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HAKKI OCAKOt;LU 

ABONE ŞERAiTi 

orv AM KODDrn TllrkiJ• için ~· 'ckı 
s...-............ Jl/JO 2900 
Alh..... •.••••••••••••• 750 J'50 

1 
Cünii aeçmİf nüahalar (25) kmuttm· 

~ TELEFONı 2697 

llin münderecabndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• Bir sinemada yangın cıktı 
' 

Montevideo S ( ö.R ) - Bir ıinemada 
çıkan bir yangın neticesi halle aruında pa
nik çıJmu,, 300 kiti ezilmek ıuretile yara
lanmı•tır 17 ı.: ... : 0 'bn°' t•• '.'I' • ....,. o Uf ur ... 

·-------' 

Mareşal teftişlerinden çok memnun 
Büyük Misafir 
Fevzi Çakmak 

Dün Menemen ve Foça
da tetkiklerde bulundu 
Kapalı atış poligonu bugün Mareıalımızın 

uğurlu eli ile gençliğe açılacak 

/111111111111111111111111111111111111111111 İ7.mirin büyük misıtfiri sayın Mareşn
llmiz, dUn 1zmir ch-arındnki ordu bir
liklerinin teftişine devam ederek yapı
lan tatbikatta bulunmuş, İzmir civnrın
dnki nskeri müesseselerin ve teşkiJli.tm 
lnükemmeliyetine bir defa dahn şahit ol
tnuştur. 

Mareşal Fcv7J Çakmak, refakatlerin
de Orgeneral izzettin Çalışlar, Me,•ki 
};omutanı Tümgeneral Rasim Aktoğu ve 
diğer generallerle valimiz B. Etem Ay
kut bulwıduğu halde diln sabah İzmir
dcn hareketle Menemeni şcreflcndirmiş
lerdir. Menemen hnlkı ve köylillcri Ge
nel Kurmay başkanımızı candan sevgi 
ve tc.zahüratla karşılamışlardır. 

Mnreşalimiz bir saniye bile fovt eyle
nıiyerck, teftiş vermeğc hazır bulunan 
Menemen alayını teftiş buyurmu~lnrdır. 
Menemen birliği Mareşulin önilndc bir 
geçit resmi yapmış ve alayn bazı &Skc1 i 
ıncseleler verilmiştir. Menemen alayının 
geçirdiği çetin imtihan saat on ikiye ka
dar devam etmiştir. Netice, göğüsleri
pıW gururla kabartncak bir üstünlük 
ifade eylt?mektedir. 

Istanbulda 
Fırtına 

Fırtınayı lıaswga
Kasırgayı yıldırımlı 
~ağmur talıip etti .. 

istanbul, 5 (Hususi) - Gece sa
baha doı.,Yı-u şehrimizde oldukça şid
detli bir fırtına oldu. Fi11ıruı, arllSU'a 

FOÇAD~ . tarak İzmire avdet buyurmuşlardır. kasırga lınlindc nlh buçuğa kadar 
Snnt on ikıde Menemenden ayrılan İzmire dönerlerken Çiğli ile Soğuk- devam ettl. Bunu şiddetli bir yağ

büyük Erkanıharbiyc reisimiz, yollarda kuyu arasında Mareşalin otomobilini mur takip etti. Ynfrınur üç saat dc
ellerinde ba;Tnklarla bekliyen köylüle- çcvrcliycn halk •Babanım görmek isti- vnm etli. Ch·arn yıldırımlar düştü.. 
rin sevgi tezahürlerini bQyUk sempati yoruz• diye bağırmışlar "e Mareşal oto-; l Buı stan~ su bastı. }"ırlma n 
ile karşılamışlardır. mobilden inerek kendilerine iltifatta bu- yafmur şehırde ufak tefek hasarlar 

FO(a halkı BilyUk misafiri, diğer ka- lunmuşlardır. I YQiıw 

Berlin - Sofya 
anlaşacaklar mı? 

Bulgar Başvekilinin Berlin 
ha tinden çıkarılan 

seya
manalar 

B. Köse lvanof Yugoslavya ile 
mutabık olarak hareket etmektedir 
Berlin 5 {Ö.R) - Bulgar başvekili 

B. Köse 1vanof Berlindc parlak bir su
rette istikbal edilmiştir. 

Alman hariciye nazırı Fon Ribbentrop 
ve- Bulgar sefarcU erkanı tarafından kar
şılanmıştır. Sofyanın siya.!.1 mahfellerin
de söylendiğine göre B. Köse İvanof 
Berlinde hiçbri siynst anlaşma akdetmi
yeccktir. Fakat Bulgar başvekilinin 
Bcrlindcki görüşmeleri esnasında BnJ,.. 
kanlarla nlaknlı meselelerden bahsedil~ 
ccği muhakkak addedilmektedir. 

Yugoslavya, B. Köse İvnnofun görii~ 
mclerinin bütiln tarsUntından mnlumnt
tar olncaktır. Baz.ı haberlere göre bay 
Köse İvanof avdetinde tekrar Belgrad
da Yugoslavya başvekili ile görü ecek
tir. 

Sofya, 5 (Ö.R) - Ecnebi müşahitler 
B. Köse İvanofun Berlin seynhati bak
landa serdettikleri mUtaltınlara göre, 
Bcrlin Sofyayı yeniden kendisine bağ
lamak istiyor. Esasen prens Polun Al
manyndan dönüşünden oonra Yugoslav
yanm Alınanyaya kmJı aldığı vaziyet 
göırtemriıftiı' ki bU memlebt Uzerinde 
Almanya lstediji gibi mUesalr olama
mıştır. Bu .ebcple Almanya Balkanlar
daki v8%.iyetinJ muha!aıa tçtn fİmdi de Siyasi · 

Dostlukları 
- SONU 4 VNCC SAHİFEDE -

zaJarda gösterilen §ekilde, büyük heye- DÜN GECEKi ZiYAFET 
canla karşılamışlardır. Dün akşam saat yirmi otuzda İzmir 111111111111111111111111111111111111111111 BulgariataM bcıfvekili B. Köae Iuano/ 

Foça lstikaınetindeki birliklerin tefti- valisi bay Ethem Aykut sayın Mareşal ==------__;_;;.;;...;..~;.:.:.:..:.:.:.:.:.:.:__ __________ _:_-:---------..:._------= 

---·~---
İktisadi menlaat 

şi saat on altıda başlıyarak tam iki bu- şerefme Şehir gazinosunda yüz yinni Ik e e it 1 f e 1 E 
çUk saat devam etmiştir. Teftişten ev- kişilik bir ziyafet vernıiştir. Masaların ıncı a yan 1 osu v~l ~oça garnizonunda öğle yemeği ye- hazırlanmasından. Maı:,~~in Şehir gazi- ge 
rulını.ş ve musafahada bulunulmll§tur. nosunu şcreflendırccegını an1ıyan halle 

birlikleri ile müvazi 
Yürittmete ihtiyaç 
varctır_ 

- *-

Her yerde olduğu gibi Foçadaki tef- bUyük askeri karşılamak üzere kordon d e e d 1 A 

~~~~~!:ıd:u:e::~~t ~~::s:o;!=ı~;~~:::~ı~en ve enızın e ceve ana çıkıyor 
hallcın allcışlan arasında Foçadan ayn- - SONU 3 ÜNCÜ SAllİFEDE -

HAKKI OCAXOOLU 

lngiltcre ve Fransa ile aramızda 
Yapılmı§ olan prensip anlaşmaları 
hu ilci memleketle, esasen mevcut 
bulunan samimi dostluk münasebet-
1erini takviye eylemiş, onu sarsılmaz 
Ve Yıkılmaz bir varlık haline getir
rni~tir. 

Bu vaziyet yalnız son siyasi hadi
~le~in zorile vücut bulmuş değildir. 

1/rıh gözlerimizin önündedir. Tiir-
ıye, asırlarca lngiltere ve Fransa ile 

çok samimi bir dostluk havası içinde 
ra~ış, hatta birbirlerine yardım el
derk~I uzatmak mevkiinde kaldıkları 
t .a ıkalarda bu vazifeyi de yerine ge-
ırTe~te tereddüt göstermemişlerdir. 

ı .rıh bir tekerrürden ibaret derler. 
ngı tere ve Fransa ile Türkiye ara-

6tndak · 
hin b· ı son dostluk tezahürleri tari-
bilir ır tekerrüründen ibaret sayıla
faat · b~~:Vetini karşılıklı siyasi men
bu d ır ıklerinin kaynağından alan 
bak oatluk, her üç devletin emniyeti 
taşı~~ıınd.a~ büyük bir ehemmiyet 
e . g. gıbı Avrupamn emniyeti, be
rıyctın h 

ölcü k h uzuru bakımlanndan da 

Bozyaka mahalle mü
messili öldürüldü 

Sebep. mahalle mümessilinin suçluyu 
bir sirkatle alakalı göstermesidir 

Bu cinayetin kurbanı Bm:yaka mahalle 
mümessili B. Ahmet Ziya Ahlazdır. 
Kendisi gayet iyi tanınmış bir zattı. 

Bundan iki gün evvel Bozyakada Hil
mi adında birinin elbisesi çalınıyor. Suç
lusu arandığı sırada mahalle mümes.5ili 
B. Ahmet Ziya karnkoln mliı:'acaatle bu 
elbisenin Hacı Hnsan tepesinde mukim 
Hnsan oğlu Hasan Özbaytnr tarafından 
çalınması ihtimalinden bahsediyor. Bit
tabi bu ihbar, mnhalle mümessilinin va
zif csi idi ve ihban yapmakla bir mahal
le mümessilinden beklenen vazifeyi ta
mamen yapmış bulunuyordu. 

Suçlu Hasan Özbaytar bundan hid
detleniyor. Mahalle mümessili B. Ah
met Ziyaya knrşı adavet damarlan ka
banyor. Nihayet dün akşam Hacı Ha
san tepesinde kendisine rastlıyor : 

- Beni neden ihbar ettin? 
Diyor .. 
Münakaşa sonunda, henüz 19 yaşında 

bir genç olan Hasan, B. Ahmet Ziyayı lu~rn ka u] etmez bir değeri haiz bu-
a tadır t l w "h' . 2acak ın .. · nsan ıgm tarı mı ya- bıçakla kamındı:ın ağır surette yaralı-

ce k uverrihler bu noktayı böyle- yor. 
aydedeceklerdir Yaralı lıncliseden sonra hastaneye kal-

Ancak surasını d.a 'h Suçlu Ha8an ôzbaytar dınlarak tedavi altına alınmı~ da ma-
l'l"lek l&zırnd k• . 1 mal eyleme- . akada Hacı Hasanlalesef hayata gözlerini yummuştur. Ka-
&İYasi .. ır 1 mılletler arasındaki Evvelki gece ~~ . !muştur .• til tevkif edilmiştir. 
~d· ~unase~tlerin kar~lıkh iktı- te~~:fil:·n:d:e~m~Ue:~:il~b=~~c~~y~e_ı_o~~~-~~~~~--~--~~-~ 
. ı menfaatlerle mu • . ... ··ı - h d 
aı~~:~~aç d~: zarur::~ı;~;r~tu me- Dolma bahçe a isesi 
harbe tekadd~.nyanırı gıdışı umumi 
siplere 

1
.. um eden iktısadi pren-

c E:. • asa uygun düşmemektedir k• ı· •• d •• •• •• 
ınu.:::~r~~e»nıazharı ~Üsaa.d~ devle; Devlet Şôrası es ı po ıs mu urunun 
olrnu t forınulu tarıhm malı k • k d• 

Harb:r.unıu .. lüzumu ırıuha emesıne arar ver ı 
eden vaz· l rnı ~onunda tehaddii! 
l'l"liUetlcr :et er, ıktısadi huhran1ar Ebedi Şef ikinci dairesinde ikmal edildi. ESki po
betler· 

1 
.:asındaki ikbsadi müna ~ İstanbul, 5 (Hususi) - aft dan ziya- lis miidUrU B. Salih Kılınc1n lüzumu 

- !.!.!~~t f"tıniı1tir. se Atatürkün naşının halle tar .. ?,_.,3 ki br ınubakenw'M karar verildi 
_.,.,, '- rt ~ reti sıramıda Dolınabahçe 0111.ıuue 

Filonun bu cevelanı bir ay 

Italyan ta1ıtelbcıhirleri 

kadar sürecek 
-~-

Filo 
-~-

Ege denizindeki 
ltalyan limanlarını 
da ziyaret edecek 

-\r-
Roma, 5 (A.A) - İkinci İtalyan filo

su şarki Akdenizde bir cevelan yapı:ıuık 
üzere pazar günü hareket edecektir. 
Ağustos bidayetine kadar devnm ede
cek olnn bu cevcMın ~sna ındn filo Lib
yayı ve Ege denizi liman1annı ziyaret 
edecektir. 

Filoya Amiral Mini kumanda etmek.. 
tedir. 

Paris, ~ (Ö.R) - İtalyan ikinci filosu 
Akdcnizde bir seyahate çıkacaktır .. Bu 
seyahatin şarkt Akdenizde olacağı sö~ 
!eniyor. İtalyan filosu bu cevelAndan 
sonra İspanya ve Portekiz llmaıllarını 
da ı.iyarct edecektir. 
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ŞEHiR HABERLERi Si yeisi 
Dostlukları 

TARiHi ROMAN YA Z AN : Şahin AKDUMAN 

16 -
0cok lıabaclayıları son günlerde lstanbul 
halkını derin bir •urette sındırmışlardı 
Yapmadık edepsiz lik bırakmıyorlardı 

Tütün 
-*Beyiyelerinin tevziine 

bQflanıyor 
Tütün beyiye üçte birlerinden malQl 

subay ve erlerle .şehit yetimlerine 1939 
malt yılında verilecek beyiye, ikramiye 

j Son hazırlık ayındayız 

Fuarda devlet pa vyonJarı 
faaliyeti devamda • 

ınşa 

---~---
İktisadi menfaat 
birlikleri De muvazi 
yürütmeğe ihtiyaç 
vardır-

-+-
HAKKI OCAKOCLU 

- BAŞTABAFI 1 lNCt SAJ:ltFmB -

mikdarları maliye vekrıletince tesbit lstanbul ,,... t J ruarım•.za Konulan gümrük manialan, dövis edilmiş ve icap eden tediye emri dUn ı ICare OaOSI, r l ' 
"' 1 · tahdidatı, himaye usulleri, ticaret ser-. B Allahtan d b" baba •w. k viusyete ge miştir. • "/ .. J • l • k d • Siz, hep gezin, eğlenin... u ara.sın an ır yıgıt çı 1P ta, on- Bu yıl birinci dereceden malt11 subay- genış O ÇUae iŞ ıra e ıyor bestisini ortadan kaldırmııbr. 

revamıL. Bak, işte annem de geldi .. lara tek bir laf söylemiyor, buna kim- lnra 231 lira, ikinci dereceden malt'.U su- Klearing, takas usulleri doğan zor-
0 da söylesin haklı değil miyim L se cesaret edemiyordu... baylara 207 lira 90 kuruş, üçüncll dere- Fuar sahasında devlet pavyonlan in- den bir çok ecneb! firmalar hususi su- lukları yenmek değil, muvakkaten 

Bu sıra<ia Emine hanım, sofadaki Yeniçeri azgmlan, herkesi o dere- c~.d~ ~M subaylara.161 lira 70 kuruş şa faaliyetine devam edilmektedir .• Po- rette fuarımıza iştirak etmektedirler. karşılamak için vazedilmiştir. 
konuşmayı duymuş ve odasından ce yı1dırmıştılar... ~~~t:_c~ <L~beşinen . mnlci d~~== lonya devlpet .pavyonunun inşamimart~na baş-ba- Bü1yilkb~ld" pavyonİ h~k .. edeceklerti h ~ Buna rağmen bazı milletler çare· 
d km t G k 1 wl K M h t f d"nı"n anlattık Auı~ en.~'"\.L lanmıştır. oıonya pavyonu evve ce ı ıren ran u ume , enuz , lik .. d . ..b d l . . 
ıpn çı ış ı... en~. ız .a og u ara- oca e .. me e en. ı . . • t\tl subaylara 115 lira 50 kuruş, birinci kımdan büyük bir değer tnşıyacaktır. fili bir hareket yapmamı tır. ~ ıçın e emtıa mu a e esme ım• 

sında cereyan eden sözlerm son par- ları çok dogru... Yeruçera tam~mıle der~den mnlfil erlere 115 lira 50 ku- İtalyan devlet pavyonu inşaatı devam Haber ald~mıza göı-e ~bw ticaret kan veren bu usullere bq§ vurmak-
çasını duymu~~u ... Söze k.anıb: bozulmuı. Ocak arhk temelinden ru.ş, ikinci dereceden malQl erlere 92 etmektedir. Fransa pavyonu inşıatma ve sanayi odası bu sene fuarımıza geniş tan kendilerini kurtaramıyorlar. Bu 

- Y ook haksızsın ... Türkan .. O, tefessüh etmis bir vaziyette idi... lira 4o k~ üçüncU dereceden .. malQl b:ışlanmıştır. Belçika pavyonu inşaatına ölçüde iştirak edecektir .. İstanbul. odası milletler arasında Türlciye de vardır. 
tam bir hafta bizim için çalı_ştı ... Bı- Bunun için, yolla~da. Yeniçeri =~ı: !!.ı~er~c!~ö;~~.:~ buSohaftatliçinb~e~~caktırda bazı ta- ~~vy~nundakd~ft:;~::,~-~~ vete= Yine esefle kaydedebiliriz ki ne 
ak d b. .. wl . bala bulundugu noktal d .-..... .._, vye er tr.&ı& pavyonun ısa a ı a<ıUJ"' ı ere F d ,, il ·ı .. 

r a ır gun eg ensın... z": rı.nın .. .. ar a ve altıncı dereceden mclM erlere 23 11- diller yapılmasına lilzum görülmilştUr.. ettirilecek, bilhassa Türkiye ithalatında ransa ve ne e mg tere ı e yaptıgı-
- Anne ••• Mahsus latife ediyo- daıma bir boş! u~ gorul~ekte, halk ra on ~ ~ril~. Sovyetler pavyonu için bUyU.k istlhr.a- kapladığı mevki canlandırılacaktır. mız l<learing ve takas anla§malanw 

rum ... Ben hiç ağabeğimin gezmesi- onlarla karşılaştıgt vakıt, yanların- Tevzıata vıllyctimlzde 15 temmuzda ntta bulunulmaktadır. Yunanistan hU- ** dan müsbet bir netice elde edileıne-
ni, eğlenmesini istemez miyim .•• Is- dan ihtiyatlı ve alarga bir vaziyette başlanacaktır. _ _ kO.meti de ~ sene f~ daha vasi . mistir. 

t d .... "b" . Evi . F kat geçmekte idiler... * mikyasta iştirak edecektir. 31 giln ve gece devam etmek üzere Topraklanmızın cmnı"yetı" L_,_;_ 
e ıgı gı 1 gezsın... g ensın... a • • • .. . Almanya için sergi sarayında (A) par- 20 ağustos - 20 eylnI. ayı için hazırlanan DBAr 

evde kapalı kalan biz zavailılan Yenıçerılerm yaptı~ı bu kep3Zelık- Umu mi seli isticar olunmuştur. Bu pavyonda eğlence programı üzerinde daha esaslı mından tam bir birlik içinde bulun~ 
gönlünden çıkarmasın. Acaba. ne ta- lere, taşkınlıklara ragmen, yollarda sanayi Aletleri ve Türldyenin Almanya- çalışmak üzere bir tMi komite teşkil iuğumuz bu iki devletle iktısaden 
rafa gitmek niyetindesiniz ağabey} .. yine bir çok kadın kalabalıklarına te- mag., a z alar dan satın aldığı malzeme geniş ölç{lde edilmiştir. Eğlcn~er komitesi dün ilk menfaatlerimizi tekit imkanları bu· 
Boğaza mı bendlere miL sadüf olunuyordu... teşhir olunacakbr. toplantısını belediyede yapmış ve bazı lunamamıştır. 

Ö ed Ze' f ·· k t K d 1 ··zı · · k k -~- İngiltereden. Almanyadan ve İsviçre- kararlar almıştır. 1 il · d · la F t en ra ette soze arı ı: a ın ar yu erını sım sı ı apa- ng terenın ommyon nna ran· 
- Boğazı ne yapsm ayol... işte mışlar, vücutlarını baştan ha a örten Çok va kında A J sanın müstemlekelerine bahşeylediği 

1 ib. akı __ L E ·· Kar11:ıyaka cinayeti ğırcezaaa b !,_: 
§Urada gÜ g" lı Y ncacı& yup geniş feraceJere, yeJdinneJere bürün- /.zmirde de QCtlacakttr 'r ikbsadi hak Ve imtiyazlar U i.. 
duruyor ... Ben onun yerinde olsam müşlerdi ... Peçelerinde açıh iki delik- .. • .•. . • memleketle olan ticari münasebetle-

doğru Eyübe giderim ••. Geçen hafta, ten, sade gözleri görünüyordu ••. Bu Evvelki gUn ~eh:_ımıze gel~g~. }U- Hasan, hemşı·resı·nı·n nı·- rimizde, inkişafa engel te§kil eylo-
k Şad• hanım bzlan •tm• . h ıt· L •• • • b" dığlllllZ umwru magazaJnr mudllru bay mektedı"r. om§u ıye ın gı ıı. vazıyette, a ı ço& guç, nyazı ır H kkı Man d:ı- ""'" . 1 ı t 
Anla la b. · · lar H d l · dın d ' a co u.u. '""'6e vapuny e 5 an- B d k d w "ld" k" d · ta an ta ıtiremıyor •.• a aa- mua e eyı an yor u... bula d"' il .. B H kk Man Iz u eme egı ır ı orta a ım· 

ı, ayo, geçen a u~ yu- Acaba genç ve aiizel mi idiler? . d lınak .. "k b" · uhar ıuınaız lK a rp auu§tyayız. ;yar. h. 1 h fta H .. _'t..~-da E .. onm ştur. ay a ı co - ı •• ld •• •• L~ l 1-Jarl ka J__ Ha 
b~ gdmlJ .•. Şadıye hanımın 1UZ1an Bunu yekten tayin etmek im kin ha- rlrimizin bazı suallerine &.ildeki cevap- ! • Bövle bir sey habra ~ emez. • • L __ t_ oı:ıo- •• mır en ayrı uzere l en lt m • şan ısını o urmuş } 
bıle görm.Üf:·· Mubarek çolc genç ve ricinde idi... Ancak yüriiyü§lerin:, lan vermiştir: Umumt harbe tekaddüm eden yıl-
yakışıklı ımıf... .. . endamlarına bakarak, bu hususta bır cUmumi mağazaları harekete getir- 0•• tdu•• • 1arda en çok ticari münasebette bu .. 

KomşukıztarEyupdakaymakbıle mütalaa yürütmek kabil olabilirdi.. mek Uzere haz1rlıklanmırı tamamlamak Mustafa hastanede Hadise lunduğumuz memleketlerin biri fn .. 
yemişler ... ~eh~et bey, ak§ZUD bize Bazıları yaya ve bir çokları ise sed- lizeriyiz .. İstanbulda işe başlamış bulu- giltere diğeri Fransa idi. 
kavrnakgetircmı).. veveöküzarabalanndagidiyorlardı •• nuyoruz. tamamen tenevvür etnlİŞtir Büyük dünya facianın yarattığı 

Türkan - Dadı ... Sen de boğaz- Sedyeler iki s:?enç usak tarafından Çok yalanda İzmirde de fnnliyete ge- fasıla ve buna inzimam eden yeni 
dan baı;ka bir şey düşünmezsin).. taşınmakta idiler ... Bunlar kupa ara- çeccğimizi Izmir Ticaret hayatına fay- Karşıynlcada Sndık bey sokağında 5 vaziyetler ortaya bazı zorluklar çı· 

- Dünyada başka ne düsünülür bası biçiminde idi ... Ve tekerlekleri dalı olmağa çalışacağımızı Uınid ediyo- sayılı ev önünde işlendiğini haber ver- kardı. 
la eliğim.iz cinayet tahkikatı neticelenmiş, 

ayol... Bir yemek. .. Bir içmek ... Bir yoktu ... Tekerlek vazifesini, sedye- rum. Izmir iç.in icnp eden mağaza rı suçlu mevkiinde bulunan Hasan ve ba- Bunları yenmek için karşılıklı büa-
de yatın uyumak ... Ha sahi, gene kız- ferin altına konulan uzun kollar ya- kir:ılam~. ~z~re bulunuyo:uz. ~ bnsı Hüseyin dün * ccmya verilmiş-- nü niyet göstermek ve biraz da ener· 
lar baka bir fCY daha düsünürler ... pıyordu ... Hademe bu dört kola ya- mümessilliğiınize de bay Nihad tayın lerdir. ji s~rfeylemek lazımdır. 
Emine hanım müdahale etti: oışarak sedyeyi kaldırı 'Or ve isteni- edilmiştir. Hil.dlse osnasında yaralanan ve fn7.Ja Dünyada yenilmesi mümkün ol· 

- Z erafet yın" e münuebetsizlıg"-e len tar_r._ do-gru vur·· u""tüyorlardı.. Icap eden yerlerin teminini müteakip kan zayi eclen Mustafa Çnyoluk naklo- mıyan hiç bir mü§kül -yoktur. Y~ 
am .; lunduğu Memleket hnstnncsinde hayata 

başlama ... Mehmedi burada alakoy- Hele öküz arabaları ... Bunlar, sed- bbeşl on gUnb 
1
içlndc w lzmirde de fiilen işe gö.tlerinl yummuştur. Dün ağır ceza he- ter ki kafi derecede kuvvetli bir azin'l 

duk. Bırakalımda artık gitsin ..• işte yelerden daha ık, dahıı tuhaf bir va- aş amış u unac::ıgız.> yeti huzurunda ifade veren suçlu Hüse-- ve kararla i e girisilmi bulunulsun. 
gördün ya, oğlum} ... Zerafetin canı ziyette idiler .•. Arabanın üstüne, ke- - - yin oğlu Hasan Özkıran hadiseyi şöyle Bugün gerek Türkiye ve gerebe 
kaymak istiyor ... Elin dcg .. erse alır, narlan baııtan başa püsküHerle süslü Seferı· hı·sa 

1
. nnlatnuştır : fngiltere ve Fransa müşterek gayre-

~ _ - Mustafa. Çayoluk hemşirem GUzl- h 1 ] k ld d J t 
ak§ama ona getirirsin... Hadi Allah bir tente gerilmi~. oturulacak yere de ile nişanlı idi, gcçinem.iyorbırdı .. ld- tin ma su Ü 0 ara e e c i en siyas 
selamet versin... şilteler. halılar serilmişti ... Araba ku- Kaymakamı vekilet tlinya göre bizim en.işte olacak adnm, neticelerden fevkalade memnundur· 

Mehmet, anasının elini öptü ••• tu içi gibi mahfuz ve mazbut bir ev emrine alındı.. evimizde soğuk bir hfümü knbul gör- lar. Bu memnuniyeti ik.tısadi müna-
T .. kA la. z f ti _.ı~1- b E -''-1" k 1 tu B f k milş, bunu vnUdesine haber vermiş, nna sebetlerin tanzimi yolunda sarfedile-

ur n era e e Vcwwıf •• -:v- şca. ınc onu muş ··• u u acı ~e- Seferihisar ka7J1SJ. kaymı:ıknmı B. Ccv- sözU ile htı.rcket etmcğc başlıımışll. 
den çıkh.... re, kadınları, çocukları ve erkeklerıy- det Çanka görülen idari lüzum üzerine Bunun üzerine niş:ını on beş giln ev- cek gayretlerle daha da arttırmak 

Sokakta yürürken düşünmekte le bütün bir ev halkı tamamile sığış- veknlet emrine alınmıştır. vcl bozduk. Fakat Mustnfn Çayoluk yi- mümkündür. Bilhassa Türkiye bakı-
idi ••• Acaba nereye gitmeli? •.. Boğa- mışlardı .... Yemek takımlarını, bütün - *- ne gizlice ve sık sık evimize devam edi- mından bu noktanın İstisnai bir 
za mı bendlere miL. Arkadaşlan yemekleri, hatta çay semaverini bir- B. Cevdet Gönenden l"Or, hemşiremi rahatsız ediyordu. ehemmiyeti vardır. 
K h • k k l b 1 k Jd w t k Jı Dün kendiSini evde buldum : Hususiyetimiz şudur ki istihsal ağıt anenın ço a a a ı o ugu- i te götürüyorlardı... Bir kaç saat Memle et hastanesi - Mustafa, dedim .. Nişanın bozuldu, 
nu ona söylemi~lertli... Kağtthaneye sürecek bir tenezzühe, tıpkı bir göç sertabibi oldu artık evimizle nlfıknn kalmadı, neden maddelerimizi muayyen aylar içinde 

k eli · · d d 1 edi Kar.ı:ıua.kadaki cinauQtiıı laili 1•h ç ) k k' · d · gitmeğc arar ver ·..• vazıyetin e gi İyor ardı... İzmir memleket hastanesi baş tnbipli- devamda ısrar "yorsun? ll • • ra ey eme mev ıın eyız. 
Vefa yokuşundan Unkapanına Arabayı çeken ökü7.1erin süslen- ğine Sivas NUmune hastanesi baştabip - Sen ne kn;ışıyo~? H"an ôzkının Bu aylar da gelip çatmaktadır. 

doğru inerken yol üstünde rastladığı mesi de unutulmamış, bunlann boy- ve opcratörU Cevdet Gönenden iki yUx Ce,•abı pek şıddeUı ıdi .• Boynuma sa- Kavga başladı. Kendisini göğsünden it- Vaktimiz çok daralmıştır. Alivre sa-
h f ' • wl d" la 1d 1 k" .. 1 l elli Jira ilcrctlc tayin kılınmışUr. rıldı, kavgaya başladık. O benden gilç- tim. Bu sırada oğlum Hasan onun arka- tışlann başladığı şu günlerde fngil· 

t':' a manzaralar onu epıce eg en ır- nuz nAna ybaa ız ı agıdt ~r >:~p~ştdı:ı - İ7.mir belediyesi kimyager muavinli- lü, kuvvetli olduğu için korkumdan, sından ansızın yetişti ve Mustafayı ya- sd 
dı ... · mıştı. ra cı uzun egnegını ur- ğine eski munvin baynn Melfiluıt Katır- kendimi kurtarmak. maksadiyle cebim- rnladı .. Sonra da ayakkaplarını giyerek tere ve Fransa ile en geni~ mikya 8 

Vakit, daha erken olmakla bera- terek öküzleri zorluyor, tekerlekle- cıoğlu tayin edilmiştir. de bulunan çakı bıçağını çıkardım ve knçtı. Eğer ben görseydim bu işe mani iş yapmak imkanlarını bahşedecek 
ber, yollar oldukça kalabalıktt ... Ve- rin üstüne kondurulan bu seyyar evi -*- sapladım.. Bir mi, iki mi vurmuşum, bil- olur~um. anlasmalarm süratle intacına ihtiyaç 
fa yokuşunda yokuş asagıw inen bir kalabalık arasından gPririyor hiç 1.-r .ıs..c1:ır.1:.flft•ı mıyorum, sonrn kaçtım. Reıs, bu defa suçlu Hnsann sordu : vardır. 

• . -r ' '!I' URNU _.. Maksadım öldü k d ""ld' İ N d . " d 
kalabalık, ~ir ~yn~şma göze çarpı- durdurmadan mütemadiyen yürütü- r. İş veren ;"'ücsseselerde her türlU ihU- bir başkn ~ i~erck ~f~u:..tir m~;r1 = B=ba~rsıd~ğru söyllyor. &bam Bu .. çok h~ssas ı:?evzu üzerin ~ 
yordu. T atıl. gunlerınde, Cumalara yordu... luflaı:ı te~k ve halle memur işçi .~~~ • Reis - Olen Mustafa ile baban Hüsc- Mustafa ile konuşurken ben yetiştim ve ô~a~ı has;asıv:t .~os~ermek w mecbu 
mahsus yem, şık elbiselerini giyen Küçük Mehmet, bütün bu tuhaf m~llcrınin Çl)lışm~nn gayet musn ~·ın konuştuğu sırada, sen ansızın gele- ~ nraladun.. rıyetmdeyız. Buyuk ıdeal ugurunda 
b . k d 1 .. . • _ . ' neticeler vermektedir. Çıkan ufak tc- ek Mustnf ., B dan Sabih d d dı~ b" 1 J • "kt d• ·· k""ll • ıı-ır ço a ama~, şuphesız eglence, eglencelı manzaralan seyrede ede fek ihtilMlnr sulhan hallolunmaktadır. r ayı '\'U:muşsu~~. . un so_nra an. ın a on ~rt ır eşen erın ı ısa ı .muş u :rı ye 
tenezzüh yerlerıne gitmekte "d"1 U k k d · d" Suçlu - Bu dogru dcgıldır. yaşında kUçUk bir kız şahıt Slfatlyle din- mektc zorluk çekmıyeceklerıne ka-

1 ı er... n apanına a ar ın 1••• -- Su~1u Hasan b '-- Hüs ytn di - ı di Fak t hadiseyi dınlata k il - · · H adım başınd ha k b" L ,... m aoası c n en · a ay ca 8 naatımız vardır 
er. . . a ş a. ır Kıya- Kağıthaneye gidecekse mutlaka Kız kaçırma vak'ası lendi.. Hilscyin şöyle anlattı : datta bulunnmadı. ··· A 

fete, hın hır çcşıt renkte elbiselere ve bir kayığa binmesi l&zımgeliyordu.. Bayındırda Snnyurd köyilnde İbra- - Ben Mustafaya nasihat ediyor ve Müdafaa şahitleri dinlendikten sonra HAKKI OCAKOvLU 
~av~kla.~a.. rastlanıyordu.:. Yolun Vakıa karadan da Kfığıthaneye gi- him oğlu M~et 1'.cnic:, ayni köyden bir daha eve gelınemesini söyliyorduın .. knrar verilecektir. -•-
uzen, butun bu ayrı ayrı hır renk ta- dilebilirdi... İşte meydanda durup 14 yaşında HnUce Sındelı kaçırdığından B E R G A M A D A " Haziranda 263 domuz 
şıyan kostümlerle, tıpkı bir boyacı müşteri bekliye~ sürücü beygirlerin- hakkında takibata başlanmıştır. J Soğuldıuyu yolu itli! edildi.. 
dükkanı vaziyetinde idi... den birine atlamak ve bir buçuk sa- - *- B R HADİSE Parlıe dö4enecelı 939 - 940 yılında veknietçe İzmir ınJll"' 

işte şurada koyu lacivert renkte bir at zarfında oraya varmak mümkün- - ,,*.- Bergamada Atmaca mahallesinde sar- Belediye dalıcl encilmcnl dünkU top- takasında öldUrülmesi teklif edilen 3000 
h 1 Öted 1 b. ""bb d- F k A y D ı " hoş olarak dola .. an Saim Efe, umum! ka- lantısında bazı ihalelerde bulunmuştur.. a .. omuza karşı haziran ayında Çeşme_ d~ çu a §8 var.... e 8 ır cu e.... u... a a t deniz yolunu daha kestir- 1 İ " K b d 4 U l d 1 S f hlr 

kl MUHrEL r dınl~dan Zekiycnin evine girip içki iç- Knrşıyakada Kemalpaşa caddesin! takt- uç, nra urun a ' r a a ı. ' .. e erı 
Mavi. fıshki, yeşil, turuncu ren er- me ve daha eğlen~eli bulduğu için ·~EH-"MİZE ,.Ewoı· mck ıstemiş. buna nıfutl olan bekçi Ah- ben Soğukkuyuya kadar parke taş dö- snrda 25, Bcrgnmada 28, Dıkıhde . 63. 
de nİ ler ... Bu kostümlerin Üstünde, bunu tercih etti... '.t' .1U ... v .., medi tahkir etmiş ve meşhut cilrUmlcr şenmesi muvafık görUlcrek bu iş 23000 Foçada 28, Bnyındırdn 6, Tirede 13, ödr 
biçimi ve sarıklarının bağlanış tarz· iskelede sıra ile müşteri alan ka- . Aydın muhteliti paznr günü hususi kanununa göre muhakemesi görülerek liraya bir müteahhide ihale edilmiştir.. nıişte 5, Kuşndasında 26, İzmirde bir• 
lan biribir1erine asla benzcmiyen sa· yıkçılar: bır maç yapacaktır. Bu maçta Üçok ta- bir gün hnpse ve otuz lira para cezasına Aynca yukarı mnhallütta da ban yollar Bornovndn 4, Değirmcnderedc 46 ki er 
yısız bir çok kavuklar ... Kimi hora- - Kağıthaneye ... Dolmu!l!> huyu- kımı Beden terbiyesi kupası için çıknrn- mahkılm olmuştur. ve kaldınm işleri ihale edilmlştir. man 263 domuz öldUrUlmUştUr. 

r- cajh son kndrosu ile oynıyacaktır. __ * *'-*-
sani... Kimi mecuze ... Selimi. •. Bazı- run ... Beş akçaya bir adam, Üçoltı Beden terbiyesi kupası için ayın ZELZELELER Bl'allO İCar';IHIJ'IUla Sıcaktan oluyormuş... 
ları paşayı ... mollayı ve katibi kavuk- Diye bar bar bağınyorlardı... on beşinde Ankaraya hareket edecektir. Bir kn,. gUnden '--n· .,,,hrı"-•-.:re sı-k-
ı d k k .. 1 d b ... k kl Pazartesi glinil Dikili kazasında bir Hazirnn ayı içinde Karaburun kazası ~ uc ~ mızu ., .. 
ar a sı sı gorü üyor u... Bu ser- Mehmet u umumı ayı ara bin- . ... . . ... .............. •••• •••••• . ... •••• saniye devam eden hafif bir zelzele kay- dahilinde hiç bir zabıta vnk'ası cereyan lar ehemmiyetli bir şekil nlmış har~ 
pusların hepsi de ba~ka baka şekil- mek istemedi ... Süslü, temiz bir son- ~ Gelenler, Gidenl~r a dedilmiştir. Ayni gUn saat on beşte Bcr- etmediği ve tek suç bile işlenmediği an- derecesi 35 ten aşağı inmemekte de\'~ 
lerde sarılmış, ayrı ayn renklerde sa- dal tuttu ... Sandalcı •1-: Kağıthane ye .................. ......... •• .... ........ gamayı da hafif bir zelzele sarsmıştır. }aşılmıştır. etmiştir. Eczacı Kemal Aktaş diyor ki ' 
rıklar taşıyordu ... Dardağan, düz ka- bırakmak ve akşam üstü alıp tekrar taşHo~V~lhelhUkUmetinin Kahire ticare

1
t I Bu havalarda sinirlilere bir tavsiYeı;' 

ık b
• . . d kl .. •.1 b • k .1 1 .. . a esı ı m Tercnes Kahireden ge - , var, benim bahnrçlçeğl kolonyasını kU -

şı, ye en ıçımın e sarı ar goru - uraya getirme şarti e pazar ıga gı- miştir. İzmirde Uç gUn kalacaktır. lansınlnr, ruh hayat ve inşirah verir. 
düğü gibi isküfler ve Y:eniçeri börek- ri ti ... Uyuşmalarını müteakıp genç Muğla Evknf mildilrü B. Ömer onat ş h e G e HilAI ccznnesi ayni kolonyayı açılc ti 
leri de vardı... delikanlı sandala atladı... Muğladan gelmiştir. e ır azınosu vermektedir. İımirliler bilirler, onıat; 

Y eniçeri külahlarının, böreklerin Sandal iki çifte idi... Kayıkçılar sözümüz yok, yalnız yabnncılnra b 
ld tnvsiyemlz vnrdır, aldanmrunak için J<O-

görii ~ğü .!erlerde bir boş1uk, bir küreklere asıldılar •.. i skeleden ayrıl- S b J lnnyalnnmıu yerinden, yani Hiltıl ~-
seyreklık goze çarpıyordu... dılar ... Bir az ı:ıçılmalannı müteakıp, U a Y 3 r nesinden almalıdırlar. Hilal eczanesi}!_-

Ocak kabadayılan .son günlerde, Halicin durgun sulanm yararak, tıp- JZMJR ASKERLJK ~v- Bugünden itibaren mirin en büyük ve modern cczancsi(lV' 
Jstanbul halkını, derın bir surette kı bir kuş gibi Eyüba doğru uçmağa BESJNDEN • ., - *-
sındırmışlardı... Yapmadık edepsiz- kovuldular... • c Ki k M •• k Amerika istiklil 
lik bırakmıyorlar, hele kadınlara rast Deniz gamsız bir gönül gibi sakin lstanbulda l!arp akademisi emrinde az Ve ası• . UZJ• pulları.. 

ıd"l • d h l l --'- t •. d'" d"" "d" S l .. .. _ bulunan asken hesap ve muamele me- A "k . t"kll\u_,_ yUz lli . yıJd6-ge ı er mı, er a yı t~UA ecavuz- ve um uz ı ı... u ann ustu gune- 1 kul . ğ istckll ed k mcrı a ıs ı auıuu c ncı •• 
d . .. .. .. .. mur an o una gınne o y e d 1 1 k 1 cak 1 pas ... 

e bulu~~yorlardı.... şın doktugu altın parıltılnr . b"'~tan subayların bu hafta içinJc şubeye mil- İzmirin cm"alsi.z gurubunu modem bir bah~cnin yeşillikleri arasında nümü 0 ayısiy e çı arı a 0 an lW° 
Ahalının ırz ehlı tak1rhı bu halden baqı:_ı yanıyordu... ıııc:ıatlerl ,.e mufassal izahatın şubeden seyretmek ' 'e enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için yeg&ne yerdir. pullannın baskısı sona ermiştir .. pu fr 

fena halde sinirleniyor, öfkeleniyor- öğrenilmesi hususu ilan olunur. bir iki gUne kadar Postn, Telgraf vbııbl". 
i 

lefon umum müdilrli.l~Une gclm~ 
lardı F t oerlerine 1anet ... Halk - BiTNED - , .... __ 

;;;:==:=:=:.... __ na..;.;...ca_~ ....... \.lr~· -~~----------
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,·TELGRAF HABERLERi . 
. l\ . •. 

Parti ve Hükümet 
Büyük Kurultayın kararının tatbiki 

Viliyetlere daimi Parti 
müfettişi gönderilecek 

Müfettişler gelınceye kadar valiler parti idare 
heyetinden bir zatı kendilerine vekil tayin edecekler 

Meclise 
Sevk olunan layihalar 

Ankara 5 (Telefonla) - Ankara or
.ınan çiftliğinde bira fabrikası ile tesisa
tının inhisarlar umum mUdUrlüğUne 
devri hakkındaki lAyıba ve tapu ve ka
dastronun adliye vekAletine bağlanması 
hakkındaki lAyıha ve diğer muhtelif 11\
,ınatar bugUn meclis ruznamesine alın-

~-
BUyUk Millet Meclisinin önümüz.deki 

Cuma gij.Jıfl veya daha geç yaz tatiline 
karar vereceği anlqılmaktadır. Meclis 
10 EylUlde tekrar toplanacak ve birinci 
Teşrine kadar tatil edecektir. 

- *-Fon Papen latan-
bula geldi 

Iatanbul 5 (Telefonla) - Salı sabahı 
tayYare ile Ankaraya giden Alman hü· 
7\ik elçisi Fon Papen Ankarada bir kaç 
saat kaldıktan sonra ayni akşam trenle 
lstanbula hareket etmiş ve bu s:ıbah 
lelıriınize dönmilştür. 

Fon Papenin Berline gidip gitrniyeceği -·-1 s tan bul Üniversitesi 
Ankara 5 (Telefonla) - lstanbul 

llnivcraitesinin kadrosunda yapılacak de· 
ii§ikliklcrc dair kanun ]ayıhası meclis 
~nameainc alınmıştır. 

--tz.-

l n 1?i li z 
Hükümdarları Bele.·· 

9 

Japon kıt'aları ricat ediyor 

lnS?iliz - Japon müzake
releri yakında başlıyor 

Tokyo 5 (ö.R) - lngilterenin Tokyo elçisi gazetecilere beyanatın
da §unları söylemiştir: 

- Japonlarla müzakere halindeyiz. lngilizlere yapılan fena mua
melelere yakında nihayet verilecektir. Aradaki ihtilaf cebir veşiddet 
yolile değil m\Wıkcre yo1ile halledilir. 

Paris 5 (ÖR) - Çin ajansı bildiriyor: 
Janai mıntakasında Çin 'kuvvetleri bir ileri h arekatta jnponlnra m ü

him m iktarda telefat v erdirerek jJerlemişlerdir. J aponlar ricate ~~-
lamışlardı r. -

Mısır hariciye nazırı 
Sofyayı ziyaret etti 

Sofya 4 (A.A) - Mısır hariciye nazırı Yahya paşa resmen Bul
garistanı ziyaret etmek üzere Bükreşten buraya gelmiştir. 

Yahya pa!Pl dün Tuna üzerinde Rusçuk iskelesinde Mısırın Sofya 
elçisi, hariciye nezareti mümessilleri, mahaJli yüksek memurlar, polis 
ve Bulgar demiryolları direktörleri tarafından karşılanmıştır. 

Bu sabah hususi trenle Sofyaya varışındn istasyondaki merasimde 
başvekil ve hariciye nazırı vekaletini ifo eden dahiliye nazırı Nedef, 
kral mümessilleri hükümet azası, yüksek devlet memurları, Türkiye, 
Yunanistan, Yugoslavya, İngiltere ve Romanya diplomatik mümessil
leri ve Mısır elçiliği erkanı bulunmuştur. 
Başta muzika olmak üzere bir kıta asker sel&m resmini ifa etmiş ve 

m uzika milli marşı çalmıştır. 
Yahya paşa öğle yemeğini hususi olarak e19iliğindr: yemİ§tİr. 
Bu akşAm başvekil ve hariciye nazırı vekaletini ifn eden dahiliye 

nazırı B. Nedef Yahya paşa şerefine bir ziyafet vermektedir. Bu ziya
feti bir kabul resmi tak ip edecektir. 

B. Refi Bayar 
Hasta bulunduğu 

evinde sore usu yapıldı 

kaya gidecek 8.. ..k M. f . 
ıu!:ndrn, 5 (Ö.R) - Bugün Buking- uyu ısa ır İstanbul, 5 (Hususi) - Satiye binası 
tlr : palasta aşağıdaki tebliğ neşrcd~ ~~~~~~ü =~~gu ~~~17::in g~~de~~:~~ 
'\>e~~nl ~c kraliçe, Belçika kralının "da- F e ç k k zum üzerine Rensürnns eski müdürU B. 
2? .ÜZerıne BrUkseli ikinci teşrinin 24 evzı a ma Refi Bayarın hastaht,'l milnnscbctiyle 

sındc resmen ziyaret edeceklerdir. bugiln Çi!tc havuzlardaki evinde Üskü-
, dnr sorgu hGlciml tarafından istinabe su-

ÇİN. JAPON retiylc isticvabı yapılmıştır. 

;:IUJiNiN İKİNCİ H i r L E R 
BerfDöNVMü.. ou·· n Menemen ve Foça Macar erııanıharbiye 

Çin k f' ~ . (A.A) - Berlinde bulunan • reisini fıabul etti 
harbin:ıo~hln 7 temmuzda Çin ~ Japon d k •ki d b 1 d Berlin, 5 (Ö.R) _ B. Hitler Macaris-
cnk ] . el yıldönüınünü kutJulıya- a tet ı er e u un u tan crktlıııhnrbiye reisini kabul etmiştir. 
edec~~arpte ölenlerin hatırasını tebcil • Macar crkfınılınrp reisi Almanyada ka-

Cin sefiri b .. . . .. n+ • . lnca&rı müddet 7.arfında Alınan ordusu-
liÖyliyecck . u rnu?asebctle bır ~ut~k _ BAŞTARAFI 1 iNCi S1U11.FEDE - lehine candan sevgi tezahüratı yapmış- nun teşkilatını gözden geçirecek ve söy-
nıecrn tır. Bu münnscbetlc yenı Çın tır.. lcndiğine göre de Sigfrid hattını da ge-
M uası husuşt bir nüsha neşrctmistir. gerek gazinoda bulunan halle tarafından zecektir. 
rni~u.a~a harbe ait bir çok :resimler, hararetle alkışlanmıştır. .. . Ordunun en yüksek . rüt~li şefi bu 
l<un Çının manzara arı ve mnliye nazın Genel Kurmay. BaşI:nnının gozle:ınd_e ~b~h B?z:ıova. ve Gaz.ıcmırdcki Ordu 

gun makaleleri vardır. dün çok derin hır sevmç memnunıyetı- bırlıklcrını tcltiş buyuracaklardır. Bor--*- nin izlerini okumak mUmkündü. novadaki teftişten sonra Gazicmire gi-
J A O lL A R Bunun çok sarih bir manası da yenil- dilecek ve yakın bir ihtimalle hava tat-

üh• mez ordu birliklerinin dünkü teftiş ve bikleri Y.apılacaktır. 
Ya unmat aline mnnevrnlarından elde edilen neticelerin Havn tatbiklerinde bulunmak üzere HUGÜN 2 (ilim birden 
y rıyacak er mad e• cok tatınink:ır ve memnuniyctbahş olu- Milli Müdafaa hnvn miisteşarı Albay 3.30 - G..15 • 10 seanslarında 
li e vazıyet e iyorlar şu idi. Z~ki Doğan bu s_abah tayyare ile şehri- İÇEVO 

.. ongkong, 5 (A.A) ç· . 
1 

Ziyafette Mnreşnl Fevzi Çakmak, Or- mıze geleceklcrdı:r. IAURY BAUR-:M. CHANTAI 
gorc Jn:po 1 - m nıansınn t al F h 1 · · ~1 d ı: 15 8 9 0 Yaenk b·· ~ nr mühimmat imaline yarı- genernl zzcttin Çalışlar, Orgener a - Marcş:ı og c en sonrn saat 19.30 da ·>· - •• 1 ennslnnndn 

S (ON ~ABER 

Milli Şef talebe kampı
Dl şereflendirdiler 

Ankar~ ~- (Telefonla) - Milli Şef Jamet lnönü bugün saat 11 de 
b_ayan Jnon~ ve maiyyetleri erkanı ile birlikte Gazi lisesinin Söğüt üze
rınde kurdugu kampı şereflendirmişlerdir. Cümhuneisimiz nizam ka.
~~i"d~ m~tep müdürü Necati Aksu, kamp komutanı yüz.başı Arif 

la
u en • 1nızad m karakol nöbetçileri ve lôtai rnuntazıra taraf1~c!an kar

§1 nmış ar ır. 

Milli Şef çndırlar1 g · 1 1 be .1 k l ·1 'fa b 
1 

ezmış er, ta e ı c onuşmu ar ve onlara ayn 
ayrı ı tı tta u unmuşla.rdır. 

Milli Şef kampta ·· d ·· w •• c kal . gor ugu xev ado İntizamdan dolayı kamp ko-
mutanına memnunıyetlerini izhaı etmişler tal be · w l "d l 
arasında kampı terketmişlerdir. , e nın sag o nı a arı 

A. R. Tarhan. Ha. ve
kilinden izahat istedi 

Ankara 5 (Telefonla) - Müstakil grup reis vekil" AI" R T h b ·· l.sd b" ı ı ana ar an 
ugun mec ı e ır sual takriri vererek hükümet;en har· A • 

h 
. .,. . . . t ıcı vazıyet ve 

arıcı !ıc;aretımız hal-kında izahat istemiştir. 
Harıcıye ve ticaret vekillerinin bu takrirlere meclisin cuma toplan

tısında cevaplar vermeleri kuvvetle muhtemeldir. 

lngiliz askeri heyeti dün 
Ankaradan ayrıldı 

Ankara 5 (Telefonla) - B ir müddettenbe • h · · d b l T"" rı §e rımız e. u urum 
~mgeneral Lundun riyasetindeki lngiliz l\Sker:i heyeti, refakatlerinde 

mıhmandarları yüzbaşı Orhan Turkan bulunduğu halde b k 
lst~nbula hareket etmişlerdir. u a şam 

B. Millet ·Meclisinde 
Milli Piyango idaresine ait 

projesi görüşüldü kanun 
Anknra 5 (A.A) ~ B:M, Meclisi bugün Refet Canıtetln maşkanlığında 

toplannrnk ruz.n~esınde . bulunan maddelerden ikinci müzakereleri ynpıla
cakk olandlayıhalan tasvip etmiş ve diğerlerini de mUstaceli:Yct knrarile mU-
z.a ere e; erek kabul eylemiştir. · · 
Bun~dnn milli piyanJo idaresi teşkiline aid kanunun .müzakeresinde so

rulan hır suale cevaben bDtçe. encümeni DU1%l>ata muharriri Sım vcrdiğ" 
va~ti! "bu ~an un ile tayyare cemiyetinin piyangoya aid evrak a~iyat ve 

1
;::;: 

:resını yenı idnreye d~~ektc olduğunu, tayyare cemiyetinin ü üncil a
hıslarla olruı ~urunclclcrının ve keşideye nid lhüHifların yine ttıyy~ ş ·
yetiyle hallcdı~c~cği, ~·eni te~kil. edih~1cktc olan milli piyango idarcshıece:ki 
piyan'!o idarcsı~ı Uıs:!ıye vazife ı venlınenıiş bulunduğunu söylemiştir 

Bu ızalıatı ınuteakıp kanunun maddeleri okunmnc: ve truıvi dil · ti·. 
B l\f M clis" b ünk" •• l ~ p e mış r. . · · e ı ug u top antısında kabul ettiği kanunlarla başka hfç bir 

tıcari muamelede bulunmıyarak yalnız kendi yakacag~•ı kön1u··ru ı k ·· 
Zon" Id k E ~1· lim ı ama uzere . au a ve rcg ı an arına gclen bilumum gemilerin sıhhi muamele c 
t!ibı tutulmakla beraber alınması liizımgelen sıhhat rcsmı" ·ı · · dy .r t t 1 1 

1 
. . . . ı e vıze :rcsrnın en 

muuı u u mn arı, ev cnme ışlerıne aıd bılumum evrakın Maliy kal r ta 
rM'ından tab ve ihzar ettirilerek Dahiliye vekfilctince köylere ve bvel d" e 

1

1 • 
" la k ·ı · D l d · 1 . k e c e ıye ere p ... rasız o rn vcrı mesı, ev et rure erı ırtasiye istoku için veril · b ı 

b• b k il }" l k .. __, • ffilŞ U ll• nan ır uçu m yon ıra ı mukuavıl sermayenin iki mil\.·ona ı"bJr. ~ Tü" 
k. il y 1 d J .ıgı, r-
ıye e ugos nv~·n nrasm a Belgrndda imza edilen Afl on anlaşması tasvıp 

olunmuo:lur. Meclıs ynrın tekrar toplnnncakbr. 

22 Temmuz günü 
Hatayın Anavatana ilhakı 

yapılacak şenlikler 

• • 
ıçın 

.. Ankara 5 (A.A) - Hataym ana. vatana ilhakı dolayısiyle 22 'l'cınmuz gU
nu Halayda yapılacak umumi şenlık ve tezahürata beden terbiyesi genel di
rektörlüğü de üç bölge yüzücülerini lskcnderuna göndererek yüzme müsa
bakaları yaptırmak suretiyle iştirak ettirecektir. 

Ankara, Seyhan ve Içel bölgeleri yüzücUleriyle Hataylı yüzücüler 22 Tem
muz ve 23 Temmuz günleri lskendcrunda muhtelif yüzme ve su topu milsa
bakaları yapacaklardır. Birincilere su $porları federasyonu tarafından Hatay 
hayra.mı hatırası olarak mükrıfatlar verilecektir. 

Bu müsabakalnr aynı zamanda ana vatan sporcularının Hataylı kardeşlc
rile ilk temasını teşkil ederek yekdiğcrleriyle tanışmalarına vesile o]acaktır. 

Amerikadaki Alman gençleri 

Nazi, Faşist diktörlük
leri takbih ediyor 

Nevyork 5 (Ö.R) - Alman gen~lik kongresi son toplantısında 
bir karar sureti kabul etmiştir. Bu karardn, mahiyeti, faşist, nazi, ne 
olursa olsun diktntörlükler takbih edilmekte, kahir bir ekseriyetle, 
memleket istilaya uğrarsn gönüllü yaz.ılmnk ve reisicümhur Ruzveltin 
tekrar intihabı istenmektedir. 

Alman gençliği 18 yaşındaki Almanların da reye ic-t irak hakkı veril
mesini istemektedir. 

lOOOs 
Çekler 

nelik mazi 
• 

esır a ay az 
lllnktad utUn madenlere cebren el koy- ı"<'ttin Altay ve Müstahkem Mevki .~o- Kültürparkı .şereflendirecekler ve fuar EKMEKÇi KADIH 
ve saki~;·, Bu m~~cnleri knçırmağa mutanı tümgeneral Rnsim Aktoğu dıgcr snh:ısını ~c~cccklerdir.· Bu gezinti?c ?c- (La Portcusc du ı•ain) 
da YÜ a tesebbus edenler hakkın- generaller askeri crkfın ve ümera, bele- lediyc reısı Dr. Behçet Uz kendılerıne GERMAINE DERMOZ - l'tlO- ~ev~ork 5 ( ö.R) - Nevyork sergisindeki Çekoslovak komiseri B. 
bik ~ik~ vcy.a tiç oy hapis cezası tat- diye reisi' devair rüesası, Parti crkfuu, izahat verecektir. NA GOYA - FERNANDEL JorJ, du_n Çekoslovakyada dolaşan bir tamimin suretini neşretmiştı·r. 
~hirlcrin~c ~~-irBütün kü~ük J.apon gazeteciler hazır bulunmuşlardır. . . ~nreşal, meydana ~ctir~~n kapalı atış nvicr De l\lontcpinin şaheser; B d Al l ~P telgraf direkl ..... ı~ _Jgraf ~ız:~lcn ah- · Çok samimi ve neşeli bir hava ıçınde polıg~nun_un a~.~ torenını .y.apaca_k ~~ FİATLlill : 20, 25, 30, talebe u tamım ~· « . rnan a~a karşı pasil müdafaanın prensipleri anlatıl-
dir Y-1nndn T ky""' ılc degıştirilmektc- ziyafet gece yansına kadar devam eyle- beledıyenın Kulturpark dahilmdeki gol salon : 10 kuruştur.. makta ve dırektıfler verılmektedir. 

l~Wo•ol,UOl~~b~v~eldd~~·e•rkb~lıL·--®~-~~-~-~G~ejli~~~c~o~M~u;~~~P~~-d~öwn~1·•1·~die~g~~~- ~· ~o~~~d~a~ş~~~~.l~~ Tum~~.ıooo~~km~~i~n~~zm~~~~~~~s~ iiımuuıiiiıiiiiiiiiiıill .... lllİiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıılllİllİ.lliıltm;:ç:e~y;•: .. :ma::~~i:çi~n~m::e:ı~ru;:._::h:a:k:k~ın~a~in:a~n~ı~n~ız:.•~D~e~n~m~ek~ted~ir~.~~ 
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Hatay'ııl ilhakı ve 
Bulgar matbuatı 

Siyasette imkansız hiçbir oey olmadığı oeklinde telakki etmek doğru değildir. 
içindir ki ona cher §eyi mümkün kılan Kendisini beynelmilel bir kuvvet olarak 

IQ~~~!!l.~ıı;~ 
Buzlu su 
--6:-

YAZAN: Dr. G. A. 

Vakıa, soğuk hava dolııpları çoğaldı· 

Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat 1 arihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-66-

Rüyada bir gemiye binmek bir memu
riyet almaktır veya bir sıkıntıdan kur
tulmaktır. Geminin büyilklük ve kü
çüklüğü memuriyetin veya sıkıntının 

büyüklük ve küçüklUğil demektir. 

sanat> adını vermişlerdir. Siyaset, hadi· tanıtrnağa muvaffak olan Türkiye, bü
selere, insanlara ve oartlara uyar. Bun- yük devletlerin yakın şarkla Akdeniz 

ğındanberi içtijimiz şeylere buz parçala
dan bir kaç ay evvCI ltalyan mebuslan meselelerindeki rekabetlerinden doğan 

n katıldığı pek az oluyor, ama, dilimiz 
faşist meclisinde büyük nüınayiılerle o muazzam politika için istifadeyi mucip 

Aydın Fahri Gümen: 
alı~mıı, çok soiuk ve keyfimize giden 
suya hala buzlu su diyoruz. Onun için 
burada buzlu su demekten maksad, buz· Fakat müşire karşı lüzumundan adeta bir hazine demektir. - Atik 

Te &det olduğundan fazla bir kompli- ' Ali paşanın oğluna dönerek - Ham

~ yapılıyordu .. Her şey •. sair .gün-Jd.i ?ey .... s~z.bunları pek g~el bili~
~de olduğu gibi, bir sadelık, hır ta-

1 
sınız ... Bırmı anlabnızda mıralay hır 

Rüyada bir yerden atladığınızı gör
müşsünüz. Bunun tabiri bir halden di
ğer bir hale geçmektir. Eğer eyi bir yer
den fena bir yere atlamış iseniz eyi bir 
halden fena hale, eğer fena yerden eyi 
yere atlamış iseniz fena halden eyi hale 
geçeceksiniz. Yakında bir mektupla eli
nize bir nasip haberi de gelecektir. 

cNisi, Korsikayı ve Tun usu isterin diye bir amil olmasaydı, Sancak meselesi iki 
bağırırlarken Fransız ba§Vekili Daladye memleket arasında daha yirmi sene uza· 
Yakın Şark müatemlekelerindeki seya· yıp gidebilirdi. Fakat, politikanın bu za• 

lu yahut buzsuz olsun, çok soğuk eu· 
hatine çıkımı ve müteaddit defalar Fran- ruri ilosatt, meselenin bu oekilde halli 

ul 
du~ 

l>ölik çerçevesi içinde cereyan etmek- az gülsün ... 

saya ait müstemlekelerle Fransız mandası tezahürlerini göstermiş b unuyor. lngi· 
Soğuk suyu biz bu sıcak mevsimde su· 

altında bulunan arazinin silahla müda· liz - Türk anlaşmasmı mucip olan se· 
suzluğu aeçirmek iç.in içeriz. Fakat eusuz

faa edileceğini ve bunlara hiç kimsenin beplerin bir kısmı da bu siyasetin netice• 
Jıe idi... Hamdi bey şu suretle anlattı: 

Esasen cesaret, fedakarlık göster- - Nasrettin hoca, bir sabah erken-
luğu gerçekten geçirmek ağzımuı ve mi· 

dokunmasına müsaııde olunamıyacağını sidir. Hatta Mısır hariciye veziri Yahya 
demizi soğutmak değil, vücudumuzda 

anek Türkler için basit, alelade hare- den karısını uyandırır. Ve ona: Ka
ketlerden madudtur... Bunun için, rı, ben bugün kışlık odunumuzu kes
remeğe davet edilen zabitler, salona mek için ormana gideceğim ... Karı
pdiklerinde, Mehmet paşanın önün- sı: Aman kocacığım, lnşalJah de, di
C1e her zamankinden bir parça daha ye mukabele eder ... Nasrettini bu ce· 
fazJ.a eğilerek onu selamlamaktan vap kızdırır: Ne için inşallah diye
batka bir ey yapmıyorlardı... cekmişim... Allahın keyfi istediği 

So&a başında resmiyetten, etiket- için değil, işime öyle geldiği için or· 
mu &ri, tıpkı bir aile toplantısı şek- mana gidiyorum .•. 
linde samimi bir muhavere cereyan . Kadın: Aman efendi, bu nasıl 
ttmekte idi... '3ÖZ~ ••• Allallistemezse ormana nasıl 

Alman yada bir topçu alayında gidebilir sin~ ... 

, 

Karşıyaka: Firdes: 
Hastalarunışsınız. Tanımadığınız bir 

kimse sizi baş ucunuzda tedavi etmiş .. 
Her ne hastalık olursa olsun birinin ken
disini rüyada tedavi ettiğini ve ilaç yap
tığını gören, kendinden menfaat görece
ği bir kimse ile dost olur şeklinde tabir 
edilir. 

ıöylemişti. Fakat, anti revizyonizmin 
şampiyonluğunu yapan Fransa, siyasetin 
zaruri kıldığı şartlar tahtında ve kendi 
rızasiyle Türkiyenin lehine olarak mua~ 
hedeleri tadil ve cemiyeti ııkvamın kendi 
mandasına verdiği Sancağı Türkiyeye 
terketti. Sancak meselesinin iki memleket 
arasında halline 19 3 7 senesinde Cenev· 

paşanın Ankara ve Bükreşi ziyareti de 
bu siyasetle alakadardır. 

Fransa için ağır bir kayıp teşkil eden 
ve otorite sahibi Fransızların itirazlarını 
mucip olıın Sancak meseleainin halli, 
Avrupanın en ziyade ehemmiyet verilen 
bu parçasında garp devletlerinin plan· 
lannı fevkalade bir surette kolaylaştır· 

mış bulunuyor. Kııradenizden Ege deni· 
zine kadar yeni bir majino hattının tesis 
edileceğine dair olan şayialar, bu söyle· 
diklerimizin akislerinden başka bir şey 

terle çok miktarda çıkan suyun yerini 
doldurarak. suyµ ıızaldığından dolayı faz
la tuzlu olan kanımızı sulandınnaktır. 

Halbuki soğuk su susuzluğu gerçekten 
geçirse d.e dııha uzun bir zaman sonra 
geçirir. Çünkü soğuk su kana karışmıız· 
dan önce midede ve bağırsaklarda sıcak 
suyun kaldığı müddetten daha uzun za
man kalır. Soğuk su içildiği vııkit mide
de on beş dakika, ondan sonra da bağır· 
saklarda otuz dakika kıılır ve ondan son
ra bağırsaklardan geçerek kana ka~-

yaptığı atajını bitirerek daha bir kaç Nasrettin: Bunda Allahlık bir İş 
gf1ıı evvel memlekete dönmüş olan yok, der ... Ve Üstelikte sofu kadın· 

rede başlanmış ve vukua gelen anlaşma 
ile Sancağın emniyet ve asayiş işleri Tür· 

Bayan tczaı Sev: kiyeye tevdi olunmuştu .• Böylelikle Tür
Memelerinizin ikisinden de süt aktı- kiye hükümetine Sancak Üzerinde bazı 

ğını görmUşsünüz. Bekfir mısınız, evli haklar bahşedilmiş ve Türk ordusu San-
misiniz bilmiyorum. Memclcrinden•sÜI cağa girmiş bulunuyordu. Türklerin San· 
aktığını gören eğer bekfir ise evlenir. cak üzerindeki fili hakimiyetleri itıte daha 
Evli ise zengin olur. Kaç yaşında oldu- o zamnn baslıımıştır. Sonra Fransız· Türk 
ğunuzu söylememic:siniz. Eğer yaşınız anlaşmasından sonra da Türkler Sancağın 
küçükse çok yaşıyacağınıza da delildir. mutlak ve münakaşa götürmez hnkimi ve 

değildir. 
bilir, onun için ıucak mevsimde biT barMaamafih, dip)omatlann hesapları 

bertaraf, Türk - Fransız anlaşmasından dak. iki bardak, daha ziynde soğult su 
ha erkanıharp zabiti Prusya ordusu cağızı adamakıllı döğer ... 
hakkındaki ihtisasahnı şu dört keli- Nasrettin evinden çıkar ... Yolda, 

k b ı'çerı·z kn-ımız ,.;.,er, susuzlug"umuz cPIM"• 
çıkarılacak baş n ir netice de vardır: ..... ,...,. .. -,.. 

oıe ile ifade etti: ava gitmekte olan o memleketin va-
- Zabitleri mükemmel. .. Asker- lisine rastlar ... 

Revizyonizm kendi seyrini takip etmekte· mez, nğzımız gene kuru kıılır. Çünkü VÜ· 
cudumuzun içinde dönen kan hala tuzlu· dir. Bunun yeni tezahiirlerini ve eserleri· 
dur ve hala bizi yakar. 

leri kötü... Vali: Oh, işte ne ala ... Nasrettine 
Mehmet pata bana hitaben: tesadüfümüz çok işimize yarıvacak .. , ........................................ :, . 
Miralay efendi ... dedi.. lhtimalki, Hadi, hoca ... düş önümüze ... Bizimle Ru·· yaJ:::\ .-lDIZI : c; İNLİLER 

l>u hüküm sizi hayrete düşürür .. beraber gelerek rastlıyacağımız av- " -

IDRIS MUHTEFI sııhihi oldular. Bununla beraber, bu me· 
seleyi temiz bir hüsnüniyetin tezahürü 

ni cebren veya iyilikle durdurmak, hiç 
kimsenin kuvvet ve kudretinde değildir. Buna karıılık, sıcak mevsimde çok 

terledikten sonra hissettiğimiz: susuzluğu 
geçirmek için, mümkün olsa da, 38 hatta 
40 derece sıcakta su içebilsek o sıcak su 
midede ancak yedi, sekiz dakika kalır, k;Gnkü askert muharrirlerinizin ları çevireceksin... B Futsiyene çılunak 

Prusya ordusunu met ve sena eden Hoca: Aman devletlim, ben... . "'ze ·s ·ye Ja onları 
~az.ılan, sizin Fransız kulaklarınızda Vali: Bak daha söylüyor ... Yaka- ÜS • rttüler-
Peh derin tesirler tevlid etmiştir.. ]ayın şu herifi... Bı· ı d ·ı ,·. n •. z Hongkong, 5 (A.A) - Çin ajansı bil-

bağırsaklar da onu ancak on dnkika tut

- IlAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE _ tuktan sonra kana karıştırır. Demek ki 
soğuk su, sıcak sudan iki misli uzun za
manda susuzluğu gerçekten geçirebilir. 

Berlin - Sofya an
laşacaklar mı? 

F akat, nazari ve ameli bütün as- Nasrettin, bu suretle, reddettiği diriyor : 
Şansi vilayetinde bulunan Çin kıtaatı Jted ıüanjlarmı Almanyada yapan Ailahın hı~mına uğrar.... Bir rüya mütahassısı onları size Lise istikametinde Heri hareketinde mil-

Pz Osmanlıların Prusya askerliği Ve ortalık kararıncaya kadar diri gazetemizin •RÜYA• sütununda him terakkiler kaydetmişlerdir. 
~akkındaki fikrimiz sizin yazıcıları- avlann peşinde .seğirtmekten ve ölü : tabir edecektir.. Cungking, 5 (A.A) - Çin ajansı bil-

m:r:ın kanaatlerine hiç de uygun de- avları taşımaktan biçare adamın ana- HUSUSl.J' diı-iyor: 
llL1 dir... ınndan emdigyi süt burnundan gelir. Dün 200 kişilik bir Japon grubu ye-
tsM nidcn Futsiene çıkmak istemiş ise de 

ihtiyar Atik Ali başınİ sallıyarak Akşam üstü hiç bir bahşiş verme- üçte ikisi imha edilerek mütebakisi kaç-
bısdik etti ... Onun zamanında Türk den Nasrettini salıverirler. Geceye Cevap isti yenler mağa muvaffak olmu~ur. 

Bulgar kozu üzerinde oynamaktadır. 
Almanya, Bulgaristanın coğrafi vazi

yetinden istifade ile Balkanlarda bilyUk 
bir rol oynamak niyetindedir. Bu siya
setinde muvaffak olmak için Bulgarisla
run Revizyonist temayüllerini okşıyacnk 
tekliflerde bulunacağı tahmin olunmak
tadır. 
Bazı haberlere göre de kral Boris ya

kında resmen Berlini ziyaret edecektir. 
tzabitleri muharebe sanalını öğren- doğru elleri ve midesi bom bos, yor- Rüyabnıu (RÜYA) ıiimuzu ile. Diğer bir Japon m4frezcsi de Ucnceu 
~ek için Berline değil, fakat Parise gunluktan bitkin bir vaziyette eve posta kutusu (361) adresine bildir-: yakınında karaya çıkmış, fakat Çinlilc- Paris. 5 (Ö.R) _ Bulgar matbuatı 
~ d 'li l d' A 'k Al' k" h l k k 1 • dikleri takdirde kendilerine ı>osta ile: rin fini ta::ırruzuna uğrıyarak mevcudu-~vn erı r er ı... tl ı, er anı arp ge ere ap1yı ça ıu-... nun yarısını ~arada bıraktıktan sonra l3crlinde vukubulacak görüşmclCT hak-
.__L • • hi d ~, ded' k' ' · • k )"' d.. k :.mufassal ccvnp verilir. Bunun için:. k d k b" k t h-L t ,-:.cu...ııtine tap e erex ı ı: asrett mn :>tnsı te aşa usere : açıkta demirlemiş olan harp gemisine m a sı ı ır e umıyct mu ı.naza c -

k k : "Önilerilcn mektubun içinde mns.rııf: kt •· ı B 1 tel · · i h" - izzet bey ... işte paşanın söyle- Allah, Allah ... Böyle geç va it apı- • • • çckilmcğe mecbur cdilm.Mir. ınc caır er. u gar gaze erı sıyas ıç 
: oJnrak yalnız 15 kuruşluk posta pu-: b" anl -1-d d"l · Y• • •• ı · 

lan
B.iklerini işittiniz ... Bu adamlar hak- yı calan kimdir~ ... OiyeKbağıknr ... b ••• lu korunası kafidir.. .: dı"rı~vuonrgk:ing, 5 (A.A) - Çin njansı bil- ır aşma illi e ı mıyecegını soy ı

yor1ar ve Ber1inde '-'Ulnıbul::ıcak bütün 
da bu kadar sert bir hüküm ver- Hoca şu cevabı verir: or ma ~ : ........................................ : Çinliler dün akşnm Hankeunun ba- görüşmelerin yalnız ekonomik sahaya 

bıenizdeki sebebi miralay efendiye nim ... Cabuk kapıyı aç... Fakat İn k . • • tısındaki Yincang şehrini zaptetmişler- inhisar edeceğini yazıyorlar. 
izah ediniz... Aman karıcığım, kapıyı açarken, in- giliz abınes dir. Ağır zayiat veren Japonlar gayri Almanya, Bulgaristanın harici ticnre-

- Miralayım ... Almanlar makine !'lallah demesini snkın unutma... toplantısı muntazam bir şekilde ricat etmektedir- tinde birinci mevkii tutan bir memleket 
gibi insanlardır ... Verilen emirlere, • ** Londra, 5 (A.A) - Kabine bu sabah lcr. olduğuna göre Bulgar matbuatının iddi-

1 k ı 1 · b" to 1 tı İngiliz" • F • ~· ası doğru görülmektedir. Bu yeni göniş-lıde bun ar ı ınç arın tehditlerine Artık gu··mu··ş zarflara mevzu fin- ycnı ır P an ynp .. mış, .. - ran-. :uısa.: B 1 S ktı k ı melerden sonra Almanya u garistan-
lstinad ederse, makine gibi itaat eder- l . . d ek f" b" k k sız - ovyet pa muza ere ennın yeru ole e a a adla d dard can ar ıçın e, p ne s ır o u neş· merhalesini tetkik eylemiştir. Verilen F1 an daha faz.fa mik a yün, tütün ve 
ler... reden kahvelerimizi içmekte idile... malômata göre Molotofla İngiliz ve . Stan U a gel İ pirinç nlacaktu;. Buna mukabil Alıpan-

Fakat askerliğin istediği yalnız Şimdi burada, adi nargilelerin yeri- Fransız mümessilleri arasındaki son gö- Ankara, 5 (A,A) - Bir müddettenbe- ya Bulgar ziraatinin motörleştirilmesini 
böyle zoraki bir itaat değildir... ne, iki metro uzunluğunda yasemin rüşmelerden sonra mühim bir terakki ri şehrimizde bulunmakta olan Tuğ:ge- temin edecektir. 

Şah d ·ı b kl k il l d ' elde edilmiş olmakla beraber Sovyet neral O. M. Lundun riyasetindeki İngi- Berlin, 5 (Ö.R) - B. Köse lvanof 
si te§ebbüs ve cesaret enı en çu u ar u anı ıyor u... hlikümeti tarabndnn ileri sürülen yeni liz askeri heyeti refakatlerinde mihman- bugün saat on ikide yeni şansöleri sara-

şeylerden onlarda bir zerre bile yok~ Atik Ali paşanın tütün içmesine meseleler yeni müzakereleri istilzam darlan yiizbaşı Orhan Türkkan bulun- yında B. Hitler tarafından kabul edile-
tur. tahsis ettiği oda, bir resim atelyesi edecektir: duğu halde bu ak._c;am İstanbula hareket rek Alınan dev1et reisi ile bir snnt sü-

Nasrettin hocanın haksız bir ten- halinde... etmiştir. ren bir mülakatta bulunmı,ıştur. 
kidine uğrıyan bizim avam tabakası ihtiyar kumandan, cansız bir ta- TİENÇİNDE 
onlara nispetle daha zeki, daha açık· kım eşyayı ve kır manzaralarını tarif İngilizlere karşı artık 
Qözdür. eden sulu boya resimlerini küçük bir lena muamele 

- Nasrettin hoca kimdir? ... Diye kız dikkat itinasiyle tertip ve tanzim yaılmıyacak mı? 
sordum... etmiştir... Etejerlerin üstüne, dört Tokyo, 5 (A.A) _ İngiliz büyük el-

ltalyan Tirolundakı Almanlar 
Alman hudutları içine girecekler 

- Nasrettin hoca Karagözden sıra üzerine dizilen ve muhtelif renk- çisi Sir Robcrt Craigie halen Japon hü· 
ıonra Osmanlılann milli filezofudur. !eriyle tıpkı bir alaimüssema vaziyeti kümetivle müzakere halinde olduğunu Londra 5 ( ö.R) - Almanya ltalya arasında akteclilen bir anla_şma-

Mehmet paşa söze kansarak: peyda eden, Türk ve Venedik ma- ve ingiİizlere karşı yapılan fena muame- nın tatbikine bugün başlanmıştır. Italyan Tirolunun şimalinde bulu-
- Bir az Ezofu, bir az da Sokrab mulatı bardaklardan mürekkep bir lelere pek yakında nihayet verileceği nan iki yüz bin Alınan yavaş yavaş Almanyanın hududu içine alına· 

andıran bir adamdır, dedi ... Nasrettin k 11 ı_ _ . n Atik Al'ı paşanın tablo- ümidinde bulunduğunu büdirmiştir. caklardır. Bu kararın tatbikinde zorluk gösterecek olan köylülere bu 0 eKSıyo B C · · bu meseleler nncak mü- kl k k l lı manda bir parça Sa laril · · ed k ld k J" ·f · raıgıe, şe e razı olmadıkları takdirde ltalyanın en cenup no tasına sev edi e-oca, aynı za nŞ<>,- e ımtızaç ere o u ça atı zakere yoluyla hnlledilebilir. Bir fclfike-

Soğuk suyu, bu sıcak mevsimde serin· 
lemek, vücudumuzun içindeki harareti 
ıızaltmak için de içeriz. Halbuki soğuk su 
içince, vücudun içindeki hııraret artar. 
Sıcak su içince, aksine azalır. 

Soğuk suyu, birde yorcunlıığu geçir· 
mek için içeriz. Sıcak bir günde uzuncıı 
bir yol yürüdükten sonrıı, soğuk ,u, in· 
sana keyif verdiği için, yorgunluğa dıı 

iyi gelir zannederiz. Valua vücudumuzn 
giren su damarlardaki tnnsiyonu arttırır. 

onun için yorgunluğa faydalı olur. Fakat 
içtiğimiz su sıcak olursa yorgunluk yedi 
dakikada geçer, halbuki soğuk suyun ay .. 
nı tesiri yapması iç.in on ~ dakika ge-
çer. 

Soğuk suyun susuzluğu geçirmeğe, vü
cudu serinletmiye, yorgunluğu gidermeğe 
faydası olmadıktıın başka vücudn zarar
ları da vnrdır. Mideye birden bire soğuk 
su girince mide üşür, ısınmak için vüeu .. 
dun her tnrafından kan çağırır. Mide ısı
nır, fakat başka uzuvlar kıınsız kalırlar. 
T crJemek kesilir, fııkat terin böyle bir
denbire kesilmesi İyi bir şey değildir, ne~ 
fes dııralır. Bunun neticeai olarak insana 
bir göğüs hastıılığı gelebilir. Birdenbire 
soğuk su içtikten sonra hıısta olanlıın ara• 
da sırada işitirsiniz. 

Bunlar olmasın diye insan bu sıcakta. 
tabiidir ki, sıcak su içemez. Gerçi bazılan 
soğuk suyun zararlarını iyi bildikleri için 
yazın hararet kesmek üzere sıcak çaY 

içerler. Çay yerine sıcak ıhlamur, yahut 
nane yapraklarını kaynattırarak suyunu 
içmek te iyidir. Fakat herkes bunu yapa-
maz. 

Ondan dolayı, herkese de yıızın soğuk ya da (~) benzer... bir manzara vücuda getirmektedir.. te müncer olabilecek olan şiddet tedbir· cekleri tehdidi bildirilmektedir. Bu iki yüz bin Alman, Sen Jermen 
l · h d · ·ı J 1 · J d. su İçmeyiniz, denilemez. Soğuk suyun ya~ Hocanın bin bir tür lı maceralrm •• J!İTMF.Dİ •• ı,.-..ı,,1p lı;:ıllpnilemez. clemistir. mua e esı ı e ta yava p:eçmıs er ı. 

l!~~.;,;.;.~~---~~·----~~-~-.......... -~~~~-~;;;~~~~~:;;.:~9 ... ..;.;...~....;..;....o......;...;....-__ _.. __ ""'!!~-'""'?!""""°7°~ _ . zın verdiği keyif de doğrusu ihmal edile"" --- --E H R A- z-A ~D o zııman kendilerine paralarını vereceği· tam bin nltın kıymetinde idi. sile bana selam verdi, ve paramı getir- cek· bir §ey değildir. Fakat çok ıoğuk 
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mi söyledim. Tüccarlar bir hafta bekle- Kız gittikten sonra ettiğime pişman diğini, ve vereceği paranın tamam olup İçerseniz acele etmeyiniz, bardağı dike-' 
meğe razı oldular. Fakat bu bir hafta zar- oldum, dersem yalan söylemiş olurum. olmadığının anla,ılması için onları tart· relc birden içmeyiniz, yavaş yava,, yo"' 
fında kız hiç görünmedi. Tüccarlnr para· Kendi kendime cbu ne biçim aşktır? Ba· makLğımı tenbih etti. Onu görilp sesini dum yudum içiniz. O zaman soğuk 8lJ 

lan için yine başıma üşüştüler. Kendile- ha beş yüz gümüş getirdi, ama bin altın· duyunca sevincimden bayılacağım geldi. dokunmaz, hem de hararetinizi keser. 
rinden bir hafta dııha mühlet aldım. iş· lık mal kaldırdı. Bu İş böyle giderse ya· Onun hile ederek bıına az pııra ver- G. A. 
te tam o günün ertesi günü alessabah kız kında iflas borusunu öttürmek lazımge· mesinden oüphelendiğim için değil, la· 
yine ilk sefer geldiği gibi, yani eşeğine lecek. Sakın bu kııdın bir dolandırıcı ol- kin onun sözlerini yerine getirmek için 

mi) Yaşmağın altından çıkan güzellik- kumaşları getirdim, kıza gösterdim. Her binmiş olarak ve yanında da ilci köle bu- masın? Acaba güzelliğiyle beni teshir teraziye koydum. Tartarken kız evli olup İlfGİLİZ KONSOLOSU 
ten gözlerim kamaştı. Farkına varmıya- birisinin meziyetlerini, her birisinin nok- lundurarak, çarşıya geldi. Vakit o kadar ettikten sonra beni soyup soğana mı olmadığımı sordu. Bekar olduğumu söy· LOHDRA YA Gİr'J'İ 

sanlarını da saydım döktüm. Arada sıra- erken idi ki, dükknnlar daha açılmamıştL çevirmek istiyor? Rahat rahat oturupta ledim. Bunu söylerken de yaşlar gözle· Viyana, 5 (A.A) - İngiltere konsolo
da kumaşlarla hiç münasebeti olmıyan O gece benim gözüme uyku girmediği işim ile gücüm ile uğraşırken bu Allahın rime gelerek ağlamağa başladım. Kız su Donald Gaynord öu sabah LondraS9 

rak, yüreğimin en gizli, en derin bir kö
uesinden uzun bir cAh> kopmu,. Ne duy· 
duğumu gözlerim onun gözlerine anlat· 
mıştı. Çünkü dudaklar belki yıılıın söy
lerler ama ruhlara birer pençere, birer 
menfez teşkil eden gözler, hiç yalan sÖy· 
liyebilirler mi} Onu görmezden evvelki 

1 d A k k d 1 d hareket etrnic:tlr. Malöm olduguw V""'hile şeyler de söy e im. rtı A§ eryasına için yatnkta fırıl fırıl düneceğime çar· be asına nere en uğradım. Artık aklım neden ağladığımı sordu. Ben de cııklıma " ~~_,11 bir casusluk meselesiyle alfıkadar g~dalmış, boğulmuş, bitmiştim. Kız bir çok şıya gelerek dükkanımı erkenden açmış· fikrim ne işte, ne güçte. Gözümde ne uy~ acıklı bir fikir geldi de onun için I...> di- düğii için Llverppoldaki Alman konso" 
kumaıılar intihap etti. Seçtiği kumaşlıınn tım. Kız dükkanıma girdi. Bana selam ku, karnımda ne de iştiha kaldı.> diye ye cevap verdim. Parayı tarttıktan sonra tosunun hudut haricine çıkarılın~ 
fiatı beş bin parça gümü~ ediyordu. Ku- verdikten sonra borçlu bulunduğu be~ söylenip duruyordum. Ası) eğer bu kadın öteberi getirip götürürken hizmetçiyi fö:erine Almanyada bir mukabelebilıJJ.1-
maşlnrı ayırdıktan sonrn kız onları yanın· yüz gümüşü getirdiğini söyledi. Hizmet· bir dolandırıcı ise beni ne kadar kolay dükkanın arka tarafına çektim. Ve ona sil olmak üzere Viyanndaki İngiliz koıı-

d k · · d d d solosunun geri "agv ırılmasını istemiştL b en ile onu gören ben arnsında dıığlıır daki köleye verdi. Köle ile beraber Ü - çısı e parııyı verdi. Kız yine peykeye dolandır ı İye arkamdan eğleneceğini bir avuç altın vererek hanımı çıldırasıya ~ -*---kııdıır fnrk vnrdı. Evvelkisi tüccar idi, kandan çıktılıır, kız eşeğe binerek iki kö- ilişerek bir çok kumaşlar, ve bir çok da dü ünerek çok canım sıkılıyordu. sevdiğimi, hanımın yüreğinde yer edine K A R D İ H A L E 
sonrııkisi ise §fıir idi. O kumaşları, hatta lesile gözden kayboldu gitti. ufnk tefek şeyler daha istedi. Yine aksi Kız bir ay dükkana uğramadı. Dük- bilmek için bana yardım etmesini rica 
kırpıntılannı bile toplıyabilmek için ge· Ben kızın nereye gittiğini ve kim ol· gibi istedikleri bende yoktu. Onun için kancılar kız için aldığım eşyadan dolayı ettim. Hizmetçi sözlerimi işitince gülmek· ff GJfGnntlf 
celi gündüzlü uğraşmış olan ben, o da- duğunu sormamıştım. Parayı da istemek kendisine bir lahze dükkanımda bekle· beni o kadar fena sıkıştırıyorlardı ki, ni- ten katılacaktı: patates attdGP-
kikada top top kumaşlarla dükkanımı hatır ve hayalimden bile geçmemişti. mesini, diğer tüccarlar dükkanlarını açın· hayet dükkanımı satıp borçlan ödemeğe, - O sizi, sizin onu sevdiğinizden bin Londra, 5 (Ö.R) - Geçen gUn bir ld· 

1 d ki • d lise ftyini esnasında bir çok Naziler Jel• 
bile kaybetmiş o ay ım umurumda ol- Bundan dolayı kızın aldığı kumaşlar için, ca onun istedi erıni gi İp onlardan bu- ve esen sağ ben de selamet> diyerek bir kat daha fazla seviyor. Hanımımızın ku- liseye girmişler ve Kardinal İnitzere bit" 
mazdı. o kumaşlar nerelerden alınmı~a orıılara lacağımı söyledim. Kız muvafakııt etti. köşeye çekilmeğe karar verdim. Bir sa- maşa ihtiyacı var da onun için mi buraya karet etmişler : 

Kız benden ipekli kumaşlar istedi. Ak- borçlu kaldım. Kız ile beraber şundan bundan konuştuk. hah etyamı müzayedeye çıkarmakla meı- geliyor, zannediyormnuz. Onun dünyada - Bunu tah.şidat kampına yolla~ 
ıi olarak kızın benden istediği o gün dük- Kıza karşı hissettiğim aşktan sarhoş Dükkanlar açılınca gidip kızın istedikte~ gul idim ki kız yine o melek ıimasiyle hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. Ona her ne Diye bağırmışlardır. Dint Ayin bi 1"' 
J;anımda yoktu. Kıza hakikatı anlattım. gibi idim. Ertesi gÜn çar§ıya gidince tüc- rini bularak, getirdim. Kız yine bana bir lcarşıma çıktı. Onu görünce ondan şiip· lazım olursa o ıey hemen getirilir. Kumaı ten sonra kardinal kiliseden ç~~ 

sırada nUmayişçiler tarafın~ ~~ 
1rc:Lutfedinizde bir az bekleyiniz. istedi- carlar kumaılann paralannı benden iste· §ey söylemeden çıkıp gitti. Kızın bu ikin· belendiğim için kendimi hain ve alçak almak, tunu bunu satın almak, hep bura-~ tates atılmı.t ve n{bnaPfY; 
iinlx lcuma,,ları gidip batka dükkancılar- diler. Ben onlara kızı tanıdığımı ve bir ci defa götürdüğü etya. ilk götürdüiü Jru. telakki ettim. Onun için çektijim zahmet- ya gelip .m 1ıörmek için bir vetile idi. lerden biri~ bqından ~ 
~aıa bulup tize getireyim> dedim. G.ic:lip -hafta .onra lcmn paray"I getireceğini ve matlar sibi bet yüz ~it l-1 aıbalıılan da b~ 11Dattum. Tada_. BtJ'llRDf - nJ dft.um.ftAtfll'. 

~ k dd t l"k 1 temlıkı ve verııen ıopru~;.ıaı .... _, ···-- ~ renin aöstcrenin is'klinı • ıncı iJIO'a "Jıav • ıı:unuu:i ..... 
memekte ve hatta mu n emn em ı . . . Uzcrc to ra ı ve , e 
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Şimdi bu eski düşmanları ayni gayeye 
vusiil yolunda birleıtirmişti 

Hıyar Kremi 
--tr-

Y azan: ECZACI KEMı'L K.AKTAŞ 

Hıyar Üe kremin yan yana gelmesini 
ben bile münuebetli bulmuyorum. Ben 
bile diyorum, çünkü eczacılar hıyar ile 
krem yapmanın kitapta yeri olduğunu 

bilirler. Hıyano potam auyu ile yapilan 
çok hemler vardır, fakat ben kendi alc-
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Yusufun kardeşleri 
Yakuba teminat verdiler ve Bünyemini bera

berlerine alarak tekrar Mısıra gittiler 

. . 
. . . 
• . 

•••••••••••••••••• MODA . • ••••• 

Bu senenin moda-
• 

sı ınsanı genç 
gösteriyormuş! 

• - .,.{-

Kadında genç görünmeye karıı daima 
bir ittek .ardır. Bunun için, eberiya, icad Rnı-bonopsina k di . s b Uy b•' 1 .. r er k sag·· nva- mimde hıyar ile kremi yan yana yakışıklı 

ed , en sınl alAkadar e as ano oy e soy ıy e · H h d 
du en bu sözleri can kulağı ile dinliyor- ğındakl kalın ayakkabısını çıkardı. Ayak buJmuyorum.k ı~~~ e~ ~e .ense m~yve· Yusuf kardeşlerinden buğday bedelle- Yakubun on oğlu, beraberlc.rine kü- edildikten ıonra tutunan ve uzun sürem 

. . kabının i inden yere bir parşümen k&- ler arasında en ısıne ıyı bır mevki ya· rlni aldı ve malyeüne emir verdi: çUk kardeşleri Binyamlnl ve Yusufun modalar kadını genç gösteren modalar-
~rden. ve heyecanla söze karl§tı: ğıd düştü~ pamamlfhr. Hıyar denili~ce bir ne~i - Bu on kişiye her birine birer yük. iade ettiği buğday parasını da alarak yo- dır. 

O Peki ama .. Ya 0 mavi gözlil kadın.. Bu kliğıdı alarak Eftimyosa uzatan hamlık, kabalık hatıra gelıyor. Botanık ten on yUk buğday verin. la çıktılar. Mısır istikametini tuttular. Kadına ağır bir hal Yeren modalar bıw 
~e olacak? Sebastiyano: ilminde kabak familyasındandır .. Kabak Yakubun oğullan itiraz etmek istedi- Mısıra geldikleri zaman, babalarının kadınlar tarafından, o da pek gençler 
danın iç.ini ıslık gibi bir ses dolaştı. _ Işte, dedi. O kadar zamandır pe- da garip telkinlere 11ebep olmu~ bir mey- Ier. tavsiyesi mucibince hareket ederek ayrı tarafından aevilirae de kua bir zaman 

tığ-:- O da ötekiler gibi.. ötekilerin git- şinde koştuğunuz ve ele geçirmek iste- vedir. Kabak tadı verdi sözü ma1Uın, çi- - Aman.. dediler. Biz uzaktan. çolc ayn kapılardan girdiler ve doğruca Yu- yaşarlar. Çünkü kadınlann dteeriyetini 
tır \~~dan gidecek.. Bu böyle yazılmış- diğiniz vesika ... Görüyorsunuz ya.. Size çeği büe arsız ifadesidir. Kabak çiçeği gi- umktan geliyoruz. Verdiği.nlz buğday sulun sarayına gittiler. ırenç görünınelc iıtiyenler tctkil eder. 

B U Yazıyı ldmse bozamıyacaktır. ayağımın iç.inde derken yalan söyleme- bi açılmış hir darbı mesel olmU§tur ka- pek azdır. Hiç değilse ikişer yUk veri- - l§te kUçUk kardeşimizl de getirdik Y nz mevsimi esasen, kadıoın genç g5· 
u~u söyliyen Sofi anne idi. mişim... bak kdimeainde bir dangalalclık bir cav- niz. dediler. rünmek arzuıunu pek ziyade tatmin etti· 
V~ bulunanlar titrediler. Eftimyos, kendisi, meslek hayab için, laklık bir aptallık vardu hıyar. kabak Yusuf: Ve, Yak.ubun gönderdiği dillbendi de ği bir menimdir. 

tek : kiıns~ bu meşum ihbar karşısında nUfuzu için cidden bllyük bir tehlike ve familyasından bir asalet ala~ olu- - Inlkln.sız, dedi. Bu usuldUr. Si%ln verdiler: Çünkii yaz. banyo, kürek, tenis, ge-

ir kellıne söyliyemedi. tehdid taşıyan bu vesikayı titrek elleri yor, hıyarın hecelerinde de bir bozukluk için kurulmuı bir nizamı bozamam. Fa- - Bunu babamız Yakup size hediye zinti ve il!h gibi aporlann mevsimi oldu-
) Kısa sUren bu sükö.tu yine Sebasti- ile aldı. olacak ki onun adını knba bulanlar mec- kat SÖZ veriyorum. tekrar geliniz ve ge- yolladı. Fakat maddi değeri yok ama.. ğu için, ve spor elbiseleri de kadını dala• 

ano Yırttı: Onu yırtacak ve parçalıyacnktL bur olurda hıyar diyecdı: olursa adeta aö- lirken de b'bilr kardeşinizi de beraber Kıymetli bir hntıradır. Bu dillbend pey- genç gösterdiklerinden kadınların ekae-
lta - Peki aziz peder, bir az evvel inti- Fakat ini bir kararla tekrar Sebasti- züm ona gibi bir fCY diyecek imiş gibi getiriniz. O zaman siz.e yine buğday veri- gamber olan Ihr.llılnıden oğlu Ishaka risi yaz mevsiminde bu mevsimin bu ni
tin ~ alınağa bile başladığmız.ı söylemiş- ynnoya iade etü. olurlar, hıyara salatalık demek adeta rim. Şayed kardeşinizi getirme7.Seniz ve ~ktnn da babamız Yakuba inUkal metinden bol bol istifade ederler. Yalna 
! . Nasıl bir harekette bulundunuz. - Alınız.. dedi. Benim de size aynı bu bece kalabalığını örtmek gibi bir .,_.Y buğday da vermem. etmıştir. spor yapbkl d "il hi) d 
<:.ıtirny gül ld ,..- Y sufu b t1 ha k ti Yusuf dülbendi 1 k 'k b 1 _ an zaman eg • §C r er ' 

dil os esrarengiz bir gülüşle " • sadaknt1e ve dostlukla bağlı 0 uğumun oluyor, hıyarın eczacılıkta kremi kadar u n u sure e re e ve ' 8 ara nı 8 1 atın d l tıkl vnk' d ' f " .. ·· " 
· delil" 1 '- b · s'-- ven'yorum. buğday v_,.,.,esi kard .... ı Bıny' amini bir da yllzil sUrdU b ti bildi 

0 
il§ an ıt e sporti gorunuşu mo ı o araa. unu yıne ı.LÇ vitamini de maruftur. Suyunda pota• ...... ~ n ne ve u sure e d il · tih d k. B ek 

- "y b - Ü 1 k ·..ı .. d.i. ki kendisi de peygamb la kt Ç " - e er ın ap c ere u aen i yaz mo 
h"-- arın, dcdL imparatoriçenin ce- Eğer size ihanet edersem o zaman u n •ürdtkebatı olUfU da bir ""Ydir. lzmir n evve görme ı~ er o ca ır. un d l ' b 
~ ıne · dan ka b · 1 hlmd e istediğiniz r- Aynı anda babasının ve kard~le- kU bu dUlbcnd ancak herden asına ge ınce, u sene yaz modası ka· 
ırı h l'8Simi var. Cenaze saray vesi yı enun a ey ev hekimlerinden birini tanırım. Hastalarına zam ..,. peygam d l b " .. '- · · _ı_ 

u t~enı b' ala ı ha k ed k. ·bı k il bilirsinlz. rinin tekrar buğday almak için belki pa- peygambere intikal eden mukaddes bir ın ana u genç gorunmeıt ıttiyıuunı tat· 
Bu ır Ya re et ece gı u ana hıyar yemderini ta.,.n.e ed•r amzda gu"- • L l tfln Bizanslılar b tl ·-~ " ... ralan da olmıyacağını dUşUndil. ÇilnkU hatıra idL mın etme.. cayeaiy e yapılm11 gibi bir hal 
ıol. .. ı.:ı .. alayı seyretmek için işte eSki diqmanlar u sure eve aynı zclce çiyniyeTek ldeta aalep kıvamına "'st ele ed' 
to ·~ doktllecekler. Başta impara- gayenin btihsall için en kuvvetli bağ getirerek yutmağı dıt şnrt kocoardı. Padı"· onlar şehirde değil çölde YaJ!YOrlardı. Yusuf, öz kardeşi Binyaminl gönnll§ ııo erm t ır. 
1'..~ 'Ve bndl eliıDle başvekllete çıkardı· ile birbirlerine bağlanmışlar, sarayın • .. Binaenaleyh paraya faila ihtiyaçları ol- olmaktan çok sevindi. Binyamin de öte- Yalım: apor elbi.eleri değil. öileden 

t
"llll Totaras oJd .. .ıı.... halde bu alav cena- al h. bugUn muvaffak olan ihtilll- şahlık devnnde hl} . ..ı ııı adı lııtanhulda madığı için belki bulamaUardı. kiler gibl Yusufu tantyamaml§tı. ıonra giyilecdc çay eevaplan. gardenpar· 
"'"'- ..... # ey me, ı· 1 'd' .. 1cü fi L • '-1·'1-l ,ı_ b ~ defnedileceli Senlazar maııastın- ellerin aleyhine korkunç bir yarın ha- ver ı ma 1 1 1• çun rf':na. tohumu sa- Bu sebepten uşaklannı yanına ~ Yusuf, kardeşi ile yahuz kalmak, ti ~an ve ninayet ali layafetleri İn· 
~ CideceJc.. Ve orada, :manastırın baş ra- zırlamal• böylece karar vermlşlerd.L latalar vardı, bir de yerli hıyarlar vardı dı: onunla bnşb~a konuşmak istiyordu. ce tül dantel torbalariyfe, pililerle. itaba. 
t' i tarafından. cenaze geri çevrilecek- Eftimyos ertesi sabah yenl dostlarma Un. a bostanlannın bu giizcl meyveai - Bu yabancılara buğday verirken Bunun için bir vesile buldu. nk ufak kollan, beyaz yak&lan ile, kadın· 
~· ~ rahip benim adamımdır. Kendi- vedA ederek Bizansı terketti ve bilyiik yerlı malı diye satılırdı. Hıyarın auyu ile her birinin yükleri arasına kendilerine Maiyetine: lan süsledikleri zaman bllAkaydü prt 00• 

:ıııe derhal emir gönderdim. Her husus- Adaya .. kendi anusiyle gitti. ynoılan tuvalet kremleri bir revaç bulur- göstermeden paralarını da koyun.. - Bu uzaktan gelen misafirleri mi.sa- lan kendi yaşlarından çok daha küçü\ 
ba hana tlbi~ ve benim gibi o da şimdi Yine bu sabah sarayın etrafı bilyük '8 hıyann uğnyacash itibarı dü ünüyorum Emrini verdi. fir odalarına alınız.. Bugün orada isti- ıöstennektedir. 
"8 'a!i l>aı>as olan NUcolanın düşmanıdır. bir ha11c kalabalığı ile sarılmıştı. Bir gUn mühareğe kurulmakta yaraşmaz... Uşaklnr Yusufun dediği gibi yaptılar. rahat etsinler, dedi. Yalnız yorgun ol- Hele henüz elbiseleri kısncık ve çok 
b·akalun imparator, N'ıkola ve Totoras evvel yapılacak olan cenaze mernsiminin Ynkubun on oğlu gerisin geriye yurd- dukları için hepsini b ir odny n değil ay- bol eekli, beyaz >•nkalan büyük korde18 
b~r olsunlar .. Kuvvetleri tek hir ölüyU hilkUmet darbesi yilıilnde:n geri bırakıl- OKUMA OD !.ARI lannın yolunu tuttular. Evlerine geldik- n odalara ikişer ikişE!'l' koyunuz. kemeriyle kendilerini sırtlannda ta ı-
ll' hlanastıra sokmağa kM:i gelebilecek ması halkın merakını bUsbütUn tahrik --~ -- leri vakıt denkleri açıncn içinde verdik- Bu emri verirken de Binyaminin tek yan kadınlan çocuklaşhnyorlnr. ı 

2ni? etmiş, alayın geçeceği yollar d aha sa- Mnarif vekfıleti }uılkın killtürün\i art- lerl pnrayı buldular. Çok sevindiler. olarak ayrı kalmasının teminini işaret- Yalnız elbi eler değil, §apkaların da 
.t. Eğer EfUmyosun söylediği doğru ise bnhtan dolmuştu. tırmak ve okurnıok ihtiyAcını karşılamak - Bu ne cömerd hazinedar ki bize ledi. le d .. k 1 1 ,_ 
"UU 1.-L>•ten B:-.. nsta yenı· rc1·un· e, si- .. ku .:ı 1 b k k h b rd h d la a ını genç gosterme te esvap ara reıı;.a · ~ ..... Merasim öğleye doğru başladı. uzere o m a ona arın•n uı:~r-ı i\ o umn em uğday ve i em e parasını - O, sarayında Mısıra misafir gelecekler bet ett'ıg"ini tesbit etmek lhımgel'ıyor. 
~ast 'Ve dini yenı' kuvvet --'Lı'plerı· ı'çin arzusunu karın)amn}· +.,n lıZ' "'1 " 01 d gv d tt' b k dalar U .... lrl .. .., ~ı Bilyük kilisenin rahipleri önden yü- . • · A .c"I. ·ı u unu e e ı. için ir ço o ayırtmıştı. ~· Şa kala ~s1 · 
bıUlıım bir darbe tC§kll edebilirdi. "'Öz öniinde tutarak İrrtanbulda mevcut- Yakup: l k kard l rinl iki 1w.. 1 P n au ıyen papatya, menekte 

rüyorlardı. 1 ·p t kiz ku d d ge ere eş e şer Aqer a ıp d'" • .,,_1 _ı_ • 
Bizim kafadarlar Efümyosla el birli- ara ı <!Ve en se o ma o ası aha - Öyle ise, dedi, tekrar gidin ve yine götürclUler. On b\r kı..ı idiler. n..ı .. er iki- vey .. a ıger çı .. çc.; er •• çcnrcyı genç gösteT-

k acmağa kara vermistir. ~ &~ d ib b al d L-~ 
6lllde çok fayda bulacaklannı anladılar. zahire satın alın. Esasen getirdiğiniz on lmak ti t b tada kar mege yara ıgı gı ı. oyun tın a --x· 

1M1-__ - Bİ'J'MEDİ - Bu yeni ~ekiz okuma odası eylMden şer o sure Ye eş pos on - la le delil et. b ' uk _ _._ 
-ı.uııyos: itibaren faaliyete geçmiş bulunacaklar- ytik bize u kifayet eder. dq gltmlf ve Binyamln Ymufla yalnız ".an or a.r. ç reye ır çoc ~-

l -:- Ben, dedi. Şimdilik kc.nd.i kendimi dı.r. Ama .. Size iade edilen paralan da ve- kalmqtı. nm mlnaa YenYOr. 
~vay~ .sokacağun_ Adaya çelrilcceğiın. ..................................................................................... rin. Olabilir ki yanılmıjlardır veyahut iT' f Bu eenenin mod .. nın pek çabuk geç-

S~ oradan vaziyeti kollıyacağım. Şayanı dikkat ve hayret bir eser ! sizi tecrU~ etmek istem~erdir. - • JIBD - mfyeceği fimdiden tahmin edilmektedir. 

htıin içın 0 kadar korku yok. Çünkü : EvlAdlan Yakuba: Y' .& n & .,CI D'*- Fransanm meşhur moda mucitleri ,öyle 
en Ah• tt b • 1 

- Peki ama.. dediler. Mısır hazineda- ~· aa. söylüyorlannıı.: 
Q k artık düşmanınız değilim. Hatta re e s : M 111 llM ._..., __ Çı ça .. li d • 1 ır ene=.: rının bir ş:ırtı vnr. Eğer o şartı yerine 88 m a.- alll'Sll cKadın kendisini genç gösteren moda. 
,.1_, soy yeyiın, imparator Leon a ek .... 
~ere h' b' getirmez isek bizi ne kabul edec ve ~- tedrisa-t U --

1 
rin ban ya sadık: kalır. Güzel gösterene değil> 

tll" 1Ç ır znman aleyhtar olmamış- : ne de zahire verecek. vn• m e.ssese e e ya cı 
8

.
1
• 

'-'e·;erek. Rıristidinin gerek Kocagöbck •• =sır· aazetec:-: • .&ite dun·· yad~· ve o"lüler arasın• - Nedir o şart? dil muallimi yetistirmek .nulksadiyle ge- 1 J VOr m USU O Uz? 
~e t.. ebastıyanonun bizim hareketlerimi- a ....... v "" ~n yıl İstanbul "Ontversıtesinde açılmış • 

ıtarş l .: da yaptım garip Ve hayali ro"portaj.. - KüçUk kardeşimiz Blnvamlnl gör- olan Fransızca, İn~izce ve Almanca Bu aene mavi ile pembevi bı'r arada 
ben b . 1 0 an milth~ tesirlerini yalnız • fi• mek isUyor. Bir daha sefere onu mut- k rsla b ı da 60 tal be alınması "· 
J_. biliyordum. Sarayın şimdiki bfikiın- • Mu ifnna ,_,,~ ün~ 1 ____ 1~,,d,_.1,...,,..... giymek çok modadır. Bunu herkes yapı· 
~., un f • Ah• ff ö[ü[ l J b • b. laka getirin dedL aar veıuue ce ııuır•ra~..u .• .. ~....... Fak . d' 
~leyh ~ arkında değillerdir. Blnaen· ıre e er nası yaşıyor ar Ve ıT lT• • Bu haber Yakubu çok müteessir etti. Alınacakolantalebebiryılİstanbulilnl- yor. at flm 1 fU anda,Pariate filW 
tın.- i ~tiyath davranmak şartiyle Bi- J • ·ı f . • J ? _Hayır_ Bayır .. Diye haykırdı. Ben versitesindeki yabancı dil kurslarına de- ile bej rengi birlikte giyilmeğe b&flaırut-

-'-'ll çınd __,_ erı ı e nası sevı-eıyor ar. v h b ilrada e ~vestçe dolaşabill.rsiniz. Bu ~ Binyaminl size emniyet edemem. Onu vam edecek, bu mUddet zarfında her bi- br. e onu enüz urada bilip giyen yoltl 
l'Ve ff' 8aı'ayın içinden "kendimize sadık da Yusuf gibi zayi edersiniz. rine nyda otuzar lira harçlık verilecek- Bu ıene tayyörlerde kullanılan kumat-

S boıu Pek eller de bulmak lhıın. Yalım senelerin en mühim si~asi ve içtimai Oğullan yalvardılar, ısrar ettiler ve tirlan. Blau ~hsilyıl ~ıknl taktc~ttatmcmku~ak tar tuval belvedede hep derviftİT, öi· 
e asti 1--s d 1 öt dii .._ o r ,..... en vıye e uzere 1 d • • • ~n'k F.: Yano oturduğu yerden kalka- fGhsfyet t:r•ft en O ap e nyayı uvylarnJŞ yemin ile temin ettiler ki Binyamin! bir yıl da dilini öğrendikleri memlekete e en aonra gıyilen elbiselere tercihan 

J>~ ftirnyosa yaklaştı. Elini sabık baş • ofanJarla müft.ifıatlGP... gözleri gibi esirgeyecekler ve hiç bir 7..3- gönderileceklerdir. Talebenin seçme im- emprime surelerden veyahut örgülü Rivi-
- Otn~ koydu. • rara uğramadan tekrar geri ve beraber ühnnlan 25 ve 26 eylul pazartesi ve salı ernlardan yapılmaktadır. 

dttlc. ~ın. dedi. Evet artık dost ol- Eskı· A .,ustur "a başvekili Dolf üs ve Ça· getirecekler. günlerinde İstnnbul ünivcrsitcslnde ya- Ne kadar moda olursa olsun eğer cil· 
· ~\'..,eh L .., 'T h t y ku 1 d'kJ . b pılncnktrr. İmtihanlnro yerli ve yabancı d' . .1 ?ne v .. k ıu ~arnınıza savurduğum tek- k C h • • '111/ k, Ni oye a p on arın ver ı erı u b' k 11 j llscd yalı t b. ınız ye§ı esmene erguvani kibrit bap 

d " nf...___ kosfova Üm UTTetSl lP'IOZarı İn temı·nnta inandı. ır 0 c vcyn en ve u ır ki • • • . o oJaYt a --uıza indirdiğim yumruktan • muaalim mektebinden mezun olanlar ren en gıymeyınız. renkte esmcrleı 
h"ıllsını !'aınııda bir düşmanlık kalına- mem/eketferİ hakkındaki düşünceleri - P eki .. dedi. Fnknt Mısıra g.rerken alınacaktır. Alınacaklar da olgunluk im- Pariste tercihan açık bordo rengini giy~ 
r\lnıruk ~~ c_derim. Bu tekme ve bu her biriniz ayrı ayrı kapılardan giriniz. tabanını \!ermiş olup olmadıkları nran- mektedirler. 
len eyi sı.ıı bıze bağladığı için hakika- Bu çok güzel eseri bir kaç güne Benim büyUk babam lbrahimden Isba- mıyncaktır. Kursa alınacaklar tahsil -------
l!di.Yo.rı.ı olnıuş diyeceğim. Size itimad ka ve babam Ishaktan bruın intikal eden müddetlerinin iki misli milddetle Maarif Maarif vekaletinde 
\'etli b'~ \'e hatta itiınadımızın en kuv- ._adar yeni Asır' da okuya CC:a k sn 1z1 hatıra bir dUlb::mdim var. Onu da Mısır vek:~et~ . ~m~in~e ~· ~ tedris yapdan ta...a-ı 
c~ tr deliJ.ini d · eli . .. t K hnzincdnrına benim tarafımdan hediye mü etı ıçın hl ışarı a ç ır c meş- .7 aauer 
~. e şım sıze gos ere- •••••••••••••••••••••••••••• 

0
, __ k go"'tu"rUn.. mıl olınıyaca arını ta:ıhhUt edecekler- -*-•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ıııııııııııııııııııı• ıa.ı-u d _!_r. Maarif vekAleti kültilr kurulu mua-

f)
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1
rektörU BB. Aziz Berker Ki-

~-.AF,,., mnğa başlndL. Bağlnnndan hemen kur- Senmars adaya döndüğü zaman me- lardan olduğunu biliyordu. psaray ar direktörlilğüne, Bolu orta 

tulan kral vaziyeti derhal idrak etmiş rak saikasiyle Gniafonun ne vaziyette Yemekt~n sonra ~rala tahsis edilen hlıt~d;.P k~~~!:ıv;utB~t;!kt~r~~ 
ve kendine gelmişti.. bulunduğunu anlamak istedi ve onun bu otel daıreslnl tetkike koyuldu. ne, Ankara birinci orta mektep tarih 

e ·-· = • .. 
tarih ve macera romanı 

Ve.. - J92 --
.,lu ~er b<.iyle b ' f l clir. Çun" kü nmından tıkacı çık:ard,ırn. "'- neticesi ır e iıket zuhur edecek -.-

lıtc Sen h ınc kadar vahim olurdu. _ Ağzı serbest kalınca ne yapb · . . 
ltıteırıiı. h:Ylara hu endiıe ile rahat ede- - Hiç .. Kuzu gibi sakin durdu. Yırım 
ul ·.ına ail"hl dört snat innd etti. Ağıına bir .şey koy-
'Pon i.tikarn . a ı bir maiyet alarak madı. Fa•·-t açlık inadından baskın çık-

;. al'!nağı Ü ctıne atılmıştı. ıuı 
l gÖS!el"eı-ek~ kralın bulunduğu araba- tı. Şimdi obur gibi yiyor. 
- n · Senmars arabaya yaldaşh. r emek d . 1lndi bura~? cdı. Latür (Demir ınaske) Rozarj kapıyı açb. 
- tveı . . S 't adası kumandanı araba-

.steı- tnonsen ,.. enmargn .. tı..ı .. bir 
lt\islniı.'> Sor. Onu şimdi görmek nın içine bir göz atar alına% mu 'LA:i 

il~-l<iın bıİu. feryad kopardı. 
ne kad k ıö.vı . 11', 'Y'akalad ar su utu hayale - Allahım .. Majeste ... 

_edı tnl? ığın :tam.an b~ey Arkasındaki elbiseden Senmars kralı 
ı· Ona a~ tanımıstı. Senmarsın ve Roz.arjın ne ha-
uın ':ı .. &Zlnı nr-~ğa :ı._ -
lınu · A~ına tıh..... ..U11Bt verme- le girdiğini tasvir lüzumsuz.. 
ıO •lnsıkı h .. eı tıkadım, Elini ko- Rozarjın kalbi vuracak gibi oldu. Sen-

Pla.111 agladı.ın. Akl b 
lıın li ıııa \'akıt b kına ını aşına deledi.. .. .. 
Jibi. 

1 
•ddetten veya~: .. dan kaçır- Kral.. Arabanın içinde sa~ yuz.u 

alcaı Z<lrrnı!tı, Aı kals e~urden P&nc:ar ile oturmuş ve gözlerini bu ıld adama 
hlerak ,...._ . ın olecek sandım dik .... ı.,...; 

'-'•uıeyııı. Şi • ~ .... •• 
rndl •ıhhatte- Senmars: 

- Kalkınız. .. dedi" Bu olan şey bir yatırıldığı odaya gitti. On dördUncll Luinin bavUllan, seya- coğrafya ve yurd bilgisi muallimi MU&-
az da hepimizin kabahatinden oldu .. Bu Kan bur .. kaybolm~tu ... hat eşyaları hep burada idL tala Aral Yayın direktörlUğUne, Yayın 
mcşum ht"llzerliğin böyle feci neticeleri- On dördUncU Luinin elbisesinin cebin- direktörü Hamdi Aktutay Ankara umu-
ni evvelden düşünmckliğimiz lhımge- xxlx de bulduğu anahtarla odadaki dolaptan mt kitapsa.raylar direktörlüğüne, Anka-
lirdi. .MEÇHULlYET 1Ç!NDE lLK ADUı• bi ·nı ra umumi kitapsaray direktörü Necmet.-

rı n açtı. tin Esener Nuruosmaniye kitapsaray dl. 
Kral, bu zamanda etrafında kendisine 

sadık ve bağlı kimselere muhtaçtı. Bi
naenaleyh lüzumsuz hiddete mahal yok
tu. 

Esasen boşuboşuna tekdir ve talcrir
lerle de vakıt kaybetmek zararlı ;di. 

Tallı, yumuşak bir sesle: 
- Müsterih olunuz.. dedi. Dediğim 

gibi hep kabahatliyiz ve hiç birimizin 
de kabahati yok .. Esasen ortada kaybe
dilmiş bir şey de mevcud değil Umid 
ederim ki Rozarj bu hi'ıdiscnin intika
mını pek çabuk almağa nrzukeştir. Onu 
iş başında ve bizzat tecrUbemle gördUın. 
Rozarjı ve maiyetindekileri de yanıma 
alarak dU~anımızın arkasından gide
ceğim. Size gelince, atlı: ve sadık dos
tum, emin olunuz ki teveccUhüm dalına 
üzerinizdedir. 

Senmars yere kapanırcasına eğilerek 
krala teşekkür etti ve adaya döndü. 

On dördilncü Lui ise Rozarj ve maiye
ti ile birlikte ve dört nala tekrar Tulon 

Demir maske, mcşum adadan kendi Dolabın içinden bir bavul lle bir çek- rcktörlilğilne. İzmir Karataş orta mek-
gibi kurtulan arkadaşlarını Tulona hah- mece çıktı. tep direktörü ve Riyaziye munlllınl Av-
rlye oteline götUrmelerini Danjoya cmr- Bavul adamakıllı ağırdL n1 Kayral İzmir ikinci erkek lisesl d.J-
cttikten sonra Barbezyö ile beraber dolu Monsenyör Lui bunu açar açmaz bir rektörlUğilne, İzmir ikinci erkek Lisesi 
dizgin Tulon istiknmetine ntılmıc:tı. Yol- sevinç sayhası fırlattı. Çilnkü içl leba- dd~ktökt~rüırı!1nnalil ~.~t İzmir kız Lise8' 

~ ıre r "'ti e ıuuuı \•e tayin edilınlJ-
da evvelden verilen talimat dairesinde leh ve çil altınla dolu leli. terdir. 
yedek atlar konwm~tu. Bunlarla yor- Bu altın.. Onun açacağı mücadelenin 
gun hayvanlarını değiştirdiler ve iki gün ilk sermayesini teşkil edecekti. 
sonra Tulona vasıl oldular. Monsenyör Çekmecede ise kralın resmt mUhrU 
Lui kendisini Barbezyönün rehberliği- ve yol üzerindeki muhtelif vilayet ma
ne terketmişti. Bu suretle beş giln evvel liye memurlarına hitaben yazılmış ve 
kralın inmi§ olduğu otele geldiler. ihtiyaç nisbetinde alınacak emirleri ihti

Burada on dördilncU Lul için tutul- va eden bir çok emirler vardı. Bunların 
muş olan daire olduğu gibi duruyordu. heyeti mecmuası bir milyondan fazla biı· 
Iki de saray hademesi vardı. servet ifade ediyordu. 

Monsenyör Lul doğruca bu daireye Monsenyör Lui bavuldan Uç y Uz al-
çıktı. Hem dinlenmek hem de hattı ha- tın alarak cebine yerleştirdi. 
rekeUni dilşünmek i!fln yalnız kalmağa MUhilr ve emirnameleri de, her ihü-
muhtaçtı. male karşı makfis bir t1lli halinde l!lzun 

Barbezyöye izin verdi ve yol vermek olur diye cebine koydu .. 
istedi. Tıpkı kralın :z:.ıddına idi. Yani çok 
az. yemek yerdi. Bu itibarla geUrilen ye
mekten biraz yedi ve kalan kısmını oca-- •• BirMEDf •• 

---=---

K. lvanof 
---·~---

Belgradda 
kalacak 
-~-

Belgrad 5 (Ö.R) - Bulgar başvekili 
B. Köse lvanof Berlln dönU~Unde Bel- -
grnda uğr aeaktır. Burada başvekille 
kon~cımalar yapacak olan başvekil Köse 
İ vanof Slovanyada kAin yatlık sarayın
da ikamet eden Prens Pol tarafındnn da 
kabul edilecektir. 

. 
• 



SAHiFE' YENIASJR 
e 

A tistler sinemaya Nevyork sergisinde en çok beğenilen pavyon 

nasıl başlıyorlar? Türk mahallesi 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

Yirmibeş yıldız yaratan bir adam 
Mari Glori, Mişel Düran, Alis Field, Mişel Simon 
oe bir çokları şöhretlerini nasıl Herbiyeye borçludurla1' 

Rakılarımız Arslan Sütü 
Diye Satılıyor ... 

Bugün meşhur olmuş sinema yıldız- - • • • , • y , 

larının sahne hayatına başlamaları uınu- • · ~"t ~ 
mlyetle bir tesadüf eseridir. Çok sönUk 
bir figürnnda bUyük bir kabiliyet sezen 
rejisörlerin onları meydana çıkardık

ları ve meşhur ettikleri malumdur. Ge
l'ck tesadüfler gerekse bu gibi keşifler 
bugünkü yıldızların doğmalarına sebe
biyet vermi§tir, 

Reji.sörlüğiln en miihim kısımların

dan biri de muhakkak ki, yıldızları ke~
lcdebilmektir. Tanınmış rejisörler ara
ımda en çok yıldız keşfedeni muhakkak 
ki rejisör Marcel Herbierdir. 

Marcel Herbler, tam yirmi beş yıldız 
ortaya atmıştır. Bugün bunların bir kıs
ını artık unutulduğu gibi bir kısmı da 
balen şiddetle alkışladığımız artistler 
meyanındadır. Marcel Herbiernin beyaz 
perdeye fırlatmış olduğu bu yirmi beş 
artistten on beş tanesi çok meşhur yıl
dız olmuşlnrdır. 

Marcel Herbiernin varmış olduğu bu 
muvaffakıyet hiç bir rejisöre nasip ol
mamıştır. Kabiliyet avcısı namlyle ma
ruf Amerikan rejisörleri bütün gayret-

lerine rağmen ancak dört beş yıldız or- ~-~+~ıo:i:.,~~~iıiılmtıi 
taya çıkarabüm~lerdir. Bu cihetten kıy.. ern.in orta~·a k ld - ld 1. • 
metli rejısör Marcel Herbler fevkaJAde arasındadır. Fakat, Jean Murat daha 

. 1 J çı armış o ugu yı ız ar 

bluvaffak addolunabilir. evveld d P rteki d b" f'l' · • . ld en e o z e ır ı un çcvır-
Mnrcel Herbıernin keşfetml§ o uğu m· ·d· F ldikt d • . . ış ı ı. ransaya ge en sonra a 

yıldızları teker teker göz.den geçırırken d h 1 M 1 H b. . d'kk . . . er a arce er ıernın naz.arı ı ·a-
bir çok meşhur artistlerm de sınema ha-
1atına nasıl başlamış olduklarını öğren
miş olacağız. 

tine çarpmış, kendisini cGa1eries des 
montres> isimli filim için angaje etmiş 
idi. 

Marcel Herbier, Roland Toutain'n.in 
kendisine çok büyük vaidlerde bulunan 
bu meslekten ayrılmış olmasını teessür
le karşılamakta ve kendisinin en büyük 
°Fransız jön prömiycsi olabilecek evsafta 
bulunduğunu söylemektedir. 

Türklerin yemekleri, Türk sigarası ve 
içkisini Amerikalılar çok beğendi 

Nevyork (Hususi) - Nevyork sergi
sinde «Devlet paviyonu> muzdan başka 
ikinci bir paviyonumuz daha vardır. Bu 
paviyona c Türk mahallesi> manasına ge
len cTürk Sitesi> adı verilmiştir. 

Türk Stesi Serginin en seçme yerle
rinden biri üzerinde İnşa edilmiştir. Bina 
itibarile pek harcı alem olan katalog mi

marisinin tesirlerinden uzak kalmış, milli 
üslup taııyan nadir binalardan biridir. AJt 

katında lokanta, bar kahve, çarşı, inhi· 
t1arlar kısmı, Eti bank kısmı ve Hacı Be
kirin ıatış yeri bulunmaktadır. Ost katı 
da peridiyodik sergilerimize tahsis olun-
muştur. 

Türk Sitesinin fıskıyeli havuzları ve 
kuşluklarına alıştırılan beyaz güvercinler 

burasını serginin en ferah verici ve cazip 
yeri haline getirmiştir. Avluya bakan du
varları Türkiyeye ait manzaralarla süs
lenmiştir. Buradaki fotoğraflarımızın 

mevzuları ve nefaseti çok alaka uyandır
maktadır. 

Türk sitesi hakkında Amerika gazete· 
lerinde pek sitayi~kar yazılar çıkmıştır. 

Amerikada çıkan gazetelerin pek büyük 
bir adede baliğ olduğu düşünülürse pavi· 

Marcel Herbiernin faaliyeti barbı mU
tenkip senelerde başlamıştır. 1919 sene
ıımde (Rose - France) isimli bir filimde 
Jak Katlen görülmüş idi. Jak Katlen o 
zaman konservatuvarda talebe idi ve ai
lesinin Marcel Herbier ailesiyle ahbap 
olması bu gencin beyaz perdede şansını 
tecrübe etmesine vesile teşkil etmi!i ve 
Marcel Herbier de bu ~kilde ilk yıldı

Bir çok filimlerini zevkle seyrettiği
miz Mary Glorvnin Vaftiz babac:ı Mar-

Jean Mariaisin sinema hayatına gir
mesi de başka bir maceradır. Bir gün 
rejisör Marcel Herbier yazıhanesinrle 

çalışırken kapısı vuruldu. içeriye on ye
di yaşlarında bir genç girer ve bu genç 
kendisinin filim çevirmek için bütün me. 
ziyetlere malik olduğunu gururla ~öy
ler. 

yonlarımız hakkında yazılanları hülasa Nevyork sergisinde Türk devlet pavyonu 
etmenin bile müşkül olduğu anlaşılır. Le- sildiğinizi duyarsınız. Üçüncüyü tavsiye yetimizin nümuneleri halinde nesild~ 
himizde yazılan yazılar hakkında bir fi- etmeyiz. Çünkü kendinizden geçmeniz nesile intikal ederek hala ya,ayan tııtih 
kir vermek için bunlardan bir kaçının ha- ihtimali vardır. Anasonun masum koku- gayesile el işlerimizin en iyileri ve en gir 
zı parçalarını a,ağıya alıyorum: ı-.una aldanmayınız. sert şeydir. Türk ser- zelleri bir heyet tarafından seçilerek ,eı· 

Rejisör güler. Gencin hatırını kırmak 
istemez ve kendisini atmaca filiminde on 
beşinci yardımcı olarak angaje eder. 

NEVYORK TIMES 
GAZETESiNDEN: 

gisi sizi teshir edecektir. Buraya bir defa giye gönderilmiştir. Bu eşyanın mübn>-' 
girdikten sonra ba~ka yere gitmeye arzu- veya emanet suretile sevki ve sergide-' 
nuz ve vaktiniz olmıyacaktır. Hesabınızı tışı gibi muameleler Sümerbank tarııfıl1 

zını ortaya atml§ bulunuyordı.t. 
Marcel Paradot, 1917 senesinde cHa

kikatler karnavalı> filminde görlilmUş 
ve güzelliği ile herkesi hayrette bırak
mıştı. Marcel Şantal da bu filimde munis 
bir gölge tesiri yapmış ve herkes üzerin
de sempati bırakmıştır. Fakat, Marcel 
Şantalın annesi sinema hayatından kızı
na bir menfaat umınadı ve kızını Joffer
IOll Kohn ile evlendirdi. Maamafib sine
madan btiyük bir zevk alınış olan Mar
cel Şantal tekrar beyaz perdeye avdet 
ile Marcel Herbienıin idaresinde •Kra
liçenin gerdanlığı> filimini çevirdi. 

1920 senesinde Şarl Boyer konserva
tuvarda tahsi11nl ikmale çalışıyor. Reji
sör Marccl Herbier de yeni bir jön prö
miye arıyordu. Rejisörün ahbaplarından 
olan Şarl Boyernin arkadaşı Filip He
riot, rejisöre sık sık jön prömiye takdim 
ediyordu. Nihayet Şarl Boyeryi de Mar
cel Herbierye takdim etti. Rejisörün eyi 
koku alan bumu müstakbel yıldızı keşf
etmişti. Çok müşkülpesend olan Marcel 
H rbier, Şarl Boyeryl hiç tereddUd et
mC'd!'n kabul etti. Işte bu ş'!kilde beyaz 

cel Herbierdir. Mary Glory daha evvel
den de Arlet Jeny ismiyle filim çevirmiş 
ise .de onu asıl meşhur eden Marcel Her
bierdir. 

Mary Glory cPara> filimiyle beyaz 
perdeye atılmış ve cKüçük Daktilo> su 
üe de meşhur olmuştu. 

cSan odanın Esrarı> filiminde kazan
dığı muvaffakıyetle Mla hatıralarda ya-

Bu genç Jean Maraisdir. ilk angajma· 
nında beyaz perdede görünmiyen Jean 
Marais, Skandal filiminde çok küçiik bir 
rol elde edebilir. Ve nihayet cMacera
peresb kurdelasında hakiki bir rol alır. 
Jean Maraisnin bu rolü isyan etınlş bir 

ameledir. 
Şimdi, Marcel Herbiern.in en çok mc~ 

gul olduğu artist Jean Maraisdir. Bu 
gencin çevirmiş olduğu ilk filim muvaf
fak olmuş değildir. Fakat, rejisör son 
zamanlarda onda emsa: ·iz bir kabiliyet 
sezmiş olduğu için Jean Marais üz~rin

de ısrar etmektedir. 
Bu saydığımız isimler rejisör Marcc1 

Herbier tarafından keşfedilmiş olan ar
tistlerin küçük bir kısmını teşkil e~ek
tedir. 

Yoksa Fransız rejisörünün meydana 
çıkarmış olduğu artistler bunlardnn iba
ret değildir. 

Mişel Duran ve Andre DaVE'D, Fauc:t 
ve Don Juan da meşhur olmuşlardı. Alis 
Fieldi de Marcel Herbier ortaya çıkar· 

mıştı. 

Fernand Lodeux, Mişel Simon, Pau
line Carton, Lois Moran da aynı rejisö
rün beyaz perdeye kazandırmış olduğu 
kıymetler meyanındadır. 

Natali Poley de Marcel Herbiemin ye
ğeni ile birlikte terzilik yapmakta iken 
sinemaya intisap etmek hevesini göstr:r
miş ve rejisör kendi~inde fevkalfıde ka 
biliyet görmüş '()lduğundan ilk olarak 
Atmaca filiminde rol almış idi. 

Görülüyor ki, Marcel Herbier, yıldız 
parlatmak, artist keşfetmek husu:;undn 
büyük bir rekor tesis etmiştir. Bugün 
beyaz perdede alkışladığımız yıldızlar 
umwniyetle bir tesadüf vesilesiyle meş
hur olmak yoluna girmişlerdir. 

* 

cTürk paviyonu uzun asırlar dolduran Türk sergisinden doğruca eve gitmek 

Türk kültürü ile Garp dinamizminin Üzere tutunuz.> 
ahenkli imtizacını canlı bir şekilde ifade Lokantamızda Türk yemekleri Ame
etmektedir. Çini ile örtülü harici sathı rikada dikkati celbetmiştir. Gazete ve 
ve güzel iç avlusu ile serginin en ziyade mecmualar lokantamızdan bahsederken 
dikkati celbeden binalarından biridir. yemeklerimizi uzun uzadıya tarif etmek
Sergi ağaçlarile gölgelenen fiskiyeli ha- tedirler. 

vuzları, haricin güne,Ii ve sıcak "okakları 
ile tczad tf'.şkil etmekte ve insana serin
lik ve ferahlık vermektedir.> 

G87.ete bundan sonra clstanbulun çar
~ısını andıran güzel bir pazar> diye va· 
ıııflandırdığı Sümer Bankın idare ettiği 

:oalıtı kısmındaki seçme eşyayı birer birer 
anlatmakta Eti bank kısmında da şu sö
zün nazarı dikkati celbettiğini yazmak
tadır: 

« Miden amelesinin yaf•Yıt prtlan
nı daima daha ziyade iyileştinnek Tür
kiye Cümhuriyetinin içti.mai proıramına 
dahildir.» 

Yine ayni gazete, teşhir ettiğimiz müze 
eşyaııını birer birer anlattıktan ve Türk 
Sitesinin cephesindeki ~ehilleri ve pavi· 

yonumuzun kar~ısında inşa edilmiş olup 
pek beyenilen Türk çeşmeııini tarif ettik-
ten sonra Devlet paviyonumuzda ifade 
olunmuş olan Türk idealleri üzerinde 

uzun uzun durmaktadır. 

SiGARA ve RAKILARIMIZ 
Sergide sigara ıatışlarımız ümitlerin 

fevkinde bir seyir takip ediyor. inhisar 
idaremizin Nevyorkta imal ettiği hususi 
ambalajlı paketlerden maada Türkiyede 
imal edilen sigaralar da, yüksel olan ma

mul tütün gümrüğünün inzimamına rağ
men oldukça rağbet görmektedir. 

Rakılarımızı sergi vesilesiyle Amerika
ya unutulmaz bir şekilde tanıtabilmek ve 

bu mamulatımıza daimi bir mahreç temin 
edebi1mek için rakı, cAralan Sütü• adile 
ortaya atılmıştır. Sergide umumiyetle ka
palı şişe ile içki satışı memnu olduğundan 

içkilerimizin sürümü lokanta ve barda 
kadehle yapılmaktadır. 

TORK ÇARŞISI 
Milli zevkimizin, milli zeka ve kabili-

Ja onyanın hayat 
sahası Asya 

WORLD TELEGRAM İnsanlar ya kendilerini çok kuvvetli, 
GAZETESiNDEN: yah~t ta pek zaif v~ fakir h~ssettiklc? 

S . . . . .. yanı kaybedecek bır şeylerı olmadıgı 
ergıyı zıyaret eden muharrır şoyle ya- zaman emperyalist arzulara kapılırlar ... 

zıyor: cBilmem siz sergide en çok be- Son otuz sene zarfında Japonyanın as
ğendiğiniz yeri seçtiniz mi} Bana sorar- keri kudreti ehemmiyetli surette inkişaf 
sanız Türk paviyonu üzerinde herkesle etmiş olduğu için, bazı doktrinlerin ora-
b h h . A • •• •• •• da kök salması pek tabiidir. Esasında 

a se tutuşmaya azının. Çını ıle ortulu k t hlik 1· l b d ktrinl h k pe e e ı o an u o er er es-
cephesi ve güze! kemerleri ile bence Türk ten evvel Japonyaya zarar vermektedir. 
paviyonu ~erginin en giizel yeridir.> Gerçi şimdiye kadar, Japonyada yeni 

dinin salikleri yüz bini geçmiş değildir

TORK LOKANTASI Bu sene Eylul ayında Kan ıchrinde bü-
yük bir film festivali yapılacaktır. Devamlı bir alakanın mevzuu olmuş-* tur. cTürk lokantası ~erginin en beğeni-

ler, bu mikdar muazzam olmamakla be
raber ihmal de edileme?.. Çünkü bu kü
çük azlık pek hararetli bir propaganda
ya girişmiş bulunmaktadır. 

Fransada Skandinavyanın Nobel mü· len ve rağbet gören lokantalarından biri
kufatını kazanmış olan meşhur kadın mu· dir. Bunun delillerinden biri olarak sergi 

harrir Selmn Lagerlöfün çok güzel ve çok münnsebetile Nevyorkta bulunan Belçika 
tnnılmış bir eseri olan cölüm arabacısı> elması tacirlerinin, Belçika paviyonunda 
romanından iktibas edilen bir film c;;cv- çok güzel bir lokanta olduğu halde, Nev
rilmektedir. york mücevhercileri şerefine verdikleri 

Bu filmde Louis Y ouveh, Pierre F res- yüz elli ki~ilik ziyafet için bizim lokanta
noy, ve Michelin Francey ba~ rolleri oy· mızı tercih ettiklerini zikredebilirim.> 

p :.. rde) ~ intisap etmiş olan Şarl Boyer ~ayan Roland Toutain de Marcel Herbi- namaktndırlar. Amerikan matbuatının lokantamız hak· 
l'irmi seneye yakın bir zamandanberi emin ortaya atmış olduğu kıymetli ar- kındaki neşriyatına bir örnek olmak üze· 

Dünyada insanlara hemcinslerine kar
şı kin aşılamaktan daha kolay bir şey 
olmadığı için Hit1erin nazariyeleri bau 
Japon mahfellerincle çok rağbet görmüş
tür. Sadece •Yabancı» ve •Yahudi- ke
limelerini •Beyaz adam• veya •Zenci• 
kelimeleriyle tebdil etmek kafiydi. •Ye
ni milliyetçi Japon birliği• nin lideri Dr. 1 

Şimonaka, Tokyodaki görüşmemiz es
nasında bana açıkça söyledi ki partisi en 
büyük sömürge devleti olan İngiltere
nin Asyadaki arazisini terketmcsini ve 
bu misali bütün diğer beyaz devletlerin 
takip etmesini istiyecektir. Asya Japon
yanın hayat saha5ını teşkil edermiş! 

her 1..aman aynı muvaffakıyetle alkışlan- listler arasındadır. MAZARİKİ.N BtJSrtJ re de, Nevyork halkının boş vakitlerini 
mıştır. Şarl Bawer, muhakkak ki kıy- Roland Toutain, Marcel Herbıerden B ·R E İRLE DEVRİLDİ iyi geçirmeaine rehberlik eden haftalık 
ıınetli rejisörün ortaya atmış olduğu yıl- evvela küçük bir rol alınış, faka.t rejisör Prag, 5 (Ö.R) - Bugün yeni Nasyo- bir mecmuadan şu satırlar alınmıştır: 
ızların en büyüğüdür. kendisinde çok büyük bir kabiliyet sez- nal Sosyalist partisi teşekkül etmiştir... cTürk lokantasına gidince rakı t!Jmar- İKİ ÇEK 

'J'EVKJF EDİi.Di Filıp Heriot'ya gelince El Dorndo !i- miş olduğundan müstakbel yıldızın üze- Bu parti Alman Naı.i partic;inin model !ayınız. Yalnız şunu da unutmayınız ki 
!iminde bir rol aldıktan sonra sincmnyı rinde durmuş ve cSarı Odanın Rsrar:> ve programı üzerine yapılmıştır. Ber- Türklerin kendileri de buna ecARSLAN 
rketmiş ve muharrir olmuc:tur. filiminde göstennış' olduğu muvaffnkı- linden gelen bir emirden sonra Pragın SOTO d • • • Bratislava, 5 (Ö.R) - Alman polisi 

"' bir meydanındaki Mozarikin bUstil dev- • a mı verıyorlar. llk rakı sızı oey- bugün iki Çek tevkif etmiştir. Tevkifin 
J an Murat da r JI ör Marc"l Herbi- yetlE> iftihar etmiştir.. rilmistir. tanlarla karşılaştırır. ikincide Arslan ke- sebebi meçhuldiir. 

nıemektc Vf: hatta mukaddema temlik' temliki Vt' V~r,ı)en l0pT~V.J8r ULCl~ıu-.; '1 uz::re top~ğı verenin, gösterenin isklinı 1 ınCI KJ'll llllV\! ~UIJllU'iU•• 

dan deruhte edilmiııtir. 

A 'k • . . k bilı• men anın ne genış ve ıştıra ıı 

yeti yüksek bir pazar olduğu düşünüliiP' 
el işlerimizin bu piyasada tanınması11'1' 

b. k k 00 "k t (l ve tutunmasının ır c;o uçu sana 
elişi şubelerimiz için ne derecede roühiJI' 
olduğu kolaylıkla takdir edilir. Bu itil>'!' 

!' 
la elişlerimizin ııergide Türk sitesinin ç• 1 
şısı kı.ımında teşhirinden büyüle fayd•1' 
beklenmektedir. } 

Elir1lerimiz nefasetleri bakımından pt 
takdir edilmiştir. Ancak bunlann müh~ 
bir kısmının gümrük ihti1ahndan clolı/ 
mayıs sonlarında gümrükten çıkarılıı ~ 
miş olması ve kıymetlerinin yüzde cJoJ' 
sanına kadar gÜmrük reamine tabi tul ~ 
muş olmaları dolayısile mayuıın son .lı"r 
tasındaki satışlar matlup derecede ,ıJ 
şaf edememiştir. . itı 

Bu vaziyet 'karşısında sergi heyetııf' ~ 
Nevyorkun yükııek ve zengin tabak" ~ 
kını, büyük mağazaları ve matbuatın ı' 

nevi sanat işlerine ait ıütunlarını id;~ 
eden muharrirlerini çarşımızla ala1'11 Jl:l 
etmek İçin teşebbüslere girişmiştir. J 
tedbirin iyi neticeler vereceği üroit e 
lebilir .... 

,,.: 
·····································• ~ 

BEKARLARA : .. -.· .. -..... 
, , , , , , , , , , 

1 - Evlenmek beşeri bir ihtiyaç ,.e ! 
ayni 7.amanda içtimai bir borçtut· i 

2 K d. . ,~ ık . di". cf', - en ısıne ı.ay ve ıste gt ~: 
saf ve şeraitte bir eş bulmak her Jı. : 
için mümkündür. i1': 
3 - Buna muvaffak olabilmek j( : 

her iki tarafın eski adet ve anııne~e:: 
ri bırakarak serbest ,.e medeni ;J 
sanlara yakışacak surette; bu ~~· : 
satla yazıhanemde te is eyled1~: 
uF.vlenmeleri kolaylaştıran da~.: 
servısme• bizzat veya bilvasıta 1" _ .. : 

P• 
racaat eylemeleri veya hüviyet : 
adreslerini bildirmeleri kifidir. fC': 

4 - Sen-isin prensibi ciddiyet : 
mahremiyettir. : 

'""'' i . , ... ' 
Konak karsı. ında Giizel zınır cııı·: 
nında 17 numarada Hukuk :ı1l : 
nu İLYAS ÖZONARAT i 
MÜLAHAZAT : : 

.<.,' 
.. c " , 1 - Her türlü yazı , .e tercuıll 111.: 

lcriyle i · kanununa miiteallik Jll' : 
melc1erin tanzimi. a: 

tfitl : 
2 - İzmir ve Ankarada bet : 

idari muamelelerin takibi. • ·ı.tJ·: 
3 - Mali, zirai, sanayi, tical'Jı 1 

: 

sadi işlere mütahassıs bulntnk· tfl': 
: • yriJ11, 
• 4 - Her nevı menkul \'C ga : 
: kul emvalin idaresi. .. rııttıııf: 
: İçin dahi yazıhanenıizc nıtı : 
•edil b'ı· : • e ı ır. ,, 
: ·•'' ~ ..•.....••...•..................... 



bey • ferahfeza beate - Çağlayan cuyi .i· 
rifkle 3 - lsmail Hakkı bey ferahfeza 
şarkı - ateşi a~kın 4 - ishak Varan - fe· 
rahfeza ıarlu - Seyretmek için S - lsmail 

21.05 
21.os 

Oebussy ve sair bestelarların 
eserleri. 

Londra ( Regional) : Çaykovski. 
Haendel, Schumanın ve aair bes
tekarlann eserleri. 

Londra (Regional): Humphriea 
Moeran, De Fallanın eserleri. 
Hilversum 1: Weberin eserleri. 
Kopenhag: Debuasy. Dvorak ve 

Şehirlerimizin imin için 
mühim tedbirler alınıyor 
Belediyelerce yapılacak istimlaklar 
hakkındaki kanun tadil edilecek 

hallerinden birine asılacak ve gazetede 
bulunan yer1f'rde Mil8.salan gazetelerle 
il'n olunnC'..aktır. Talik muamc-lesi. uıu1 
dairesinde tanzim edilmiı 7.abıtla tevsik 
olunacakhr. 

2497 sayılı kanunun 1 O uncu maddesi. 
u tekilde deği tirilmi~tir: istimlak edile

CC'k .gavrimcnkul takdir ed"len kıvmetin 

değer hahasmdan fnz) olduğu iddia iy
Ic belediye, istimlak bedelinin indin1-

mesi için mahkeme e müracaat cdilebile
rcktir. Mahkeme. 2497 sayılı kanunun 
8 inci maddesinde yanlı hükümler dai
resinde k~fiyeti tetlı.ilc ederek karara 
ba~lrvacalı:hr. 

l.Ayıha. nqri tan'hinden muteber ola
caktır ..• 

Japonya'nın 
Müttefikleri ve 

Düşmanları 

Hakkı bey - ferahfeza p.ıkı • Mehtap· 21.20 
da güzel olur. 6 - ferahfeza aaz semaisi 22,20 
7 - Mehmet Nuip - hicaZlc.ar prkı- Gör· 

sair bestekarların eaerleri. 1914 de Almanya japonyaDJD dÜflna· aeçebiJeceii hiç bir hraab kaçırmıyaca
F rankfurt: Beethovenin eserleri ruydı; 190-4 de lngiJiz müttefikiydi. 1939 ğını anlıyalım. Bu devletler birleşmemek
Brükıel 1 :Schubert. Debuuy ve da Jngiliz da,man. almama müttefik ol- le hata etmiflerdir. Bir Avrupa harbi ja-

aair beıtelcirların eserleri. muıtur. Çünkü 1904 de henüz denizde ponyanın tahammül edemediği bir zen-
mez.sem eğer sevdiceğim 8 - Refik Fer· 

san - raııt şarkı - Yaktı cihanı ateşin 9 -
halk türküsü • Kar~ıda kara yonca 1 O -
oyun havası 21, I O konuıma 21,25 ne· 
ıeli plaklar - R. 2 1, 30 müzik (opera ar· 
yaları - Pi.) 22,00 müzik (küçük orkest· 
ra - Şef: Necip Aşkın) 23,00 aon ajanı 
haberleri, z.iraat, esham, tahvilat, kam-

22,50 Luxemburg: Lalo, R. Strauaa ve pek kuvvetli olmıyan japonyanın Rusya• ginliğin intikamını almak için ona fırsat 

23.0S 
23,05 
24,05 

sair bestekarlann eserleri. ya karıı lngiltereye ihtiyaCJ vardı. Hal- verecektir. 1938 Eylülünde Almanya ve 
Milano: Senfonik konser. buki 1939 da Almanyanm uzak ıarkta ltalya Çekoslovalcyaya. Fransa ve lngil-
Strasaburg: Danimarka muıikisi. arazisi bulunmadığı için artık tehlikeli tereye karıı harbe gİrmiJ olsalardı, ja-
Prag: Çek musikisi. deiildi. halbuki lngiltere hila tehlikeli- ponya Fransız., lngiliz ve Felemenk İm· 

• dir. Japonyanın Almanya ile ltalyanın ta• tiyazlı mıntakalanna saldıracaktı. Yalnız 
ODA MUSiKiLERi rafını tutarak Rusya, lngiltere, Fransa, Felemenk Hindistarunı istilaya kalkmıı 

16.20 Doyçlandzendcr: Ev musikisi. Amerika ve Holandaya kaJ'fl koyması- olsaydı ona kim mani olabilirdi) Fele-

18. 15 Böhmen: Bachın ev musikisi. nm basit sebebi budur. Japonya Vladi- menk donanması mı) F elcmengin orada· 
20,20 Berlin: Brahmsın eserleri. voatok ve deniz vilayeti yüzünden Rua- ki askeri vasıtaları kafi değildi. lngiJiz 

22.15 Hilversum il: Te11emanın, Vi- yaya, Hindi çini ile imtiyazlı mıntakalar donanmaSJ mı) O ıimal denizinde bulu
valdi ve sair hesteklrlann eserleri yüzünden Fransaya, Filipin adaları yü- nacaktı. Amerikan donanması mı) At· 

Hilversum il: Mozartın bir ken· ziinden Amerikaya F elemenlt Hindistanı las denizinde vaz.if e almıı olacakb. ja

tetL yilzünden F elcmenge, Hong • Kongla ponya Hindi çiniye tecavüz etmiı olsay-
23,25 MGnih: Nefesli uzlar orkcstra11. imtiyazlı mıntakalar, Avuıturalya ve yeni dı, uzak prka göndermek üzere Ren 

SOl..ISTI..ERIN KONSERLERi Zeland Jiizünden lngilteıeye diipnan- eepheünden aaker çekebilir miydik. 
22.0S VUfOva: Şopen komerL dır. 

22.ss Monte - Ceaeri: Piyano ve l:e- Bu eutlaı i;iade ;apoa,raua bu alta 
Paria • Midi 

Piene 



Ceylin avı· 
Valter beni istasyonda kar:ııladı. iki sarıldı ve nişan aldı. Tam bu auada 

8 enedenberi Avusturyaya gitmemiştjm. ikinci bir ceylan daha aıçrıyarak diğer 

Dağların eteğinden uza~ıı geni§ yoldan ceylanla, avcının arasına girdi. Ötekine, 

otomobil bizi arkadapımın çiftliğine doğ- eşine vücudunu siper etti. Valter tetiği çe
ru uçuruyordu. Büyük bir hayranlıkJa ye- kerken kolunu dürttüm. Silah patladı. 

ıil ormanlarla örtülü dağları seyrediyor• Çıkan kur§un aradaki ceylanı hafifçe ya
dum. Valter uzun bir müddet hiç bir ıey ralıyarak geçti. 

söylemedi. Direksiyonu kuvvetli elleriy- Valtcr öfkeyle bana döndü. Fakat son 
le idare ediyor ve gözleri ta uzaklara da- dakilmda sinirlerine hakim olarak yalnız: 
)ıyordu. Canının bir ıeye sıkıldığını anla- - Ben pqlerine koıuyorum. istenen 
dım. Çiftiliğe vardığımız zaman kapının gel 1 diye bağırdı. 
önünde karısı bizi kar§ıladı. Ko§mağa baıladı. Karısı ve ben onu ta-

Karolin aşağı yukarı otuz he§ y&.§la- lı:ip ettilt. Yanın saatlik, yorucu ve tehli
rında kadar vardı. Sarışın güzelJiğinin keli bir koşmadan ıonra, büyük bir ka
üatünden seneler hiç bir iz bırakmadan yanın dibinde yaralı ceylanı ve eşini bul

geçmi;ıti. Her zamanki gibi sevimli idi. 
'.Akşam yemeğinde benden başka yaban
cı bir kimse yoktu. Her ikisi de vaktimi 
hoş geçirtmek için çok gayret ediyorlar
dı. Buna rağmen hallerinden üzüntü 
içinde olduklarını hissediyordum. 

Y emekten sonra Valter beni odama 

duk. Yaralı hayvan yere yatmış, kan sı
zan yaralarını eşi diliyle yalıyordu. Yak
laştığımız zaman hissettikleri zaman, ya
ralı hayvan güçlükle kalkarak, ormana 
doğru koşmağa ba§ladı. Eşi, o süzgün 
bakışlı güzel gözlerinden ateşler saçarak 
hücuma hazırlanmış bir tavırla bize ba-
kıyordu. kadar götürdü. Yarım saat kadar otur-

duk Od d k k Valter, ateş etmek için omzuna daya-. a an çı ar en: d .. . 
H h ıd k 1 d k• res ıgı sılahını yavaııça indirdi, yaralı eşinin - er a e arım a aramız a ı · 

· h • · • d" A tık daha kaçmasını temin edebilmek için kendini mıyete ayrct etmışsınız ır... r 

f ı h ··ı·· k 1 d Ayrılıyo ölümün kucağına atan ceylana, gözlerin-az:. a ta ammu um ama ı... • 
d d, de toplanan sonsuz bir acı ile bakıyordu. ruz. e ı ... 

Karolin de kıpırdamadan yanında du
Akşamdanberi gördüğüm vaziyet za-

ten bana bünü hissettirmişti. Fakat hay· 
ruyordu. 

Biribirimize hiç bir şey söylemedik. 
ret etmi;ı bir adam tavrı takınarak bırak. 

Ct:ylun başını çevirerek yaralı eşinin kaç· dedim. 
tığı tarafa baktı. Onun orman içine da-

Valter yumruklarını sıkarak tekrar l k k t 1 b 1 d .. k 
. ara ur u muş u un uguna anaat ge-

ettı: t• d'kt b"• .. '1-l""• l ır ı en sonra, utun çevuı: ıgıy e orma-
- Şaka değil, ciddi söylüyorum .. Ay· na doğru kaçtı. Bir kaç dakika sonra o 

nlıyoruz ... Sessizce ayrılmak ic;in karım- da gözden kayboldu. 
Ja kat'i kararımızı verdik ... Bunda şaşı- V I 1 ~ I L b ld ki k 

.. .. a ter cey an ann -.ay o u an no -
)acak ne var~ .• Aık .• Sadakat.. Butun d .. I . . d . 

ta an goz erını ayırma an titreyen ae
bunlar boş laflar ..• insanlarda menfaat . l .. 

1
.. d 

• sıy e soy uyor u. 
kaygısından başka hır duygu yoktur ... 

- qini kurtarmak istedi. 
Mutlaka bu duygu bir gün üstün geliyor 

Karolin yavaşça ilave etti: 
'Ye diğer hiıleri öldürüyor ... lı bu radde-

'k ._ - Eşi de, onu kurşundan muhafaza ye kadar geldı ten sonra artıJı> bunun 
Ö •• ·1 B d l etmek için kendini ölümün kucağına at-nune gec;ı emez... un an sonra ayrı -

mak yalnız bir formaliteden ibaret kalı- tı. A ık k hi b. 
rt ava devam etme arzusu ç ıyor ... 

rimizde kalmamıştı. Döndük ve yavaş, 
Sabahleyin olmadan çıkıp da salona d .. ·• ·· .. • b 1 d k 

yavaş eve ogru yurumege aş a ı . 
indiğim uman, orada Karolini yalnız ... 
b ld Od b .. ··k b. .. kk l l u Akşam yemegındcn sonra Valter ge· u um. a, uyu ır aogu an ı ııua • , .. 

. ~ı ki 1 F k h" b" ne benı odama kadar götUrdu. Yatmak 
ayıuaca annı an attı. a at ıç ır se- . • 
b .. d. T b"• b d b' üzere ayrılmadan evvd elımı kuvvetle ep gosterme ı. a ıı en e ır ~ey ık k 
ııormadım. a ara : 

- Dün gece söylediklerimi unut .• Ar-
öğleden evvel Ceylan avlamak Üzere 

tık ayrılmıyacağıı., dedi. ' 
yola çıktık. Dağların ince patika yollann- H l 1" • kt ··ı k araret c e ını sı ım ,.e gu ere ce-

vap verdim: 

HASAN ÖZLÜ UNLAR/ 
Pirinç •• ozu •• Bezelye özü 

Yulaf özü 

Patates özü Mercimek .. -ozu 

Mısır özü 

Arpa özü Çavdar özü 

Türlü özü 
Biliimıım Eczane, Ecza depolarında ue llalılıaliye mağazalarında muuaffalııyeııe salılmalıtadır. 

Hasan Deposu lzmir Şu besi: Kemeraltı Hüktimet caddesi No. 69 TELF.FON: 3180 

• • • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 Telefon: 2862 
• • • Karşıyaka satış_ y~ri FERAH ECZANESİ T~"LEFON : 5023 

----------S-a-li·h~lid~e---ırmm,..,..e~,·~·~ı 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni Müstecir 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
idaresinde açılmıştır ' man ın 

Gazino, Lokanta, Temiz yataklar, Elektrik teaiaah yeniden tanzim 
edilmi§tir. Bütün ihtiyaçlara cevap verecek tertibat almmıfbr. 

Banyolarmm uğlığa yaptığı faydalar bütün EGE lıalkmca malômdur. 

YENİ 

Eczacılar 
tinden: 

cemiyeti idare heye-
• 

5/7 /939 tarihinde yapılacağı ilin edilen umumi heyet toplanbai 
ekseriyet olmadığından 10. 7. 939 pazarteai IÜftÜlle talik edilmiftir. 
Azanın o gün aaat 17 de Verem mücadele cemiyeti aalonuna tqrifleri 
rica olunur. 

RUZNAME 
Jdare heyeti raporu, heaap kat'i ve bütçe tudiki, nizamnamenin yeni 

cemiyetler kanununa göre tadili, idare heyeti intihabı. 
'(1403) 

lzmir Muhascbei Hususiye mü
dürlüğünden: 

dan biribirimizin arkası sıra ilerliyorduk. 
En önde Valter, ondan bir kaç adım ge· 
ridc ben, benim arkamda da Karolin. 

UCUZLUK, TEMİZLİK RAHATLIK
iDARENİN ESASLI PRENSİBİDİR-

- işte görüyor musun, vahşi hayvan- ~ 

!arın hayatlarını yakından görünce, çok .~""';.••••••••••••••••••••••• 

Yusuf Kenan ve zevcesi Sefai ve oğlu Mehmet Kemal ve kızlari 
Hüsniye ve Aliye ve saadet namlanna müteaaviyen müseccel Karti
yakada Donanmacı mahallesinin Y ah çıkmazı aoJmğmda kiin 5. 7. 9 
numaralı ev ve iki dükkin müterakim vergi borcundan dolayı müza· 
yedeye çıkarılınıı ve birinci açık artırma neticesinde talip zuhur etme-

Karolin eskiden olduğu gibi bu· dela 

da ava iştirak etmişti. Manzaranın güzel-
defa insan olduğumuza utanıyoruz.. ' 

liği bana bir kaç dakika içinde bulundu-
ğum müşkül vaziyeti unutturmu;ıtu. Fa
kat birden ne oldu bilmem, b!l:ün vücu

dum titremeğf: başladı .. Ceylanı öteden
beri çok severdim. Pek sevimli bir hay
vıındır ... Her hareketinde bir incelik var
dır ... Hele gözleri unutulmıyııcak kadar 
güzeldir. ilk gençlik çağlarımda. ceylan 
avı heni çok heyecanlandırdı ... Tehlikeli 
yamaçlardan koşmak, ceylanların baş 

döndürücü bir süratle canlarını kurtar

----------------
O'Z?.7!77?9.!YZT'/,?7::?.7Y,1'J.11&H.Jifl PP".z.t 

Satılık Deniz 
Motörü 

18 beygir kuvvetinde deniz motörü 
. ~kiz kişilik ve bir kişilik iki adet 
teknesiyle beraber ehven fiatle satı
lıktır. Taliplerin Yemiş çarşısında 19 
numaraya miiracaatlcri .. 

TELEFON : 2436 

mak için kaçmaları, sonra, uzaklarda yal- --------------
çın kayaların arasından yeniden meyda-

~a çıkmaları çok hoşuma giderdi. Şimdi ~JZ1§::--}'~7r:=. 

1 - 5 (1384) 
~J7c7.Y/!?YJ.7.:/7/:/J.7Y:/Y7.XlliZ/A 

ısc. bu ııevimli hayvanı önümüze çıkar ~ :; 

çıkmaz öldürmek için silahlarımıza sarı
lacağımızı düşündükçe müteessir oluyor· 
dum. 

Sık ıığaçların arasından birdenbire ge
niş bir meydanlığa çıktık. Meydanlığın 
öbür ucunda, kurşun menzili içinde bir 
ceylan, tehlikenin yaklaştığını hissede

rek birden sıçradı. Valter hemen silahına 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEAB!LtZE OLDU -

CUNDAN SERTLtCtNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 

Her ceza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

T. iŞ BAN~ASl'n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAF AT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 tkinciteşrin 

t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

v:rL l k ram ı yele ri: r:o:zz7177.zz.z'7.7J10.z; 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S n J 000 liralık ••• $.001> Lira 
s n soo liralık ••• cı.ooo Lira 

16 n 2so liralık ••• 4.000 Lira 
60 n 100 rralık ••• 6.000 Lira 
95 n so liralık··· 4.750 Lira 

2§0 n 2ı; liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• ••••••• 

435 32.000 
9.. rTJ77'..777.7.z7..//7:7:/.7...L7T..1(7T/.~JJ6dl,/lrYi/T./.Y./77' '777..77'.J.., 

T. J, Bankuına para yatınnakla, yalnız para biriktirmiı olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemiı olursunuz. 

Ankara polis koleji müdürlü-
ğünden: 
Liselere muadeleti maarif vekaletince kabul ve tasdik edilen polis 

kolejinin birinci sınıfına orta mektep mezunlarından müsabaka ile 
leyli meccani elli talebe alınacaktır. 

Müsabaka tarih, coğrafya, Türkçe ve riyaziye derslerinden tahriri 
ve şifahi olarak yapılacaktır. Talip olanlar müsabakanın ne suretle 
yapılacağını v~ diğer kayıt ve kabul şartlannı vilayetlerde emniyet 
müdürlüklerinden ve kazalarda emniyet komiserliklerinden öğrene
bilirler. 

4, 6, 8, 11, 13, 15 2337 (1387) 

aı - ~· Doyçe Oryent bank 
DERSDNER BANK ŞUBESi 

i Z Mi R 
Merkezi: BERLIN 

Atmanyada 175 şubesi mevcuttur-
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,soo,ooo ~aylısmaf'fı 
Türkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZ.l\IIR 

Mısırda subeleri: KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her türlü banka muamelabnı ifa ve kabul eder. 

lzmir Ticaret 
sından: 

ve Sanayi oda-

Bilumum berberler, Lokantacılar, yük araba sürücüleri, çarıı ham
mallan, eczacı kalfalan, deniz iıçileri, kasaplar, yük araba ıahipleri 
esnafına. 

Cemiyetiniz heyeti ~umiyesi toplantısı için tesbit edilen 3, 4 -
7 - 939 günü ekseriyet olmadığından ikinci toplantınız aşağıda yazıli 
gün ve saatlere bırakılmı§hr. O gün ve saatte ticaret odası salonunda 
behemehal bulunmanız ilin olunur. 

Berberler: 9. 7. 939 pazar ıaat 10 da. 
Çarşı hammalları: 9. 7. 939 pazar saat 11 de. 
Yük araba ıürücüleri: 9. 7. 939 pazar saat 15 de. 
Lokantacılar: 9. 7. 939 pazar aaat 16,30 da. 
Deniz isçileri: 10. 7. 939 pazarteai saat ıs· de. 
Eczacı kalfalan: 1 O. 7. 939 pazartesi saat 18,30 da. 
Kasaplar: 10. 7. 939 pazartesi aaat 19 da. 
Yük araba aahipleri: 10. 7. 939 pazarteai saat 19,30 da. 

2389 O•> 
a uave l:'uııııu~·". 

• • 

miıolduğundan 1 O gün müddetle müzayedeıinin tecdidine idare heye
tince karar verilmiıtir. 15. 7. 39 per,embe günü aaat 12 de yapılacak 
~ık artırma neticesinde kat'i ihalesi İcra kıJmacağmdan taliplerinin 
yevmi mezkôrda viliyet idare heyetine müracaatları ve yüzde 7 ,5 te
minat akçesini daha evvel sandığa yahnnaları lüzumu ilan olunur. 

Kiralık daire ve 
.., magaza 

Resmi, hususi daire veya tirket
er, doktor, avukat, tüccar, ko

isyoncu yazıhanesi olabilecek 
Gazi bulvarında ziraat ban • 
kası ittisalinde 18 sayılı De-

mirelli hanının üıt katı ehven 
fiyatla kiraya verilecektir. 

la ti yenlerin: 
Doktor Hulusi caddesinde 

42 numarada dit doktoruna 
müracaatları. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

Körfez dahilinde seyrüsefer 
eden alelumum (kayıklar, motör
ler ve emsali) dahil vesaiti bahri
ye belediye kanununun l 5 nci 
maddesinin 9 ncu fıkrasına tevfi
kan belediyemizce yeniden kayıt
ları yapılarak numara verilece • 
ğinden nihayet 15 gün zarfında 
belediyemizin seyrüsefer müfet • 
titliğine müracaat etmeleri lazım
geleceği ve aksi takdirde aynı ka-
nunun 113 ncü maddesine göre 
seyrüseferden menedilmekle be • 
raber sahipleri haklarında cezai 
takibatta bulunulacağı ilan olu -
nur. 4-5-6- 2336 (1391) 

2388 (1400) 

Muhasip ve 
mütercim 

Türkçe, Fransızca, muhasebe .,e 
muhaberata ve mali kanunlarla tal• 

bikatına bihakkın vakıf ve lngilizce
yi kafi derecede bilen ve her türlö 
teminatı venneğe hazır bir muha1İJJ 
ve mütercim banka, mühim ıirket 
veya ticarethanede bilgi.sile müteıı•· 
sip bir vazife arıyor. ihtiyacı olan1-· 
nn Atatürk cadc:leai, Saman Ukele
ıinde Abajoli mağazasında Hanti 
Abajoli vasıt8$ile A. Ali'ye tahrirefl 
veya §İfahen bildirmeleri rica olunut• 

1--5 (1401) 

rılr .AliRiza 
•• 

Unlen 
Doiuın ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gUn hastalarını saat üçten san: 
ra Atatürk caddesi •Eski BirinCI 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 _..JM 
CZ7-17ZZZZ7.ZZ72ZZ7.7.X7.ZZ7ZZJ?!Y-

-----__.,. 
Sınai müesseselerle ~aden ocak- _ki_A_ti-p-li_kt_e_ki_'_ı_artn __ a:ıesi veçbile 14· 1· 

lannda mesleki kurslar açılması hak- 939 cuma güııü saat 16 ya uzatılı111!' 
kında 15. 5. 939 günlü ve 10913/2 hr Muh bed r 7 liradır. t§ll' 
k ı . h . ammen e ı tı• 

ararname sayı ı nızamname, er ak ed ki 53 kuru luk teminli 
k b 'lin k .. beled. •1A r ece er ı _ _. 

esçe ı me uzere ıye ı an ··"'Jed ka I b ıwuna1P...-
tah im nı, og en aonra pa ı u _ _. 

tasma uı ıftır. b" .. wled 1 • ),ankıa•P--
( l40S) maen og en evve 1f ,r 

yatırarak makbuzile encümene 
914 üncü aokakta 42 1ayıh bina- lirler. 

nin JdalUak enhzmm •blma11. bat 



'. ' 

T. Bovven Rees Messageries Umdal ()lhrier ve Deutsche Le· Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes A~J~m. Şürekcisı vante Linie Vapur Acentası 
CUNARD f,fNE K V M p A 1I y A s J ımı.r.EN1c LlNES LTD. BJRfNcl KORDON REES G. M. B. R. HAMBın&G ADR1ArlCA S. A. Dl 

Llverpooı ve TURKİA vapuru 4/6 temmuz arasm- BJJIASI !'EL. 2443 NAVİGA!'İOHE 
Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 da beklenilmekte ~lup Rott~~·. Ham- LONDRA - HULL HATTI . ADANA vapuru 5 temmuzda bekle- LER0/ 43 rnotörü 6/7 tarihinde saat 
BOTBNtA . . lerek aynJ gliD İs- burg ve Anversa limanlan JıÇın yUk ala- BELGRA v1AN vapuru 5 temmuZda nıyor. 8 temmuza kadar Anvers, Rot- 12 de gelerek ayni g_ün saat 19 da Patmo, 

tinde e . ".11Puru Haziran n.Dıaye- temmuz ~de ~ _ caktır. gelip yijk çıkaracak ve ayni r.anvnwfa tcrdanl, Bremen Ye Hamburg için yUk Leros, Kalimnos, Istanköy ve Rodosa 
tnal J lip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pıre, Napoli ve Marsilyaya ha GERMANİA vapuru 15/ 18 temmuz Hull için yük alacaktır. alacaktır. hareket eder. 

Gereı:racaktır. reket edecektir. . arasında beklenilmekte olup Rotterdam ADJUTANT vapuru 10 temmuzda ge- MİLOO vapuru 20 temmuzda bekle- VESTA ihtiyari / 60.A. vapuru 6{1 ta-
lsiını ri vapurlann mu·.rasalAt tarihleri. Der tiirlıi izahat ..,.. 9aliımt ~ Bi- Hamburg ve Anversa liman.lan için yük llp Londra için yük alacaktır. niyor. 2Z temmuza kadar An~ Rot- rihiade gelerek •S'Di gOo saat 23 te Mi-
bir e ve navlunları hakkında aôenta 

51 
..,...ada L.&U- alacaktır. tenlam Bremen ve Hamburg igin yük cliDi, Seianik. Dedeaiaç. İstanbul, Bur-

tafsil teahhut altına giremez. Daha fazla rilld •ordenô 1 tıd BALKANLAR ARASI f,,fVERPOOL HArrı alacaktır. gaz, Varna, Köstence ve Batuma hare-
lt almak iç1n T. Boven Bees ve Şr. RENT REBOUL ve.ŞER .. vapur acen- HATTI ALGERİAN vapuru 20 temmuzda U- TAHLİYE: ket eder. .. . . . 

nuı 2353 telefon numaruuıa mtlncaat 1as1na müracaat edilmesı rıca olunur. ZETSKA Pl.OvtDBA verpooldan gelip yük çıkaracak ve ay- KRETA LER0/ 43 motorü 10/ 7 tarihinde saat 
edihn ... rt.ca l TELEFON : 2 3 'I 5 .a D K..,....R ni zamanda Liverpool için yUk alacak- i Ham~puru 11 temmuzda bekle- 9 da gelerek 11/ 7 snat 17 de Pire, Kodo, 

o unur. .a. • .,av tır n yor. uq, Bremen ve Anversten Saranda, Brindizi, Valona. Draç Gra~ 
ccLOVCEJI» . - mal çıkaracaktır. S-1At Zar ~- Tri

1

est :•----------------! '•----"'1• za, ı-- o, a ..... ..,.une, y e w 1 • •• Vapuru 15 temmuz 939 cumartesi gü- ff WlıittaJI Venediğe hareket eder. 

T B k 
nU Köstenceden gelip 16 temmuz 1939 • VC ARI\IEMENT DEPPE ADR1A/ 54B. Vapuru U //7 tarihinde 

C Z. t an ası pazar günü saat 12 de! •• k A ESPAG.NE vapuru 25 temmuza doğ- saat 12 de gelerek ayni gün saat 21 de 
• a ıra a Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- şure aSI 1Ja'::~:r~ıyor. Anvers (Doğru) iÇln yük İstanbul, P.ire, Napoli, Marsilya ve Ce-

Dubrovnik - Split Venedik ve Trlesteye TELEFON: 31%t novaya hareket eder. 

KuPuluş tarlhf : JS88 hare!~GedLOecektir~GYPT• a ~ 'l'HE MOSS·HV'l'CHiSOH DEH NORSKE MİDDEL· ı2 ~~~:!k ~;~~~~3:a~~~:~::~t. 
Serma•esi: 100.000.000 Till'k lirası.. ~ s-- a.mn ırı·uE ırı ... J,..ED HAvs• •uJE Le ~ MA... LİME aJ " aJ P& • &dn ' osı.o ros, Knlimnos, İsUınköy ve Rodosa 

Şube 'Ye ajan adedi : ~2 u.. LİVERPO~L - GLASGOV VE BALK.İS motörü 28 temmuzda Dün- harclret eder. 
Zir:ti ve ticari her nevi Banka muaınelelcrı PİRE MARSİL YA ve PİRE BEYRUT BRISTOL hattı . kerk ve Norveç için hareket edecektir .. 

PARA BbUK'l'iREJILERE 28.800 L:iRA HAYFA - İSKENDERİYEYE ha~ ESNEH vapuru temmuz 25 inde gelip ROY ALE NEERLAN 
.._._ a _......, .,._.,~ ·C~ ~İTY• L"ÜKS V8AP~P,Lile Liverpul ve Glasgo~ yük çıkaracak AMERICAN EXPORT LlNEs, !Ne DAİ.IB KVJIP' .a ~A •ı 

'7ı- _ ~ası • -~.. Marsilya içın Beyni· a.J aa•uaen- ve ayni zımı.anda Liveıpul ve Glugov .... & • 
~t btnkasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarrUf hesaplarında en az (50) hareket tarihleri deriye için hareket için mal alacaktır. ~.?!!1' vapunı 6 temmuza doğ- AGAMEMNON vapuru 12/7 tarlhJn-
~ bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre Ut- tarihleri ru ~\U'· Nevyork için y(lk alacak- de gelerek Amsterdam, Rotterdam ve 
raınJye daiıtıJacaktır : 14/7/939 8/'l/ 939 bbraDdtsen Moller tır. Hamhurg liman1an ıç1n y(lk alarak ba-

4 Adet LOGO Ltra.lık 4.000 Lira 28/7/939 22/7/939 u • 1ı EXMOOR vapuru 23 temmuza doğru reket edecektir. 
~ 11/81939 5/ 8/ 939 Lifte:• nwyof' bekleniyor. Nevyork için yük alacakıır. SVENSKA oldENT LiN1EN 
.. • 500 • 2.000 • VE D T. R. v1N GOULANDRİS BROTllE1tS Lro · T. GALAND motörll 13/7 tarihinde 
4 • 250 • 1.000 • JsKENDERİYE NEVYORK ...... 1 ~"' 00 .PiRE __...... ,. n-- ....:+ .. DA- SZEGED vapuru 8 temmuza ..ı.-_. ıs~erek Rotterdam, Hanlburg ve Skan-

..,, • 100 • 4.0 • rnu.~.urw.rı:u.n. . .1..... bekl uug&u dina liman1an için yUk a1anlk hare-
100 • so • s.ooo • nNEA HELLASn ~UDRUN ~K vapuru 20 . tem- ktıreniyor. Tuna limanlan için yük ala- ket ;ı8ecektir. 
120 • '° • 4.600 • Lfiks transatlantik vapuru ile Pire - muZda gelip yük çıkaracak ve aynı za- ca Ttsu V ASALAND motörQ 29/1 tarihlerine 
180 , 20 • 3.200 • Ncv - York hattı Pire - Nev - York se- manda yük alacaktır. bekleniyor~ ı!1am ~~.ıı~::: doğru ~ekte olup Rotterdam, 
DfkkAT: Hesaplanndakl paralar bl!' sene içinde 50 liradan aşalı dilJml- yahat müddeti 12 gün, Nev - York fuan caktır. an lıru& .JYA Hamburg llmanlan için ytılı: alarak: ba-

Yen!ere lknmııye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlalyle verilecektir. i~in hususi fiatler Pireden hareket ta- DOKTOR KASSA vapuru 25 temmuza dolnı reket edecektir. 
kar'aJar .....to 4 defa, ı B7l6I. ı Birinci klaan, 1 Mart ve 1 Buiran tarih- rihleri: bekleniyor. Beyrut, İskeııderiye ve Port ZEGLUGA POLSKA llNfBH 

.. ~~tir. • ;.9 Gereı; v~;~~~sm~~~~erl. c 1 laA 1 Yartın Sait için yük alacaktır. l.J!:CHlsTAN motöril 21/'f tarihlertne 
gerek vapur isiml.:ri ve navlunları hak- SERYf CE MARJTbf B dolru beklenmekte olup Anvers, Gdy-

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

kında acenta bir teahhUt altına giremez. ROVJIAİN nia ve Damig limanlan için yi1k alarak 
il Daha fazla tafsil.A.t almak için Birinci DUROSTOR vapuru 1 temmuza doğ- hareket edecektir. 

Kordonda 152 numarada ıUMDAL• JZJlfR JIEJILEKB'J' ru bekleniyor. Köstence, Kalas ve Tu- ER'YfCE MARfrJME 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Bi17ilk Salepçioğlu bam karşısında.. 

.. • " t ·--' • • • • ,, ı; • 

Cinsiyet Kokuları 

(Erkek)( Dişi)iki cins losi von{ Maskülen) 
(l'eminen) etilıede- ' 

"' üzerinde ffaPet• 
lepJ vmedır .. 

------~·········~ 
Bahar çiçeği 

Cönaı 

Altuarttya 

l'aıya 

l.bnon çiçeği 
'tasenım 

801tbatıra 
l.eyıak 

.. e1teqe 

4-ber 

DEPO: 
Hilal . 

ECZANESi 

BRJSTOL 
Be.yoğlunda 

o s M'"A'"'"N'"'J y E 
Sirkecide 

8u b :ı~ • • ••••• • ••• ••• • ••••••• • ki t 1 . si 
er qg oteloı müsteciri Türkiyenm en eı 0 e cı 

B. Ömer Lütfi Bengü 
44 Senet:'- d i r • k d' ini 

• us; leaübeli ·d il b''t"' müaterilerıne en 11 

Otel) .~vdırnı· t' ı ares e u un "' 
't•· erırıde · ~ ar.... ld 
~n Ege \re ~~f~ kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •. tstanbu a 

llauaj zınırlıler b il lar 
tek d"' Yelleri Çok ,__ u ote erde buluşur ••• k b l etmi· .. recede uc-du..-::.~u otellerin fiyatları da rekabet a u 

umumt deniz Aoe-ntalığı Ltd. müracaat HA ..,..ANESI DARiı.iYE na lirnanlan için yfi.k alacaktır. ~ Roıımafn Kampanyası 
dil l rl 1 

• ~ DUROSTOR vapuru 4 egustosa 
e mes c.a o unur. M'U'J'AJIASSISJ doğru bekleniyor K'ôstence Kalas ALBA ]ULİA vapuru 3 ağustos 939 

Telefon : 4072 Müdilriyet M han ikin . Be ler sobk Tuna limanlan i.:. ... nk nla--~ ve tarihlerine .dOW.U. gelerek Malta. , Ceno-
T 1 f 3171 A ta nayene e : CJ 1 lr4""' ' u cws;ur. va ve Marsılya ıçın yolcu ve yük alarak 

e e on : cen No. Z5 TELEFON : 3956 Vapurlann hareket tarihleriyle nav- hareket edecektir. 

) 

Saçlarm dökiilmcsine Vf' kcpeklenmcsine marn olur. Komojen saçların kök
lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saı:ların gıdasldll'. Tabii renklerini 
bozmaz, latif bir rayi?ıası vardır. Komojcn Kaıuuk saç eksiri maruf cczanP
lcrle ıtriyat mafazalarmda hulunur. 

lzmir Y tin Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapına kumaş fabrikası 

rarafmdan mevsim dolayıaiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulah tercih edin 

fllSATIŞ YERLERiM 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

tunlardaki değişikliklerden acenta me- İlAndaki hareket tarihleriyle navlun-
suliyet kabul etmez. ?ardaki değişikliklerden dolayı acenta 

Daha fazla tafsillt için ATATÜRK mesuliyet kabul etmeı:. Daha Cazla taf. 
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der ı silat için ikinci Kordonda FRATELLI 
Zec ve Şsl. Vapur acentahğına mUraca- SPERCO vapur acentasına milracaat 
&t edilmesi rica olunur. ledilmesi rica ohmur. 

TELEFON: 2001/2008 TELEFON : ZOM - !005 

SALONDA AT YARIŞLARI 
Bir aile eğlencesidir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Mani.sa, Aydm, Balıkesir, Deni·di.: 
: Mu!la, Antalya, Afyonkarah.isar, Kon- : 
• • 
: ya viliyetlerl ve kaza.lan için acentalar : 
5 aranmaktadır. : ................••...............•.......... : 

lnılRDE BE& 11.lTON~CDEN A&AYINIZ.. FfATt (lM) PARADIR. ... 
UI\fUM DEPOSU VE MÜRACAAT YERi : iZMlR iKiNCİ MIHÇILAR 
No. 8 - 10 MÜSKİBAT SER BAYİİ HÜSEYİN BAHRi VE ŞEKİP TiCA
RETHANESt... -n---- • .. , :~ ....... : . ... : , ....... ~·· .... 111\'._.,,1. ' •· ..... . .,, . , .• 

V ebolid Cihazları 
EVLER 

HASTANELER 
F ABRiKALAR VE 

BiLÜMUM SINAi MUESSESELER 
KİREÇLİ SULARINIZI VEBOl..iD CİHAZLARI 

İLE TASFİYE EDİNİZ .. 
BUHAR KAZAN VE KALORİFERLERİNİZİ 

HARAP OLMAKTAN KVR!'ARJHIZ 
HER TURLU DITtYACI KARŞILIYACAK EV· 
SAFTA V E B O f, 1 D CİlfAZLARIMIZ EM· 

RİNİZE AMADEDİR.. 
2'EDIYEDE KOLAYLJK BEŞ SENELİK garanti 
VEBOLİD L'l'D. ŞTi. IZMiR ŞUB~St 
Mimar Kemalettin caddesi No. 15 
TELEFON : 2365 TELG. VEBOf,İD P. K. No. 72 

Muhtelif zahire ve müstamel 
çadır bezi satılacak 

D. D. Yolları 8 ci işletme komis
yonundan: 
idaremizin Alsancak ve Basmahane ambarlannda toplantıdan bi

riktirilmi§ kendir tohumu, karııık zahire, pamuk çekirdeği, buğday 
arpa, bakla, palamut ve faaulya gibi mahıulit ile 535 Kg. kadar müsta: 
mel çadır bezi ayn ayrı artırma ile 14. 7. 939 günü saat 15 de iılebne 
binaamdaki komisyonca satılacaktır. 

Şartnameleri görmek için iıletme kalemine mab görmek için de her 
iki anbara müracaat edilmelidir. Mahsulatın muhammen bedeli 252. 
ve çadır ~ezinin 64.25 liradır. isteklilerin yüzde 7,5 hesabile tediye 
edecek.len muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakit\e komi. 
}'onda hazır bulunmaları. 
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SAlllPE Je 

Sovyet cevabı tetkik ediliyor 
Londra ve Paris 

Miizakerelerin 
daimi surette birbirleri 

daha bir müddet devam 
ile temas halindedir. 
edeceği anlaşılıyor 

B .. Çember!ayn'ın bi~ sözü 
''Ancak Moskova ile anlaştıktan 

izahat sonra ~· verecegız,, 

lngiliz - Japon görüşmesi 
lngiltere kendisine iltica eden 4 

Çinliyi teslim etmiyecektir 
Londra 5 (ö.R) - Tiyençin meselesi 

1 ile alakadar İngiliz - Japon görüşmeleri 
1 yakında başhyacaktır. Japon matbuatı-

1 

nın neşrettiği bir habere göre bu mü
zakerelerin başlaruhnası için lngiltere 
kendi imtiyazlı mıntakasına iltica etmiş • 

olan dört Çinlinin ihracını kabul etmiş 
olduğunu bildirilmi?ktedir. Halbuki B. 

lngiliz inşaat tezgdhlarından biri 

Londra 5 (ö.R) - Bugün avam ka- Paris 4 (A.A) - Havas ajansı bildiri-
marasındn mühim bir celse akdedilrni§- yor: 
tir. Moskova görUşmeleri hakkında bir Dün Moskovada BB. Seeds, Naggiar 
auale cevap veren B. Çemberlayn demiş- ve Stranga tevdi edilen son Sovyet cc
tir ki: Sovyet notasını aldık. Hariciye vabı hariciye nezaretine gelmiştir. 
nezareti servislerimiz bu notayı tetkik Devam eden müzakereler bahsinde 
etmektedir. Fransız hükUmeti ile daimi adet olduğu üzere Fransız diplomatik 

mahfilleri bu hususta büyük bir ketu
miyet muhafaza etmektedir. 

temasta bulunuyoruz. 

işçi bir mebus şu suali sormuştur: 
- Bazı rivayetlere göre arazi tamaıni

yetleri garanti edilmek istenilen bazı 

memleketlerin bu garantiyi kabul etmek 
istemediklerinden dolayı ~dır ki Mos-

kova ile aramızda ihtilaf çıkmıştır? 
Bu suale B. Çemberlayn cevap vere

rek: 
- IhtiJM noktalarında daha çok ısrar 

etmek faydasızdır. Gö~eler devam 

edecek, itilM olduktan sonra size izahat 
vereceğim .• d~Ur. 

Hariciye nezaretinin salahiyettar dai
releri şefleri B. Bonne ile birlikte B. 
Molotofun notasını ve B. Naggiarin ra
porunu tetkik <'ylemekte bulunmuştur. 

öğleye doğru alınan haberlere göre 
B. Molotof Fransız - Ingiliz projesinin 
bazı noktaları hakkında yeni tasrihat 
istemiştir. Buna göre müzakerelerin bir 
müddet daha devam edeceği zannedil
mektedir. 

Paris ve Londra kabineleri sıkı temas 
halindedir. Ve B. Bonne öğleden sonra 

B. Çemberlayn 

Londra büyük elçisi B. Corbin ile uzun 
bir telefon görüşmesinde bulunmuştur. 

Londra 4 (A.A) - Kabinenin harici 
meselelerle uğraşan komitesi bugün öğ
leden sonra toplanarak B. Seeds'den ge
len raporu ve bu rapora merbut Sovyet 
cevabını tetkik etmiştir. 

Alman müstemlekeleri için 
Fransız - Belçika ve Japonya 

mü.zakere haberi asılsızdır 
lngiliz -
arasında 

Londra, 5 (Ö.R) - Avam kamarası
nın bugilnkü celsesinde Liberal mebus 
B. Butlere şu suali sormuştur : 

- Bu son gilnlerdc İngiltere, Belçikn, 
Fransa ve J aonya arasında Almanyanın 
sabık müstemlekelerinin iadesi için mü
uıkereler vukubulduğu söyleniyor. 

Böyle bir haberin ne kadar doğru ol
duğunu anlamak isterim. 

B. Butler bu suale şu cevabı vermiş
tir : 

- İngiltere ile bu söylemiş olduğunu2: 
devletler arasında bu son günlerde Al
man milstemlekeleri hakkında hiç bir 
müzakere cereyan etmemiştir. Bu mese
le karşısında vaziyetimizi evvelce tes
bi t etmiştik .. Bu vaziyet hiç bir zaman 
değişmiş değildir. Fransa ve Bclçikanın 
vaziyetlerinde de hiç bir tebeddül olma-
dığı gibi j aonyanın bu mesele hakkında 
son günlerde yeni bir cephe almış oldu
ğunu da bilmiyorum. Belçika kralı askeri tefti§te 

Lehistanın süngüleri 
Danzigi müdafaaya hazırdırlar 

" ' A manya teminat vermedikce • 

omuzda beklemekte devam 
V 5 (ö R) P 1 tb 1 

maktadır. Hükümet parfü:i gazetesi di-
arşova . - o onya ma uatı . 

• 1 ~ ·1 l"k da l k d 1 yor kı: Danzıg mese esı ı e a a a r o mn tn e-

vam etmektedirler. Umumiyetle izhar 1 ·Almanya sui tefehhümU kaldırmak 
edilen kanaate göre bu vahim meselenin 

1 
için .maalesef sarih bir vaziyet almış d~ 

eyi bir şekle doğru ) UrUdüğü .anlaşıl- ğildir. PoJooya süngüleri Danı.i.gi mUda-

silah Avrupa 
edecektir,, 

faaya daima hazırdırlar. Danzig mesele
si Avrupa demokrasilerinin birleşmesi
ne meydan vermiştir. üçüncü Rayh 

Danzig hakkında teminat vermediği 
müddetçe Avrupa silah omuzda bekliye
cekür.> 

Butler avam kamarasında işçi bir mebu

sa venniş olduğu cevapta bu haberi kat'ı 
surette tekzip ~ ve lngiltere böyle 
bir harekette aslA bulunmıyacağını, 

çünkü böyle bir hareketin gerek Çinde 
ve gerek Hindistanda lngilterenin pren
siplerini haleldar edeceğini söylem.iştir, 

Paris 5 (A.A) - övr gazetesinde M. 
Tabouis yazıyor: 

Londraya Tokyodan hayret uyandırı
cı haberler gelmiştir. ~ıldığına gö-

re Japonya hlikilmeti Tiyençin meselesi
nin halli için mUzakereye girişmeği ka
bul ettikten sonra gene eski taleplerine 
rücu etmiştir. 

Japonya hUkilmetl şimdi Ingiltere se
firine Tiyençin askexi makamlannın-

• kinden daha geniş bir metalibat progra-
mı tevdi etmeğe hazırlanmaktadır. 

Gelecek perşembe günU başlaması ka-

Tiyençinin bir harita$ı 

Tiyençin Japon kuvvetleri kumandanı 

rarlaştırılan müzakerelerin acaba hiç 
mi başlamıyacağı keyfiyeti Londrada 
suale şayan görülmektedir. 

Humruıite gazetesi, bu hususta şöyle 
yazıyor: 

Japon emperyalistleri Çini yenemi-

yorlar ve bozguna uğramak tchlik~ 
karşısında bulunuyorlar. lngiltere~ 
ve Fransanın yardımına muhtaç oldıı~· 
ları için bu yardımı imtiyaz ..mıntakııl" 
rına karşı bir cebir hareketinde bulıı# 
mak şantajile elde etmek istemiyorll" 

ltalyan Matbuatına •• gore Bulgaristanın vaziyeti 

Mihver devletleri Bulga
ristanı tazyik ediyor 

Bulgaristanın 
yanınkine 

Fransızca Le Temps gazetesinin Ro
madaki htLmsi muhabiri İtalyanın Bul
garistan Uzerinde her tUrlü vasıtaya 
müracaatle tesir etmekte olduğunu ve 
bu şekilde Sofya hükümetinin Mihver 
tarafına dönmesinin teminine çalıştığını 
bildirdikten sonra şöyle diyor : 

- Romada Bulgaristandan fllk sık 
bahsolunrnaktadır. Buradaki mahafile 
göre, Balkan yarımadasının iki muarız 
kuvvet arasında taksim edilmiş olduğu 
kabul ediliyor, şöyle ki ı Bir yanda 
açıkça demokrasiler tarafına iltihak et
miş olan Türkiye, Romanya ve Yuna
nistan, diğer tarafta Yugoslavya Bulga
ristan gibi mihver dostu veya bitaraf 
devletler. 

Binaenaleyh İtalya bu mugalfıtalı va
ziyet içinde mühim, hatta kat' bir rol 
oynıyabileccğini zannetmektedir. 

İtalya Arnavutluğu işgalden sonra bir 

vaziyeti 
tabi • 

mı 

Yugoslav
olacak? 

Balkan devleti olduğunu da kabul et- '@fr·· i 'L .. -~· •"" 
mcktc, hatt."ı en kuvvetli Balkan devle- ~.:.;;;.ı!ifu * • 
ti olabilece!,tini ileri sürmektedir. Sofyadan bir manzara .1 

Bundan maada merkez! Akdenizde lsis .. k 1 laşt ak h kkı d ki ·· \mih d 1 t1 · d 8t1""'.i bulunması haseb· le Balkanlard İngil- temını o ay ırm a n a go- ver ev e erın en cesaret g ~ 
tere ve Fran.<>ad~ daha kuvveti~ birin- rüşmeler başlamıştır. .. , te ise de, tiç taraftaki hududu anıre ~ 
ci derecede bir tesir istemektedir. . Roma~ ~ulga_r İtalyan muba~elesl- onist devletler olan Türkiye, ıtorıı'İ 

t 1 1 . t . nın hacmmı genışletmek arzu edilmek- ve Yunanistan ile çevrilidir. BalksSl ,4 
ta yan arın ~u tezı, talyan harlcıye tedir. Esasen Bulgaristanın ecnebi mem- il ba-lı I b d 1 tler VıJll · 

nazırı Kont Cıanonun, Telegrafo gaze- . .. . tantı e g o an u ev e /. 
t . . b kal . d ü leketlerle olan tıcarette yuzde seksem ristanı da kendi taraflarına çeluJle~AJ 
deafsının dilrnaşmka d~.ı:;ın e uzun uzun m - Almanya ve İtalya iledir. 1.~m:ıktadırlar Halbuki Bulg~< 

aa e e te ır. D'ğ tar ft b · t'd d İtal 9 • v . ı er a an u ayıp ı asın a - ku ti s fy h .. k.. tin" bu il~ 
Vaziyet ne olursa olsun bugün mat- B 1 istan d k .. lC ı b" vve 0 a u ume ın · 

b . • ya ve u gar arasın a u ure ır lete muarız bir cephe almasını Jıl 
uat, neşrıyat, propaganda, radyo, lktı .. anlaşmanın Sofyada imza edilmiş oldu- k 1 k . d ğild' . ,1 

sadi vasıtalar, siyasi hareketler vesaire ğ d lfund 1 aca vazıyette e ır. il"'. 
gibi bütün kandırma vasıtaları İtalya ta- u B a m; ~ 1 k t be . d Romada söylendiğine göre, bu~,?', 
rafından alıştırılarak Bulgar~nın bu- tini u a? ~şma ;e~. e e k ~ı~ e ler dolayısiyle Bulgaristan Yugo;'~ 
gilnkü bitaraf vaziy~ti terkederek mih- h ve1rsıte ~r arkasıdn' a Aır ço B. 

1 
ag .ar ya yaklaşarak vaziyetini ona uy 

t fın .1 'h k . dilrn k usu e getırme te ır. yrıca u garıs- ğa meyyaldir 
ver. ara a 1 ti a 1• temın e e is- tandaki orta mekteplerde İtalyanca rnec- · · ııı?" 
tenı~or. . . . huri lisan olmuştur. Diğer taraftan Bul- Şu hale nazaran .ltalya - ~l;f! 
Bır çok İtalyan gazetecılerı Bulgarıs- garistan 1942 de Romada açılacak olan Yug~slavya ara<>ındaki ~ğlar Jlle'~ 

tandadır. Bundan maada Bulgar gazete- dünya sergisine iştirake daha şimdiden takdırde bundan Bulgarıs~ esi 1 
cilerinden btiyi.ik bir kısmı d~ İtalyaya karar vermiştir. Nihayet İtalyanın da r~n ~talyaya ve Almany~ya do~st' 
davet ol~u.şla.rdı~ .. Rom~ il~ Sofya orta Avrupada olduğu gibi tadilat pren- tices,ı. çıkacaktır. ~u şe~ıl?e B18cıJ< arasında daımı bır gıdiş gelış go:ıe çarp- sipleri bulunması Bulgaristanda bir çok tantınm ~o~~ad~ tazyı~ aza c1ııJııı • 
maktadır. Umitler uyandırmaktan geri kalmamış- Bulgar hükumeti hareketınde 

Kral Borisin Romayı ziynreti hakkın- tır. best kalacaktır. 1" 
da ortaya çıkan haber her defasında tek- Bulgarların Dobriça ve Akdenizde Bu vaziyete göre, - Roınadıt ıı/ 
zip olunuyor. Fakat muhtemel bir ya- mahreç iddiaları Roma gazeteleri tara- lunduğuna göre - BulgııristaJI~ı 
kınlaşrnanın temelleri atılmış olduğu fından açıkça desteklenmektedir. · vaziyeti Yugos1avyanınkine baıs 
hakkındaki şayialar ise bu kadar asılsız BULGARİSTANIN VAZİYETİ caktır. ,.ı 
değildir. YUGOSLAVYANINKİNE TABI Her ne olursa olsun, italy~ 

Ticaret anlaşmasını yenilemek, ayni OLACAKTIR tına göre, Sofyada iki blok ar 
zamanda iki memleket anamda tediye Bu)gariatan iddialarmda lıer ne kacJu dl bir mil..W. olacaktari 
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