağımı basıp Gelelim Ali Nureddine... Ali Nured
lenmiyeceğine ve lnıilciliae daima tatlı- zirin pek fena müteessir olduğunu gören lnsilcilisi alıp götürmesine müsaade ede· din, kabahatinin cazasım görmekten kor~ 
lıkla muamele edeceğine hin kerre yemin· karası: cek Elmayinin ne yaman düşmanım ol- karak, sabahtan akpma kadar yapa yal
ler etmiş. Elfazıl da izin vermiş. iki genç - Bu kadar müteessir olup kendinizi duğunu bilirsin, evimi basarken kim bilir nız bahçelerde gezer ve herkesi görmek
o gece gelin güvey olmuılar. O geceden Üzmeyiniz. Babamdan bana kalan mallan bana ne hakaretlerde bulunacak, k1Z1 mekten çekinir imiı. Gece geç vakit kim
bir sene sonraya kadar konakta memnun satınız. o mallar her halde on bin kese ıultana kadar sürükliyecek, sultan kıza seyi uyandırmadan konağın arka kapı· 
ve mesut yaşamışlar. altından ziyade ed~·. O para ile bir kız kimin cariyesi olduğunu soracak, kız da ıından içeri girer, ve kimsenin bulamıya-

Sultan Mehmet. veziri Elfazıldan bir daha buluruz, ve onu sultana götürürsÜ· oğlumun cariyesi olduğunu söyleyince cağa, göremiyeceği bir köşede bir az 
cariye İstediğini unutmuş. Fakat öbür ve- nüz. demiş. sultan Elmayinin iftirasına inanacak. O uyuduktan sonra sabah erkenden yine 
zir Elmayin, hafiyeleri sayesinde Elfazı- Elfazıl meyus ve müteessir başını sal- zaman Elmayin sultana: daha kimse uyanmadan yavaşça konak
lın konağında olup bitenlerin hepsini öğ- ladıktan sonra: - Ben size her zaman her şeyin haki- tan çıkıp gidermiş. Ali Nureddin tam bir 
renmiş. Yalnız padişah Elfazıla o kadar - işin bu suretle kapanıp biteceğini katini söyledim, size her zall?-an nasihatin ay böylece insanlardan kaçmış, bu zaman 
seviyor ve onun her söylediğine o kadnr sanıyorsan çok aldanıyorsun.. Ben malı- en iyisini verdim, lakin ,.jz bana her za- zarfında ne annesini ne babasını, gör
inanıyormuş ki, Elmayin El fazılı iftira et· mı kaybettikten sonra canımı da kaybet- man istihfaf ile baktınız, size ihanet eden müş. Zavallı annesinin artık onu göreceği 
mekten korkmuş. mekten korkuyorum. Sultanın öbür vezi- Elfazlı ise nice nimetlere boğdunuz, di- gelmiş. Bir gün Elfazılı bir köşeye çeke-
Akşam olunca vezir Elfazıl konağına ri Elmayinin beni ne kadar kıskandığını, yecek. Sultan da başkalarına ders ibret rek: 

dönmüş. Konak halkının yüzlerinden o ayağıma karpuz kabuğu koyarak beni olsun diye beni bir eşeğe ters bindirerek - Kocacığım, olacak oldu. Sultan ar
gün konakta büyük bir felaketin vaki ol- mevkiimden düşürmek için neler yaptığı- sokak sokak gezdirtecek herkesin naza- tık Iisilcilisi kaybetti! Hiç olmazsa oğlu
duğunu sezmiş. Ve karısına: nı bilmiyorsun. Elmayin konağımda bu- rında rezil ettikten sonra idam ettirecek. muzu kaybetmiyelim Çünkü hu hal bir 

- Bugün galiba burada pek fena bir gün neler olup bittiğini duyar duymaz bir demiı. müddet daha böyle devam ederse oğla-
şey oldu. Ne dir, şunu söylermi siniz> dakih kaçırmadan saraya koşacak, sul- Elfazılın karası kocaemı din1emiı, .on- - BtrJfEDI -

sulu olursa, üzerine su içince, o kadar çok 
şişer, hazmı güçleııir. Yalnız hazmın geq 
kalması bir §ey değil, yemiş midede ti· 
şince, mideyi de gerer, karın ile göğüs 
arasında bulunan hicabıhacizi iter, yürek 
çarpıntısı, neFe. dart.ğı gelir. Yemişin ve 
ondan baıka ıey yenilmişse onlann haz• 
medememesinden karın ağnsı meydana 
çıkar. Arkasından da ishal ... 

Olgun halinde yumuşak olan bir ye

mit. ham halinde katıdır diye su içı1irao 
daha ziyade dokunur. Çünkü ham yeınit 
olgun halindekinden daha ziyade ıu çe

ker ve daha çok §İşer. Çok su çekmek ve 
ıişmelt onun olgunluğundan değil, tabia-
tındandır. 

Su yemişten önce içilirse, tabii ehem• 
miyeti yoktur. Mide bo,ken oraya giren 
su çabuk geçtiğinden yemişin ıiterek haıı• 
mm bozulmasına meydan kalmaz. 

Fakat alkollü içkiler - alkolden dola
yı - midede uzun zaman kaldıklan için. 
onlann üzerine su içildiği vakit dokunur• 
Bira bile az miktarda da olsa yemiılede 
imtizaç edemez. Çok kimselere bulanb 

verir. 
Ondan dolayı, yemişler hiç bir 

iyi mezelerden sayı!mamışlardır. 

vakit 

LONDRADA 
Alman ekonomi 
delegesi yolunu$ .. 
Berlin, 26 (Ö.R) - Ecnebi memleket

lere mahsus bir telgrafa göre, DoktOt 
Martcns isminde ekonomi nezareünfıı 
bir mümessilinin Alman resmi delcg~ 
olarak sekreteriyle birlikte LondraY9 
vasıl olduğu haberi Alman siyasi ınah
fellerince tekzip edilmekte ve AlınaJl 
ekonomi nezaretinde bu adda bir şahsi· 
yet mevcut olmadığı bildirilmektedir. 

··i:taöiM;·iitaiiiliif. 
VİCDAN ZEVKİDİR .. 
YURD YAVRULARI 

Okuduğunuz mektep kitaplarını. 
Çocuk &irgeme kurumuna verirse-i 
niz yeni yılda kitap alamıyacak ar-; 
kadaşlarınıza yardım etmiş ve kil·! 

• ~üklükte bu zevki tatmış olurs~!:'.i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Marina'nın zaferi 
imparatoriçe bu genç ve güzel kızda tam 
istediği cariyeyi bulmuştu·· Fakat··· 

- Sen lı:imoin} murlaımış bir cariye grubu beklıyordu. 
lnıparatoriçe aofada birden lcaqıaına Bunlar kendi aralarında şöyle lconu-

çıklln genç bir kıza bu auali sertçe sor- fuyorlardı: 
"'Uftu. ı - Daha lı:imaeyi çağırmadı.. 

Marina bir dizini yere koyarak başıru - Belki bu gece nöbete çıkacak ca-

haııya değecek kadar eğerek cevap 
1 
riye kalmadıiını bilmez .. 

•erdi : 1 - O halde hizmete ihtiyaçları olunca 

- Majestelerinin hizmetlerine hayatı- muhakkak haber gönderirler .. 
Ilı vakfa hazır bir cariye.. . - Acaba İmparatoriçenin oda biz-

- Bu gece n '""Jet aenin mi? metçisi olmak ferefi hangimize dü4ecek. 

- Sarayda hizmetinizden mahrum - Madam ki M~rina aramızda yok.. 
~lnuı ıon cariye benim... Bu imkiin hepimiz için de mevcuttur .. 

- Pekala ... Çabuk İmparator hazret- - Evet ... Şayet Marina burada olaay-
ltri için ta.rap getiriniz.. . dı o zaman hiç birimiz böyle ümide dü-

Marina, ayni ihtiramkar vaziyette ve şemezdilı: .. 
Yerinden kalkmadan sordu: Bu sırada yukarı kattan aşağıya doğru 

- Saray lı:ilarında ıarap üç türlüdür. inen bir ayale ııeai duydular : 
Biri neşe verir, biri aarhoı eder, biri uy- - işte haberci geliyor... Muhakkak 
lt.u getirir. Majeste bu üç nevi ıaraptan imparatoriçe aramızdan birini seçti ve 

hangisini arzu buyuruyorlar. çağırmak için adam gönderiyor ... 

lrnparatoriçe hayretle ve biraz da ıüp- Cariyelerin hepsi de büyük bir heye-
lı.eli olarak cariyeye balı:b. cana kapıldılar ve kilerin kapısı önünde 

- Saraya geleli epey oluyor, dedi, iki taraflı sıralandılar. 

tarabın böyle üç çeşid olduğunu bilml- Etraf loş bir karanlık içinde idi. 
•ordum. Sen bunlara nereden öğrendin. Birbirinden uzak iki k.öıeye yerleştirll· 

Balıkyağı 
-tr-

Y11Z4n: ECZACI KEM,4L K.AKTA.Ş 

' 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
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Velit buldukça bunadı Bu sıcakta balık yağının lakırdısından 
midem bulanıyor, böyle sıcaklık derece
si otuz dokuzu bulduğu bir günde balık 

yağını ağzıma alışıma ne dersiniz.. Al:- Daha üç sene evvel yalınayak girdiği Mısırda 
zıma ~ırna dememi medarı keli\m zan. / • • "h • 
r.etmeyin, bu senenin rekoltesini biz ec- e de ettıgı seroet ve ı tışam onu 
zacı18:'° -~imdide_n ~ız, nasıl Avrupa. biz- gururdan gurura Sürükledi 
den Uzum ve ıncırı bu sıcakta çekiyor, 
kar yağarken yiyorsa biz de balıkyağıru 
Norveçyaya şimdiden sipariş veriyor, ilk 
teşrinde malı getiriyoruz. Balıkyağı fab
rİ.!Qlsı bize göndereceği yağın üç kalite 
ve üç nümunesini gönderir. Biz de ba 
sıcakta yağın gıda derecesini ölçerken 
tadına bakmağa da sıra gelir. Müşteri
lerin sıhhatine her üç nümuneden de 
birer ikişer yudum içeriz, onun balık 
kokusu, koyu yudumlarını bu sıcakta 

Umran111 bu sözlerini Beni lsrai[ kızları 

kulaktan kulağa ve biribirlerine fısılda

dılar. 

Hepsinin de güzel ve kıvrak vücutla

rında bir kımıldanma oldu. 
Ve cümbüş ... Böylece ve tam bir neoe 

havası içinde sabaha kadar sürdü 

* VeJid vezir olduktan ve saltanat mer .. 

düşünün ne yapalım, n1eslek icabı da divcninin ikinci basamağına bu suretle 

şifa niyetine sineye çekeriz. Ben de dün yükseldikten sonra ölen vezir Hatunun 

da servetinin üzerjne kondu. 

Şimdi onun yapacağı şey, halkı kendi-
ne çekmekti. Hükümdar, nasıl olsa elin .. 

de idi. Halka gelince: söylediğimiz gibi 
Mısır halkı Mısriler!e Beni lsrail taifesi 
olmak üzere iki kısımdı 

Beni lsraili ele geçirmişti. Mısır halkı-
m da ele geçirmek için çok kurnaz bir 
usule baş vurdu: 

Hükümdarın huzuruna çıktı: 

Fakat, bir taraftan da mezarhk hazi-

nesi mütemadiyen ölen Mmrhlann ver· 

dikleri haraçlarla arbyordu. 
Mısır balkının hülı:ümete olan verg~ 

haraç borçlarının o yıl affedildiğini def
terdarlara söyliyen ve o yıl için halktan 
asli haraç a1ınmamaaını emreden Ve1id, 

ölülerden aldığı baç milı::tarıru ayırmakla 
hükümdar Kabusa peşin pCJİn aavdığı 

paraların acısını fazlasile çıkarmıştı. 

cHalk, beterinden de beteri vardır .. • 
diyerek sesini çıkarmıyor, çıkaramıyor. 

soyulduktan ıonra kendisine hltfen ba-
ğışlanan bir kaç akçenin minnetini sevinç· 

le izhar ediyordu. 
Erteııi eene yine ayru oldu. 
Velid, bıı eefer de bütün halkın verg: 

borcunu kendi hazinesinden ödedi. 
Arbk onun adı ve sanı Mı.sırda ve hat· 

ta hükümdarl•rı Kabustan evvel antlır 

oldu. 
Bu kadar iyi adam olmaaı Beni lsrail 

-····· ......................... EV 
Kadın 

: • : 
: 
5 

••••••••••••••••• MODA .... J 
Güneş 
-*

Sıhhat kaynağıdır 
---«tr---

Günetle tedavi b~ herkes tarafa, 
dan inanılan bir ıeydir. Bugünün lr.:adUlıl 

Ye erkeği güne§ altında başı açık gezmek
te tereddüt etmiyorlar. 

Eaki devrin insanları hava ve lfllttao 

adeta kaçarlardL Bugün bu iki kuvveli 
sıhhat kaynağı olarak kabul ediyonm. 

Yalnız bir noktayı hatırdan çıkarmamak 
tarttır. Hava ve güneş faydalıdır. Fakat 
fazlası da sıfırdır. Uzımgelen tedbirleri 
almadan güneş altında duran kadınlar 
eheriyetle baı ağruından şilı:.iyet eder
ler ve hazan da fenala,ırlar. 

Cüneı banyosuna başlamadan evv.el 

bir defa doktorla görüşmele farttır. Bam 
bünyeler • mesela tüh erküloza müsteid 
olanlar, akciğer hastalan • güneşten fazla 
müteessir olurlar. 

Doktor günq banyosunu müsaade et ... 

tikten sonra bakınız banyonuzu naııl ya .. 
"larsınız. 

Cildin kararmamast güneşin derimR 

ti.zerine koyduğu imzasıdır. Bu ışığın w. .. 
oudumuz üzerindeki tesiri çok derindir. 
Günet ışığı kan deveranının faaliyetini 
nttınr ve deri vasıtaaiyle teneffüsll ko
laylaıtınr. J,tiba üzerine de iyi tesiri nr
dır. Cilt oathındalci mikroplan öldürür. 
Ve bütün fiziyolojilc vazifeleri lcolayJa,.. 

- Sizden evvelki imparatoriçeler da- mit ikişer kollu ıamdanlardan çıkan ziya 
lnı. imparatorumuzun zevkine göre ha- ancak ortalığı aydınlatabiliyordu. 

böyle kendime bir balıkyağı ziyafeti 
çektim, bu sırf İzmirlilerin hesabına ol
du, iş zannedildiği kadar zor bir şey de
ğil üzerine bir kara dut şerbeti buz gibi 
meseleyi hallediyor. Balıkyağı gıda iti
bariyle dünyada mevcut gıdaların en 
iyisidir. Bir de organiktir, vitamini, iyo
du bol glisero fosfatı bepsi istenilenden 
fazladır. Yağ bünyesi oluşu ayrıca en 
büyük basletidir. Her mesleğin bir fe
dakarlık tarafı vardır, biz eczacılar da 
temmuzun kızgın sıcağında balıkyağı 
içeriz, ne yapalım meslek hususiyetle
rindendir.. Bahsi bu sıcakta pek uzat
'llak istemiyorum ben bile yazarken sı
'<ılır oldum, size bugünlerde balıkyağın
dan değil buz gibi portakal, kara dut şer
betinden bahsetmek gerektir. Her şey 
'!am~nında derler ne güzel sözdür. 

- Ey Nil diyarının hakimi kudretli'.i 
Kabua ... dedi. Sizden bir ricam vardlT. kahinlerinin kendilerini bırta.racalı: ada· tırrr. 

Fakat güneıin bu iyi tt!siri yapabi1meM 
teket ettikleri İçindir ki ıarap]arı üç çe- IJte bu yanm karanlık içinde cariyeler 

tide ayırırlardı. imparatorumuz aarh.o~ merdivenden inenin bir kadın olduğunı· 
olrnak istedilleri zaman bana bu i~e ayn- 'ark.ettiler. 

Kabus: 
- Söyle .. . dedi, ,ahsın için bir dileğin 

mi var). 

Velid: 
lan faraptan emrederlerdi. Yalnız neşe- Bir kadın .. Bu ancak imparatoriçe ola 
lenmek için ise ayrı farabımız var. Asap bilirdi... Çünkü yukarıda kadın olaral· 
bozukluğu neticesi uykusu kaçan Majes.. valnız imparatorİC"e vardı. Cariyelerir 

temiz için de bir bardağı tatlı bir uyku ~epsi de aşağıda idiler .. 

- Hayır.. . dedi... Şahsım haklcınd• 
bütün dileklt"rİmİ llltfunuz ve semahatiniz 

tatmin etti. Ben Mııtırın veziri sıfatile ve 

\.fısır halkı namına bir dilekte bulunaca
ğım. 

\rcren hususi ıarap kullanırız. 

Mavi gözlü kadın gözlerini hala yerde 
ve hürmetkar vaziyette diz çökmüş olan 
Marinaya dikti. 

- Ayağa kalk bakayım. 

Dedi. Marina ayağa kalktı. 
- Sen ne gÜzel bir kızsin ... 
- Saraydaki cariyeler esasen bunun 

için heni kıskanırlar. . Fakat ben vazi
femden baılca itle allladar olmam. 

- Sen earayda ne it yaparaı.n) 
- Şimdi hiç. .. Fakat daha eYVel ilk 

,,. ikinci imparatoriçelerin en aadık biT 

cariyesi idim. 

imparatoriçenin mavi gözlerinde bir 

aerinç 11ığı çalctı. Aradığıru bulmuştu .. . 
Sarayın bütün gizlil;k!erini, imparatorun 
bütün huı.Wyetlerini, karakterini iıte bu 
kızdan öğrenecekti. 

Şimdiye kadar tecrübe ettiği cariyeler 
"'dece kendilerini beyendirmek makaa
dıru güdüyorlardı ve aptal kadınlardı ... 
lııe tam İstediği gib! bir cariye .. Bir oda 
lı.izmetçisl bıılmuıtu. 

Fakat bu kadar zeki ve gözü açılı: biri
aine de birdenbire "!!mnjye-t etmek ol

mazdı ... 

Kızlar İmparatoriçenin geldiğine o ka 

dar kanidiler ki yüzüne bile bakmadar 
hepsi de yüzü ko:run ve yerf' kapanırca 

Milvar harbi! 
-.er-

'ına eğildiler. Tokyodaki lngiliz - japon görüşmeleri 
Merdivenden inen kadın onların önün· 1arip oldu. Evveli iki taraf da başka baf-

den süratle geçti ve kilara girdi. 1.ca dilden konuşuyordu. 

Cariyeler ba•larını kaldırdıkları zamar lngiltere: 

Hükümdar, Velidin yüzüne hayretle 
bakb. ilk d• fa olarak halkın adına .. Hal-
kın bir dileği için kendisine hat vurulu
yordu. 

Velid devam etti: 

- Görüyorum ki, Mısır halkı pek fakir 
-ıeleni görmediler. Saşkın ~aşkın birbir· Sizinle Tiyençin hakkında komış-

ve perişandır. Bu sene kendilerinden alı
lerinin suratlarına bakarlarke-n kilar lc.a · 'l'lağa geldim, dedi. japonya cevap ver-

d 1. d b" "k b' · · dı': nacak olan veroinin ba:;ı,lanmasını rica oısın an e ın e uyu ır tepsı ve tepıı- e e 
edeceğim. nin Üzerinde şanlp şi,elnUe bir kadın 

çıktığını gördüler. 
Bütün kızların ağızlarından bir anda 

ve feryada benzer bir ae• çıktı ... 
- Marinal. .. . 

Marina i!e tatlı bir tebessümle iki saft ı 

cariye arkadaşlarının arasından geçti ve .. 

Menlivenlerden çıkarak yukan kata 
yollandı. .... 

··BiTMEDi •• 
"'---Eo eş yasına ait 

11ümrük muaf iye ti 

-Yenden bahsedelim, japon paraaan~ 
Hükü~: dan ... 

- Katil addettiğiniz dört çinliyi aize - Nasıl olur .•• dedi, ıonra benim sara~ 

T. . d ı l' tm dik d' b ' . 1 yımın masranarını nasıl karşdarım) 
ıyençın e es ım e e ıye ıze aı · V 

tem ediyorsunuz.. 
elid. 

- Biz size paramızı korumak için Çin 

parasına yardım ettiniz diye sitemde bu· 

lanuyoruz. 
Resmi tebliğ de gösterir ki. bu gö

rüşmeler c Tiyençin işini arka planda bı
rakan umumi meseleler::t üzerinde oldu. 

Çünkü Tiyençin ~i perdenin ön tara

fındadır. Fakat ud mesele, perdenin ar
dındadır ve bu meııele mühimdir: Mil-

- Mısır ha1k.ının bir sene içinde ve· 
receği vergjyi ben üzerime alıyorum, de .. 

di, bu vergiyi defaten yarın sabah hazi
nenize takdim edeceğim. 

Hükümdar, hu habere memnun oldu : 
- Pekala .. . dedi, dilediğin gibi yap. 

* Ertesi sabah Velid. mezarlık bacı di· 

Ecnebi memleketlerden yurdumuza yarlar harbi. 

ye, dolu hazinesinden bir senelik Mısır 
vergisini kara kaftanlı, kara külahlı mai
yetinin omuzlannda ve torbalar içinde 

sarayına taşınırken Mısır aokaldarında 

münadiler de ıöyle nida ediyorlardL 

naklihane edeceklerin getirecekleri ev 

eşyaları gümrük. resminden muaf bulun
maktadır. Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

Paria • Soir 

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

mın bu adam olduiu haklı:ındalı:i kanaat· 
lerine 1'-uvvet veriyordu. 

Bu kabinler arasında yalnız tek bir 
kişi vardı ki o. dindaşlarının bu sevinci-

ne İ\l\tiralt etmivordu. 
Bu kahin, Mısır hükümdarı Kabusur 

başkô.hini olan Hacebten daha ihtiyar
dL 

Bağdat kurduğu zaman yeri süpüren 
çata] saka1ını endişe ile daima oynabyor 

ve : 
- Hayır. diyordu ... Kavmimizin bek.

ledi~i büyük kurtarıcı bu olamaz. Kitap
lar, bizim beklediğimiz Peygamberle be
raber bir yıldız doğacağını, bu yaldwr 
bütün yıldızlardan daha parlalc olacağın• 

yazıyorlar. Halbuki gökyüzünde henÜ7 
böyle bir yıldız yok. Demek Beni lsra· 
ilin büyiik kurtarıcısı daha doğmadı. 

Hatta ana kamına bile düşmedi. 
Faka~ onun bu sözle.tine ehemmiyet 

veren olmuyordu. Velid , Beni lsraile zu

lüm yapmıyordu .. 

Velid.. Beni lsrailin ölülerini de. Di
ril erini de koruyordu .. 

Devamll bir zulüm ve esaret yumruğu 

alhnda sürünmekte olan bu esir halkr 
bundan daha büyiik n< nimet olurdu 1. 

lnaanlar, ihtiyaç ve aefalet içinde kıv
randık.lan zaman ölmiyec.ek. kadar yaşa
malc için bir lokma ve biT hırkaya razı 
olurlar ve bunu dilerler .. Fakat diledilde
rinden fazlasını ele geçirdikleri zaman ilk 

açlık ve yoksulluklarını pek çabuk unu
taralc daha... daha... dahasını İsterler. 

için güneıı banyosunu azdan başlayıp ,.. • 
va' yavaş arttırmak gerektir. 

ilk gün yapılacak güneş banyoıu beı 
dakikayı geçmemeli, ve yalnız ayaklar, 
kollar, eller açık bulunmalıdır. ikinci glin 
banyo müddeti 1 O dakikaya çılı:anlır ye 

'>acaklar da açılır. Üçüncü gÜn banyo 
müddeti bir çeyrektir. Kalçalar da giin""' 
~österilir. Dördüncü gün yirmi dakika. 
beşinci gün yirmi beş dakika günefte du• 
rulur. Albncı gijn göğüa nahiyesi de acık 

olmak şartiJe banyo zamanı yanm saate 

....ıkanlır, yedinci gün, omuzlar açılarak 

35 dakika günefte durulur. Sekizinci gün 

40 dalcika kalınır ve hat müstesna ol• 
-nak üzere vücudun açılabilen ber tarah 

-;lne,e arzedilir. Sekizinci gün güneşe ta• 
-namile alı~ılır. Fakat güneş banyolannta 
\ırk dalcikayı geçmeei hiç bir zaman taY· 
~İye edilmez. 

Pl&.jlarda hava güne.~in İyi teeirlerini 
tamamlar. Havanın okaijeni ışıkla birle
' erek mikroplarla mücadeleye giri,ir. 

Güneşin fena tesirlerinden cildinizi 

'fluhafaza etmek için ;cap eden tedbirleri 
..,ğreudiniz. Fak.at korunacak bir ur.uv 
~aha kalıyor: Gözler 

Gözleri evvelemiTde güneş ışığıyle U • 
maımaktan korumak gerektir. Gün"f ışı• 
iPna alışmamış gözler birdenbire bol n 
kuvvetli ışılda kal"jıl~ıraa fazla muzda
rip olurlar. Gözleri bu ısbraptan kurtar

mak için uygun renklerde gözlükler kııl
lanınak lllımdu. Açılı: renkli gözler için 

- Adın ne senin l 

Diye sordu. ev eşyasının tek tek ve parça parça değil 

bir defada getjrilmesinin şart olduğunu, 
tek radyo veyahut piyano, karyola ve 

mümasili de ev eşyasından sayılmakta 

İse de ev eşyası muaflığından istifade 

edemiyeceği kararlaştınlm1ştır. Yalnız 

gelen yolcu evinde bulunan diğer eşya-

DİKİMDE DOCRV yo.: 
LJf GÖSTEREN BiLGi·: 

- Ey ahali ... Hepimize malı1m olsun 
ki bu yıl Mısırın haracını hepinizin namı· 
na hen kendi kesem

0

den ödedim. Her ki
şi yesin içsin, gam kasavet çekmesi.n. 

Taliin devam eden güler yüzü .. . Ultfu bir az koyuca renkli camlar, koyu renkli 

- Marina .•. 
- Marina.. Ben senin dediğin o ile; 

Çeşid şarabı da tecrübe etmek İsterim ... 
Çabuk onlardan getir ve... içeriye. lm
Paratorun yanına gel. .. 

Marina tekrar bir reveransla salondan 
çıktı. 

DIR •• 
onları tatmin etmez. Bu1dultça yutarlar. 

Velid de i~te böyle oldu . . 
Buldukça bunadı . ., 

Okumaya hevesli, fakat kitap ala- Bu haberin halk üzerinde bırakacağı Daha üç •ene evvel yalınayak, başı 
ıruyacak kardeşleriniz için okudu· tesir düıünülürse Velidin ne yaman bir çıplak, aç ve biiliç girdiği bu "'birde bu-

Sevgili çocuklar .. 

• ğunuz mektep kitaplarını çocuk adam olduğu daha çabık anlaşılır. gün eriştiği bu servet ve ihtiııam. ona gu-

E Esirgeme kurumuna verirseniz Bit... Vezir Velid, Firavun Velid olacağı ve rur verdi. 

1özler için de açık renkte camlar daha 
vakışır. Bu gözliikler düz camlardan ya· 
l')tlmış olması, yani numaralı olmamalıdır. 

Lüzumu olmadığı halde takılan muhad 
deh ve mukaar gözlükler gözü yorar. 

Her şeyin olduğu gibi gözlüklerin de 
modası vardır. 1939 yazının gözlük mo
dası ~erilli gözlüklerdir. Kulaklara takılan ** : gili arkadaşlnnnızı çoğaltmış olur-: bütün Mısır hazinelerinin üzerine otura· Yemeklerin en iyisıni yiyordu. 

Kilinn kapısı önünde, vaktin geç ol~ eşyası gümrük muafiyetinden istifade : sımuz.. ; cağı zamana intizaren böyle ufak feda- Şarapların en iyisini içiyordu. madeni çubuklar yerine bu gözlükler ba .. 

zl ah ..................................... •••••• k. 1 ki ı ı 

}arını sattığını, terkettiğini ispat edebile
ceği takdirde tek olarak getirilecek ev 

masına rağmen yatmanu\I, gö eri m - edebilecektir. ar ı ardan çekinmiyordu. •• B TMED •• şın arkasında bir fiyango teşkil eden bir 
,._,7;7/7'77T//Tfl/TTLXZ/Y.7T//.rDr////.////.~;J!'::,./.:'7'/Z';;~F,'z:;~;:;C/.~"LZ;~'LZ~7.~~~z~q,;;:,n~..;_==-.;;;;.;=-.=====;;-;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;i.;;;tti~.~k-;;;;;;;~~~;;;;_;;,;;;;;_;..,=;;ı;;-.;;;;N;;:;;=•;;;==-"';;~~M..-..__ -~L il ,eriıle bağlanır. 

DEMiR MASKE 
gören_ıeyince endişe ile sordu : 1 e ve bu vazife de bitti ı Protestan papazı onsenyör ~ · e 

- Ivon. .. İvon nerene? Monsenyör Lui ilk teessür hissine lı:a- sadık adamları arasında geçen bu sözle- Bu şerit şortun renginde olduğu vakit 
Faribol başını önüne eğerek cevap pılarak sadık adamlarına karşı haksız 1 ri kemali dikkatle dinlemiş ve artık ha- çok zarif görünür. 

verdi : 1 davrandığını anladı .. O pek Ala biliyor- kikat üzerinde asla şüphesi kalınamı§tL Güneıin güzellik üzerine olan tesirle-
- Sir .. Hafil surette yaralı bulunan du ki bu kahramanlardan böyle bir al- - Sir, dedi, majestenize bir fikir ar- rinden hah.ederken şu noktayı da unut-

matmazel İvon şimdi şu anda sizin diiş- Çfklık veya korkaklık sadir olamazdı. zetmeme müsaade buyunırlar rru? mamalc gerektir: Bilhassa yiizünün derisi 
mamnızın elinde bulunmaktadır. Ruhunu kemiren büyük utıraba kem - Söyleyiniz.. kuru olan bayanlar gÜneş çarpmuından Büyük tarih ve 

(iKıNC/ 
macera romanı 1 
KISIM) 

Monsenyör Lui sarardı. vurarak ve sakin görünmeğe gayret ede- - Sir .. Biraz evvel bana vermek !Ut- çok aakınmalıdırlar. Çünkü gÜnCf bu 
Boğazını bir bınçkırık tıkadı ı:ek sordu : funda bulunduğunuz emirleri majeste- yüzlerde buruşulı:luldar yapar. 
Gözlerinden ateş saçarak ve kendine - Ne oldu, anlatınız.. nl2e habrlatmak istiyorum.. Gece bas- Bütün ihtiyat tedbirlerine rağmen cl-

lıAiı:im olaınıyarak hiddetle haykırdı : Faribol, on dördüncü Luinin otele anl madan evvel ben ve adamlanın rakibi· diniz fazla yarırnıpa yanık yerlerinl t&-

- Hayatım kadar bağlı olı:luğumu bil- olarak gelişini, İvonun plfuıını, ne . su- nizin ve düşnanınızm geçeceği yol davi etmek için ,u terkip çok fayd,.lı -
Siniz... Bu akşam bütiln vi!Ayetlere adam- - Pek al§.. Fakat bilhassa lüzumsuz diğiniz ve size emniyet ettiğim, enınnet retle kaçttklaruıı ve fvonun nasıl onla- rinde vazife alacağız ve onu muhakkak du. 

-6 
!ar yollıyacağım.. Eğer siz V ersa.Y sara- yere kan dökmcmeğe çalışınız.. bıraktığım bir mevcudiyeti hem ıle ya-1 nn ellerine düştüklerini ve genç kızın yakalıyacağız.. Liniman aleo • Kalker -40 gram 
)'ına gittiğiniz zaman meşru hakkınızı - Hakkınız var.. Onun cezasını Ce- ralı bir halde o alçağın elinde bıraktınız son sözlerini kısaca anlattı. Sonra hiç Eğer, hakkında endişe duyduğunuz Lanolin 20 gram. 

~linı etmezi.erse bütün protestanlar nabıhak versin .. Diri olarak yakalanırsa ha ... Ve sonra da siz hepiniz sap sağlam 1 bir yerde dunnadan, dinlenmeden doğ- genç kadın da aralannda ise kendisine Vazelin 1 O gram. 
Uzerlerine düşen sadakat vazifesini yap- intikamınızı daha iyi almış olursunuz ... ve sağ kaldınız .. O betbaht kadını Ro- ru buraya geldiklerini söyledi ve ilave hiç bir zarar gelmeden onu da kurtar- Gomenol 20 daııııla. 
makta tereddüt etmiyecelderdir. .Sir .. Mukaddes kitap üzerine yemin edi- zarj gibi birinin en müthiş intikamına !etti: mı' olacağız .. Yok eğer yarasının vazl- lbtiyol 5 damla. 
~ Ben de Hollandaya, Giyyom d'O- yorum.. Hakkınız olan saltanata nail maruz bırakarak alçaklar .. Korkaklar - Sir .. Vazüemizin ilk kısmını ifa et- yeti itibariyle onu beraber getirmemiş- Uvanta e.eansı 30 damla. 

~ıa haber yollıyacağun ve vaziyeti bil- olacaksını7-. gibi kaçtınız ha!.. tik. Şimdi müsaade buyurunuz da vazı. !er ve otelde bırakmışlarsa 0 zaman~- Karhonat dö maıınezi ve talk: Krea 
~ceğ!m .. O da size yardımcı kuvvet Odanın içinde bir ses yükseldi. Bu hakaret karşısında Faribol dimdik femizin diğer kısmını yapalım .. Mamıa- disini otelden lrurtamıak majestenız ıçın kıvamına gelinceye kadar kafi miktarda. 
Bönderir. - Öyle ise mükemmel iş .. Fakat sir .. kesildi : zel İvonun kurtarılması için hayatımızı daha ~olay ola~. . 

- Şu halde sir, bizim muzaffer ola- Saltanabnızı elde ederken korkanın iri - Sir .. Dedi .. Hakkınız var .. Biz sefil fedaya gidelim.. Farıbol papaza dunerek elin.de tu~u-
tağım.,z muhakkak.. saadetiniz tehlikeye girecek.. 1 kimseleriz .. Biz haydut insanlarız.. Fa- - Forkal.kiyeye mi gitmek istiyorsu- ğu g.eniş şapkasiyle kantarlı hır selilm 
. - İıı~aallah. Fakat bilhassa plAnıınm Monsenyör Lui başını kapıya çevirdi kat yine biz göğüslerinde bir kalp taşı· nuz? verdi : . . .. . 
~ sÖylediğim noktasında hiç bir şey ve "evinçle haykırdı.. yan insanlarız .• Buraya gelirken vazife- - Evel. Maamafih biraderiniz bizi - Efendiyı henuz tanıma_k şerefin~~ 

1 etmeyiniz.. - Faribol. Geldiniz mi dostıırn.. Fa- ınizi yaptık .. Şimdi majestenizden mü- oraya kadar yormıyacaktır. Bu tarafa 1 mahrum bulun~yorum, _dedi:. Fakat soz-
at - Merak etmeyin.iz .. Yarın sabah sa- kat ... N.: söylemek istedin?.. saatle rica ediyoruz .. Bize izin veriniz.. doğru geldiğine göre yan yoldan daha' len matmazel Ivonun sozlerm: v:. arzu. 
be befte on_ ~in kişi ile beraber bizzat Kapının dışında, Faribolun arkasında Gidelim kendimizi uğr ,ızda feda ede- yakın bir yerde onlara rastlıyacağımızı larına tamamen uygundur. _Çünku mat

. n Sen Fırırnen yolu Uzerine gidece· üstleri başlan toz toprak içinde Mistuile 1 llm.. Çünkü huzurunuza gelınek ve va-1 umuyorum.. Hatta bell<l bu gece bile ınazel her şeyden evvel sızın asıl gaye· 
tim ve eğer_ muvafık bulursanız tanışma ile frer Krizostoın duruyordu. 1 ziyeti 1'aber vermek için matmazel İvo- 1 onları Grenobl civarında bulabiliriz. oiz Saltanat hedefinize vüsulunuz için 

· · 'k" . 1 rmda sevıtilısini ı:un v ra: lı crrırlerine itaat vazifesini ifa 1 - O halde ben de sizinle geliyorum. •• BiTMEDİ •• 

Mültecilerden 
edilecek istifadeler 

-*-Londra 26 (Ö.R) - Milltecilere yar-
dım l<omitesl şimdiye kadar merked 
A vrupada, bilhassa Çekoslovakyada yer
leşmi§ olan yeni bazı endüstrilerin şiın
di İngilterede inkişaf edeceğini tesblt 
etmiştir. Mültecilerden bu cndüstrilerd<' 
calışanlar himaye edilecektir 
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Yazılarımdan 
Korkanlara!. 

Yazan : Dr· Muallim Abdi Muhtar 

-- 5 --
Dünyaya ne için geldiğimizi bilmiyo

ııım; fakat bildiğim bir cihet varsa o da 
dünyaya gelen bütün insanların tAli ve 
'tesadüfe göre bir çok istikametlere ay
rıldıltları halde, Uli ve tesadüflerin gö
türdüğü biltün istikametlerin, en sonda 
bran1ık bir çukurda yani ölüm ve me
zarda birleştikleridir. 

Dünyaya her gelen ölecektir ve her
kuin öleceği bir gün vardır. 

Bunu herkes bilmekle beraber, bil
ıneyl hiç te istemez ve aklına getirme
uıeği tercih eder. 

(istikbal) sırf insaıı.lar için mevcuttur
lar. Bunun içindir ki büyük Anadol 
Fraııs, zeka, bedbaht etmek için insanla
ra Allah tarafından verilmiştir, cümlesi
ni sarfetmişti. 

Evet kardeşim Orhan Rahmi! Insan
lan (yarın) ne olacağım düşüncesi dai
ma zehirlemektedir. Insanlığın en kor
kunç hastalığı bu (yarın} denilen nes
nedir. 

Koleralar, taunlar gibi en korkunç 
salgınlar nihayet binlerce ve yüz binler
ce kişiye saldırırlar ve en sonunda da 
savuşup giderler. 

Üniformalı geçen Almanya da birkaç yıl 

Balık nefesiyle turp suyundan yapıl
mış tereyağı yediniz mi? 

Alman tiyatroları, zorla satılan 
doldurulur biletlerle nasıl 

Her yeni bir vaziyet gösteren siyasi 

hadiseler insanlığın ıstırabını gün geçtik
çe arttırıyor. 

Günlük havadisleri okurken milletler 
arasında derin uçurumların açıldığını se
ziyoruz. Halbuki İnsanlık değişmiyor, 

aynı sebepler daima aynı neticeler veri
yor. Dünyanın başka başka yerlerinde 

yaşıyan fertler ayni arzularla, ayni hül
yalarla, aynı ümitlerle besleniyor. 

Kocasının Alman tabiiyetinde olması 
yüzünden Alman tebaası sayılan Fransız 
kadın muharrirlerinden Yivon Doriyol 
Almanyadan Fransaya gelmiştir. Alman
yada geçirdiği yılların, bilhassa son gün-

tıFüb.rer söylÜyor, d inleyiniz» yada artık tereyağı yediğimiz var mı~ 

- . M~dam, beşe beş var. Fübrerin nut-ı Terk~p tarikiyle yaptığımız yağ, bafık 
ku şımdı baş)ıyacak. nefeıııyle turp suyundan ibarettir. 

Bu akşam saat altıda Alman radyosu Hararetle devam eden mübahasa bir-
Hitlerin nutkunu dünyaya ilan edecek. denbire kesiliyor. Oç resmi elbiseli polis 
iki saat t"Jitlerin heyecanlı sesi bütün dün- seyyar lokantaya yaklaşmaktadır. Derhal 
yaya alkışlar ve yaşa nidalariyle kesilen ağır bir sükut başladı 

taleplerini ve emirlerini haykıracak. Başka bir tarafa gidiyorum. Bir adam 
Dükkanımda çalışan kız, dükkanın ke- yumurtacı ile konuşuyoTı 

penklerini indirdi. )kimizde radyonun ba
şında bekliyoruz. Aletten, meydandaki 
gürültüler geliyor. Heyecanlı sesler, Hit
lerin yakla.,tığını haber veriyor. lşte nu
tuk başladı: cAiman milleti, kardeşle

rim.> 

- Bana dört yumurta sakladınız mı'? 
- Maalesef üç yumurtam kaldı. 
- Fakat karım evde tatlı yapacak, 

ne derim ona şimdi). 

ferin ihtisaslarını yazan bu kadının yazı- Nutku dinlemiyorum. Bu nutuk alışve
sını Almanyanın harice aksettirmek iste- rişin en faal olduğu bir saatte dükkanı· 

Bu yumurtalar taze değildir. Çünkü 
taze yumurta Almanyanın meçhulüdür. 

Almanyarun yediği yumurta Danimarka
dan, Bulgaristandan, Yunanistandan, 
Türkiyeden ve Çinden gelir. 

:::s 

Ankara Radysuo 
----tr---

D ALGA UZUNLUOU 
BUGÜN 
-*-1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.'10 ~ 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program, 12.35 Türk müziği, 
1 - Suzinak peşrevi, 2 - Mustafa Nazif 
Suzinrut şarkı - Sensiz bu sabah 3 -
Neyzen Riza Ef. Suzinak şarkı - Çaldı

rıp çalgıyı, 4 - Lemi - $uz.in.ak şarkı 

Yeter hicranlı sözler, 5 - Mustafa Na
fiz - Suzinak şarkı - Ümitsiz bir sevişle 
6 - Halk türküsü - Esmerim kıyma ba· 
na 13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri 13.15 - 14.00 Mü
zilc (Karışık program - Pl.) 19.00 Prog
ram, 19.05 Müzik, 19.15 Türk müziği 
(Fasıl heyeti), 20.00 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri~O. 
15 Konuşma (Ziraat saati) , 20.30 Türk 
müziği 1- Uşşak peşrevi 2 - Şevki bey 
Uşşak şarkı - Gülzara nazar kıldım, 3 -
Tanburt Faize - Uşşak şarkı - Niçin na
lendesin 4 - Tanbur taksimi 5 - Şem

settin Ziya - Uşşak şarkı - Şu ~ 
söğüdün altı daima 6 - Halk tilrkilsil. 
Elli gözlerine kurban olduğum 7 - Del
ta! zade - Şehnaz şarkı - Hem aldandım 

Insanlar kırk yaşına kadar, kendileri
ııi ölümden çok uzak sanırlar, fakat kır
kı geçtikten ve hele elliyi aştıktan sonra 
her giren yeni sene kendileri için birer 
kahır mevzuu olur; çünkü artık geçen 
her seneyi arkada kalmış bir sene ve 
yenisini ölüme bir adını daha yaklaştı
ran bir merhale diye görmeğe başlar. 

Halbuki (yarın) ın (gam) a boğduğu, 
mütereddit ve bedbaht yaşattığı insan
ların adedi hem sayıya sığamıyacak ka
dar geniş, hem de geçip gibnek bilmiye
cek kadar da ebedidir. 

Bence, insanlara yapılabilecek en bü
yük eyilik, insanların kafasından (za
man) denilen mefhumu silmektir. 

nilmiyen İç vaziyetini canlı bir dille an
lattığı için istifade1i bulduk. Hülasaten 
alıyoruz. 

Boşanma için gösterilen sebeplerin ka· 
fi olduğuna vicdani kana.at hasıl oldu
ğundan . .> 

mm bütün işlerini kaybettiriyor. Fakat 

dl ile gelen düğün bayram> Hitler nu
tuk söylerken Almanyada bütün dükkan
ların kapanması mecburidir. Büyük ma
ğazalarda direktörler memurlarının bu 

Ben bu yumurtacıya yanaşıyor ve ha- hem aldattım 9 - Rahmi bey - Şehnaz 
na kaç yumurta verebileceğini aoruyo- şarkı - Ey dilberi işvebaz 10 - Şehnaz 
rum. saz semaisi 21.10 Müzik Pl 22.00 Müz.ik 

Bir Fransız mütefekkiri insanlığa en 
büyük fenalığı yapan kimdir? diye bir 
ıual ortaya atmış ve en doğru cevabı 
yine kendisi vermiştir. Insanlığa yapı
lan en büyük fenalık ona (saati) öğret
mlş olmaktır, demişti. Saat, gün, sene, 
7arın, istikbal hep bu melun keşiften 
eoııra meydana çık.mışlardır. 

Halbuki inadına insan kafası (za
man) a yapışmış bulunuyor. Onun ka
fasından ne maziyi, ne hali ve ne de is
tikbali silmenin imkAnı yok gibi görü
nüyor. 

işte bu karan dinlemek için Münihte . 
- Bir tane bile veremem madam. Bu (Küçük orkestra - Şef : Necip Aşkın) 

nutuklan iyi dinlemelerini temin ile de gördüğünüz yumurtalann hepsi aatılmıı- 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, eshanı 
mükelleftirler. hr. tahvilat, kambiyo - nukut borsası (Fia\) 

bulunuyordum. 

Münih mahkemesinin karaTı hafif bir 
fısıltı şeklinde İşitiliyor. Mahkemenin 
kül rengi boyalı pençerelerinden süzülen 
donuk ışıklar hakimlerin çehrelerini bir 
kat dr ~ıa ciddileştiriyor. içerisinde gölge
ler dolaşan büyük mahkeme salonunda, 
anlaşılmaz bir sabırsızlık içerisinde bana 
milliyetimi iade edecek mahkeme kara
nnı bekliyorum. Mahkemenin okuduğu 
ilam, benim boşanma kararımdır. Şimdi 

adliye sarayından çıkar çıkmaz Alman
lıktan ayrılacak, Fransızlığa kavuşaca

Hizmetçiye bir bakıyorum.. . Alman 
köylüsü kıyafetinde bu sıhhatli kız nut
ku dinliyor. 

Dükkanımın kapısı önünde müşterj 23.20 Müzik (Cazbant - Pi.) 23.55 - 24 
bekliyorum. Serin bir akşam. Sokak Yarınki program. 

OPERALAR VE OPERETLER 

Meseli hepimiz doğuyoruz ve nihayet 
ölüyoruz. Bunu hep görtiyoruz. Bir ker
re gördükten sonra da bunu düşünmek
ten kurtulamıyoruz. Ve ya§ımız ilerile
dikçe titriyoruz. Eyvah elliye geldim, 
altmışa geldim, yetmişe geldim artık 

günlerim sayılıdır cümlesi mantıkımı

zın hülasası oluyor. Istikbal namına bU
tün halimiz zehir zenberek oluyor. 

Hizmetçi kız Hitlerir. demokrat millet
ler aleyhindeki cümlelerini dinlerken 
kendinden geçiyor. Bu kadar lmvvetli 
bir memlekette, bu kadar büyük bir 
adam tarafından idare edilen bir millete 
mensup olmaktan doğan gururu yüzün
den okunuyor. Muhakkak bu kızcağız 

bu dakikada Führerin şahsına hitap etti
ğine kanidir. 

dop dolu .. Birdenbire simsiyah bir araba 
21 20 

Münih : Cilvia 

kö§eyi döndü .. Sert bir frenle tam dük- 21:50 Paris (Posta Parisien) 

Ben çok defa, bizim sokaktan geçen 
e19klere dikkat eder ve onları kıskanı
rım. DUşilnürU.m, bu eşek ne bahtiyar
dır. (Yarın) onun için tamamen mefkud
dur. Düşününüz (yarın) sız bir varlık, 
endişeden habersiz bir varlık ne bahtlı 

bil' yaşayıştır. 

kanımın yanında durdu. içeriden iki me- t-emsili 

mur indi ve bir kapıdan içeriye daldılar. 22.05 Roma : alyaço 

Operet 

Sokaktaki kalabahk durdu, dükkancılar B'OY'ÖK KONSERLER 
toplandı. Bütün ağızlarda aynı mırıltı: 

«Daşov arabası, acaba itimi götürecek)> 

Bir gün dostum, Ocakoğlu Ismail 
Hakkı, en derin bir hakikatle yeni tanış
m1ş bir insan heyecaniyle bana bir va

ka anlattı. 
Bayraklıda mezbaha önünden geçer

ken Salhanenin satırı önüne getirilen 
öküzlerden birisi ineğin üzerine çullan
mış işini görmeğe uğraşıyor, Hakkı ken
dini tutamıyarak: «Ulan bir dakika son
ra idam edileceksin, bunun sırası mı~ 
diye haykırmış; fakat bu beşeri tahassü
sün arkasından yavaş yavaş kendini top
lıyarak, dünyanın en derin bir hakikati
ni kendine ifşa eden bir tablonun kar
~ısmda kaldığını anlamış .. 

Halbuki Ismail Hakkının öküzü, deri
sine temas edecek kadar yaklaşan daki
kanın bile vücudundan tamamen biha
ber olduğu için ne kadar neşeli ve şeh
vetine ne kadar gömülü idi. 

Dünyaya gelmiş milletlerin hiç bir 
filozofu ve hiç bir sanatkarı bu öküzün 
yarattığı tablo kadar muhteşem ve en
gin bir ifade ibda edememişlerdir. 

ğım. 

Almanyada kaldığım bu son günler 
İçerisinde Hitler Almanyasım ~örmeğe 
çalıştım . Mahkeme salonuntla bile bu Al
manyanın rengi vardır Hakimlerden, 
mübaşire kadar her fert üniformalı. Bu 
üniformalarda askeri bir disiplin eseri 

ıı;örmek te kabil.. 

Bu üniformalı Almanyad a senelerce 

yaşadım.. Gördüklerim, ve işittiklerimi 

burada anlatıyorum. Bu anlattıklarım her 
Alman kadınının karşılaşbğı tabii haller· 
dir. 

Mecburi tiyab'o biletleri. 

Nutuk biter bitmez kız başını kaldırı-
yor: 

- Madam saat acaba kaç? 
- Sekiz yavrum. 
K·~ içini çekiyor .. Dükkanımın .işleri

ne bakan bu kızcağızın üniformalarla, 
bilhassa askerlere biiyük bir meyli var .. 
Şimdi bir birahane, kocaman bir bira 
bardRğı k:ırşıınnda kendisini bekliyen ni
şanlısını düşünüyor. Bu akşam, njşanlı

sına kavuşurken göğsünün bir az" daha 

~rurla kabardığını görecek ; çünkü Hit
lerin nutkunu dinlemiştir. 

Bu siyah araba tecrid kamplarına tecrid 
edilen insanları götüren arabadır. Bu ara
bayı her görüşümde tepeden tırnağa ka

dar ürperirim. Uzun, pençeresiz, kapısı 

yansına kadar demir parmaklıklı bir ara

ba ..• 
Bu, Münihten aldığı adamları yirmi 

kilometre uzakta Daşov köyündeki kam
pa götürür. Bu kamp eski bir tuğla fab
rikasıdır. Etrafına yalclaşmak yasaktır. 

Her tarafında süngiilü nöbetçiler dola
§ır. Buraya giren insanlar, buradan çık

salar bile kampta gördüklerini anlata
mazlar. Çünkü arkalarında hafiyeler do

laşır. 

Sokaktaki halk korka korka bekliyor. 

16.20 Droitvich : Hende}, Debussy, 
I>vorakın eserleri 

21.10 Londra (Regional) : Mozartm 
eserleri 

21.45 Doyçlandzender : Mozart, Debu
ssy, Dvorak vesair bestegarların eserleri 
21.50 Strassburg : Charbier, Berlioz ve 

sair bestegarlarm eserleri 
23.25 Münib : Serenatlar 
24.05 Prag : Çek musikisi 

ODA MUSİKİLERİ 
16.30 Hanıburg : Schumann, Dvorak 

vesair besteg~rların eserleri 
19.05 Saarbrücken : Keman ve piyano 

konserL 
23.35 Saarbrücken : Piyano konseri 
SOLİSTLERİN KONSERLERİ 

17.05 Mün:ih : Şan konseri (Piyano ile) 
19.20 Doyçlandzender : Çaykovski ve 

Mussorgskinin eserlerinden mü· «Kendisi için hayatın bir dakika son
rasını bile bilmekten memnu olmanın 
ne derin bir bahtiyarlık ve bir dakika 
llOJll'asını, beş dakika sonrasını, yarınını 
bitmenin ve düşUnmenin de bedbahtlığın 
bixzat kendisi olduğunu> gösteren bir 
tablo karşısında kaldığını anlamıştır. 

Ne yazık ki en büyük hikmeti ile en 
derin hakikati, bu manzara altında ls
mail Hakkıya tecelli ettiren Allah, bu 
derin mevzuu işlemek için sana verdiği 
istidadı benden esirgemiştir. Sen, ifade
sini bu tabloda saklı yan felsefeyi; can
landırıcı kaleminin biltün kudretiyle iş
liyebilirsin. Ben senden bunu bekliyece
ğim. Buna' mukabil de ben sana, seni, 
zaman mefhumundan kurtarmayı vaad 
ediyorum. 

Münihte, Kral Ştrasede bir tatlıcı dük
kanı işletirdim. Bu sokak tam manasiyle 
bir Alman sokağıdır. Tertemiz, kaldmm
lan muntazam, dükkanları yeni boyan

mış. 

Ntıtuk bitmiştir. Fakat radyodan hala 
cıJ~ınc.1 (Yaşasın) sesleri geliyor. So
kakta Hitlerin nutkunu meccanen ve 
mecburi dinlemek için kiliselere ve umu
mi yerlere dolmuş olan halk yavaş yavaş 

görünmeğe başlamıştır. Sokaklara yerleş
tirilmiş olan oparlörlerden şimdi «Doyç
land über A ilen sesleri gelmeğe haşla
dı. Alman milli marşı binlerce ağızdan 
dini bir vecd ile çıkıyor. Sonra halkın 
hissiyatı birden bire coşuyor. 

Mahallenin nayatı durdu artık. Bir az 

sonra polisler 8apsan yüzlü, gözleri kıp

kırmızı bir adamı omuzlarından tutarak 
19.25 

arabaya sokuyorlar, ve arabıt derhal ha-
20

_
30 

rekete geçiyor. 20.35 
Sükut hala devam ediyor. Kalabalık, 22.0S 

ses çıkarmadan ayrılıyor. Bu vaziyette 

rekkep piyano ve şan konserleri. 
Bohemya : Şan konseri 
Königsberg : Şan konseri 

(Sonranın) ne olduğunu bilmekten 
memnu olan öküzün zevkini zehirlemek
ten :kiz kalan istikbal bilgisi, bütün me
ziyeti onu bilmekten ibaret olan bizle
rin bUtiln hayatımızı zehirlemiyor mu? 

Bi.itUn mahl<Jkat içinde (yarın) ve 

Ingiltere 

Seni, zamandan kurtardığım vakıt ar
tık korku verici makaleler yazmakla be
ni itham etmekten vazgeçeceksin sanı
rım kardeşim. 
Yarın istirahat günüm olduğu için 

öbür gün burada tekrar görüşürüz. 

Doktor: ABDI MUHTAR 

ve Fransa 

kim fikir beyan edebilir'?. Hiç kimse ya-
nındaki adamın sivil polis olmadığından 

emin değildir ki ..• 
Dükkanıma gidiyorum. Komıum ağ

lıyarak arkamdan geliyor. 
- Götürdüler, gördünüz ya, onu da 

götürdiiler. 
Kadın hıçkmyor. Kocası Hitlerden 

evvelki hükümet polis memuru idi. Hit
ler geldikten sonra nasyonal sosyalist 

meği unutmaz. Ve karşısındakinden aynı rıyor. oldu. Rejimin hararetli bir taraftan de
mukabeleyi mut1aka ister. Bu coşkun heyecan arasında kendimi ğildi. Sadakatinden daima şüphe edil-

Her eahah saat onda postacı bu so
kaktan geçer. Her dükkanın önünde du
rur. «Posta!> diye bağırır. Kapıya çıkan 
dükkancının eline mektuplan ve gazete
leri verir. Bu posta müvezzii, yeni kayış 
kemeri, mavi üniformasından dolayı çok 
mağrurdur. Mavi kasketinin hem şekli, 

hem de geyiniş tarzı çok sevdiği Führe

rinin kasketini hatırlatıyor. Mektupları 

verirken hiç bir zaman Hayl Hitler de-

Harp ve zafer şarkılarını terennüm et
meğe başlıyorlar. Dükkanımın etrafında 
halk, manyatize olmuş gibi koJları kalkık 
bu marşları dinliyor. Bu dakikada yalnız 
Münih değil, bütün Almanya Hitlere 
müteveccih aşkını ve sadakatini haykı~ 

Sabahleyin, dükkanımı temizleyip, hissediyorum. di. Bugün de tecrid kampına götürülü-

şişeJerimi istif ederken, bakarım, kapı Pazar yerinin gürültülü kalabalığı içe- yor. 
birdenbire ve çok amirane bir şekilde açı- risindeyim. Köylü kadınlar şemsiyelerini lşte Almanyadan getirdiğim hahraJar. 

23.35 
23.45 

Oslo : Piyano konseri 
V arşova : Keman konseri 
Doyçlandzender : Bachın eserleri 
Hamburg : Keman, piyano kon-

seri. 
24.35 Hamburg : Güzel şarkılar 
NEFESLİ SAZLAR ORKESTRASI 

23.25 Droivich : Askert bando 

- ---:=---
Dr.GOBELS 
iTALYAYA GiDECEK 
Berlin, 26 (Ö.R) - Propaganda na

zırı Doktor Göbels beynelmilel sinema
cılık sanat sergisinin açılışında hazır bu
lunmak üzere sekiz ağustosta Venediğe 

giderek İtalyan kültür nazın Aliiyeri 
ile görüşecek ve Venedikte bir kaç gUn 
kalacaktır. 

Almanyaya daha ileri 
gidemezsin dediler lır. Mütehakkim Hay) Hitler sesi camları açarak kaldırımlar üzerine oturmuşlar .. 

titretir. Bu bir kadın ağzından çıkan er- Etraflarına, bahçelerinin taşlı toprakla-
kek sesidir. Gene benden ne istiyorlar rmda yetiştirdikleri cılız sebzeler var. Et-

Rivayetler dolaşıyor : Almanya Polon~ ğer taraftan zevahiri kurtarmak istiyor. acaba) Yoksa milli bir bayram gÜnÜ rafıma bakınırken bir kadın sesleniyor: 
Çekoslovakyadaki 

ya ile müzakerelere girişmek ve Danzig Onun için izzeti nefsini tatmin edecek dükkanımın vitrinini ııüslemediğim için - Ne arıyorsunuz~ iyi ıspanak var. 
meselesinin dostane bir surette halline bir hal şekli bulmak lazımdır. Bu güçtür. ceza mı kesecekler) 1.. Yahut dükkanı- Bana hitap eden kadın, bir açılır, ka-
çalışmak niyetindeymiş.. Papa tavassut Tek bagına Polonya ile doğrudan doğru- ma bir köpek girdiğini gördüler de bir panır iskemleye oturmuş güler yüz)ü bir 
telı:Jiline hazırlanıyormuş. Hatta şimdiden ya müzakereye girişemediğine esef ettiği kaç hafta dükkanımı mı kapıyacaklar'? .. köylüdür. Ispanakları çok güze] değil. 

Almanların maneviyatı bozuluyormuş 

kendisinin beş sene müddetle statükonun muhakkakbr, Frankfurter Zeitung negret- Çünkü Almanyada yiyecek maddeleri Fakat çiğle nemli ıspanak demetlerinden Berlinden aldığımız haberlere göre getirilmiş, isyanın ele başıları yakalan-

muhafazaııını tasarladığı bile biliniyor. tiği garip bir makalede lngiltereye bel' satılan bir dükkana köpek girm~i, insan (ıslak toprak kokusu yayılıyor.) Kadın Alman propaganda daireJerj telqtadır. 
Belki bunda bir az hakikat hissesi vardır, iki tarafı tatmin edecek bir şek.ilde halle- sıhhatine karşı işlenmiş bir cinayet sayı- yakama yapışacak kadar devamlı ısrar lngiliz hükümetinin Chattam Houııe ens-
belki de katiyen aslı yoktur. Bu rivayet- dilebilmeleri İçin Alman • Leh işlerine hl'. ediyor. titüsü direktörü B. King Hallin şahsi 

mıt ve derhal kurıuna dizilmİ§t.İr .• 

Bohemyanın diğer şehirlerinde, bilbas~ 

sa Malada BoJeııJavda buna benzeT fakat 
fere hiç ehemmiyet atfetmemek evladır. karışmamasını ihtar ediyordu.Fakat Dan- Endişe ile dükkanıma giren mavi rop- - Demeti on beş fenik madam. Pa- mektuplan vasıtasiyle Almanyada yaptığı daha hafif sahneler geçmiş, ba.u Alman 
Hitler her hangi bir teşebbüse girişirken, zig diye bir mesele yoktur. Avrupaya ha- lu, beli parlak meşin kemerli, üniformalı balı değil .. Hem ne kadar isterseniz vere- propagandalardan dolayı Hitler tarafın
hatta bu bir diplomatik müzakere de o)- kim olmak büyük davası vardır. Danzig kadına doğru ilerledim. Kadın bana çelik bilirim. dan şiddetli bir tevbihe maruz kalmışlar-
sa, bütün dünyay::t haber vermek adetin- bu davanın küçük bir safhasından başka rengindeki gözlerinin sert bakışıyla bak- Almanyada, sebze sabşında terazi, dır. 
de değildir. Diğer taraftan Vatikanın ih- bir şey değildir. Fransa ve lngiltere Al- maktadır. Bu kadının «iş Birliği> cemiye- dirhem kullanılmıyor. Sebzeleri demet- Bu propagandaya mani olmak için 
tiyatkarlığı malumdur. Papa elbette sulh manyaya «Ne Danzigde, ne de başka bir tinin katibi olduğunu biliyorum. O, sağ le, tane ile hatta avuç dolusuyla satıyor- Führerin hariçten gelen bütün mektup• 

ister, fakat sulhu idame için girişeceği yerde daha ileri gidemezsiniz> demişler- kolunu bir tehdit gibi bana uzatıyor. )ar. lann açılması için emir vermesi muhte-
bir teşebbüsü gazetelere bildirmekle işe dir. işte dava, yegane dava budur, ve - Madam yarın akşam Gartner tiyat- lşte şuracıkta kocaman beyaz turplar meldir. Dün akşam bu neviden bir kara• 
başlamaz. Resmi hareketlere şahit olun- aramızda Danzig kaziyesini münferiden rosunda teşkilatımız menfaatine bir mü- bir tepecik gibi yığılmış. Almanlar bu nn verilmiş olması imkansız değildir. 

caya kadar bekliyelim ve o zamana ka· gözden geçirmek istiyenler bu davayı an• samere var. .. Bilet fiyatlarında tenzilat turpları tuza batırarak ekmekle yiyorlar. Führer her zamankinden ziyade pro· 
dar kulaklarımızı tıkıyalım. Bütün bu ha- lamadık.larını gösteriyorlar. yapılmıştır. işte size on bilet. Üzerine de bol hol siyah bira içiyorlar. pagandadan korkmaktadır. Çünkü aldığı 

herler altında bir tuzak gizlenmiş olabi- Dostane bir uzlaşma rivayetlerine ge- Kısa bir sükut, kadının gözleri gözleri- Pazarın bir köşesinde gürültülü bir fa~ haberler ona Almanlann ve bilhaıısa or-
lir. Diktatörler sinir harbinden vaz geç- lince, kazara 1bunlar doğru çıkarsa, Jn- me dikilidir. aliyet var. Burada, sokak. ortasında ku- dunun maneviyatı tesire müsait olduğunu 

miş değildirler. lngilizlerle Fransızların giltere ile Fran!lanın birliklerini ve bu - Bunları yarın akşama kadar müş- rulu seyyar ocaklarda pişen et yemekleri, öğretmektedir. Hatta yüksek nazi ma
gösterdikleri azimkarlık bir maniadır ve memleketlerden her birinin iç birlikleri- terilerinize satarsınız madam. iade kabul bira, ekmek ve kahve satılıyor. Satıcılar kamları bu yüzden çek halkının Alman 
bu maniayı berhava etmek istiyecekler- nin Avrupa sulhunun yegane amili oldu- olunmaz. ve alıcılar bir taraftan pazarlık ediyor, ordusuyla temasından bile çekinmek-
dir. Tehditkar haberlerle teskin edici ha- ğu sabit olacaktır. Bu birlik 9ayesindedir Kadın biletleri bırakıp gitmiştir. Hiç bir taraftan da yemek yiyorlar. Koca tedir. 

berlerin mahir bir münavebesi suretiyle ki öteki cephede bu kadar tereddüt gö- kimse de bu bilet1eri «alamam> diyemez. göbekli bir Alman yağlı bıçağı deri pan- Geçen hafta Pilsendeki Alman alayın
bu maksada erişmek istemedikleri ne rülüyor. Hal böyle olunca vazifemiz sa- Bilhassa ben .. Çünkü Fransızım ve her talonuna siliyor. Ve tatlı tatlı konuııu- da hakiki ayaklanma teşebbüsleri olduğu 
malum) rihtir. Sulh için birlik yolunda sebat ede- hareketim şüpheli görünür. yor: rivayet ediliyor. Bu alay Polonya hudu-

neferleri ölmüştür. 
Umumiyetle Alman askeri mahfilleri 

Çek şehirlerinde yerleşen askerleTin pek 

çabuk askeri meziyetlerini kaybettikle
rinden ve Alman disiplin ananesine aylı:ı
n hareket ettiklerinden şikayetçidir. 

Bu makamlar Çek halkiyle temasın 

Alman askerlerine dünyanın hakiki vazi• 

yetini ve Almanyanm bir harbe atıldığı 

takdirde ne büyük tehlikelere maruz ka
lacağını öğrenmek fırsatını verdiğine ka-

nidirler. 
Hatta Gestapoya mensup adamlann 

bile çek topraklarına gelince daha az 
emin bir hale geldikleri de söyleniyor. 

Onun için HitJerin mesai arkadaşları 
bir Alman memurunu Çek topraklann• 
da iki aydan ziyade bırakmamıya karar 

Hitlerin müşkül bir dava karşısında Jim. Bizim aramızdaki ihtilaflar düşmanın Almanlar, bu suretle tiyatroları dol- - Tereyağının içerisine turp suyunu duna hareket emri almıştı. Fakat asker~ vermişlerdir. 
bulunduğu aşikardır. Harp çıkarmakla ne isine vanvacaktır ...1 1 ı.. -1 
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Italyanlar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? 

-8-
Canakkaie boğazının topa tutulduğu 

tarlhierde, Tobrukta şayanı dikkat bir 
·takını yeni hazırlıklar yapılıyordu. Sü
"llri kıtaıarı, cebel topları, makineli til
~er, menill ve sıhhiye tertibatı, pi-

' hde efradının tahaşşüdü gibi teferrüat.-
tan ibaret olan bu hazırlıklar, yeni bir 
sefer vukubulacağına de'Wet ediyordu. 
Anı zamanda adaların muhabere vası
taları kesilmiş ve Kumkale - Seddülba
lıır rnUdafaa hattı bombardıman edilmiş 
Olduğundan heyeti seferiyenln hedefinin 
~ardan biri veya birkaçı olacağı an
laşılabilirdi. 

Filvaki 328 Nisanının on sekizinci gU
bU bu kuvvet, general Ameglionun ku
ilr&andasmda olarak Tobruk limanında 
llakliyelere bindirilmiş ve ertesi akşam 
ikinci filonun birinci hrkası hirnayesin
Cle olduğu halde Rodosa mUteveccihen 
h.ıu-eket etmiştir. 

lreyeti seferiyenin hareketinden evvel 
lodosun muhabere vesaitinden tecrit 
edildiği mal<lındur. Bundan başka kru-
9'az6rlerden mürekkep bir karakol mtif
t'ezefil, adanın şlmal sularını tarassut et
ltlekte idi, muhriplerden mürekkep hafif 
filoıat ise, Marmara ve Mandalye ve Si-
8-tn gibi civarda bulunan liman, koy ve 
~rfezleri kemali dikkatle araştınyorlar
cli. Bu suretle heyeti seferiyenin hareke
ti hakkında sahai icraat haricinde hiç 
bir havadis sızmamasına gayret edildiği 
llbl, A.Dadolu ve civar adalardan Rodo
aa nakliyat ve muhaberat imkAnları da· 
bi hale edil.oıqtl. 

!O Nisanda, general Ameglio kuvveti
Qln Tobruktan vakti hareketini bilmek
te olan Astropalya kuvveti, (birinci fi
loıa.un birinci fırkası, bazı kruvazör ve 
lnuhripler) ilssUlharekeden kalkıp as
ker yüklü nakliyelerin etrafında cevell
ba -başlamışlardı. Muhafız gemiler, o ge
ce bu kuvvetle birleşti ve sabah olmaz
Clan evvel, Rodos gayet sıkı bir abloka 
altına alındı. 

Rodos şehri teslime davet olunuyor
du. Diğer taraftan §ehrin on mil cenu
bunda kAin Kalikos limanına asker çı
kanlmıya başlanmıştı: Ihraç ameliyesini 
(Eo:ıanuel Fillbetro) ve (Benedeto Be
lini) :tırhlıları himaye ediyordu, bu iki 
t:ırhlı. evvelemirde sahile biret milfreze 
bahriyeli çıkarmıştı. Bunlar karada mü
tuısip noktaları tuttuktan sonra, isti~ 
botlnnn yedeğinde olan filikalar, işkam
Pav.iyalar ve sallar, efradı, eslihayı, cep
haneyi ve beygirleri hamilen sahile ya
baştılar, Osmanlı müdafaa kuvvetleri 
tehrl tahliye etmişti. ihraç noktasında 
:ufak bir müsademe oldu, fakat zrrhlıla
tın müessir ateşile himaye edilen düş
inan işgal kuvvetinin sahili tutmasına 
bu müsademenin tesiri olmadı. 

ltalyanlar, zaptettikleri tepelerde ge
telediler ve ertesi gün (22 Nisan), öğle
den sonra ikide şehre girdiler. EvvelCt' 
'amiral Viyalenin erkAnıharbiye reisi li
,\'a aıni,ral Korsi'nin tahtı kumandasın-

da bulunan birkaç bölük bahriye efradı 
Rodosa girmişler ve kuvvei i.şgaliye vü
rud edinceye kadar şehri tutmuşlardı. 

Kuvayi muhafaza, miktarının azlığına 
rağmen, teslimden istinkA.f ederek nda
nın dahilinde bulunan sarp tepelere çe
kilmişlerdi. Rodosun ehemmiyeti fev
kaladesini takdir eden bu kUçük kuvve
tin o kadar gayri müsaid şartlar altında 
gösterdiği şayanı hayret müdafaaların 
hikayesi esasen tarihi harbı beITiye ait 
olduktan maada, ,her Türkün göğsünü 
iftiharla kabartan bu measiri fedakarinin 
tafsili için elimizde vesaiki resmiye de 
yoktur. 
Mayısın birinden onuna kadar (Ro

dos) dan manda civarındaki on bir ada, 
Italyanlar tarafından işgal altına alın

~ı. 
Italya hükümeti Osmanlı adalarının 

işgali muvakkat bir tedbiri icbariden iba
ret olduğunu tekrar edip duruyorı.lu, 

hatta sulh muahedenamesinde Afrikada 
en son Osmanlı askeri vapura bindiği 
zaman adaları Osınanlı hükümetine iade 
edeceğini taahhüd eylemişti. 

Bu davaya naz.aran aşikAr oluyor ki, 
adaların işgalinde Italya, hasmını meta
libi harbiyesine serfüru ettirmek gayei 
sevkulceyşi.sini takip etmiştir. Halbuki 
donanmasının hali hazır itibariyle Ak
denizde bir mcvkü askeri temin edemi
yen Osmanlı devleti, cenubi ~ipel ada-
la?P.Wl ziyaından, fevkallde müteessir 
olamazdı. Filvaki Arşipelde büyük ha
yati menfaatler sahibi olan bir devlet, 
bu denizi müdafaa ve himaye eden ve 
tabiaten bir askeri mütehassıs marifeti 
ile bilhassa tevzi olunmuş kadar müna
sip mevazu harbiyeye dağılan adalara 
karşı Wcayd kalamazdı. 
Şu kadar ki, denii:leri muhat olan bu 

müdafaa noktalarının askeri menfaatle
rinden istifade imkanı, denlzlerde haki
miyet mevkiini kaybetmekle zail olmuş
tu. Binaenaleyh Osmanlı hükümcti hiç 
olmazsa Arşipel ve şarki Akdeniz.de hll
kimiyeti tesis edinceye kadar kendini 
bu adaların ziyaına karşı, hayati bir de
recede, müteessir olmaktan aulde adde
cekti. Cenubi Asporat adalannın diğer 
bir devlete intikali, yalnız /uı.adolunun 
atisi üzerinde bazı vahim ihtilatlar d~ 
ğurabilirdJ. HUIAsa Italy:anl.ar ?dalaı:ı 

tahtı işgale almakla hUkilmeti Osmani
yeyi sulha icbar edemezlerdi ki, cereya
nı hal dahi bunu ispat eylemiştir. Yani 
Afrikayi şiıİıalinin metbuu olan hükü
mct, ancak daha nazik noktalanndan 
kat'i bir surette tehdit edilmedikçe Ital
yanın gayri meşru taleplerini kabule te
mayül bile göstermemiştir. Trablus ve 
Bingazi hakkında Italya.n metalibini ka
bul ettiren kuvvet, o kadar muazzam or
duları, ve donanmalarına rağmen, aslli 
Italyan hUkUmeti değildir.> 

(Yeni Sabahtan) 

•• Bl'J'MEDI •• 

Madalyanın ters tarafı 
Artık ltalyanın 

bir siyaseti 
kendine 

yoktur 
has 

Birinci vakıa: Almanya avuaturalya
h. aonra da Bohemyayı işgal edeliden
hen bu orta Avrupa mıntakalannın Tri
>"eate tan1tiyle yapılan ihracatı hemen 
tanıamiyle Hamburga teveccüh etmiııtir. 
bugün bir siyasi arzunun neticesi olan 
bt. keyfiyet, yann bir kanallar ıebekeai 
\rinnadan Hamburga emtia nakliyatını 
ltotaylaştıracağı gün bir iktıaadi zaruret 
olacaktır. 

Bu yüzden iflasa sürüklenen triyeste
liter tabit ıikayet ediyorlar. Fakat onla
~ ihau ediliyor ki ou veya bu tekilde li
blanlan önce Avuaturyanın olduğu gibi 
bu defa Almanyanın olursa Triyeste ile 
li•rnburg arasında malrnl bir müvazene 
~is edilebilecektir. 

Bu, ltalyanlann cBizim Akdeniz> de
~~leri deniz üzerinde Alman müttefik
eıirıe bir mahreç vermeleri demek ola
talctır. 

8u rnevzu üzerinde, Roma ile Berlin 
•ra.sında 

ğu tehip olunabilir: Ne de olsa bu key
fiyet badema mantık çerçevesi dahilinde
dir. 

Tirol hakkındaki haberleri de şu veya 
bu şekilde izah etmek mümkündür: Yu
karı Adige vadisinde hiç bir şey cereyan 
etmediğini iddiaya cesaret edemiyorlar 
ve cereyan eden ıeylerden bundan böy
le Brenner hududuna yerleşen Almanya
nın bundan ne menfaatler temin edebile
ceği görülüyor. ltalyanın ne menfaat te
min edeceği anlaşılamıyor. 

Doğrusunu söylemek lazım gelirse ar
tık ltalyanın kendine has bir siyaseti yok
tur. B. Mussolini kuvvetler müvazeneai 
hesabında yanılmıt görünüyor. Terazide 
başlıca rolü gördüğünü sanıyordu. Hal
buki kefelerden biri üstünde munzam bir 
siklet olmaktan başka bir rolü yoktur ve 
kefe her halde ağır basacak olanı değil
dir. 

19 3 5 de o daha akıllı davranmıştı. 
Oeuore 

Casuslarla 
mücadele için 

-+-
B R •f K d • Orman koruma kıta• aı ara enız larının vazifeleri 

--.tr-
Son günlerde. lngiltere. Franıa du .. n ·gı•ttı• Ziraat vekaletince hazırlanan, orma 

ve koruma lc.ıtalannın vazifelerine ve or 
hatta Amerikada ecnebi casU8 ve propa- man tC§kiliitiyle münasebetlerine du 
gandacılann alabildiğine çoğaldıkları olan nizamname icra vekilleri heyetine 

maltimdur. · t AHİF kabul ve yüksek tasdike iktiran etmi§tir 
Bilh•00a totalı"ter devletler, dcmokraaı· - BAŞTARAFI l INC S EDE - dir. N 

....., izamnameye göre orman koruma tcşki 
ile idare edı.len bu memleketlerde kendı· tı- --·"----·~t"-dır. Bu nevi emtianın Talep ve temennilerini yerinde bul- 1 .. 
propagandalarını . yapmak için her çare
ye başvurmaktadırlar. 

Fransada tam bir titizlikle gizli tutulan 
son askeri tahkikat ilerledikçe, lngiltere-

r- )rLACU~ d E atı orman umum müdürlüğü ve teşkil 
ise, gümrük tarife cetvellerimizde yeri um. sasen 12 sene evvel bu ınevzua 

dair k bul d·ı-:~ 1 kan b ·· tının yazılı müsaade.i olmadıkça yaş v olma.ı.::.. için bu nevi mallar cİpekli• a c lı..uıq o an unun ugun-
~ ~.. k .. ihti .. 1" diğ. · b• kuru ağaç kesmeğe, odun, kök ve ormaı muamelesi görmekte ve bu yüzden bu u . yalr"'ra cevap vereme mı ız 

d h 1 kt b .J: 10. d · mahsulatı, toprak, kum, taş, tohum to malları getirenler yüksek resim itasına e ıssey eme e ve azı tau.i.wtı erpış 
b kalarak lm k dır eylemekte idik.. Yeni hazıilıyacağuruz lamağa ve çıkannağ& mani olacak. 

de de bir çok Almanların ve Almanlara mec ur mutazarrır 0 a ta - kan H.~ı.ft--d k · cu1ar . . Maden ve t .. ocag"ı e.çbrmıvacak. v• 
ı un .uty ~· a omısyon bırli- -. ·~ , 

hizmet edenlerin hudut haricine çLkanl- ar. . .. . ğinin haklı talep ve temennilerini d iılettirmiyecek. 
dıklan malômdur. Bıdayette, tuccarlarımızın bu nevı ka- ı dikkate alacağız. e Bina, ağıl ve hayvan bannmasına mO 
Amerı.kada da daha bı·r kaç ay evvel tıştırmadan haberdar olmıyarak getir- nazar dan başka d.. . . d bana d . k 

Bun un swn e tev aait yer inşasına mey an vennıyece . 
dönen hiidiseler elbette hatırlardadır. dikleri mallan sırf pamuk veya yün ol- -

k ·· ·· .. v be dik cih eylediğiniz bir sual vardı ki. bu da Orman sınırlanna dört kilometre me-
işte, bu demokrat hükümetlerin mu

kabil casus teşkilatı ve polis kuvvetleri. 
müşterek düşmanlanna karşı müşterek 

bir çalışmanın faydalı olacağını anlamış
lar, ecnebi casus ve propagandacılar 

aleyhine birleşmişlerdir. 

llk İş olarak, üç taraf ta şüpheli görü
len §ahısların birer listesini hazırlamağa 
başlamıştır. 

Bu listelerde yazılacak isimler, yüz
leri, belki de binleri bulacaktır. Fakat 
asıl elebaşı olarak Üzerlerindeki 'li.iphe
lerde yüzde yüz kanaat bulunan ilk ağız
da ismi geçen 50 şahıs vardır. 

----~-·---

Italyan1n notası 
-*-Parisin, Sancağın terki hakkındnki ltal-

yan prote'lto notasına hukuki bakımdan 
tetkik ettikten sonra mevı:uubabiı edilen 
mesele hakkında cevap venniyeceği, sa
dece notayı aldığını bildirmekle iktifa 

ma uzere gumruge yanname ver -
1 · b• tı.,_ gu··mrük· d k üzüm sularının içerisine ihraç esna.'Mll- eafedeki saha dahilinde hiç bir fabrik en, ı öllare çe muayene e a-

1 1 
· . 

tıştırma meydana çıkınca, beyanname- da karıştırılması azını ge en ıspirtonun yaphrıruyacak. 
yi hilafı hakikat doldurdukları mülıüıa- muvakkat kabul usulüyle memlekete Orman aımrlanndan İhÖaren bet yih 

za edilerek bir kısım tacirlere ceza tarh ithali keyfiyeti idi. metrelik saha dahilinde kireç. köm 
edildiği ve bundan dolayı da tüccarla- Bu sabah bu iş.le alakalı kooperatif ve mümuili ocaklar yapbnnıyacak. 
rın bihakkın şikayet eyledikleri görül- birliği mildUrünü de dinledim. ÜzUm Hayvan otlamıyacak ve yanmıı onna 
müştür. Bu hadise, İstanbulda da ayni ~yunun ihra~ . ~ ettire~ilmek aahalanna hayvan aokmıyacak. 
şekilde cereyan etmiştir. ıçm hunların ıçerısıne konan ispırtoyu Ormanlarda avlanmağa mani olacak. 

Mal getiren her kesin suiniyeti olmı- ucuzlatmak zarureti vardır. Fakat, bu Orman yangınlarını söndürecek vey 
yarak hataya düşmüş olmasından müte- ispirtoyu mutlaka hariçten getinneğe vukuuna mani olacak tedbirler alacak. 
vellit cezaların kendilerinden aranma- mecbur değiliz, kanaatindeyim.. ÇünkU Yangın söndürme ile mükellef olanı. ' 
ması lazım geleceği düşüncesiyle bu su- şeker fabrlkalaruruzın istihsalatı çok yangın yerlerine gönderecek: ve gönder 
ı·etle mağdur olanların mağduriyetleri- geniştir. Memleket dahilinde sarfiyatı tecek. 

ni telafiye çalışacağım .. Ankaraya dö- az .old~ğu için bir çok alkol istihsali Zati ihtiyaçlar için verilen kereste ve 
nUnce bu husustaki kararı alacağız. mümkun olan maddeler satılmaktadır. mahrukabn başkasına satılmasına mey 
Ancak, bu nevi malların sureti umumi- Bu şekilde alkollerlınlz için de bir ih- dan venniyecelt. 
ed l k t k lm • raç imkanı elde edilirse, istihialitı art-

Y e mem e e e so u aması tamamen , •• . .. . Ağaçlar üzerinde kabuk soymak, ya• 
iktısaai bir mevzu t"<.:kil e !ediğinden tırmak mUmkündilr. Kooperatif mudil- v • • L 

.,. y ru·· ün b digıv· izah t ·· L di ,atamak, bogmak, tepelennı veya tes. ti t vekaletiyle ·· ·· k tU 1..! n ana ver a a gore :r1.~ -
care goruşere ccaruı- . . . mil dallannı kesmek, bunlardan çıra v 

rımııın istikbalde dahi ne suretle hare- lerme 16 kuruştan alko1 verebilırsei • 
· . •. üzüm suyunun ihracını inkişaf ettir- yalamuk çıkarmak, burç almak gibı be 

ket etınelcrı lhun -gelecegı yolunda açik k la caktır hangi bir ameliyeyi -yapmağa ve ormaıı 
ve sarih tedbirler alınmasına tevessül meİstako ylaşa · 

bula ·a· b ese! il akın örtüsünü çıkarmağa mani olacak. edeceğim.. n gı ınce u m e e y -
dan alftkadar olacak ve ispirtoyu •İhraç Damgaau ve nalcliyeaiz ağaç. tomr 

edeceği sanılmaktadır. G'OMRÖK KOMİSYONCULARI edilmek• kaydiyle 16 kuruşa temiııe ça- mamulatı itletmiyecek ve taşıtmıyaca1ı:. 
Italya, Milletler Cemiyetine karşı Bu sabah gümrük komisyoncular bir- lışacağun.• Orman idaresi tarafından konulan ip 

F ransanın gayri dürü,t bir harekette bu- liğinin öazı temennilerini dinledim.. B. Vekil İzmirdeki tetkiklerinden çok ret, levha ve damgalan, ıımu ve sınırla 
lunduğu iddiasiyle protestoda buluna- Gümrük komisyoneulnrırun, diğer güm- memnun ve çok neşeli idi. Hususi su- ait çukur, davar ve direkleri koruyacak. 
maz, çünkü bu cemiyetin azası değildir. rük memurları gibi milştcrek bir vazife rette haber aldığımıza göre B. Raü Ka- Ormanda bulunan başı hoş hayvanla .. 

Diğer taraftan, Versay muahedesi ve mesuliyet taşıdiklannda şüphe yok- radeniz pazar günü İstanbuldan Anka- nn cinı ve miktannı tesbit edecek en ya 
ltalyaya, bu ıekilde bir protestoda bulun- tur. Adliyede avukatlar ne ise gümrük- raya avdet edecek ve tetkikleri netlce- 1 lcın köy muhtarlarına veya belediyeler 
mak için hiç bir hak vermez. Hakikatte te de koml<ıyoncuların vazifeleri odur .. lerinin icap ettirdiği kararlan almakla makbuzla teslim edecek. 
Fransız hükümeti, daha ziyade, Romanın, Komisyoncularda tahsil, içtima! seviye beraber bilhassa yeni teşkilıit kanunu-! Zabıtanın talep edeceği muaveneti ya
hu protestonameyi göndermekle, müs- ve terbiye aramak laumdır. Komisyon- nun hazırlanması mesaisine devaın ede- İ pacakbr. 
tııkbel müzakereler için bir tediye vası- cular birliği de bunu istemişler ve in- cektir. Yeni teşkilat layihasının teşrini 
tası yaratmıya çalışmış olduğu kanaatin- zibat komisyonunda kendilerinden de evvelde Büyük Millet l\feclisjne tevdii 
de görünmektedir. Filhakika ltalya bi- bir ha bulunmasını temenni eylemişler- icap etmektedir. 
zimle müzakereye girişmek istediği za- ------------------

man 40 milyon Fransızın i1k aklına ge- v • 'd N • 
len düşünce Italyanın iııtekle,ri mukabi- . ıyan a a azı 
linde Fransaya ne verebileceğidir, çünkü 

onun verecek bir §eyİ yoktur, ı h t ı '°"' 
ltalya şimdi böyle bir tediye vasıtasJ a ey ar ıgı artıyor 

AMERİKALILAR 
rİİl'lılyede IJüyüJı bir 
filim çeviriyorlar 

--~. 
Aiıkara, 26 (Husus1) - Arneıik 

tanınmış fillın kumpanyalarından 

Türkiyede büyük bir fiilin çevirtnieğe 
kariır venniştir. Hükümetinıiz bu müra
caati memnuniyetle karşılamış ve kum-

yaratabildi;i takdirde, ilerde Sancak 
muahedesine itirazdan vaz geçtiğini bir 
taviz yerine ileri sürmek ümidindedir. 
Fakat bütün bunlar beyhude zahmettir. 
f ransa bu neviden entrikalara kapılmı

Figaro gazetesinin muhabiri Denis Le- mektebine hararetle devam ettikleri za- panyaya her türlil kolaylık göstereoeği-
chusier gazetesine ynzıyorı manlarda Pariste tanımış olduğum bir ni bild.irmiştir. 

Hakiki Avusturyalılar muhitlerine nü- genç bana cKraliyetçi birlik merkezlerin- Amerikalı filim kumpanyası yurdu-

yacakhr. 

Bira J7 IHıCUfı 
KW'u,a satılacalı 

fuz etmek istedim, tesadüf ve Almıınca- den birini görmek ister misinizh dedi. muzun tabii güzellilerini, hamlelerini, 
ya vukufum çok i,ime yanı..dL Anşlustan Karanlık mehzenlere girece(:rimizi ve imar hareketlerini, sinemaya alacak ve 
sonra Avusturyanın hakiki ç~hresini gör- romantik trıhrikçilerle görüşeceğimi sa- 'ı bu maksatla yurdumuzda geni_ş ,bir 
mü~ olduğumu sanıyorum. Bu çehre ne nıyordum. Hakikat da.ha basitti ve belki kadro ile çalışacaktır. Operatörler maf.., 
Hitler için, ne de eski küçük cümhuriye- daha hayret vericiydi. Tramvayla uzun yctlerinde çalışacaklarla birlikte yurdu 

k muzu baştan başa gezeceklerdir. Sinema tin urtuluşunu umanlar için memnuni- bir seyahat yaptllı:tan sonra Schönbrun 
İSTANBUL (Hususi) - Bira fiatleri- makineleri hususi tertibatı ihtiva eden 

yet verici bir manzara anetmiyor. civarında bahçelerle çevrili güzel villa-
nin ucuzlatılması için tetkikata devam F h kamyonetlerle nakledilecektir. 

Ü rerin metodlan nefret uyandınyor, lara yakın bir avam mahallesine geldik. 
edilmektedir. Her halde 20 kuruştan k 

fa at ne acı felaketler herk.esin hoşnud- Merdivende bir elma reçeli kokusu orta aşağı bir fıata satılması mukarrer olan 
biranın mümkUn olduğu kadar ucuzla- suz ve rejim aleyhtan olduğu bu memle- halli bir ev briç oynıyan bir kaç kişi. 
tılabilmesi için bayilere verilen kAr nis- kette en küçük bir birlik vücuda getire- Ev sahibi kalktı ve arkadaşıma baktı. 
beti de indirilecektir. memiştir. Halkın üzerinde müttefik ol- cBir dost muh 

Ankara bira fabrikası bayilere şişe duğu tek nokta vardır, o da Şuşnig reji- Sual tam bir centilmen tavrı ile sorul-
başına 6 kuruş klr vermektedir.. Satışı minin nihayete ermesinden duyulan muştu. 
ağustostan itibaren üzerine alacak olan memnuniyettir. Eski rejim mensupların- Talebe ba,ka bir izah ilave etmeden: 
İnhisarlar idaresi, ucuzlUk nisbetinde is· dan timdi Şu~nig gibi hapiste olanlar cBir dost> dedi. 
tihlAkin artacağını göz önünde tutarak 6 merhamet uyandırsalar bile harice kaç• Bana rehberlik edenin teşkilatta mÜ• 
kuruşluk klir nisbetini bir mikdar indi· mıı olanlar türlü iftiralara maruz kalmak- him bir rol oynaması icap ettiğini anla
recekür. ta ve nefretle anılmaktadır. Burada Al- dun. Kralltğın yeniden tesisi imkfınların-

Fazla sürliın dolayısiyle bayiler yine man propagandası maksadına erişmiştir. dan bahsedildi, Almanyadalci ho~utsuz
kazanç temin edeceklerinden bu işin ko- Hapsburgların Ottosu hususunda fara- )arla irtibatı olarak bir ihtilalin muvaffak 
!ayca halledileceği tahmin olunmaktadır. ziye aynı değildir. Bir çok Avusturyalılar olmak ihtimallerini ve bunun için icap 

Fakat Ankara Bira fabrikasının bayi· aralarında konu§Urken ondan c:impara• eden zaman açıkça önümde konusuldu. 
lerle bu huc;usta mukaveleleri vardır ... tor> diye bahsetmektedirler. Kraliyet ta- Kalın bıyıklı biri c:Avmıturyalı sosyalist
Bira sat~ı İnhi'lftrlara geçtikten sonra raf tarları günden güne çoğalmaktadır. ler yül'lerccsi birden bire iltihak etmekte
bu mukavele kendiliğinden feshedilmiş Bununla beraber henüz bu cereyan an- dir. bize murahhaslar gönderiyorlar, bir 

' olacaktır. cak: bir azlık tetkil etmektedir. Çünkü giimrük birliği, müşterek ordu, müşte-
Bira on yedi buçuk kuruşa satılacak- bir Tuna konfederasyonu veya Haps• rek .oef fikri ltuvvetleniyor. Bu ıef. Otto 

-*-Muğlada yine 
zelzele oldu 
Muğla, 26 (A.A) - Dün gece saat U 

te olduğu gibi bu gece de saat 3.20 de 
şiddetlice bir yer sarsıntısı vukua gel
miştir. Hasarat ve ı:a~t yoktur, 

IZMtR sıcıu TiCARET ME
MURLUôUNDAN: 

Güven komisyon evi Şakir Güve" 
ticaret unvanile lzmirde AtatürL 
caddesinde Saman iskelesi mevkün
de 32 numaralı yazıhanede gümrük 
kopıisyon muamelitile uğrap.n Şa
kir Güvenin İfbU ticaret mıvam ti
caret kanunu hükümlerine göre si
cilin 2551 numarasma kayıt ve tes
cil edildi. 

2683 (1553) 
tır. burglara tabi olmıyan müstakil bir Avus- Von Habsburgdan başkası olamaz. 

-*-.w turya tehayyül edenler çoktur: Hitleraiz Bu operet tabrikçilerine gülümsem~- her gün hayatlarını tehlikeye koyuyorlar. 
S A JI D A ve nizamsız edenler de vardır; Bunlar tim, fakat arlcadaıım, sokağa çıkar çık- Biliyor musunuz ki, hava müdafaası tec· 
Bir taJutllı~ cendyefi büyük Almanya taraftarlariyle sosyalist- maz, beni septik görünce iknaa çalıştı: rübeleri dolayısiyle Viynnn karanlığa gö-
meydana çdzCIPddl lerdir. Almanyanm iki devlete taksimini cBaiyor musunuz lci, dedi, bir müddet mülünce bu gençler ve bu kadınlar im-
Şam, 26 (A.A) _ Tahrikatçılardan istiyenler de var: Cenup devleti, merke- evvel Viyanayı dolduran nazi aleyhtarı paratoru istiyen afişleri ~okalclara astı-

müteşekkil bir cemiyet keşfedilmesi ve zi Viyana· olmak üzere Bavira ile Avus- beyannameler bu küçüle burjuva evlerin- lar? 
bu cemiyet merkezinde araştırmalar ya- turyadan mürekkep olacaktır. Nihayet de sosyalistlerin yardımiyle imal edildi. - Evet, ama kaç kişisiniz) 
pılması üzerine dokuz kişi tevkif edil- komünistler vardır ve hunlar (hayati) Biliyor musunuz ki, bu adamların içinde, - Henüz pek az; fakat davamız mu-
miştir. Bunlar arasında milli blokun na- bigiine hakkiyle teşkilatı ve paralı olan- ekseri her cün hariçten para alarak kom- zaff er olacaktır. 
fız gazetecilerinden Decibrayes te var- !ardır. eularımızla temas etmeleri icap eden mu- Kim bilir, belki bu bir avuç adamdan 
dır. · rabhıularımıza pasaport temin ederek bir çığ m~ydana gelecektir. 

. . 
, ... • ·- .· - . , . .. .. .. -· ~, . : <" t- : ·- ..; . 

' • • .... \ • .f 
~··. ~ . . . . 

Modern Olunuz ••..••.. 

RATTI ( 1939 modeli) Güneş Gözlükleri 
Her zevke uygun .. Jler renk çcrçivede .. •9• muhtelif model Ü'Zerine satılıyor .. Kadın ... Erkek ... Çocuk için muhtelli formalar." 

A R T T l'nin lzmir Deposu : Şifa Eczanesi 
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IZMIR BELEDiYESiNDEN: fi r B O R S A ~ Belediyemizin zabıta kadro-

1. _______________ .., sunda açık bulunan 3 zahıtai he- Doyçe Oryent 
DER SONER BANK 

t Z M l R 

bank 
ŞUBESi 

YIKILAN HAY AL! 
Temmuzun en sıcak günlerinden biriy- Genç kızın, gözlerinde müstehzi bir 

di. Saat, akşamın yedisine yaklaştığı hal- ışık yandı: 

de, kızgın bir güneş ortalığı kavuruyor- _ Nasıl bilmem ... Benden tam on al-
du. Hafif bir rüzgar bile esmiyordu. tı yaş büyük bir adam 1 
Çaya davet edilen bütün misafirler, kü- Erkek güldü: 

çük guruplar halinde geniş bahçenin bi- _ Bunu çok güzel hesap etmişsin. 
rer köşesine dağılmışlardı, sık ağaçların Fakat, bir erkek sıhhatli olduktan sonra 
gizlediği, kırmızı hasır kanapenin üstün- otuz sekiz yaş bir delikanlı çağıdır. Er-
de, genç bir kızla orta yn§lı bir erkek k ... . • . 

k t d K k .. ] egın, kadını ve aşkı hakıkı manasıyle 
oturmuş, onuşuyor ar ı . ız ço guze • .. . . . 
d

. y . . b .. l . • tanıdıgı hır devırdır bu. Daha çok genç 
ı. eşıl emprıme ro u, goz erının ren- .. . .. . . . . 
. d E k ... .. .. ve tecrubesız oldugun ıçın bu cıhetlerı 

gıne uygun u. r egın yanmış yuzune, 
be az. sıhhatli di }eri boş bir ahenk veri- düşünmeden hükmünü verdin. Beni, bel
yo~du. ki de bir baba gibi telakki ettin... Kal-

bimin nası] çarptığını duymadın. Göz
Epiyce bir zamandanberi genç kız 

ı t k k h • • • k d !erimdeki ateşin farkına varmadın ... Ru-an a ıyor, er e ıç sesını çı arma an 
d. ı· d A • b' h k tl k humdaki coşkun aşk duygu ve heyecan· onu ın ıyor u. nı ır are e e ıza 

•.ı " "'ld' o d'' •· .. k d. · lannı anlıyamadın .. Beni, kendine bir eş oogru egı ı. nun uşunup, en mı 
''d f h l d b olarak layik görmedin . Bu düşünceleri-mu a aaya azır anmasına mey an ı· 

rakmadan kucaklayıp, Öptü. 

Kızın yüzü kıpkırmızı kesildi. Erkeği 
göğsünden dehşetle itti. Bir §eyler söyle
mel istedi. Fakat, hayret ve öfkesinden 
bir müddet söyliyecek kelime bulamadı. 
Erkek, kıvılcımlar saçan gözlerini dik
mi,, gülümsiyerek kızın sessiz isyanını 

seyrediyordu. Bir az çekildi. Arkasını 
kanepeye yasladı. Yavaşça mırıldandı: 

- Beni, böyle bir harekete sen mec
bur ettin Fikriye .. 

Genç kız, asabiyetle basını cevirdi: 
- Tuhaf!.. Cok tuhaf! .. Bu küstahlık 

karşısında ne söyliyeceğimi şaşırdım. Ben 
size ce!laret verecek ne yaptım? 

- Bilerek. beni bu i~e teşvik ettiğini 
iddia etmiyorum. Fakat bunun, benim 
i in bir ehemmiyeti yoktur. Seni, burada 

nin farkına vardığım zaman çılgına dön-
düm. Evvela. muhitinden uzaklaşmağı 

ve bir daha senin bulunduğun yerlere 
uğramamağı dü ündüm Bunu yapama· 

dım. Çünkü: hayatımda hiç bir kadına 
karşı duymadığım bir his, beni bundan 
menetti. Cazibene kapılmış dünyayı 

unutmuştum. Günlerce bir sarhoş gibi 
yaşadım. lki saat evvel kendimi topla-
dım. Bu işe bir nihayet vermenin zamanı 

geldiğini takdirettim. Kendimi daha faz
la gülünç mevkie düşürmekte mana yok
tu. Karar verdim. Bu akşamdan sonra 
bir daha biribirimizi görmiyeceğiz. Fa· 

kat, hayatından ebediyen çekilmeden ev
vel kadınlar için hala tehlikeli bir adam 
olduğumu sana ispat etmek istedim. Bun
da muvaffak da oldum. Arbk gidiyo· 

ÜZÜM lediye memuru için 28-7-39 tari

• 43 Hilmi Uyar 12 15 
698072 i Eski yekun 
698115 i Umumi yekıln 

hinde açılacak 1 "'.lüsbaka imtiha
nına İftİrak edebilecek taliplerin 
memurin kanununun 4 ncü mad
desine göre en az orta okul mezu
nu olmak ve bu maddede yazılı 
sair evsaf ve 11eraiti hajz bulun
mak kaydiyle 28-7-39 tarihine k~
dar belediyemiz zabıta hat me
murluğuna yedlerindeki evrak ve 
vesaiklerile birlikte müracaat et
meleri lüzum'• ilan olw.ınur. 

No. 7 11 50 
12 No. 8 

No. 
No. 
No. 

9 
10 
11 

13 25 
15 
18 

ZAHİRE 
1342 çuval Buğday 

82 ton Buğday 
905 çuval Arpa 
106 çuval K. Darı 

150 çuval Bakla 
50 ton Bakla 
25 ton Susam 

4 75 6 4375 25-26-27 2650 (1541) 

3 50 3 625 • 
5 50 7 25 GaraJ Santrala yaptırılacak depo 
3 625 3 6875 b8§ mühendislikteki ke~if ve §artna-

mesi veçhi!e açık eksiltmeye konul-
15 50 mU!tur. Muhammen bedeli 2500 li

Para Borsası 
ra 1 O krirut olup ihalesi 11. 8. 39 
cuma günü saat 16 dadır. iştirak 
edecekler 188 liralık teminah öile-

Londra 1 
Ncv - York 100 
Par is 100 
Milano 100 
Cenevre 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Brüksel 100 
Atina 100 
Sofya 100 
Prag 100 
Madrid 100 
Varşova 100 
Bükreş 100 
Be]grad 100 
Yokohama 100 
Stokholm 100 
Moskova 100 

Kapanış F. den sonra kap~lt bulunm;ısmil' bina-
Sterlin 5·93 en öğleden evvel is bankasına yah-
Dolar 126.64 ak akb ·ı - ·· l' 

5 
rar m uzu ı e encumene ge ır-

F. frangı 3.35 1 
Liret 6 66 er, 
İsviçre F. 28:57 27, 2, 6, 9 2687 (1555) 

Florin 67.7325 ~WJW a.~nM-~~sus trJJIF~ 

:r;:ark ~~:~~
5 Dr AliRiza. 

Drahmi 1.0825 e 
Leva 1.56 
Çekoslovak 4.325 
Pcçeta 14.035 
Zloti 23.8425 
Ley 0.905 
Dinar 2.8925 

Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

34.62 
30.555 
23.90 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıktan Operatörü 

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

Budapcşte 100 Pengil 24.585 nesinde kabul eder. 
27/7/ 939 un klearing kurlan TELEFON : 2987 l 

CTAZZ/Y".L7.7:7Y.7.zzzt/.Z7.~A. 
Stcrlingten gayrisi bir Türk lirasının ---------------

mukabilidir .. 
Satış Alış Doktor 

c..1inlerken içimden bir ses, durmadan cı- rum. Sterlin 593. 590. 

Ali Agah Dinel 
vıldıyan dudaklannı öpmemi emrt-tti. Kalkmağa hazırlandı Dolar 

_ Hayret edilecek bir terbiyesizlik 1 G k k' 'kl' .1 ··zı . . Belga 

- Zannetmem .. Günlerdenberi böyle 
bir akibete sürüklendiğimizi hissediyor· 
dum. Yalnız. bunun bu kadar çabuk ola-
cağını tahmin etmiyordum. 

Genç kız. soğukka"tlılığmı topladı: 

ene; ız, uzun ırpı ı yeşı go erını 

b .. "k b' 1. . 1 k W• .. 1 . Fransız frankı uyu ır tes ım•yet e er egın goz erme 
d .k · H d · · b' 1 ·· Peseta 1 ti. eyecan an tıtrıyen ır ses e soy- Florin 
Jedi: İ.sviçre Frangı 

İsveç Kronu 
Norveç kronu 
Çek kronu 

79.37 78.96 

4.6710 4.6475 
29.95 29.80 

7.1610 7.125(; 

l.4832 1.4756 

3.5150 3.4973 
3.2892 3.2725 

COCUK HAS'J' Al.iKi.ARi 
.. MV'J' AHASSISI 

3.3733 3.3562 
23.20 23.09 

- Bundan sonra sizi bu gibi çirkin ha· 
reketlere teşvik etmemekliğim için her 
halde etrafımda dolaşmıyacağınm ümit 
ederim. 

Erkek alnını buruşturdu: 

- Bülent, dur! ... Beni dinle ... Alda
nıyorsun ... Eğer, zannettiğin r,ibi düşün
seydim, seninle her vakit yalnız kalmak 
imkanlarını arar mıydım 1 .. Dinar 

Genç Leva 
Ley 

Erkeğin kuvvetli kolları uzadı. 
kızı, kendine doğru çekti 

35.40 35.22 
64.41 64.08 
83. 82. 

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

Evi BİRİNCİ KORDON No. 272 •• 
- Hayahmda hiç bir tehlikeden geri

lemiş bir insan değilim * 
Avusturya §ili. 
Mark 
Liret 

4.5390 4.5160 
1.98 f.97 

15.10 15.03 
Genç kız, kaşlannı çattı. Fikriye, saadetinden sarhoş gibiydi. Drahmi 94. 93.50 
- O halde, bu gibi vahların teker· 

rilr etmemesi için lazımgelen te<Jbiri ben 
alacağım! 

Eve nasıl döndüğünün farkında bile ol- Zloti 4.2153 4.1939 
madı. Doğru odasına çıktı. Sevgilisinin Pengu 3.6984 3.6807 

Ayağa kalktı. Gitmek üzere davrandı. 
Erkek bileğinden yakaladı. 

- Bir dakika beni dinle Fikriye. Böy
le birden bozuşursak, herkes şüphe ede· 
cek ve aramızdan mühim bir hadise geç· 
tiğini anlıyacaklar ... 

ve istikbalde kuracakları yuvanın hülya- Bu Fiatler bankamız için hiç bir ta
lanna daldı. Bir ara gözü kolundaki saa- ahhüt ve mesuliyeti mutazammın değil
te ilişti. Biri geçiyordu. Yatmak için kalk- '.11P 

tı. Aynanın karşısına geçti. Soyunuyor· 
du. Birden elini boğazına götürdü. lnci 
gerdanlığı boynunda yoktu. Her halde 
bahçede düşmüştü. Bülcnde, haber nrip, 

Fikriye omuzlarını silkti: k' · d so··ylemek va ıt geçırme en aramasını 
- Bunun hence hiç bir ehemmiyeti üzere salona koştu. T clefonu açtı. Sevgi-

yoktur. lcap ederse, kibar hareketinizi lisinin yattığı oteli aradı. Bülentle görüş
hepsine anlatırım. 

mek istediğini söyledi Otele, bu namda 
Bir saniyet sustu. Esefle başını aalla- .. 

hiç bir kimse gelmedigi cevabını aldı. 

dı: H lb k' b • . • l dU •. t Bir anda hakikati anladı. Kendini tele-- a u ı; en sızı tamamıy e rus 
bir erkek zannediyor ve böyle hareket fon masasının yanındaki koltuğa attı. 

d ... • · uyordum Hıçkırıyordu. Aşırılan gerdanlığından zj. e ecegınızı umm . 
Erkek sözünü kesti: yade, yıkılan hayaline ağlıyordu. 

- itte görüyor musun. Beni çileden 
çıkaran, hakkımdaki bu düşüncendirl 

- Anlıyamadım ~ 

~ ..................... tK"~-

K i r ah k daire ve 
- Rica ederim, Fikriye, turaya yanı- .., 

ma otur. Sana her oeyi izah edeceğim. ma gaza 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 Türk Borcu 1. 
1933 Türk borcu II. 
1933 Türk borcu III. 
1933 % 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 1. 

• • • • • n. 
• • • • • m . 
• • • • • iV. 

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

Anadolu demiryollan 1. ve il. 
Anadolu Demiryolları 7o 60 his:,.~ senedi 
Mümessil 
Arslan çimento 

~- s:nr~~Y.nsss 

OPERATÖR 

1 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak fırın 
kar4ıs. No. 25. Her gün öğle
den sonra ıaat üçten itiba
ren huta kabul eder. 

Telefon No. 3125 
JW Pi 1 1 1 Ut 1 TLJM"Z' /.1~ 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
IZMİR MEMLEKET 

HASTANESi DAHİLİYE 
Mtl'I' AllASSISI 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

Bana karşı daima açık ve samimi davran· Reııni, buıuıi daire veya tir-
d B d ketler, doktor, avukat, tüccar, ın. en e ... 

- Ben, herkese karıı öyleyimdir.. komisyoncu yazıhanesi olabi-
- Hayır!... Bana karoı göstermiş ol· lecek Gazi bulvarında ziraat 

duğun emniyet ve samimiyete muhitimiz- bankası ittisalinde 18 sayıla 

Şark Değirmenleri 

İstanbul tramvay şirketi 5 Lira 35 Kr. !•~&•••••••·~~ 
Doktor Operatör 
Sami Kulakcı 

de baoka bir kimse nail olamamıştır. Bir Demirelli hanının üst katı eb-
genç kız bu kadar itimat ve yakınlığı, ven fiyatla kiraya verilecek-
ancak kendisi için tamamiyle tehlikesiz tir. 
saydığı bir erkeğe gösterebilir. Bunu bana isti yenlerin: 

Doktor Hulusi caddesinde hissettirdin. En büyük hatan budur. Otuz 
42 numarada dit doktoruna sekiz yaııında, sıhhatli bir erkeğin, ne de-
müracaatları. 

mek olduğunu henüz bilmiyorsun ga1i· iırJRBl"a••m•mm••••ıl 
ha?. 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDU -
CUNDAN SERTLtC;tNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FffiÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

... 
KULAK, BOCAZ, BU· N 

RUH HASTALIKLARJ N 

MttT AHASSISI 
Muayenehane Birinci beyler No.42 

TELEFON : 2310 
Evi : Göztepe Tramvay Cad. 99Z 

TELEFON: 3668 

Baharçiçeği Kolonyası 
Eczacı Kemal K. Aktaşın büyük eserlerinden 

Merkezi : BEULCIJ 

Alınanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

J7 ı,500,000 Ra)JJasmarJı 
Türk.iyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda subelcri : KAIIlRE VE ISKENDERIYE 
Her Hirlü banka muamcJabm ifa \'e kabul eder. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapına kumaş fabrika 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar: 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

111 S A T 1 Ş Y E R L E R 1 !'!!'!'!'!!'!.' 

Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Çam altı T'uzlası müdürlüğün-
den: 
Tuzlamız ihtiyaçları ıçın münakasa yoluyla prtnameaine tevfi 

kan satın aJ,nacak 12.623. 700 metre mikibı kerestenin ihale gün~ 
olan 20. 7. 39 da talip zuhur etmediğinden münakasa 4. 8. 39 c 
günü saat 14 e talik olunınu§tur. Muhammen bedel 42 liradır. istek 
lilerin mezkôr tarihde Çamalh tuzlasında mÜte§ekkil alım satım k 
misyonuna müracaatlan lüzumu ilin olunur. 

2656 (1554) 

iLAN 
11 Numarah ödemiş incir Tarını 
Satış kooperatifinden: 
KooperatL~mizin senelik normal genel kurul topla.ıhsı 12. Ağuıtot, 

939 cumartesi günü saat 1 O da ödemİ§te kooperatif deposunda ya 
lacağından ortakların hazır bulunmalan ilin olunur. 

Ruzname: 
1 - Yönetim kurulu ve mürakip raporlariııin okmımuı ve bilini 

çonun tetkikiyle yönetim kurulunun ibrası. -- ı 
2 - YöneHm kurulundan müddeti biten iki üye yerine yeniden ild 

üye ve iki yedek üye aeçilıneai. 
3 - Yen.elen iki kontrolör at..-çilmeai. 
4 - Hik~m kurulu seçilmesi. 
S - 939 - 940 senesi it ıiyuumm teabiti. 
6 - Büt<:t.. 
7-Depo ve "namızın birliğe ıatılmuı hakkında yönetim Jn,..,,luJ 

na ıalihivet verilmesi. (1556) 

, ' ~ PAR t S FAKOLTESINDEN D 
diplomalı 

DIŞ T ABİPLEIU 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Bastalanm her gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler - Numan za
de • Zl numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

ilin 
Halkapınarda kain 
Pamuk Mensucatı 
F abrika:.:Jızın İplikhane daire

sinde çalı,mak üzere 16-20 yaf 
arasında kız İfçilere ihtiyacımız 
vardır. 

lıtekli olanların nüfuı cüzdan
ları ve iki kıta fotograflariyle f ab
rikaya müracaatları. 

lzmir paınuk mensucatı T.A.Ş. 

DOKTOR 

1. Ha~tı Atarça 
Dahili 11e Zülarelli 

hastaJddCIJ' miitalaass 
Senelerden beri Civici hamamı kıl 

sında bulunan mu~ycnehan~ini İki 
kordon Hayat sokağı dineğindeki 
sayılı eve nakletmiştir. 

Her gün öğleden sonra saat 1 den 
haren ha&talannı kabul eder. 

TELEFON : 3458 

EL&W 

OPERA.TOR DOKTOi 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
OfJeratörü 

Her gün öğleye kadar Fransız h 
nesinde öğkderı sonra Birinci Beyi 
sokağında.. 

No. 4.2 
llllf 

TELEFON 2310 

Avrupa parfümeri alemlerinin üstüne çıkan Türkiye ve Balkanlarla bütün Şarkta 

munaz.ara ve rekabete sığmıyan bir san' at harikası 

iz miri 
zevk 

konlonyasiyle meşhur eden, memleketimizin 
ve san'at sembolü, çiçekler müstahzarı 



Bovven Rees Messageries Umdal Oli,.·ier ve Dcutsche Le· Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes A=~:."l~. Şürekası vante Liııie V spor Acentası 
CUNARD LINE KUM p AH y AS 1 IIELLENfc LtNES LTD. BJRitJ~i KORDON REES G. M. B. R. HAMBVRG ADRIA2'1CA S. A. Dl 

IJVERPOOL VE GLASGOV BATTI GERMANİA vapuru 26/27 temmuz BİN ASI 2'EL. 244J MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle- NA VİGA2'İOHE 
ftosNtA ••a Ağustos b'day .... _..:ı .,..... ..,. UTİ .1 1 Ro"-....:ı niyor. 22 temmuza kadar Anvers, Rot- Cfnw...A Dİ B ...... + t'' .. 2717 de t 

a.;ı· " puru ı eYaUe THEOP~ GA ER vapuru 29 arasında beklenı melde o up n..:ı-uam dam B Hamb 'çi.D yUk .u. .ı. ıuu mo oru san 
~: IAverpoot ve Glasgovdaıı mal çı.- temmuz tarihinde gelerek ayni IÜD t.IHamburg ve Anversa Umanlan için yUk LONDBA • HUU.. BATrl ~- remen ve urg 

1 
8 de gelerek ayni gUn saat 17 de lstan-

Cıı. ... ~ ve ayni zamanda Liverpool ve tanbul. Pire, Napoli ve Marsilyaya ba- alacaktır. ~ELGRAVİAN vapuru 5 tem.muzda HERAKLEA vaptll"'t 3 ağustosta bek- bul, Pire, Napoli, Marsilya ve Cenovaya 
~ov için mal alacaktır rek t edecektir ATHİNAİ vapuru 3/5 ağustos ara- gelip yUk çıkaracak ve ay'nl zamanda 1 . 5 A.,, k dar An Rot- hareket edecektir 
Gerek • e ' • sın.da beklenilmekte olu Rotterdam. Hull için yük alacaktır. eruyor. e;ustosa a ven, .. . · 

1.1_. _ vapur1aruı mu~ tarihleri. e. türlü luluııt Ye ..ıo..t ·1ç111 m . P . . ADJUTANT vapunı 10 temmuzda~ tetdam, Bremen ve Hamburg için yük LERO motörü 27n de saat 12 de ge-
~ ve navlunlan haldcmcla aeenta • . Hamburg ve Anversa limanları için yillc Up Londra için yUk alacaktır. alacaktır. lerek ayni gUn saat 19 da Patmo, Lel'08, 

te.bhut albna giremez. Daha fazla nncı kordonda 156 numarada LAU· alacaktır. y TAHLİYE : Kalinuıos, İstanköy ve Rodosa hareket 

"'-ılt almak için T. 8"en Reel " Şr. BENT Bf!BOUL ve ŞERtıd vapur aeee- ANGHYRA .vapt.ıN 12/15 ağustos • IJVERPOOL RArrJ İTHAKA vapuru 10 ağustosa doğru , edecektir. 
lllQ 2353 telefon numara5ına mUracut tasına milraautt edilmesi rla ola-.r. 8rasın.da beklenılmelı:te olup Rotterdam ERİAN uzda U. bekleniyor Hamburg Bremen An LERO motörü 31/7 tarihinde aut 8 

~rica olunur. TELEFON:% 111 Hamburg ve Anvenıa limanlan için v~dan gell;ı;:;-!t= ve ay- versten ~1 çıkaracaktuo. ve - de gelerek 1/8 saat 17 de Pire, Korlu, 

------------------------ yük alacaktır. ni zamanda Liverpool içfn yUk alacak- ARMEMENT DEPPZ Saranda, Brindizi, Valooa, Draç, Rago-
tır. ESPAGNE vapuru temmuz sonlan- za, Spalato. Zara, Fiyuıne, Triyeste \•e 

B.t\LKANT.,4.'q ARASI na doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) Venediğe hareket eder. 

...,Tswr~pTJ..!~BA ff. Whittall ve i~-inyükalacaktır. ROYALE NEERLAN 

.... , ~ ~",,AV - .... ABMEJ.\IENT B. SCHULDT DA.iSE KUMPAHYASI T. C. Ziraat Bankası 
A. D4 JC~TOR şurP-kası DUBURG vapuru 26 temmuzda bek- TİTtiS vapuru elyevm limanımızda olup 

Kurulaş fGf'ilai : J888 uLOVCENn TELEFON : 31ze leniyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve Aınsterdam, Rotterdam ve Hamburg 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gü- 'l'llE Mn.~~.arr'f'~~f SON Hamburg için yük alacaktır. limanlan için yük alarak hareket ede-
Şube ve ajan adedi : 262 nü Köstenccden gelip 13 ağustos 1939 LİME LiMiTED DEN NOl!,,KE MjDDEL· cektir. 

Zim Ye ticari her Deri Banka maamelelerl pazar günü saat 12 de: . HAVSUHJE osı.o PYGMALİON motörU 3/ 8 tarihinde 
PARA Bı:atKTiRENLERE 2S.800 LblA Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- LİVERPOOL - GLASGOV VE BALKİS motöril :S temmuma DUn- gelerek yükünü tahliye ettikten sonra 

tKRAMtYE VERECEK Oubrovnik - Spt.it Venedik ve Triesteye BRİSTOL hattı . kerk ve Norvec için hareket edecektir- Burgaz, Vama ve Köstence limanlan 
.,.._ hareket edecektir. ~NEJI vapuru 28 temmuzda gelip BOSPHORUS vapuru 30 ftıı;..,.-.,..5tnn için yük alarak hareket edecektir . 
... ll'llt bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (51J) "'6...,..., 

il.._ Lulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki plana göre lk- ANGLO EGYPTİAN Liverpul ve Glasgovdan yük çıkaraca.'t 1 eylOle kadar Dieppe ve Norveç Uman- HERCULES vapuru 7/ 8 tadhinde 
faınıYe Jağıtılacaktır : İL LtJılE ~~ a~i zamanda Liverpul ve Glasgov lan için yUlt alacaktır. beklenmekte olup Rotterdam, Amster-
« Adet ı 000 Ltr-'·L " 000 Lira lR MfLA lRE BEYRUT ıçın mal alacaktır. BALKİS vapuru 25 eylQJden 23 eylCı- danı ve Hamburg limanları için yük ala-

• AllA ... p E MARS y A ve p 1 kad . ed ktir « • 500 • 2.000 , HA VFA _ tsKENDERİYEYE hat İsbrandtsen • Moller e ar §ımali Fransa Anvers ve Nor- rak hareket ece . 

t • 250 • 1.000 • •CAiRO CiTY• LtlKS VAPURU De Line: • JleoyOPJı veç Umanlan için yük alacaktı~-. SVENSKA OaİENT LİNİEN 
1
40 • 100 • 4.000 • Marsilya için Beyrut-Hayfa-İsken- •..,. t hY"n NEV o•r BOSPHORUS vapuru 25 birinci tcş-
00 hareket tarihleri derive için hareket Hllll'A, SKENDERaxr.. - .y an rinden 28 birinci teşrine kadar şimali 
,_ • 50 • s.ooo ' " .rTh •n.ELPBİA BATTI 
oc;u tarihleri PnJ.Ln.U Fransa ve No1'VPI' limanlan irin ... m,.. V ASALAND motöıü 28n tarihinde . '° . 4.&00 • - ·-ır ır- J'UA. 
ıee , 20 , 3200 , 28/7/939 5/8/939 GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- alacaktır gelerek Rotterdam, Hamburg ve Skao-
bhatAT: Besaplanndald paralar biT sene içinde 50 liradan aşağı dllşmi- 11/8/939 18/8/939 de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyork AMERİCAN EXPORT LINEs. INC diııavya limanları için yUk alarak har&-
~ikramiye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 24/8/939 1/9/939 ve Philadelphia için mal alacaktır. EXMOOR vanunı 23 temmuza~ ket edecelctlr. 
~----- 4 .., 1E7l6I, 1 BidaelIEia-,tMart 991 llairaa ....._ Gerek vapurlJınn muvasallt tarihleri. GUDRUN :MAERSK vapuru 10. 12 bekleniyor. Nevvork için yOk abıcaktır. SER'YICB HARJrfMB 

iL ~. --. gerek vapur isimleri ve naalvl~ bak- eylQlde gelerek Hayfa, İskenderiala'ye Nev· ~ B. ~ 
27 

~. ROIDHGln lraınpanyasa 
-... •• kında acenla bir ft>ahhUt tına gıremez york ve Pbiladelphla için mal caktır. mo temmuza ~· u ALBA juUA vap\U'U 3 ağustos 139 

• Daha Caz:a l.afsill' a!malc için Birinci Gerek vapurlann muvasalAt tarihleri, bekleniyor. Tuna limanlan için yilk ala- tarihinde beklenmekte olup Malta, 
Kordonda 152 numarada ıUMOAL• isimleri ve navlunları hakkında acenta caktır. Cenova ve Marsilya limanlan içhı yolcu 

BRISTOL 
Bevoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

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

Bu her iki otelin müsteciri Türlöyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Om~r Lütfi 
dir 44 Senelik tecrübeli ldareaile batfin mU.l*ilerine bndiaini 

aevdimıittir •• _ 
L .. \"'tellerinde misaf11 blanlar evlerindeki ..ahati bulurlar •• J.atanbulda 
"Qt(ı,' Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar ••• 

liut ·.ısiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul dmi
htek O"recede ucuzdur ••••• • •• . . ~ . -~ .. , .. 

Taze T emjz Ucuz lliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu bam karşısında .. 

lzmir incir ve üzüm tarım satrş 
kooperatiflerj birliğinden: 
0ZOM iŞLETME HANI DAHtu VE HARICl HAMMALlYE 

VE NAKUYE MONAKASASI VE KOOPERA TIF MO
V ARIDA 11 NAKUYE MONAKASASI 

tt l - Birliğimize ait üzüm ifletme banmm dahili -.e harici hamma· 
..-_ • Ve nakliye iflerile üzüm Ye incir kooperatiflerinden gelecek mal
;::' Alaancak ve Baanabane istasyonlarından ifletme hanına nakli· 

~eksiltmeye konulmuştur. 
~~-Eksiltme 28. 7. 939 cuma günü aabah aaat 10,30 da birinci 
~a 1t hanındaki birlik merkezinde yan11acakbr. 

:-Muvnkkat teminat akcesi 500 ve kat'i teminat 3,000 liradır. 
'-~kısiltme fU'lnamesİ her gün birlik muhaaebe servisinde gö-

22, 25, 27 2615 (1521) 

~-------------------·~~~~~~~~~~--
l..! r la Belediyesinden: 

Muvakkat 
~· Ketif bedeli teminat 
~e, 'i Lira K. Lira K. 

l'i'iıat- - 846 - 63 45 

\'e11id- Belediyeye ait zeytin yağ fabrikumda pom!>erya tamiri ile 
lıorı • . en su kazanı vazı ve çanakJıimın tamirab puarhkla eksiltmeye 

..., rnustur. 
~il..... th~e 3. 8. 39 perJembe günü saat 15 de belediye dairesinde 

;l lllen hll7urile yapılacaktır. · 
t 1~- ls~eklHerin tayin edilen gün ve aatte yukanda yazılı teminat 
' le ~7.U de encümene gelmeleri prhame, keşifnamevi gönnek isti-

ın J. ı -:li ._ bec'l'... .. lan !1~ 1 ye mu,.ase 1 ıgıne muracaat uan o unur. 
25, 27, 29, 1 2649 (1536) 

umumi deniz ACf'ntalığı Ltd. rnUracaat bir taahhüt albna giremez. Daha fazla KASSA motörü. l2 ağustosa doiru ve y'Uk alarak hareket edecektir. 
edilmesi rica olunur. ta.fsilit almak için H. VHİTI'AL ve Şsı. bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala- N o T ; 

Telefon : 4072 MUdüriyet 3120 No.lu telefona milracaat edilmesi caktır. İllndald hareket tarihleri ile navlun-
Telefon : 3171 Acenta rica olunur. KASSA motörU 27 temmuza doftru lardaki değişikliklerden dolayı acenta-

bekleniyor. Beyrut, İskenderiye ve Port mız mesuliyet kabul etmez Daha fulıı 

Karaciğer, böbrek. taş ve kumlardan 
mütevelli sanl'ılannız. damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

e 

1 
Vücutta toplanan asit üıik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı teınWer, ı~ 

zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sorun yanın bardak su içerisinde a.Wu.r. 

iNGJLiZ K~NZUK 
ECZANESİ 

·~voôLU - İSTANBUL 

- ------------------------
Balıkesir vilayeti dairrıi encüme
ninden: 

lhraç edilecek T eminab 
No. Mevkü Hektar rüsumu nisbiyeai Lira 

1 Torluk 
8 Aya yorgi 

16 Kavaklı dere 
66 Mandıra 
17 Rize 
26 Aya marina 

Büyük Maymun 

-
70 
20 
90 
25 
6 
4 

11 

1875 
3000 

375 
1500 
1so 
450 

9000 

141 
225 
29 

113 
12 
34 

675 
1 - Açık artbnnaya konulan İf: 
Babkesir vilayetinin Erdek kazası hududu dahilinde ve bulunduk

lan mevkilerle hektar1an ve ihraç mecburiyetleri yukanda ~ yedi 
parça granit tll§ ocaklarının üç senelik icarlanchr. 

2 - Arttırma 31. Temmuz. 939 tarihine raatlıyan pazartesi güni 
saat 15 de Viliyet makamında mütetekkil ekimi encümen huzurunda 
yapılacağından isteklilerin yukanda yazıh miktar üzerinden üç ~I& 
rüsumu nisbivesi tutannın vüme 7,5 miktannda muvakkat teminat· 
lan01 yahrd·klanna dair m~ld>uz veya banka mektu,,1an1e encümeni 
daimive ve prtnameaile krok;sini görmek istivenlerin Bt\l.lreıir, btan
bul, Anhra., fnni.- 1"\uhasebei huıu•'ve rniidfü1ijl .. le..,1e E!d~ ve &n
chrmııt ı,..,.'"""'akamhklarma -i.irar•,.tlan lüzumu ila91 olunur. 

(5368) 22, 27 2610 (1520) 

Veteriner müdürlüğünden: 
Buca aygll' deposunde.ki damızlıkların ödemi§, Tıre, Torbalı qım 

duraklanndalri eıek aygırlarının bir senelik ihtiyacı olan 45000 kilo 
yulaf 26. 7. 39 tarihinden itibaren on beı gün müddetle eksiltmeye 
konulnıu,tur. Yulafın kilosunun muhammen kıymeti 5 kuruıtur. 10. 
8. 39 perıembe günü vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılacağın
dan taliplerin §8.rlnameyi görmek üzere her gün veteriner müdürlü
ğüne ve ek111tmeye idirak etmek iı:tiyenlerin 10. 8. 39 per§embe gü
nü vilayet daiıııi encümenine müracaatlan ilan olunur. 

26 27 2674 (1550) 

Sait limanlan için yük alacaktır. tıJsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA· 

SERViCE MARfTJME TEI..Lİ SPERCO vapur acentasına mil· 
ROUMAJN racaat edilmesi rica olunur. 

OİTUZ vapuru 28 temmuza doğru TELEFON : ztN/%005 
bekleniyor. Köstence, Galas ve Tuna li- ------------
manian için yük alacaktır. suli)·et kabuJ etmez. 

DUROSTOR vapuru 4 ağustosa Daha fazla tafsilAt için ATATURK 
doğru bekleniyor. Kösten~ Kalas ve caddesi 148 Na.da V. F. Benry Van Der 
Tuna limanlan için yük. alacaktır. Zee ve Şsı. Vtpur acentalığına mtıraca

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- at edUmest rica olunur. 
!unlarda.ki de~erdeiı aceota me- TELEFON : 2117/ZOOI 

.. 

I 
İZ MİR 

,.... ·~ 
.... •. 1:, ., • 

PAMUK MENSUCArrf 
Terk Anonim Şirk'!ti 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapıııardadır. 
Yerli Pamuğundan A~ Tayyare, Köpekbq, D.:ğirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Be..i imal eylemekte 
olup mallan Avrupanuı ayni tip mensucatına failttir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1"elgraf adresi : Bayrak lzmir • \ . : - - ... r 

.. 
T. iŞ BANKASI'ntn 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 ŞubaL 1 Ma:v-, 26 A.iustoa, 1 Eylôl, 1 lkinc:itetrin 
t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

1-İkramiyeleri~Cl n, 
ı Adet 2000 lira!lk - 2.000 Ura 
5 ,, ıooo liralık - s.ooo Lira 
ı n 500 Uraltk - .ı.ooo Lira 
ıo ,, 2se Uralık - 4-000 Lira 
60 ,, ıoo Urabk - 6.000 Lira 
'5 ,, §9 liralık-· 4-750 Lira 

250 n a~ liralık ·- 6.2SO Lira ...... ••••••• 

435 32.000 
'1v.znoolJ&:J0.5iti2vıt!llt&:'astA'>.TJM!Z9mwswm!ZT7./Tı ti 
T. lı Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş ol.naz, 

ayni zamanda talihinizi de denemit olursunuz. 



2'1 emmuz Persembe ı 

ispanyada krallık mı kuruluyor? 
General Franko, Lozanda bulunan Sabık kral Alfons ile müzakereye 

girişti. Kral tahta geçmek için şartlarını yakında bildirecek 

Mihverin Madrit hezimeti Tokyodaki müzakereler 
Kont Ciano, büyük ümitlerle gittiği B. Butler Avam kamarasında muh 
Madritten neden eli boş olarak döndü liflerin suallerine cevaplar verdi 

Paris 27 (A.A) - E:xcelsior'un Lizbon 
hususi muhabiri, gazetesine aşağıdaki 

haberi bildiriyor: 
General Franko, Ispanyada kraliyetin 

yeniden tesisine taraftar gibi gözilkmek
tedir. 

Bu ~ öğrenildiğine göre, Porte
kiz hududunda Estorial'da ikamet eden 
Ispanyol kraliyetçi lideri dük de Maura, 
bugün Lozana hareket etmlştir. Lozan
da sabık kral 13 Uncil Alions ile görüşe
cektir. Refikası ve mUteaddit mesai ar
kadaşı ile birlikte seyahat etmekte olan 
dük de Maura, general Frankom.m. sa
rih talimatını hfunlldir. 

Dük de Maura kraliyetin ispanyada 
yeniden tesisinin şartlarını .sabık kral 
ile müzakere eyliyecelc ve bu görüşme
den sonra yeniden ispanyaya dönere~ 
general Frankoya 13 üncil Alionsun dü-
ıüncelerini bildirecektir. General Franko l\1adride girdiği gün ... 

öğrendiğimize göre, 13 ilncli Alfons, zafer arkadaşları askeri şeflerin fikirle- Ispanyol askeri şefleri, her şeyden ev-
lspanyol milleti bir plebisit ile kendisi- rint ve dUşUncelerini hiç nazarı itibara vel, Ispanya - Almanya - Italya dostluk 
nln avdetine .karar verir ise ispanyaya almamış bulunmasıdır. ve tesanüd tezahürleri karşısında fazla 
hUkümdar olarak dönrneği kabul eyliye- Her halde, bugün Ispanyol baş ku- memnuniyet ve heyecan hisseyleme-
cektir. mandanının işinin pek te kolay olmadı- mektedir. 

Paris 27 (A.A) - Jour gazetesinde ğı kabul edilebilir Epoque gazetesinde Donnndieu diyor 
Bailby, ispanya hadiselerinden bahsede- Aynı mesele hakkında Figaro diyor ki: 
rek diyor ki: ki: cHarbı kazandıktan sonra şimdi de 
lspanyayı ziyaret esnasında kont Cia- cHarbı kazananlar, Serrano Suncr'in sulhu kazanmak lazımgeliyor Bu son 

no, Roma - Berlin mihverini Burgosa etrafında toplanan bazı siyasetçilerin iş belki de ötekisinden çok daha güçtür. 
kadar uzatacak bir muahede ile Romaya nüfuzunun gittikçe fazlalaşmasını eyi General Franko, mücadelede kendisine 
dönmek hususunda totaliterlerin ümit bir gözle görmemektedir Harp galipleri, müzaheret edenlerin birbirine zıd tezle
ve arzularına terceman olmuştur Kont bunlar hakkında, yegane meziyetleri rini uzlaştırmak mecburiyeti karşısında 
Cianonun bu derece parlak bir surette cephe gerisinde, ve yahut hatta yabancı bulunmaktadır. Diğer taraftan kont Ci
muvafiakıyetslzliğe duçar olmasının .se- memleketlerde kendi şahsi küçük .entri- anonun talepleri de generalin bu vazife., 
bebi, bu hususta general Frankonun ve kalarını çevirmiş olanlar, demektedir.. sini hiç de kolaylaştırmamıştır 

Tokyo, 26 (Ö.R) - Bugünkü İngiliz 
Japon müzakereleri hakkında hariciye 
nezaretince neşredilen tebliğ şu malQ
matı ihtiva etmektedir : 

•İngiliz ve Japon müme!'lsilleri bugün 
üçüncü ve dördüncü içümalarını yap
mışlardır. Bu iki toplantıdan birincic;i 
sabah saat on buçuktıı, diğeri saat 12 de 
hariciye nazır vekilinin makamında ya
pılmıştır. Ticnçinde nizam ve Asayişi 
muhafaza çarelerini tetkik etmek üzere 
teşkil edilmiş olan dört kişilik komite
nin raporu gözden geçirilmiştir. Bu isti
kamette terakkiler kaydedilmiştir. Ge
lecek içtima yarın saat 9.45 te olacaktır.• 

Domci ajansının salahiyetli mahfeller
den elde ettiği malUmata göre müzakere 
edilen başlıca mesele Tiençinde sulh ve 
sük\ınun muhafazası keyfiyeti idi .. Mü
zakereciler karşılıkh noktai nazarları 
hakkında · en büyük bir anlayış göster
meğe devam etmişlerdir. 

Tiençinden bir manzara 
Londra, 26 (Ö.R) - Avam kamara- 1 Çan - Kay - Şek hükümetinin Çinin hu- nasebetler üzerinde de müessir olınl 

sında Tokyo mlizakereleri hakkında bir 
1 
kukt hükümeti olarak tanımaktan, ona cak mı? Bu sebeple, İngiltereye k 

çok mebusların sordukları suallere ce- malt yardımda bulunmaktan ve dokuz hızını hiç kaybetmiş olınıyan zem 
vabcn başvekil görüşmelerin 24 tem- devlet muahedesi hükümlerine tamami- tahkir neşriyatı bu kaygıları gizleJO 
muzda başladığını ve şimdiye kadar mu- le riayet etmekten menedip etmediğini matuf bulunmaktadır. 
haverelerde usul meseleleriyle ve hadi- başvekllden öğrenmek istemiştir. Berlin, 26 (A.A) - Voelkischer 
selerle sebepler arasında münasebet te- Buna da yine B. Butler cevap vermiş bachter, Tiyençindeki Japon kıtaatı 
sisiyle iktifa dildiğini bildirmekle iktifa ve başvekilin sözlerini naklederek Tok- mandam general Hoınmanın beyana 
etmiştir. yo anlaşmasının Çine karşı umumi İngi- neşretmektedir. Mumaileyh demiştir 

Amele mebuslarından Ney Maklin Jiz siyasetinde hiç bir değişikliği tazam- - Komünistlerin İngilizJere ait 
sormuştur : mun etmediğini tekrar tasrih etmiştir. bizim için girilmesi gayri kabil olan 

- İngiliz hükümeti Japonyanın Çin- Amele mebuslarından B. Aleksandr tiyazlı mıntııkadan istifade ederek 
deki fütuhatını tanımış mıdır ve yapıla- sormuştur : de bir takım harekAtta bulunmal 
cak müzakereler, Çinin mühim bir kıs- - Japonların abloka siyasetini Kan- ve Japon kıtaatının harekAtını işkll 
mının şimdi Japonya tarafından zapte- ton sahillerine teşmil etmeleri sebebiyle melerine müsamaha edemem. Bu 

Son yapılan hava t h •• •• dildiği ve Japon kanunlarına tabi oldu- Tokyoda şikayette bulunulacak mıdır? .. surların mücrim olup olmad*1arı 

e Z a Ur U 1 ğu kaziyesi tahtında mı cereyan edecek· B. But1er meselenin umumi olarak kında şimdiye kadar yapılın~ olan 
tir? tetkikte olduğu cevabını vermiştir. zakere ve mükalcmelerin bundan 

Hariciye nazırı Butler buna menfi ce- Londra, 26 (Ö.R) - İngiliz - Japon le devam edip gitmesine imkfuı yolrl 
vap vermiştir. anlaşmasının bütün noktalarının şüphe Bütün meseleler artık itiraza m 

lngiltere ile Fransa arasındaki sıkı 
ha va işbirliğini teyid etti 

Bu menft cevabı milteakip Ney Mak- götürrniyecek şekilde tatbikine kadar kalmıyacak surette hal ve tesviye 
lin şu suretle ısrar etmiştir : • Tiençin ablokasının idame edileceği hak- !inceye kadar Tiençinin ablokasını 

- İngiltere ile Japonya arasında, ne kında bir Alman gazetesi Tiençin Japon me edeceğim .. 
birine, ne de diğerine ait olmıyan arazi kumandanının beyanatını neşrederken Londra, 26 (Ö.R) - Avam kaın 
hakkında müzakerelerin devamına ne- şurası dikkate şayandır ki İtalyan Faşist sında harbiye nezaretinin mtimessili 
den lilzum görülüyor? mahfelleri tarafından önce büyük bir suale cevaben 4 şubattan beri 1n · 

B. Butler ŞU cevapla mukabelede bu- Japon zaferi şeklinde gösterilmiş olan reden Japonyaya harp malzemesi . Londra 26 (ö.R) - Manş denizinin 
Lui Bleryö tarafından havadan ilk aşılı
ıının 30 ncu yıldönümil havacılık saha
•ında ııkı lngiliz - Fransız işbirliğinin 

yeni bir tezahUrü olmuştur. Ingiliz as
keri tayyareleri diln grup halinde Fran
.a üzerinde yeni bir uçuş yaptıkları gi
bi (lmperyal Ervays) lngiliz hava kum
panyası ile cEr Forans> Fransız şirketi 
Londra - Paris hava hattında vasıtaları
nın birleştirilmesi için bir mukavele im

za etmişlerdir. Bu mukavele mucibince 
yazın her iki lst.ikamctte günde 20, kı
oın da 14 hareket olacak ve tayyareler 
Londra - Faris mesafesini 75 dakikada 
katedeceklerdir. Iki şirketin Londra -

Paru hattındaki varidatı müşterek ola
cak ve birinin biletleri diğerinde de se
yahat hakkını verecektir. 

Dün akşamki ziyafette Ingiliz hava 
nazırı Sir Kingley Vud dem.iştir ki: 

c- Jngiliz ve Fransm hava orduları 
arasında asla şimdiki derecede sıkı bir 

:l§birliği mevcud olmamıştı. Misafirimiz 
B. Gi Laşambr Fransız hava ordusuna 
en mükemmel mürettebat ve birinci sı
nıf malzeme temin ederek dikkate şa
yan bir eser yaratmıştır. Herkes bilir 
ki Ingiltere ve Fransanm yığdıkları va-

sıtalar sulhu muhafazaya, tecavüze mu
kavemete ve adaletle hakkı idameyc 
matuftur. Fakat aynı zrunanda hürriyet
lerimizi, bütün medeniyetlerin mü§terek 
hakkını ve milletlerin isti.klfilini müda
faa azmindeyiz. Karalara ve denizlere 
hakim olmağa muvaffak olamıyanlar ha
vada ezici bir hegemonya kurmak iste
diler. Mukabelemiz tehdid kadar hızlı 
oldu. Hava silahının ehemmiyetini, sulh
çu milletler arasında il!t takdir eden In
giltcre olmuştur. Bugün dünyanın hay
rıınl ığını uyanc...ran hava ordusu için 
devasa bi.,. gayret sarfında tereddüd gös
termemiştir. 

cE'ransada, karada müdafaa hazırlık
larını bitirince, hava ordusunda asla 
misli görülmemiş bir hız başarmıştır. 

Ingiltcre ve Fransa~ın müşterek hava 
malzemesi inşaatının hacmi insanlığı bu 
yıkıcı yanşa mecbur eden mWeün in-

~acağmı bilir. Di-] 

Iunmuştur : ihzari İngiliz - Japon anlaşması şimdi için hiç bir lisans verilmediğini b 
- Başvekil beyanatında fili bir vazi- Roma siyasi mahfellerince kaygılar miştir. 

yetten bahsetmiştir .. Tetkik ettiğimiz de uyandırmaktan geri kalmıyor. Çine verilen harp maliemesinden 
bu vaziyettir.. İhtiyaç hasıl olunca M- Romada düşünülen şudur : Acaba İn- serisinin Alman mamulAtı olduğunu 
diseleri nazarı itibara almak elzemdir. giliz - Japon münasebetlerinde hasıl kümetin bilip bilmediği sualine ceva 

B. Artur Henderson (Amele) son an- 1 olan salah bir taraftan Tokyo, diğer ta- I de mümessil vaziyetin filhakika ~~ 
!aşmanın İngiliz hükürnetinin mareşal ı raftan Roma ve Berlin arasındaki mil- olduğunu bildirmiştir. 

lrlandalı tedhişçiler 
Bankalar bayramında lngiliz parla
nıentosunu berhava edeceklermiş 

Londra 26 (A.A) - Scotland Yard 
tarafından yapılmıt olan tahkikat neta· 
yicine göre cümhuriyetçi lrlanda ordusu 
5 /7 Ağustos arasındaki Bankalar bay-
ram1 esnasında parlamentoyu berhava 
etmek niyetinde olduğu anlaaılmakta
dır. 

Salahiyettar makamlar ecnebi tqek
küller tarafından müzaharet edilmekte 
olan cümhuriyetçi lrlanda ordusunun fa
aliyetini isbat eden vesaik ile ihticac et
mektedirler. 

1 
yonlarca lngiliz lirası hasara baliğ olacak baoı olduklarına eminiz. Kanuru ta~ 
mühim miktarda infilak edici maddeler b u tedhişi butırmağa kafi gele~ 
yakalamlf ve bir çok tevkifat icra etmi§-1 Ma~mafih biz tüphelileri hapse ve'/9 ~ 
tir... 1 tid kamplarına göndermek fikrinde s,J' 

Londra 26 (ö.R) - Londra paket ğiliz. Sadece geldikleri memlelı:ete 
postanelerinden birinde bir koli patlamıı edeceğiz.> ~ 

bazı kimseleri yaralamıştır. Bunlardan bi- Birinci ve ikinci kıraatinde kabul rJ' 
risi ölmüştür. Bomba bir valiz içine kon- miı olan kanunun kat"i kabulü içiıl 
muştu. Boruyu tahrip etmiş ve bagajları zakere devam ediyor. ;.&. 
mühim hasara uğratmıştır. Londra 26 (AA) - lngili.z P0~, 

Öğleden sonra avam kamarasında bu lrlanda tedhişçilerinin Londrada .,., "
1 

' 
ti>' e infilak mevzuu bahis olmuş ve başvekil yetlerde Bank Noliday münaseb~ Jl-1 

Son sistem Ingiliz bombardıman tayyarclerinden biri 
Diğer taraftan cümhuriyetçi lrlanda tedhişçileri tenkil için polise fevkalade Aiustosla 6 Ağustos arasında suı~~eıifl 

başvekili, Vatikana, B. Lebruna, B. salahiyet veren kanunun acele kabulü za- yapacağını öğrenmiştir. Tedh~ ıW 
Ruzvelte ve B. Mussoliniye bir mektup ruretini göstermiştir. Ve demiştir ki: parlamentoyu havaya atacakla~nı: 

1
,, şaatı seviyesini bulmuş ve geçmiştir. Bu 

biz.im istihsalfıtunızın hacmıdır diye
mem. Zira şimdiki sürat, iki milletin 
endüstri imkılnlarının ancak bir kısmı
nı kullanmak suretiyle elde edilmiştir.> 

B. Gi Laşambr nutkunda 240 Ingiliz 
tayyaresinin grup halinde Fransa üze
rindeki uçuşundan bahsederek Ingiliz 
tayyarecilerinin Fransada şimdi sağlam 
bir şöhret sahibi olduklarını söylemiş
tir. 

Londra 26 (ö.R) -Meşhur lngiliz ha
va münekkidi binbaşı Oston Ingiliz tay
yarelerinin grup halinde Fransa üzerin
deki UÇUfları halrknada fUD)an yazıyor: 

lla'r. 

cBu uçuş Ingiltercnin hava kudreti 
hakkında Fransaya bir fikir vermi~tir. 
Gidiş geliş seyahatlerinin hiç bir cebri 
inişe sebep olmadan cereyanı bir hüsnü 
tali telakki edilebilir. Fransaya üç defa 
bombardunan tayyaresi kafileleri gön
derdik. Bunların miktarı her defasında 
daha mühimdi. Dünkü uçuşıı 240 bom
bardıman tayyaresi iştirak etti. Bu, Ak
deniz sahiline kadar uzanan heybetli bir 
nümay~ oldu. Tayyarelerimiz Fransanın 
Akdeniz sahillerinden hareket ettikleri 

göndenniştir. c Memlekette bazı 'üpheli şahıslar teren vesikalar ele geçmiştir. Po1ı9 ço 
Bir ültimatom şeklinde kaleme alın- vardır. Bunların bir tedhi~ suikasdının kı tedbirler almııtrr. 

mış olan bu mektup lngilterenin lrlanda -----------------------------~-
arazisini tamamen tahliye etmesini talep 
etmektedir. 

Scotland Yard şefi Canning dün yük
sek zabıta erkanından Sir Philip Gane ve 
Sir Noman Kendal ile görÜ§mÜş ve on
lardan cümhuriyetçi lrlanda ordu.unun 
faaliyetlerini tenkil için bu zevattan vasi 
salahiyetler almıştır. 

takdirde Akdenizin hiç bir noktası on- Bankalar bayramı için zabıta memurla· 
tarın hareket s~hası haricinde kalmaz. rına verilmiş olan bütün mezuniyetler 
Ve bu mesafe daha çok artabilir de" ıeri •lmm11br. Polia daha timdiclen Mil-

- owaz ha. .. 

1 tal yan kara manevralarında . 
bulunacak o!an Alman askeri heyet• 

- e .. 
Berlin 26 (A.A) - Kara ordusu umumi erkanı harbiye reisi gen

3
_ 

ral Halderin riyasetindeki bir askeri heyet ltalyan ordusunun ~o ,, k. 
diaindeki manevralannda hazır bulunmak üzere ltalyaya !h ef~~e 
1 Ağustosdan 9 Ağustosa kadar ltalyada kalacaktır. Askeri. J1l 

8 Al
bir ltalyan askeri heyetinin de tarihi henüz tesbit edilmemıf olan 
man manenalannda h8Zll' bulunac.tı eöylemaektedir! 


