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ilin nıünderecabndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• Pasif müdafaa talimleri 
durduruldu .. 

Berlin, 27 (ö.R) -
Berlinde bir kaç gün ıürecek olan mühim 

pasif müdafaa tilimleri dün beklenilmedik 
bir tekilde polis tarafından durdurulmuttur. 

·------' Yeni AMI Matbaaamda S...hqbr. 

Majeste Karol lstanbul sularında 
Romanya kralını 
de Dolmabahçe 

~a~ıil yat sa.at 1~ Bir Ana 
onunde demırledı 

Karo),_ Milli Şef 
il~ görüşecek 

Misafir krabn Akdeniz seyahatinde 
·Elenle·r kralı ile ·de bir 

Mülakat yapacağı ·haber veriliyor 

Prens Miıel de dün &abah Istanbula 
geldi. Bebekte hususi bir gezinti yaptı 

İstanbul, 27 (Hususi) - Romanya Dost ve müttefik Romanya kralı ma
traiı ınajeste Karolu hWnil bulunan hu- jeste Karolun yatiyle Akdeniz kıyıla
&lı!t Yat, saat ona doğru Boğazdan ge- rında yapacağı seyahat on gün kadar sU
~ek Yavaş bir seyirle yoluna devam et- recektir. Bu gezinti esnasında Roman
~ ~e saat on ikiye doğru Dolmabahçe ya kralı Karolun Yunan kralı majeste 
nlerıne gelerek demir atmıştır. Jorjla ve avdette şehrimizde bulunmala-
Ondan evvel şehrimize gelmiş bulu- rı muhtemel görülen Cümhurreisimiz :;n Romanya veliahdı ve maiyeti, yata İsmet İnönü ile görüşeceği bildiriliyor. 
dereJc kral Karole mülaki olmuşlardır. - SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE - Majeste Karol 

iki yavrusile birlikte 
yanarak yaralandı 

---<>--
Ödemişin Birgi nahiyesinde bir 
yangın olmu~, Uç kişi ağır surette 
yaralanmıştır. Yangın hakkında elde 
edilen rnalfunat şöyledir : 
Birginin Tilrkoğlu köyünden Ha

san Uyann ailesi Bn. Ayşe, evde 
~mek pişlrmek için yaktığı ateşten 
sıçnyan kıvılcım yangın çıkmasına 

sebebiyet vermiş ve ev tutuşmu_ştur. 
BU sırada evde bulunan bir yaşında 
Asiye ve ilç yaşlarında Fatına ile-
anaları Ayşe ayaklarından ve kolla
nndan yanmak suretiyle ağır suret
te yaralanmışlardır. 

Yangın çıkınca yetişen köylüler 
yaralıları yangın sahasından çıkara
rak muhakkak bir ölümden kurtar

~ mışiardır. Yaralılar tedavi altına 
1 alinmıştır. 

Mareşalımız 
teşekkür ediyor 

--.t:r-
Ankara, 27 (A.A) - Genel Kurmay 

başkanı Mare~al Fevzi Çakmak, Hata

Ordu Birlikleri 
Bu sabah Emrez tepele
rinde tatbikat yapacak 

Kemer 
irkap 

istasyonunda da trene 
tecrübeleri hazırlandı 

Görüşmeler ' 
---i:r·---

Mesut bir neticeye 
doira lnZla•ıyor 

-·~-

Antantı konseyi 

Ağustos ayı içinde 
Bükreşte toplanacaktır 

yın ana yurda kavuşması mUnasebetiy- Bu sabah saat yedi ile dokuz arasın- da askerlik ve yurd müdafaası mevzuu
le her taraftan almakta olduğu telgraf- da, Kızılçullu istikametinde Emrez te- nu daha eyi kavramalarını temin için 
larda ordu ve kendisi hakkında bu se- pelerinde bir muharebe tatbikatı yapı- I.zmir müstahkem mevki komutanlığının 
vinçli günde gösterilen sevgilere te- lacaktır. tensip eylediği bu muharebe tatbikatı 

HAKKI OCAKOCLU 

Dört aydanberi devam eden Sov
),et Rusya ile lngiltere ve Fransa ara
ı~aki görütmelerin bir türlü sona 
·~~meıi bir çok siyasi mahfellerde er ıınir m~seleai haline gelmeğe 
~lamı§tı. 

MUzaıterelerin takip eylediği eeyir 
~fında da sıkı bir ketumiyetin m u

faza olunması Sovyet Rusyanın 
~~iYetini me~kuk bir duruma düşü
• "Yordu. 

Toplantıya önem veriliyor 
i Istanbul 27 (Hususi) - Ağustos ayı içinde Bükreşte toplanacak olan Bal 

ikan antantı konseyinin bu devre toplantısına siyasi mahfillerde büyük bir 11 

ehemmiyet atfediliyor. Haber verildiğine göre konsey, devre başkanı olan . 
:Romanya hariciye nazırının riyasetinde toplanacaktır. Balkan antantı devlet
ıleri arasındaki işbirliği mevzuları görüşüldilkten başka, Bulgaristanın B 
'paktına iştiraki de mevzuubahsedilecektir. 

Konsey toplantıları sonunda bir resmt tebliğ neşredilecektir. 
Londra 27 (Ö.R) - Yakın şark ve Ingiltere mecmuası, Balkan antantı 

konseyinin mutad yıllık toplantısı münasebetiyle neşrettiği bir makaled" 
Bulgaristarun cMihverin ağına> d\Şnedikten başka Balkan antantına dahil 

1olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu yazıyor. 
1 

l' otaliterler bu fırsattan da istifade 
~bncği ihmal eylemediler. Hatta 
k 0 •kovaya bazı iktısadi ve mali iş •• •• 
•tliği yapmak teklifleri yolladılar P iyasaya uzum gelmegv e başladı 
!Junlardan hiç bir netice çıkmıya

~&ını tahminde asla zorluk yoktu. 
ctekim öyle oldu. Her şeyden ev

~~) Şurasını tebarüz ettirmek İsteriz 
tjı Jürkiyeyi bütün dünya milletle

lldcn evvel anlıyan, ona itimad 
~en ve dostluk elini uzatan Sovyet 
Usyadır. 

it ~Ütekabilen bütün dünya millet
) tinden evvel Sovyet Rusyayı anlı
'ttı'!1· onun dış politikasındaki sami
~ctine inanan ve barış idealine 
"lııı.'"ltlığında tereddüt göstermiyen 
"'1-kiye olmuştur. 

lngiliz iş adamlarından 
bir grup lzmire gelecek 
Alman kontrol dairesi, henüz yeni 

üzüm mahsulüne fiat vermedi 

~kkürlerinln iblağına Anadolu Ajansını Kız.ılçullu civarında uked hmp ku- büyük bir kıymet ve ehemmiyet taşı-
memur etmişlerdir. ran bine yakın talebenin, lcamp 10nun- _ SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

Fransız Askeri heyeti dün akıam lstanbuldan ayrıldı 

Orgeneral Hutzinger Moıkova ya gidiyor 

Ankara Temasları 
Alman gazetelerini hiddete sevketti 
Moskova paktı akdedilmek üzeredir 
İstanbul, 27 (Hususi) - Frahsız as

keri heyeti bu sabah Ankaradan geldi, 
merasimle karşılandı. Akşam Uzeri Pa
rise gitmek üzere şehrimizden aynldı .• 
Heyet reisi Orgeneral Hutzinger Mosko
vaya gidecek Fransız askeri heyetine ri-
yaset etmesi muhtemeldir. 

İstanbul, 27 (A.A) - Orgeneral Hut
zingerin reisliğindeki Fransız askeri he
yeti, mihmandarlariyle beraber bu sa
bah eksprese bağlı hususi vagonla An-
karadan şehrimize gelmiştir. Heyet, is
tasyonda İstanbul kumandanı ve diğer 
askeri zevat tarafından karşılanmış ve 
motörle İstanbula geçerek Perapalas 
oteline inmiştir. Franaı.ı heyeti Ankara iatuyonunda 

Heyet şerefine bugün• Trabyada bir le İstanbuldan Parise dönecektir. Anka- faasının bir kat daha kuvvetlenmesini ve 
öğle ziyafeti verilecektir. rada İngiliz ve Fransız askeri heyetleri- Adalar denizinde bir deniz ve hava Ua-

Paris, 27 (Ö.R) - Fransız generali nin milzakereleri Alman gazetelerini pek sü kurulmasını bilhassa hiddetle brşıb-
Hutzinger bu akşam Semplon ekspresi- kızdırmıştır. Bunlar Türkiyenin müda- yorlar! -SONU 6 cı SAYFADA-

tilı!ürk • Sovyet dostluğu ihtilal ta
~1?1_izle başlamıştı. Karşılıklı tam 
)ı~tırnad havası içinde geçen bütün 
~ ~· dostluğa kuvvet ve inkişaf 

~ı: Daha ileri giderek aöyliyebili- Ista· nbul 
Ço)( ltı Avrupa devletlerinden pek 
tolt, ları Türk - Sovyet dostluğuna bir -1:r lngiltere 

Yugoslavya ya bir miktar 
harp kredisi veriyor 

tl} ı;encler şüpheli nazarlarla bak- ·---
~;ı r~ 7.aman zaman endişeler izhar Ha va yolcu lug" u 

eınışlerdi . 

!'fit aı~· iki devlet her şeye rağmen dü- 7 apstos :.Zartesi 
)ltt t uk ve samimiyetinden ayrılmı- -a. ·· 
~ ak dünya hadiselerini barış ideali li .... u aÇJbyor 

1

~"csi içinde mütalaa ettiler. Fuar mün~~e İzmir hava sefer-
~ _ne~rede veya A vrupanın her !erini tanzime karar veren Devlet Hava 
be Rı"bır köşesinde tetkike arzedilen yolları idaresi yedi ağustos pazartesi H • ~ • t • tt• • A 
• ~elrnilel meseleler üzerinde, Türk gününden itibaren İzmir_ İstanbul hava arJCl SJyase IC3p e lrlrSC Vam 
de e;re~ g~riıb"şler~~i-~ ltar;ı bdirldi~. ifa- Limanda ihracat faaliyeti yolculuğfunu açacaktır. İzmir - İstanbul Kamarası içtima edecektir 
•u)h esı, u goruıı erın e unya Dün de Manisadan ve Menemenden valar gayet sıcak gittiğinden mahsul hava se erlerine yeni yolcu tayyarele-
llltıuUnu ~~~viyeye yardım edici bu: piyasaya kuru Uzüm mahsulü gelmiştir. daha çabuk er~miştir. rinden biri tahsis edilmiştir. Yolculuk · 
cı_i şu butun şüphe ve tereddütlerı Geliş cüz'idir. Hafta başından itibaren İncir mahsulil için de vaziyet aynidir. gidiş ve dönüşte bir saat 50 dakikadır. Londra, 27 (Ö.R) - Avam kamara- mış milyon liralık krediden istifade.-. 

l~~ı. daha büyük partiler gelmesine intizar Aydın rnıntakasında taze incir •Barda- Her gün İzmirden sabahlan saat 7.10 sında B. Çemberlayn Yugoslavyaya da cek memleketler listesine memnunly6 
~la Urkiye ve Sovyetlerin dış politi- edilmektedir. Eğer hazırlanan mahsuller cılcı iki günden beri boldur. Dün de da hareket edecek tayyare Yeşilköye harp kredileri verilmesi için müzakere- ithal edilmişt;.r. Bwgaristanla da müza
~tın~ iti~ad edilmek lazım geldi- muntazam surette piyasaya gelmekte de- şehrimize turfanda incir mevaridatı faz. inecektir. Akşam]an saat 16.10 da hare- lerin terakki etmekte olduğunu söyle- kerat cereyan etmekte ise de bu h\JSU&o 
~SO cıhan umumi ,.fkarına ve- vam ederse, kuru UzUm piyasasının ge- la olmuş ve akşam üzeri kilosu 15 ku- ket eden tayyare de 18 de İzmire gele- miştir. Her ne kadar Yugoslavya harp ta tnfsilM mevcut değildir. 

b NU 2 iNCi SAYFADA - çen seneden daha erken, 15 ağustosa ruştan satılmıştır. cektir. Gidi§ ücreti yirınl lira, gidip gel- kredilerinden istifade eden milttefik B. Çemberlayn, Sovyetlerle cereyan 
qAIUD OCAKOGl.11 doğru açılması mümkUn olacaktır .. Ha- - SONU 7 tNcl sAHlFmE - me 38,5 liradır. memleketler listesine iirmişse de, alt- _SON• 3 l'~NCÜ SABIFEDB -



ŞEHiR HABERLERİ 
Defterdar Alete uğııyan köyler 

TARlHI ROMAN 

Her Al<şam 

Caz ve Klasik Müzik 
lzmirin emsalsiz gurubunu modern bir bahçenin ycşi1likleri orasında 
sc)Tctnıek ve enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için )'cgane yerdir. ~ __, 

Görüşmele 
----~---

Mesut bir neticeye 
doğru hızlamyor 

-;)r-

VEREMLE 
MUctu!ele cemıyetbllt' 
Gard en partisi 

- • - ,ııtY 
Veremle MUcadele cemiyc~ ~ arld' 

nascbctiyle 9 cylı'.il gecesi J{Ultüı'P 
bir g::ırdcnp::ırti hnzırlnmnkt~dır. bıaııt' 

Bu gardenparti için şbntlıden 
lıklara haslarımı tır 
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~ Bazı düşünceler: • 

: Civardakiler 

Milli Şefin beyanatları 
En iyi dileğimiz, her suretle yardımcı 
olmak arzularımız sizlerle beraberdir 

Ankara 2 7 (AA) - Milli Şef ve reisi teşrif buyurarak toplu bir halde bulunan 
tÜı:nhur lnönü ve bayan lnönü bugün sa- şüra azasına iltifatta bu1unmuşlar ve rei· 

•t 1 7 de Çankayadaki riyaseti cümhur sicümhur lnönü aşağıdaki yüksek beya
~&şkiinde Maarif şurası azasile refikaları natlarile azayı taltif etmişlerdir. 
lerefine bir resmi kabul tertip buyurmuş- c Maarif şôrasının sayın azasile birlik-

1•rdır. Bu resmi kabulde B. M. Meclisi te bulunmaktan bayan lnönü ile beraber 
••isi Abdülhalik Renda ile diğer vekiller sevinç hissediyoruz. Şuranın on gilndür 
de refikaları ile birlikte hazır bulunmuş- devam eden çalışmalarını dikkatle takip 
lardır. ettik. Maarif ailemiz azasının yüksek kıy .. 

Maarif şU.rası azası, Maarif vekili Ha .. 
lan Ali Yücel tarafından Milli Şef ve ba
Y'an lnönüne birer birer takdim edilmiş .. 
!erdir. 

Resmi kabulün sonunda Reisicümhur 
lnönü ve bayan lnönü merasim salonuna 

metlerini ve bilhassa mesleklerine aşkla
rını ve bağlılıklannı takdirle gördük. Bu 
görüş maarif mücadelemizin Atisi için bizi 

ümitlerle doldurdu. Büyük Türk milleti
ni liiyık olduğu yüce derecede tebarüz 

ettirecek tek vasıta onun kültür ve tek-

nik kuvvetidir. O da sizin ehliyet elleri

nizdedir. En iyi dileklerimiz ve her su

rede yardımcı olmak arzularımız daima 

sizlerle beraberdir. Sizi bu duygularla 
seJimJıyoruz.> 

Bundan sonra reisicümhur ve bayan 

lnönü misafirlerini hazırlanmı~ olan bü-

feye bizzat divet buyurarak her birini .. 

ayrı ayrı izaz etmişler ve memleketin 

muhtelif köşelerinden gelen maarif men
suplarile bir çok maarif mevzulan üze .. 

rinde görüşmüşlerdir. 
Davetliler bu yüksek samimi hava içe

risinde geç vakte kadar kaldıktan sonra 

köşkten ayrılm~lardır. 

Mogol Sovyet kuvvetleri 
Japon - Manço kuvvetlerine karşı 

parlak neticeler elde etmiştir 
Moskova, 27 (A.A) - Tas ajansı bil- heleri de vukua gelmiştir. da hava kuvvetleri tahşit etmiş olduğu 

diriyor : 23 temmuz bava çarpışmalarında Ja- haberlerini teyit eylemektedir. 
Mogol halk cümhuriyetinin Sovyet pon tayyare kuvvetleri, 15 avcı tayya- 24 ve 25 temmuz tarihlerinde de hava 

l.fogoJ kuvvetleri genel kurmayının ma- resi, iki bombardıman tayyaresi, iki ke- çarpışmaları olmuştur. Bu çarpışmalar, 
lGrnatına göre, 23 temmuzdan 25 tem- şif tayyaresi, ve Japon topçusunun ate- evvela küçük avcı tayyareleri grupları • 
trıuza kadar geçen üçn gün zarfında Ja- şini tanzim eden bir balon kaybetmiş- arasında başlamış, bilahare ekseriyetle 
Jlon. - Mançu kuvvetleri, Kallon - Göl l dir B · d be M 1 büyük hava muharebeleri inkişaf et-
ile'-~~~. k sahilin" d ki M 1 So er . u çarpışma an sonra ş ogo . tir 

"cının şar e ogo - v- S . h d d"" mış -
l'et zil . . ld k .. b" ovyet tayyaresı, ava mey anına on- 24 h uh b 1 . d J mev erını e e etme uzcre ır temmuz ava rn are e crın e a-
Çok defa hücuma geçmişler ise de bu memiştir. . ponlar 34 avcı tayyaresi, iki bombardı-
teşebbüslerin hepsi püskürtülmüş ve 23 temmuzda, Japon hafif bombardı- man tayyaresi ve bir balon kaybetmiş
JaPon - Mançu lotalanna büyük zayiat man tayyare filosu kumandanı Albay tir. Bugün dokuz Sovyet - Mogol tay
~rdirilmiştir. Sovyet - Mogol kuvvet- Kovaronun tayyaresi düşürülmüş ve yaresi geri dönmemiştir. 
len, Kalkın - Göl nehrinin şark sahilin- kendisi esir edilmiştir. Albay Kovaro- 25 temmuza muharebelerinde de 19 
deki eski mevzilerini muhafaza etmekte- nun ifadeleri, Japonların askeri hareki\- Japon tayyaresi ve bir balon düşürül
dir. tın vukubulduğu .sahaya, Çangçung, müştür. 25 temmuzda üslerine dönmiyen 

Bugünler zai-fuida, kara muharebele- Harbin, Szepingkai, Hailai v daha sa-/ Mogol - Soyyet tayyarelerinin adedi al
rlnden başka, müteaddit hava muhare- ir mıntakalardan !(elen mühim mikdnr-. tıdır .. 

Sovyet - Japon inhisarlar 

Acaba ne zaman 
fıurtulacafılar? 

«Kamyon azmanı» adını 
verdiğimiz otobüsler yüzün
den l:z:mir halkının çektiği sı
kıntıları unutmadık. Bu mev
zua karşı açtığımız şiddetli 
mücadeleyi de okuyucuları
mız unutmamışlardır. Çok 
şükür, l:z:mir içinde bulunan 
halkımızın büyük bir ekseri
yeti bu ıstırap verici nakil va
aıtalarından kurtuldular. 
Şimdi dünyanın en temiz ve 

en modern otobüslerinde hu
zurla işlerinin bafına gidip 
gelebiliyorlar. 
Fakat lzmirin civarında otu· 

ranların yani evleri Buca, 
Burnava, Bayraklı ve Turan 
semtlerinde olanların bu 
kamyon azman/arından çek
tikleri ıstırap ölçüsüzdür. 
Belediye otobüsleri gelince, 

otobüse benzer arabaların en 
sağlamları, en eyileri lstan
bula nakledildi. Ne kadar 
çürük, kötü, daha açık tabir
le hurda arabalar varsa on
lar da burada kalarak Buca, 
Burnava ve Karşıyaka istika· 
metinde çalışmalarına devam 
ettiler. Ve hala da ediyorlar. 
Fakat nasıl? 

Hareket saatleri gayri mu
ayyen. Yollarda sık sık kal
mak muhakkak. Hele liistik 
patlama ve tamirleri hemen 
seferin zaruri bir icabı ışek
linde. 

Bu otobüslerle seyahate çık
mak için mutlaka zaman mef
humuna kıymet vermemek, 
hayat endişesine asla kapıl
mamak lazımdır. Anladığı
mıza göre belediye yollar as
falt olunca kendi otobüs se
ferlerini bu hatlara da teş
mil edecektir. 

Otobüs sahipleri de bu yüz
den makinelerini yenilemek
ten daima kaçmakta mevcut· 
ları ile idareye ~lışmakta
dırlar. 
Bu vaziyete daha fazla mü

samaha etmek bizi yarın çok 
acı vakalarla karfıiaftırabi
lir. 

En halil tabirle de bugün
kü vaziyet bu seferlerle ala
kalı insanlara kıymet verme
mek, onlarla alakadar olma- • 
mak demektir. ----tr--- B A• ize göre belediyemiz bu 

lYIUharebesi hava harbında Sovyetler Vekili lstanbulda mesele ile ciddi bir şekilde 
meşgul olmalıdır. Bu otolfüs-

J 1 it t • • d •• •• •• lstanbul 27 (Hususi) - inhisarlar le- in, hareketleri bir intizama apon arın a ı ayyareS101 UŞUrffiUŞ vekili B. Raif Karadeniz bugün Ege va- alınmalı ve halkın huzurunu 
purile geldi. Bir kaç güne kadar Ankara- • temin edemiyen hurda maki-

~ Moskova, 27 (A.A) - Sovyet - Mogollbalif bombardıman tayyare filolarırun ya avdet edece~tir. neler hareketten menedilme-
11\>etleri kumandanlığı tebliğ ediyor : kumandanı Albay Kovaronun tayyare- ---t:r-- lidir. 
Sovyet - Mogol kuvvetleri 23 - 25 tem- sini yere inmeğe mecbur etmiş ve albay Dem •. r a g-1 m I z ya bu hatlarda muntazam 

7'1z tarihinde Khallin nehriniıi şarlonda esir edilmiştir. • ve temiz seferler temin edilir 

• 

~ııon1arın bir çok taarruzlarını ıardet- . Aşkale ye varmış veya otobüs seferlerine son 
lııi§Ier ve mütecavizleri ağır zayiata uğ- Hongkong, 27 (A.A) - Bır ecnebi verilir. ikinci takdirde oto-
~~şlardır. Halihazırda bu mıntakada- menbadan alınan haberlere göre_ Japon bulunuyor büs seferlerinin kalktığını 
~- bıitün mevzilerine sahlp bulunmakta- takviye lotaatı alelacele Mançurıye sev- E 2 7 (A A) E . E gören devlet demiryolları da 
"<?1- k dllmi . li . d ki bazı J rzurum . - rzıncan • r-

"'1'. e ş ve şıma Çın e apon . Banliyö trenlerini halkın ih-23 zurum hath ray ferşıyah bu akşam Aşka-
l temmuz taTihindeki hava muhare- kuvvetleri de ayni mıntakaya naklolun-

11 
. k . 

28 7 939 
b h tiyacına uygun bir şekle sok· 

:ıer; esnasında Japonlar, avcı tayyare- muştur. eye gOırece tir._ · · cuma ~a- a . .' ma!iı bir vazife bilir. 
'i 2 bo ba dım - 2 . tikşaf Man .d T" . l bazı ecn saat 1 da ferşıyatın Aşk.aleye gehşı bu· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , m r an tayyaresı , ıs çurı en ıençıne ge en e- .. . . . . 
t;ı,, .. ar · b" b" d bar k• tı "d bil · il d · b lotaatın naklini" muhik yuk merasımle tesıd edılecektır. Aşka-
"~ esı ır ve ır e e a ı are erın a esı u J ·ı 

e.len bir hava gemisi kaybetmişlerdir .. göstermektedir. Bu ecnebiler harici Mo- leliler Cümhuriyetin bu güzel eserini göz- ngı tere 
~~~erle Mogollar beş tayyare kay- golistan hududunda Khlha nehri boyun- leril~ gördüklerinden bayram oüruru için- v l b . 'k 
'"Ili.şıerdir. ca yapılmış olan muharebeler çok ciddi dedırler.. ı ugos av yaya ır mı 

d 24 Ve 25 tarihinde ç~k mühlın müca- olmuştur. Ayni zevat Harbinin bütün • tar harp kredisi veriyor 
,eıeıe, olmuştur. 24 temmuz tarihinde asker! hastanelerinin yaralı askerlerle M a ıe ste Karo/ / s-
~ııonıar 34 avcı tayyaresi, iki bombar- dolu bulunduğunu ve battA bazı mek- , - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
~ tayyaresi, bir hava gemisi kay- tepleri dispanser haline getirmek mec- tanbul sularında eden müzakereler hakkıtıda pazartesi 
~ lıtıişlerdir. Sovyetlerle Mogo_llar _ise buriyetinin basıl olmuş olduğunu beyan __ 

1 
günü Avam kamarasında yeni beyanat-

lllnız dokuz tayyare kaybetmişlerdir. etmektedirler. ıc1 -1-AHİFE ta bulunacaktır Kab" ı tim d b 

~
25 temmuzda 19 Japon tayyaresi dil- Şimali Çindeki Japon kuvvetleri umu- -1BtanAŞbTulAR2A7 Fl(Hl N_C) SRo DE - dan önce ı. •• -

1
· . met hçakkınaınd a ~-

.. . . . . h s , ususı - manya ve- .t..1d.J'lC sıyase a mu
eıı.. uş ve hır hava geınısmde yan~ın 1 ~, kumand'."'1 gene~al Sugıyamanın a- liabdı prens Mişel Mihail, bu sabah zake-reler yapılacaktır. 
~;-""'lrnıştır. Sovyetlerle Mogollar ıse rıcı Mogolistandaki harekatı idareye S 1 ks _ 

1 
hr" . imi Londra 27 (ÖR) A k 

"'tı ta - . 1 . . . . emp on e presıy e şe unıze ge ş- , . - vam amara-
Yyare kaybetmişlerdir. memur edlleceği ve yerme harbıye na- ltir p . ah _ h ___ , b" ahl t sında sualler ar d h l üh"" 23 te ihin" d ki uh b d B İ kinin" tiril" •• .. 1 · rensın sey ati us...... ır m ye sa ın e usus m ur 

~ ınmuz tar e m are e e 
1 
zırı . taga ge ecegı soy en- ta dı" . . _ ılmam Lordu sır· Co H d if üd """l' t . . şı gı ıçın merasun yap ıştır. n en erson pas m a-

~ - Mogol tayyarelerı Japonların mektedir. Veliahdı istasyonda şehir namına vali faa servisinin harp mevcudunun şimdl 
't U C L A Basvekilin İstanbulda Dr. Lütfü Kırdar, Romanya sefiri, Ro- tamam olduğunu söylemiştir. Bu mev-
~.... . . -. ı . - . manya konsolosu, Romanya sefareti ve cudun hfila baki kalan bazı boşlukları 
tfu·İa"nJerı ayı~ .. .. . zıyaretıerı konsolosluğu erkaru karşılamıştır .. Veli- çok ehemmiyetsizdir. Esasen gönüllü 

bıı ...,: 2? (A.A) - Vilayet tut.ünlerı İstanbul, 27 (A.A) - Başvekil Dr. aht doğruca Romanya sefarethanesine kaydı haftada 21 bin kişi olarak devam 
d•rece~edlg~_r yıllara kıyas edll~~yec~k Refik Saydam bugün saat 11 de Darüş- gitmiştir. etmektedir. . 
ll"ivün musaıttir. H~va~ar :U~enn şefakayı ziyaret etmiş ve müesseseye Veliaht, Türkiye hududuna girdiği da- Londra, 27 (Ö.R) - B. Çemberlayn 
"" emasına çok musaıt gıtmış ve k'k d . "b k dl . .. il l ' -ent t tilin.in" · h ftas ""llslah..- . . . .. .. . . kızlara mahsus bir kısım ilavesi için la- ı a an ıti aren en sıne goster en par um o a yarırun a ına 
için ıll~rın de ıyı tutun yetıştirmek zım gelen proı·eıerin hazırlanması hak- iyı" kabule teşekkür etmiştir. başlıyacağını ve hüküınetin talebi üze-
b Çok ıt ·· t · im d 1 il iitUıı v· ına gos. ermış o ası o ayıs ~ kında direktifler vermiştir.. Başvekil Romanya sefarethanesinde bir müd- rine reisin meclisi vaktinden evvel top-
-ltı lll.iJ ilaye~ ıçınde. bu ~~ne rekoltesı Darüşşefakada bir saat kadar kalmıştır. det istirahat eden prens Mişel sefaretha- lamak için mutat salil.hiyetini istimal 

l:lu t·Yo_n kilo tahmın ediliyor.. -*- neden çıkmış Bebeğe kadar giderek bir edebileceğini söylemiştir. Muhalefet re· 
~İiıd Ulunlerin yüzde yetmişi Amerika, · ti ' tır isi B. Grinvood Avrupa vaziyetinin ve-
tııl§/ ot~u Alman partisi olarak yetiş- İspanyol mültecileri ge~nd;aa~~ö.R) - Hususi yatiyle bir hameti sebebiyle parlfunento tatilinin 

ır. liıç b. b 1 k k G d t 1J l d ltıı0 .. .. ır asta 1 yo tur.. eçen al1 e e aş a ı.. tenezzüh gezisi yapmakta olan kral Ka- uzun olmamasını talep etmiş ve B. Çem-
333 btut~ mahsulünden halen mevcut Bayonne, 27 (A.A) - 150 İspanyol rol Istanbula vasıl olmuştur. Ziyaret hu- berlayn demiştir ki : 

--.\~;.~~~ vardır. Bask mültecisi, dün akşam Bordoya susi olmakla beraber, Türkiye başvekil Bu kararı ittihaz edebilecek vaziyette 
·~ • UMTAZ sevkedllmiştir. Buradan Venezuellaya ı ve hariciye nazırının hükümdarı ziyaret değilim. Parlfunentoyu ihtiyaç halinde 
lsıa lllir deiterdara oldu hareket eden bir vapura bineceklerdir. 1 edecekleri ve kendisiyle muhaverede toplamak salahiyeti bükümete aittir. Hiç 

~t nbuJ, 27 (Telefonla) - İstanbul Diğer taraftan 500 kadar mülteci de bulunacakları tahmin edlliyor. Kral Ka- bir vnde girişmemekle beraber şunu söy-
' . ;: servetler vergisi müdürü Müm- İspanyaya dönmek istediklerinden Hen- rol Istanbulda iki gün kalacaktır. Veli- liyebilirim : Hükümet harici siyasetine 

rhar, İzmir defterdarlığına tayin daye" enternasyonal köprüsünden İspan-1 abd Prens Mişel de Venedlkten lstanbu- yeni bir istikamet vermek istediği tak-
yaya geçmişlerdir. l la vasıl olmll§tur. dirde, meclis içtimaa davet edilecektir. 

General Hutzingerin beyanatı 

Türk ordusu her bakım 
dan mükemmeldir 

Istanbul 27 (Telefonla) - Akşam saat 10 5 te Parise hareket eden gener 
Hudzinger istasyonda şu beyanatta bulunm~ştur: 

- Ankaradaki temaslarımdan fevkalade memnun olarak ve güzd intiba 
!arla_ n_ıemleketime dönüyorum. Türk askeri erkaru ile yaptığımız görüşme
le_:, iki memleket arasında mevcud bağları bir kat daha takviye etmiştir. 
Türk ordusunu her bakundan mükemmel ve bütün tasavvurların fevkinde 
olarak asri surette organize edilmiş buldum. Çok memnun kaldığımı tekrar 
tekrar söylemek isterim. 

Generale refakat eden hava ataşesi de ordumuz hakkında hayranlığını be
yan ettikten sonra demiştir ki: 

_ Bir asker hayranlık ifade ederse artık bu kanaatimin ne kadar derin 
olduğunu takdir edebilirsiniz. 

Başvekil dün Darüşşe-
f akayı ziyaret etti 

Istanbul 27 (Hususi) - Başvekil Dr. Refik Saydam bugün saat on bire 
doğru Darüşşafakayı ziyaret etti. Mektepte bir saat kadar kalarak izahat al
dı. Talebenin hatırını sordu. Memnun kalarak mektepten ayrıldı. 

Maarif Şurası çalışma-
larına devam ediyor 

Ankara 27 (A.A) - Maarif şurası çalışmaları: 11 inci gün. 
Maarif şfuası umumi heyeti 27-7-939 Perşembe günü saat 10 da Maarif 

vekili B. Hasan Ali Yücelin riyasetinde toplanarak tedrisatın gün ve sene 
içindeki zamanlarının tayini, yeniden orta öğretim okulları çalışmasında göz 
önünde tutulacak esaslar, Lise, orta okul ve ilk öğretim okulları sınav tali
matnameleri üzerinde müzakerelerde bulunmuş ve bu raporlarla talimatna
meleri kabul etmiştir. 
Yarın saat 10 da toplanmak üzere 14 de celseye nihayet verilmiştir. 

Belgrad elçimiz hakkında Yugos-
lav matbuatının güzel yazıları 

Belgrad 27 (A.A) - Türkiyenin Belgrad sefiri olup Moskova büyük elçi
liğine tayin edilmiş olan B. Ali Haydar Aktayın yakında Belgraddan hare
ket edeceğini mevzuubahseden Samouprava gazetesi diyor ki: 

Aktay memleketini 1928 tarihindenberi temsil etmiştir. Ve bizim payitah
tımıza muvasalatinden itibaren Türkiye ile Yugoslavya arasında dostane 
münasebetler tesisine sarfı mesai eylemiştir. 

Bu gazete netice olarak diyor ki: 
Milletimize karşı büyük bir muhabbet göstererek aramızda çalışmış olan 

Türkiyenin sevimli devlet adamı ve diplomatı bugünlerde payitahtınuzdan 
ayrılacaktır. O burada, adetleri pek çok samimi dostlar bırakıyor, 

4 Ağustos şenlikleri 

Yunanistan bu bayram 
için hazırlık yapıyor 

Atina 27 (A.A) - Atina ajansı bildiriyor: 
4 Ağustos bayramı hazırlıkları münasebetiyle, gazeteler, memleketin son 

seneler zarfındaki inkişafını gösteren müteaddit istatistikler neşretmektedir. 
Bu istatistiklere göre, 4 Ağustos 1936 tarihindenberi Yunanistanın endüstri 
istihsalatı 700 milyon drahmiye çıkmış ve halen istihlfilcin yüzde 78,44 ünü 
karşılamıştır. Yine o tarihten itibaren işlenen cürüm miktarında da yüzde 
57 bir tenezzül vardır. 

4 Ağustos bayramına iştirak için vilayetlerden milli elbiselerini !abis ola· 
rak iki bin kişilik bir grup beklenmektedir_ 
Atinanın dekorasyonu işine şimdiden başlanmıştır. Kanunuesasi ve Mu

hadenet meydanları ile stadyum caddesinin ve bu caddeye yakın sokakların 
tezyinab bilhassa parlak olacaktır. Tezyinat işine bütün bankalar, sigorta 
şirketleri, büyük mağazalar ve saire de iştirk eylemektedir. 

Pariste Rus generalını öldürenler 
müebbet kürcge mahkum oldu 

Paris 27 (A.A) - Seine eyaleti cinayet mahkemesi, 1937 Eylülünde sabık 
Rus muharipleri cemiyetinin reisi general Miller'i yok etmekten suçlu gene
ral Skoblini gıyaben, milebbed küreğe mahk()m etmiştir. 

Hatırlardadır ki general Skoblinin karısı Plevitzkaya ismi ile meşhur ba
yan Skoblin, aynı işte suç ortağı olmak sebebinden 1938 Kfuıunuevvelinde 
20 sene küreğe mahk()m edllmişti. 

Büyük harbın baslangıcı Alman-
yada Milli bayram ılan edildi 

Berlin 27 (Ö.R) - Büyük harbın başladığı tarihin 25 inci yıldönümü olan 
12 Ağustos ve Tanenberg muahrebesinin 25 ru:i yıldönümü olan 27 Ağustos 
Führer tarafından milll bayram olarak ilan edilmiştir. Bu münasebetle 12 
Ağustosta askerlere 1914 yılının tarih! hadiseleri hakkında konferanslar ve
rilecek, asker! binalar donatılacaktır. 12 Ağustos akşamı bütün garnizonlar
da fener alayları yapılacaktır. 27 Ağustosta şarki Prüsyada Tanenberg mu
harebesini anmak için parlak merasim olacaktır. 

Holanda kabineşi akalliyette kaldı 
Lfilıey 27 (ö.R) - Doktor Kolijnin yeni kabinesi ikinci mecliste ekalliyet

te kalmıştır. Liberal partisi lideri tarafından kabinenin teşekkül , tarzının 
umumi menafie mugayir olduğu hakkında verilen hi r t.~ krir sosyalıstlerın de 
iştirakiyle 278 reye karş ı 55 reyle kabul edilmiştir. Kabinenin ne vaziyet ala
cağı henüz malum değildir. 

Yunan Kralı Atina elçimize 
verdiler F oloğraflarını 

Atina 27 (A.A) - Atina ajansı bildiriyor: 
Türkiye orta elçisi tl'naydın geçen Cumartesi günü Krala veda etmek üze· 

re Makedonya vapuriyle Korfoya gi tmişti . Elçi vapurda halkın sempati te
zahürlerine vesile olmuş ve kaptan kendisinin şerefine b ir suvare tertip ede
rek vapuru Türk ve Yunan bayraklariyle donatmıştır. 

Pazartesi günü, elçi, Kral tarafından uzun müddet kabul edilmiş ve Kral 
kendisine bir fotografını vermiştir. 

Korfo belediye reisi sefir şerefine bir ziyafet vermiştir. Sefirin Korfoya 
hareketinden önce veliahd kendisini ve bayan tl'naydını öğle yemeğine dao 
vet etmiştir. 
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Haşmetlô Aşk Hazretleri 
hastalık 
-~-

YAZAN: Dr. G. A. 

Eaki İmparatorluk devrinde lstanbul
da töhret almış izzet paşalar çok oldu
ğundan hangisi olduğunu bilmiyorum 
ama, firenkler arasında meşhur bir izzet 

paıa vardı. Bu paşa F ranoa kralı Loub 
Philippe zamanında lstanbuldan Parise 
ııider. Orada bir gün büyük caddelerde 
ııezerken dıvarda bir hayat sigortam tir· 
ketinin kOCJlalan ili.ru ııözüno çarpar. p .. 

-79- Dünyalar aleminde iki köy genci ara
sında cereyan eden aşkı anlatıyordu 

- Evet... işte bizim Adetimiz böyle- gülünç olduğunu sizinle birlikte ben de 
jlic .•• •Metin bir oeciyeye malik olan ve 

.. uyük """ahlar yetiftiren lngilizler dün
ıranın het tarafında. kendi evlerinde bu
lunduldannı göoterecek bir tarzda hare
l<et ederler ... 

Siz F ranoızlara gelince, yaptıltlannız 

J>mm hareketimize ı.mamile zıd ve ay
kırıdır .. önünüze çıkan ilk otelde kalma· 
ia ra..z1 olursunuz .. Ve geceyi pis bir ya· 

talcta geçirmek oizdo hiç bir iotikrah hiui 
~viid etmez.. Hiç bir weyden ıüphelen
_.eı:oiniz .. Ve bu arada astl hakikati sez
Sneğe de muvaffak olamazaınız. .. 

Acaba ne gibi bir halcikati anlatmak 
istiyor) ••• Adam sende.. . Bir takım ıüp
helere diifürerek beni zehirlemek iatiyor .. 
Bu '6zlere ula ehemmiyet vermemeli
yim. •• Onun bu taarruzunu da önlemek 
Uzmıı 

- Biz, ihtimal ki böyleyiz. .• Diye ce
vap verdim ... Fak.at bu muameleden her 

iki taraf da müıee.air olmaz ... Miaafirler 
otel sahibine, yattıkları yatağın Ücretini 

de.rhal tesviye ederler ... Ortada bir ihti
laf ..... ileoi kalma:ı:.. Böyle yapılması mı, 
,oba. miaafirlerin kabul olunduktan 
evde hane aalıibinin hukukuna taarruz 
ederek m""kiini :r.apta kalkıf111aları ve 
7ap1lan iyiliğe nankörlükle mukabele 
ednmesi mi doğrudur>.. Si:ı: oloanız, ne 
euretle hareket edıerdiniz) .. 

Elleri, öfkesinin arttığını ihsaı eden 

bir yazİyette titremekte devam ediyor• 
C1u •.•. Artık asi.biyeli en buhranlı bir de· 
receye girmiş bulunuyordu... Yanakla· 
rında kalan en son kırmızılıklarda kay• 
boldu... Ben bu halde düşüp bayılma
tımı bekliyordum ... Fakat hayır ... Ken
O!ini tuttu. •• Ah, bu lngi!izler çok ıoğuk
lı:anlı oluyorlar ... 

Bu vaziyetten endifeye dütcn Ledi 
F alkl•nd artık müdahale etmek :ı:ama· 

nmın geldiğini görerek dedi ki: 

- Mö1Yö Dösevinye... Sizi bugün 
'deta bir Roma kahramanı vaziyetinde 
l>uluyorum. Tıpkı Donlcişot gibi hareket 
ediyorsunuz ... Bu hal, bazı oeyahlarla ev 
•ahipleri arumda yapılan kavgaları an• 
dınyor ... 

Düello edenlerin arasına girildiği va· 
kit, bir kazaya düçar olmamak için fev· 
kalade dikkat etmek lazımdır ... Edit Le· 
dl Fal klanda, ıslık gibi öten bir ıesle der
.. al mukabele etti: 

- Mari. pek doğru .öylediniz.. Fa· 
kat aynı ıeviyeye mensup olmanız lü

zumlu ve lüzwnauz bir zamanda vaki 
olan mildahalelerinizde, ıizi de Marinin 
leybinde bulunmağ.. Te ona tuaftarlık 

yapmaia aevkediyor. 
Donlcitot F ranoada pek marul bir 

phoiyettir ...• Franııu:lar onun hareketleri· 
ni aynen taklit ediyorlar ... Ve değirmen

lere ııaldınp mızraklannı larınaktan derin 
bir zevk duyuyorlar .. Gözle görülmeyen 

bir dütma- •aldırmak F raıwzların her 
zaman tekrarladık.lan bir marifettir ... 

Adam sen de ... Ne çürük, ne zayıf btt 
mukabele ... Ben İte bundan daha ali bir 
cevap verileceğini ümit ediyordum. .• 

- Bu hücum me'Yiıum. caYri mevcut 
bir dü,mana kar,ı yapdJT•, b11 hareketin 

kabul ederim ... Fakat vaziyet acaba böy· 
le mi)... lıte düıman gözönünde duru· 
yor ..• 

Hem biz F ran...Iann büyük bir :ı:afı· Bu sırada öl tim valsi devam edip du-
mu: vardır ... Mesela üzerimize vazife ol• ruyordu. Birden, bulunduğumuz yerde 
mıyan şeylere müdahale etmekten derin bir fevkaladelik oldu. Bir ba~ka gUzel
bir zevk duyanz... likte bir tip, bir §ey, adını ve nevini ifa. 

Ben kendi hesabıma kadınlann ve ço- de edemiyeceğim bir mevcudiyet geldi. 
cuklann ağladığını gördüjiüm vakit, bu Mata Harr! onu büyük bir hüzünle sey
ınanzara karııaında bitaraflığıını muha- rediyordu. Sordum ona: 
fazaya muktedir olamam ... Hatıl ben- - Kim bu Mata Harri? 
den yardım beklenmese bile f. .• - Haşınetl(l aşk hazretleri .. 

_ Evet... Donkiıot hapisanedeki Aşk hazretleri ha .. Dünya insanlarını 
mahkumları da kurtanr.... hercilmerce sevkeden büyük varlık de-

- Bu niçin tuhafınıza gidiyor... Bel- mek buydu. Cidden mağrur bir eda!! 
vardı. Hayret, takdir ve gıpta ile onu ki orada masumlar da vardır .•.. 

_ cŞüpheye diifmekten sakın> ... Bu seyre dalmıştL Genç melekler ona ya
kın bulunarak, onun yüzilnü, gözünü 

manada meşhur bir Fransız darbımeseli 
öperek ondan biraz his dileniyormu~ gi

olaca..lc zannederim .. 
biydiler. Işte bu sırada idi ki tekrar 

- Bu darbımeoelin doğrusu ıöyledir: ölüm meleğini yanımda buldum. Yaru-
cŞüphe ıeni tenvir eder> .. işte §Üphe be- ma yaklaştı ve aşk hazretlerini bana ta
ni tenvir etti... Ve ortalığa yayılan ıtık 

nıttı. 
sayesinde hangi tarafın masum ve hima· Titredim.... 
yeye muh!Bç olduğunu ve hangi tarafın Adeta, ona bir tevehhii§ eyledim .. 
da nefretle karşılanması •e cezaya çup· Bütün insanlan çenberinden geçiren 
tınlmuı )hımgeldiğini kafi bir vuzuh- ila!ıl kudret, ulQhiyete kadar uzanan ye
la ı.yin etmiş bulunuyorum.. nilmez enerjilerin menbaı bu muydu? .. 

- Evet.. ltık ortalığı aydmlabr .. Fa· Fakat onunla nasıl konuşacak, kendisine 
kat, çok vakıt bu •tık gözleri kamaşbn- neler soracaktım .. 
rak insanı hataya düçu eder ..• Gözlerin Ölüm meleği imdadıma yetişti : 
kamafmasını menetmek için her halde - Dostum aşk, dedi. Bizim arkadaşı 

ta hayat •iııortasını, iPUarılan ölUmden 
değil mi? !bana musallat oldular. İnsanda ilk ~k, daima koruyacak bir vasıta nnuak be-

- Hakkınız var.. pek catip bir şey oldu. Size bunu da an- k d. · · · t · · men en ıeını ııgor a ettanr. 
- Ben yakın zamana kadar dünyala- latabilirim.. A · · 

. .. . • . radan hır zaman ııeçtıkton ıonra pa• 
rın üstunde gerdigım kanatlarımla ilde- Bir gün bir köy kızı, tenhada bir de- •• ı: b. h 1 • 1 A~ h 

. • . .. . fa at""' ır aıı. ıea tutu ur. ııool e-
ta uçan kuşlara benzıyor, rastladıgım Ukanlı gorıiyor .. Delikanlı, her şeyden h k. • _ ,_ • d 
f• · · benli·· üf· d k bihabe b. k k 1 men e ım çaııırm.,.. ut erse e paea ı 
arunın gıne n uz e ere onu ya r, ır yamaçta oturara ava ını Hi k . . b h • 

bedbaht, ah t ta t eli d im ğ ı. •• ı. - ç mera etmeyınız. en ayııt BI• y u mesu e yor wn. ça a a ~yor •. 
- Bir sual, dedim .. Size tek bir sua- Dekor mükemmeldi.. Ceruıet kadar ııortaoına ynılıyıın, hiç bir hastalık beni 

Jim var .. Siz, hakikaten buyurduğunuz güzel bir koruluk, bir az ötede uzanıp öldüremez .. diye hekimin ıelmeoine ma• 
gibi mesut ettiniz mi .. Hiç kimse, siz.. gidiyor. Genç köy kızı, bu manzaraya ni olur. Nihayet, ailesi hutanın ıözünÜ 
den mesut bir netice alabildi mi? alışlandır ve yıllardan beri bu güzel ta- dinlemiyerek hekim getirirler ve huta• 

- Bir, fakat şık bir sual.. Siz gayet biat dekoru içinde mesut olmu§tur. ya o vaktin tedavi uaulüne göre bol bol 
zekisiniz .. Arkadaş.. Benim vücudum, Genç kız, delikanlıyı görüyor ve genç kay illçlon içirirler, ondan birçok kan 
Iugat kitaplarında saadet kelimesiyle erkek, genç kızı görüyor.. alırlar ve luet pafanın ölümden kurtul-
ifade olunur. Hakikatte ise aşk ve saa- O zamana kadar insan dediğimiz mah- ma11nı bu tedavi uaulüne affederler .• 
det bir araya gelememiştir. lı'.lk, yan hayvan, yan insan gibi bir Halbuki onu kurtaran kay ilAçlariyle kan 

- Garip... şeydi .. Huzuzatı clmıaniden anlamazdı.. almak delil, kendioinin huı.lıfa karfl 
- Garabet bende değil, insanlarda- Aşkın vücudunu ilk keşfeden köy kızı, mukavemeti olduğunu ıimdi biliyorıa. 

dır .. Rahatça oturup duracakları yerde aklından bir çok şeytanetler geçiriyor.. Ona - kan almıya ve kay ilô.çlanna rai• 
nelere kalkışıyorlar. Ben, semalar file- Delikanlının yanına gidiyor, onu iltifat- men - o kadar mukavemet kudreti ve-
mindeki altın tahtımda, milnzevt bir lara boğuyor.. ren de ıüph .. iz kendisinin ölmiyeceğine 
hayat sürerken, tahminen 22 asır evvel •• BİrMEDİ •• kanaat getirmesi olmasıydı. 

lngiliz- Japon müzakere
leri Sci toplantıyı yaptı 

Daha sonra paşa lstanbulda bir gün 
kayıkla Ooküdara geçerken bindiği kayı
ğın içerhıine denizden bir lüfer balığı '1Ç .. 

rar. Bu eefer, izzet pa~a kendisinin hayat 

ıigorta!lllta yuılı bulunduğunu unuı.ralc: 

- Bu, benim pek yakında ölümiiıne 
llunett!r ..• 

bir alet. kuvvetli bir güzellilc kullanılma· üzmene kat'iyyen mllıaade edemem. Sa-
sı lazımdır. na bazı şeyler soracak, cevaplarını isti- Londra 2 7 ( ö.R - Hongkong •a· malannı yapmlflardır. Müzakereler saat 

- Fakat gönnek haasası gayet kuv- yecektir. Sorulan her suale cevap ver- lisi bu müstemlekeniıı teırii konıeyinde 110,30 dan 11,30 a kadar oUrmllı ve saat 

vetli bazı gözlerin bulunduğunu da inkar mek vazifendir. Anlıyorsu:ı değil mi? beyanatta bulunar:ık demiştir ki: Tok· 15 de devam etmiştir. Dört azalı mahdut 
edebilir mi.iniz).. _ Emir, ölüm meleğinindir .. Sorulan yo müzakerelerinin lngilterenin Çinde ta• komite de sabah toplal\IUlfbr. Ajanı Do

Bunlar da yanlıt görebilir.. Binaena· ber suale, kabil olan cevapları verece- kip ettiği siyasetin son bulduğuna deli- meinin istihbaratına göre en .,.,..]1 nokta-

Diyerek hemen tekrar lıtanbula dlSner. 
O gUrılerde Blece~ni blltlin ahbaplanna 
haber verir, kendilerini cenaze törenine 

davet eder, töreni bütün tafsnatly(e ter· 
tip eder ve üç gün ıonra ateşli bir has
talığın verdiği tiddetli bir heyecan içinde 
ı:erçekten göçer. 

leyh size de gözlük kullanmanızı tavsiye ğim.. !et ettiği hakkında çıkarılan pyialar ka- farda, bilha11a Tiyençinde sulh ve ıükQ-
Öltim meleği bizi yalnız bıraktı. Şim- tiyen esassızdır, Hongkongun her hal ve nun muhafaza1tna memur irtibat zabitle

d aşk meleği ile karşı karşıya veya yan karda müdafaa edileceii muhakkaktır. rinin ı.yini huouııunda itilaf hAoıl olmut -
yanayım .. Onun mevcudiyeti bana tuhaf Bu müdafaa şimdiden temin edilmiştir. tur. Bununla beraber, lngiliz imtiyazlı 
bir çekinme veriyor ve ürkütüyordu.. Tokyo 2 7 ( ö.R) - Domei ajansına mıntakuında japon aleyhı.n hiuiyat 
Maazallah birden bire gönlüme kayarak göre japon hükümeti Hongkongun kain gösteren bazı Çinli memurların açığa çı
bir oyun yapar diye üzülüp duruyor· olduğu inciler ırmağında oeyrüaelainin kanlmaBl busuoU...ı. bir taluın ihtillflar 
duın . Aşk meleği, tatlı tebessümünü du· yasak edileceğini 15 gün evvelinden ha- bakidir. Katledilen japon zabitinin katil
daklarında gösterdi : ber vermiş bulunmaktadır. Bu yasak ec- lerinin teslimi meseleoi de yeni bir tetkiki 

ederim. 
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Almanya 
---~---

Danzig için 
harbe S!İrerse 

-ı:;..-

- Fam arkadaş, dedi .. Ölüm meleği nebi gemileri gibi japon gemilerine de zaruri kılmaktadır. Fakat her iki delegas
size epeyce kıymet veriyor .. Yoksa ba- tatbik edilecektir. yon Tiyençinde nizam ve sükunun muha· 
şınızdan bir aşk mı geçti? 1 Tokyo 27 (ö.R) - lngiliz ve japon fazası hususunda ı.m bir itilafın tabak-

- Şüphesiz majeste aşk.. Ben de sev- mümessilleri bugün beşinci umumi içti- kuk etmesine çalışıyorlar. 
dim .. Benim de gönlilm silıirleyici bir 
aşkın ateşleriyle çırpınıp durdu.. Fakat 
siz bana kendinizden bahsediniz.. Kim-ltalya 

Müttenkinin yanı ba· 
şında yer alarak 
Akdenizden kuş 

siniz, nesiniz, hüviyet ve kıymetiniz 

nedir?. 
Gülümsedi tekrar aşk cenapları an

lattı : 
açurtnuyacaknuşımş.. - Ben mi, dedi .. Bir hiç veya büyük 
Roma, 27 (A.A) - Virginlo Gay- bir şeyim.. Vücudumla ademi vücudum 

da, Giornale d'İtalia gazetesinde, bir MaSUldaki fark, varlıkla yokluk arasın
yabancı gazetenin Daıızig için İtal- daki farktan bafka bir şey değildir. 
yanın harbe girmiyeceği hakkında - Anlıyamadını, dedim .• 
verdiği bir habere cevap olarak fÖY· - Anlatayım, dedi ve anlattı : 
le demektedir : - Ben, fAnl dünyalar Metninin, me· 
- •Tasrih edeUm ki Almanyayı ve lelder fasilesinden tefrik ve tavzif edil

İtalyayı çenbcr altına alınak istiyen miş bir elçisiyim.. Araştırmalar yapmak 
devletler, Almanyayı Danzig için ve ve ahretler IUeminde a§kın vücudunu 
yahut her hangi diğer bir mesele incelemek üzere, vazifeten buraya cel
için harbe mecbur ederlerse, İtalya, bolundum .. tık işim, Mata Hari ile Ma· 
ilk günden itibaren müttefikinin ya- dam Doktoru birbiriyle evlendinnek ol
nı başında yer alacak ve eğer İngiliz muştur. 
tayyareleri ve gemileri Akdeniz.i Kill olan insan cihazlan içinde yar· 
geçmeğe !calkıpr iae ltalyan tayyare dımcı bir cihaz olan varlığını, ihmal edi
ve gemileri ili! ~· leıniyecek bir kudret ve kıymettir, öyle 

Polonya Danzig statü
iki nota verdi •• su ne 

Varşova 27 (ö.R) - Leh gıızeteleri aralarında bir çok S.A. ve S.S. kıtaları 
mensupları olan 300 kişin.in Danzigde son günlerde tevkif edildiğini bildiri
yorlar. Hapishaneler •lyut mahpuslarla doludur. 

Varşova 27 (Ö.R) - Polonya hükümeti Darızig senatosuna iki nota ver
miştir. Birinci nota bir Leh hudud zabitinin öldilrülmesiyle neticelenen hu
dud bAdisesi hakkında vakanın nastl cereyan ettiğini ve akabinde yapılan 
tahkikat neticelerini kaydetmekte, suçluların mqru müdafaa vaziyetinde 
olduklarını reddederek şiddetle tecziyelerini talep eylemektedir. 

!kinci nota 24 Temmuzda serbest şehir senatosunun yaptığı bir teşebbüse 
cevaptır. Bunda, Alınanların iddiasına göre, hudutta bir yaylım ateşten bahs
edilmektedir. Leh notası böyle bir hadise olmadığını ve yaylım ateşin belkl 
de Danzigli milillerle kendi hudut muhafızları arasında cereyan ettiğini biJ.. 
dirmekte ve aslı olnuyan bir hadise hakkında senatonun !e!ebbil.lte bulun
masını Danzigde hüküm süren asabiyete atfetmektedir. 

Var§Ova 27 (Ö.R) - Danzigde tevkif edilen Polonyalı bir şimendüfer me
muru serbest şehire girmesi yasak. edilen Leh gazetelerini okuduğu için üç 
ay hapse mahkfun edilmi.~tlr. ; 
Varşova 27 (ö.R) - Danzig senatosu yahudilerin elinde bulunan bütün 

müesseseleri müsadere hakkını veren bir emirname neşretmiştir. Bu emir
name Polonyalı yahudilere de tatbik edilmektedir. 

izzet paıanınkinden daha yakı.n ve ge• 
ne pek meşhur bir misal. Pario bp fakül• 
tesini.D mevhur anatomi profesörü Paul 
Parrieryİ ııörmemiı olanlu bile kou• 
man on ciltlik kitabından dolayı pek iYİ 
tamrlar. Bu profesör zamanın kudretli 
operatörlerinden biri idi. O zamanda 
Fransa b.,.vekili Waldek • Rolll8ean ka• 
raciğer kanserine tutulduğu vakit onu 

tedavi etmifti. Başvekil bu hastalıktan 

kurtulduktan sonra operatör do ke:ndisi" 
nin ayni hastalığa tutulacağını düşüne 

düşüne o da bir az uman eonra karacl" 
~er lcanserinden gitti. 

Kuruntudan gelen huı.lıklardan bit' 
rada en ağır iki misalini gösterdim. OahJ. 
lıafiAerinden yüı:lercesi, binlercesi vardır. 
Hemen herkes bir kaç tane kuruntu h .... 
tas1 tanır. 

Yakın vakte gelinceye kadar <telkin• 
eseri derler ve telkin tesiriyle nasıl har 
talık gelebileceğini izah ebneğe (Uzu.O' 

görmeden geçerlerdi. Telkin yerine ııllr<' 

de hastalığı ııeçirir. o kadar. 
Şimdi bunların da sebeb< anlaşılmaia 

batlamıştır. Hep hormonların tesiri. Got'"' 
çekten korku ilk.in beyine oradan hor• 
m1>nlara tesir ederek türlü türlü arızal-1'• 
rahatsızlıklar. hastalıklara ıehep oldu~ 
gjbi, hastalık korkuıunun tahayyülü y•• 
hut haotalık korkuau d.a aynı tesirleri 1•' 

k h 1 · ı ·· ı·· ... ,ıa para ormon ar vasıtasıy et tur u """"' 
hastalıklar meydana getirirler. 

EHRAZAD men babasının aYakle.rına kapanarak 

lnsilcilia ile eYlendikten 80M& baıkasile 

evlenmiyeeeiine ve lnoilciliae daima ı.t• 
lılıkla muamele edeceğine bin kerre ye• 
minler etmif. Ellazd da izin vermiı. iki 
genç o gece gelin -güvey olmutlar. O ge· 
ceden bir sene sonraya kadar konakta 

- Elfaz;] teslim ~uh edince konaktan 

ııöklere doiru bi.r vaveylA yükoelmiı 
Şehirde Hakan oğlu Elfaztlın öldüğü du
yulmuş. Çocuklar bile bu iyi yürekli ve· 
:ı:ir için gözyaşları dökmiifler. Ali Nured
din o koca kederi arasında kalkıp baba. 
unın cenaze merasimi hazulıklartnl bi
tinnif. Vezir vüzenı., paşalar, ağalar hep 
Elfuılın cenazesine gelmi,ler. Gdenlet' 
arasında Elfazılın büyiik. dü~man1 Savi 

oğlu Elmayin de varmış. Şehir halkı ıev
gili vezirin cenazesine koşmuş. 

Ali Nureddin! ikaza liizum görmüş. Bir 
gün huzuruna çıkmıı: 

- Efendim, demiş, gerek babanıza 
gerek size kartı beslediiiim hürmete gü

venerek size bazı şeyler söylemek mec~ 

buriyetini hissettim. Epice zamandanberi 
ıarfiyatınu:ı karşılamak için emlakınızın 
büyük bir luamını satınağa mecbur ol
duk. Eğer bu ziyafetler bundan ıonra da 

Bu marifetleri yapmakta rolleri tiı>'" 
diye kadar anlatılan b-.lıca üç ııuıid• 
vardır. Biri beyııimi.zin içindeki mini ııı~· 
ni ipofiz cuddeoi, biri boynumuıdaki tJ' 

ııa'I• 
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ıun memleketten kaÇJp gitmesi de müm
kundür. Oğlan kızı oeviyor, kız da oila· 
"' seviyor. Artık iki tarafı da birleştire
lim vanınlar mesut olsunlar, demiş. 

Oğlu Nureddini çıldırasıya sevJiği için 

Elfazıl karısının bu sözlerini dinlemeğe 

razı olmuı. Herkes ayrı ayn odalarına 

,ekilip te uyuduktan oonra oğlunun gizli 
gizli konağa dönmesini beklemİ§. Gece 
yansından çok sonra yavaş yavaş kona

iia girerken oğlunu yakalamış, Elfazıl oğ
lunu görür görmez yaptığı kabahati 

hatırlamış. Namuslu babanın gözlerini 

kıp kızıl kan bürümU,. Hemen elile be· 
linde takılı duran kılıncın sapını aramı~. 

Koca.sırun fena niy ~ti ni anlı}·an Elfıuılın 

kar .... bird•nbire üzerine atılarak, Elfazı. 
im kollarını tutmu,. O zaman Ali Nured
din: 

- Babacığım. demiş, meğer jJenin gö~ 

zünde kıymetim ne kadar azm1f. Beni 
yetİJ!irdin: bana can verdin. akıl verdin. 

memnun ve mesut yapmışlar. 
canıma kıyıyorsun> Sultan Mehmet, veziri Elfaııldan bir 

Oğlunun aeeini duyunca Elfaz.ilin göz- cariyre istediğini unutmuş. Fakat öbür ve· 

!erini dolduran yqlan Yaııalr.ianndan ata- zir Elmayin, hııfiyeleri nyeainde El fazı· 
iıya akmııı. oğluna: lın konağında olup bitenlerin hepsini öğ• 

- Oğlum malım ve canım •enin indin- renmif. Yalnız padişah Elfazılı o kadar 
de bu kadar kıymetsiz midir ki, bu kaba~ seviyor ve onun her söylediğine o kadar 

hati işlemekte bir beyis görmedin) diye inanıyormut ki, Elmayin Elfazılı iftira -et-
sormuf. Ali Nureddin: m•kten kork.mu;: 

- Dinle babacığım. diyerek baflamış Aradan bir ıene geçtikten sonra bir 
ve babasınin onu affetmesi için o kadar ııün yezir Elfazıl konağında yaı.rken bir 
acıklı sözlerle ve acıklı ııesle yalvarmış ki, fenalık hiaoetıniş. bayılır gibi olmuş. Der· 
Elfazılın hiddeti geçmiş. ihtiyar adam hal oi!unu çoğırtmıf. Ona oon •ÖZ ola· 
genç oğlumııı göğsüne düşerek. ufak bir .rak: 
çocuk gibi hüngür hüngür ağlamış. Ali - Oğlum, demi9. insan her nefeı vakti 
Nureddin bahasının ellerini öpmÜf. Bu &elince ecel terbetini tadar. Benim dün .. 
euretle baba oğul barışmışlar. yadan göçerken sana vereceiim en bü-

Sabah olmak üzrre iııUş. Elfazil oğ- yük nasihat Allahı.n korkmak ve yapa· 
luna: cai{ın işin ıonunu düşünmektir. Kann 

- Eğer Insilciliae tatlılıkla muamele lnailcilise de fena muamele etme. 
edeceğine, evlendikten sonra başka bir Nureddinin gözleri yaşlarla dolmut. 
kadınla ev lenmiyec.eğine •Öz verirsen bu Vezir git gide zayıflıyan bir ıeıle Kelime.. 

kızı sana vereceğim. demiş. yi şahadet getirdikten eonra, içini derin 

Elfazıl mezarına bırakıldıktan sonra 

bütün halk ağlıya ağlıya evlerine dön
müşler. Ali Nureddin de konaiia çekil
miş, ne yemi§, ne uyumuş, günlerce göz· 

yazları dökerek ah ve vah etmiş. 
Nihayet bir gün, babasının pek c.ıın· 

dan dostu olan adamlardan birisi konağa 
uğrayarak Ali Nureddine bu kadar mü
teessir olmamasını tavsiye etmiş. Bu söz~ 

!er Ali Nuredcline tesir etmİ§, yerinden 
kalkıp konağın ıel8.mlık ı.ralına ııeç.ıniı. 

haha ının ziyaından dolayı kendisini ta
ziyeye gelenleri kabul etmiı, gürıler ııeç
dikçe kederine alışm11, arada llU'ad& eh· 
bapları ile eğlentiler tertibine başlatDJf. 
Git gide bu eğlentiler ..klatmıf. Nihayet 
bir zaman gelmit ki bu eğlentiler için aar· 
fedilen paraların çokluğu vekil harcı ür-

• e ba•lamı . Nihayet vekil harç 

devam edecek olursa, az bir zaman zar
fında, yeryüzünde oahibi bulundujlunuz 
bir karış toprak bile kalmıyacakbr. 

.. ..:;~· 
roit gudde.;, üçüncüai de böbrek .,..-

deki gudde. · 
Heyecandan müteeısir olarak j-

ağlatan, yüreğini çarptıran, kimisinin ~ ..... 
!arını bird.,.,bire beyazlatan, birçO ğll 

rının nefeoini tıkıyan bu guddeler olcl• 
gibi, kuruntu tesiriyle türlü türlü bıı<ı•' 
hklar yapan gene onlardır. 

Vekil harcın bu haklı laflarına karşı S et M 1f i 
Ali Nureddin: V]1 ec S S ıt 

- Vallahi yiyecek bir kuru ekmek Moskova, 27 (A.A) - R. S. F. eeJısl. 
cümhuriyetinin yüksek Sovyet Jll • 

altında barınacak bir kuru damım kaldık- dtin ikinci içtima devresine ba•:""'1r:,9 
ça, parayı ~imdiye kadar nasıl sarfettimse Yeni bütçe meclise verilmiştır .. · b()l
ıimden aonra da öyle aarfebnek niyetin- bütçe.inin varidat faslı, geçen sene ı• 
deyim. diye cevap verO\İf.. çesine nazaran yüzde 12,6 fa7Jalıl<İ•• 

Şehirde Nureddinin cömertliğinden milyar 415 milyon rubledir. ___..-:' 
başka laf işitilmez olmuş. Kim ona gİ· ..... ••'! 

"y'"A"'RD'''''ı'U.,"E'"N'···B····~ittfC •': derde cefendim 9u halı ne kadar güzel I> ...., " ~ " 
dese, Nureddin derhal halıyı ona verir· 1 .,'DİJl • 

· Ki r d' k .. dk' k .. k.. V CDAH ZEV..u .. ! 
m.ıı. m ona «e en ım oy e ı o u· -
nüzün ne güzel manıaraıı var> deıe, YURD YAVRULARI ,,.oJ ~ 
kö,kü bağiyle bahçeıiyle ona bağışlar· ı Okuduğunuz mektep ldlaP~ S 
mış. Bu kadar ateee hangi kar dayanır) •Çocuk Eşirgeme kuruınuna :ıı .ı· ! 
Vakıa ıuna buna çektiği ziyafetler dillere i nİ2 yeni yılda kitap aJıınııya 1ıl1• ! 
deatan olmuıtu, lakin Nurec:ldinin hazi· i kadaşlannıza yardı.ıa etınit -~"ııJo ! 

N b • ··k1··1ct b k. tatm•• olur.o- •"' neef de tam takır kalmııtı. ureddin. ir :tu u e u zev ı -"l' ••••••'' •••••••••••••••••••••••••••••• 
··BİTMEDİ•• ı 
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PEYGAMBERLER 

:r. 1y; kokuyu tabiatbiu *eki-le öi- Beni Israil mahallesinde ~~-*-mı.ıha.fuai(;l•illl 
Grnarnen thtilalcıların elinde bir oyuncak ·~Orta .A.7ama yn.ek .ı.4ağlann- .-.t.kirt>Çliı: au .a.,.ıkaınw.r. s ....... -. 

ol'.:1-~••nnn k ..J~ J fı k nd uJ• ... Miok bçi.i denMp ır<W.iı ~cici SN>- Bu·ıu·n B0roı· l--raı·ı,·n a6•leri gibi kıskanclır'-. o. ~edeoı ..w .ıı:ıulca~r al-k_ Ü• 
UG-1§9&•--· encu ue aT ı a ı meli lı>ir h..,.YAl\ - bu iıayn..... ..... - · ,., • .. R. ~ YulJlllJt.t ile dele .edilc:ıı bir ..... 

' keiiııde ~ek .ile ı-asiil ileti arasında ları fJe tam aiu layık cok güzel bir 1u~ gördüm \Ol;, ""ıu.ıa çok iyi .oeıi<:eler ..... .w,ıw. 
Ilı ....... ----. . ~ &da Wk - Baya-- De.ti. ~ -· .ihtiya- k»vvetli \oku notred.ea ve içinıle.25. 30 • . _ 1"' Jiört yunı.wtım b'ice ça.lk..ı.d&l.,. 

aça ~ luzlR çddl.. ].,.. JllDL Bumda .. - ,,..ı başmtz- kadar mis1c bulunan bir kesesi wz. ıı. ,.llU bir k.,ık JOll'I ve j:W az A.ı ıltk "' • 
e]iııde·""'ldi"3i"iıııe - ·ı- miiııeaılıo fjPrjne da olmak lıeaim içiıt en bii,elı: saadeL L• ·-·" er'-- a u__ .. ,_. ,_ o'··-· ile Mmu zeaginlerinin en zengini idi. - Ne ,.epa1•) ... 

., :YY~· ..,. ya...,.. yuucı< ,...... .__ .. '· .___,....._,_, • ....,...,......._ illn oderek b~ıruz. B• &llahliıd.a 
ı..._. _..,.. .fifeleri halı ~ıY.lıııa ..uıaen ;....ıiğim, rica eUiğiaı. kü- '-;; ' ·- -'- '-..1- .f_.._ ... ,,~. Hayv·-'" misk - 'ec!.,,. Mısırın en guzel .... dıru oe- - .._.. °'" ~· _... ,......,....._. 
~... .... • ...,.,...,,._ .. =- -- ııl '- aw.· .... ""'1Jlan saçlar, derhal tabii ve cüze! bi< 
tı r z tam yatak edasıma laıp.. J çiilı: l:V ~ ,....._ ı:ı.i br.ınd.ll hôr taadd . taşmuf ol..rııııı.sı nim olma'1ft. .. Siz ek. S.- .de tehir e• gma .... ~...ı. lır. 
ıu Yavaşça açtı. . - N..mr e"-'e.. B~ mi .....,..;,... -··'-- ~•.ı.~. c ·.,.-t,:;ı·m· Deı!i. O, ibti~mın kend:inl slirülded.ıği retiz. Be. Ü Beni l..J ..-.ıleoine P. 
tı(q.n ~-• ·• ._ _ _, __ ı.... -~- . ,.. VJ'' • ~6b' .8VCWArlll nazarı w.LM01ını """' ._ • f h • •• •. d '--· ., .__ Siit.iin bocı.lırıam.-.ı .u.;n. 

ı .. •• gw.ı.a _....., ..,.. su· ...... mıpıı~nr IUre,im?- Btt~ i'leniıı adına yeni ir bi'" _:L· ··nc1··-'- . •. .. ·'-- genı4 se a at oenızı ıçın e. etranm ""11ln tiirÜT....., OTada bu diiı.,-a güzeü ıaro• ...-
"'""'il& "'1<1 --'·" ı._n ____ Le ,u70r ı<=• il" =n gorun.mez. aYcıı.u 1 - Sütôi.o ,bozı.ılmarı:ı,.. için düfünü• 
~ ~- "P"• ............ ................. .o-. nrg!. mi ihdas edeyim"! •. Ati.o.adım, Ro- da ·-'-- ı...~----" ... _ ı.._ , .,e u•da· Mısır ve Beni lsrail dilberlerinin i§veleri oı..rd.,P "" g~riria. E~ öirendt1t· 

llıı. bo il ı,,,,,, O .,_,,_Lr.~~ n ı~Yl ~="' DJIU<lOD<UI ~ le11 bir ~k tedbirlu .. ardır. Bwdw ara· 
~~.~ j'1>ılIJaQ Ş nu .,.....__ madan ~yeler mi~!.. •- , __ .,. . . ele . d I Tutul- ile oermest cümbüş mansmın baJlila geç- ten eonn °"'"""'-illi....., t.inleo1iwe !.u-
-·<mağa çalışıyordu '-" wıı ,.._,,.. ıı;on gec rı o aşır. .•. --- '· ı. '-- ·'- --'- ' ..:.:.. ,·..;. nııda en buit \,ir ,.,.e ıw!..-: .Ka~tıo•· 
M-.. · · - Hayır haşmetmeap .. ~'-.'"'-' To- nılması k d r Hayvan tigı zaman; t'"™ Ye <>ll ,.... - ....,.. • - ~· 
~""'11la ile göz göze geldiler. taras sizin en sadık ve mııti blr hende- --\ :"' "

0 
• k k pe. ~~rdu .b 1 kıv.a- - En iyi yemeği getirin... lwlay v.e kabildir. :le1ı al)ce .içine bir u,.ı. aeku .aıuıalı:. 

v., ~ maTi giizlii 'kaı:hna ,-ıı1nız can ı •Ken mıo eoesı ıçın e • ,.. _ _,___,_ ba ~ fikrimi lakdir 'f'aalı .ijne. 
oııı.ır.ı •-ı. . • . . . aizdir ... Omı değiştirmek değil bilakis raıwb.. lumımmoı eaıner r...lc.tedir.. H.,... - En iyi içkiyi isterim.. ......._,n l _ Bin..1::<.:-:.. L:.. ,eyi .n.;,.ı-- -';~. 

ıı """'. yabileCeıP hır l§aret y.aptı. makamında uzun müddet bırakmak hem "~ m • . I-' • '-- .. __ Emirleri deı\ıal ifa edi!;yorc!u. edett V.-'" .iedeal ;ilı;i _,, __ ...... - - ~ """--

~" ı•.....,. emirlerinizi yaptun.. Ş~ tanatınız hem m- - '-ket ı·Çlll· ba,~·lı- vıoa ö.iince. IllWiolQ.tı Teııı?> ....,anr .. e "~ --'-'ım=:'.: ---' vak.it uıut!S\1%. E.lllmde bir tek .PUL ij.-~--. == ,,_ - 1.... - En güzd lı:adını ... Bu c!i7onn en _...., .,..,. -u~ 
e\'Safı haklrında istemeniz gizli dır ..., __ ..... , -~ id •-•·~ TU, derhal kesesıle çıkanlarek ""'"un ....den b.qka iins bulllllJlladıiını r;öril,... 

Jıı.1". · •• .ı>IZ<UL:>War ......,n VeJ:ll en """'. ..,_ T. güzel kızını is(ıyOTwn. Bir az eottra ilı:ioi de ı.. layaiede bl 
~ ,,ereyilD Jllanaıma geliyım!lu. _."--"1 dir B' d be • adım - lrnbılH içinde ımıha.fau eduu. icard =e dl.ette ainıirlenininjz fekııt bu ;jne 

l İtııParatori- · ~iarinav.a büsbüilin -;:::u•U, ~ronl. ır e danwm. d a y~nı de bnlunıın m.iıi<; Çia. Binııale ye Ralsya Bu emri verdiği zaman etrafını san.n ~zen ~ir mulmfızlan g;bi \l<'lıir ookalı:- <.. 

..,.klanına · ,., ,. """vergı an saray , · ız en sogu· _ .. . de• bütünkwaracabaVelidinİçlerindenki· 1annadaldılar. Beni !ımı1rrn top1..'b;,. 'lıedikifippma--içiıısel>ep,.. ... n-

ı ga baş!~ tıır .. Böy1e bir şey de aldunc!an g"""'ez.. <>lum.k llU!'e uç ysd~ ~ k<çil.er h d... b ....... • • d 1 .._.! d - ""'-0-ız ''"' 110rua lı:olqca dikifinizi 
~ nih -• adı- da h . · · ···- .. __ ,..,_ ... __ -"--- . •. L makbul nıi, angisini iste ıgıni ıroınerının yuz- lııa1de bulun ulc an mamn eye ogro gi-

h ay.,. ar ııı 0 ızme~ Sarayda carlyelerim tamam. .. Hele bu """"'· ._..= ........,. uıı.u en ' ı ılikWz. 
~ aham bize bizmet ed.eıı Marinayı tabil "Pr,,.., i<o.k.ua çDlı: ti\tif v.e keska olanı- erine bakarak soruyorlarc!ı. d"ıyarlırrdı. $1imnif pıjmler 
"-- _.._ ._~ b--'- ı ' Fakat Vetic! onlann h<"Psinden btk- Veli&, Hr anılık ~ıa&ıı\1 cariyeni• 

~. ~.nı..,. uir ..,..,....ete Leoıwn yanın- .O. de tarursıııız_ S'ızin talıiatixüze tama- dar ... fuk lam\un ~ kinde hayonnın '-·· 3 - Çok~ bir r.eaim ba,ka Wr 
""1l aYn}ıh. b . L I11ıştı. loolundan sımsıkı yapıştı' 

m.eıı r.ıkif olan btı emekdar cariyeyi bu- kes..,1.e lı:ıL.rı v.e teoaoiil Aleti emoer • lı:iJPda ~ uya ...,_ ,.kilde kır-
~ - Şarap gddL Dedi, slze kendi elim- glinc!en itı"baren sizin blzmetinize tahsis '\,,,W.,., bö,.l.e bir mDk tam <>rit'iOlll bir 'Yine bu alc~am. ~arapla sermest on - Pda amma. c!ec!i. o9n. Niçin ller -aodi bir reomiıı ~ cı;n;lmm o1· 

.,,,,.eoetua şarabın taamı bablım dtim.. ,.;.b.iL lri bir :aUıık ..da yüzde elli De• pırurla bedm.est ~en: • • "'1 ııiize! kızı blllla haber <rerdin'?. Ben" ......,. -••m• iiştiioe lı;oyııau:r. iizeriııe.., 
misiniz.. • • , _ "--"'- . ,_,_ _._ - Mıomn en guzd 1oı:zını <Stiyonnn. lara.illn ...;;z bebe-;;; -"t..j ..,..~ Ye ko:ro 

ru --- - Leon, " zamana k.adar Marinanın yil- ıwıı1>otmde e2"Jr. ......,..,., u ..,.., """""' •· - "~ - • .. iölüaüz. Bir m.iiıı:L!et _.. icoNii+ 
~-büyilktfi_ üine balmıadığı ici.o bu sözler üzerine temasa .. \ine .aıM>AT.ak Wlefredeı-. taflan Diye bağırdığı zaman cümbüı sofra.. iuğu .bu lur:tn yerini 'bana neden naoe• :ılıu:. 
--.....,,. imparatordan U7.ak!Jı,. lu.p1'UD .. L _ • • • ·-" ı. · • mnn etrafoıı -an ürya:a la:d.ım!an bm ..,,;yonun} Sen de Beni lorailden de~i" 
r-~ ~ kaldırdı \".C kanonı" yanınd .. .du- qy .. ile acı ......... • . ........... ..,,.... ..... P.a1ı bıç*Ma 1ıemizlmıe ça h.! 
~ a...,,,.,rou.. ,.....- .zul dinde şarap do1u bir altm \:upa ile V e1i- 1:11iıin) 
~riçe ,.a.u.ııa y~ğı 'Zl1lDldl rn genç. kıza 'baktı. Gözlerinde bir 1ıi~ lt.lc.ı.au derhal ~lur .ved b ..._.,UI_· doı: yakla~ e,, 'kız, Vet.dm han=indetci - '311nun .iki sebebi nr J'" Velic!. de· 4 - Paslı b1Çd!cları tenıizl .;. .., 
~ ,_., _ _... ,._ -'-•f ,_.., aemnunıyet ı~ığı Çaktı- M··k eczac.lıkta tentuT halın e 1<.WJA• a.~ _ _ı ·-" ,...d t •ma h:*•• liareııi. limuh ~ 
. 9'nu""""" entri ... aya Vii!U ._..... İm I han feıı.a k kulu i1!çl koJ.. outiin lazlaTCan güzeldi ...., 8eai lımm· di. Biri-..ci ı.ebep, o 'l.endeıı ço'lc güze1. 

Riht ~ederek : paxa.toriçe bu memnuniyet .ışığını no u. o arın"'"_,., d.ent!i. '>nu kt.ltamyonun.. Sonra. "Bea, size ıiöy· oıe ejlmek soıs.a eier bir •otüailet -Gll-
. . . lendlsiıılıı \m tayini.ndeltl i:;ahe!ine 9i-~ ıu........da * yııaıt. Mi4 'W ile 3iJ•ewiz aümk.iime b.ç.ı.ı.. Öl~· "l:u";. 4ıeıhh ti~qefazla'-- Dedi.b .~~_::!_',~,'WJ>U-ed fettL Halbuki Leon.. Tuma.ınm de~ b.ı loı-ei<ka bulı:a (.ainct) denileıı l.öyd.e - Ya Velic!.. dedL. 1'.endU.m M- 'ediiino gibi. Beni Israilc!eaim. fakat Be 

- a sara a uuuuuw.... er nn en ~el km olduiumı iddia ..,,.;,.... ..,; lsnül beni kmdileri..deıı .,.,.,..,yor. 
~•- l:ıı •• _,,_ "'-.Iı -'-ak. "" eski ad.amlanruları ta~ lll8hrwn Cenubi Aı:n.eıikad.a J'l'J'J"Ul Pekaıi adlı 
için
. ""şara oaa ""iZ_..-• ..,_. <>Ş .-u .._, __ bu uh" b __ , ı, . d -'- - ··-..1 _ ,_ .. ._ _ . . k d • rum ... Cmdliği11ıi bitıyo..,,m. F1>.'lcat ""- ~a!.arm.ıı Mwrlı olmaaı v.e ö1raü, bulun· 

bu rtadaki . . kull ak .· ...,..... m iite, u .....,1aııa1 mıı itm e .,..,=a ...._ uuesı. mu »nan eru· b b 
o şışeyı anın ıcap . . • . rada, bu ülkede enim elim. n bile dö-- '1\Ul yüzünden küçüld.iiğiiındeoberi ,. 

e.ler., ...... _ b .. ı. . . U k nihayet hır aşıruıya rastlıım olırıarun len laaynwlarda da WW>ur. Bazı tim-
h •=mızı .._... ~-.. Y u şara- . . . . . . loemiyeceğim bir güzel var ki .. O yalnız 1<.avmin laakard:ine mana kaldım. Ben" 
ıdır ve ok k--ı.,_..1~.. •evıncıru ihzar etmı~tı. . •al.larıb bn .kokııy.a ruilarunlJIJL Neba-

ç ~ bu diyıınn de(ıı1 .. Kainatı" en güzel b- lmı.il eenc;l.erindesı bic~ • hdar güzel 

tiğtaizA.eı. &il pad.az. 
Şi,.,JOE lıaça1l .... • • 

5 -Ş~ içio.e bı;an tıpayı ı:ıuıhak · 
\ak ı;#:armak iaı:İ70rııanız evveli ....,.. 

'>ir tel tedarik edi~ Ucuau l>iik.ı:İI> Pte' 
den içeri sokuauz. T ıpoyı koİaJ"'a ,-aka • 1-par t . -~ daki . . .ald Zavallı imparator_. Tam.ımıf!ll ihtiUl- t..ıdao m.iak hatmisi misk om denil.en d 1 .. ,_ __ ~ f' . ı _. ı K .. ... 

a orıçe vna ~ı~yı ı.. '- -·- 1 ,_, --'--d al . le. k d"'f dil . ZI ır. !'le orrn ınma naoı:7 -.tteeegim. Jl- ~1dıoğ,mı halde \,eni ..,....,,...umo• "-"u ku _
1 

.. m ... -'~' '--·'ttı. aıaı= elinde o)'U.QQk OJWıj:ullUll k endi ci,,,...,.. e enı o uya tesa u e mııı· lar ..-e çJcarınıınz. -m Ş ımra Ç ~ .......,.. icat daha eırvd .,.na sunduğum ha şan.l» kar,..Iı: lcaa var. diye istemediler. Hııka-
~-~'-· . . d . . . de far.kında jdi we O- Bı.ı vaziyette bir tir. Sw:ıt mi•k .aleni kokw:la olmuma rağ· Çorabı eskitmemek için. 

. •oUJSı ıç.m e neşe verıcı şarap şışe- • . . • elimden içmeni ye bu gece benimle hal- Teılerinden kurtıılmak için kendi kendim' 
*tııde,, koydu ve lkl :kupa .,]inde Leamı caıTJ'.eden lııil.e medet u.ırıac.ak hale gel- mea m1'k oldugurulım e=adıkıa kulla- vrt olmam prt koşacağnn. hükümdar Kabus -rayma --. 811 ha· 6 - Her halta bir ç.orap eakitn>ek bn 
~~- m~ Halbuki j:ıislerini meydana vura- mlmaz fakat pazfiimttieil!ltt.e. Uvant.a Velid, bu.öz1erl duyunca b.. güzel Be- Te!tetim on1an biiııbntii• hzdmh. Siu uda ayaklıbımn marifetidir. Topuk 

- Haşmetmeap .. Dedi, fiındi size ve mıy.acak kadar b?kinriyetı.ea mahrum- ,..., loqon J"IP&nlım.a çok işiıae TAmr· ni lor:ail lazını, ince bermde-ıı ka...,.adtğı 11.oiyıenia mevcadiyetİni tı.l>er .. emıek ..., ıarafına bir potiiaüet parçası yap11twnı.ol 
tliıııJ.e ver •· .bu w-ahıa üurinde Ce- d&ı. Elı!nıiıı ~de olmadıi• .,.ili ls.aa miski -izi muhaldtak ki ç.orab1 eskitmekten k"'-
lıa ..- · 'JJ'hi masanın iiııtüne otıırl:tll. onWl kapalı. ..klı bal.ıuıdılia yeri .ııö•· 

bt hakka biiyiilı: bir ekte bulun· •• BiTMEDİ •• clennen ai'nr koku-~ çıkar. Koku- 11ltli". 
d~. Allahm bu dile"'-' kabul ~ cohJı: .U...i _ ..... yürlüadı; _.uı., ıım.k- E:rmde tuttuğu tmP - .,ine _,, tenndc ;.• ek'e Uı.tik.m M-lc gay.,..,.; 
k • ,._u --=- dinden kana hm. jçb°lrt= eonnı l.Ju.lw- -:üum.. 
~ ve l:ıeuıbt!t- içe~ ı.. ~tan ""' ço&: iotifade etmiştir Miok -ıi710t ...., dı: Velid. bu bna cloğrw aöytediğine ıa-
".'ıq .., 1ıa ..,.. Hizam taııı- bir ,,... iR TAYİN temizljlie al.eni oımı,. misk gihi sözü ,.r-
tis· • zvel: k Ded •• gib" mül:. becı - Cümb!iı bittL Hah-e.t o1.m.. mamen inandı. Bir takım dolamb10Çla _.. lll.,..,. ~- ümit eı1iyo.rum. V.pıogtm, Z1 (A.A, - B. Bu t, taya çı rtUfllr. ;..,n, ı * \:aldan!.- ~iler. y.,u,wtezmia branlı\: 

l:eoıı J'1D"llft sıniıcışluğu içjnc!e sevinç· hariciye nazır muavini '.B. Sayreyi Fiil- Y1leı olmamak ;.;.. cbliııin .elinde b.lun· Hal....ı:in ma\ı~ıi için.le bu giiul Te 9ii8ü mımzandaıı ...tıia ve a.efıı1et 
~ 1-ykırdı : p11 ili lııoıaiı;emgine tayin etmiştir. l,,.aJ.,d,r. 

kız ..,m Velide ~la.rt ~edi: içinde ömürleri g"90" Beni bnıil halkmuı 
L-... Getir. Geür iiyle iı;e -0 ~ıa .bir :.Eiı'AUZ7.l7Ko y Ve1;d B • .... _. 1 __ ..._ 
~\ııesini bile ziyan etmeien iç.eyim we - a . ennn annem .,.,.u .. <;>ohan a,kuya v~ si • •ıi,ora& 
~~ ınüjdeıı doğru çıkarsa Senlıı bü· Bağcılar indinde en muteb..-r ve mergub raildendi, babam i•e bir M..cl. idi Seki7 c~ .,;bayet baJc .... evi urahae 
'"!\ .ı.:ı .... _ . . ..... ,__, ... -· ~_...... yaJIOda iken. ,.etim kaldım .. Betti l....nl 1ötıterdi. 

- ---:---
Ordu birlikleri 

Bu sa'1ah Emr2z tepe
lerinde tatbikat 

y apacak 
llLClt!iW lD!UDJ. e~ttgllll. .. :nııu;a. • 

. "-t ...,. impenıiGl"la cllderi ttze. L E D E R E R içinc!e büyüdüm. - ....... decli.. Awire banda ob&rll· -- .---
tiıı., oturdu.. Onlann malıallesindes <re bütün Beni Y"'· - BAŞTABAft l tNd SAQEDS -

liJtl..eon şaralıa -. yudumuua bdar iç· hrailin g;;.;; cı'hi kn'lamdıit <;<>it güme! Velid. kaf.woda bir .,aa. &..n.Lıı th 

leıı sonra devam etti : bir kız gördüm. Öyle ki, baş döndürücii Yeni.,. aldığı bir lcir~ taşla ı.. baııık ~;r·. dalti bım askl!lt blıb"'da-
._ Baw. jııt D senin için hwowi bir ve ~Tiiğima 1m fdalce.t doğ-cnmamaa 0R- ma "-"· A.;y..m. kıcwm bir ip- rin 4~":"ecelderi bıı ta'lhiht etrıa-

'"'-:r da yaptınrım.. . ya hülcümdann kulağma gitmemeoi içir 11e.1: ppblctaıı ....nı cariyeye: • smıh, hmp gören talebel~ 3eyÜti. ,..._ 

~'il gözlU jşveU bir gUlUmseıne ile: L E ı p z ı G E R onu evinden ~ çıktırmazlar. itte 1Mı _ Haydi dönelim. dedi. Ve eser zi,...tt.. kalaeaklarthr. 
l•ı , kız. . Bu 91!""'1 ve ihti,,.mmtz araoında ~oinı eöylemiı isen ..m İlıttt 11%1lt ede· K-u ~._ ta b"ır man-.....: __ ...._.. 
:: .... ~•_1_!9!_!.!_9•E· .. no--·Aa""'v' .. 'y""o-.-:: 1 ç ....... çap -.:;v.1.G u.uuu;r~ "lftlMD V size en ilyilt kızdır. Aradığınız en güzel rim. isı..nen. evl~diririın. Y.,,..hut ta laşıyaıı bu tatbikat, iki tarafa t...cllı 

!.~ti GöSTEREN BILGi-i Markalı bagv pot asaları kız odur.. t.aremde c:aDJ"lerin ,,_ ,._...... C>lınıacak vazifelerin nnhaııstz bir ııe-
:v'- : Velid. :rerindeıı sıçradı: ** -- . kil.de tatbilciyle IM!liee verecektir. -rt.ı.. 
: ~•-«.. : - Şimdi .. Derhal. Hemen o kızı gör- O gece • ...haha lcadargozune uyku gır- b" ltatı Tü eral Rasim Alttoihı tertip 
l """gill çocllklar- : mek istiyorum. ın!yen Velid u.bahleyin erkenden Umra- ~-;• _"'!.'!'~ ... _ _. ____ , ,_,~~ -~•-
• "' • Hükiimetimizin tayin ve tesbit eylediği yeni formül dahilinde geli.. ~~·~ ·~ -~ ......... .,..,.. wcrn 
: ""tunaya hcv~ f.akat kitap ala-: Diye ha.rlardı. Bu haberi ıreren cari- oı huzururıa davet etti: _;.,...._ •"ıı • rilıebilen yegine potasdır. Bu sene gelen varillerin laıpaldan üzerinde ._,. __ ~ 
:,.._~eak kardeıılczirıiz için okudu-.: ye: - Umran .. dedi. Beni bnil nıu.unm ,,.._ç diın•'-lar fuoerinde müsbet bir :"lllu (1939/75%) maıkası vardır. Dü§kün dereceli ve eski mallardan ka- ut:11 06 

:f:s· mektep kitaplarını çocuk: ,çmmak istiyenler varillerin üzerindeki 093917So/o) marlmsma dik- - lmkam ,.ok .. dedi, Beni 1sr&il halkı ,a,aY't tarzlannı ve -ı~ ~indiklerini. teS!' yapacağı şüpbeslz olan ba mııhara-
l ti~ltcerııe kurumuna verirseniz Bil·: Sat etmelidirler. o kıza o kadar bağlıdır ki.. Makoadınızı oasıl yaşadıklannı yakmdan gönnek io- be latbi.katı !Aakal iki buçuk saat devaıa 
l~ ..,.k.adıışJ.annızı çıığaltımf olw-: UMUMi ACENTE öğrm.ir öirenmez onu hemen kaçmrlar !İyorum. Bu. onlar içDı bel.ki biiyiik bir ~ktir. 
'•,, ~ : 5 5 26• 28. 30 "-"n' s~:'---v. ve ..,nra ben yıı.ınııızda yalancı mevkim- nimet olae&k. Bana rehberlik et.. Oi.it Billhara gft"'" resmi yapılacak ve öt-

'•••••••••••••••• ••••••••••••••••~•••; • .;JillJ .... .::y.:ı-ı---- ·~ ~ '• °' r.; . ~,,<JV: de kahruo. önüme.. Ka.miniz nasd -· göster. leye doğra Kemer istasyonunda t.renl.e-
~ ./ /////./7/ LL//./'~ ~· rz:-._...=-~~--·--~yör ·L;;;, ~~ bnanna "'e ~-erdiğim <!mirleri iliıazsa bbcl' ve dar yine buraya dönmüş olacağız. re irkap hareketi tatbik olu1l8ca.ldır. 

DEMiR MASKE 
dayaıımt§. gittikçe alçalan güneşe bakı- ifa edeni..., brşada teveccühüm artar_ Yarım saat sonra Demi: maske ve üç Erat ve genç kampçılar _ bund"": soıın 
yordu.. ı ()anjo bu ...,. ihtar kaqısmda boynu- sadık arkadaşı atlarına binmişler, (kra- laş~daki istirahat ,yerlerıne çekilecek-

O kadar dalgındı ki odaya girip Çlkan nu büktü, kralı saygı ile sı-'ltmJadı ...., lın emri.....) vesı1tasiyle ~in sur b- \erdir. ..._ lcam la Cilmkuri-
~• ---•-- --'- L--..1---lan dadan _...._ l '-"-...r. •• - . dirt • Sut 16 ua genç pçı r 
"""' ,................., 7~ ,......_na - o ..,...._. pısını açtırmış ar, asma ... v,......,u m - d ında Atatürkiln h keB 
run ve baıtl giineşüı batarak akpm ol- Aradan on dakika geçıneınişt.I ki De- mişler ve gecenin karanlığında yola çık- ~ dmey "ı:n..rak andl ecekler : bir 

Büyük tarih ve 
( /KıNC/ 

macera romanı 
KISIM) 

dıığunun bile tarlana wrmamıftı- mir mıeke <>damıın pençeresinden ild mışlardı. "~ e ~ caklark 
N"dıll)"et kendine geldi ve bir garson aııilzadenia allaruıa · binmif olaralı: şehir- Ayni saatte ise Barbezyll ile Daııjo geçi.d resmı yapa · 

sağırdı_ Acele olarak Marki Danjoyu 1 den uzaldapnakta olduklarını gömıiif- Liyon yolu lizeıinde ve at1armın üstUn-
çağn Uı. tii.. de YB"Y'll"l yol alıyorlardı. 

Bir dakika sonra Danjo Mooııenyör Bun11 gönlükte.ı aoma yemelderinl Barbezyö çok düşünceli, kaşları çatık 
~ . - 1 Luinlıı huzuruna gelmif bulunuyordu_ bitinoi} olan sadık arkadaşlarmm. yam- ve Meta dalgın bir halde idi.. 
lj~ :.CU hareketin ve en muvafık t.edJıi. - Siz burada, yanımda blmn:, dedi. Daııjo, odanın kr; üıv!e ve bir masa ııa gitti. Danjo d& bir müddet cırum gibi ailk<l-

l> '1ıtınıasıw arzu ediyordu. Ne ihtiy.acıruz varsa l>ıırılYa gl!tirtiriz_ hıışınd• yemeklerini yemekle meoıguJ. ye j - Hqdi. dedi, çabuk.. Atlanmızı ha- ıu muhafaza ettikten .,.,... nihayet da-
..._ıtı>a.. lieym.ond : ÇünkU pek az sonra yine sizin sadakat lnlmçJen lıacakların.ın arasında ü :; ki,,ı- 1 zırlayın- Derhal yola çıkıyoruz.. Birltaç yanamıyarak sordu' 

Annam imparatoru 
Bao Dai pilot .şeha
detnamesini aldı oe 
ilk defa kendi hen-'nı Sir, dedi, vakit dardır, Adıımlan- ve kahraınanlıldarınıza, kılınçlar.llllZID 1 yi görünce gayri ihtiyari m hayrete günden beri vaziyetlerinden şüphe etti- - Yahu .. Dilini kedi mi yedi.. Ne dii-

''t ~ toplıyacak kadar zamanım ,vardını.ma muhtaç olacağımı hissediyo-l diqtiL Kral, onun ıı.. hayreti içinde 1 ğjm bu iki asilzadeyi mahsus yımımdan şiinliyorsun"? dine açtu 
~ müsaadenizi rica edeceğim.. ı-um... Bu akşama kadar Fransa kralı lrendisine şöyle hitap etti : uzaklaştırdım .. Bana öyle geliyor ki on- Barbezyö cevap verdi : --:tr--

i,~ . ınask.e, bir şey söylemecl.en ve gibi hareket etmekte d""""' eyliycce-1 - Marki.. HAdim'cr bellıi beni bu ge- lar benden lruşkulanmağa başladılar- - Tulondan beri devam eden we b- p- bul_...:- Anııam İinparatoN 
'1.;•Ic daha M.IA tereddüt ettiği belli bir! ğim.. Fakat eğer akşama kadar kalbim- ce Grenoblu terke mecbur kıl.ar. Anı bir Halbuki bu gece yapacağımız ..,,.ı.at çak gibi olan bu mü.temaıD meyahat "." Bao Dainin. tayyarecilik dersi aldtğı " 
lıi ~lr protestan papazına istediği gi- ı deki b!!yük !!züntüyü izale edecek bir !hareket halinde her §eyin hazır olması bilsbütün şüphelerini arttmıbilirdi. Şiın- niliayet bu gece artık istirahat~~ ı.a . ltarp fe.,.blid~ bir istidat - • 
"ı~ Y ı. t ~ natık: bir emiroa- ı· htıdise :zuhur etmezse o zaman bir insan için l3zım gelen emirleri :şimdiden ver- di yapacağurnz iş derhal İvonun imdadı· dmcn tekrar yola çıkmak beni gittik- di~ •nnıştık gtNter 

l•tııl)•ll>dı .. Altuu da lcrallık mühürü ile sıfatiyle sevgilimi lrurtarnıak için her menizi rica ediyorum .. Bundan başka na, yardnmna koşmakur. çe endişeye düş!!rmeğe bqladı. Y 
...._ 't "tli. şeyi bırakarak faaliyete geçeceğim.. siz ve Marki dö Barlıezyö burasını der· Akşama kadar beklemeğe söz vemıif- - Yahu ... Bunu bilmiyecıelc ne VV- Son gelen Fnı.ıuu: gazetelerinin Juclı• 

'o , '''•nız_ D.-di. Size ve cesareti.ııize, Faribol, arkada~lan ile beraber oda- bal terkcderek doğruca Liyooa gidecek- tim. İşte akşam oldu. Artık fazla intiza- Hem ben bu gece majestenin odasına ğma göre. imı>arator kuac.ık bir zamaada 
1>,. h e itimadım var.. nın bir köşesine çekilirken şöyle mırıl- .siniz ve orada ineceğim otelde istiraJıa.. ra tabaınmUlUm kalmadı.. gittiğim zaman odada, masa başında 11- miilı:emmel bir pilot olmuı ve ııeçealenle h' 1~~ kll'ıdı aldı.. Monsenyör Luiyi 

1 

danıyordu : timi temin için lhım gelen hazırlıldan - Sir _ Hayatınızı tehli.keye koymayı- il~ ~ir -~te . yeyip içmekte olan imtihan vererek pilot taluıdetnam.,.;.; 
~ .. , el miadı ,.e odadan çıktı. _ Kuyruğun kopsun.. Eğer ben Aşık yapııralısımz ruz.. kimlerı gordum biliyor musun? almıştır. 

"'lan: >ol •e arkadaşian da ç:ılanağa ha- olsaydıın_ Sevgilimin yoluna tacı, tah- - Fakat sir- Majestenizl burada yal- - Ben, sizin gibi kahramımlann ıe- - Kimleri gördün? Aynı gün hususi tayyaresine binen Sa 
1 ıfıı . Yo r•.<n Monsenyör Lui mini tı. saltımab çoktan feda ederdim.. Bere- tuz bırakmak... fakatinde olduktan sonra hiç bir geydm Maj-.. Bao Oai yanma hocasını da al• 

· jı.et veısi1l ki Aşık değilim. - Marki.. Ben mllnakaıayı sevmem korkmryonmı. F.saseıı yarm akşama b- _ BirltfEDİ.. mıımıı ve lı:endi kendine ilk yaln12 açu,. 
yapmqtu. 



BERAT 
YAZAN: E. Bortahin 

l:.smer, çok yakışıklı bir erkekti. Kü
çük, kıvıl, kıvıl yanan gözlerinden fışkı· 

ran enerji cismani güzelliklerini bütün· 

ikimiz de sessiz ı ... iz ağlıyorduk. Seniha 
beyaz duvak üzerinde duran ıiyah kaplı 

bir defteri bana uzattı. Yıkılır gibi otur
duğum bir koltukta her kelimesi hafızama 

lerdi onun. Köyün, kasabanın bütün kız- birer birer nakıolan bir ölünün defterini 

. ]arı ona meftundu. üç sene Sorbonda ede okudum. 

biyat ve felsefe tahsil etmiş fakat mem-
leketine döner dönmez büyük bir zevk Ben, bu çiftlikte doğdum, burada bü
ve iştiyakla toprağa sabana sarılarak yüdüm. Çok haşan bir çocuktum. Mek· 
basit bir köylü gibi yaşamağa başlamıştı. tepten kaçar, bütün gün ağaç tepelerinde 
Babasından küçük bir çiftlik kalmıştı bir ıincaptan farksız dolaşır, harman za
ona... manı düven üzerinden hiç inmezdim. 

Başında genlt kenarlı çiftçi ıapkası, Annem bu baylazlıiiım yüzünden beni hiç 
toprak renginde kilot pantalonu, yine sevmez, ablamsa GUzinin benzeri olan bu 
.,-nı renkte açık ya.le.ah yol gömleği ile haprının da bir gÜn ualanacağını anneme 

blltün ııün 11calı: ıoiuk tanımaz tarlasında tekrar eder dururdu. ilk tahsilimi zar zor 

çalışır, bir çiftçi gibi çiftini ıürer orağı- köyde bitirdim. Ondan ıonra okumaiia 
nı biçer, düven üzerinde buğday baıak- artık hiç niyetim yoktu. Babama, ben 
lannı ezerdi. En büyük zevki yıldızlı, çiftçi olacağım derdim ... Fakat çocukluk 
parlak, gecelerde yalnız batına kırlarda çqından çıkar çıkmaz sevmek, bir ıeye 
dolaprak tarkı söylemekti. Sesi billor içten ııönülden baiilanmak ihtiyacını çok 
bir su~n akıp kadar ahenktardı. l11ız kuvvetli duymaiia baılamıştım. Bu hiui 
ıeceler onun sesile canlanır, herkes .. Her bende yaratan tabiatti.. Şakrıyan bül
teY tabiat hile bu ııllzel aeol dinlemek billlerin seal ... durmadan çağlıyan dere .. 
için sanki öyle sakit kalırdı. Varlıi!ıyle Bunaldığım bir gün gölgesinde serinle

kllyün ruhu olmuıtu. Aç kalan, darda di~ koca çınar velhasıl tabiatin her 
kalan, çoluiiu çocuiiu hayvanı hastalanan §eye tefevvuk ve tekaddüm eden gUzel
ona kotar. yapacaltlan itte hep onun lilc- llği içimi gıcıklar beni coştururdu. Tah
rini sorarlardL Daima menfaat, hakkı ko- sil hevesim de ondan sonra uyandı. Bil
ruyacak kadar daima kuvvetli oluıu bü- hassa edebiyata merakım gün gün artı
tün köy ve kasaba halkına onu ıevdirmit yor, ifadeye muktedir olamadığım hisle
ve oaydırmııtL Köy kasabaya çok yakın- rlm fikirlerim okuduğum eserlerle be
dı. Fakat 0 iti düttükçe kasabaya inmez; l!ğleşiyor. Tetkik tahlil kudretim de o 
kuabanın ihtiyarı ııenci çiftliğe onu gör- nisbette artıyordu. 
meğe gelirlerdi. içimdeki sevmek ve bağlanmak arzu-

0 böyle herkeste büyük bir sevgi ve !arının bütün şiddetine rağmen bu his
eaygı yaralınıf olmakla beraber bu garip simin tatmin edilemeyişi beni çok çap-

.. t h ti'I d d kın bir erkek yapmıştı. Ondan sonra •e munzev aya e e ıon erece me· 
__ LJ • 1 d T ak! • Sorbon üniversitesine edebiyat ve felse-
raa arını mucıp o uyor U~ opr a ug· 

k k 1 d "'ld' 1 d' b" .. ,_ fe tahsili için gittim. Bilhassa buradaki 
rafma o ay egı ı. stesey ı uyu.. h k 'ğr . H ün" .. . . ayatım ço ı ençtir, er g um, yu-
hır memur olur keyfine rahabna bakar· .. .. d daklar tab'' · · .. 

dı. insan senelerce dirsek çürüttükten :'e':u";im ;özlerin::bii ~:;~ !:: 
ıonra toprağa döner mi idi. Hiç .. Bu ne madığım, vücutlarının tabii kokularını 
akıldı. Fakat onun için asıl dedikodu; duymadığım kadınlar, kızlarla dolu ... 
guya çiftliğinde çalışan kimsesir fakir 
bir kızı severmiş. Her gece onu ~arkıla

rile uyutur hazan da el ayak çekildikten 
ıonra geniı sınırlı ekin tar1alarında ko1 
kola gezerlermiş. Biribirlerine öy1e tut

kunmuşlar ki. .. işte kasabanın bütün genç 

kızları da masallara benziyen bu garip 
aık hikayesini kendrıerine mevzu etmiş
ler, bu yüzden inhisar albna giren esmer 

güzelinin bilmiyerek tahrik etmiş olduğu 
baaedle zavallı kızcağızı yedi kat yerin 
dibine batırıp çıkararak mülevves bir ha
le getirirler, ondan ıonra da onu hiç alır 

mL Canını eğlendiriyor .. diye kendi ken· 
dilerini ümitlendirirlerdi. 

Bir gün apaıuızın bu ıevgililerin niki.h~ 

!andıkları haberi bütün kasabayı hayrete 
dütürdü. Bu ani hadise kartısında her· 
kes afallamıt, kızlar: Dünyada neler 
olur diye kendileri için de böyle bir kuy
ruklu yıldız tahayyül ederlerken bir kaç 
gün aonra kwn gelin elbiseleri içinde kal
bine sokulmuı bir hançerle ölü, güzel de· 
li.kanlının ise Kocaçınarda boğazından 

iple asılmış olarak bulduklan haberi yine 
aynı ıüratle etrafa yayılm~b. Biribirini 

takip eden bu iki zıd b&dise İnsanlardaki 
merak ve tecessüs hislerini büsbütün kö

rüklemiş, herkes biribirine bunun sebe· 
bini ıoruyor ve yine herkeı istediği gibi 
tevil ederek meseleye başka baıka renk 
ve mahiyet veriyordu. Kimi annesinin 
ona almak İstediği (Selimin} tarafından 
gizli bir elte gelin gecesi kıza hançer 
saplanmış olduğunu, erkeğin de bu feca· 
ate tahammül edemiyerek kendini ipe 

çektiğini... Kimi kızın yüz karaa1n1 te

mizlemek için kendi kendine kıydığını 

düzenbazlığı ile buna bir cinayet ıüsü 

vererek gencin de intiharına aebep oldu

ğunu öne sürüyor, duvağı kefin olmu§ 

tabutundan itan sızan bu yeni gelini ölü

münden ıonra da berbat mülevves bir 
hale getiriyorlar, hatti onu tam ve teşnie 

bile cüriet gösteriyorlardı. Hortlıyacak

tır o ... Namussuzluğu fidan gibi bir er· 
le.eğin kanına mal oldu. Yosma oynadı 

lcalgıdı bir kuyruklu yıldız bulunca otur· 
muştu amma yüz karası meydana çı

kınca adamcağız arına boğularak onu da 

hançerledi kendini de İpe çekti diyor, 
velhasıl kasabada herkes yalnız delikanlı 
için yanıyor ağlıyordu.. 

Hadiseden bir kaç gün sonra ailesini 
taziye için gitmiştim. En fazla yaralı ve 

müteessir görünen ablası (Seniha) idi. 

Annesi ba'1nı çatkılamış çok ağlamaklı 
görünmesine rağmen dinmiyecek büyük 

ve içli bir ıstırabı yoktu. Onları en küçük 

bir te~elliden icizdim. Bili.kis bu f8cia 

lıc:aroısında bu ölülerin temiz ruhları için 
duyduğum büyük hürmet hissini ifade 
eden içli, derin aükiıtum Senihayı coş· 

turuyor gösterdiği büyük metanete rağ ... 

rntn gözyaşlarının durmadan akmasına 

Amil oluyordu. Sonra beni bu hazin ma· 
cer ya ahne o1an geli oda!Una c;ık:ard1. 

O kadınlar ki bana aşkı değil ihtirası 

taruttı. O kadınlar ki bana vefayı sa-
dakati değil riyayı hercailiği terennüm 
ettiler. Süslü kelebeklere benziyen tıpkı 
o kelebekler gibi tutulunca renkleri so

luveren bu içsiz kadınlardan çok çabuk 
bıkmı§tım. Vatanıma döndüğüm zaman 
arkada bıraktığım bir sürü kadın haya
linden birinin gönlümde yer tutan en 
küçük bir hatırası bile yoktu. 

Askerlik vazifemi bitirir bitirmez an
nem beni teyzezadem Silmen ile evlen
dirmeğe kalkıştı. Fakat benim gibi her 
güzelliği tabillikte arıyan bir erkek Sel
mine koca olamazdı. Tabii derhal red
dettim. O, benim için hareketleri taklid 

pozlarla sun'ileşmiş iğrendiğim kadınla
ra az çok müşabih, fakat anneme naza
ran tahsil terbiyesi çok yüksek fevkalll
de bir kızdı. Annemle aramızda ikinci 

ve asıl mücadele buradan başladı. Son
ra ben her feyzi tabiatten almış yaşa
mak için de yine toprağa, tabiate sarıl
mıştım. Halbuki annem yüksek bir me
mur olmamı şöhret kazanmamı istiyor, 

bunun için de beni kırıp incitmiyordu. 
Babam ben tahsilde iken ölmüştü. Evin 
içinde beni anlıyan bir Seniha vardı. 

Selmin ekseriya yaz mevsimini geçir -
mek bahanesiyle çiftliğe gelir, o zaman 
annemle Selmin, benimle de Seniha bir
birine gizli gizli muarız karşılıklı iki 
cephe alırdık. Hele onun benimle ev

lenmek arzusunu pek eyi anladığım hal
de bana karşı o müstağni ve mağrur ba
kışları beni bütün bütün iğrendirirdi. 

için için bu mücadeleden &sabımın bo

zulup ekseriya sabaha kadar uykusuz 
kaldığım bu gecelerde kırlarda dolaşır, 
şarkı söyler kendi kendimi avuturdum. 

Yine bunaldığım bir gecede idi. Dışa
rı çıktım. Ta koca çınara kadar yürü

düm. Dışarısı gündüz gibi aydınlık idi. 
Daha karşıdan bir ağaç kütüğü üzerinde 
oturmuş, başı iki ellerinin arasında bir 
kadın silueti gözüme ilişti. Gündüz ka
dar aydınlık bir gece olmasına rağmen 

çınarın iri yapraklariyle gölgelenen yü
zünden kim olduğunu farkedememiş
tim. Yavaş yavaş yanına kadar gittim. 
Onu yine tanımamıştım. Benim yanına 
kadar gelişim onu hiç ürkütmemişti. 

Yerinden bile kımıldamıyordu. 

- Sen kimsin ... diye sordum. 
- Soyum sopum yok ki size kim ol-

duğumu anlatayım. Adım Ayşe ... 
Diye cevap verdi. O kadar tabii o ka

dar fütursuz konuşuyordu ki birdenbire 
benimle alay etmek istiyen bir oğlan ç<>
cuğu 5ianmıştım onu. 

- Bu vakıtta burada ne arıyorsun, 
dedim. 

Gözlerini kırpıştırarak yüzüme bak-
tı .... 

- Ağustos böceklerinin sesini dinli
yorum. Hem de serinliyorum. 

··BİTMEDİ·· 

Kadın fedakarlığı 
• • • • . . 

······:············::························································~······ 

=== RUYA ......... TA BIRı ·.= 

Müebbet mahkum 
iııııiiİrı·iiı-ii • . . . . 

······:······································································:······ • • • • küreğe edilen 
kocasına karşı bağlılık göste

EŞREFPAŞA: S. BAYLAN: 

Rüyanız çok iyidir. Kısa sürecek, fa
kat oldukça tesirli bir zahmet sizi çok 
hayırlı ve devamlı faydası olacak bir me-

yakın bir hayırlı kısmet veyahut biıu 
zahmetli bir doğum şeklinde muhtelli 
tarzda tabir olunur. 

ren n1üstena kadın .•• ÇAMLIK : İBRAHİM YÖNEY 

Önümüzdeki Pazartesi günü Fran9anın 

Kan ıehri bapisanesinde bir mahkum 
medeni nikah ile bağlı olduiiu kansına 
bir de dini nik&b kıydıracaktır . 

Müebbet küreğe mahkum olan katil 
Leon Kolini ve karısı acaba neden bu ni .. 

Uha lüzum göstermişlerdir? Hayatının 

sonuna kadar insanlar arasına karışamı· 

yacak olan bu adam neden böyle bir se
remoniye lüzum görmü§tür. 

Bu batlı başına bir hik&ye Kahramanı 
Zavallı bir kadın olan acıklı bir hik&ye 1 
Liyonlu dıvarcı Leon Kolmi ıenelerce 
evvel, bütün ıarhoşluklarına, ıertlikleri

ne, gayri tabii hallerine ve muhtelif 
mahkUmiyetlerine rağmen kendisine pe

restiı eden sakat bir kadın ile evlenmitti. 
Zavallı kadıncağız koca.tını mazur gös

termek için: 
- O anormaldir. Diyordu. 
Fakat, daima feytanın tesiri altında 

bulunan Kolini az sonra alelade bir kızın 
peşine takılarak karısını terketmekten 
~eri kalmaml§tı. Fakat dıvarcı Kolini, 
bir gün, bir çılgınlık buhranı esnasında 
sevııilisinl öldürmüı, vücudunu ufak par· 
çalara ayırdıktan sonra, dıvarcı oldujiu 
hatırına gelerek kanlı vilcut parçalarını 

çimento ve kum ile yaptığı harca kanı· 
tırm11tı. 

Heyeti hakime huzuruna çıkarıldığı za
man Leon Kolini cinayetinin sebebini de 
çok enteresan bir tekilde anlatmıı: 

- Tavşanlarımın &özlerinde onu öl
dürmem icap ettiğini okumuştum. Tav

pnlanmın onu yemek iste~iklerini zan

netmiştim. Derhal itaat ettim. Görseniz 
bu hareketi yaparken tavşanlar ne kadar 
memnun idiler. 

Demişti. 

Heyeti b&kime bu müthiş izabet kar
şısında hayretler içinde kalmışlardı. Hal· 
buki Kolininin sirkat maksadiyle öldür
müş olduğu zannolunmakta idi. 

Hiç bir şekilde kendisini müdafaa et

miyen Kolini hakkında ruhiyat mütahas· 
sısları bir çok fikirler ileri sürmüşler iıe 
de mahkeme kendisinin müebbet küre
ğe mahktimiyete karar vermiş ve ıuçlu 

bu kararı dinledikten ıonra: 
- Teşekkür ederim. Çok memnun ol

dum. Demiş, kahkahalarla gülmüştü. 
Büyük kalpli zevce: 
Bu müthit katil mahkeme edilirken 

bir kadın da kenara bucağa saklanıyordu. 
Bu onun me§ru karısı idi. Zavallı kadın 

dövülmüt, tahkir olunmuş ve aldatılmJt· 
tı. Hususi haYatı bütün çıplaklığıyla mey
dana konmuıtu .. Fakat bütün bunlara 
rağmen bu zavallı kadın bu sarhoıu, hu 

hırsızı bu katili büyük bir aşkla seviyor· 

du. 
Muhakemede kadın hiç bir sert keli· 

me kullanmadı, biç bir ithamda blllun· 
madı, aakin, yavaş bir sesle: 

- Sizi temin ederim ki kocam anor· 

maldir. O da babası gibi kafasından has- sut neticeye ulaştıracak .. Ancak bu ara- On dört sene evvel gördüğünüz rüya 
da bazı dedikodular da olacak .. Kalbini- oldukça mühimdir ve büyük bir beşaret 
zi temiz tutarsanız bu dedikodular ha- haberini taşımaktadır.. Mevzuubahis 

tadır. Sizi temin ederim .. 

Dedi. Katilin hasta olduğunu bir çok 
doktorlar da teyit ettilerse de akademi 
bu iddiayı reddetti ve böylece Leon Ko-

yatınız üzerinde müessir olmaz.. memleketin son akibeti istikbal için kıy-
SELÇUK: :MUSTAFA METE metli bir işaret olan bu rüyanın değe-

lini hayatının sonuna kadar kalmak üze

re Kan umumi hapi9anesine girdi. 

Mücadele. 

rini bir kat daha ~tır. İkinci rü
Vakıa rüyayı görme şartlarınız rüya- yanız yine memleket için hayırlı ve si

nızın biraz da hayal olmasını icap etti- zin için yakın bir fayda müjdelemekte
riyorsa da bu, tabiate bağlı bir iştir. dir .. Maamafih rüyaların çıkması ayııl 

Madam Leon Kolini, Lionda lr mües- Altıkadar olduğunuz kimse yüzünden zamanda zaman işidir de .. Nitekim Ya
sesede memurdur. Fırsat buldukça koca- çetin bir milcadele saflıası geçirmeniz ve kubun oğlu Yusufun rüyası yirmi sene 
aını ziyaret etmektedir. Katilin kendisini yine ayni yüzden mihnet ve keder çek- sqnra çıkmıştır. 

çok fena karşılamasına rağmen o vazi- meniz varit olabilir. Yolun darlığı, inti- Selçukta fırıncı Ahmet Ören, Fevzi. 
yet ten yine de memnundur. Ne olacak; ~~ğı ve yokuş aşağı olması . buna paşa bulvannda Nuriye Arslan, Tilkilik· 
kocasını doya doya seyredebiliyor ya.. d~~dir. Bun~~ beraber . bu vazıyette te ş. P., Karşıyakada Emine Turan.. 
Onun bütün ümidi kocasını bapi.aneden gorülen ekser ruyalar tersıne değil, ay-

kurtararak bir akıl hastanesine yerleıtlr- ni de çıkabilir. Hepiniz gökte ay ile güneşi beraber, 
k · ARASTA •• ~ ZEKİ ÖZAKSEL me tir. n. bir arada ve parlak bir semada görmilş-
Şimdilik bütün ümidi buta olarak ka· sünüz.. (İbni $irin) ay ile güne§İn bil' 

bul ettiği zavallı kocasını kırık tebe11Umü Yılan, hilekAr bir düşmanla tabir olu- arada bulıınmasını iki hllk.Umdann bu-
ile teselli edebilmektir. nur .. Yılanın eti, derisi, kanı dü§IIl8Dlll 1 ak millfutı ve bu mU!Akattan da 

Çal11malr.t,. olduğu mUeııseaede herkes ~ de'.'.'ektlr. Bir yılan öldürdüğünü .::!:ıekete büyük bir fayda geleceği 
onun hu katile oadık kalma11nı ııarlp goren duşmanına zafer bulur. Sarı renk şeklinde tabir etmektedir. 
bulmaktadır. Çünlr.ü madam Kolin! henüz hastalıktır. Hastalık ta insana bir dil§- BN NUR.İYE ARSLAN 

· b 'd bili k' mandır. Kendinizi zamanında koruma- • gençtir, ayatını yenı en yapa r ve ım . . . . . Kendiniz sebebiyet vereceğiniz bir va-
bil. b iki d ı ı,·ı· F- '- hü .. ruz sayesınde mühim bır hastalık tehli- , ır e e mesut o a ı ır. aıı;at, tün k tla cak.muz zıyet yüzünden bir Uzüntü veyahut \iır 
bu ıözlere batını ııallıyarak reci eevahı d:!n:.U~ " Fak:t S:1~ ~ geçimsizlik husule gelecektir. Aza b
vermektedir. Bilil.is onun yeni pro!ele- kal aktır B ;::r:: ~ . e daha naatle çoktan ve çoğa kar§! lhtira.staD 
rl vardır. Herkeıi kocaaım bir katil değil, fazlacltin • "steu enizle . tinlzeed . salanınız .. Karakterinizde mevcut sağ-

, • a a go rme tavsıye enm. . . . 
bır hasta olarak kabul ettli!ıne inandır· İZMİR : M. G'ÜNTAN lam cihetler sizi bır kötü vartadan Jmr. 
malt için, bütün tanıdıkları ona bopnma MevzuubWın olan kimse belki d al- taracaktır. Bir bakıma göre de uınmadı-
teklif ederken o kocasiyle ikinci defa iz- zin yüzünüzden büyük bir Uzüntü :eya ğınız bir yerde bir yardım veya bil' iyi
divaca karar vermittir. Medeni nilı:&hdan hastalığa tutulmuştur. Yalı t ta bö 1 lik veyahut memnun olacağınız bir ha· 
maada bu kerre de dini niUh yapbra- bir hüzne düşecektir. u y e ber duyacaksınız. Evinizin içinden veya 

caktır. Sizin etrafınızda old ğu 'b" da komşularınızdan malınıza bir zarar gör-
u gı ı onun . d di" .. b' . de 

Onun •brap çelımesirıl iatemlyonım. etrafında ve sadec dedik d tmak menız e ger ruyanızın ta ırın n an• 
e o u yara !aşılmaktadır 

ikinci defa evlenmek için Kana hare- sevdasında bulunan kimseler vardır.. • 
ket etmezden evvel madam Kolin! bir Bunlara aldırış etmemekle sizi de üze.. 

gazeteciye ıunlan ıöylemiıtir: cek bir hılcliseden uzaklaşabilirsiniz am-
- Kocamın basta olduğuna iman, ma... Rüyanızın tabirinde işlenecek bir 

etmesem, onun mes'ul olamıyacağını ka- günah hanesi de gözüküyor.. İçtinap 
bul etmesem biç bir zaman Allahtan af ediniz .. 
dilemem. işte, bunun için kendisiyle bu İKİÇEŞl\IELİK : (İm.za okunamadı) .. 
kerre de dini evlenme merasimi yapbra· Eli, kolu, gövdesi kesilmiş zat ıçın 

cağım. Beni en ziyade müteessir eden kendinizi tutamıyarak ağlamış olmanız, 
onun 15tırap çekmiş olmasıdır. Ben onun yakında bem sizi hem de memleketi alıl
,.tırap çekmesini i.temiyorum. kadar eden sevinçli bir haber alacağını-

Madam Kolini güzel değildir. Fakat, za ve rüyada gördüğilnüz zattan er ve
kendisine çirkin de denmez. Onun en bü- ya geç bir fayda bulacağınıza delıllet 
yük vaıfı müşfik oluşudur. eder. 

Madam Kolininin çantasında kocası· DENİZIJ : O. S. Ö. 

nın muhtelif resim1eri ve gazetelerin hak

kında yazdıkları yazılar vardır. Madam 
Kolini fikrini ıöyle izah ediyor: 

HAmile olan zevcenizin oğlan doğur
duğunu ve doğan çocuğun sinizle konuş
tuğunu görmüşsünüz.. Ekseriyet itiba
riyle hAmile olan bir kadın rüyasında 

oğlan doğurursa hakikatte kız çocuğu 

olur. Maamafih bazı rüyalar aynen de 
çıkabilirse de pek enderdir.. Çocuğun 
konuştuğunu görmek ya çok büyük ve 

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

Rüyalar1nızı 

Bize 
Bildiriniz 

Bir rüya mütahassısı 

gazetemizin •R'ÖYA• 
: tabir edecektir .• 

on1an size. 
sütununda: 

Hususi 
Cevap istiyenler 

Rüyalarını (R'ÖY A) rümuzu ile• 
posta kutusu (361) adresine bildir·: 

: dikleri takdirde kendilerine posta ile : 
: mufassal cevap verilir. Bunun için: 
: gönderilen mektubun içinde masraf : 
: 9Jarak yalnız 13 kuruşluk posta· pu- E 
: lu konması kilidir.. i 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

- Ne olursa olsun, ister hapi&anede, 

ister timaranede bulunsun onu daima 
her yerde takip edeceğim. Mecbur kalır
sam vazifemi de terkedeceğim. Nasıl ya

pmağa mecbur olursam olayım. Onu 
hiç bir zaman bırakmıyacağım. 

lıte, önümüzdeki Pazartesi gÜnÜ ko· 
casiyle ikinci defa evlenecek olan kadın 
böyle fedakar ve emsaline pek az rast
lanır bir mahlUlc.tur. 

Moskovada açılacak Ziraat sergisinde 

Bilmem, bu cihetten müebbet kürek 
mahk\ımunu mesut saymak yerinde mi· 
olur? .. 

Ankara T ernasları 

Soğuğa dayanan meyva 
ağaçları teşhir edilecek 
Bu aencnin Ağustosunda Moskovada eyalet ve mıntakalar pavyonları mevcut" 

açılacak olan büyük ziraat sergisi ilmin tur. 

Alman gazetelerini hiddete sevketti 
Moskovn paktı akdedilmek üzeredir 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ması biç şüphesiz vaziyetin aydınlanma-

Paris, 27 (Ö.R) - Hükümet mahafili, sına hizmet edecek ve abes bir netice 
yakın şark Fransız kuvvetleri kumanda- olan harbe karşı akıl ve idrik mücade
nı general Hutzingerin Ingiliz-Fransız- lesinde zaruri olan müvazeneyi temin 
Sovyet erk5nıharbiyeleri arasında Mos- için yeni bir koz teşkil edecektir. 
kovada yapılacak görüşmelere iltihakı- Londra, 27 (A.A) - Financial Times 
run muhtemel olduğunu ve general Do- gazetesinin diplomatik muhabiri, dün 
merin kendisine refakat edeceğini tah· akşam Londraya gelen haberlere daya
min ediyorlar. Fakat henüz nihai kara- narak Sovyetler birliği ile paktın be
nn ittihaz edilmediği beyan edilmekte- men derhal aktedilebileceğini ve belki 
dir. Bununla beraber İngiliz ve Fransız de bugün imzalanacağını bildirmekte
bükümetleri Moskovada BB. Elit ve dir. 
Magyara yarın B. Molotofla tekrar mü
l.ilkatlarına ait olmak üzere gönderilecek 
talimat hususunda mutabık kalmışlar

dır. Bu müzakereler halen mevcut kalan 
son müşkülün halli için cereyan edecek
tir. Bu müşkül de bilvasıta taarruzun 
tarifidir. Diğer taraftan erkfuuharbiye 
müzakereleri hakkında da görüşülecek
tir. 

Financial Timesin diplomatik muha
biri, bütün diğer gazeteler muhabirleri 
gibi, Genel Kurmay görüşmelerinin de 
hemen derhal başlıyacağını kaydetmek
te ve pakt imzalanır imzalanmaz, İngiliz 
Sovyet ekonomik müzakerelerine de ge
çileceğini ilAve eylemektedir. 

Financial Timesin diplomatik muhabi
rine nazaran B. Hudsonun Moskovayı 

vasd olduğu en yükıe-k seviyeyi göstere- Sergide İ§tİrak için konulan pek aiıt 

cek olan bir hidisedir. Bu serginin kıy- tartlara rağmen, orta AsYa Kızgın kumla" 
meti yalnız sanat ve teknik noktai naza- rmda Beyaz denizin buzlu sularına, Be" 

nndan değil, adeta ilmin bir mucizesi lorusyanın bataklık ormanlarından P•' 
denilebilir. Sovyet Rusyada yetiştirilen sifik sahillerine kadar on binlerce 5<>"' 
her türlü nebatat ve hayvanlar teıhir hoz ve Kolhoz makineli traktör istasyoıı .. 
olunacaktır. lan ve hayvanat çitflikleri, sergiye iştir.ı< 

Sovyet alimi Miçurinin bahçesi §&yanı etmek şerefini kazanmak için reksl>e1 

dikkattir. Bu bahçe soğuğa dayanan gösteriyorlar. 
meyve ağaçlan bahçesidir. Cenupta ye- Sergide Kolhozların belli başlı şahı•' 
tişen en iyi meyvelere rekabet edecek ne- lan Kolhoz ve Sovhoz tarlalarının tt•iı.' 
viden meyveler yetiştirmiş yeni cins ar~ törcülcri, kombayncJan, takım ıef1erİı 
mut, elma, erik ve vişne ağaçları mey- çobanları, domuz bakıcıları ( yeni J(ol: 

dana getirmiştir. hoz oefleri mümessilleri, ziraat önderle1
'. 

b'ı Teşhir edilen meyve nümuneleri ara• ve teşkilatçılar toplanacaklardır. En ~ 
sında Sibiryanın en §İddetli soğuk kasır- ziraatçiler, zooteknisiyenler ve da.nıııl1 

galanndan korkmıyan doktor Kazurinin sahipleri sergiye bizzat iştirak edecekJet' 

harikulade bahçesidir. Serginin sahası dir. Sovyet Birliği ziraatçiliği, yalnız ~-
136 ve i.tirahate mahsus olan mütemmin ha itibarile büyüklük cihetinden d<i1

.' 

mahalli İse 200 ki ceman 336 hektar- makine tekniği bakımından dünyad• lı~ 
hk mahalli ihtiva etmektedir. işbu sergiye rinci gelmektedir. Av ve av hayv•n1•

1 •' tahminen 200,000 kişi iştirak edecektir. yetiştirme pavyonunda Sovyet rneıt' o• 
Burada 200 kadar bina ve pavyon in§& ketlerinde bulunan mütenevvi ve 'iri 
edilmiş olup bunların içinde 80,000 adet zengin kürülü hayvanlar hakkınd• lef 
muhtelif eşya gösterilecektir. Sergide mallimat alınabilir. Kıymetli nüınııne "j .... 

Faris, 27 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
Moskova müzakerelerinin anlaşma ile 
neticelenmek üzere olmasını ve Sov

yet Rusya ile etki'inıharbiye müzakere
lerinin başlamasını derin bir memnuni
yetle kaydederek beynelmilel vaziyet 

müta,sı] ve Kolhoz ti.bir edilen bir zirai arasında kunduz zordeva, samur. !•' ziyareti esnasında b~lanmış olan görüş- n 
melere Londrada devam edilmek üzere meydan daha mevcuttur ki bütün Sov- tilki, renar arjante ve diğer hafV

9 

ticaret halk komiserinin riyasetinde bir yet zirai faaliyetini göstermektedir. bulunmaktadır. le" 
Sovyet heyeti İngiltereye davet oluna- Sergi binasının heyeti umumiyesi imar Sergi mahallinde bir çok eğlenG~v<' 
caktır. tarzının zarafetile nazarı dikkati celhet- mükemmel dükkinlar lokantalar. lcaJ1le~ 

mektedir. F evkal&.de sanatk.8.rane bir ler seyir yerleri göl kenarında ..,e 1'Ô' 

üzerinde bunun mühim tesirleri olaca- Bir yangın 
ğını yazıyorlar. İzmirden Ödemişe gitmekte olan tre-

İngiliz gazetelerinin intibaı da ayni- nin bacasından çıkan kıvılcımdan, Arık 
dir. •Taymis• gazetesi diyor ki : Mos- başı istasyonu civarında yangın çıkmış 
kova müzakerelerinin akameti ihtimali I ve on dekarlık sahadaki zeytin, armut 
İngiltere ve Fransanın sulhu muhafaza ve incir ağaçları tamamen yanmıştır. 
azmini asla sarsmış olmamakla beraber, 1 Yangın halkın gayretiyle söndürülmüş
şimdi ani şmanın akdcdilmek üwre ol- tiir. 

• k .. 1 . t'rah•t antreden ve ana yoldan serginin baş agaçlı par lar, gayet guze ıs 1 

pavyonuna gidilir. Merkez pavyonu teleri vardır. I yol· 
Sovyet Birliği Milletler meydanında bu- lıte yukarda saydığımız husu• ·~,ğil 0 
lunmaktadır. Bu büyük meydan genişliği nız ziraat işlerile meşgul olanlarırt 

1 
bl.I 

·rıssrı 
itibariyle Moskova Kızıl meydanına mü· her hüsnü tabiat sahibi olan 1 ğiJ1dt11 

aavi sayıla.bilir. Ortasında ıadırvanlar sergiyi ziyaret etmeğe celbedcc~ohe•iı 
vardır. Ayrıca Ukranya, Belorusya, Ka- ve alakasını uyandıraca ndan ı;u 
zakistan ve diğer Sovyet cümhuriyetleri dir. 

2 
2 

• 



ltalyanlar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? 

-9-
ltalyanın, hahrt faikiyetinden iıtifade rinde havale yüce dağdır. Ol dağ kur• 

ederek Osmanlı hükümetini gafil avlıya· hüne Rodos boğazından çıkan rüzglr kı· 
rak 12 adayı naııl itııal ediverdiğini gör· ıın dökülilr. Öyle olsa ehliyet üzere amel 
Clük. ftalyan deniz lı:uvveıleri bir engele budur lı:i hemen mezlı:Qr dağı gördükten 
tesadüf etmeden, küçük bir manile kar· ıonra kenardan otuz kırk mil milı:dan Irak 
,.ı..,,.,adan, sanki talime çıkını, gibi 12 yilrilyeler. Kim hoh hava bulup hu rota 
adayı ele geçirmiıtir. ile Rodos adasında (Lendos) nam hale 

-----------....,, IZMIR SiCiL TiCARET ME- ve merkezi muameli.h lzmirde 

[ B O R SA i'lıMURLUOUNDAN: . mimar kemalettin caddesinde 39 _ ıJ (Uğur ambarı· Bekir Sıtkı Ya· numaralı müeaseıedir. 
'------

0
-Z-UM .. _____ __. , zar ve Iamail Erbelgin) ticaret M. 5 - Şirketi ilzam eden hu-

29 M. j. Taranto 
17 Albayrak 
46 Yekfuı 

69l!115 i Eski yekfuı 
&911161 i Umumt yeklln 

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

ZAHİRE 

.. 
14 
10 

l& 
11 

unvanile lzmirde mimar kemalet- kuki ve hususi muamelat ve ukud 
tin caddesinde 39 numaralı mües- ve teahhüdat, unvanı tirketle bir· ı 
ıesede umumi nakliyat ve ticaret likte konulan münferid imzalarla 
itlerile uğratmak üzere tetekkül muteberdir. 
eden itbu tirketin ticaret unvanı M. 6 - Şirketin kir veya za. ! 
ve tirket mukavelenaınesi ticaret rar, ziyanı iki müsavi hiaae üzeri· 
kanunu hükümlerine göre ıicilin ne tevzi olunacakhr. 

11 50 2556 numara.ama kayt ve tescil M. 7 - Şirketin muamelah, 
12 edildiği ilan olunur. ahz ve inal edilen malların liste-
13 25 lzmir sicil ticaret memurluiu feriyle yapılan itlere müteallik fa· 
15 resmi mührü ve F. Tenik imzası tura ve kopyalar ııra numaraları 
18 1 M k ) alhnda doıyalara hıfz edilerek - u a ve e günü gününe ta.adildi defterlere 

17-5-939 Bin dokuz yüz otuz kayt edilmek suretiyle müntaza-

P 'k .............. . 
ratl .............. . 

••••••••••••••• ............ B ·ı ·ı ············ ı gı er •••••••••••• --·-- HER GÜN BİR REÇETE -
Yazan C. Oder 

KAUÇUCU YUMUŞATMAK 

iki k11ım suda bir kısım amonyak be• 
sabile hazırlanan banyoya kauçuk atılır. 

Bir müddet sonra kauçuk yumu§&r. 

KEMiKLERi YUMUŞATMAK 
ltalyaya hu kadar zahmetsizce mal kınhüne varır. Andan sonra Rodos ada· 

olan bu 12 ada hangileridir> Her biri sının kenannca ti öküzhurnundan gelür· 
birçok Tiirk kanına mal olan hu adalar !er. Badehu mezkiır gemiyi denize aç.ar. 
l>-idunda merhum Ali Haydar Emir fU Bir miktar Anadoluya doğru yürürler, 
izahatı veriyor: dahi aeren çözüp Rodoa kalesinin önüne 

dokuz yılı mayıs ayının on yedin- man devam eyliyecek ve ferikler- Süt kostik 125 gr. 
1 Vagon 

4 50 5 625 
15 50 
3 6875 

ci çarfamba günü saat on bir rad- den her biri dilediği zaman hesa. Sönmemit kireç 125 gr. 
46 çuval Buğday 
25 ton Susam 

delerinde ben atağıya mühür ve bat ve muamelah kontrol edebile- Su 2 Litre 

ltalya hükümetinin muvakkaten kay· gelip demür korlar. Bazılar Rodos boğa· 20 ton Bakla 
imzasını koyan Türkiye cümhuri- cektir. Önce ouyu kaynatıp süt ve oönmemit 
yeti kanunlarının bahtettiği sala- M. 8 - Şerikler, her altı ayda kireci içine atın. Bınılan üç ııün kendi 
hiyetleri haiz lzmir ikinci noter bir bilanço yaparak kir veya za.. haline terlı:edin. Bu müddet hitamında dile qgal ettiği on iki ada ıunlardırı zına karıu rota vanrlar. Birkaç ııün ceh-

Roclol (Rodı), Socnlıe,i (Simi), la- liyet ucundan zahmet çekerler. 1 

t...Jıı11:r (Koo), lllanhili (Astropelya), cVe badehu mezkilr adanın dairesi 
K=1!..le (Kutellorae - Meia), Kilimli yilz altrn11 mildir ve Anadoluya mukabil 
(K•lim-), u....ı.. (Haıltis), Katot olan tarafları hep yufka aulu demür yer· Londra 
(Ka-), Aleki (Til--PUkopİI), in· !eridir amma açık yerlerdir. C.emi huzur Nev _ York 
eSli (NiaİrOll), (l.oroa), (Paııo- - Lİp· edemu ve limarılarında yarar limanı Faris 

Pat ra Borsası vekili Fehmi Tenik, lzmirde Sa- rarı teıbit ve tevzi edecektir. kemik veya lildili a:ihl parçaları, bu ınah· 
man iskelesinde buldanlı oğlu ha- M. 9 - Şerikler, tirket itleriyle !Me atın. On bet ııifn zarfında parça, bal-

Kapanış F. tı\ndaki hususi dairede işimin ba- müstemirren uğratacak lmve batakka mumu gibi yınnupr. 
Sterlin 5.93 tında iken yanıma ırelen: l:ı:mire itler yapmağa hakları o ıyac • 

100 Dolar 126.6575 bağlı kartıyakanın Bostanlı köyü tır. Ancak her birinin kendi ara• 8 d t 
lOO F.frangı 3.355 istasyon caddeıinde 217 numara- zilerinde meşgul olmaları bu hü· U apeş e 

1 

toal) Kerpe (Skarpanto). (Mendirek limanı) dır. MezkQr limana Mil~o 
Rodoa, 34 mil tulünde, 20 mil arzın~ büyük gemiler girmez, atğdır. Kale önün- Cenevre 

lOO Liret 6 6 lı evde oturan Ahmet oğlu Bekir kümden müstesnadır. ---1.. _ 
100 İsviçre F. 28:5~5 Sıtkı Yazar ve lzmire bağlı Bay- M. ı.o - Şeri~l~r.d~n lsmail Blh•ilfı e'l<fmfz dbfdeye 

•e Mentete aancağı sahillerinden ancak de olan limana (Borto Miliga) derler; Amsterdam 
on iki mil uzakta bir büyült adadır. Piri (Değirmen limanı) demek' olur. MezkQr Berlin 

100 Florin 67.705 rııtklı köyü Menemen caddesinde Erbelgın aermayesını ıki ay ve Be- .. ,, ~ 
Rayşmark 50.1115 101 numaralı evde oturan ibra- kir Sıtkı Yazar da devreylediği çelenfı fıoydu 

Bey di;yor ki: liman açıkbr, k,. ııünlerinde &let kUVt<eti- Brüksel 
100 
100 Belga 2ı.52 bim oğlu !&mail Erbelgin bana e9ya ve hukuktan maada kalan Budapefte, 17 (A.A) - Türkiye bU-

Drabmi 1.0825 müracaatla anlatacakları gibi ta- sermayesini iki ıene zarfında ik· yUlt elçisi B. Behiç Erkin, Budapefteyi cAsih olalar kim kıbl<r eyyamında 1.- le yatarlar. MezkQr limandan (Farklı Atina 
k,..deriye canibinden Rodoa cezire.ine kale) ai 30 mildir. Farklı (Tahtalı kalesi) Sofya 
ııelmek vaki olursa m~r cezirenin ne derler. MezkQr kalenin limanı yoktur Prag 
lralttan &lameli budur kim lodoı taran amma: ol kalenin (Lindos) kalesi tarafı- Madrid 
Bucadır. Ve poyraz tarafı alçakta depe· na bir burun vardır. Mezkur burana Varşova 

100 
100 
ıoo 
100 

Leva r,afıından resen bir tirket muka- mal etuıeğe mecburdur. terketmekte olmasl münasebetiyle, dün 
l.5G veleıinin yazılmasını iıtediler. M. 11 - Şeriklerin ittifakiyle harp ölüleri lbidesi ile bahriye Abidesi· Çekoslovak 4.325 .;, , 

Peçeta 14 035 .l\.endilerinin kanuni ehliyetleri lüzumu kadar katip ve itçi kulla· ne merasimle çelenkler koymuştur. Me-
Zloti 23'8425 haıiz olduklarını anladım. lzmir· nılacaktır. rasimde Macar hükilmetiııl, orta elçi B. 

ler ııibi göriinür, Va ye.km ıı:elicek bu (Ayami!Ano) derler. Denizden varırken Budapeşte 
cümle yekoaa olur. Bu zilı:rolan al&im mezkilr bumu ıol tarafa alıp içeri dolaşır- Bükreş 

100 
100 Peıı,gü 24·45~5 de belediye civannda Dutlu ıo- M. 12 - Bu mukavelenin müd- Vörnleet ile diğer bir çok yühek me-

Ley 0'905 kağında Yuda Alkolombre mah· deti on yedi mayıs dokuz yüz murlar temsil etmiftlr. 

g\iı; giinlerinde kilı lı:im lskenderiyeden lana büyük gemifere kabili yataktır. Ol Belgrad 
lnhle ile doğru Rodo• a:elürler. Ve yaz yataktan çıkıp (Lendos) tarafına dolaıı- Yokohama 
rlin!erinde olan amel gayridir. Kim mel- tıkça bir bucak vardır. Ol bucağın ağzın· Stokholm 
tem eyıramında evvel (Şiiden) bumun da iki adacıklar var. Ol adacıkların her Moskova 

100 
100 2'8925 tumları müessesesinde katip Bo- otuz dokuz tarihinden itibaren üç --------------

~:,ar 34.62 hor Karamona ve Faik pa,a Çi- sene için muteberdir. Müddetin 

30· 56 ~ek mah. ikinci taılı Çetme ıo. hitamında üç ay evvel tirketin Zayi 
ll<ıçerler veyahut Miı üzerine gelürler. tarafından mezkur bucağa girip yaturlar. 

100 
100 
100 

İsveç Kr. 
23

·
90 

No. 23 Bekir Aytacer de tahit ve tasfiyesi kararlaftınlmadığı tak· 
Ruble · muarrif sıfatiyle hazır bulunu- dirde aynı teraitle daha üç sene 1328 ~en~iı;ıde turgutlu kua-

lan 
yorlardı. Bu tahitlerin tehadete temdit edilmit sayılacaktır. baıı rüttiyeaının ıon sınıfında'! 

2ira oralarda rüzgir 1'olay gösterir, ti 
~m (Şeti kavye) ~·gelince (Seti kavye) 
:r~ (Yedi burun) derler. Deniz üze-

(Yeni Sabahtan) 
2817/939 un ltlearlng lı:ur mani bir halleri olmadığı sorula- Taraflar batka bir diyecekleri aldıiım mektep ,ahadetnamemı 
Sterl.i~~en gayrisi bir Türk lirasının rak anlatıldı. Bunun üzerine mu- olmadıiını söylediler ve sözleri- zayi ettiiimden yeniıini alaca· 

··BİTMEDi·· mukabilidır.. maileyhim müttefikan ıöz alarak ni bitirdiler. Verilen bu takriri ğımdan eıkiıinin hükmü yoktur. 
Sa~ Alış mevad ve ,eraiti atiye daireainde ben noter vekili bir nüsha olarak Turgutlu kuabaıı camii cedid 

Ankara Radysuo Piyasaya üzüm 
DALGA U~UHl.UCU gelmeğe başladı 

Sterlin 
Dolar 
Belga 

593· S90. ir mukavele akt ettiklerini ıöy- tanzim ettim ve muhteviyahnı mahallesi bülbül ıokağında 13 
79·35 78·95 lediler, töyle ki: kendilerine yüksek sesle okudum numaralı evde atar bat katibi ha-

Fransız frankı 
4·6705 4·6470 M. 1 - Şirketin makıadı umu- ve mealini anlattım. Arzuwının aan agi.h 0 ilu ali riza 

29.95 29.80 mi nakliyat ve ticaret itleriyle uğ- taınaıren istedikleri ııibi yazıldı- 2698 (1562) 

BUGVH /ngiliz iş adamların- ;:: 
-*- dan bir grup Jzmire İsviçre F.-angı 

1631 m. 183 Kcs./l!t Ww [ k İsveç kronu 
T. A. P. 3L78 11L 1465 KCL/ ZO Ww. ge ece Norveç kronu 
!l'. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE = Çek kronu 

12,30 Program. 12,35 Türk müziği Halen İtalyada bulunan ticaret ve sa- Dinar 
Pi. 13,00 memleket -.at ayarı_ ajan• ve nayi odası reisi B. Hakkı Balcıoğlu 12 Leva 
llteteoroloji haberleri 13, 15, 14 müzik nğustosta İ=ire gelecek ve doğru Ay· Ley 
(Beethoven. Piyano ldnaetoou No. 5. Pi. dın mıntakasına gidecektir.. Piyasanın Avusturya şi li . 

19,00 program 19,05 müzik (Melodiler 15 ağustostan sonra açılacağı tahmin Mark 
Pi.) 19 15 Türk müziği (fasıl heyeti), ed~yor. Liret 

7.1610 7.1250 raamaktan ibarettir. iını taadik etmeleri üzerine bu 
1.4831 1.4755 M. 2 - ŞiJ,etin aermayesi: mukavelename ataiısını hepimiz 
3.5169 3.4992 3000 üç bin Türk lirası olup yarı imza ettik ve mühürledik. Bin do-
3.2890 3.2723 yarıya konulması iferiklerce teah- kuz yüz otuz dokuz yılı mayıs ayı-
3.3737 3.3567 hijt edilmittir. nın on yedinci Ç&rfamba günü. 

23.20 23.09 M.3-Şirketin nev'i: Kollektif 17-5-939 
35.40 35.22 ve unvanı (Uğur ambarı - Bekir Akitler: imzaları: 
64.41 64.08 Sıtkı Yazar ve Ismail Erbelgin)- Şahitler: imzaları 
83. 82. dir. Noter: T.C. lzmir ikinci noteri 
4.5390 4.5160 M. 4 - tirketin merkezi lzmir resmi mührü ve vekil Fehmi Tenik 
1.98 1.9'1 

15.10 15.03 -

imzası. 
Genel ıayı: 53 Özel sayı:l-10 
ltbu mukavele suretinin daire

de saklı 17 -5-939 tarih ve 52 ııenel 
sayılı aslına uyııun olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz dokuz 
yılı mayıs ayının on yedinci çar· 
f&lllb& ırünü. l 7-S..939 

2691 (1559) 

2 ' . INGtı.ız KOOPERATİFLE&İ Drahmi 0,00 Memleket ıaat ayan, aıan• ve me· . . . . . . . . .. 
"-- ı ·· ı; h ı · 20 15 k (h f Ingilız ıstihlfil< kooperatiflerı müdur Zloti .. çvro 011 a er erı. , onu,ma a .. . . . .. . . . . 

94. 93.50 
4.2153 

1 

Bugün Türkiyemizde en kıymetli ••. en hoşa giden hediye nedir? 
taı·L • ') 20 30 T" k ·· ·•· 1 ve milrnessillcrınden dort kişılik hır he- Pengu 3.69S4 3.6807 

ı..m: apor aervuıı , ur muzıgı - .. . . . . 
b_ • 2 Sad' S •L k R yet agustos ayı sonunda şehrunıze gele- Bu Fiatler bankamız için hiç hır ta-.. ~ pefl'evt - ı egan pr ... u.. . İ . . . . . İz . • . 
l.uınd öl 3 z k' Ar'f &b kı cektir. ngiliz kooperatifçilerı mırdc ahhüt ve mesuliyeti mutazammın dcgil-

a en - e ı ı .. seg fal' . . .. k ~-- '-·'--ak · d t t 
h hı b _,_ • , • 'f A" . _,_ yınnı guıı a......,. .......,. pıyasa a e • dir. 
""'"a "''" .. - ....,tı ga • ıuzın .... kik1 _,_, __ A dm lı:ad ·cıe . er yapa""""", y a ar gı • 
~lu • Benim yarem gibı yare bulunmaz rek incir miistabsillenyle tanışacalı:lar- ESHAM VE TAHVİLAT 
>' - ballı: türku.ü • Elninem sılada yu dır. 
t.ıt.ıp ağlar 6 - Latif ağa - hicaz prkı İngiliz k üfçilerinin h ki 
~ teh ta oeher 7 - Mustafa Na6:ı ziyaret ve ::Ueri, geçen ~=e- Bugiln Esham üzerine muamele yok· 

~ ıarb Göğsünde açılmıı 8 - Ah- ki mutat seyahatlerinden daha fazla :·
3 

Türk Bor I 
~ Raeim •hicaz tarkı •Can baatayını, mUhimsenmektedir. 1933 T'. k bo cull. 
9 A.._ '-' k .. dili b' ki k Ar ur rcu · 
..,._- ""'.""" • .. ın . . ıcaz r ".'.' ~ ~ ." . ~vusturaly~n üzilın rekoltesi .. ~bi 1933 Türk borcu lIL 

na ~ab aozlerDllll 1 O - kiinlili hi· ıncır rekoltesı de bu sene Afetler yuzun- ı 933 % 5 F. ve ikramiyeli 
~ terkı • Güller açm11 bülbül olmuı den fazlaca zayiat verdiği için, İngiliz pi- 1933 ikrami eli Ergani 
21,ıo konUflll& 2 l,2S neıeli plik.lu • R. yasaları incir ihtiyacının tamamını ül- Sivas_~ hattı istikrazı ı. 
~l,30 uıilzilt (radyo orlte9tr&1ı • Şefı Ha- kemizden temin edecektir. , , , , , II. 
'-Ilı Ferit Alnar) 23,00 llOD ajana haber· Kooperatifçiler hem firmalarla, hem , , , , , lll. 
~ ziraat, aham, tahTil&t kambiyo ~na• de kooperatifler birliğiyle temaslar ya- , , , , , IV 
~ bonuı (fiat) 23,20 müzik (cazbant pacaktır. 1932 Hazine bonosu % 5 faizli 
l) 23,SS,24 yarmk.i program. BERLİN PİYASASI 1932 Hazine bonosu O:, 2 faizli 
Oi>ERALAK VE OPEBE'ILE& Beri.in Türk ticaret odMının neşretti- Cümhuri et Merkez ~anl<ası 

~9,20 Königsherg: Şarkılar. ği ~'.11tene gör~ Alman kontrol dairesi Türkiye fş BANKASI 
~ 0,20 Sofya: figaronun izdivacı. h~~uz fiat .ve ıthalAt müsaadesi verme- Osmanlı Bankası 

l ,25 Bükrq. Die Walkiire. dığinden Türk ve Alın.an firmalan ara- An d 1 d . olJ 1 II 
22 · . kol .. ilınl ... d a ou emıry arı . ve . 

• 05 Milano: Bir musikili temail. sında yem re te uz er uzenn en Anadolu Deıniryolları % 60 hisse senedi 
l'ltl'ltlıt KONSERi.ER henüz biç bir iş yapılm.amıştır. 938 ımh· Mümessil 

16
•50 Londra (Reır""'al): R-ınl Sc- sulü için.~ kontrol dairesinin mil- Arslan çimento 

bubert ve Mir beoteürlann eser· saade ettiğj fiatler şunlardır : Şark Değirmenleri 
1 . - 7 numara için 14 kuruş, 8 numara 

~, erı. --------------
,35 Berlin. BİRlnin eoerlcri. 15 kuruş, 9 numara 16 kuruş, 18 numa- ~-------•••••I ıo,35 L d (R ional) W-'- El ra 18 kuruş, 11 numara 21kuruş,12 nu-on ra eg : eoer, • 

24 
kur 

''·'O gar, Wolf, Ros8 ininin eserleri. rnara uş. 
< < İzmir ihracatçıları tarafından istenen 

Leipziıı: Mozart, Haydn, Vita
fiatler şunlardır : 

'\ linin eserleri. 
•l.~o .. . - 7 numara 19 ku:nış, 8 numara 20 

Munih· Ma-n, Papai•inin 
· kuruş, 9 numara 23 ~. 10 numara 

21,35 eserleri. 26 kuruş, 11 nwnara 29.50 kuruştur. Fi-
Paria (P. T. T.): Ramrau. Mu- atler arasında kilo başına asgari beş, 

ı l,40 &enet, n air ..ukarlann eoerleri azami 8.5fr kuruş bir fark mevcuttur. 
König.berg: R Konakof, L. Ca- Halbuki bu sene haziran ayı içinde İz-

DOKTOR 

Behçet Salih Uz 
Çoculı hastaıııııarı 

Miitalıassısı 

Hastalarını her gün &aat 11.30 dan 
1 c kadar Beyler sokaiında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin· 
de kabul eder .. ı2,65 "allonuft eserleri. mir tüccarlarının istedikleri fiatler, ge-

ıı,05 Brüksel fü Badun eserleri. çen sene ayni ayda Alman kontrol dai- !~~~~~~~~~~~~~~ 
Doyçlandzender: Schubert ve resinin müsaade ettiği fiatlerden kilo -

tı, 15 •air bestekarların eserleri. başına iki kuruş daha düşkündür. 
Prag: Fibich.Nethal ve ıair bes• 

man ile) 22,25 tekarların eserleri. 
Münib: Beethovenden piyano 2 3,20 o..ıo: Svendıen, Hurwn, Bro· 

?2, 15 konııeTi. 
?1.ıo Roma: Senfonik konseri. 

Stok!.ofm: Beethoven, Motti ve 
l•.os "'-İr bestekô.rla.ıın eserleri. 

Doyçlandzender: Weher, Rusoni 
24.1)5 "• lair hestekirların eserleri. 

O Pr"ll: Çek musiki ·. 
1 6.~ ıustıcbs.-8t 

Letpzig: l tal yan mu iki i ( ke-

23,35 
din ve sair bestek8.rların eserleri. 

Stııttgart: Eıı:on Kornauthun 
eseri.eri. 

NEFESLİ SAZLAR ORKESTRASI 
16,20 Doyçlandzender: Mub.telif Par-

çalar. 
Hambura: Çite pi,yano koııeeri. 
Oalo: Piyano konaui. 
Bohemya: Piyano konseri. 

Zayi 
ödemit askerlik tubesinde yap

mıf olduğum flizmeti filiyemden 
sonra almıt olduğum terhis tezke
remle raporumu zayi ettim. Yeni
ıini alacağımdan eskisinin hük
mü kalmadığını ilin eylerim. 

hmir ikinci süleymaniye ma
hallesi 361 sayılı evde 318 doğum· 
lu Osman oilu Osman 

2701 (1569) 

Yeni lüks krtstal şişelerde modern ambalajlarda 

Eczacıbaşı 

Kolonya 

ALTIN DAMLASI 
BAHAR 
DALYA 
BEVEDOR 
SENİN lÇiH 
UNUTMABENİ 
BEŞ ÇİÇEK 

.YAHLALE 
LEYLAK 
KB~P .JOIUET 

llhabbet Çiçeti 
YASEMİN 
MANULYA 
NERGt NUAB 
PUL 

ve Esansları 

Depo: Şifa Eczanesi 



tZMIR BELEDiYESiNDEN: 

1 - Alireis mahallesinin 952, 
970, 1032 sayılı sokaklarında ye
niden lağım yaptırılması başmü
hendislikteki ketif ve şartnamesi 
veçhile acık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 2050 
lira olup ihalesi 31-7-939 pazarte
si günü saat 16 dadır. iştirak ede
cekler 154 lirahk teminatını öğle
den sonra kapalı bulunmasına bi
naen öğleden evvel it bankasına 
yatırarak makhuzile encümene 
gelirler. 

2 - Güzelyalı derelerinin dol
durulması işi ba,katiplikteki şart
namesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmustur. Muhammen bedeli 
500 lira ~lup ihalesi 31-7-939 pa
zartesi günü saat 16 dadır. ı,tirak 
edecekler 37 lira 50 kuruşluk te
minatını öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel 
İf bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

IZMIR SiCiL TiCARET ME- kut bulunmakta ı ı. ısse ar ar-
MURLUöUNDAN: dan lzmir belediyesi namına bele-

Tescil edilmit olan ve hali tas· diye reisi doktor Behçet Uz ve ls
fiyede bulunan lzmir ve civarı te- tokholmde kain L.M. Ericsson tir
lefon Türk anonim tirketinin 25- keti namına lstokholm noterliğin-
7.39 tarihinde toplanan umumi den tanzim olunmuf lstanbul 
heyeti zabıtnamesi ticaret kanu- umuru hukukiye müdürünün tas
nu hükümlerine göre sicilin 2557 dik mühürünü havi ve Beyoğlu 
numarasına kayt ve tescil edildi- dördüncü noterliğince 22 Temmuz 
ği ilan olunur. 939 tarih ve 10030 umumi ve 2275 

1 - Zabıtname hususi numara ile tercümesi mu-
2 - Hissedarlar cetveli saddak vekaletname ile Kari 

Zabıtname 
Hali tasfiyede lzmir ve civarı 

telefon Türk Anonim sirketi fıe
yeti umumiyesi bugün ' 25 Tem
muz 939 salı günü saat dokuzda 
tasfiye memurlarının vaki daveti 
üzerine lzmir belediye salonunda 
içtima etti. 

Toplanbda Ticaret vekaleti ce
lilesini temsilen lzmir mıntaka ti
caret müdürlüğünün 19 Temmuz 
939 tarihli ve 51-438 sayılı tezke
resi mucibince lzmir mıntaka ti
caret müdür muavini Cevdet Ari-

Erik Atmar hazırdı. Mumaileyh 
aynı zamanda hissedarlardan 
Bernard Alfred ve Antuvan Stre
nerin vekilidir. 

Hazır bulunan hissedarlar, he
yeti umumiye riyasetine belediye 
reisi bay Behçet Uz'u ittifakla in
tihap ettiler. 

Heyeti umumiyenin toplanbsı 
için nizamname ve kanun hüküm
lerine göre vaktinde ilanat yapıl
dığı ve hissedarların da ayrıca ha
berdar edildiği görüldükten son
ra komiser umumi içtimaın açıla
bileceğini tebliğ etmekle müzake-

Hisseda rlar cetv(l"li 

reye a, 
Tasfiye memurlari raporu ve 

murakıp raporu okundu, hazır bu
lunan hissedarlar okunan tasfiye 
heyeti raporunu ve merbutatım 
ve bilançoyu ve murakıp raporu
nu tamamen tasvip ettkilerini ve 
bu suretle tasfiye memurlarının 
zimmetini ibra ettiklerini ve mev
cudatın raporda gösterilen ~ekil
de 31 Temmuz 939 tarihinde talC
simini ve tirketin henüz tahsil 
edilmemis matlubatının teklif da
iresinde devir ve temlikini ve şir
ketin evrak ve defterlerinin tasfi· 
ye memurları tarafından vaki ola
cak müracaat üzerine mahkemece 
tayin olunacak bir yedi adle tev
diini kabul ettiklerini beyan etti
ler. 

Ruznamede görüşülecek ba,ka 
madde olmadığından toplanbya 
nihayet verildi. 25-7-939 

Hükiimet komiseri Cevdet Arı
kut, L.M. Ericsson tirketinin ve
kili Kari Erik Atmar. Umumi he
yet reisi Dr. Behçet Uz. 3 - Belediye temizlik işleri 

hayvanlarının 939 yılı senelik ia
şeleri için sabn alınacak 56,000 
kilo kepek, başkitiplikteki şart
namesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmustur. Muhammen bedeli 
1680 lira

0

olup ihalesi 31-7-939 pa
zartesi günü saat 16 dadır. ı,tirak 
edecekler 126 liralık teminatını 
öğleden sonra kapalı bulunması
na binaen ö~leden evvel if banka
sına yatırarak makbuzile encüme
ne gelirler. 

Tasfiye halinde bulunan İzmir ve civarı Telefon Türk Anonim §İrketi 
25 Temmuz 939 Salı günü saat dokuzda lzmir be!ediye salonunda ton1anan hissedarlar cetveli: 

imzaları Sıra Hissedarların Hissedarlar vekillerinin Temsil ettikleri 
No. Adları ikametgahı Adları ikametgahları Hisse adedi: Rey 

1 

2 

3 
4 

lzmir Belediyesi: lzmir Dr. 
Behcet Uz 
L. M. Ericsson Ş. lstokholm 
Mühendis Atmar 

Bernard Valgist » » » 
Nils Antuvan-
Strener » » » 

iz mir 

lstokholm 
(lzmir Pa
lasta mi
safir) 
Mühendis Atmar 
Mühendis Atmar 

Hisse yekUnu 

» » » 
» » }) 

21998 

17998 

1 
1 

10 

10 

Dr. B.Uz 

C.Atmar 

C.Atmar 
C.Atmar 

--------------
39998 

4 - Belediye temizlik işleri 
h:!.·1vanlarının 939 yılı senelik ia
fe!eri için satın alınacak 70,000 
kilo saman, ba,katiplikteki ,art
namesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmustur. ihalesi 31-7-939 pa-
zartesi günü saat 16 dadır. iştirak 
edecekler 66 liralık teminatını öğ-

Hazır bulunan rev yekun" 
Hükümet komiseri Cevdet Arıkut, Umumi heyet reisi Dr. B.Uz 

20 
2692 (1560) 

leden sonra kapalı bulunmasına . . . 1 
b . .,. ·· ~ ı den evvel is bankasına keşif ve şartnamesı veçhıle açık ek-
ın-en og e , • 

yatırarak makbuzile encümene sıltm~ye ko~ulmu!t~. M~hammen 
gefü·ler. Muhammen bedeli 875 bedelı 2030 lıra olup ıhalesı 31 /7 /39 
liradır. pazartesi günü saat 16 dadır. İştirak 

5 - Etüv makinasını tasımak edecekler 153 liralık teminatını öale
üzere bir kamyonet satın alı~ması den sonra kapalı bulunmasına bina
baskatiplikteki şartnamesi veçhi- en öğleden evvel İ§ bankasına yatıra
le ~çık eksiltmeye konulmu,tuı-. rak makbuzile encümene gelirler. 
Muhammen bedeli 1750 lira olup 3 - 25 ci adanın 432,25 metre 
ihalesi 31-7-939 pazartesi gun.u murabbaındaki 29/30/31 sayılı ar
aaat 16 dadır. l.!ltirak edecekler salarının sah§ı ba!!katiolikteki !lartna· 
132 liralık teminatını ö(!leden son- mesi ve~hile açık arbnnaya konul
ra kapalı bulunmasına binaen öğ- mustur. Muhammen bede1i 2161 lira 
leden evvel iı; bankasına yatıra- 25 kUru~ olup ihale~i 31/7 /939 pa
rak makbuzil~ encüm~n~ gel~rler: zartesi günü saat 16 dadır. İ§tİra • 

6 - Beledıye temızlık u~lerı edecekler 163 liralık teminatını öğ
hayvan'-· .. , ııı 939 yılı senelik ia- leden sonra kapalı bulunmasına bina
•eleri ir ı:>atm alınacak 90,000 en öğleden evvel İ! bankasına vatıra-
kilo arpa, baskatiplikteki 1'artna- rak -'-L ·1 •• ... ı· J • h"I · k k ·ı ' k mntUJuzn ı e encumene ge ır er. 
mesı veç ı e açı e sı tmeye °: 16, 21. 2.d. 2~. ( 4R2) 
nulmuştur. Muhammen bedelı 

Devlet Hava yolları umum 
di1rlüğünden: 

•• 
mu-

Hatlarımıza ilaveten 7 Ağustos 1939 pazartesi gününden itibaren 
İstanbul - lzmir arasında ( doğrÜ) seferler başlıyacaktır. 

Hava hatları 

Ankara -1-ımir O~tanbul ilierinden) 
İstanbul - lzmir (Do~ hat) 

Bilet fiyatlan 
Gidiş Gidi~-Dönüt 

Lira K. Lira K. 

40 00 
20 00 

57 00 
28 50 

7 Aıaustosdan itibaren hareket saatleri 
Ankaradan hareket lst~nbula nnwasrılat 

Saat Dakika Saat Dskika 

14 00 16 00 

lst nbuldan ha:reket Anl{araya m1ıvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 00 

Ankaradan h"'reket A~anaya m•.lvasalit 
Saat Dakika Saat Daldka 

törlüğünden: 
Bölge sanat okulları ve Ankara inşaat usta okullarına alınacak pa

rasız yatılı talebe müsabaka imtihanına 21 Ağustos 939 tarihine rast
lıyan pazartesi günü sabah saat 9 da okulumuzda başlanacaktır. 

İstekliler 1 Ağustos 939 tarihinden itibaren her gÜn ilbaylık orunu
na hitaben yazılmış bir dilekçeye 

1 - Tam devreli ilk okul diploması veyahut daha yüksek dereceli 
okul tasdikn:?mesi 

2 - Nüfus ve aşı kağıdı 
3 - 4 adet vesikalık fotoğrafiyi iliştirerek ve tlbaylık kanalı ile oku

lumuza müracaat edeceklerdir. 
Ücretli ve niharl girmek istiyenler müsabaka imtihanina tabi değil

dir1er. 
Ücret 3 taksitte 150 lira nihariler ücretsizdir. 
Yaş haddi 13 • 17 dir. 

28, 2, 6, 1 o 2635 ( 1558) 

iLAN 

Manisa belediyesinden: 
1 -Manisada yapılacak mezbaha in§aatı (44061) lira (29) kuruı

luk keşfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe ait eksiltme fartnamesi ile proje ve ketif kağıtlan ve 

bunlara ait müteferri kağıtlar (2) lira (20) kurut mukabilinde Manisa 
belediyesi fen heyetinden alınır. 

3 - ihalesi 15. 8. 939 tarihine rastlıyan salı günü saat ( 11 ) de 
Manisa belediyesi binasında yanılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı ( 3304) lira ( 60) kuruştur. 
5 - isteklilerin Manisa Nafıa müdürlüğünden bu iş için alacakları 

ehliyet vesika-.sı ile 939 senesine ait Ticaret odası vesikasını yüksek 
mühendis veya yüksek mimar olduklanna veyahut bunlardan birisi
nin fenni mesuliyete iştiraki suretile işi yapacaklanna dair noterlikten 
musaddak teahhüd senedini teklif mektuplannın içerisine koyacak· 
lardır. 

6 - isteklilerin 2490 sayılı kanuna ~öre hazırlıyacaklari teklif 
mektupl~nnı 15. 8. ~39 s:ılı günü .saat (10) a kadar makbuz muka
bilinde Manisa ~lediye rivaseline vermeleri veya bu saate kadar ge
Jec""k surette po tıı jl~ gö"'dermeleri ve postada vaki olacak tehirlerin 
kabul edilmiye .. "' il~n olunur. 

28, 1, 4. 8 2693 (1568) 

Doktor '*""~6.ALJıı:ıP.W::::watXP.hlıb'77"2'9 

~ Kiralık daire ve ı· 

Al
. A A~ o· ı ~ v . 

~ magaza ~ 
~ Resmi, hususi daire veva ~ir- ... 

1 g a 1 ne ~ ~=~~:~~::!o;~:;~:;i ~!ahi~· 
ÇOCUK HASı' ALIKLA.RI ~ lecek Gazi bulvarında ziraat 

Mİİ'l'AHASSISI ~ bankası ittisalinde 18 sayılı 
Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar· 

tesi ve pazardan maada her gün hasta
lanın eskisi gibi İKİNCİ BEYLER so
kağında 84 numaralı muayenehanesin
de kabuJ eder. 

Evi BİRİNCİ KORDON No. 272 .. 

~ Demirelli hanının üst kah eh
N ven fiyatla kiraya verilecek-

tir. 
isti yenlerin: 
Doktor Hulusi caddesinde 
42 numarada dis doktoruna 

~ müracaatları. ' 
~--------~----------- 0'?"7777.777~.A9.fZZfü'.Jb.l&ii .... 
YV<?.'Y.Hillti!f.tliflV7'X~~-> zw;, 

~o AI. R. · ~ IZMIR ASLtYE MAHKEMESi 
~ r • 1 ızaB." 2 nci HUKUK DAiRESiNDEN: 

• • b)l Hazinei maliye tarafından da-u 1 va arzuhalında izmirin kasap hı· n en zır mahallesinin palancılar çarşı· 
, sında 4 nolu dükkan hissedarla· 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
~ hastalıkları Operatörü 

4050 lira olup ihalesi 31·7-939 pa
:ıartesi günü saat 16 dadır. lftİrak 
edecekler 304 liralık teminabnı 
öğleden sonra kapalı bulunmasına 
binae,.., ;: ~leden evvel iş bankasına 
yatım~ ·: makbuzile encümene 
gelirler. 

7 - Otomobil sasesi üzerine 
konulacak seyyar ' tip bir adet 
Etüv kazanı satın alınması başka
tiplikteki fartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmu,tur. Muham· 
men bedeli 1650 lira olup ihalesi 
31-7-939 pazartesi günü saat 16-
dudır. iştirak edecekler öğleden 
sonra kapalı bulunmasına binaen 
öğleden evvel i~ bankasına yatıra
rak makbuzile'encümene gelirler. 

Belediye havagazı fabrikasın
da tesis edilecek ayar isfasyonu 
a!et ve malzeme ve teferrÜt'-hn1D 
satın alınması ha1'katiolikteki 
f&rtnamesi veçhiJ ... a~ık eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen be
deli 2800 lira olun ihalesi 28-8-
939 pazartesi gÜnÜ saat 16 dadır. 
iştirak edecekler öğleden sonra 
kapalı bulunmasına binaen öğle
den evveli• bankasına 210 liralık 
teminatını yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

ti 15 15 25 ~ Her gün hastalarını saat üçten son-~ 

-----------------------------~raA~W~ ~~~ ı&~B~~ci~ 
17 

rından iken senelerdenberi tagay• 
yüp eden berber hacı ibrahim kı· 
zı haticenin bu gaybubetinden ba· 
hisle gaiplik kararının itası iste: 
nilmit olmasına binaen meden• 
kanunun 32 nci maddesi mucibi11• 
ce adı geçen hatice hakkında ma• 
lumatı olanların isbu ilan tarihin~ 
den bir sene içiıı°de İzmir asliye 
mahkemesi 2 nci hukuk dairesine 
müracaatla malumatlarını bildir· 
meleri için davet makamına kaitı' 
olmak üzere gazete ile ili.nen teb
liqi mahkeme kararı iktizasındaı' 
olmakla keyfiyet ilin olunur. ··J 
28 Temmuz, 28 A~ustos 28 Eylo 

14-28-11-25 (1466) 

14-19-24-28 (1467) 

Havagazı fabrikası icin (3800) 
ton Zonguldak Zerodislave 0,10 
maden kömürü satın alınması haf 
katiplikteki tartnamesi veçhile 
kapalı zarfla eksiltmeye konul-

913 sayılı sokakta 44 sayılı kü- mu11tur. Muhammen bedeli 40850 
çük Kuzuoğlu hanının yıkılarak lira olup ihalesi 4-8-939 cuma gü
enkazının satılması İfİ haf ki.tip- nü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka
likteki şartnamesi veçhile açık ar- nunun tarif atı dahilinde hazırlan
tırmaya konuI_muştur. ~uha~men mıf teklif mektu'lları ihale günü 
bede1i 2000 lıra olup ıhalesı 4-8- azami saat 16 ya kadar encümen-
939 Cuma günü saat 1.6 dadır. l!- de riyasete verilir. Muvakkat te
tirak edecekler 150 lıralık temı- minatı (3063) lira (75) kuruf 
natını öğleden sonra kapalı bu- olup öğleden sonra kapalı bulun
lunmasına binaen ö~Ieden .. evvel masına binaen öğleden evvel İf 
i• bankasına yatırarak encumene bankasına yatınlır. 
gelirler. 19-23-28-2 2565 (1497) 

20-24-28-3 ( 1506) 
1 - itfaiye binasında yapıla-

Adanadan hareket .Ar.karaya muvasalat ~kordon• 222 numaralı muayeneha- ~ 
Saat Dakika Saat Dakika S nesinde kabul eder. 

7 10 

lstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

16 20 

lzmirden hareket 
Saat Dakika 

7 10 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 00 

tzmirden hareket 
Saat Dakika 

9 00 

9 20 

lzmire muvasn tat 
Saat Dakika 

-
18 10 

lstanbula muvasalat 
Saat Dakika 

9 00 

lzmire muvasalat 
Saat Dakika 

17 45 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 45 

~ TELEFON : 2987 
~CZ'H77'LYJ77,;ZZ7LZ7-Zlr'/.i'ZJ!i2WIJ~ 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
İZM'İR MEMLEKE'J' 

HAS'J'ANESi DAHİLiYE 
M'IJrAllASSISI 

2700 (1561) 

Zayi 
Muayenehane : ikinci Beyler sokak 

No. 25 TELEFON : 3956 1335-1336 senesinde lzmir bi· 
--------------- rinci ıultani~·e 9 uncu sınıfında~ 
,,,~~lllll'IQl$~Y277'/77'?"~n istihsal etti;Jim tahadetname11 

OPERA TÖR · kaybettiğimden ve yenisini de als• D Ü K T Ü R • cağımdan e · kisinin hükmü olOJ'' 
dıi!ı ilan olunur. 

521 Tayy·o Seyfettin oğlu Melı· 
met Bahaet~in. 
------~--~------------------_..,/ 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

1 - Şükrü Kaya bulvarının Dok- cak ilaveler ve tamirler bat mü- Fazla tafsiJit idn: Meydan müdürlüklerile acentelere müracaat Memleket hastanesi Baş Tabibi 
tor Mustafa Enver caddesinden iti- hendislikteki ke~if ve •artnamesi ikinci beyler sokak fırın ,. 

Zayi 
b3_ren Alsacak mevdanına kadar olan veçhile açık eksiltmeye konulmu~- edilmesi. (3326) karşısı No. 25. Her gün öğle- 1335 sc .ı~sinnde turgutlu ka•,, 
520 metre boydaki kısmının granit tur. Muhammen bedeli 5069 lira 28, 31, 3, 6 2682 (1557) den sonra saat üçten itiba- bası rüttiyesinin son sınıfınd'- i 

72 k ı "h l · 14-8-39 h k aldıg""ım mektep s, ahadetnaoteır' 
Paket taslariyJe yeniden döşettirilme- uruş o up ı a esı pa~ ren asta abul eder. --' 

· ·· ·· t 16 d d 1 ti0 B B J J • M k zayı' ettim yenisinı· alacag""ıınd~· si ba~mühen!lislikteki keşif ve şart- za.rtesı gunu saa a ır. f • aSl 0 1·r 1•g.., (• Z mır 1nta aSJ Telefon No. 3125 

b k 1 _ _n k ral< edecekler ög"leclcn sonra ka- a ı 211 JY!lt&m~x.r.m ... eskisinin hükmü yoktur. tı n.amesi mud ince apa ı zanıı e - T k b • !<V 
si!t.,,.~ve konuJmu"tur. Muhammen palı bulunmasın:ı binaen öğleden R• 1. d urgu:lu asa ası cevız so b"' 

evvel İ'; ban1:asına yatırarak mak- ıyase 10 en: il A no 26 e-ıde kasaba &far aJ11 bede'i 13349 lira olup ihale~i 31. 7. h "f ""l h'g. 
39 nazartesi günü saat 17 d~dir. buzu ile encümene gelirler. Basın Birliği lzmir Mıntakası 15 Temmuz 939 tarihinden itibaren an memuru me met rı at og~ 
2400 sa.yılı kanunun tarifrtı clahi- 2 - 94 üncü adanın 127.510 teşekkül eylemİ§tir. IZMIR SiCiL TICARE'f rJt> 
J"ııde hazırlanmı!\ tekl!f rn~ktup'arı me!rc murebbaındaki 3G sayı ı lzmir Mıntahasına: lzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, An- Ha1kapınarda kain 

arsasının znbşı ba11 katipHkteki talya, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, Afyonkarabisar vilayetleri MURLUGUNDAN: ,,,.. 
ihal~ günü a.,.ami saat 16 ya kc.d-:ı.r tn · ı ·1 ık t a Pamıık Mensucatı Edirne s,arap fabrikası :ıİY8 •01e {iar ame:sı vcç ıı e aç ar ırm • dahil bulunmaktadır. ' 
encv..me..,de r"va-ı" e ver'1ir. Mu,ıı:<l<- k J t "~uh b risleri F. iyi son ticaret un."a11', .... 

ye. ~onu mu: ur. m ammen e- Bu vilayetlerin merkez ve kazalarında inti•ar eden gu""ndelik, hafta- ~ ... 
Irat temin h 1002 lira oh' c~ ede!'! de!i 127 lira 50 kuru~ olup ihalesi ~ Fabrikamızın iplikhane daire- izmirde alsancakta akdenız: 50 de 
s<>nra ka~alı bul nmas na bin,.cn 14-7-39 pazartesi gi!nü saat 16 da- lık, aylık, yıllık bilumum siyasi ve gayri siyasi gazete ve mecmualann sinde çalışmak üzere 16-20 yaş ğında 32-34 n~marah .ınüe~ses:fl 
ö~IP.den evvel İ" ban tas na yat•,.ılı.r. d:r. J"tİrak edecekler on liralık isimlerile idarehane adreslerinin bilinmesine lüzum görülmüttür. Bi- arasında kız itçilere ihtiyacımız şarap imal ve satışı ıle u~r;~ ti• 

2 _ Şükrii Kaya bulvar mn Dok- tem ·n~tını öğleden sonra kapalı naenalevh mmtakamız dahilinde intisar eden bu kabil gazete ve mec- vardır. ziya varisleri f. iyisonun ış 11 hii· 
-----~~~~~~~~~~~~·~m~~~~~~nyn~a~b~i~n!a!e~n~öji~k~d~e~n~e~v~-Lm~u:a~s~a=h~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ı~~-, 

ıntc-lıımııU\l'l:mWW~;&oı:~e.JH~e~e:!t!.i !R~e~ia~Iiğ~"~in~e~izamı~~ ... !b~ir~h~a~fta~_.Ll~a~r:ı ~v:e~iki!"~k~1~t~a~f~o~to~g~r~a~f~lar~iy~l~e~f~a~b~-1k~~ü:m~l=er~i~n:eJg~o:·r~e~ı~ic~i~liLn~2~5TI· 53~· .. ~~[u~il:i"j scil edıldu~ı 



~l:MMUZ ctfMA 19J9 

l'. Bovven Rees Messageries Umdal Olfrier ve 
= 

Deu tsche Le· Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADRiAriCA S. A. Dl 
NAVIGArJONE 

.. k M . . UMUMi DENİZ ş·· k""' t L. • ve şure ası arıtımes ACENTALıcı LTD. ure ası van e ınıe 
tt CVHARD LfHE K U M p A N y A S J HELLEN1c LlNES LTD. BİRİNCi KORDON REE.S G. M. B. H. HAMBVRG 
~POOL VE GLASGOV HATI'I GERMANİA vapuru 26/27 tenınıuz BINASI 'l'EI.. 2443 ATHEN vapuru 3 ağustosta beklen!-
~ ~L\. Vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 Jarasmda beklenilmekte olup Rotterdam yor .. Anvcrs, Rotterdam, 13ı:emen ve 
~"'1>ool ve Glasgovdan mal çı- temmuz tarihinde gelerek ayni gUn fs- Hamburg ve Anversa limanlan için yUk LONDaA - IIULL HATrl Hamburg liaıanlan i~n yi1k alacaktu-. ClTrA Dt BARI motöril 2111 de saat 
Cl ... -..... \'e ayni zamanda Liverpool ve tanbul. Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- alacaktır. BELGRA vtAN vapuru 5 temmuzda TAHLİYE : 8 de gelerek ayni gün saat 17 de lstan-
~için mal alacaktır. reket edecektir . ATHİNAİ vapuru 3/ 5 ağustos ara- gelip yük 51karacak ve ayni zamanda L A R t S S A vapuru 6 ağustostan bul, Pire, Napoli, Marsilya ve Ceno~ 
ısı..~ "-PUrlann muvasalAt Wihlerl, · sında beklenilmekte olup Rotterdani, Hull için yük alacaktır. bekleni,yor. Hamburg, Breınen ve Aıl- hareket edecektir. 
~ '- navlunları hakkında acenta Der tiril Dhat n maJtlmat için 8'- Hamburg ve Anversa ibnanlan için yU)c lip'f!nı;;;:: %~!~ı:.muzda p- versten mal çıkaracaktır. LERO mot6rU 2717 de saat 12 de ge.. 
~~Ut altına giremez. Daha fazla rinci kordonda 156 nwnnrada LAU· alacaktır. . AR!UEMENT H. SCBULDT lerek nyni gün saat 19 da P<ıtmo, Leros, 

~ t llınak için T. Bonm Reel ve Şr. KENT REBOUL ve ŞERtKI vapuı acen- ANGHYRA .vapuru 12/15 ağustos LİVERPOOL RAftJ ~LA.ND vapuru 28 temmuzda bek- Kalimnos, 1stanköy ve Rodosa hareket 
tdiı~ telefon numaruına müracaat tasına müracaat edilmesi ıica ohmar. arasında bcklenılmekte olup Rotterdam lenıyor. Anvcrs, Rottcrdam, Bremen ve edecektir. 
~rica olunur. TELEFON: ı 3 7 5 Hamburg ve Anversa limanları için At.c;?1ANllva~ 2~temmku:ıda u. Hamburg için yUk alacaktır. LERO motörU 31/7 tarihinde saat 8 

~~ıııııı-.--------------... •• •• yük alacaktır. :~:ana:a l~v~rpool ç:çin ~ ~el: ESPA~~ ~EPPE . 1 de gelerek 1/8 saat 17 de Pire, Korfu. t b.r. vapuru mmuz son an- Saranda, Brfndizi, Valona, Draç, Rago-. C. Zı·raat Bankası BALKAJ.O'.All ARASI na doğru beklakeniyor. Anvers (Do~) za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve 
HATTI için yük alac tır. V ediv L--t- t cd 

ZETSKA PLOvtDBA DEN NORSKE MIDDEL· en ge ıuu-~e er. 
Kllf'alrq tarihi: 1888 A. D,, JI«:OTOR . Yat~lı vagonlar firlıeti HAVSL!NJE, OSLO ROY ALE NEERLAN 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. uLOVCEN» . JZMİRDE ŞUBESi BOSPHORUS vapuru 30 ağustostan DAISE ICUMPANY AJ'I 
Şube Ve ajan adedi : 262 Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gU- Devlet Hava Demir ,.e Denizyollan 1 eylUle kadar Dlyep Dünkerk ve Nar- TİTÜS vapuru clyevm limanımızda olup 

I' Zirai ve ticart her nevi Banka muameleleri nü Köstenceden gelip 13 ağustos 1939 biletleri ile bilfunum Avrupa '\'C Ameri· veç limnnlan için yUk alacaktır. (Bu va- Amsterdam, Rottcrdnm ve Hamburg 
4RA BİRİKTİRENLERE 28.800 IJRA pazar gilnU saat 12 de: kn hatları için izahat ve bilet ,·erilir. pur Norveç için ancak 31 ağustosa ka- limnnlan için yOk nlnrak hareket ecıe.. 

İKRAMtYE VERECEK Pire • Arnavutluk limanları - Kotor- ADRF.S: Birinci kordon Ticaret oda- dar tahmil edecektir. ccktir. 
~bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (50) Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye sı nlhnda No. 126 BALKİS vapuru 25 eylQJden 28 eyltl- PYGMALİON motörQ 3/8 tarihinde 
t...... bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfuıa göre ile- hareket edecektir. Tel : 3934 le kadar Dlyep DUnkerk ve Norveç için gelerek yüktınU tahliye ettikten sonn 
~1e dağıtılacaktır: İ Tclg: SLEEPİNG yük alacaktır. Burgaz, Varna ve K8stence limanlan 
• .\det LOOO Liralık 4.000 Lira ANGLO EGYPT AN BOSPHORUS vapuru 25 birinci teş- için yOk alnrak hnreket edecektir. 
t • 500 · • 2.000 • MAİL LİME rinden 28 ilk teşrine kadar Diyep DUn- HERCULES vapuru 7 /8 tarihinde 
~ • 250 • l.OOO • PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT DOKTOR kerk ve Norveç için yUk alacaktır. beklenmekte olup Rottcrdam, Amster-

ı::. • HA VFA - İSKENDERİYEYE hat O. T. R. T. dam ve Hamburg llmanlan için yük ala-
"' lOO ' 

4
.000 • •CAlRO ClTYe LÜKS VAPURU ile TİSZA t .. ril 28 tcmmuzd bekl · 

t_: E : H:: : =·~~.ri n::~~-:; , .. Ha~tıAtarçay Eyru!f.,·~:r.::~~ r•k:::s==~UNIBN 
,._:O\.f\AT : HesapJanndaJd paralar bir sene içinde :;o liradan aşağı dilşmt- 28/71939 5/8/939 v 

-~~ ikramiye çıktılı takdirde y{lzde 20 fazlasiyle verilecektir. 11/8/939 18/8/939 1 limanlan için ~~ ala~ktır. . VASALAND motörtl 2817 tarihinde 
~-senede 4 defa, 1E7101,1 Birinci Unun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih- 24/8/939 l/9/939 KASSA motorU 12 ağustosta beklenı- gelerek Rottcrdanı, Hamburg ve Skan-
~ ~lecektlr. ~ Gerek: vapurlnrın muvasalAt tarihleri, Dalıfli ile ZU1arelli yor. Tuna llmanlan için yük alacaktır. diuavya limanları için yük alarak hare-

..... gerek vapur lsimterı ve navlunları hak- hastalılılar mütahassuı SERVİCE MARfTIME ket edecektir. ~~ - ı ............___ _________________________ kında acenta bir t •h'ıilt altına giremez. Sonelerden beri Çivici hamamı !kaqa- ROUMA N 
Daha fazia tafsiIAt a!malc için Birinci sında bulunan munycnehaneshü tkind o:lTuz vapuru 28 temmuza doğru SERViCE MARfTfME 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• kordon Hayat sokağı dirseiiııdeld Z06 bekleniyor. Köstence, Galas ve Tuna li- Roumaln Kuntpanyası 
umumt deniz ACf'ntalığı Ltd. müracaat sayıb eve nakletmiştir. marilan için yUk alacaktır. ALBA JULİA vapuru 3 ağustos 938 BRISTOL 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

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

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Sene!* • ~ idareaile bütün mtifterilerine kendisini 

sevdınnqhr •••• 
~':..~ellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. l&tanbulda 
~ Ege ve İzmirliler bu otellerde buluşurlar ••• 
)~•usiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul ctmi
...., derecede ucuzdur ..... 

ıs ~ 

1939 Yaz Modası 
4.~yı baştan b~qa kaplıyan güneşin ültra • 1ı'iyole ~·asım süzen 

PANORA 
GVNEŞ GOZLOKLERI YALNIZ 

Hilal 

KRi.trAı. DÖ ROŞ CAMLAR 

MODERN C:ERÇİVELER.. 

\'7 rGPrANCILARA AYRICA TENZiLAT 

~- \ 
l aze Temiz Ucuz Iliç 
fter Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
llA ',?TURAK Ciiyük Sıılep~ioğlu haru kM1ısında.. 

edilmesi rica olunur. ller giin öğleden ~onn saat 1 den iti- DUROSTOR vapuru 4 ağustosa tarihinde beklenmekte olup Matta, 
Telefon : 4072 MUdilrlyet haren hastalannı kabul eder. doğru bekleniyor. Köstence Kalas ve Cenova ve Marsilya liman1an için yolcu 
Telefon : 3171 Acenta TELEFON : 3458 Tuna limanlan için rük alacaktır. ve l'Wt atarak hareket edecektir . 

Siz de bu kremden şaşmayınız 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat baknnhğımn resmi ruhsatım 

bfüz bir ren ve bilgi mnhsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir dalına üs

tün \'e eşsiz knlmıştır • 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vft. 

roda getirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şölırctini söz ve şarlatanlılda değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Bcrlin, 
Ncvyf)rk güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükıifa
tmı kazanmış olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis nCJ badem ile ynpılnuş gündm \'e 
gece şekilleri ''nrdır. 

KREM BAL...~AMİN; öteden beri tanımnış bıc;ı.l!'' •• ve tiip şeklinde satılır. 
İNGiLtz KANZUK ECZANESl BEYOCLU - İSTANBUL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Bol Gıda, Bol ziya, Bol hava i 

2 kahvaltı, 2 yemek, 1 yatak ~ Bo ~20, Kc 60 Kr~ 

• • 

111 
ı:ı. 

j 
" -ıg 
1 
g 

s 
lll 
::ı 
.c 

~~ 
~ . 
=:: c,, 

: ~amanlar kampından bir köşe 
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a DllJ'afı yeri: Karşıyalıa iskele IJqı 
: Fazla izahıst : Karşıyaka eczanelerinden ve Beyler sokağında : VEREM 
: MÜCADELE dispanserinden alınır .• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir ziraat Mek·tebi müdürlü
ğünden: 
Orta mektebi pek iyi ve iyi derecede bitirmiJ olanlardan bu aene 

mektebimize leyli ve meccani olarak 40 talebe alınacaktır. Talip olan
ların feraiti mektep müdürlüğünden ve bulundul:lan yerin ziraat mü· 
dür ve memurlanndan öğrenebilirler. Kayıt ve kabul müddeti 1 Tem
muz 939 ili 15 Ağustos 939 tarihine kadardır. 

30, 7ı_14, 21, 28, 4, 11 

• . 
c 

• 

Vapurların hareket tarihJeriyle nav· N O T : 
lunJardak:J değişikliklerden acenta me- İlAndnki hareket tarihleri ile navlun-
suliret kabul etmez. lardaki değişikliklerden dolayı accnta-

Daha fazla 1afsi1At için ATATtrnK mız mesullyct kabul etmez. Daha fazla 
caddesi 148 No da V. F. Hcnry Van Der /u.tsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA
Zce ve Şsı. Vupur acentahğına milraca-,TEJ::'ı.J SPERCO vapur acentasına mil-
tıt edilmesi rica olunur. racaat edilmesi ric.a olunur • 

TEt.t;FON : 2007 /Z008 TELEFON : 20M/2005 

Her ke~ kullandığı ve belendiği traı bıçağıcbr 

Mur,akip alınacak 
P. T. T. Umumi müdürlüğünden: 

1 - ldaremiz münhallerine alınması kararla§tınlar. ve maqian 30 
dan 55 liraya kadar olan mürakipler için müsabcla.. imtihanı yapıla
caktır. 

2 - lstek'ilerin hüviyet cüzdanı mektep ıahadetnamesi aıhhat ra
poru qı kağıdı zabıta ve adliyeden muaaddak hütnü hal kiğıdı asker· 
lik vesikası " fotoğraf ve bir dilekçe ile halen memur olanlann zati 
sicil cüzdanlarile dilekçelerini 18 Ağuatoa 939 alqamına kadar Anka
ra, İstanbul, lzmir, Konya, Seyhan, Sivas, Kastamonu, Trabzon, Er
zurum, Diyarıbakır ve Edime vilayet P. T. T. müdürlüklerine müra
caat etmeleri ve bunların 788 sayıh memurin kanununun 4 ilncü mad
desindeki §Arllan haiz obnakla beraber devlet memuriyetine ilk defa 
gireceklerin 30 yqını geçmis bulunmamaları. 

3 - Münıkipliğe alınacakların en az lise mezunu olmaları li.zundır • 
Hukuk mülkiye yüksek iktısat ve ticaret mektebi mezwllarile muadili 
olan ecnebi mekteplerinden mezun olanlar ve bunlardan da ecnebi li
sanı bilenler tercihan 'llmırlar. 

4 · - Müsabaka adı geçen viliyet Posta telgraf telefon müdürlük
lerinde 21 Aiuat0& 939 pazar günü saat 14 de yapılacaktır. 

5 - fAüaabakad~ muvaffak o1z..nlardan fi.le mezun1anna 20 ve yük
sek mekte!> l."t1€:aJ!llanna da tahtil derece!erine ve 3656 sayılı tevhit 
ve taacfüJ kanunu hükümlerine !Öre uli maq verilir. 

6 - BBAku ~ei:e!erden naklen gelecek olanlar müsabakaya talio ol
malda b~.rahe! kcr.Jilerine umumi hiikümle!' dairesinde maq verilir. 

7 - Müs:.baka i::ıhnu,m:l!l muV1lffak ol••D ta mü~kinliij tavin 
edilecr~ı.ı.... tCirİnİ evvel 939 bidavetinden itibaren Ankarada on bet 
gün r-:n p-ö:eocekler ve bunun neticeainde yapılacak imtihanda kaza. 
nanlar mürakio sıfatiyle vilaycllere gönderilerek alakadarlara ted
ris•~ lnı'1ınacaklardJr. 

8 - Kunta muvaffak o1"1İyr.n1ardan baride" sre1en1er memurivete 
kabul ed'Jmiyecekler Te naklen gelenler İle idarenin tensip edeceği di
ğer vazif .. 'c--- ' ~".;,, edilereklerdir. 

9 - Mi:rı!<iplerin .,.,,.b,. ve mmtablan idarec:e t~sin n1nnur. 
25, 28, ı 2645 (1539) 

Devlet liman!alı lznıir şubesi mü
dürlüğ"ünden: 
Dairemizin kapalı bulunduğu mesai harici zamanlarda gece cumar

tesi, pazar ve tatil günlerinde müracaatlan ka11ılamak ve işleri yürüt
mek üzere fUbemiz binasının zemin katındaki puvantörJük dairesin
de bir nöbetçi amiri bulunacaktır. Telefon numarası 2440 tır. işlerin 
sekteye uğramaması için alınmış olan bu tedbir alakadarlara ilan 
olunur. 

2711 (1566) 
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Amerika Japonyaya bir not v di 
• 

1911 yılında münakit Amerika - Japonya ticaret ve seyrisefain muahedesı 
Amerika tarafından leshedildi. Bu hadise Japon yada elim bir tesir bıraktı 

Japonya mahfellerine göre Tedhiş suikastlerine karşı 
Amerika bu hareketiyle Japonyayı Avam Kamarasıhükümete salihiyet .. 
iktısaden abloka gayesini güdüyor ler veren kanunu süratle kabul etıniŞ 

Tokyo 27 ö.R) - Amerika maslahat
güzarı bugün hariciye nezaretine gele
rek Amerika ~lerl bürosu reisine 1911-
de münakid Amerika - Japonya ticaret 
ve seyrü.se!ain muahedesini fesheden 
Amerikan notası metnini resmen tevdi 
etmiştir. Fesih keyfiyeti 24 son Kanun 
1940 tarihinden muteber olacaktır. 

Amerika maslahatgüzarı bu kararın 
tcbcbi olarak Amerikan endüstrlyelleri 
tarafından Japonyadan kumaş ve pa
muklu idhali aleyhinde ileri aürillen 
kuvvetli itirazları gösterm~iir. Japon 
hUkümeti namına, B. Yasi-Hara Japon 
hükilmetinin derin teessürünü ifade et
miştir. 

Japon gazeteleri Amerikanın ticaret 
muahedesini fesih kararını büyük harf
lerle bildirmekle beraber, umumi efkar
ca haber ıtikfuıetle karşılanmış, yalnız 
lnglliz - Japon milzakerelerinln yav~ 
lığı sebebiyle borsada esasen mevcud 
olan ağırlık bir kat daha artmıştır. 

Eyi haber alan Japon mahfilleri, Ame
rikanın bu jestinin Japonyayı sarsma
dığını, zira bu memleketin uzak şarkta 
yeni bir nizam kurmak hususundaki 
gayretlerinde her manil aşmak azminde 
olduğunu bildiriyor ve Japonya ile mü
zakereleri mUsald şekilde terakki eden 
Ingilterenln hattı hareketi ile ticaret 
muahederulnl sertlikle fesheden Ameri
kanın vaziyeti arasında bir mukayese ya
pıyorlar ve diyorlar ki: 

cEğer Amerikanın maksadı, uzak 
prk.taki realiteleri göz önünde tutarak 
ticarl münasebetlerini buna uydurmak 
olsaydı, bu jest anlaşılabilirdi. Faknt 
Amerika uzak prkta yeni bir nlzam te-

aisl için Japonyanın gayretlerine engel 
olmağa çalışıyorsa, ancak Japon umumi 
efk!rını daha ziyade ....tt,rleştirmeğe ve 
kendisine kar~ı kızdfııiiliağa muvaffak 
olacaktır. 

Japon gazetelerinin bi.l.ha&sa ipret et
tikleri bir nokta birleşik devletlerin Ja
ponya ile ticarl mübadelelerinde muva
zenenin kendi aleyhlerinde olduğudur. 
Bundan anlaşılıyor ki birleşik devletle
ri Japonya ile ticaret muahedesinin fes
hine sevkeden saikler ekonomik değil, 
afynsidir. Gazeteler, hükümete ticaret 
mUbadelelerlnl tanzim ederken bu vazi
yeti göz 8nUnde tutmasını tavsiye edi
yorlar. 

Tokyo 27 (ö.R) - Amerikan masla
hatgüzarı tarafından ticaret muahedesi
nin feshi hakkında verilen notayı alır
ken, Japon hUkümetinin mümessili Ja
ponyanın bunu ekonomik sahada ken
disine karşı bir meydan okuma gibi tc
lakld edeceğini bildirnıi§tir. Fesih key
fiyeti Japon resmi meluıfillııde elim bir 
intiba hAsıl etmi§tir. 

NOTANIN METNi 
Vaşington 27 (Ö.R) - Japonya ile ti

caret ve seyrüsef ain muahedesinin feshi 
hakkında Tokyoya tevdi edilen Ame
rikan notasının metni şudur: 

cSon seneler zarfında birleşik devlet
ler hükümeti muhtelif memleketlerle 
münakid ticaret ve seyrüsefain muahe
delerini tetkik ederek akdedildikleri 
maksatlara daha uygun bir şekil alma
ları için ne gibi tadilat yapmak icap et
üğini araştırmıştır. Bu tetkikat esnasın
da şu neticeye varmıştır ki 21 Şubat 
1911 tarihinde birleşik devletlerle Ja
ponya arasında akdedilen ticaret mua
hedesi yeni bir tetkike lüzum gösteren 
bazı hülfümleri ihtiva etmektedir. Bunu 
hazırlamak ve Amerika menfaatlerini 
daha eyi korumak maksadiyle, muahe
dcnin 17 inci maddesine uygun olarak 
hnrekct eden birleşik devletler hüküme
ti muahedeyi fesih niyetini Japon hükil
metinc bildirmiştir. Bu muahede ve bu
na bağlı protokolların müddeti yarından 
itibaren bitmiştir.> 

Tokyo 27 {ö.R) - Amerikan işleri 
dairesi direktörü Amerika sefirine tica
ret notnsının feshi kararını J aponyanın 
ancak ekonomik sahada bir meydan oku
ma gibi telakki ettiğini ve Amerika bu 
gayri dostane vaziyetini terketmezse, 
muah d nin meri.} l't mcvkiinde ka1a
c lfı altı ay zarfınd yeni bir muahcd 

SIYASI BIR IHT AR 
Vaşington 27 (ö.R) - Birleşik dev

letlerin jesti Tokyoya karşı siyasi bir 
ihtar mahiyetinde telakki edilebilir. Iki 
memleket arasında münasebetlerin ıs

Iahına ve yeni bir ticaret muahedesi ak
dine kapıyı açık tutmakla beraber, aynı 
zamanda uzak şarkta Amerikan menfa
atlerini ihlal edecek her harekete derhal 
mukabele imkanını da vermektedir.Eyi 
haber alan Amerikan mehafilinin fikrin
ce Japonya ile ticaret muahedesinin fes

hi Japonyaya karşı, Çindc kuvvetini sui
istimal ettiği takdirde, mukabele bilmi-
il tedbirlerine yol açmaktadır. Diploma

tik mahfillerin fikrince, ticaret muahe
desi meriyet mevkiinde kaldıkça Ameri
ka Japonyaya karşı diğerlerinden ayn 
tedbir alamazdı. 

Eğer şimdi yapılan ihtar Çinde Ame
rikan mallarına ve tebaalarına eyi mua
mele edilmesini temin için kafi gelmez
se 6 ay sonra Amerika J aponyaya gön-

derilecek harp malzemesine ve silahlara 
ambargo koyabilir. Esasen bazı ayan tn
rafından bu tedbir çoktanberi talep edil
mekte idi. 
Amerikanın ittihaz edebileceği karar

lar şimdiden kararlaştırılmış değildir. 
Amerikanın menfaatlerine karşı Japon
yanın takınacağı tavra ve Amerikan 
umumi efkôrının azimkarane hareket 
arzusuna tabi olacaktır. 

!Andra 27 {ö.R) - Amerikanın Ja
ponya ile ticaret muahedesini feshetme
si münasebetiyle Amerika gazeteleri bir-

leşik devletlerin uzak şarktaki haklarını 
muhafaza azminde olduğunu kaydedi
yorlar. 

Amerikan kararı Tokyoda büyük bir 
silrpriz tevlid etmiş, Tokyo borsasında 
bir çok kıymetlerde mühim tenezzüllcr 
kaydedilmiştir. 

Vaşington 27 (A.A) - B. Ruzvelt, 
dün hariciye nazırı B. Hullü beyaz sa
raya çağırarak kendisi ile uzun müddet 
göril§milştür. B. Hull, beyaz saraydan çı
karken gazetecilere her hangi bir beya
natta bulunmaktan imtina eylemiştir. 

Vaşington 27 (A.A) - BB. Ruzvelt 
ve Hull, dün aldıkları bir kararla, Ame
rika birlaşik devletleri ile Japonya ara
sındaki 1911 ticaret muahedesini denon
se etmişlerdir. 

1911 Amerikan - Japon ticaret mua
hedesinin feshini, evvelce ayandan Van
denbcrg meclise yaptığı bir teklifle is
temişti. Ayan meclisinin hariciye encü
meni ise bu teklifin müzakeresini haf
ta sonuna bırakmıştı. Fakat BB. Ruz
velt ve Hull'ün aldığı kararla, fesh key
fiyeti bugünden itibaren meriyete gir
miştir. 

Buradaki ilk intiba, Amerika birleşik 
devletleri hariclyesini Japonyaya bir 
ihtarda bulunmak ve Amerika birleşik 
devl"tlerinin muhtemel hattı hareketi 
h kkında Japonyanın her hangi hır şüp-

rine ambargo konmasını istiyen Pittman 
tekHfinin tasvibini mümkün kılmak için 
yalnızca en ziyade mazharı müsaade mil
let kaydının denonse edilmesi kMi idi. 

Şurnsı da şayanı kayıttır ki Amerikn 
birleşik devletleri hükümeti, bütün tari
hinde ilk defa olarak bir ticaret muahe
desini siyasi mülfıhazalar sebebiyle de
non.se ve feshcylemektedir. 

Vaşington 27 {A.A) - Ayan meclisi 
hariciye encümeni, hariciye nezaretinin 
Japonya ile münakid 1911 tarihli ticaret 
muahedenamesini feshedeceğini Japon
yaya ihbar etmesini talep eden cümhu
riyetçi ayandan V andenbergin takririni 
tetkik etmiştir. 

Bu baptaki müzakereye hafta bitme
den evvel devam edilecektir. 

Encümen azaları, diln bilhassa Ingi-

llz - Japon itiltıfı hakkında görüşmüşler
dir. Hasıl olan intiba şu merkezdedir: 

Bu iülô.fın Amerikanın Çindeki men 
faatlerl üzerindeki akisleri fevkaHl.de 
mühim olacağından Amerikanın Japon
yaya karşı takip etmekte olduğu harid 
siyasetin yeniden gözden geçirileceği 

icap eder. 
B. Vandenberg, takririnin birinci kıs

mının münakaşasının tacili maksadiyle 
Brükselde bir konferans akdedilmesine 
dair olan ikinci kısmından sarfı nazar 
etmiştir. 

Kongre kolislerinde Ingilterenin Ja
ponyaya yapmış oldu'ru fedakarlıkların 
Amerikayı Japonyaya karşı azimklira
ne bir infirad hattı hareketi takip etmek 
mecburiyetinde bırakmakta olduğu, 
çünkü In.giltere bütiln dikkatini Avru-

padaki vaziyet üzerinde temerküz ettir
mek mecburiyetinde bulundukça onun
la mesai birliği yapmak im~nının mev
cud olmadığı mütalaası ileri sürülmekte
dir. 

B. Pittman, B. Vandenberge müzahe
ret etmiştir. Mumaileyh, ayan meclisi
nin kongrenin tatilinden evvel bu bapta 
bir karar ittihaz edip etmiyeceğini söyle
mekten imtina etmiştir. 

Vandenberg, gazetecilere beyanatta 
bulunarak takririne kongre azası tara
fından son derece müzaheret gösteril
miş olduğunu, ancak encümenin bu tak· 
riri tasvip edip etmiyeceğini bilmediğini, 
çünkü müzakerenin henüz pek umumi 
mahiyette bulunduğunu söylemiştir. 

Vaşington 27 (A.A) - B.Hull, umuw 
beynelmilel vaziyet hakkında riyaseti 
cümhur sarayında B. Ruzvelt ile uzun 
uzadıya görüşmüştür. 

Mumaileyh, bu görüşmenin esas nok
talnrının neden ibaret olduğunu söyle
mekten imtina etmiş ve bu goruşme 
hakkında her hangi şekilde beyanatta 
bulunmak icap ediyorsa bunun riyaseti 
cümhur dairesine aid bir mesele olduğu
nu söylemiştir. 

Irlanda ordusu bir geçid resminde 
Öublin, 27 (Ö.R) - Başvekil. B. Dö Kanun bu iki tadilatla birlikte ittifakla hiş bombalan hakkında beyanatta b~ 

Valera, İngllteredeki Irlandalı tedhişçi- kabul edilmiştir. Yarın Lordlar kamara· !unmuş, kurbanların ailelerine senıJ>B: 
lerin suikastleri karşısında Tirin (lrlan- sının da fevkalade salahiyet ihtiyacı sini bildirdikten sonra bu korkakça ~ 
da serbest dev]etinin) vaziyetini izah hakkında fikrini bildirmesi bekleniyor. caniyane suikastlerin cezasını v~ · 
ederek suikastleri takbih etmiş ve İngi- Dün Viktorya garında ve bu sabah için hiç bir gayretin esirgenmiyeceP' 
!iz hilklimetine tedhişçilere karşı hususi Liverpool ve civarında yapılan beş altı temin etmiştir. 
!>al~hiyetler veren kanunun muhik ol- suikast ta kanunun müstacelen kabulü Londra, 27 (A.A) - Vik.torya ~ 
duğunu, zira tedhiş faaliyetinin serbest- zaruretini ispat etmiştir. Dahiliye nazı- yonundaki emanet deposunda bir ~ 
çe devamının nihayet anar§iye yol aça- nnın geçen salı günü yaptığı beyanat ba infil!k ettiği sırada bir çok ~1 

cağını söylemiştir. ta Avam kamarası üzerinde derin bir te- bağajlarını almakta bulunuyorlardı· :lır 
- •Fakat, demiştir, Tir hükümetinin sir yapmıştır. Con Saymen demiştir ki : filAkın sesi, 800 metreden işi~· 

vaziyeti müşküldür. Çünkü meselenin •Mevsuk haberlere göre bazı ecneb! Üç seyyar sıhhiye otomobili ile i~ 
iki cephesini de göz önünde tutmağa tC§ekküllerl tedhiş suikastlerini dikkat- kamyonları derhal hadise mahalline , 
~ecburdur. Irlandanın ikiye ayrılması le takip ve teşvik ediyorlar. Bu ifade- derilmiştir. Şimendifer kumpaP~ 
hır hata olmuştur. Bununla beraber bu, min kontrolsüz şayialara müstenit bir müstahdemininden Uç kişi Saint • c;eO" 
İngllteredeki müessif hAdiselere sebep şüphe değil, emin malfunata müstenit ge hastanesine gönderilmiştir. BuıJ'I'' 
olanlara. müzaheret etmemiz için bir se- sarih bir müşahede olduğunu meclise ilk tedavileri yapıldıktan sonra ~ 
~P d~ğildir. Tedhiş faaliyetleri mazur temin edebilirim.• den çıkarılmışlardır. Kingscrose ve 'V~ 
g~ter~lemez. BilAkis hü.kümetirnizce ta- Londra, 27 (Ö.R) - Avam kamara- torya infilak.lan, parlAmento erk~ 
kıp edilen gayeyi yeni müşkülata maruz sında amele partisi reis vekili Artur büyük bir infial tevlit etmiştir. . 
kılar.• Grinvoodun sualine cevaben, B. Çem- Parlamento erkhıı, hükümete tedJIİ' 

Loncfra, 27 (Ö.R) - Başvekil hükü- berlayn dün Londrada King Corc ve hareketini tenkil etmesi için fev# 
mete tedhişçilere karşı hususi salahiyet- Viktorya garlarında ve bugün de Liver- sa1ahiye,tler bahşeden bir kanun 13yjb" 
ler veren kanunun yarın kralın tasvibi- poolda patlıyan ve kurbanlar yapan ted- sı kabul etmiştir. 
ne iktiran edeceğini söylemiştir. 

Londra, 27 {Ö.R) - Irlanda cüınhu- Al 
riyet ordusunun ..suikastlerine karşı za- m an ajanları lngiltereyi lrlandB 

.., bıtaya fevkalade salahiyet veren kanu
nu Avam kamarası misli görülmemiş 

bir süratlc kabul etmiştir. Mutat ola
rak İngilterede her kanunun kabulü 
uzun merasime !Abidir. Evvela, birinci 
okunması yapılır. Bunu bir kaç gün 
sonra ikinci okunması takip eder ve asıl 
münakaşalar bu esnada cereyan eder .. 
Aradaki zaman mebusların sükfuıetle 
kanunu tetkik etmelerine imkan verir. 

vasıtasile vurmaga çılışıyor1arınıŞ 

İkinci okunmadan sonra kanun mad
de madde tetkik için komisyona gönde
rilir. Bazan komisyon bütün mebuslar
dan mürekkeptir ve lüzum görülen ta
dilatı kararlaştırır. Bundan sonra üçün
cü okunmaya geçilir. Her devre arasın
da asgari 2 - 3 günlük bir fasıla vardır. 
Kanunun süratle kabulü, parlfunento 
sisteminin icabında }uzlı ve müessir ha
rekete mfuti olmadığını ispat etmekte
dir. Kanunun ikinci okunması pazartesi 
yapılmıştı ve kanun layihası nihayet 
dün kabul edildi. Bu habere rağmen mu
halefet partisi vatandaşların hürriyeti· 
nin hiç bir tehdide maruz olmadığı ve 
masumların bu kanundan müteessir ol
ınıyacağı hakkında şu iki teminatı elde 
etmiştir : 

1 - Tedhiş hareketlerine iştirak etti
ğinden şüphe edilerek memleketten çı
karılmasına karar verilecek her şahıs 

bu kararı mülki idare ve zabıta haricin
de bitaraf şahsiyetlerden mürekkep bir 
komisyon nezdinde istinaf edebilecektir. 

2 - Dahiliye nazırı her üç ayda bir 
bu fevkalade kanunun tatbikatı hakkın
da Avam kamarasına rapor verecektir. 

Bütün dünya gazeteleri her gün, Al· 
man casuslarının lngiltere ve Fransada 
yaptığı işlerden bahsetmektedirler. Biz 
de bu meraklı haberleri okuyucularımıza 
bildiriyoruz. 

Son gelen Fransız gazetelerinden biri. 
yine Alman casuslarının lngilteredeki 
faaliyetlerine ait heyecanlı haberlerle do
ludur. 

lngiliz, Fransız ve Amerikan polisinin 
müşterek düşmanı olarak telakki edilen, 
hatta casuslara kar:ıı beraberce hare!cete 
karar verdiklerini ve bazı isimler dahi 
teshit edilmiş olduğunu yazmıştık. 

lngiliz polisi bundan sonra ortaya yeni 
ve şayanı dikkat bir iddia atmıştır. 

Skotland Yart şefleri, tesbit edilen 
imislerin nazi propagandacılarına ait ol
duğunu, fakat büyük tehlikeyi teşkil eden 
asıl casusların ortaya çıkamadığını ileri 
sürmektedirler. 

Çünkü casuslar, propagandacılara na
zaran çok daha gizli çalı~abilmekte ve 
zor f'le geçmektedirler. Ve lngiliz polisi 
şimdi propagandacılan bir tarafa bıra
karak, gölgede çalışan ve büyük tehlike· 
yi teşkil edenlerin peşine düşmüştür. 

Geceli gündüzlü çalışmalar sonunda 
vanlan netice de, lngiltere hesabına hiç 
de hoşa gitmiyecek hakikatleri meydana 
çıkarmıştır. 

Nazi ajanlannm bir kısmı lnsn1terenin 

. . d l' . 1 k ıl üh" :... ~ ıçın e po ısı oya ar en, as m .... pt)' 
mı ışın merkezi aikletini lrlanday• ,, 
letmiıtir. Ve ıon günlerde ae.rbeat lr~, 
da dahilinde pek genit bir Alman prO 

gandası faaliyeti görülmektedir. ~· 

Diğer taraftan serbest Jrlanda ot 
01

, 

• • k d • . 1 b&J sunun ıçersıne a ar gıren aıan ar, 9'' 
duyu lngiltere aleyhinde hazırlarna~.,aıı 
lışmakta tabii bu arada ordunun b~dl' 
esrarı da Almall erkanıharbiyesine b 
rilmektedir. • zsi• 

Skotland Yart, bu vaziyeti öğren~r ~ 
renmez, lrlanda polisini ikaz etınış Jr' 
iki polis teşkilatı Alman casustıırı111 

1 dıf• 
landada sıkı bir takibe uğratmış ıır ıar' 

ktll 
Tahkikat arasında anlaşılan n~ • 1~ 

dan biri de Alman üniversiteli]erıniJlterlfl 
hııt 

sık lrlandaya yaptıkları seYll 

maksadıdır. d el~) 
Bu talebelerden bir kısmı Jrları 11 jteJİ 

O ·,,ers 
teşekküllerle, diğer bir kısmı 111 kte -re 
arkadaşlarile irtibat tesis etıne Jelli' 

k"" o münevver kütle üzerinde mürn un 1'tıl' 
ğu kadar nazi propagandası yaP01ıı 
dır. . 8jıtfl' 

Yapılan takibat neticesinde nazı rııtfl 
tııJ111t 

tarının faaliyeti hemen hemen d 1ıtıırt" 
durdurulmuşsa da, birçok fr]ıın. il 0ı111ıı• 

zehirlenmıŞ şimdiye kadar fikren 
sından korkulmaktadır. 

Skotland Yart Irlandadaki 
rını coiraltmaV-a mflCbm oltf.' 
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