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.QUNKU TEFTiŞTE 
Deniz Birliğinin . tatbik~tı 

çok muhteşem oldu 
--""li--

Gece 
--tr-

B ü yük misafirimiz 
şeref ine Ticaret Odası 

bir ziyafet verdi 

Safiye 
Tahkikatı 

4500 sahife tutan 
dosyalar 

Bunlardan Uıi ilin 
sahifesi maliye ve 
lfıtısat miif ettlşlerlnln 
ild bin beş yüz 
scllaJf esi de adliyenin 
talılıilıatıdııe 

-0--

İstanbul, 7 (Ilususi) - Satiye bi
nası işi tahkikatı sona ermektedir .. 
Malivc ve iktısat vekaleti müfettiş
lerinin bu mesele hakkında yaptık
lan tahkikata ait evrak iki bin sahi
felik dosya halini almıştır. Adliye 
tahkikatının dosyası da iki bin, iki 
bin el;>ş yüz sahifeyi bulacağı tahmin 
edilmektedir. 

Istanbulda 
---·*---

Bir kondoktör tren 
altında parçalandı 

-*-

İzm.irin Yüce misafiri, Büyük erkam
harbiye reisimiz Mareşal Fevzi Çakmak 
ve maiyetleri crkfinı bu sabah erkenden 
hususi motokarla İzmirden hareket ede
cekler ve yakın bir ihtimalle Selçuk is
tikametinde seyahatlerine devam ede
ceklerdir. Selçuk - Kuşadası civarındaki 
birliklerin teftişine devam olunacak ve 
İzmir merkezinde ve kazalarında oldu
ğu gibi birliklerin toplu ve ayrı vazife
leri gözden geçirilecektir. Yüksek ko- İstanbul, 7 (Hususi) - Bugün on 
mutan heyeti buradan Milas - Muğla is- bir buçukta Sirkeciden kalkan Banliyö 
tikametinde .seyahatlerine ve teftişleri- t:reni Ycnikapıya geldiği zaman tren 
ne devam edeceklerdir. durmadan atlıyan kondoktör Hayrullah 

Büyük Mareşal, dün sabah saat on tckerle .. lder altında kalarak par~alanmış· 
birde refakatlerindeki zevatla birlikte tır. Tahkikat neticesinde kazada maki-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - nistin bir suçu olmadıiı anlaşıJnuştır. 

~üzumsuz Fuarın eğlence proğramı 
aygaralarB d b. · - k•lAt 2 9 E l"I ~~'°'· ze.:ı..ıemelıten e en ter ıyesı teş 1 a l - y u -

--110 '~==~:" de bir spor haftası hazırladı 
Ankara, Istanbul, 

hafta içinde tam 

lzmir muhtelitleri 
karşılaşacaklar 

Atina ve 
kadrolarile 

Çanakkalenin ummi görilnÜ§Ü 

General Lund 
. 

lngiliz askeri he Yeti 
Çanakkaleye hareket etti. Oradan 

lzmire gelecekler 
, . 

lstanbul. 7 (H~sust) - in~ geıieralı Lund'un riyasetindeki Ingillz as
ker! heyeti bugiln Kocatepe ile Çanakkaleye liareket etti. Çanaklialeden h,. 
mire gidecek olan heyet Salı günü şebrim.Jze dönecek ve aynı gtinlln ak§amı 
Londraya hareket edecektir. · 

Türk -Fransız · 
Yeni ticar~t . anlaşması 

Paristeki müzakereler cok samimi 
• 

hava içincl.e cere.van ediyor 



-

ŞEHiR HABERLERi 
TARtHI ROMAN YAZAN: Şahin AKDUMAN 

18 - · 
Hızır anlatıyor - Genç Doryanın donanma· 
•ına taarruzu Ulaç Ali pafa muoaf ık görü

yor, müdafaada kalalım diyordu 

Pazar günü 
---tr

Kültürparkta on 
kilometrelik blslldet 
lrOlllRVH .. 1o 

Türkiye bisiklet birincilikleri müsa-
bakalarına hazırlık olmak üzere bölge
miz bisikletçilerini teşvik müsabakala
rına bliyülc bir muvaffakıyetle devam 
edilmektedir. Birinci haftanın 42 kilo-
metrelik koşusu bir saat on üç dakika 

Altay kulübü 
Alsancak U. heyeti kulü

bün adını değiştirdi 
- Uğursuz bir günde lnebahbya işinden anlıyan bütün reisler, göz- ve ikinci haftanın 84 kilometrelik koşu- Yenı• 1·dare 

geldik. .. Donanma körfezde demirle- lerini Ali papdan yana çevirdiler.. su iki saat yirmi beş dakika gibi çok 
di ... Osmanlı donanması oldukça ı Hepimiz ilk.önce onun fikrini öğ- memnuniyet balı§ bir derece ile netice-

heyeti seçildi. Nizam
namede tadilat yapıldı idi v - .ı__ Kal b k · · d k lenmiştir. Ko~ar erken ba~lamasına kuvvetli • · ..• ~ga. yon, ü- renme 11tıyor u ... • 

Yük.. küçük mavuna ve yelkenli ola-j Olur Ali söze başladı ..... Hıris.tiyan. rnğmen meraklı bir halk kütlesi tarafın-
~ dan alaka ile takip edilmektedir. 9 Tem- Alsa.ncak kulUbil heye- ~~.,,,,,.,"""ıır----.ı"""..,._,,llf'llll'1..,.r"%';'"'•~"'"X''!'!"'l'!!!ll!!"'lll""""' ..... 

rak, bütün gemilerimiz üç yüz par- donanması çok kuvvetlıdır dedı. Bı- ti umumiycsi, evvelki ge 
faz1a id ı d . . d . ha bel • muz Pazar günü yapılacak koşu 105 ki- ce Alsancak•·a],; kulu''p b.' çadan · i... zim enızcı ve enız mu re enne "" ..... 

il k lometre üzerinden olacak ve sabahtan nasında toplanarak yıllıl Fakat donanmada zahitler ve as- alı~kın efradın azlığını · eriye sürere 
ır saat altıda ba~lıyacaktır. Bu koşularda mutat kongrelerini yapmış 

kerler nok.an ve kuvvetsiz idi ... Bir düpnana karşı taarruz yapılmama- derece alan (-1) koşucumuz bölgemiz na- lardır. Kanunen nizamna-
kerre donanmanın bqmda bulunan sını ve hemen demir alınarak körfez- roma Türkiye birinciliklerine iştirak et- mede yapılması zarurl olon 
kaptan Ali paıa deniz iıinden hiç den çıkılmasını ve açıkta müdafaa mek üzere Istanbula gidecektir. b:ızı de~i.şiklikler yap~s 
çakmaz, fimdiye kadar derya sava- vaziyeti alınmasını tavsiye etti.. yıne nızamnamede tasriI'. 

So D 1 · d · b.. .. · -•- edilen bir maddeye uyu. tında bulunmamıı bir adamdı... n• eniz İf erın e pı!Cn utün reıs- larak bir semt adı olar 
ra gemilerde, iyi, işten anlar zahit ler Ali papnın fikrine iştirak ettiler. 14 ·re ffi m UZ (Alsancak) kulübü adı ol-
miktan pek azdı ... Üçüncü zayıf nok- Denizcilikten hiç çakınıyan kaptan maktan kaldırılarak (Al-

ı ·1 --.&- d 1 Esaser. tamız. bütün gemilerdeki harp eri paıa ise, O ucun v~iyete tamamı e tay) a ı a ınınısbr. 
askerlerin mecmuu iki bin ı..__ yuz·· - uygun olan bu çok güzel ve isabetl! hamız Milli bayramı Alsancak kulübünün eski 

~ 14 Temmuz Fransız milli bayramı ismi Altay idi. ç.k ~erefli 
den artık deği1di. •. Bu iki bin bet yüz reyini ~enmedi... Ben dfümıanın münasebetiyle ~hrimiz Frans'.z konso- bir mazisi olan bu teşek
denizci askerden başka, ayrıca, yirmi önünden kaçmam ... · Kar1?ımda ben- loshanesindc bir kabul resmi yapılacak külün eski adına dönmesi 
iki bin kişilik bir kuvvetimiz daha 1 den yüz defa büyük hi: .kuvvet ~ısa akşam Fransız ko1onisi tarafından da memnuniyetle karşılana
vardı ... Fakat bunlar hep Sipahi, de- dahi yine hücum edeceguı1 ... Ve ıle- Şehir gazinosunda mükellef bir ziyafet caktır. 
niz muharebesi görmemiş, acemi ae- riye ablacağım diyerek Barharosun verilecektir. Bu ziyafete Fransız koloni- Nbi~clhkim heykie? Alumtumilılaye 

lu u____ da k d. .l'} . 1 ve ı assa es ay r 
kerdi... oğ naaan pa§ayı en ıne uy- si ile Fransız dosUarı davet elıı mış e.r· bu kararı ~iddetli alkışlarla 

Ben o sırada bir çektirinin reisi bu- durdu ... Ve bu suretle fikirler arasın- dir. karşılamışlardır. 
lunuyordum... da bir aykınlık ba§ göetermesine se- -*- Yeni idare heyeti için ya-

Biz körfezde, demirli yatarken, bep oldu... '>ılan seçimde BB. Avuka• 
f'i:OYiLERİHDDE Nuri Erboy, Dr. Kemal 

birdenbire dü}man donanma• açıkta Vakıa kaptan paşanın fikri parlak SAlfAr KURS'!.ARJ Tahsin Saydam, maliye me-
göründü... ve cazibclivdi ... Fakat ne çare ki, tat- Maarif vekAleti son günlerde bir ta- muru Baha Konoralp, Ke-

lşte o dakikadaki vaziyet, sanki bikı halinde pek büyük tehlikelere mim yaparak nüfusu kalabalık olan köy- mal ve1~et Ersan ka-
timdi oluyonnu~ gibi, gözümün ve muhataralara uğratılması muhak- Ierde altışar ay müddetle birer demirci- =an~i ~~ete muvaff.akı.. 
önünde canlanıyor .. . Düşman gemi- kaktı... lik ve marangozluk kursu açılmasını yet dileriz. 

** Haber verildiğine göre, ...., __ ..,_...,.iliiiililııiii 
)erinin açıkta göründüğünü haber Firenk donanmasının o müthiş bildirmi§tir. Ayda altmış lira ücretle sa
alan, bütün asker küpe~telere koşuş- kuvveti karşısında donanmamızda- nat mektepleri mezmuarmdan birer 
tular... ki bir kaç bin denizci asker, d~ha ilk genç bu köylerdeki kurslara gönderile-

Artık herke. görünen gemi mile- hamlede eriyip kınlacaktı ... D?niz cektir. Gen~ler, köylerimizde dcmirei-
tarını sayıyordu... 1'1inden çalmuvan ve ~mdiye kadar Uk ve marangozluk sanatlarını öğrete-

Ücok kulübU ıizalanndan Altay kulübünün eski forması ve birinci takmu.. 
:ıltm1ş kişilik bir grup bir m.azbata. ha-1 i<;timaa dave~ni ve ( ~bnordu) adının 
!ırlıyarak heyeti umumiyenın yemden alınmasını istiyeceklerdir. 

Cemileri bir bir, ben de saymağa deniz savaşında bulunmıyan müte- ceklcrdir. 
baı:ıJadım.. baki kara askerleri ise kuvvetimizin --

Sekiz kadırga daha ... Arkasından özünü teşkil eden deııizci erlerin eri- l?oktorlar arasında 
on bes kalyon daha .•• Bir cok çektiri.. mesi tizerine bunlann yerini tutamı- tayinle. 
Bitmek ve tükenmek bilmiyor, biz yacaktı ... Bu vaziyette donanmamı- Ankara NUmune hastanesi eczacısı B. 
birini sayarken arlcadan on gemi da- zın büvük bir hozgunluğa uğraması Bedri Tarlan İzmİr memleket hastanesi 
ha görünüyor, bizi şaşırtıyor ve he- muhakkaktı... baş eczacı.lığına, Konya memleket has-
aabt kanfbrıyordu... Böyle o~ım hepimiz görüvor- tane.'ii operatörll Dr .. Asil Atak.~ .. ~ir 

ıh • h!_.ı __ L!__ - - s '- • d k L• ··z latım. De- memleket hastanesı operatorlugune, 
tiyar uuenoın: 90zunu ttestı... ? amma, a:ıme so an n... Kemalpaşa kazası seyyar sıhhat memu-

Bozvaka cinayeti kararı 

8. Ahmet Ziyanın katili 
16 seneye mahkiim oldu 

... • • 1 -

r Lüzumsuz 
Yaygaralar 

----tr·---
Eflıtirı zeltfrlemeJıten 
1HJ11ıa fayda IH!l'eınes-*_ 
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ve Balkanlan gafil avlamak istiyor
lardı. Hatta bu maksadla hazırlanmıf 
plinları da vardı. 

Fakat Türkiye bu tehlikeyi çok 
evvelden sezmif, bütün ihtimalleri 
göz önünde bulundurarak müdafaa 
tedbirlerini almakta asla geçikme
mişti. 

Bütün dünya milletleri ile iyi ~ 
çinmek karar ve azminde bulundu
ğumuzdan kuvvetimize güvenerek 
hadiselerin inki~fını sükunetle bek
lemeği tercih eyledik. 

Lakin Totaliterler komşularının 
hudutlarını aşarak ba§kalarının istik
lallerine tecavüze ba§layınca Türki
ye de emniyet ve istiklalini koruya· 
cak tedbirlere sarahat vermekte te· 
reddüt gösteremezdi. 

Önce fngilizlerle sonra da Fransız
larla, müşterek menfaat1erin korun· 
ması, zorbalığın kırılması, kendilerile 
birlikte dünya milletlerinin hayat ve 
istiklallerinin müdafaası, bir kelime 
ile en büyük ideal olan barışın kur• 
tarılması yolunda karşılıklı yardım 
paktları akteyledik. 

Totaliterler nazannda Türkiyenin 
en büyük kabahati, çok mukaddes 
olan müdafaa haklarını ku11anması 
buna uygun tedbirleri almandır. 

Bizim imza1adığumz prensip an· 
lapnalan gayet açık ve gayet sarihtir. 
Bu aıJat,malar hiç bir tecavüz gaye· 
mi istihdaf eylemiyor. Yalnız ve 
yalnız vukua gelebilmesi muhtemel 
tecavüzlere kuta banp müdafaa esa
mna dayamyor. 

Hatta bant lehinde diğer devlet~ 
lerle de bu yolda muahedeler hak· 
kında tarafeyn serbeatiaini muhafaza 
~yl1vor. 

Bu vaziyet bari, cephesinde yer 
-Jan devletlerin bant 1eVerliğinin en 
bam deJ;lidir. 

F.ier Almanya Ye ltalya da teca
vüz emeli beslemiyorlar ve herifi ae
Yİyorlana Ye ba ~ -.nimt ise 
bant cephesinde yer almak için ken
di1erine bütün kapılar açıktır. 

Amma onlann maksadları bu de
ğildir. Kuvvete dayanan tehakkürrı 
'iyasetlerini yürütmek. fınat bal--Sonra gayet çabuk ve tclith bir ta- nızde savaş- yapmasını bardakta su ru Fethi Gacar İzmir deri ve tenasül 

vırla dedi ki: ic;mek kabilinden kolay bir i~ farze- dispanseri sıhhat memurluğuna tayin 
- Aman evlat... Dümeni eağa den inadçı kat>tan pa§a. illa hücum edilmişlerd~. . 

(1 w k Az k I be d f k edeceğim asla li!:eriye clönemem di- Kırklareli memleket hastanesı ope-

Mahalle mümessili B. Ahmet Ziyanm birinin elbiseleri çalınıyor. Bu defa hır- clukca baskınlarla küçük ve zayıf 
ölUmU ile nc:rticelenen Bozyaka cinayeti swn Hasan oğlu Hasan olduğu anlaşı- gördükleri milletleri ezmektir. 

og~u -~~:._ Ha .skı~, n e ar ' ,_ bi L--k .b. ratörlüğüne tayin olunan Dr. Cemil Ora-
etmıyc~:eımm... ı ayeye daldık, J'Or, çamura .aoaanan r aazı gı 1 ]m vaki istifası Sıhhat vekaletince ka-
gittik ... Önümüzdeki şu bağlı mavu- fikrinde musir, bundan başka bir sÖ· bul edilmiştir. 
naya bindireceğiz... ze, bir reye asla yanaımryorda... -•-

Hakikaten Mehmet daim"' ihti- Gözleri pek herif. hepimizi pefin-
yann aDlattıia hikayeyi dinlemekten, den aürükledi ..• 
etrafma dikkat etmeje vakit balama- Bütün kumandan ve reisler~ 
mqıb. •• Dümenin bvnlmuma yar- dadan ayn).p gemilerimize döndük.. 
dım eden -ndalalann kürek DUUW!Y- Donanma hemen demir aldı... Yel
ralan, · anda• eelAmete u1a9tmlı... kemer fora. .. 
Y oba, az bhm, bir kaza m~k•lr- Hafif bir hab lodoeu esiyor ... Yel
b... kenleri, hinedilir bir derecede fiti& 

Tehlikenin •vuştunılmuını mü- yordu ...• Gemilerde bütün forsalar 
teakıp Hızır dayı hikiyesind, devam faaliyete getirilmif, herke. ağır kü
etti: reklerin o iri topuzunu kavramı§tı ... 

- VelhMıl hıristiyan donanma81 Vardiyalar, ellerinde kahn tellerden 
pek kuvvetli bir vaziyette idi ... Son- örülü kamçılarla, gev§Cklik gösteren
radan İ§ittiğimize göre bu büyük de- lerin, küreğe iyi yapışmıyanlann aır
niz kuvveti firenklerin en mahir de- tını okfalll8kta, ula kusur etmiyor-
nizci kumandanlanndan meşhur lardı ..• 
Avusturyalı Donjoarun kumandasa O zamanın deniz muharebelerinde 
altında bulunuyordu... kullanılan usul veçhile kuvvetimizi 

Eski düpnanımız Andıra Dorya- üç parçaya ayrrdık ... 
nın ton_ınu ~enç ~rya da Don Jua- Sağ cenah filomuz Oluç Ali, sol 
nın maıyyetınde ıdı. cenaha Barbaros oğlu, merkez filosu-
Düşmanın bu kadar büyük bir na da kaptan Mevzin zade kumanda 

kuvvetle geldiğini gören kaptan pa- ediyorlardı ..• O dakikadaki vaziyeti 
şa, kendi basına bir iş yapmağa ce- 0 örmek. lazım ... Yoksa ben dil ile ne 
aaret edemedi ... Derhal donanmada- kadar tarif etsem. anlatamam •.. 
ki bütün paşaları ve gemi, reislerini Denizin üstünde binlerce yelken, 

AKŞEBtRDE 
EO bin liralılı 
lstilıraz yapılıyor 
Akşehirden yazılıyor: Aqehirin iirlar 

ve kalkınması için kazamızda yeni bir 
faaliyet b~mı1 bulunmaktadır. Bele
diye reisimiz Mustafa Şarlak, Belediye 
banka5tndan yapılacak al~ bin lira
lık istikraz için Ankaraya gitmiştir. 
Kendisine Akşehir C.H.P. reisi Mustafa 
Şener de refakat etmektedir. 
Şehrimizde yeni yapılacak binalar 

arasında Halk Partisi binasiyle, bütün 
ihtiyaçlan karşılıya~k bir mükemmeli
yette olacak olan Halkevi binası vardır. 
Burulan başka asri bir sebze ve meyva 
Uli de İD§a olunacakların başında gel· 
mektedir. 
Aııkarada alakadar vekaletlerle temas-

lar yapmakta olan Belediye ve Parti 
reiSleri.miz önllmüzdeki günlerde şehri
mize gelmiş olacaklardır. 

Belediye reisimiz Ak~ehirde bir fi
danlık yapılması için Ankarada teşeb
hiwer yapmJJtır ve bu hususta mii5bet 
neticeler elde etmiştir. 

-*-yanına çağırdı... tıpkı biivük kuşlar gibi kanat açmıt. 
Cem inin filikasına atlayıp ben de uçuvordu... Y 3 013 n) 3 r k 3 m p l 

baftardaye (~) gittim ... ba~tardenin Binlerce küreğin suları kamcıla-
güvertesinde kaptan Meyzi; zade Ali masından husule gelen sesler, kulak- Rağbet gittikçe artıyor 
paJanın yanında, bütün büyük ku- farı sağır edecek bir mertebede bü- Yamanlar kampında bu hafta içinde 
mandanlar ve reisler hazır bulunu- vük, deh§etli bir gürültü vücuda ge- göze çarpacak derecede kalabalık baş-

1 d laınııtır. 
yor ar ı. .. tirivordu... Verem mUcadele cemiyeti halkın gös-

Bunların arasında Cezair Beyler- Denizin yüzü köpükten bembeyaz terdiği büyük rağbete karşı kampta sıh-
bcyi Oluç Ali paşayı (o\to\t), Trablus kesilmifti... bt durumu göz önUnde tutmakta ve ce
gam Beylerbeyi Cafer paşayı ve Ko- Bir az 80Dr8, her ilci tarahan atı- miyetin mütahassıs doktoru bay Abbas 
ca Barbarosun oğlu Hasan pa!ilayı, lan toplar da gürlemeğe başlamı~tı.. San ile sık, sık sıhhi muayeneler yap-
Salih reis zade Mehmet beyle kara Ben sağ cenahta ve Oluç Ali pa- tınnaktadır. 
askeri kumandanı Pertev papyı ~nın kumandası altında bulunuyor- lmıirin cenneti denilebilecek hU5Usi
secrniş ve tanımıstım... dum... Sağ cenahın vazifesi, Genç yelleri taşıyan Ya~anlar kampı bu yıl 

Kaı_:>tan paşa bizden fikirlerimizi Dorya kumanda81nda düşman sağ geçen senelere nisbetle daha nyade ri
sordu ... içimizde, deniz islerinden en cenahına kar§I koymaktan ibaretti. yarctçiyi sinesine çekmektedir. 
ziyade anlıyanımız Oluç Al" !..J• B" k · • • 1 d .. 

ı pasa ıoı. ız mer ezımıze D18pet e uşma- ••••••••••••••• ......... •••••••••••••••-
Toplantıda hazır bulunan ve deniz na daha uzak bir mesafede bulunu- : Ge/l!nler Gidenler: 

yorduk_ .• Bu itibarla merkez filomuz : .................. ~ ................... .: 
(•) Baıtarda donanmanın en bü· düşmana bizden daha evvel yaklaş- Maarif vekAleti teftiş heyeti reisi Ce

yiilr, en kanretli gemisidir ••• Kaptan mıf, Don Juan ve Meyzin oğlu ara· vat Dursun oğlu Ankarnya, Ho11anda-
b d d b 1 urdu d ..__ _ nın Kahire ticaret ataşesi Vıllıe1m Peter 

pasa 8$lar a !\ u un ••• sın a top ve a.ucıun dueilOStJ ba§la- A k n 1 -L-~ ticaret ta 
(•~) S ı1 • n araya, co onya :ıeı:Kn:!'u a -

onra K mc Ali nammı alan mıştı... şesl Tedeosis Sumansky İstanbula git. 

- JJl!k..t Ôl 
1 

' • T wescwww., . . . .. 

ağır ceza mahkemesinde meşhut suçlar Jarak. mahalle mümessilinin ihbarı U1.e- Ba yolda kurulan tuzalclara dür 
kanununa tevfikan rüyet olwıarak ka- rine Hasanı karakola celbediyorlar. mek istemiyenlere karşı da hiddet ve 
ran vuil~ir. ı Hasan, bu hldiseden dolayı mahalle ~iddet göstermektir. 

Suclu Hasan oğlu Hasan, yaşının kil- mümessili B. Ahmet Ziyaya kin bcsle-
çüklüğünden istifade ederek 16 sene meğe başlıyor. Almanya ve ltalyanin tccavüı 
ağır hapis cezasına mahkfun olmuştur. Hiidise günil mahalle mümeS:'>ili bay emelleri beslediğine dair deliller ara-

Mahkernede dinlenen şah.itlerin ifade- Ahmet Ziya, diğer arkadaşlariyle bir· mağa lüzum yoktur. Bir sene evve
leri ve bizzat katiJin verdiği ifade Mdi- illete yeni yapılmakta olan bir umumi tine kadar barış severlikten bahse
!"eyi tamamen aydınlatmı.ş bulunmakta- çeşmeyi tetkike gidiyor. Gidenler ara- d T talite 1 b ·· ·· t · k-
ılır. llldise şöyle cereyan etmiştir : aında Basanın bulunuşu B. Ahmet Zi-

1
.endc do 1~ ebr, : gosk erıf te. 

B aka Hasa te · d turan vanın nazan dikkatini celbederek arka- ın e oura u yı ter etmır ozy nın n pesın e o J 1e h ah !J __ • ~L 
suç]u Hasan oğlu Hasan sabıkalıdır. Bir daşlanna : r ve ayat s asım ucn aürm~ 
defasında bir sene hapse mahkUm edil- -: Hasan bura~a ne:. arıyor? ıuretile gizli emellerini açığa VUf" 
mit. bir defa da iiç ay hapi.!lıanede yat- Dıyor. F~kat ~ır muddet sonra Ha- muılar, fiili hareketlere geçmi§lerdir· 
_,_. Bu 'tiL---'la . . tanıdıl!t. san tegayyüp ediyor. Boeyaka yolunda Am bal ., ha .. 1 edil b" 
.. ~.ır. ı uar ceza evmın ,.. ı '--tı ilmess·l· . bekl' H B ma zor ıgın te mmu e ı-bir ~~ı.. t 

1
maıw em ı ını · ıyen asan, . . . . 

~uıs ır. Ahmet Ziyanın geçtiği sırada üzerine lır hır haddı vardır. Onu a§lnca zor-
.!ıcazya~ son zamanlarda bazı hır-ı ııtılarak hazırladığı bıçağını kamına sap- halara hadlerini bildirmek icap eder. 

s vak alan oluyor. Sabıkah olan Ha- lıyor. İkinci bir darbeyle onu baldırın- Kendilerini ne için müdafaaya ha-
san da sık sık karakola celbedilerek bu dan yaralıyor ve kaçıyor. 1 1 d' k 1 kl L., 
Vak'alardan d la · ti ı y 1 ı f ··ım:ı.-..-ı- S 1 ah zır ıyor ar ıye ızgın ı a ne yapb~ o yı ıs cvap o unuyor. ara ı maa ese o "'il ... u.. uç u m - . . 

Hasan, karakola celbinin mahalle mil- kemede şahit olarak dinlenen polis ko- larmı bılmıyen bu adamlann anlıl"' 
messilinin istemesiyle yaptldığına zahip miserine hakaret ettiğinden aynca bu ması lazım hakikatler vardır. 
oluyor. l sueundan dolayı hakkında zabtt varaka- Her scydcn evvel bilinmesi lhuıl"' 

Nihayet en son olarak Hamdi adında sı tutulmuştur. dır ki Türkün, hayat ve istiklal m~-

ADLiTEJfİH 
YAZTATILt 

A.IKERL.tK 
PARA CEZALARI 

Adliyenin yaz tatili 20 temmuz tari- Askerlik meclisi veya idare heyet-
hinde başlıyarak 5 eylille kadar devam ]eri tarafından hükmolunan askerlik pa
cdecektir. Bu sene hangi mahkemelerin ra cezalarını vermiyenler hakkında tah
nöhetçi kalacağı henüz belli değildir. sili emval kanunu hükümlerine göre ta-
Adli e k'l ı· h .. b ih ti b'ldir · ~ .ve a e ı enuz u c e ı - kibat yapılacaktır. Haklarında para ce-
memıştir. -*- zası hükmolunup ta askerlikten ihraç 

AYDINLILAR 
GELMİYOR 

edilen şahıslar hakkmda para cezası 
mahkumiyetleri yerine getirilmiyecek
tir. Para cezalarını verecek vaziyette bu

Aydın futbol şampiyonunun yannki , lunmıyanlar Amme hizmetlerinde çal!J
oazar gUnU Alsancak stadında Ü çok ta- bnlmıyacaklan gibi, cezalan hapse de 
kımiy]e bir karşılaşma yapması mukar- tahvil ı kt Cezal "'-'--'l 

eli A d 1 cul d '----lan o unmıyaca ır. an UUl3l rer . y m ı oyun ar an ucu.ı na . , .. . 
izin alınamadığı i · bu maç tehir edil- olunanuyanlar ıçın mururu zamanı mil-
miştir. çın teakip terk.ini cihetine gidilecektir. 

Bugünden itibaren 

Caz ve Klasik Müzik 
lzmirin emsalsiz gurubunu modern bir bahçenin yeşiDikleri arasında 

aqrdmek w enfes merelerle IMalu içkiler içmek içiD Je&ine 7erdir. 

zuunda münakaşaya bile tahammÜ" 
lü voktur. Üzerinde yaşadığımız toP" 
rakların her karışı Türk kanile yuğu
rulmuftur. Bu mukaddes topraklar" 
da gözü olanlann gözlerini çıkarma" 
~a hazınz. Bu husustaki kudret .,,e 
kuvvetimizi Avrupa bir çok defalat 
tecrübe etmiştir. Yeniden talilerini 
denemek istiyeceklerin akıbetleri de 
evv~lkilerden farksız olacaktır. 

Tecavüz emelleri ~liyenlerin aıı
kması la7ım gelen diğer bir nokta 
Ti\rkiye Cümhuriyetinin kuru gürill"' 
tülere papuç bırakmıvacağı keyfiyt' 
tidir. Lüzumsuz matbuat yaygaralW" 
riJe umumi efkan zehirlemekte mA
na yoktur. Böyle lüzumsuz ve yersiı 
hareketler yarın mi11etler arasınd• 
veniden kurulması ınümkiin İş birli
~ine zarar vermekten ha§ka bir netİ" 
ce dC'l~'u·amAz ..• 

HAK.Ki OCAKOOLV -·-ise ltcqladıqım 
IJl'dfl'Jlfflf"'en uepgl 
ıttiifıelleflerl. .. 
Bir takvim yılı içinde işe başlayıp ti 

aynı yıl -icinde işini terkettiği halde ıı' 
işe ba~ladığını, ne de terkettiğini kası"°" 
nt müddet içinde bildirmiyen kaza~ 
vergisi mükelleflerinin bu faaliyet mil 
detlerine aid vergilerine yüzde 15 



lC ! A ' Aa&.•~• ı 'f•l::~ 

Büyük Millet Meclisin.de 
Hatayda viliyet kurulm~sı kanunu 

alkışlar arasında kabul edildi 
B. Tayfur Sökmen bu münasebetle bir nutuk söyledi 

Ha tayda 
---·?:l-----

Şenllkler devam ediyor -·-Antakya, 7 (A.A) ....: Dün gece ordu-
muzun Hataya girişinin yıldönümü mü
nasebetiyle burada yapılan gece şenlik
leri ve fener alayı pek muhteşem olmuş
tur. Fener alayı Halkevi önünden hare
ket etmiş askeri mümessilliğimiz, fev
kalade mutnhhasbğımız önlerinde teza
hürat yaparak kış}a caddesinden geçmiş 
Dörtayak mevkilne gelerek oradan tek
rar Halkcvine dönmüştür. 

Gece şenliklerine pek kalabalık bir 
lialk )tltlesi iştirak etmiştir. Bütün şen
lik gece yarısından sonraya kadar ayni 
coşkunlukla devam etmiştir. 

Ankara 7 (AA) - B M. Meclisi bu betiyle söz alan Tayfur Sökmen (Antal- , hah içinde sevinç ve heyecanla Hatay -**·-
1\in Refet Carutezin başkanlığında top- ya) şu beyanatta bulunm~ur: bugünde bayram yapmaktadır. YUGOSLAV 
~arak nwıamesinde bulunan muhtelif Büyük Türk milletinin özü ve o bii- Sayın arkad~ların:ı; Sefiri itimatnamesini 
!t ~unları ve bu arada devlet denizyollan yük varlığın hakiki mümessili olan aziz Her Türk gibi Hataylı Türk kardeş- takdim etti 
mtıyacı için muhtelif tipte gemiler inşa arkadaşlarım; leriniz de bir gün gelip müstevlilerin Ankara, 7 (A.A) _ Yugoslavyanın 
tttirilrneıi vesair veaait, techizat, malze- Hatayın yirmi senelik milli mücadele zulmünden, esaretinden kurtulacağına f' . D S nk . b 

t ihini l fl f ı k · t Ç" k'. T" kl · tiklal h" yeni :Ankara se ırı r. ume ovıç u-
ıne alat ve edevat aı"pan"şı' ı"çın' J 2 mı'lyon ar şan a, şere e, za er e apıyan ınanmış ı. un u ur e ıs ve ur- . b' d Çank k'' kün. d 

anla b
. k · 1 dik · fh 1 d · b b gün saat on ır e aya os ere-

600 b' 
1 1

_ şmayı ır aç gün evve tas bu- rıyet me um arı aıma era er ve ya- İ af d ın iraya .11.adar gelecek yıllara ge- t B .. d H b' . d d (Alk 1 ) isicümhur nönü tar m an mutat me-
çic· hh yurmuş unuz. ugun e atayın ır vı- nın a ır. ış ar . . . . . . 

1 tca üdlerde bulunması hususunda l" t 1 k "d d'lm . . . d D' b'l' . ki 'stikln h" . rastinle kabul edılmış ve ıtimatnamesını ın.. '- aye o ara ı are e ı esını temm e e- ıye ı ırım , ı w ve urnyet . . 
unaulat vekaletine mezuniyet veren takdim lenuştir kan cek teşkilat kanununu tasdik buyurdu-

1 

meflıumu Türkle doğmuştur, TUrkle ya- ey . ·. . . k'" • 
un layıhaaile nüfus deneme yazım ka- nuz. Alınan tarihi kararlar dolayısiyle şıyacaktır. (Alkışlar). Kabul mer~ımınde harıcıye ve .cuweti 

ıaun Iayı}ıaaını, Türk ceza l:anununun 494 yüksek huzurunuza Hatayhların min- Bu büyük millet bütUn dünyaya bil- genel sekreterı Numan Menemencıoglu 
tlncu maddesinin değiştirilmesi, tapu ve net ve şükran hislerini arzetmek için yük dersler vermiŞtir. Eğer her hangi da hazır bulunmuştur. 
hdaatro umum müdürlüğünün adliye çıktım. Yaşayın var olun aziz arkadaş- bir millet hürriyet ve istiklfilini kaybet- -*-
~ekAletine rapb, köylerde açılan eğitmen Iarım. (Alkışlar.) mek bedbahtlığına uğrarsa Türkün şe- Komadan hudut 
lturılarının ve köy öğretmen okullannın Teşekkülü inmdan bugüne kadar tari- refli tarihini okusun. (Alkışlar). harid eclilen 
idaresi hakkındaki kanun layıhalarını hini zaferle mesud ve cihanşüm1'.il ka- işte aziz arkadaş1anm, bu inanış bu- Fransız gazetecisi 
lhü:zalcere ve kabul etmiıtir. rarlarla süsliyen Büyük Millet Meclisi günkü mesud neticenin doğuşudur. Paris, 7 (A.A) _ Romada bulunan 

B. M. Meclisi bugün kabul ettiği diğer ve onun muhterem azalarını saygı ile Arkadaşlar, Hatay hiç bir kuvvetin Franşız gazetecilerinden Robert Guyo-
hnunlarla da Tunçeli vilayetinin idaresi kutlularını. (Alkışlar). değiştirmeğe muktedir olamıyacağı ana nun fa§ist makamları tarafından mem-
haklc.ındaki kanun hükmünün 31 birinci Bu büyük varlık her zaman bahtiyar- vatan hudutlarının cenubunda vefakar leket haricine çıkarılması üzerine hari-
Unun 19 .. 2 tarih" ,_ d tı1 dır. Daima bahtiyar kalacaktır. sadık bir bekçidir. p ist t Fr "' ıne .11.a ar uza masına, ciye nezareti ar e o uran ve ansa-
Sürnerbank ıennayeıine 19 milyon 500 A~~z arka~aşlnrım; .. Aziz arkadaşlar; da gösterdiği faaliyet dolayısiyle birkaç 
hin lira ilavesine, belediyelerce yapıla- . ~utar:kenın acı ve karanlık gunle- Bu yüce meclisin bu mukaddes dava kerre ihtara maruz kalan bir İtalyan ga-
·-•- · •=mi'"- h kk d-•~· b h"k"ml . rının dogurduğu bazı zaruretlerle ayrıl- uğrunda her zaman ve her vesile ile d har . ıkanlm ~ ısu aa. a ın a..ı azı u u erı- . zetecisinin hu ut icıne Ç asını 
ilin d ... . . . . .. .. mış olan bır yurd parçasının tekrar ana göstermiş olduğu hassasiyet ve yüksek egııtinlmeaı vo yeruden bazı hukum- tan b 1.1 h T .. k'. k lb' de alaka karasında Hataylıların sonsuz dahiliye nezaretinden talep etmiştir. 
le ilA va a ab'anması er ur un a ın :ı-· ----
Hr ta aveıine ait kanun liyıhalarını, ve büyük bir sevinç ve heyecan doğur- şükranlarını tekrar arzederim. Sözleri-
. a yda vilayet kurulması ve burada ad- muştur. Hat.ayın aziz vatanımızın mu- me nihayet verirken bu milli davanın HUSUSİ mekteplerde 
li kanunlann tatbik tckline, ilim1ann in- kaddes sinesinden ne valot ve ne suretle yapıcısı Ebedi Şef Büyük Atatürkün sözlü imtihandan 
faz tarzına, askerlik işlerine ve lskende- ayrıldığını geçmiş olan yirmi senelik manevi huzurunda eğilirken bu mukad- kalan talebeler 
run limanının T oprakkalo • lskenderun acı ve bilançosu bu ve hldisatın ne gibi des davayı tahakkuk ettiren Milli Şef Maarif vekaleti imtihan talimatname
Lattının devlet demiryollan ve Jimanlan şartlar altında cereyan ettiğini anlata- kahraman Inönüne layezal şükran ve ~ine göre sözlü imtihanlara tabi tutula
ltletme umum mildUrlllğüne devrine ait rak değerli vaktinizi alacak değilim. tazimlerimi arzederim. Yine bu aziz da- cak talebeleri tesbit etmek üzere özel 
bnunlan alkıolar arasında tasvip eyle- Bunlar hepinizin çok yakından malfunu- vayı yılmaz bir azim ile takip eden sa- Türk orta mektep ve liselerinde ve bu 
lbittir. dur. yın B. Refik Saydam kabinesine ve yıl- talimatnameyi aynen tatbik etmeği ka· 

Mec:lia yann ... t 10 da toplanacakbr. Aziz arkadaşlar; maz Çelik Türk ordusuna da saygı ve bul eden diğer özel orta mektep ve Li-
Mazinin kara günlerinin biriktirdiği minnettarlıklarımı arzederim. selerde toplanan muallim meclislerine 

Ankara 7 (A.A) - Millet meclisinin 
bugUnktı toplantısında Hataya alt ka· 
nunların müzakere ve ~abulü münase-

korkunç bulutlar sıkıcı ve acı müz.'iç ka- Yaşasın ve · var olsun Türk milleti. ait zabıtlann tetkiki neticesinde bazı 
buslar büyüklerimizin bükülmez ve nur- Hatay mübarek olsun.. (Şiddetli ve sü- yanlış tatbikata tesadüf etmiştir. Vekl
lu elleriyle silindi, dağıldı. Ebedi bir sa· rekli alkışlar). l~ her hangi bir yanlışlığa ve Usulsüz

lüge meydan vermemek Uiere 'bazı nok
talan tasrihe lüzum görmüş ve m~ktep 
idarelerine bu hususta bir tamim gö~ 
dermiştir. Orta mektep ve lise imtihan 
talimatnamelerini tatbik eden husus! 
mekteplerin her sınıfında sözlü imtihan
lara girmelerine lüzum görülen talebe
lerin adlan, mektep numaralan, sınıf-

Perşembe ·toplantısında müzakeresi 
yapılan kanunlar ve verilen kararlar 

Ankara, 7 (A.A) - B. Millet Meclisi feribotlarla bunlara ait teçhizat ve her ler~de açılacak hususi fasıllara irat ve 1 ları, han~i ~er~lerin s~zlü im~a gi-
dUn saat 14 te Şemsettin Günaltayın türlü malzeme satın alınması, feribot tahsısat kaydolu~acaktır, Bu s_uretle s~-1 receklerı hır liste halınde tesbıt oluna
baş~ğında. ~planmı.ştır.. . j yan~şma ~atak~an, dalgakı:an, .m.eb~i fodilecck meb~lı~ 19~9 senes~den ıtı- rak muallim meclislerinin bu husustaki 

Vergilerde ıtiraz ve temyız usullenne vesaır tesısat, ınşaat, ameliyat, istımlak haren on sene ıçmde ıtfası şartıyle sene- kararlarına eklenecek ve alt tarafları da 
'Ve mercilerine ve vergi ihbarnameleri- 1 ve bunlara mUteferri sair levazım ve hiz- lik itfa mikdarlan ve faizleri umu. mi muallım' ler taraf d · za1an caktır .,.. b ' .. 1 k .. _t..-'" ttan . d"- ın an un a .. 
aıın te liğ suretine dair kanun layihası metler için 4.300.000 liraya kadar gele- muvazeneye rnnaca ~ısa 0 

--- H fta h d .. zı·· . . 
go··~ı .. ulmn., b l" ih .. · d .. . . ahh .. 1 . . "ecel,tir er sını er ersten so u ımtihanı-

~ ~ ~ u u.y a uzerm e muza- cek yıllnra geçıcı ta ut ere gırışnıe- •· ' · lrer~ açılmış, fakat nihayet maddelere ğe münakalfıt vekili mezundur. B. M~llet ~~clisi .bugünk~. ~oplan~~- na ~almaksız.ı~ g~çecek talebe için de 
l~!erek heyeti umumiye.si muvakkat Bu taahhüdatın 1.800.000 lirası 3525 sında yıne mustac:livet usulu ılc mu- aynı suretle b.ır liste yapılacaktır... Bu 
encumenin teklif ettiği şekilde kabul sa ılı kanunla tasdik edilen anlaşma zakere ederek hfıkıml~r kanununun ha- zabıtların birer sureti üç gün içinde 
olunmuşt~. . . m~cibince açılan krediden, 2.500.000 Ji- zı mad~el.eri~ değişti:en 3051 sa~ ka- Kültür direktörlükleri vasıtasiyle Maa
li ~unu milteakıp Ankara Orman çift- rası da 3628 sayılı kanunun beşinci mad- nunun ıkıncı maddesınde yazılı hır ve rif vekaletine gönderilec ktir 
~ındeki bira fabrikası ile tesisat ve desi mucibince çıkarılacak bonolar ha- iki numaralı cetveller yerine bu kanu- e · 

llıüştemilAtının ve arpa silosunun inhi- sılfitından temin olunacaktır. na bağlı bir ve iki sayılı cetvellerin ika- Mecb ..... h.- tini 
llU-lar umum müdürlilğüne devri hak- B l D l t Demiryollan ve me edildiğine dair kanun lfiy1hasını, ha- Url azme 
lundaki kanun lAyihası görüşülmüştür.. li u tara ?~ t ev e umum müdürlüğü zineye ait ecrimisillerin affı hakkıncJ:ı yapanıyan talebeler 

Refik İnce söz alarak bu devir do- b~tanlar! dış e ml eak hususi bir fasla irat kanun liiyihasmı, İstanbul üniversitesı- Vck5.letler hesabına tahsil edip te 
)a,, .... 

1 
u çe erın e açı ac n'n .. . . al ına 

.. 1~~Y e bazı endişelerini izhar ederek ve tahsisat olarak kayıt ve sarfoluna- ı muvazeneı umurnıyeye ınmas mecburi hizmetini yapmıyan talebe 
;:;8~Iaı:ndan ta~ ~ci . c~aplar caktır. dair ~lan 246~ sayılı kanunun bazı mad: aleyhine açılan davaların takibine baş-

Öz 
ınış, Zıraat encumenı reısı y~ S ... d rf dilıniyen mebaliğ delerınde tadilat yapılması hakkındaki !andıktan b tal b . .. ti 

ey tatminkAr cevap vermiş, Ziraat ve- ~~esı ıçın ~ sa ~. .. aki kanun layihasını, Ordu subaylar heye- .. . sonra u e enın muracaa 
ltiıı Muhlis Erkm il Gümrük' •. İn- aynı ıse sarfedılmek uzere mute p se- tine mahsus 863 lı . kan unun uzerıne yeniden mecburi hizmetini gör-

en e ve 1 d dil ktir B uretle sar- sayı vergı un .. 
hisarlar vekili Raif Karadeniz beyanat- ne ~re evre ~ · u s. . . _ sekizinci maddesinin tadiline dair ka- mek uzere bir vazifeye tayin edildiği ve 
ta bulunmuş, heyeti umumiyenin bu be- !edilecek meba~? 193~ senesındı:n l ıtiba nun layihasını, teşviki sanayi kanununa mecburi hizmetini ifaya başladığı mül~
l'anatı tasvip etmesi UZerine maddelere ı·en. ~n sen~ ıçmde ıtfafsı ·zışaı:uy; ~e; müzeyyel 2261 sayılı kanunun üçüncü bazasiyle takipten vaz geçildiği anlaşıl-
ıeçilerek b r ih da kabul dil- nelik ıtfa rnikdarları ve aı erı ev~ maddesiyle 3537 sayılı kanunun birinci mıştır 
iniştir u ay a aynen e Demiryolları bütçelerine konacak tahsı- maddesinin son fıkrasının ilgası hakkın- B · . . . 

b • ttan .. d ktir d k' k ı u vazıyetı tetkik eden Maliye veH 
oundan sonra Devlet Demiryollann- sa o enece . a ı an un ayihasını, . tiyatro ve sine- !eti • . . . • -

da tnuharrik ve müteharrik edevat mü- Devlet Demiryolları ve işlet:ne um~ malarla konserlerden devlet ve beledi- .. • mecburı hizmetını yapmak üzere 
ha:v~ası için gelecek senelere geçici ta- müdil~lü~e muktezi muJ;ı.arrık ve ~~- yelerce ~lıruna~a o~an damga~ tayya:e ışın mahkemeye intikalinden sonra mil
ahhUde gir~ilmesi ve Haydarpaşa _ Sir- teharrik alnt ve edevat mubayaası ıçın ve b~lediye resımlenyle Darülaceze bıs· racaat eden talebeden geri kalan hizmet 
~eci arasında feribot tesisi ve işletilrrlc- 8.650.000 liraya kadar gelece~ yıllara sesinın mikdarına ve sureti istifasına da- müddetini mensup oldu<iu vekfılet e _ 
sı hakkındaki kanun layihası alaka<ler geçici taahhütlere girişmeğe munakalat 

1 

iı' kanun layihasını, umumi nüfus sayı- rinde ifa edeceğ· . ak . takdird m 
encümenin talebi Uzerine müstaceliyet vekili mezundur. mı hakkındaki kanun layihasını ve Ye- pılan masrafı z mı ve .

5

~ • • e .ya-
Usulü ile müzakere ve kabul olunmuş- Bu taahhüdatın karşılığı 3525 sayılı dek subay ve askert memurlar hakkın- ted· d V• am ve faızı ile bırlikte 
tur. kanunla tasdik edilen anlaşma muci- daki 1076 sayılı kanunun 3, 9 ve on ye- ıye e ecegıne dair bir taahhütname 

Bu kanunun hükümlerİ!le göre Hay· bince açılan krediden ten_ıin olunac~ ve din~i maddelerinin ta~e dair kanun ve ayrıca bir de kefaletname alınmasını 
~şa ile Sirkeci arasında işletilecek bu paralar Devlet Demıryollan butçe- layihasını kabul eylemıştir. v~ ~undan sonra davanın terki cihetine 

gıdilmesini kararla~tırmıştır.V ekalct bu 

4LMANYADAN 
~çmek lstemiyenler 

d 
&rşova, 7 (A.A) - Havas ajansın

an. 

YAKALANAN 
KAÇAKÇILAR... 
Ankara, 7 (A.A) - Geçen bir hafta 

içinde gümrük muhafaza teşkilatı, Su
Almanyadan geçmemeği tercih eden .riye hududunda : 56 kaçakçı, 876 kilo 

l'olcular · · b" d · ·b 1 ·ı b' ·1~t.. 16 · do v ıçın ır temmuz an ıtı aren ı gümrük c5yası ı c ır sı '"'• mermı, 
gu ve batı Avrup31an arasında bey-ı 38 altın 71 Türk lirası ile 53 kaçakçı 

~~ınilel bir tren ihdas edilmiştir.. Bu hayvanı: İran hududunda : 92 kilo güm
Lo n Budapeşteden, Zagrep, Milano ve rük eşyası ile iki kaçakçı hayvanı ele 
.Br~a gitmektedir. Lozandan Faris, geçirmiştir. 
ll el ve Londra için muntazam eks-

resler ınevcuttur. 

BEYANAT HARPTE 
-*-

tsvtCRE 
Bitaralhğı tamdır 
Bern, 7 (A.A) - Federal konsey bu· 

gün hariciye nazınnın beynelmilel vazi· 
yet ve bilhassa İsviçrenin bitaraflığına 
temas eden beynelmilel müzakereler 
hakkındaki beyanatını dinlemiştir. 

Nazır ezcümle demiştir ki ; 
- İsviçrenin bitaraflığı tamdır. Ve hiç 

bir halel kabul etmez. Buna binaen her 
hangi bir teşebbüste bulunmak için se
bep yoktur. 

-*-rEHiR EDtı.Di SU :iHTttACI 
slya:dra, 7 (A.A) - Röyter ajansının Varşova, 7 (A.A) - Varşova mühen- K R A L 
hakkı rnuharriri Çemberlaynın Danzig disleri Pasif mi.idafaa tedbirleri çerçive- BEKLİN ELCİSİNİ 
«:ağı ı:daki bugün parlamentoda yapa- sine dahil olarak harp halinde Varşova- KABUL ETTİ .. 
icabı Yanatın bazı parlamento usulleri ya Filitre ve borularla gelen su tesisa- Londra, 8 (A.A) - Kral bu sabah İn-

olarak pazartesiye bırakıldığını tının yerine kaim olmak üzere kuyular gilterenin Berlin büyük elçi~ Hender-
l • IODU kabul etailŞtir. 

kararını Başveklllct yolu ile bütün dai
relere bildirmiştir. 

BUGÜN 2 filim birden 
3.30 - 6.'15 - 10 seanslarında 

NİCEVO 
IARRY BAUR--M. CHANTAl 
2 - 5.15 - 8.30 se:ın.c;lannda 
EKMEKÇi KABIN 

(La Portcuse du Pain) 
GERMAİNE DERl\IOZ - l\10-
NA GOYA - FERN~~EL 

"<avier De l\fontcpinin şaheser· 
FİATLER : 20, 25, 30, talebe 

salon : 10 kuruştur .. 

SON HABER 

Suriye kabinesi dün 
istif asını verdi 

Suriye Cümhurreisi de istifa 
etmek istedi ise de sonra vazgeçti 
ı:arls 7 (ö.R) - Suriyeden bildiriliyor: Siyasi partiler arasınıb çlkan bazı 

ihtilMl~rd~ dola~ı bugün Suriye kabinesi istifa etmiştir. Esasen bir kaç ay
d~ben n:ı~tem~diy~ ve fakat uzun slirıniyen buhranlar olmuştu. Suriye 
cümhurreısı yenı kabıneyi teşkil edecek zat hakkında temaslarda bulunmak
tadır. ö~le~~ doğnı bilcii;ilen ~ir habere göre birdenbire cümhurreisi karşı· 
laşt~ğı gilçlukler dolayısıyle cilmhur riyasetinden çekilmek arzusunu izhat 
e~~ de. ~rans~ın ısrarı iJe bu fikrinden vazgeçmiştir. Suriyenin iki bü· 
yuk partisı bugünlerde umumi kongrelerini akdederek mandater devlete 
karşı vaziyetlerini tesbit edecektir. 

Tirol Alnıanları 
Bu yer değiştirmenin kendi arzuları 

ile yapıldığından şüphe ediliyor 
Londra 7 ( ö.R) - T ayınis gazetesi bu sabah Tirolda yapılan Al

manların yer değiştirme tecrübesinden bahsetmekte ve şöyle demek· 
tedir: 

Hitler, Tiroldaki meseleyi küçük görmek ve bu işle Almanyanın · 
büyük alakası olmadığını ve Tiroldaki Almanların Alman topraklanna 
nakli keyfiyetinin sadece tabii bir hadise olduğunu herkese inandırmak 
istiyor. Fakat biz, bunun böyle olmadığına eminiz. Şimdiye kadar 
ltalyada birbirini takip eden hükümetler Tiroldaki bu Almanlann ta
biiyyetlerini unutturmak için her türlü çareye ba~ vurmuşlardı. 

Bu mütalaada bulunan T aymis gazetesi Tiroldaki Almanların ken
di arzuları ile Alınan topraklarına geçmek istiyeceklerinden fÜphe 
etmektedir. 

Mısır Hariciye nazırı Belgradda 
hararetle karşılandı 

Belgrad 7 (A.A) - Mısır hariciye nazın Yahya Paşa bugün saat 
9,30 da Belgrada gelecek ve saat 10,30 da başvekil Svetkoviç tarafın· 
.dan kabul olunacaktır. Saat 13,30 da hariciye nazın Markoviç muh
terem misafirin §erefine bir öğle yemeği verecektir. Misafir nazır saat 
17 de meçhul asker abidesine bir çelenk koyacaktır. Saat 21 de Yahya 
paşa Markoviç tarafından kraliyet muhafız kıtası zabitanı mahfelinde 
ıerefine verilecek olan bir ziyafette hazır bulunacaktır. 

Belgrad 7 ( ö.R) - Mısır hariciye nazın Yahya paşa bugün buraya 
gelmiı ve istasyonda hariciye nazırı Markoviçle devlet ricali tarafın
dan hararetle karşılanmııtır. 

Sofya 7 (A.A) - Bulgar ajansı bildiriyor: 
Mısır hariciye ~n:ı Abdülfettah Yahya paşa ve maiyyetindeki ze

vat dün akpm BClgiada hardtct etplİ§ier ve :isbuİyonda halın mümes
aillerile hükijmet azası. lor ~iplomatik ve yüksek memurlar tarafın· 
dan aelamlanmışlardır. 

Yahya pa§a hareketinden evvel matbuata verdiği beyanatta Sofya
daki görüşmelerinin iki memleket arasındaki iktısadi münasebat ve 
mübadelelerin gittikçe inkişaf edeceği hakkındaki kanaatini takviye 
eylemiı olduğ-unu bildirmiştir. 

ltalyan Filosu 
Orta Akdenizde manevra yapacak 

Roma 7 (A.A) - İtalyan donanmasının iki filosunun iştirakile 20 
ile 30 temmuz arasında orta Akdenizde büyük manevralar yapılacak
tır. 

48 saat sürecek olan bu manevralara bir kaç denizaltı filotillası ile 
bir çok deniz tayyareleri ve bindirilmiş tayyareler iştirak edecektir. 

Amerika iyanı 
Harp. ilanının reyi ame müracaat 

teklifi reddedildi 
Vaıington 7 (ö.R) - Ayan meclisinin hukuk encümeni Ameri

kayı deniz aşırı muhasemata sürükleyecek bir harp ilanına karar veril
meden evvel reyiama müracaat edilmesine dair yapılan teklifi 5 reye 
karşı 9 reyle reddetmiştir. 

Vaıington 7 (A.A) - Yakında japonyadan Amerikaya yapılan 
ithalattan munzam bir gümrük resmi alınması düşünülmektedir. Bu 
mesele bir kaç baftadanbcri hazine eksperleri tarafından tetkik edil
mektedir. 

Çinliler gece baskının
da 3 tayyare düşürdü 
Cungking 7 (A.A) - Japon tayyareleri ikinci defa olarak Cung

king üzerine gece baskını yapmışlardır. ilk tehlike işareti gece yarısı 
verilmiştir. 50 kadar tayyare 15 şer dakika fasıla ile beş grup halinde 
şehrin üzerinden uçmuşlardır. Tehlike sonu işareti saat 3 de verilmiş
tir. Hasaratı henüz tahmin imkansızdır. 

Dördüncü grubun şehir üzerine muvasalatında faaliyete geçen Çin 
hava toplarının üç tayyare düşürdüğü bildirilmektedir. 

Fransız mıntakasında Fransız -
Japon askeri karşılıklı cephe aldı 

~~-------~--~-~ 
Şanghay 7 (A.A) - Domei ajansı bildiriyor: 
Hankeudaki Fransız imtiyaz bölgesi hududunda Fransız. makamları 

ikinci yılını tesit etmek istiyen bir alaYiln geçmesine mani olmuşlardır. 
1 ?O ~adar Fransız deniz askeri karaya çıkmış ve mitralyözleri ateş va
zıyetıne koymuştur. 

Hadise ancak Fransız ve Japon askeri makamları arasında müzake
relerden sonra halledilmiş ise de japon askerleri Fransız bölgesinin 
karıııında harp vaziyetinde yer almı,lardır. 
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ç yüz aene evvelki Bohemya Kralı -
çocuklarına nasihat ediyor 

_,,_ 

KON YADA 
Yeni inşaat hararetle 
devam ediyor .. R.. ·················· .................. uya ................. . 

············ Tabı.rler·ı 
Gece ID. ~ ~~!! ~ "~-~ 
--tr- Yüksek iklime •••••••••••• 

Sakın karı sözü 
dinlemeyin 

Konya (Hususi) - Bu yıl inpat mev
simi Konyada hararetle devam etmekte
dir. Boş arsalarda, harap evlerin yerin-

•••••••••••• -·····-
de yeni ve güzel yapılar yükselmekte- AKHİSAR : HUL'OSI 
dir. Yeni binalar, beton, taş ve tuğla 

8 ü yük misafirimiz 
şerefine Ticaret Odası 

bir ziyafet verdi 
olarak yapılmaktadır, yeni yapılan §e- Çok sık, korkulu rüya görmeniz has- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
birde geniş mikyasta ticari ve iktısacll talıktan falan değil, midenizin dolu veya ordu evinden ç~lar ve orada topla-

gidersiniz ••• 
-~-

YAZAN: Dr. G. A. 

r Ah çocuklarım! Siz sakın benim 
Sll>l Japmayml. 

IOm söyliyordu bunları? Bir kral. 
8vet. otuz J8illldan biru fazla bir 

tam. O gün artık kral değildi ama, on
bir kaç sene evvel. yani 1619 sene

de kraldı. Bohemya kralı Il inci Fred-
dk. 

Bun1an, çoculdarmm bUyUğtl olan 
~Qne .ayllyordu. ,Şarl Lui, Elhabet 
llupert ve Moris. Bunları menfada söy
llyordu: Bollandada. Amhem şatosun
a 

Devam etil: 
- Siz sakın ban• benzemeyin, Muhte
ds Glmayın ve hele kanlarınızm sözünü, 
blç &nlemeyin! 

' Babalannm böyle filozof gibi konUJ
maa çocukların hiç alakasını çekmemiş
ti. 
' - Baba. ne olur bize bir hikAye anb ·~ana! diye onun söz.ünü kestiler. 

' ~ Başlıyorum işte. 
_\Tası! bir hikaye? 
O zaı lan çocuklar sevinçlerintlcn bi

rer ~ığlık: attılar, babalarına daha faz.la 
~kuldular. O da okuyacağınız şu fect, 
fnkat maalesef doğru hikftyeyi anlattı: 

- Çekler, yeni imparator Il inci Fer
tii.nanda isyan ettikleri zaman ben altı 
senelik evli idim. Pragda saraydakilerin 
pençereden dışarı atılması hAdisesinden 
1;0nra (•) Bohemya tahtı boş kalmıştı. 

Anneniz ne zamandanberi bir taç is.
tfyordu. Beni ille sen Çeklerin teklif et
ıiği bu tahta geç diye zorladı. Ben te
reddUd ettikçe kinayeli, sitemli şöyle 
seyleniyordu: 

- Madem başına taç giymekten kor
kuyorsun. ne diye tA Londraya kadar 
geldin de kral kızı aldın? Ben bir prens 
,.ofrasında pirzola yemektense, bir kral 
ııofrrunnda !Alına Ue ekmek yemeği ter-
clh ederim. 

Frederik. gülümsedi, sözünü kesen oğ
lunu onu paylayıp susturan kızını a}Tı, 
ayrı okşadı ve anlatmasına devam etti: 

- Rüyadan tamamile uyo.nıp kendime 
ııelince, karşımda mebuslan gördüm ... 
Yerlere kadar eğilip beni selamlıyorlardı, 

bir yanda da annem oturmuı hınçltıra 

bir hareket te doğurmuştur. bağırsaklarınızın iyi işlememesinden ve- nan halkımız tarafından heyecanla ve Yazın hava tebdili için deniz kenanna 
LİNİN TKiKLERt yahut yatnğınızın düzgiln olmmnasmdan hararetle alkışlanmışlardır. Halkuıuzın gidenler çok olmakla beraber. bir zaman• 

VA TE ' ... L...._ yac:tığınızın vaziyetinden ileri gelir. fevkalade heyecan ve samimi hissiyatla- danberi yük.ek bir iklime ııiderek orada 
Yeni valimiz B. Nizamcttin A~ Ölen babanızı görmeniz işlerinizin dü- nndan mareşalimiz beyanı memnuniyet 

nafıa müdürü ile birlikte kazalarda tet- zeleceğine, sıhhat ve selAmet bulacağı- eylemişler ve halka iltifatta bulunmuş- istirahat etmeii istiyenler de çoğalıyor. 
kik ve teftişlere bnşlamıştır. Yeni tet- ruza, hayırlı işlerle karşılaşacağınıza ve !ardır. Hele bşm kar üzerinde dailara brman-
kil<lerin bayındırlık bakımından şehri- ömrünüzün uzun olacağına delildir. Ordu evinden hareket eden Bi,iyük mak modası çıkbktan ıonra, kışın o ba-
mizin mühim ihtiyaçlarını karşılıyacağı m.isa.firimiz Güzelyalı istikametindeki bayiğitliği göıtermek kudretini kendil ... 
tahmin edilmektedir. KARŞIYAKA: İZZET ÇAllŞ deniz hava birliklerini teftiş buyurmu~ rinde bulamıyanlar, hi9 olmazsa pı 

tar ve hava alayı komutanlığı erk!nı ta-
hınçkıra ağlıyor, öte ttlrafta sizin anneniz MEMLEKET HASTANESİNDE Oyluklarının bir iple bağlı olduğunu rafından istikbal olunmuşlardır. mevsiminde dağlık yerlere giderek ora• 
yüzümü. gözümü öpüp duruyordu. Hastaneye muayene için gelen vatan- tüyada gören kimse blltün akrabasiyle Her an teftiş venneğe hazır bulunan lann güzel manzaralAnndan istifade et-

Bir iki ay sonra Praia büyük tantana daşların sayısı çok fazladır. Ayak ÜS- toplu olup onlarla bir ~ada yaşar. uyanık ve QOk çalışkan birliklerimiz melt istiyorlar. 
Ye debdebe ile girdim. Anneniz pürihti- tünde sıra beklemek. mecburiyetinde Mareşal tarafından teftiş buyurulmuş- O halde. cene hatırınızda bulunsun. 
•am. memnun. Ben de nllahi ldeta sar- kalan hasta vata.n~a"lar için 25 kanape KABATAŞTA : R Y. tur. Teftişi müteakip verilen ~azifeler . .:tL--L ildim de ilk ııünlerinde inaanı 
,, '-ıl muvaffakıyetle yapılmış ve aktif hava ~ ...._... 
boı gibi idim. Şenlik §enlik üstüne, ziya- yapılması kararlaşmıştır. Su değinncni, siyaseti gUzel reyi doğ- müdafaa tatbikleri çok mUkemmel ol- rahataız edebilir. Bir çokları, bele %aten 

fet ziyafet üstüne. ANKARA - KONYA YOLU ru. malı çok bir adamla tabJr olunur. muştur. ainirli olanlar. yiiluek iklime çıkınca ne--
Hele sen doğduğun zaman, Rupert, Ankara - Konya yolunun süratle hı.1'1- Değirmenin dönmesi yolculuğa ve bir Kahramanlar yurdunda gördükleri fca darlığına tutulurlar. Ba hal bir ka9 

öyle muhte§em bir düğün yapıldı kil za- sı kararlaşmı~ ve bu hususta al!kad.ar- rivayete göre de harbe' delalet ecler. yUk,sek vazife ~ çalışkanlık ~ ilin içinde geçebilir, fakat haylice denaa 
vallı ağabeyiniz Frederik Henri aağ ol- 1ara emirler verilmiştir. Keşif iŞne ya. f~halıktanalamtidatehassbflo~ Mare.şaliil - ettiii de olur. ı~ hava tebdiline gcz-

lo. d b 1 caktır KUDRET çıöm mu; va yın şere erme ver en ., . . . .... .. 
malıydı da anlatmalı idi aana. Ahali çıl- n a aş ana · İ öğle ziyafetinde hazır bulunmuşlardır. mek. ealenmek ıçm cıttigı halde ııunler-
cın tezahürat yapıyor ve ben kendimi AKSARAYDA TAP:İII ESERLE~ Eğer bekArsanız bir kadın size talip Mareşal ve refakatlerindeki Orgeneral- ce yerinden kımıldamak iatemiyecek ko-
öyle meııut hissediyordum ki 1 O anda ba- Aksaray bir çok tarihl eserleri sıne- olacak, eğer evli iseniz önünUzde bir ter, generaller, hava müsteşar ve mU- dar yorgunluk hisseder. Nefea darlığın-
na bu saadet ilanihaye devam edecek sinde saklamaktadır. Bunların arl'lSUlda yo1culuk gözUküyor. Sıkıntılı bir vazi- şaviri ve yUksek rütbeli zabitan hava dan başka nabız hızlanır, bazılan yÜrek-

·b · r d cümhuriyet okulu bahçesinde bulunan yelten feraha çıkmak mukadderdir. Ve- alayında kahraman havacılarımız tara-
gı ı ge ıyor u. . . . mezar taşları çok kıymetlidir. Bu mc- yahut yakında baba olacaksınız. Çünkü fından teşyi olunmuşlardır. terinde çarpıntı da duyarlar. Gece uyku-

F nkat, aradan hır eene geçmedı, ımp~- 1 dan ikisi Kar oğlu İb- muhtelif tabirlere göre tüfenk evlat, Dün gece Mareşal şerefine şehrimiz suzluk, uyuduktan sonra da sıçramalar 
rator Bohemyaya ordularını gönderdı. zarh' tnşbear~ k'"Iel • d aHman Mukb"l yolculuk ve izdivaç ile tevil edilir. Eli- ticaret ve sanayi odası tarafından Konak olur. Mide, hiç bir türlü rahatsızlığa it-

Kal ra ım yın ·o erın en acı 1 e · d b' k b' h ta ıkın k d · · d b" if t k 'd Hepsi Lutherci veya papacı olan ve - . v • • • ih . nız en ır aza veya ır a Ç a enız gazınosun a ır zay e eşı e tirak etmeden kalmak istemediği için. 
. . w . . b l' b .. t.. ve dıgen de Mukbılin oğlu olması tı- üzere iken tam uımanında vaki iyi bir edil-;~ ... 

vıncı oldugum ıçın ııaraz es ıyen u un • . Gen ,.,.,......... ka evvela büzülür, iştah kesilir. insan apğı-
•. . b . b'l 1 • mali bulunan Abdullaha aıttir.. e müdahale ile kurtulacaksınız. Ziyafette askert erkAndan baş. ~·- h ld d 
oteki pren~ler~e .. una marn ı .e. o ma bahçede Saka Türklerine ait olan ik.i li, belediye. reisi; vilayet ve bcledıye il~- dayken rahat rPhat hazmettiği a e, a• 
dılar. Hatta buyuk babanız lngılız kralı mezar ta5:ı daha vardır. Bu taşlardan KAIIRAl\IM'LAR : 1\1. G. ri gelenlerı, adlıye erkAnı, banka mu- ~a çıktığının ilk günlerinde hazmı gü<;-
bile mani olmadı. b" .• Sak: Tür. kl . • hük" um·· .1--ların- dürleri, gazeteciler hazır bulunmuşlar- leşİr, mideye ~işkinlik gelir, ağzından gaz 

ırısı a ermın w.u. d d ll ld d z· -r k' kad · · Bir gün ziyafet veriyordum. Birdenbi- Bazı rivayete göre rüya a e o u- ır. ıyil.let geç va ıte ar neşe ıçm- rıkarmıya başlar. Yüksek iklimin ilk za-
dan birinin oğluna aittir. v •• k ·nı·ğ d ı·ıd· 'yi d d ı · ti "" 

b . h - "it"' -d- • 'tt° B"f' gunu gorme zengı 1 e e 1 ır ve ı - e evam ev emış r. manlarda verdı'gı"' rahats12lık bayanlarda 
re ır arp guru usu ur ışı ıın. u un Bu bahçede üçüncü taşın üzerinde dir .. Bunun aksini de ileri süren muab- -·---t>----
saray halkı benimle beraber balkona koş- güneş ve haç sembolü vardır. üzerinde- birler vardır. F .., ) daha ziyadedir: Onlar yüksek iklime d~ 
tuk ne oluyor diye. Fakat, gördüğümüz ki yazı Arap harfleriyle yazılmıştır. Bu Ufak bir rahatsızlık veya imtizaçsız- uarın eg ence 'liz kenarında olduğundan daha geç alı· 
manzara karşısında bir şey yapamıyor- kıymetli eserlerin Niğde müzesine gön- lık gözüküyor. Fakat bu hal uzun sür- ,ırlar. Nefeş darlığından, çarpıntıdan baş-
duk. derileceği söylenmektedir. miyecek, eskisinden daha iyi olacaksı- p r o S!f a mı ka yürek arada sırada duruverir. 

imparator askerlerine Pragdan çık· Şimdi hapishane olarak kullanılan ruz. _ BAŞTARAFI ı lNCI SABİl' EDE _ Bir de yaşlıca olanlar ve hava tebdi-

mak için bana yirmi dört aaat müsaade Zinciriye medresesi tahliye edilmeli ve Gt)ZELYALI : SALAH YOGEZ Geçen senelerde olduğu gibi fuar tine gitmeden önce evde çokça kapanıp 
edin, dedim. Sekiz saat müsaade ettiler. tarihi kitabeler bur.ıda saklanmalıdır. maçlarına (B) muhtelitlerinin iştiraki- oturmıya alışmış olanlar. Onlar da yük-
Biz de her şeyimizi şehirde bırakarak ca- İncir ağacı, bUyük ve nüluzlu bir ne müsaade edilmiyecektir. Her mmta- oek iklime geç ve güç alı~ırlar. 
nımızı zor kurtardık. Anneniz de, do· ğu haberini de burada aldık. adanı demektir .. İncir ağacına çıkmanız ka en kuvvetli şekilleriyle bu maçlarda Bununla beraber, ilk günlerde gelen 

b b d f d böyle bir kimse ile yakında tanışacağı- temsil edilecektir. 
iurmasına bir ay kalmıı, gebe idi. Şimdi iz ura a men a a yaşıyoruz. ruza delildir. Tuızı muabbirlere göre de Ankara muhtelitinde pek yakından bu rahatsızlıklardan telaş etmeğe lüzum 

Afacan Moriı yine: Fakat, yakında vaziyet değişecek. lsveç incir ağacı insanın evi, maaşı ve rızkı- tanıdığımız Vahap ve Hamdi gibi oyun- yoktur. Bunlara bakarak dağ iklimfoin 
-O doğacak çocuk bendim değil mD kralı imparatoru mağlup etmeğc çalışı· dır.. cularm mevcudiyeti, turnovada Ankara· yaramıyacağına hükmedilemez. Rahat-

yor. Geçen ttne Münih alındığı zaman nın oynıyacağı geniş role bir işaret sa- !ıızlıklann hepsi sempatik sinirlerinin ci1-
şehirc onun sal:'; tarafınd" girdim. BOSTANLI : EMİNE yılabilir. veleridir. Onlar yeni iklime alışınca ra• 

Annem ise bana: 
- Prens olarak kal, başına derd al- diye atıldı. 

Hikayenin aıkasını dinlemek için sa· 
mn, daha eyi, diyordu. 

Hakikaten, Almanya imparatorunu in
tihap hakkı olan bir prens sıfab ile ya
pdıkça benim için hiç korku yoktu. 

Sonra annem daima tekrar ederdi: 
- Prenslik hakları Bohemyada orta

dan kaybolacak, diye. 
Kim inanır! Ben henüz gcnçüm. Ka

nm da bir yandan hiç tercddüd etme, 
kabul et diye yalvarıyordu. Birdenbire 
kendimi 6.dcta rüyada yaşıyor gibi his
settim. Etrafunda hiç bir şeyi gözüm gör
mlyord u. Kendime hakim olduğum za
man farkına vardım ki teklif edilen şeyi 
imzalamıştım. O zaman, imzamın üze-
rine göz yaşlarım aktı. . 

Burada eski Bohcmya kralının en kü
çilk oğlu: 

- Neye? dedi. Ben olsam ağlamaz
dun. Bilakis çok sevinirdim. 

- Aptal, .sen sus! Kesme babamın la
lnrdısını! 

hırsızlanan ağabeyleri ve ablası onu yine 

eus diye payladılar. 

T ekrnr Bohemya krnlı olmak istedi- h:ıtw:lıklar geçer, iklimin {~daları mey-
Sarmısak hi.iz.ün ve nğlamaktır. Fnkat. 

~im yok. Hayır. Fakat Heidclbcrge git- samusağı yediğiniz için mazarratı a~ 
mf"k istiyorum. olacaktır. Bnbalan: 

- Evet, dedi, sendin. Mor.is. O za

man yedi ya~ına basmak üzere olan ağa
beyiniz Frederik Henri hırçınlaşmış ağlı-

5'mdiye kadar a wzını açıp bir kelime 
ı;Öy)cmemiş olan, prensliğin varisi Ş:ırl EŞREFPAŞA : ŞAZİYE HASEL 
Lui: 

yordu. Siz: de ağlıyordunuz. Açlıktan, - Yakında mı, diye sordu: 
yorgunluktan. - Zannederim. Gideceğim ve her şey 

Almanyanın ıimalinde uzun bir yol- yoluna girecek, muhakkal' bu. Hikuyem 
culuk ettı'k Bereket versin Küstrin olan bu kadar yarın yola çıkıyorum. 
dayım vardı: Oranın valisi olan Naussa- Babalannın bu son cümlesi çocuklan 
ulu Moris. İşte en onun evinde dünyaya ?iraz müteessir etti, faknt onun ümit ve

geldin, Moris. Büyük dayın da isim ba- ·e-n sözlerini hatırlıyarak teselli buldu· 

ban oldu. tar. 
Sen doğduktan sonra tekrar yola çık· ......... Dir ny eonra Gustav Adolf. Lut-

tık. Heidelberge gitmek istiyordum. Git- 7 ende öldürüldü. Ayni zıunanda prensin 
tik. Fakat gitmemizle imparatorun bizi Arnhcmdeki ailesi acı bir haber daha 

ıebirden çıkarması bir oldu. Beni orduya aldı! 
aldı, bütün topraklarımı Bavyeralı Mak- F rederilc de ölmüştü: 
aimilycne verdi. lsveç kralı öliince eski Bohemya kra-

0 zaman F redcrikin büyük oğlu Ru- lının dJ bütün ümitleri suya düşmü~. has-

Rüyndq çıp1" ·lıl:: 'lllihııet ve zaruretle 
tabir o!unur. Üzeriniri örten kimse size 
bir iyilik yapacak ve para yardımı gö
receksiniz. 

ldris Muhtcli 

:········································· • • 
üva'"'"'lDIZI 

z 
Bildiriniz 

Bir riiya mütahassısı onlan size 
gazetemizin cıRÜYA• sütunund3 

: tabir edecektir .. 

• • 
· 1914 Ağustosunda1 cihan harbinin ila

nı <ırefesinde Alman İmparatoru ikinci 
Vilhelm. en samimi konuştuklanndo.n bi-
risine şöyle demişti: 

c:Harbi sürükliyen kanŞJklıklnra. inan· 

rnıyorum. Esasen ne Rusya, ne de Fransa 
harbe hazır değildir.> 

Bu sözleri §İmdi nnlatmıık, daha şim

diden tehlikenin 19 l 4 dekinden büyük 
olduğu faraziyesinin kabul etmektir. Fa

kat Alman propngandnaından bahsetmi
yelim. Bu propaganda F ranaa.ya kal'JI hiç 
bir taarruzda bulunamadığı için lngiltere
yi F rnnsadan aoğutmayı ümit ediyor. Bir 
zamanlar da, aksini yapıyordu. 

Hitlerin ilk hatırına gelen şey §udur: 
lngiltere ile Fransa sıkı bir şekilde müte
sanit; ne olursa olsun gene öyle knlncak· 

dnna cıknr. 
Yüksek iklime alışıldıI;ının ilk ve en 

mühim alameti yemeğe i tahın artması-

-:lır Insan yemeklerini istiye 1stiye ve ke
vifle yediğini hiı:scdince yeni iklime alış
•nış olduğuna hükmedebilir. Zaten · ta-

~un arkasından eski yorgunluk yerine, 
kuvvet gelir, uyku da düzelir. Yüksek ik
lim bir az serin olsa bile insan çabuk üşü
mediğini anlar. Bir taraftan terlemek de 

ualır. Nefes hala sık sık olur, nabız da 

~ene hızlı kalır, fakat insan bunlardan 
•ahatsızlık duymaz. Cildin çabuk karar

'llası yüksek iklimin iyi geldiğine mühim 

~lametlcrden b\ridir .•. 

pert: ta ( · ve ondan eonra pek az y~mış· 
(*) Tarihte cpençeredeıı atılma> va-

kası diye meşhur olan hadise 1618 sene- - O topraklan geri alm:ılı 1 diye hay- tı. öldüğü zaman daha otuz altı yaşında 
.J\ 

i. 
lnr... L'Auto 

Hava tebdili müddeti bitip de yüksek 
iklimckn inince tekrar bir takım rahn.ts1%

lıklar gelir. Bu sefer gene mide en önce 
bozulur: iştahsızlık, hazımsızlık gdir. 

Kimisi ishale tutulur, kimisi de inkıbaza. 
Hazımsızlık olunca zayıflamak da tabii

dir. insan beslenemeyince - sinirleri de 
bozulur. Yorgunluk, tnkatııizlik, fikre bir 
uyuşukluk gelir. Zaten sinirli olan bayan

lar yüksek iklimden indikten sonra aık 

sık ağlamağa tutulurlar. 

sin.de Pragda olmu§tur. Bohemya impa- kırdı. imparator olacak 0 Bavyeralı pa- idi. 
,.atoru Mathiıuın memlekette dini işlere pacı herifi öldürelim. Utanmaz herif!.. Frederikin, çocuklarına anlatbğı o hi· 
mii.dahale etmesine kızan protestanlar Kral sadece içini çekti ve en evdiği kayeye birisi devam edecek olsa. onun 
Pmg sarayına yürümüşler tıe biitfüı im- oğlu olan Ruperte cevap vermedi, devam ögut verici tarzını muhafaza ederek ~öyle 

Cevap istiyenler 
Rüynlannı (RÜYA) rümuzu ile 

">Osta kutusu (3Gl) ~dresinc bildir
dikleri takdirde kendilerine posta ile • 

ALMA • iSVİÇRE 
2'AKAS ANLAŞMASI 

parator ailesini sarayın pcnçerclerinden etti: diyebilir: 
d&§an atmt§lardır. Bu suretle otuz sene - Onı.nge'li Frederi!c Henri bize kar- c Kendinizden bııska kimseve güven- • mufassal cc\•np verilir. Bunun için: 

: -:öndcrilcrı mektubun içinde masraf: 

Bem, 7 (A.A} - Alınan - İsviçre te
diyatına ait takas anlaşmasını bir sene 
daha uzatan bir itiHH imzalanmıştır. Ye
ni itilaf ile İs"içreye yapılan tediyatın 
kifayetsizliği ve Alınan ithalfıtının azal
ması neticesinde klearing hesabatı.nda 
gittikçe artan açığın azaltılması istihdaf 
edilmektedir. 

Bunlar da, yükaek iklime nlı§mı~ olan 
vücudun eski iklime tekrar aluıması için 
geçireceği zamandaki rahatsızlık demek
tir. Zaten bir kaç gün istirahatten sonra E olarak yalnız 15 kuruşluk posta pu- E 

: lu konması kafidir.. : . . . . 
harbı ba§laml§ ve protestanla.ı-la. katolik- şı çok iyi davrandı. Bugün bulunduğu- meyin, knderinizi başkasının eline teslim 
[er arcısındaki bu harp sonradan bütün muz bu malikaneyi verdi. Bütün diğer etmeyin. lnsan hep fani. Dünkü muzaffer 
Avn.ıpaya yayılarak 1648 senesine kadar kardeşleriniz hep burada doğup, büyü- kral yarın bir d~man kurşunu ile c~n91z 
dctıam etmiştir. (Tercüme edenin notu) düler. ikisi öldü. A~abeyinizin boğuldu- bir vücut oluyor.> 
~~~~~~~~~~~~..:.:;~;.::...~~::.....~---~~--------------------~--~~----~~~~~--~~~~~~~~~~-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o rahatsızlıkların hepsi kaybolur. 
Faknt bazılarında yüksek iklimden in-

E - H dan çıkıp gitti. Aradan bir ıaat kadar §Undan bundan bir çolc suallerdaha sor- cektim. Her taraftan cariyek~~öleler dikten sonra yürekte çarpıntı olur, bag 

Z geçince sevgilim yine geldi, yükün kapı· duktan sonra huzurundan ayrıldım. koşuştular. Karıma telaşlı tel~lı ckar- dönmesi, göz kararmaları gelir. Bayılan-
aını açtı. Bana: Sevgilim ile teehhillümüz için hnlife de§im eize ne olduh diye soruyorlardı. lar da vardır ... Bazıları yüksek iklimde 

H R · d · · 1 · ·· K d b" 'k k d 1 k 1 hava tebdilinden dönüste nezle oluverir-- Artık hiç bir §eyden korkmayınız. nrunu eoıt en ızın a ın~. ertesı &:U- arım ora a ırı en a ın ara ız ara '" 
Elhamdülillah bütün tehlikeleri attık... nü bir kadı ve iki şahit önünde nikahımız beni göstererek cbu deli adamı yanımdan ler, ökeüreğe tutulurlar, bir az da ateı 
Ş. d' · · z··b'd h f d' · h k ld O · f l h t d y· k 1 d" b v d B w k l w gelir ... Kimis'ınin de hava tebdilinden ım ı sw :..u ı e anım e en ının uzu• ıyı ı. gece zıya et er azır an ı . ır- çı arınız > ıye agır ı. ayngı u agı-

HALK Hikayeleri -
-51 - runa çıkaracağım, ~izi kendisine çok met- mi gün sonra kendisine koca olarak tak- ma inanmıyacağım geliyordu. Sevgilime dönüşte idrarı azalır, kanda üre nisbeti 

d 1 artar... Bu alametlerden biri olunca bir 
hetmi~tim. Aman beni utandımıay:ınız, dim e i eceğim gün geldi. Sevgilimi sa- ebende ne gibi delilik. gördünüzh diye 

eıntıdnn kölenin beni kaldırıp götürmek
te olduğunu anladım. cAmmada büyük 

tehlike atlattık ha it diye düşünerek ge
nioçe nefes almağa başlamı§bm ki etraf
tan halife hazretleri 1 Sultan hazretleri 

geliyor» diye bir velvele koptu. Aynı za
manda da beni götüren kölenin koşmağa 
başladığını, sandığın göbek atar pibi sar
sılmasından anladım. Kendi kendime ey
vah işte nııl şimdi belanın daniskasına 

çattık. eledim karnımı ishal olacakrnı5Ull 
gibi bir snncı sardı Sıtmaya tutulmuş si· 
bi c!im kolum zangır zangır titredi. Der
ken halifenin kıza cbu anndıklar ne clir>> 
dediğini duyunca ezrailin önüme dikildi
ğini görür gibi oldum. Kız cbu sandıklar
da Zübide hanım fendimize nit elbiseler 

var efendim> diye cevap verdi. Halife 

csandıkları açta elbiseleri göreyim> de

di. Ben tıkalı bulunduğum yerde artık 
mııhvolJuiuma hüküm ettim. Kız ağlar 
gibi btr sesle sey emirUlmUminin ean
dılclaraa Zübide banım efendimize ait 

elbiselerden ba~ka bir ıey yoktur. Ken- dedi. önüme düşerek bana yol gösterdi. rayın hamamına götürdüler. O gün bana sordum bana ey deli. adam aanmsaklı hekim muayenesinden geçmek iyi olur. 
disi sandık.lan hiç açtırmumnmı emret· Bir çok geçidlerden geçtikten eonra çıkan tablada bu gimdi yemekte yediği- köfte yersin de elini yıkamadan nasıl Çünkü bu alametler yürekte ya akciğer
mişti> diye yalvardı. 1 folife «hayır, aan- geniş bir daireye geldik. Burada biribi- ı miz soğanlı aarunsaklı köfteden bir ta- bana sokulmağa cesaret edere.İn. Ben !erde yahut böbreklerde daha önceden 
dıklar nçılacaktır.> diye bağırdı. Aynı rinden daha güzel yirmi kadar cariye bak vardı. Ben sarımsaklı köfteyi çok seni bir terbiyeli adam sanıyordum, hal- mevcut ve yüksek iklimde uyumuş olan 

zamanda sandıkları önüne getirmeleri arasında Zübide hanım dendinin bir sevdiğim için ondan doya doya yem~. buki zannımda çok aldanmışım, dedi. bir hastalığın tekrar uyarunalc. istediğinı 
d . S dıkl h 1 k haber verirler. için kölelere emir ver ı. an nr ıı i- minder üzerine yaslanmış olarak oturdu- ve yedi ten sonra da elimi yıkamasını Oracıkta asılı duran bir kamçıyı alarak 

fenin gözü önünde çatır çutur açılmağrı ğunu çördük. Yedi defn yeri öptük ve unutarak ellerimi J<•alnız havluya !İlmek- beni bayılıncaya kadar kamçı ile döğ- Bu haber insanı sevindirecek bir ICY 

d w el olmamakla beraber, hava tebdilinin fay-
başladı. Derken sıra benim san ıga g - yanına vardık. Zübide hanım efendi otur- le iktifa etmiştim. Ak~am oldu, sarayın dü. Sanki bu kifayet etmiyormuş gibi ya-

B · · ki k dalarından sayılmalıdır. insanın kendini di. Ben hayota elveda ettim. enım san- marnı ı~rct etti. Ben oturunca bir çok renkli ren i andilleri yandı. hanende nındaki hizmetçilere cbunu mahkemeye 
k · il d 1 bilmesi, vücudunun zayıf taraf mı anla-dığa ilk çekici vurmuşlardı ki ızın sesı- swı er sor u. Ismimi, ecdadımın isim- kızlar ilahi erler şarkılar söyliyerek ge- götürünüz pis pis kokan elini cellô.d kes-

f d . 1 · • ·ı ı ı ması da büyük bir faydadır ... Zaten, ni yine duydum. Kız halifeye «e en ım erını, 1 eme,.~ o duğumu öğrenmek İ!5- linlik elbisesine büriinmüıı olan sevgilimi sin> diye bağırdı. Ben ağlıyordum: cEy 
d d . K d' · mademki o hastalıklar yüksek iklimde hazretleri bu sandığı açmayınız rica e e- te ı. en ısıne vermiş olduğum cevap- önüme getirdiler. Ba ından nşağı yere sevcilim bu kadar küçük bir kabahat için 

l d l uyumuşl::ırdı, o halde onları tedavisi do 
rim. Bilha"a bu sandıkta sırf knJınlarn ıır an memnun o muıtu. Bnna cbu kıza kndar kat kat inen tülleri birer birer kal- nasıl dimi kestirmcğe kıyacaksın}.> di-

d O b ~ ... rfettı'gwun· ız' emekler hoı- "'"tmedı'gı"'nı' d I d S ··ı ·ı · . .. .. d l d r.c_ d k' . l d h kolay olacılk demektir: Tekrar oraya ait bazı şt:vler var ır. nun iç.in u sıın- .... ~ ~· ırıyor ar ı. on tu sevgı urun yuzun en ye ya var ım. vra :ı ı carıyc er e ep 
dağı Zübide hnnım efendinin huz:un:nda görüyorum> dedi. Yani kızın beni iyi in- kalkınca sevğilim güzelliğinin ııaşaasiyle affedilmem için ricada bulundular. Niha- dönmek ... 

açtımanızı :rica ederim dedi. tihap ettiğini bana anlatmak istiyordu. seyredenleri hayretlere düııürdü. Nihayet yet sevgilimi elimi kesmekten vazgeçir- G. A. 

Cevaben halifenin sesi: ve cbu kızı biz kendi evlndımız gibi bü- seyirciler davetliler birer birer çekildiler. diler lakin sevgilim bu feragatine mukabil OLONYA YETİ 
- Sandıklan alıp götürünüz. yüttük, ve kendi evladımız gibi severiz, Sevgilim ile yalnıx knldık. Bu kadar talihe baş parmaklarımı keımeğe karar verdi. Vnrşova, 7 (A.A) _ İngiltereden ya-
Diye gürledi. Arbk k.urtulmu:ıtum. kendisini aize zevce olarak vereceğiz. onu gözlerim inanmıyordu. orada bulunanların hiç birisi sevgilime pılacak istikraz hakkındaki müzakcrelc-

Nihııyet bir odaya vardık. Benim sandı- üzmez ve hırpalamazsmız değil mi evll- Henüz onu kollarıma almamiştim ki sev- itiraz edecek. cesareti kendinde bulama- re memur Leh heyetinin reisi albay 
ğunı sevgilim açlL Sandıktan çıktım. SeT· dım > Düııününüzki bu hz size A1la1ım bir gilim hütUn aarayı çınlatan bir Eeryad sa- dılar. Sevgilim bir keslcin wıtura getirtti ! Adnm Koc yeni talimat almış ve müza
gilim beni geni~ bir yatak yüküne soktu emaneti olacak.br oilum. diye de ilhe 

1 
lıverdt Ben neye uğradığımı biJmiyerek ve orada hem iki ellerimin h~ do iki 

1 
kerelere devam etmek üzere Lon 

ve yükün kapsamı üzerime küitledi. Oda- etti. Ziibide lıanun efendi Lazretleri b 
d c .l.J ı u sayını -- " -



-. .. .. , ....... ""~ı · f-lI.:\. 

------- - -

[it KARiLi iMPARATOR 1 fu:A_~ı~· Y akup ve Evlatları 
••••••• 
1 • • . . 
• • . 

EV ....... ····· ............ -= 
• • . 
• . Kadın 1 

MODA ..... i BiZANS SARAYININ JÇ YÜZÜ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Diş fırçaları 

ve misvak 
PEYGAMBERLER 

. 
TAR/HiNDEN ı •••••••••••••••••• 

-257- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- 21 - Zarafet para 

Saray acemiler elinde .. 11 kişi olarak geldiler il~o~maz! -tr-
Ycı.ıa~: ECZACI KEM .. L K.AKTA.Ş 

Komplocular ilk defa ellerine geçirdikleri 
•arayı nasıl idare edeceklerini bilmiyorlardı 

Dit hıfmaıhhuını. af1za ve diflere id· Şimdi ise ikisini bırakıp aokuz kif i of arak Tuvaleti ltaulm edeeeJc 
nayı bize dm de emreder. Aizın n elit- h b • ·d ulak telekleri uygun 
lerin ijiyeni yakan umanlara kadar mı.- kara a erı vermeğe gı i yorlardı almak icap ede• 
vak denilen aiacın kıaa bir deynciine Bu sözler, ou kardefin üzerinde tesir - Şimdi ne yapacetız .. Bıbaın.ıza ne -t,r·-.,,....,,, .... 

~~bu kat'! cevabı üzerine geri 
tot hlcıd başka çare yoktu. im.para-

' etten kuduruyordu. 

-~ Şhndi Eftimyo.s olsa ldl Yahut 
~ •danııan Huistidi, Sebastiyano 
ıtllh ... ı~ 0lsala.rdı böyle ha1kin arasında 
tak-.avının maskara edilme!lne muhak-

t., tneydan vermezlerdi. 
)Qaa. et.. imparator sabık papas Eftim
liıxı baba yadiglrı eski dostlanru tes
bllir tltJiine flmdi çok pi.Jmandı. Kim 

0ıılar ne olınU§lardı.. Onlara ne 
~lardı_ Eftimyosun kinini bildiği 
tetıe b~ iki sadık adamın muhakkak su
ltanı 0~dUrülınUJ olduğuna inanıyordu. 
bek uki Sebastiyano, Hıristidi, Kocag&. 
~ Yengeç, kalabalık halk arasına 
de d·· ışlar imparatorun hacil bir hal
lardı~n~Unc şahid olmuşlar, ona a~-

hirltnParatorlçenln ö1üsll bu suretle ve 
~ Yer buluncaya kadar sarayda kaldı 

g .. lllhayet Nlkolaya tAbl bir mana.stıra 
0nı.uıdu. 

** 
l3' .b.:~ komplocuların zaferinden ve 

;;"'IQy~ edbarından bir kaç gilıı son
~ lla1ıcin akıntılan birbirlerine bağlı 
lç :lak on insan cesedini Marmara 

1 rına doğru silrUkliyordu. 

. Yilzlerı tanınmıyacak bir hale getiril
~ 01an bu cesedlerin deniz üzerinde 
g~ fetAket zenclri gibi kayıp gittiğini 
ıı 0l'enler komploculann ;kurbanları :ıan-
etuıer. 

il lialbuki onlar.. Kocagöbeğin meyha
~n bodrumuna atılmış ohın komplo

CUlardı. 
kocagöbeğin oğlu birdenbire patlak 

•eten ihtıı.alin aldığı şekli, S ::!bastiyano
~babasının, Yengecin ortadan kayb
~lduklarını g1SrUnce kendi başına bir 

- Ben, dedl E,,ldden burada ınuhafız dayanırdL Bu deyneiin lifli bünyesi ite yapmadı. Onlar daha ziyade _Mı~ır ha- diyeceğiz'!.. »~ Zarafet kadının hakkıdır. Hem hakkı. 
zabiti idim. Fakat bir iftira:ta uğradım. yarardı. Cacaia hıyar doirar ~bdi.bufıdey- ~~edıdarnn1~~,:~~•oorl~~~u bılmiyerek) bil~iyu d~Unme~e koyuldu4'.f.. Mo\iV- Htm de 1htivıcadır. Hil'! kimse ile, hiçbir 
Hapsedileceğimden korkarak kaçtım. 1 d x. 1 ~ ıunaA ,.WJ uu-w 

1 

l!' 
Buranm bUtlin idare ve teşifat usulleri- neii U%.UD amanna oarar ar: " • rças~ Yusufa : - Ben, dedi, •Öl verd.lın, Blnyamlnl kadmı cnodcn ıUıUno bu kadar düıldla· 
nl bilirim. gibi eert bir ıe.Y olurdu. ?ıycceiim ~ - Hll'SızhJı bunun yapbll muhak- :nwfua edecoltml dedi,. Ve onu mu- .Un?.• dife ayıplıyamaı. Yılnaz 0 kadg1, 

Yen
., muhaL- kumandanı olan Totara- o umanlar hemen herkeı dı~ fırçası yen- kak .. Dediler .. ÇUnkil alze evvelce do laf aza için de elimden seleni yaptım.. ali i l t·"' n d bU . . 1~ • ... k • söylemi ik Bunun bir kardeşi vardı.. Sabam benl affetmeyince ben de Mısır- 1 

li n ,,.P ~• maara ar • tçcttna _. 
sın yakın akrabasından ve komplocula- ne mı~a~ kullanırdı. Oeynegın .hrça as Adına .:~ derlerdi. Dağda kurt par- ia Blnyamlnle kahrım .. S~ gidin.: Ba· mamak ıartlyt •• CUnkU, •Utlcnmek ve g. 

rm ele ba~ılanndan Paşellos bu habere ını eskıdikço b~danır,. t~~ra.r m1.1Vak. ç~- çaladı .. İşte 0 Yuauf ta bunun gibl hır· lıanuıa ifl şnlatm .. Hem yine kurttan, rlf oJmak Pdec~ para ile ba.-rilan bir "1 
memnun oldu • la ile fırça halıne ıetırılırdı, naaıl ki eı- sızlık etmi~tl .. }lattA bunlann annelerin- '.t~ ve lnsandan Blnyamlne :ı:ıtrar delildir. Olrinmnlni bUen bir kJdııı u 

_ Senin adın ne? diye sordu. gara içildikçe kısalırsa misvak da eski· de de bu hal vardı. 1etlrml.ycceAlmlze ahdcttlk.. Halbuki para 1le do çok ,UXol 11.Yl bU' 
d·kçc kesile kesile kıaahrdı. Gel uman Yakubun evlAtlora, YUşUfun annesi· 8lnyam1n hınıı.ılık etti. Dedemizin oeri- - 8 n• ır. 

- Recyo... ~ d' f 
1 

k 
11 1 

ktı nln aldıiıı altın putu, Yuaufun halasının at kanunu ile ceza 16rdU. Buna kartı unun lı;ln o kadının uyıun ıiyinm ... 
_ Recyo.. bundan sonra sen benim gıt zaman lf ırça an u an1f 1 çı • ona isnat ettlğl sirkat sen1asuu •öyJe.. cllmizdon ne geUnll.. tini bdmeel lbımdır. 

muavinim olacaksın.. Burada vazifen mi.vak da tarihe kartJb. Di~ fırçalan bu· mek istemişlerdL Yakubun dijer doM ollu, Rovblll do Zarif olmak MiM ıUAI f>lr .. 
her şeyi e.skisi gibi ıanr- ... ~ektir. ı;ün muhtelif ad ve muhtelıf markalarla Maamafih Binyamlnl Mı.su-da bırab- Blnyamin glbl M~ bankarak Kenan ıuafia blf manto ıirmtld• kabd olan~ 

Işte bizim Recyo bu ._ __ >ile sarayda, her kese kendilerini tanıtmıfhT. cak olurlarsa bu sefer babalan Yakup- Ulnln yolunu tuttu!.ar. . 1 ,..,. deliJd1r, 
Sebastiyanonun kendisine ınUkMat ola- Her dit fırçan her kese gelmex, me- tan beddua alacaklannı da dilfUndUler. Yuauftan aonra Blnyamlnl ve llovblli CUAI 1 l mek ......... d 

k d 
•Y• erL y · · · b.. - y z1 d • fı 

1 
d.. - Biliyorsunuz ki, dediler, ihtiyar be- :le kaybetUlinl duyan Yakub\Ul kederi 111 n WIN ea _. 

ra va ettigı Y • engecm yenıu oy- se11 kü~~k ·~ . ıır a genlJ rça Gr o- bamız bUtUn ınuhabbetlnl buna ven:nf.1- ortık hudutauz nlm\lflu. naia kadar birbirine "71'11' eqlorle • 
lece almış oluyordu ••• . nemez. dı! etlen luu:ta olanlara sert fırça tir B yamaz. Onun yerine içl- Maamafih o bu bUyUk kederi içinde lcnmok demektir, 
M~~ gözlü kadının adı Evdokya Baı- ~elmu. Dit fırçalannı ağzınaza Ye mizacı· mi~de~~ istersen al .. Binyanıln {erl çoktan s&ımllf &Ö'ilerinden >'aflar Bir kadının aylkkablfl. çonbı. çante-

ane ıdi. Tarih onun Asyalı olduğunu da nıza göre .eçmek hakkı sizindir. Diş fır· zaif cılız V-' kuvvetsizdir, Bir ~ yara- akıtarak : ld' enim ku sfyd.ii lb' 
kaydeder. Imparatoru pek çabuk aşk c;alannw mutlaka yaş bir halde hava te- ~. Halbuki biz gUçlU kuvvetliyiz. İki - Tannın.- BUtUn evlltlanmı eblk· 

11

' e ·~-itti-- 'H .. pil b 
1 

l~ ~~ tuzağına düşüren bu haris kadın saray d b 
1 

d 
0 

lak kal sene size 1sıediğlnizdeıı AlA kölelik ede- siz olarak bana tekrar gijnneil naalp et. U>'l\lll ..-. meee lr ÇAJ • laaı;r ... 
cariyeleri Uzerinde tam bir i.stibjladla maeın a . u un urma~ız. ıs1i.k b'- riz. Diye yalvanyordu .. Yakubun bu due- •por fAPka. 1>lf 'POT .tbı..11\e b...-
lınkim olmağa ba~ladı. dıkça mık~~P yuvulan do ur, mutM. a ,_ .. ır Yusuf : ~~da-~ri evl Wlanna kavuşmak "9 hem dalb. ç&ç.kll. faatnl bir teT s11ertcı o b-

ilk im t 
• d d muhafaza ıçınde b un urunuz. üm~un _ Hayır Dedi, .suçlunun yerine ~ uıır ı~ n n nurunun yerine 191,.,..mt dına aarifdr d .. 91111g._.._ 

Daha gece para onçe o Mm a B b f ·• ı 1 lr ı n- ı..ıc..Je istemek ..tbl .... .._ bir dilek varda. _. -• 
1
--' h ~ Ev ite iki fvça kullanınu. ir gün ir ırça .SUZU almak lnsıv•u O ur. ~ ""'7 .. ~- B&•---' dar OIM. f Wr __ ._ 

bU.tUn cariye ~ uzuruna ça6 .ran - ki fı kull ak fı insafsıılık etmenL Ona : ~ ' - "' 
dokya g{lzel mari gözlerini onların Uzer- laöbür gkünköte . 

1 
r~yı.. ~- .. rça- Baktılar ld yalvarmakla bu if ohm- - Yusuf çoktan &dil.. Onun ...,W- Wr ..... ...._ "•' •• •ı.-ıa. lr.· 

terine dikerek: ~ ço uru 0 ::..· "'ll ~ ıJC>ıwıagı ~e- yacak, i§i 7.Mbahla daktlller. beti uasından eeneler seçti... IWl der- dl ... ,.,.. .aııllı W •lslılM pddp 
_Ben, dedi içinizden kendime husu-- mm eder. fırçanız bozulmaDllf olabilır, Efsane tarlhl diyor ki: dini unutamadm.. onı.u. .,,.,... at;rWlıc ... .., .. , 

al oda h.iznıetçw seçmek için hepinizin fakat siz bir fırçayı iki aydan fazla kul- Yakubun olu11an lc;lnde olan Bewbl1 Dedller- Yakup ~ ~ : uyacak w, .., ..... ebDell ikim .... 
ayn. ayrı hizmetlerinizi tcrUbe edece- lanmayum. ;ok kuvvetll ve dlY glbl bir adamdı. Ne v:a-:::~"!--yır. Diye '!enp nrdL. Yusuf iil. ek.emdir. 
w· • • • • b. -..aman bağıracak oluna onun nazmı q&llftlUL. Yqıyor .. 
gun. Bın~enal~yh ~ır~ ıl~ hep~. ırer, icdten derhal korkudan &ıU patlar " .. Bi~ ~ rQyamda alUm. meleli Azn- CGnkSurafed~1C1l>ac-a· 
gece benım hızmeümı goreee~ı~ Bu J A p O N Y A o1ürdü. Kızdığı zamnn vücudundaki kıl- ili gordilm .. Ona, Yusufum~n ruhunu ta, etdiven, ıapka, kemer, düğme, ve itl. • 
sıra hizmetin nihayetinde hangınızden Çan Kay SeJıe yardım lar dim dik olur ve diken gibi kaftanını kabzettin mJ diye IOrdum_ ouım Mele- Cibi ufak teferruattır. 
memnun kalırsam onu datmt surette edenJ!eD'e JıaJ'"I delerek dıpn çıkardı. Bu aefe: .de_ yine r(l ~ ~yır diye ~ap .verdi.. ~ Bunlarm iyi bir te1cllde z~kte •e d•· 
kendi yanıma alııcağlm. ~e~•~• -ır---ı.. ooyle olmuştu. Yusuf bunu bilirdi ve bunun ıçın Yusufum olmeı:li. yaşıYor dl- k , • • • 

l t ı l"k • ICMl'Dll· """""'lıU!ımJS.. Re bil· h'dd ti üzerine ancak Yakup yorum Ye Tanndan ona kavuşaca"un atıe mti1ıap edi1meeı bır kadına zel'afet-
Daha henUz ba~ına mpara or çe ı T k 7 (A A) B İ il H" v ın ı c s k L __ • 

5 
t L nl _ 0 yo, · - aşve t ıranu- neslinden birinin ell sürülmedikçe din- gilnlerl yaldastırmasını ynlvanyorum. te ço ııau.andl!1lbi1ir. 

tacı giymemı~ ve ~para 0~ .: •. ;:: ma millete hitaben neşrettiği bir beyan- mc"dl. •• BiTMEDi •• . Çün.kü bu tcfenGat, mini mini lcordell 

b
men evlelnrnhC'Jl'lifkOtantmeakvtıegob·u·yu·u·k bıll'_n namede diyor ld : Revbil karde,lerlne : yahut beyaz bir yaka, yakaya talulan bir 

u suret e o.re e e m J k d" · · • ı· s k d dl benim h'ddetimi ~ kurnazlık du,ünmüştü. O, cariyelerin d- •ytapo~y:ı :.n ı vnııyetını tes ~m kin-: . a .!11• .ı:e ~l koyma~ Ben bu çiçek :rehut gözterin üstüne indimen bir 

h b
. . . b' .. k eli hizmc.tin talı e en ı nıyct gostcren ve antl komın- . . haıeın ıw:n HAR İYE MtJDH..•E-• tül. mühmel atı1m1~ bir mendil ftYa Mr 

er ınnı ır gun en • e - l al t t kv' sin alMt .. L'1 Uederım. una. na 
sis suretiyle onlardan ayrı. ayn .saray e~ p t ının a ıye e a ~osteren Ve doğruca Yusufun huzuruna çıktı: sıvıı. OLACAK y{izült bütün bir kadm tuYalettno 90ft farca 
.. .l_.

1 
• 'kala bilh milletlerle farı! bir surette teşriki me- S 1.-~.1• • 'k B' * d ..ı __ ! - ----'- • L • _...:.. aw:u.erı, saray entn rı ve ~a . - ana ya v&.U~ rıca etti .. ınya- -- - an>eB1 Vcn:cc& oıaft naSUStY·••nu. 

imparator Leonun hususi tablatleri hak- sal etmek arzusundadır. Buna mukabil mtnln yerine bizden birini al, dedik, ka· Bir aralık nahiye müdürlilklerine ko- Bunan içtn zarif bir kadmm mod .... 
kında .malOınat edin~cekti. Japonya, Çan Kay şeb yardım etmek bul etmedin .. Hlll bu fikrinde ısrar edi- mberler tayin edilmiı\erdi. Bu komber- lıu ufak tefek ~erini dikkatle takip et• 

' ' 

ve Uzak doPdakl yeni nlnnna küp yar musun? Dedi.. ter Emniyet Genel direktariil,ti1 tarafm.. "lAıııırıdn-
- • rMBD - doğrudan doğruya veya bilvasıta obs- Yusuf onun vUcudundakl kııtan dlm dan muhtetıf emniyet AmlrllkJerlne ter- metil n . 

1 
dik Onlan takip etmek ve daha kimse yap-

- l.rillGiyon yapmak tcpbbilsUDde bulu- · gZSrll~ce ~eti ~e~?al a~ladı.. fian nakil ve tayin edilme1dedirler. Esa-

BEDEN 
rERBtYESi ı.an memtcketıere karşı ıcap eacn muaa- . 0nun uw~~ıne ~lini sunnesıyıe.. tes- sen 1ıı1r mmtalıı:ada hem Dahi e m11cfll- madan evvd birinci olarak yapıW doi-

f db
. 1 · · _ , __ ,_..,_ 1" redd l;in edece~ biliyordu anuna boylece Y r• o1acalctlr 

tir - &n. ~ en •ilam yen götürmek- MCJKELLEFİYB'fİ.. aa _te ır ~rıru wıuUAM& as cı te nt kendisini de belli etmiş olacaktı. rünlln. bem eınnf7et Amlıbıin bmlser Bıs eene ~rif lr:adm1arın üstü.de gö-
• b" · ctmıyecektir. Derhal ve cevap •ermeden dışarı çık- olması muvafık görülmediğinden talip-
!) . Başvekalete bağlı beden ter ıyesı daml rülen bu ufak tef~k ,eyler içinde en fazla 

.... edi. Gece, kızlar yatıp uyudu.ktan umum mildürlUğü, mecburl beden ter- tı .. A arından birine küçük oğlu ler arasında yüksek mektep mezunu bu· 

• eU. gelmesinden korkmuştu. Meyhane
~ bağlı adamlan alıverirse bunlar 
~e~e ln~am almağa kalkışırlardı. 
~tutsa daim! bir tehlike teşkil eder-

""l\ra bodru lndL H rlfl rl blr b' ,- J E!1"-yml ku~ı~~ alarak gctirmel~~i- lunmadığı takdirde buralara lise mezun- nenin moda olduğunu anlamağa gayret 
ter ma e e er ı- biyesi mükellefiyetini tatbi!t için hazır- B Q R S A nı ve Efrayırun elının arkadan Revbilin ları arasından ,eraitl J.blmıe . haiz ~ etmesi llzamd.&r. 
dib leınızıedl Çınl çıplak soydu. HaUcin bldara baılamıJtır. vücuduna dokunmasını temin etmeleri- seler ta . ..ıın---ktı yı Paıi.eıe ukuı kala fileli. önl L--

h~bıe açılan ölilm lliurundan onlan bir-. Bunun - --'-ketin her tarafında ay- ni tenbih etti. yın CQU\.'-"l: r. ...,.. ııu=uuc fmfn.ır doğru İnen clmparatoriçe> ıapkalar çok 

lt ballamak suretiyle ve birbiri nı mmanda yaodması cıok geniş bir teş- u.c..u.ın Tekrar i~erl girdt. ı;_ ı....,. alb.. Sama dedn bir ooh.. çek- ldllla mUı...aı.laf olduğundan kwm kı- 347 Albayrak iL 1225 16 25 Elinden geldiği kadar uıman kazana- 11-' ..,._,.,.,. modad,., Huöraa • .,.da <>kan ....U 
tl~, ltoınplocularuı oradan geçtiklerine sun tatbikata geçUmdl muvafık görül- 68 Alyoti bira. 12 50 12 50 rak Revbili idare etti. Bu sırada içeriye IstimlAk edilen ve edilecek olan husu- :nodellen çiçeklerin bnliçeıai olan g6l1ede 
~ l.ı- bir kalma Elb 45 M. j. Taranto 14 75 14 75 kucakta Efrayın getirilmişti ve çocuk st ormanların vergı· kıymetleri ve btim- ,üstüdür. 
l~ __,.. emmare Dl.lftl. be- mllftür. . 16 P. Klark l2 50 13 mini mini eHnl Revbilin arkasına sür- Mesdl aröPü ve kollan pembe, mari. 
,~daha enet Recyo De Yengecin ilk olarak yakında Edirne ve cıvann- 477 Ye!:un dil .. Bunun Revbll farkına varmadı. Wt bedelleri hakkında bususl idareler 

... _,_, ..&6-&..;l--'I Aln -L&..- v te.ll..1....1 u- t af d 1 1.~-d mal"'--t turuncu eibi açsk renklerle iıleomif olan 
1 ......... -: .. .;rı.mper Ye a-waur"' ....... ıuau- da ip başlınaca&ıı.u• e ~ sure • ..., 692889 ! Eski yektln Bunun üzerine Yusuf arbk bu kor- ar ın an yanış ~· Ye ı.uua ve-·~de Ballcta derlnUll alm!fh, TrakyaJwı eliler taraflarma teşmil olu- 693366 i Umwnt yekıln kunç kardeşinin bir teY yapamıyacağuu rilmesi yüzllnden istlm1lk qlerin.in jçtn- :!üz siyaa veyahut KCJ7U lacinrt yündea 
lrı~Yi g6zlll kadın artık sa?a7da hl- nacaktır. No. 7 11 ari}ıynrak : den çıkılmaz bir bale geldiği, orman ida- örgü b1Uzla.r da bu acne pek modadır. 
""'<lllCli.. Bunu müteakip Istanbul ve Akdeniz No. 8 11 50 - Hayır. Dcı:U. Binyamini teslim et- relerinin vaki talepleri üzerine vergi Tabanı üç santimetre kadar yüksek 

mıntakasmda mecburi beden terbiyesi No. 9 l2 '15 ınem. Elinizden ne gelirse yapınız. kayıtlarzyle biWıare orman .sahiplerine <0lan spor ukarpinler Avnıpada plA,i· 

** 
LUl kurula kt No. 10 14 75 Revbil avnzı çıktığı kadar bağınp ita edilen aynı ormanlara aid ı..-··ıtların 1arcla taammüm ,.mi• bulunuyor. 

tef& tı ca ır. No. 11 17 '75 karşısındakini avazı ile öldürmek i~in _, ... ~ " ~ 15 ya§uıdan 22 yqına kadar mektep İNCİR ağ"r, nı nçtı.. birbirine mübayin bulunması dolayı- Şeffaf bir maddeden yapılml§ olan ge--

lerı ~~ b~dl Muhafız kuvvet- haricindeki bUtiln gençler bu mıntaka- 274 Esnaf Ban. 7 75 16 25 Fakat hayret .. Revbilin a~dan ses siyle alakalıların mahkemelere ve dev- -:e eandalına ~elince, onu ancak ekzant-
dij -uauındanı ile te§rifat nazırı da ken- 1arda teşkillt kunılunca ilk hamled.e 232 M. Ataman 9 50 16 50 çıkmadı.. let şurasına müracaat etmeğe haıladık· ..,'le bayanlar giyecek, nazan dikkati ed-

~rbıclendi. mecbur! beden terbiyesi mükellefiyeti- 506 Yel~un Hiddeti geçmiş, sükWıet buhnuştu. ları nnlaşılmıştll'. betmek isteıniyenler üstü karanlıkta ifil-
ol e blltUn bunlar sarayın yabancısı ne tabi tutulacaklar ileride bu mecbu- 229972 Eski yckCtn Etrafına bakındı .. Kimseyi göremedi.. Maüye vekaleti bu vaziyete bir son dıyan bir maddeden yapılmıt çiçek r~ 
.,.,ıdbuklarından nasıl hareket edecekleri- riyet 30 yaşına kad~ uzatılacaktır. 230478 Umumi yelHİR~ô.n Yusuf uzakmn onu seyrediyordu. vermek Uzere aH\kalılara tavzih yoUu "' lltnı r1a d kal da tq- ZA E Bu hayret ve taacclip ile saraydan , imleriyle eüalü bu aandallan giyemiy~ 
~o r ı. Memlekeün d.i!er mınta arın 434 ton Bunday 4 50 6 70 cıkan Revbil kardeşlerine başına gele- bir tamim yollıyarak bu emre aykın ha- ceklerdir. 

ltad-._ ~versin sarayın yeni muhafız killtın ne vakıt yapılacağı henilz ma- 35 çuval Yulaf 4 375 4 375 ni anlattı. Onlar da artık Binyamini gö- reket eden memurlar hakkında kanuni Şehirde. çayda. altlan bir aantiroetre-
......._--.__~ biri çlktı. lQm değildir. 1275 kilo Yapağı 59 52 l ıunnekten ümitlerini kestiler. takibat yapılacağını bildirm'"tir. _ _ AY -den daha yük.sek aabrpinlcr &iyilmekte-

~= :: 
1
,,.... --=->s rayda olayı~-ister zın~d~b;n-Y;ı:'"'-on ;'ehri kıiılarmda-.ol~ düle.r... • dir. 

DEMIR 
.... """'M"'~A...,..,,,__s. . ..... K~zv:E_,_. n~v:Uc;:;;c:!:;di. Sadece gözlerin- c;:e~::·. ;~~!i::~!e ı!~~~:th~! uf~;:e~ ~~!':~d;e!;:~~:: ~~::" =::~!~;:~ ;~~ 

de bir sevinç ışığı çaktı. ccğim, Ancak mlihim bir noktaya dikka- bir adam duruyordu.. :ıçık ve parlak renklerden eldiveni« mo-
Monscnyör Lui plarunı anlattı: tinizi çekmek isterim. Şimdi siz taç ve Monsenyör Lui otele girdiği zaman alt dadır. 
- Sevgili Ivon .. Yarın sabah erken- tahtınızın yolu üzerindesiniz.. kat salonda ve masanın ba~ında oturan Bu eldiYenlerin boylan uzun ve Ü•tlerl 

Büyük tarih ve macera romanı 

<ie"' 
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den Tulondan uzaklaşmamız 1Azım. Bu ıtürriyetinizl kaybettiğiniz zaman- bu adam usulca açtığı kapının eşiğinde. itlemelidir. En zjyade moda olan renkler 
ilk ihtiyat tedbiridir. Çünkü burası Sen- danbcri uzun yıllar gcçU .. Fransada pek başından çıkardığı şapkasını elinde tu- 'buYar kliub rengi. pembe. açık firuze 
:marsa pek yakın bir yer .. Ilk masraf ih- j çok değişiklikler oldu. Büyük harpler tarak ve gUlümsiyerek duruyordu. ve hant mAYi renklerdir. Dineğe kadar 
iiyaç.lannız igin size bir miktar para ge- .cereyan etti. Yeni topraklar ilhak celil- Ivon onu görünce bir sevinç çığlığı -:akan bu eldinaler bilekte büzük oiaı* 
tirdim. Eyi bir araba ve at satın alınız. di. Devletin siyaset tarzını, siyasi meyil- kopardı: giyilmektedir. 

an!~ete !Ayık d~ sır_ Siz beni 
'llenlaeııız bile Yicdanım beni affetmiyor. 
Sir size Yaptığım fenalığı unutmadım ... 

Mon.senyör Lul Ui.stuflenin de elini Yolda tehlikelerle de karşılaşmak ihti- lerini bilmek lazım. Bir çok kimseler - Ektlll ... 
sıktı. Sonra Frer Krizostoma doğru yü- mali var. Biliyorum, cesaretiniz her tür- öldüler. Yine bir çok yeni şahsiyetler Evet .. O, Ekzili idi... -
rüdü. ıu t avsifin UstUndedlr. Bununla beraber peyda oldulı:ır. Marki dö Luvuvo hAta Kapıyı arkasından dikkatle kapadık- Zalim aulh 

- Sizi, dedi. Tanımıyorum. Fa~at I siz de kendinize bir asllzade elbisesi te- ve blltUn kuvveU, kudreti ile harbiye tan sonra odada ilerledi. Monsenyör Lu- c8e)"az harp'>, ninir harbi> gı'bi tl• 
de~-~veı.. Ben de unutmadım .. Benim .sevdiklerimin arasında bulunmanız sıze darik ediniz. Zira erkek libası kdın li- nazındır. Saray esrar ve entrikalarla inin katlısında eğildi. <leı~l?.atn kuvvetli .. Sizin yUrekleriniz.,. ka!'§t da t~ekkUr borcum olduğunu ba- basından daha emindir. doludur. Vakıl ben Scnmargrlt adasın- - Sir, aedl, majesteniz tarafmdan. he- birleri çok kaUandık. cSinir harbi> tabi-~ asaı rini ilk defa Fransız ediplerinden C. 
t,,._ . et ve necabet hatanızı çoktan na anlatıyor. - Ba.J Ustilne monsenyör. Yarın sa- da size bunlar hakkında fınat buldukça nüz tan.uıınıŞ olmak şerefinden ırıahru-
"""11.lr etın· ı· 1• t d" r d Ouhamel ka11anmıftır. ~aka.:.~- ış ır. Faribol.. Benim dostum.. Frer Krlzostom bu bUyük iltifattan bah saat kaçta hareket edeceğiz! rna uma ver ım. Fakat benim anlatbk- mum. Fakat etraıınız a bulunan dost-~ -..ıın haydi sık bakay>m elimi_ o kada< <•şınnışU ki, ağzını açıp ta tek -Sekizde .. Ben, benimle beraber olan !arım kendi bildiklerimden ibveltir. !arınız majcstenize karp olan udakat cSioi< lıubD, •• h.,p, ne 'de wlh ıı... 
•ıı., sı: hona kral diye hitap ediyorsu- kelime söyllymılye<:ek hale gelmlştL iki .. ıı,.de ile saat yedide çıkarım. Sir Halbuki bilmediğim daha pek çok ..,,_ ve merbuliyetim hakkında size izahat !idi•. lkioinin ,,.... bi• ıeyl 
bir dostun~ gibi eınfr veriyorum ve Ilk heyecanlar geçtikten sonra mon- de bir saat mesaleden bizi takip edersi· ler var. verebilirler. Sini< h .. bi yeni bi• ,.Y değildi•. F ... 
di.. uı gibi de rica ediyorum. Hay- senyör Lui kendisine ölilnceye kadar sa- niz. Her menzilde size ald emirleri otel- Monsenyör Luınin alnında endişe lav- lvon atıldı : kat geçenlerde Franıız diplomatlanndaa 

ı:. dık üç kuvvetli ın' sana sahip bulundu- cilere verir, Jstirahatinlz.i temin ederim. rımları peyda o1du. . - Evet Sir. Dedi.. Ekzill büyük bir birisi yeni bir formül ileri attı: cöile bir 
~~k d s~n:r endinl fazla tutamadı. Mon- ğunu anladı. Bunlar sayesinde saltanatı- Unutmayınız, benim ismim kont dö Yar· - Evet. Doğru.. dedi. Hakk1DJ% va1'. filimdir. O bu ilmini siz.in uğrunuzda evirdcyiz ki. aulh bile zalimlik yapıyor.• 

"nUnor Luinin ayaklarına kapandı ve nı elde edeceğine emniyet getirdi. kidir. Kral bu isim ~tında seyahat edi- Fakat bu hemen hemen Fra.nsanın bir sarfetmiJtir ve bugUn muhakkak bura- dedi. 
'l<ıt<tro.;:za~ı cllerini göz y~ları ile ıs- Ivon, onun saltanat pı?§lnde oldu~- yordu. Ben de aynı ismi ınuhafazaya çeyrek asırlık aiyasl tarihi demektiT ya ilminin yeni bir zaferinin haberini Diplomat. mUhitte çok orijinal bir bu-

Sir S~nneUe ve_., Gururla öptü... nu öğrenince güzel gözleri üzerinden mecburum. Ve Ivona .. Siz de muvakka- Bunu bilmek ve öğrcııınekllğim lhım.. venneğe gelmiştir. hıı havua yaratan hu aözün kendiainia 
... ır d di b kim y k' •l'n liz-.ri ·~: c . Kılıncunın kabzesi- bir hüzün bulutu geçti. ten şövalye d'Armanson adını alınız. Bunu ana ögretece • Monsenyör Lui, ilıtiyarın ıselimma olmadıiııu. mef}ıur latin müellifi Taçi. 

tıa '1<lın~c ~le yemin ediyorum. Siz ha- Bunu farkeden monsenyör Lui: lvon sevinçle sarsıldı. Zira monsen- · - Ben!. Sir.. mukabele etü : tin cmeşhur masallan isimli eserinia 
umu verdiniz. Ben de siz.in _ tl'zillme ve merak etme .. dedi- Is- yör Lul ile ilk tanışmaları ve kalbinde Hepsi de odanın içinde birden akseden - O halde hoş geldiniz .. Dedi.. mukaddimesinde yazılı olduğunu aö le· 

kral ola iSter mevkuf ... Ister sa- ona aid ilk aşk hissinin yer bulması Ar-.ı bu sesin geldiği istikamete korku ile dön- •• BirMEDİ _ miştir. Y 



Ankara TÜRK MİLLİ ÜMİDİN/iv 

EN ZiYADE ARZU ETT/G/Kaledir 
Ankara, genç bir kalp gibi nikbin

liğin bütün cazibesine maliktir 

kin modern Türkiye, bir inıaat memleke- ıi güneıini yenerek yetiştirdiği taze seb
tidir. Bu gençler, bütün hayatlannca zeleri ile ve kül gibi ince topraklarında 

me§lıul olacaklardır. Hükümet onların köklerinde humuslar yaratarak on sene 
ekmeğini asla düıünmiyecektir. zarfı.Dda bu mahallin Timurlenkten sonra kendi etrafında ihtiyacı temin edecek '11 

Talebeler, ameli tatbikatla dolu olan görmediği veya hiç görmediği bereketli raat sahaları yaratmak.tadır. 
tahsillerini bitirdikten aonra (bir kaç bir bahçeye malik olacakbr. Ankara, Toprak, ne kadar gayri mümbit 019' 

mimarın nezareti ahnda bizzat kendi on beı yaıını dolduran bir ıehirdir ve bile kabili zer bir hale getirilmek İ(jıl 
mekteplerini inıaya mecbur tutulmaktan inki§af tarzı hayretbahıtır. Aynı adımlar- ge~iı mikyasta inıaatı ve insanların hjııl' 
daha Sag"'lam bı'r du" •u0 'nce olamaz) aeldı·k- metini İstemektedir. 

y • la inkiıaf ederek bir ada, bir vaha ola- d• 
1 • '-' 1 d "' b d 1 On istikbali iyi gören hükümet, yukarı en ıı;Öy ere önmege mec ur ur ar. - cak ve biricik iradeye çok güzel bir misal •'I. 

mevzuubahis ettiğimiz mektepte, bu ;..· 
lar, bulunduklan mahallerde (küçük aan- teokil edecektir. Mevzuubahis ettiğimiz 

tiyaçlan müdrik olarak talebeler yetir 
atlar kredi müeueaesi tarafından yapıla- müeaaeae, ıehrin dahilinde kalacalttır. 

tirmektedir. 
1 · • h d cak yardımlarla atelyeler açacakla!' ve Şehre 12 kilometre uzak bir mesafede 22 / 6/ 1939 tarihli cCurentub gaze- pek mühim phıslar tarafından ebediye- evvela yapılacak inpat it erının u u-

teai clnsandan daha kuvvetli bir feY yolr.- te k.adar devam etmek üzere tanzim edil- dunu sonra da talebelerin yaptılları in- bqkalanna da aanatlannı öğretecekler· inp edilen "Ye çelikten kapaklarla muha

tur> batlıiı altında siyasi muharririn An- mit bir programı olmıyan bu mektepte, patı gösterdi. Sarı renkte it elbiselerini dir. Devlet, bunlann late ve ibateleri hu- faza alhna alınan muazzam baraj, ıu ih
hradan gönderdiği bir mektubunu neı- intaatın nüvesinden başlanmak suretiyle labia olarak bir elinde kalemi diier elin- usta okulunun bulunduiu yaylaya doğru tİyacmı temin etmektedir. Bugüne kadar 

retmektedir. Bu mektupta ezcümle ıöy-. talebe1ere ancak bir mektep müeasesatı- de çekici bulunan talebeler, yakıcı güne- bile kaybetmiyecelttir. Çünkil bunlar, fi- yapılan inpat pek büyüktür. Fak.at, her 
le denilmektedir: nın intaaına ki.fi gelecek on ıenelik bir tin altında çal11ıyorlar. Türkiyenin her len birinci sınıf müstahsiller olacaklar- Türkün ıöyleyip tekrar ettiği veçhile kl-

Muazzam planın tatbiki nihayet bil' 
luncaya kadar Ankara, içecek ıuy\111~ 
yüzlerce kilometre uzaklarda bulurııP 
lzmitten, Eakişehirden hatta lstanbuld•fl
ıebzesini de aynı uzun mesafelerden ., 

bak\aliyesini de, bütün Avrupanm ge' 
tirdiği mahallerden tedarik ederek vaıİ' 
fesini cesurane hatta kahramanca jff 

etmektedir. Hiçbir kimse hoşnutauzlı.t~ 
göstermemektedir. Bili.ltiı Ankara, Tür) 
milli ümidinin . an ziyade arzu ettiği bit 
kaledir. Genç bir kalp gibi nikbinliğin bil' 
tün cazibelerine maliktir.> 

cAnkara ciTarmda, Türkler tarafın- planın tatbikine çalı~ılmaktadır. tarafından kazalanna kadar yalnız ilk dır. fi değildir. 
dan pek haklı olarak cintaat okulu> na- Mektebin 200 talebeai vardır. Her ta- tahsilin hamulesini doldurup gelen bu ca- Bir kaç sene sonra, yani ilk iki deVl'e Sıgara külü gibi gÜneti renkte olan 

mı verilen ve orada tahsil edenlerin kon- lebe bir ihtisas sınıfında bir sene çalıo- hil talebeler, burada resim yapmayı, tuğ- mezunlarını mütaakip Türkiye, melr.tep- toprağın, rengini ve prenıiplerini tekrar 
9e1>aiyonlannda, Atatürk, milli sanatlar makta ve dört aene zarfında da duvarcı- ladan artiıtik tekilde istifadeyi, çekiç al- te yalnız aanah değil, aynı zamanda ça- elde etmesi ve inaanlann da bundan on 
tekniğinin blnisi telakki edilmeai ]Azım lığın, maranıozluğun, taı keamenin, de- tında mermere ,ekil vermeyi ve hatta l11may1 da öğyenen bu k.üçük aanatku- het sene evvel batladık.lan zorlamalara 
selen bir lmelt aanat mektebini ziyaret mirciliğin ve aairenin tekniiini öğrenmek- kemerler hiketmeyi öğreniyorlar. lann faydalı rollerini duymaia bqlıya- devam etmeleri lizımdır. Hilkümet tara
lttİm. Millete hediye edilen ve gözlüklü tedir. Bizi gezdiren müesaesenin müdürü, Köylerden sonsuz bir mevcudiyete ıa- cakbr. Şarkta nadir görülen bil' İJ. fından, çiftçiler, meccanen verilen •arp 

Japonlara karşı 
Dokuz viliyette 400,000 
çinli çete harbı yapıyor 
Japonya Çini aakeri noktalardan ezi· 

yor. Bet oimal vilayetini kolayca zaptet
tikten, Şanghayı, Hankeuyu ve Kantonu 
bin müşkülatla aldıktan sonra, japonlar 

diğer dört ıimal vilayeti üzerine uzan
mak mecburiyetinde kaldılar. Zaptedi
len yerlerin satıh mesahası F ransanın üç 
misli, nüfusu 170 milyon. Japon kuvvet

leri ise 300 bin kişi : Bir kare kilometre
ye iki japon askeri düşüyor( 

Fakat bu da kafi değil Çin, japonlar 
için muhakkak ki çok pek çok geniş bir 
ülke. Napolyon Bonaparta karşı Rus
)'anın geniş olduğu gibi. 

Japonların eline geçen doltuz vilaye
tin 796 kazasından 449 taneıi tamamen 
Çin hük.ümetinin mutlak kontrolü altında 
kalmıştır. 248 tanesi kısmi idare altında

dır. Japonların kontrolünde yalnız 59 
kaza var. 

Çinliler, mareşal Fon F alkenhavsenin 

kumandasında Alman erkanı harbiyesinin 
idaresi altında, bir kaç hafta ıüren Siu 
Çeu - F u meydan muharebesinde mağlup 

oldular. Fakat mahvolmadılar. Sadece, 
San nehri taıırarak muntazam bir ıekilde 

geri çekildiler. O harpten sonra bir dur
gunluk devri başladı. 

Japon istilası çinlilerce meçhul olan bir 
his yarattı: Vatanperverlik... Söylendi
ğine göre garpta ve şimalde mevcut mun

tazam Çin ordusu 1.500,000 dir. Fakat 
bugün, japonlar tarafından meşgul veya 
değil dokuz vilayet içinde japonlara kar

şı tam 400,000 çinli hakiki bir çete harbi 
yapmaktadır. 

Çinlilerin giriştikleri çete harpleri bir 
ahenk ve ittifak dahilinde yapılıyor. Her 
çete harbi aahaeı, muntazam Tchoung 

King hükümeti ile tayyare ve telaiz irti
batı yapıyor. 

Bu ıartlar dahilinde japonlar erzak ve 
mühimmat idhalinde çok zorluk çekiyor
lar. Qemiryollan her gün kesiliyor. isti
la edilen arazide yiyecek yok, para yok, 
cer hayvanlan tükenmiş. 

Japon orduaunun maneviyab bozuk. 
Japon askerlerinin büyük bir kısmı, böyle 
nihayeti eelmiyen bir harbi terkedip 
Japonyaya dönrn~lc. iatiyorlar. 

Ere Nouvelle 

Almanlara Cevap! 
lngilterenin Türkiye, Romanya,,. ,.,fJnanistan 

ve Polonyaya vereceği kredi nimanları 
neden sinirlendiriyor? 

Londra 7 (Ö.R) - Londranın Türki
ye, Polonya - Romanya ve Yunanistana 
açmış olduğu ticari kredileri Alman ga
zetelerini bir hayli sinirlendirmiştir. Al
man gaze teleri bu haberi mütalaa eder
lerken, cbu krediler ticari olmayıp doğ
rudan doğruya askeri krediler> olduğu

nu söylemektedirler. Bu mütalaalara ce
vap veren bugünkü Deyli Herald gaze
tesi şöyle demektedir: 

- Biz, bu memleketlere :Kredi veriyo-

ruz. Onlar isterlerse bizden silfilı alır
lar.. Almanya şunu bilmelidir ki bu 
memleketlerin silahlanması biz.im men
faatimizdir. Ve bunun temini için kre
di açmamız bize hayati bir vazifedir. 

Taymis gazetesi ise bugünkü maka
lesinde şöyle demektedir: 

- lngiltere, bir kerre daha milthlş 
ekonomik kuvvetini sulhun hizmetine 
vermektedir. Elbette ki Almanya sevin
mez. .. 

-
Ku - Kluks - Klan 

Amerikalıların bu gizli cemiyetine 
mensup beı genç 

Meşhur bir gazeteciyi 
dağa kaldırdılar 

Ve zavallı adamı katrana buladılar 
Amerikada, meşhur gizli!-Jemiyet Ku 1 elaleme ilan ettiğin için 1. .. 

Kluks - Klanna mensup beş~nç, şimdi- Şehirden on kilometre ötede bir or
ye kadar hemen hemen hiç duyulmamış man ortaıında otomobil duruyor. Genç
bir vaka yapmışlardw. Hadisqi anlata- ler bir müddet aralarında, konuşuyorlar 
lım. Ve nihayet zavallı gazeteciyi uıtura ile 

Virjini vilayetinde, ıehrin en yüksek doğramaktan vazgeçiyorlar .. Fakat bu 

klüplerinden birinde {Vaşington Tay- sefer de öyle feci bir ceza tertip ediyor
mis) gazetesine yazdığı fıkralarla meşhur lar ki, insanın buna inanmıyacaiı eeli
gazeteci ve muharrir kont Egor Kasini yor. 

dansetmektedir. Bu sıra~bün kapı- Ku-Kluks - K1annı beş genç, biçare 

cısı kendisine yaklaşıyor ~ , esirlerini, iyice soyuyor ve yolun kenarın-
- Otomobilinize bir baaanız iyi ola- da duran bir katran kazanına sokuyorlar. 

cak çünkü biriıi kanıtınrken gördüm. Zavallı adamın her tarafı katranlandıktan 
diyor: sonra da, otomobildeki yastıklardan bi-

Kont Egor, hemen dansettiği genç kız- rini ıöküp, içindeki kuı tüylerini gazete
dan özür diliyor ve dansı yarıda hıra- cinin vücuduna, daha doğrusu katranla
karak otomobilinin durduğu yere koşu- rın üzerine serpiyorlar. Ondan sonra da 
yor. Fakat yolda birden bire beş kişi bir- kurbanlarını yolun kenarına bırakıp 
den biçare adamın üzerine çullanıyorlar şehre dönüyorlar. 

ve bu sırada kafasına bir elektrik lamba- Gazeteci iae bitkin bir halde, gücü yet-
ıile vurulan kont kendinden geçiyor. tiği kadar bağırarak etraftan, imdat is-

Gözlerini açtığı zaman etrafında pek tiyor. Bunu kimsenin duyınıyacağmı an-

iyi tanıdığı bet genç görüyor. !ayınca sürüne ıürüne civardaki evlerden 

Meşhur Ku - Klaks - Klan gizli cemi- birine kadar giderek kapıyı çalıyor. 
yetine mensup olduklarını bildiği bu Ev sahipleri, bu korkunç vaziyeti gö
gençler, kendisini bir otomobile koyarak rünce kapıyı açmakta epey tereddüd 

ıqız ormanlara doğru götürüyorlar. ediyorhlr. Fakat nihayet vaziyet anlaıı-

Muharrir ceıur bir adamdır. Soğuk- lıyor. Kontun yardımına koşuyor ve onu 
kanlılıkla ıoruyor. hemen civardaki bir hastaneye nakledi-

- Benden ne istiyorıunuz. yorlar. 
Gençlerden biri cevap yerine olaralt Şimdi polis, vakamn kahramanlannı 

cebinden bir uatura çıkararak zavallı aramaktadır. 
adama gösteriyor, sonra soğuk soğuk gü
lerek: 

- Sana, diyor bir ders vereceğiz. 
SLOVAKYADAN 
ÇIKAN Y AllVDiLER 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yugoslav ve ispanya sefirleri düll 
itimatname/erini Reisicümhura 

takdim ettiler 

Yugoslavya elçisi itimatnamesini takdime gelirken 

lspanya sefiri itimatna mesini takdime gelirken 
cFotograflar tayyare ile foto muhabirimiz tarafından gö11derilmi§tir.> 

Ankara 7 (Hususi) - Bugün Yugoslavyanın yeni Ankara sefiri ile yeni is
panyanın Ankara sefiri reisicümhur Inönü tarafından kabul edil.mişJcr ve iti
matnamelerini takdim etmişlerdir. 

AFYONDA 
Çetinkaya kız 

Göksuyu Konya ovasına 
indirmek için tedbirler 

enstfttiSÜS Konya (Hususi) - Vilayetimiz dahi

Afyon, (Husus!) - Zafer abidesi ci- !inden geçen Göksuyun, müsait bir 
varında inşaatı ikmal edilmek üzere mevkiden ovaya indirilmesi üzerinde 

- Sebep~ 

- Geçen makalende babama ve ana-
ma yazdıklannı öğrenmek için. 

Ve ikinci genç ilave ediyor: 
- Ve aynı zamanda, kız kardqimin 

nİ§&nı henüz reamiyet keabetmeden bunu 

Bratislava, 7 (A.A) - Şimdiye kadar olan ve hemşehrimiz Ali Çetinkayanın evvelce !enru tetkikler yaptırılmış, ha
on beş bin yahudi Slovakyadan ayrıl- ismini taşıyan ilk mektep binası, bir kız z.ırlanan proje ve raporlar alakadarlara 

mıştır. Yakında yeni muhacir kafileleri enstitüsü kurulması için vilayetçe Ma- verilmişti. Ait olduğu vekalet bu işle 
yola çıkacaktır. Hicret eden Yahudile- arif vekaleti emrine verilmiştir. Maarif tekrar meşgul olmağa başlamıştır. Gök
rin büyük bir kısmı serbest meslek e~ vekAJeti ders Aletlerini temin edecek ve su, istifade edildiği takdirde biltün Kon-
babıdır. kadroyu gönderecektir. ya ovumı ihya edebilecek kuclrettedir. 

-~ ~ tlCS,t.CI aıı-.. .... ----

Uzere 10pragı ven:nnı, ~tcıa..-a -
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lngiliz - Fransız - Türk 
anlaşmasına 

karşı mihver hücumları 
Fa1iat diplomasi.si lngüiz - Fransa sayesinde bulgar gençliğini bedava oku- YugoelaT · siyuetine bailanacaktar. 

!fiil: anlapaama karp genit mikyasta tuyordu. Bununla beraber dln- kazanılmı, ol
~ ıeçmi, bulunuyor. Bu hücumlar Ticart sahada, ltalyanın gayYetleri pek Prenin resmi Buliar mahfillerinden top

~ IU üç muhtelif noktadan yapıl· beyhude görülmemektedir, çünkü mih· ladığı malumata nazaran, Sofya hükümc
~dırı Yet' ortağı. Çekoslovakya ve Avusturya· ti bu teklifleri büi\ik bir ihtirazla hl"ft· 

Enci&. ltalya. ln&iltereyi Akdenizde nm ilhakından heri, Bulgar ihracatınm lamı§tır ve Alman. bakanına, Alman dost
~... çembedeme siyueti sütmek yüzde 80 ninden fazlumı almaktadar. luğunu takdir etmekle beraber, bir harp 

~le cCentlemem Agreemeote> te- Fakat ltalya siyasi sahada hunun acısı· halinde tam bitaraflı.ğuu mulıafaza et-

~ etmekle itham etmektedir. nı çıkarmaktadır. Bir yandan iki han~ mek niyetinde olduğunu söylemiştir. 
t.a.ltere ye Fransayı Türk.iye ile işbir· danı biribirine bailıyan akTahalık rabı- Türkiye ile anlaşmaya karşı mihverin 

ı"' npmıya sevkeden eebebin. Arnavut· talanm, diğer taraftan 1936 Bulgar• Yu- taarruza ~eçmiı olduğu üçüncü bir aaha 
LIL • .ı· ltal B-"-anl b goslav paktının iki memleketin harici sözde Türk Arap husumetidir. Küstah-
.,..... lfi l ve yamn aıa. ara ur• lıa- L_ • d Al-d • .nvaaetlerine vermit oldugu" istikameti lıgı" itiyat haline getirmiş olan < T elegta· 

• eo.ıuııaa yiızün en &. enız muva• _,, 
., __ • • L zu1 1d w ı....:. iatismar ederek Italya Sofyada nüfuzunu fo> aazetesi, dün Türkiyeyi yakın ıarkı 
,~an oo m .. o ugunu ,..,_t or• • ....a.n tamamen wıutmaktadırlar. yürütıneğe çalışmaktadır. taaffün ettiren bir tefessüh yuvası diye 

Sonra, ltalyan dlf bakanlığı BuJgaris· 
._ Gzerindo tazyikin.i artbnnaktae!ır. 

8.dcariatana mihnr devletleri tarafını 

Bununla beraber Transcontinental tavıif etmekle her %amank.inden ileri gi
maktan uzaktır. Harp halinde, iki değiT- diyordu. Bu bayağılıklar üzerinde dur

men taşı arasında kalmak istemiyen Bı.;1- mak istemezdik, fakat bunlar mihverin 
gaıistan, şimaldeki B:ıltık devletleri gibi şarktaki entrika1annı aydınlatmaktadır. 
bitaraflığa dört elle sarılmaktadır. Mihver devletleri arap memleketlerini 

Yeni lngiliz • Fransız - Türk bloku Bal- Türkiyenin onlara el uzatmıya hazırlan
kan yanın adasında henüz tereddütte bu- dığma inandırmak istiyorlar. Dün mare

lunanlar üzerinde büyük bir cazibeyi haiz şal Balbonun cCorriere Padano> gaze
Mahaılinde bulunan müıahitler, iki olacak gibi görünmektedir. Fakat mih- tesi «Sancağın terki ancak bir ilk adım-

~ Balkanları orta11ndan kesmek ve 
J>,. iıı1>arJa Baltık - Ege denizi emniyet 
~l!IM:İriı:ai koparmak vaz.ifeai düomekte-
C!ir. 

~eket arasında ticart mübadelelerin verin Bulgar revizyonculuğunu teşvik et- dır> diyordu ve Arapları, kendilerini ku-

~·. iç.in büyü~ bir faa)iye.~ ~~rüldü- mesini ve yapacağı vnitleri de hesab1t şattığını iddia ettiği Türk Mısır karşılıklı 
6 bildınnektedırler. Son kulturel an- katınak lazımdır. Geçenlerde Sofyada yardım projesiyle ürküterek cdost ve 

'-..na sayesinde, ltalyan nüfuzu Bulgaria- bulunan Alman bakanı Frank, Bulgarista- müslüman devleti• lta)yanın muhabbeti
t.nda ıüratle terakki etmektedir. Orta nın Nöyi muahedesi mucibince Yugos- ni kendilerine temin ediyordu. 
~teplerdo ltalyanca tedriıi mecbart lavyaya terketmi olduğu ve 60,000 Bul· Çok şükür ki Arap devletleri Amavut

OJ,,.qfbır. Bu gayret diin b~laıntJ değil- garla meskun bulu"nan Çaribrod ve Bo- lucun i"'gnlini unutmuş değildirler. Bu
l~· Oç sene evvel Sofyadaki ltalyan lise- zilgard mıntakalannı ona vadetıni~tir. nunla bernber bu entrikalarla mücadele 
t!ılııi ziyaret ettiğim zaman ne kadar hay· Bu suretle ebedi dostluk pakhna rağmen etmek k.in rnyretlerimizi arttırmalıyız. 
htte kaimi§ olduğumu habrlanm. Bu Ji. Bulgarların Yugoslavyaya karşı duyduk· 
ıiae Fnnsız rakiplerini alt etmek için, fa- lan intikam hisleri ailinmiş olacak ve 

tiet hükümetinin genif ıüb~anaiyonlan Bulgaristanın siyaseti ltalyan • Alman 

Editb Bricon La 
Republique 

Bitlerin plinı ne imiş? 
Danzig, kendini Almaıly ya -il ak 

ve_ Hitler. de Danzigi işgal edece 
Demokrasiler bu vaziyeti kabul etmezlerse o zaman 

Almanya, Belçika. Holianda ve isviçrevi ışgal edecekmiş 
6üyijk erknnıharbiyemiz, bir kaç haf- viyatı hırpalıyacak tezahürat yapılacak, tederek yeniden silahlanmaktan vaz ge· 

Jadnnberi, hadiselerin şu şekilde cereyan demokrasilerin vermiş oldukları karar çcceğini vadederek bir sulh teklifinde d.:ı· 
~eceğini anlaml§tm kırılacaktır. hn bulunacak. 

1 - Danzig senatosu serbest şehrin Aynı znmıındn, Alman kıtaları şimal, Londra ile Paris bu teklifi de teredüt-

Alnıanyaya rabtını illin edecek, Almanya şark ve gnrp hudutlarından Lohistanı İs· le knrşılarsa her iki şehir üzerine azim 

dczhal Dan1igi ~g_iıl edecek: tila edecek, askeri malzemeleri çok üs-
1 
bir tayyare taarruzunda bulunacak. Kor-

2 - Bunun üzerine Lehistan Alman-, tün olduğu için bir yıldınm muvaffakı- 1 
kunç tııhrip darbeleri altında, Alman si-

hya harp açacak: • yeti kazanmak istiyecekler, sonra Al- 1 lahlarının yıldınm sürati ile mükemmel 

3 - Lehistan Alınanyaya harp üU,n manya, Londrn ve Parisc. silôblanmaktan 1 bir muvııffakıyet kazanacak, Hitlerin hiç 

;tinoe mütt~~~ olan lngilte~e ve Fransa vazgeçeceğini vadederek sulh teklif ede-ıl şüphesi yok ki, İşte o zaman demok~asi_Ier 
a harbe surukleneceklerdır: cek. boyun eğecek, ve Bitlerin kendılenne 
Burada Alman hesapları ümide da· Eğer Londra ve Paris bu sulh teklifini lutfedeceği şerefli sulhu kabul edecekler-

Janıyor. Hitlere göre lngilizlerle Fransız- kabul etmezlerse, Almanya Belçikayı, , dir. Tabii, bu sulh da muvakkat olmak 

lann yapacakları müdahaleye bir çok Holandayı ve lsveçreyi istila edecek. Bu şartiyle .. 
•cheplerle derhal karşı lcoyuJacale, mane- memleketleri bir kaç günün içinde zap-1 L'Epoque 

Cengiz Hanın c edi 
Japonlar cesedi ele geçirmek ve yeni 
bir Mo~ol devleti kurmak istiyorlardı 

-- - --- ·- --- - ---

Ankara Radysuo 

DALGA VZVHLVOV 
BVGUH 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

13,30 Program 13,35 Türk müziği 
1 - rast peşrevi 2 - Apdi efendi - rast 
şar - Senin aşkııila çak oldum 3 -Raif 
bey • rast prkı • Bir daıne düvürdü beni 

4 - kanun tabi.mi 5 - LGtfü bey • hi
cazkar §A?'kı-Sana ne oldu gönül 6-Arif 
Bey • Licazkir prkı • .Açıl ey goncai aad
berk 7 - Arif bey hicazkar şarkı - Gül
dü açıldı gene cül yüzlü yar 14,00 mem
leket saat ayarı, ajana ve meteoroloji ha
berleri l 4, 1 O, 15, 30 müzik (dan. müziği 
Pi.) 18,30 program, 18,35 müzik (Sou• 
aanın marşlan • Pi.) 18,45 müzik (küçük 
orkestra. Şef: Necip Alkın) 19,15 Türk 
müziği (ince aaz faslı) 20,00 memleket 

saat ayan. ajana ve meteoroloji haberleri 

20, 1 o neteli plaklar. R. 20, 1.5 Türk mü
ziği 1 - puaelik peşrevi 2 - ltrt - pu
aelik beste • Her gördüğü periye gönül 

3 - Şakir Ağa puselik prb • Sünbüliatan 
etme etrafı 4 - lshakın - puselik prkı 
Gönül verme bivefaya 5 - III. Selim 
puselik şarkı - Bir pür cefa hoş dilberdir. 
6 - puselik yürük semai 7 ·- puselik 

aaz semaiııi 8 - Rahmi bey - kürdili hi

cazkar tarkı - Sana ey canımın canı 9 -
Osman Nihad - Kürdili hicazkar şarkı 
Akı:ıam güneşi 1 O - Salahaddin Pınar 
kürdili hicazkar şarkı - A,kınla yanan 
gönlüme 11 - Sadeddin Kaynak • mu
hayyer şarkı • Ne zaman görsem onu 
20,50 konuşma (dış politika hadiseleri) 
21,05 temsil. 22.00 haftalık posta kutusu 

(ecnebi dillerde) 22,30 müzik {hale 
müziği - Pi..) .23,00 son ajanı haberleri, 

ziraat, esham, tahvilat. kambiyo • nukut 
horsa81 (fiat) 23,'20 müzik {cazbant -Pi) 

23,S,5,24 yarınki program. 

OPERALAR VE OPERETLER 
21 , 1 S Buda peşte: Yaz şarkı söylüyor 1 

BOYOK KONSERLER 
21,25 Droitwich:Glazumofun 4cü sen· 

fonisi. 

21.:;o 
22,05 

Brüksel 1: Smetana, Suk, Gla
zunof ve sair bestekarlann eser

leri. 
Strnsshurg: Orkestra konseri. 

Luxemburg: Rossini, Motti -Lul
li. Mo:zl>rt . .Şçhubert ve sair bes-
te'kArJarrn eserleri. 

22.0S Oslo: Flottow, Saint - Saens ve 
sair ihe tek5.rlnrın eserleri. 

ODA MUSiKiLERi 
16.05 Stokholm: Kuvartet konseri. 
19. 3.0 Böhmcn: Brahmsın bir triosu. 

50Ll"TLt:RIN KONSER'~Y::RI 
18. 1 O ·~tokholm: Krman konseri. 

21.05 Varşovn: S:ı.rkılor. 

NEFE~LI SAZLJ. lt ORKESTRASI 
13.05 Frankfurt: Tayyareciler bando

su. 
17. 35 
20.05 

Hambum: Ad:eti bando. 

Danz.ig: Polis bandosu. 

KORO KONSERi 
21.05 
23.25 

Monte Ceneri: Erkek korosu. 
Doyçlandzender : 
Brahmsın eserleri. 

Cl..ENCELI KONSERLER 
20.05 
21,20 
21.20 

_J,25 

Böhmen: Muhtdif parçalar. 
Berlin: Seçme havalar. 
Doyçlandzender: Büyük eğlen· 

celi konser. 

Frank.furt: Muhtelif havalar. 

.:---

TAYMIS'JN BiR 
YAZ/Si 
-*"Tek b ir adam gibi 

Fakat Çinliler ve Mogollar "Cihan fatihi,, nin tabutunu ııilaha sa~lacağız!,, 
kaçırdılar Ve gizli ,.bir yet·e Sakladılar Lord Halifakaın nutku hakkında tef-

sirlerde bulunan Tayrni. gazetesi ezcüm-

hvestia gazeteainin 23 Haziran tarihli lerdir. Ceset nakledildiği bu meçhul ma- ** le şöyle yazmaktadır: 
l\Uahasında enteresnn şöyle bir haber halde harbin sonuna kadar kalacakbr. lzvestia gazetesinin 2 3 Haziran tarihli cBüyülı: harptenberi bir nutkun mat-
1\Cfredilmlştir: Cengiz Hanın cesPdi fevkalade bir mera- nüshasında { Türkiyede bir casus gru- buat tarafından bu kadar kuvvetli bir it-

. - Evvelce Izvestia gazetesinin 8 Ha- simle nnkledilmiştir, cesedi Şansi hudut- buna verilen hüküm) başlığı altında şöy- tifnklıı kabul edilmesi ilk defa olarak gö-
~ıran nüshasında bildirildiği üzere, Çin- }arına kndar büyük bir Çin ve Mogol sü- le bir haber inti~r etmiştir. rülüyor. Bu hal lngiliz milletinin. katlan· 
ll:ki iapon istila ordUlan komutanlığı iç vari müfrezesi takip etmiştir. Tabutun I ta b ld k R '"bl'k dığı bütün fedııknrlıklara rağmen, hü-
ıvıog 

1
. I - s n u açı an c epu ı > gaze· k"' 

h 
. o ıstandaki Eçinhoro manastırına arkasından ccihan fatihi> nin kılınciyle t . . b'ld" d•W• _ l . .. umetçe girişilen taahhütlerin ifası hu· Üc 1 esının ı ır ıgıne gore, zmır agır ceza 

b urn ederek, burada ebedi istirahatte diğer zikıymet eşyaları elde götürülmüş- mahkemesi bir ecnebi devlet hesabına s~_sun~n ne kadar azimkar davrandığını 
ulunan Mogol fatihi ve kumandanı Cen· f" gostcrıyor. Çünkü bahis mevzuu olan 

giz Han d' . I • . d" .. .. ur. casuslukla i5tigal eden üç Bulgarla bir Danz",.,d k" I .. . tl d ~·ı p l ın cesc ını c e gNıırmeY.~ U!lunu- h uh b" ı., e ı ıurrıyc er egı , o ohyanın 
l' d - 7 cTaymis> gazetesinin ususi m a ı- it 1 b"lah h d h · • d·t ek ~~ u. Cengiz Hanın bu suretle ele ge- ayanı 1 are u ut arıcı e 

1 
m ve daha bazı devletlerin istiklalidir. Hit· 

Çırıl rinin bildirdiği üzere. Cengiz Hanın cese· b h • ıı.. ecck cesedi, japonl~rın cmüstakbeb üzere ~er sene apse mahkUm. etmış· lerin Danzigdeki emelleri ırki değil sev· 
•vı0 l dini götüren alayın J 5 HaziTanda ıimen-İt•:ı_go devleti hükümetinin cpayitahtı> tir. _ kulceytıdir. Almanya bir ihtilafa ubebi-

-.qaz 1' düferle Şansi vilayetinin ıimalinde kain M k• 1 b etmeyi Kurduklan Suyyuan vila· ez ur casus grubU11un c e aşısı yet vermediği takdirde ortaya bir ihtilaf 
l'etinin b h . l H h kl . Yuylin ~ehrine muvasalatında, bütün şe· Ed' d ,,. B ., _J B -·L-l aş şe rı o an uy uaya na edı- ırne e~ı uıgar kilisesi papazıorr. u yuuuıyacağı bütün alakndar devletlerce 
ec:elcti. hir bayraklıırla tezyin edilmiş bulunuyor- şahsın yanında planlarla muhtelif yesi· malumdur. 

l.lkin iaponların bu plim suya düştü. du. Alay, yüce kumandanın cesedine ta· katar bulunmu§tur. Bu casus grubunun Almanya lngiltere milletinin Avrupayı 
ÇUnçinde bild" 'Jd'"' Çin h • h" J • 0 

" k • • h • b"" k _ t_ - L'L } } ·-'L in n ın ıgıne göre, · ükü- zım ıs erını gosterme ıçın şe nn en u- diğer azalan vunlardır: Bulgar Metropo· as eri tan~ümli atına a mağa te~-
b'~ adamları Mogol eamiuı vekilleriyle yük caddesinde biriken Çinli ve Mogol- lidinin katibi, Edimedeki konsoloshane· büs edecek olan her devlete mukavemet 

1 ~te Cengiz Hanın lihdini açarak, ce· lardan mürekkep ııayet kalabalık bir halk lerden birinin memuru ve yine aynı te· etmek için tek bir adam ıPhi silaha sarı· 
te nakle kUtleli aramdan s~r. birde otel lacajıwu 'br

1 
didir.• 

Türkiye Cümhuriyet Merkez ban
kasından: 
Bankamızın merkezi ve muhtelif tubeleri için tahıil dereceleri ile mG

tenasip mut verilmek ıuretile mü..baka ile lüzumu kadar memur 
alınecaktır. 

1 - MilNbebya ıirebilmek için .,.pwd teniti haiz olmak Ji. 
zımdır. 

a) Türk olmak, bulqıa bir butahiı veya vazifesini muntazam ifa
ya mani olacak derecede bünyevi zaafa veya anzaya müptela olma
mak, 

b) iffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hidemabnda istih
dam hakkından mahrum edilmemif bulunduğu yapılacak tahkikatla 
sabit bulunmak, 

c) Yqı 18 den qaiı ve 35 den yukarı olmamak. 
ç) Liıe tahsili bulunmak, 
d) Fransızca, lnıilizce ve Almancadan birine iyi derecede vakıf bu: 

lunmak, 
2 - Müsabaka imtihani programı: 
a) Riyaziyat, 
b) lktııadi coirafya, 
c) Türk tarihi, 
ç) Sosyoloji, 
d) Fransızca veya lngilizce yahut Almanca liaanJannd Türkçeye 

ve Türkçeden bu lisanlara tercüme. an 
3 - idare merkezimizle İstanbul ve lzmir ,ubelerimizd pdacak 

olan bu imtihana ittirak edeceklerin 29. 7. 1939 tarihine kJ:., uhe
lerde ıube müdürlüklerine ve Ankarada memwin ıerviabıe a!c...t 
ederek lüzumlu veaikalan tamamlamaları lbtmdır. m 
4- imtihanlara Ankara, btanbul ve lzmirde 9 Eylul 1939 tarihin

de saat 9 da bqlanacakbr. 
5 -':'üSabaka ~t~nını kazanacak talioler, bankada iktisao eyli· 

yeceklen haklar ve tibı o1acaklan §artlar haldanda !İmdiden imtihanın 
yapılacağı fllbelerimiulen malumat alabilirler. 

iz mir 
den: 

Vakıflar 

2416 (1416) 

müdürlüğün-

Berber zade Mehmet vakfı mütevellisi Kadri 
Soğuk.kuyuda bacı Mehmet vakfı mütevelliai lbtahim 

Sene ba§mdan bir ay evvel vermekle mükellef olduğunuz 939 büt
çelerini hala vermediniz. On beı gün zamnda vermediğiniz halde hak
kınızda vakıflar kanunu hükümlerinin tatbik edileceği teblia olmıur. 

2424 (1420) 

Zıraat mektebi müdürlüğünden: 
Yüzde 

Muhammen 7,5 
Asgari Azami Bedeli T eminah 

Cinsi Kilo Kilo Kurut Lira K. 
--

Birinci nevi ekmek 30000 40000 10 300 00 
Koyun eti 6003 9000 45 303 75 
Dana eti 1000 1500 30 33 75 
Sadeyağı (Urfa) 3000 4000 105 315 00 
Zevtinva~1 (vemeklik) 1000 1500 50 56 25 
Pirinç (Tosya) 2000 2SOO 27 50 62 
Toz ~ker 1500 2000 27 40 50 
Cama-.n Sl'Öun11 (beyaz) 800 1000 35 26 2S 
Kunı fasulva (1-loros) 1000 1500 18 20 25 
Makıııma (ekstra) 1100 1500 25 28 12 
lln (baklava k) 1100 ı~oo 16 1~ 00 
P.atntes 1800 2500 8 ıs oo 

2400 (1417) 

Eczacı bası 
~ 

Yağsız Krenıi 
EŞSIZDiR • EMS.ilSİZDİR - RAKİPSliDİR .... 

Her yerde bulunur 

Depo: Şıfa Eczanesi ·----------lilm------· 

1 

1 
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Kılavuz 
Güneş bir an için gökyüzünü siyah dı- şeyle kaldıran bu znvaJlılnr churra> diye 

van üstünde bir kan çizgisi gibi gözüktü. bağrışıyorlardı. Geçen gecenin bütün 
Sonra sema tekrar simsiyah kesildi. De- korku ve üzüntüleri unutulmUJtU. Çünkü 
niz homurdanıyor, rüzg1'ır çılgın feryat- o, kendilerini bu kudurmu~ denizin gaza· 

)ar kopanyordu. Yavao yavaş gök taştan hından kurtaracak olan bu adam'. niha
yapılmış bir kubbe gibi denizin üstüne yet gemiye çıkmıştı. Kıhıvuz. aankıv ~tr~
çöküyordu. Ufuktan görünen bulutlar fındaki bu bağırı~ları~ fark~~d~ d~gıl gı-

\j bu kubbenin kemerleri idiler. biydi. Başı önüne hafıf çe egıkti. Kimseye 
sanBütün fiddetine rağmen rüzgar daha selam vermedi. Elleri cebinde olduğu 
muntazam esiyordu. O korkunç homur- halde kaptan köprüsüne doğru yürüdü. 
danmnlar, çatırdamalar kalmamıştı. Fa- Yüzünün hatlarında en ufak bir hareket 

kat deniz hala kudurmuş bir haldeydi. bile yoktu. 

Gaulois vapuru sahile yakla~mı§tı. Di-
reğinin Üstünde kılavuzu çağırma i~are· 
ti sallanıyordu. Avlannı kovalıyan atma
calar gibi kılavuz gemileri bütün hızla
rile koşuyorlardı. Hatta bunlardan bir 

tanesi sand lını denize indirmişti bile. 

* 
Thys Huibers, deniz kenarındaki kü

çük köylerden birinde oturuyordu. Altı 
ay evvel karısı ölmüştü. ölen bu kadı
nın acısı onun hayatını öyle altüst etmi§

Gemideki bütün yolcular güverteye üşü,- ti ki, büsbütün baı1kn bir ndam olmu;tu. 
mü1lerdi. Fırtınadan korkmuş bir sürü O, evinde. dışarıda velhasıl bulunduğu 
gibi küpeşte boyunca küçük küçük gu- her yerde o kadar çok sevilirdi ki, §aka
ruplar teşkil etmiş. bu sandala bakıyor· ları, anlattığı hikayeleri, nükteleri, baş
lardı. Sandaldaki tayfalar bütün kuvvet- k 1 a Jattıgvı muhitinin sempatisini 

k . k" a arının n 
)erile küreklere asılmı§ çe ıyor, çe ıyor- k H k 1 b b b 

azanm~ er es onun n era er u-
lardı Fakat sandal korkunç suyun Üze- 1 _ '- k d" · 1 )'k t k · unmaKtnn, en ısıy e geveze ı e me -
tinde ilerliyemiyordu. Sağdan soldan ten zevk alırdı. Kahvenin sahibi onun 

uzanan ve hareket eden kürekleriyle bu geldiğini gördüğü zaman çok sevinirdi. 

aandal bütün gayretiyle yüzmeğe uğra· Çünkü bilirdi lc.i onun neşesiyle bütün 
§an, fakat muvaffak olamıyan garip bir kahvedekiler her zamankinden fnzlıı 
böceğe benziyordu. Dalgalar fasılasız içeceklerdir. Etrafını saran dost halkası 
hamlelerle sandnlın omurgasma çarpı· gitgide büyürdü. 

yor ve her defasındn bu zavaUı tekne Sokağa çıkar çıkmaz muhakkak he-
auyun Üzerinde kayıyordu. Zaman zaman men bir yol arkadagına tesadüf ederdi. 

Bnndnl bir dalga tepesinin Üstünde ve su- Yeni gelenler de sanki lmk yıllık ah
yun dışında muvazenede görünüyordu. bnpmı§ gibi onu adamlar, o da kasketini 
llerliyecek mi, yoksa tekrar suyun içine oynatarak scliunlarına mukabele eder ve 

mi düşecek) Bunu kestirmeğe imkan güzel hikayeleriyle onları oyalardı. Thys 
yoktu. Kürekler muntazam fasılalarln Huibersin bulunmadığı hiç bir eğlenti 
ıuya dalıyor ve hazan da bo~ta kalarak yoktu. Böyle bir eğlentide herkes ~ustu
havada garip İşaretler çiziyordu. ğu zaman 0 hemen bir şarkı söylemeğe 

Vapurdaki yolcular korkudan büyü- veya heyecanlı hikayelerinden birini an
müş gö:.tlerle bu muvaffak olamıyan gay- latmağa baglardı. O bütün köyün en çok 
reti seyrediyorlardı. Küçük tekne bir tanınan adamıydı. Hatta çocuklar bile 
hayvan gibi ilerliyor atlıyor, dalgaların yanından geçerken onu selamlamağı 
arasınn gömülüyor, tırmanıyor, bir nz unutmazlardı. 

ilerliyor, sonra metrelerce geriye düşü- Kıırısımn ölümünden sonra duyduğu 

yordu. Korku ve heyecanda?\ çılgın ha- ıstırapln beraber şimdiye kadar geçirdi
line gelen yolcular güvertede biribirleri- ği hayata kargı içinde bir nefret de uyan

ne gayri ihtiyari sokularak kendilerine mıgtı. Düşünüyordu: cBöyle bir feJakete 
hiç yetigemiyecek hissini veren tekneye uğramak için mi, ben herkesi eğlendir
bakıyorlardı. Sanki ipnotize olmuşlardı. dim.> 

llcrde bir yolcu konu~uyor, diğerleri hat- Kamnnın ölümünden evvel hareketle
ları gerilmiş yüzleri üzerinde ağızları rini hiç düşünmezdi. Fakat büyük acısı
aım sıkı kapalı susuyorlardı. Bu anda bü- nın tesiriyle §İmdiye kndar geçirdiği bü
tün bu kalabalığın tele bir arzusu vardı: 
Şu kılavuzun gemiye çıkabilmesi. 

O korkunç fırtına gecesinden henüz 

kurtulmuş olduklan §U sırada nehrin ağ- §ÜnmÜJ olması icap etmez miydi) 
zına bu kadar yakın bulundukları halde 

tün hayatını tamamiyle boş ve manasız 

buluyordu. Onun bu feci darbeyi bir gün 
nnsıl olsa yiyeceğini imdiye kadar dü-

Karısı veremden yatıyordu. Vaktinden 
gemiye bir kılavuz girmeden rüzgann evvel gelecek bir ölüme mahkum olan 
tekrar kuduz bir kasırga haline gelmesi bu zavallı nahif kadın senelerdenberi hns
ihtimali pek kuvvetliydi. Bu kılavuz ge- taydı. 

milerini görmek onlara cesaret vermişti. Halbuki 0 vaktini daima dı~rda, kah-
içlerinden hiç olmazsn biri onlara kadar 

vede ve arkadnılnriyle gülerek ve eğle-
sokulmnk imkanını elbette bulurdu. Şim- nerek geçirmiş, U.deta küçük ~ehrin bir 
di üşüyen insanlar gibi birbirlerine sokul

nevi soytarısı olmuştu. Hakiknt halde bu 
muşlar, müthiş dalgalarla boğuQan bu b h 

" ııtıra ı issetmemişti. Karısının ağır ağn 
küçük t

0

k-neye sabit gözlerle bakıyorlar- ölüme doğru gittiğini biliyordu. Faht 
dı. b 1 

or,u Öy e kayıtsız yapan ve bu hale 
Onun içinde kılavuz vardı. Biitün alıgtıran şey de feliiketin böyle ağır ağır, 

ümitlerini kendisine bag·ladıklan, onsuz ) 1 el n ıştıra a ıştıra g işi değil miydi) 

Istanbul iskan müdürlüğünden: 
Köstence ve V amadan deniz yolu ile yurdumuza getirilecek göç

menlerin nakliyesi pazarhk ıuretile eksilbneye konulmu§tur. lhaleıi 
24 Temmuz 939 tarihine müaadif pazartesi günü ıaat ıs de yapıla· 
caktır. . 

Muvakkat teminat 6250 liradır. 
Bu baptaki fenni ve idari §artnameler parasız olarak verilir. 
Artırma ve ekailbne kanununun ikinci ve üçüncü maddelerindeki 

evsafı haiz bulunup pazarhğa iıtirak edecek olan taliplerin mezkUr 
gün ve saatte Sirkecide Mithat pap hanı birinci katında iskin müdür
lüğünde müteıekkil komisyona müracaatları ilin olunur. 

7, 8, ı3, 22 2403 (1410) 

Ankara polis koleji mi:dürlü
ğünden: 
Liselere muadeleti maarif vekaletince kabul ve tasdik edilen polis 

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

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

4, 6, 8, 11, 13, 1 5 2337 (1387) 

D. D. Yolları 8 ci işletme komis
yonundan: 

Balast ilan1 
1 - Muhammen bedeli 20,000 lira olan Söke kemeri ile kLM: 11 O 

arasında idarenin göstereceği ocaklardan her hangi bir suretle çıkar
tılarak kırılacak ve vagonlara kolaylıkla tahmil edilecek şekilde hat 
kenarında ihzar edilecek 10,000 M 3 balast kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme: 24/7 / 939 tarihinde saat: 16 da Alsancakta işletme· 
miz binasır.daki komisyonumuzda yapılacaktır. Muvakkat teminat 
( 1500) liradır. 

3 - Muv~kkat ve daimi teminat mektubu örneği mukavele proje
si ve bayındırlık genel şartnamesi ve eksiltme §Clrtnamesinden ibaret 
münakasa evrakı Ankarada 2 ci lstanbulda 1 ci ve lzmirde işletmemiz 
kalemlerinden bedelsiz alınır. 

4 - isteklilerin bu işe ait teklif mektuplarını tayin olunan günde 
saat 15 e kadar komisyon°a vermeleri lazımdır. 

5 - Taahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların gecikme· 
sinden idare mesuliyet kabul etmez. 2, 8, 2276 ( 1366) 

Birinci ve dokuzuncu i§letme memurin ve müstahdemini için bir 
sene zarfında 2546 takım elbise ve 528 adet palto kapalı zarf uaulile 
bilmünakasa yaptırılacaktır. Elbise ve paltonun kumatlan idarece ve
rilecek harç ve imaliyeai müteahhide ait olacaktır. Bu itin muhammen 
bedeli 23536 ve muvakkat tem.İnab 1765.20 liradır. 

Münakasa 24. 7. 39 pazartesi günü saat 16 da Sirkecide dokuzwıcu 
İ§letme binuında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin teminat ve kanuni v~ika~arını ihciva edecek olan kapalı 
zarflarını ayni gün sant 15 e k:ıdar komisyoJll\ vermeleri lazımdır. 

Şarmameler parasız o!arak kom!svondan verilmekte ve harç nümu
neleri de ayni yerde göster!lmeldedir. 

8, ıo, ı2, ı4 240ı (1417) 

Jskan Müdijriüğünden: 
1 - Urla kazaaı merkezinde 100 göçmen evi in§aahnın kapalı zarf

la yapılan eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 7. 7. 39 gününden 
itibaren lS gün müddetle pazarlığa l:onulmu§tur. 

2 - Bu evlerin beherinin muhammen keıif bedeli 476 lira 30 ku· 
fU§tur. 

3 - thalesi 22. 7. 39 günü saat ı O da lzınir iıkan dairesinde müte
ıekkil komisyon tarafından yepılacaktır. 

4 - Bu hususta ıartname keıifname ve sair evrak her gün lzmir 
iskan müdürlüğünde görülebilir. 

S -Taliplerİ11' yüzde yedi buçuktan tutan olan 3572 lira 25 kurut 
teminata ait veaa;ı. e is!~n d'"'Ü'esine müracaatları. 

5, 8, 11, 15 227S (1397) 
bu korkunç denizin cehenneminde kay

Karısı öldüğü zaman, hayvani bir ıs-· 
bolacaklannı pek iyi bildikleri lrnrtarıcı. b _ .__,,..,Z,.,._.,,,...,..,..,,..,...,.,,.,,r,.fi"'' I tZMt 

tıra ın tesiriyle, sanki sallanan bir vapu- ... ,"''"""-:•"J.· _,_,,,.,;.r,_,~,,,,,,,'{..J<.",/.'ftr.J '-'""" R BEI...EDIYEStNDEN: 
Sandaldaki tnyfnlar ısrarla küreklere ' ' K k d K k b · d b b run güvertesinde yürüyormuş gibi sen- ) r a ) a) re Ve Ufıya a fU esm e aşı Of 

asılıyorlar ve güçlükle fnrkedilir bir şe- deJedi. Kulaklarında bir fırhnnnın rüz~ tutulup merkez temizlik itleri h!l· 
kilde vapura ynklaoıyorlardı. Bu yakin§- garına benzer garip sesler vardı. , m a {)-3 z a mna teslim edilen hir koyun ile 
mak ne kadar ağır olursa olsun yıı.kla§- Bu kadın öldüğü gündenberi ona karşı ~ bir kuzunun vesaik ibrazile ıahio-
rnaktı. Geminin güvertesinde bekleşen aşkının ne kadar büyük olduğunu hisse- ~Resmi, hususi daire veya §İrlret- j leri çı!unt"dığı takdirde 14.7-39 
bu insanların gö:z1eri tekneyi kendilerin- diyor ve bu kısacık hayat zarfında onu ";;;lcr, doktor, avukat, tüccar. ko- P.Ününde havvan pazarında ıatı-
den ayıran mesafeyi ölçtükçe ümitle par· takdir etmemiş olduğu için kendi kendi- ~mjsyoncu yazıhanesi olabilecek lacağı ilan olunur. 
lıyordu. ne dü~mıı.n kesiliyordu. Bu his ona bir- S Gazi bı!f\•arında 7.İrad l:an • 2417 (1415) 

Bu ur•uz bucaksız denizin üzerinde denb"ıre ı · · B b k d' . . ~ kası ittitalinde 18 eayıh De- ';.r'"ı• a &>™7F~awıa w 
.- ce mıştı. u aza ın en ısını öm- ,., D A 1 R 

haftalarca serseriyane dolaştıktan sonra rünün •onuna kadar terk.etmiyeceğini bi· mirelli hanının üst katı ehven r. ı· ı· za 
kendilerini sağ salim limana götürecek liyordu. Ve 0 zamandanberi de işte böy- ~fiyatla kiraya verilecektir. 
k 1 · d ı 1 - 1 tivenlerin: ı avuzu getırcn san a ı bekliyorlardı. e magmum ve dürüst bir adnm olmuştu. 

S k. d l d h E 1. h k ~ Doktor Hulôti cad~ ... ıde an ı san a a a çııbuk yaklaşıyor- vve a er es onu teselli etmek iste- '' 
42 numarada ditı doktoruna du. Kürekler muntazam j liyordu. Va- mişti. Fakat o hepsini evinden küfürlerle I 
mürl!c at arı. 

pur kılavuzu alabilmek için manevra kovmuştu. Artık kimse ona hitap et- !7,7"~~~~1v.J!ll'.3~~llO!:l!.\7rlı9.%!~~ 
yapmağa bn lamıştı Endi~ geçmişti. mek istemiyordu. Yüzünde korkunç, 

Olan eyleri pek iyi anlamıyorlardı; fa- vahşi bir ifade ve mağmum haliyle yan- ma eJlerinin arasında düşünmeğe bıışlı· 
l::at pek iyi biliyorlardı ki, artık tehlike- larındnn geçerken köy halkı başlarını yordu. Böyle zamanlarında her kangi bir 

~en kurtulmu lnrdı. Bir kaç saniye sonrn snllıyarak arkalannı dönüyorlnrdı. Es- şeye görmeden takılan gözleri sanki asıl 
gemiye çıkmış bulunacaktı Sandal yak- kiden onun neşesiyle güldükleri haldi' kendi başının içine çevrili ·ordu. içinde 
lıışmıştı. Gemi şiddetle çall:alandı. Per- şimdi onu tnklid ediyorlardı. Hayatı çok her halde korkunç hadiseler cereyan eden 
vane daluaları döğüyordu. Kılavuz san- zayıf tarafından almıı1tı. Onun gibi adam- başının irine .. Düşünüyor, düsümiyor ve 
dalın içinde ayakta duruyordu. Sandal, lar hu karal:terlerinin erucç cez:ısını çek- nihnyet a ~ır ağır nnlamnğa ba§lıyordu. 
dalgaların iddctiyle gemiye çnrpıp par- mcğe mahkumdurlar. Ondan bahseder- Kendi kendine sorduğu bir yığın niçin ve 
çnlanmak korkusu yüzünden dnhn fazla ken eserlerinde bir ademi tenezzül var- nnsıllara verecek hiç bir cevap bulamı
yakla!larnıyordu. Bu kadar mesafedense dı. Fakat o hiç bir gey bilmiyor, kimseyle yordu. Hayatın maverai gecesi içinde en 

ltılnvuzun gemiye atl masına imkan yok- konu:ımuyor, arkadaıılnrından hiç biri- ufak ve geçici bir ı~ık doğurabilecek bir 

tu, nihayet, gemiden atılan bir halata sa· siyle kn!'§ılnıımak istemiyordu. Hepsin- şey bulamıyordu. Düşünceleri bir ümit· 
rılmıştı. Altı tayfa onu yukarı çektiler. den nefret ediyordu. Onlara selam ver- sizlik içindeydiler o öğrenmek arzusuna 
Gemiye nynğını atar atmaz yolcular onu mek defi), yüzlerini bile cörmek istemi- çarpan her şeyin dağıldığını parçalandı
alkışla karşıladılar. Ellerini. kollarını, yordu. Denize çıkmadığı zamanlar - o ğını hissediyordu. 

§apluılarını ve "lnendiJler:ini havaya ne· kılav ôu • ma :'tllum odasında, bqı dai- - DEVAMI YARIN -

•• 

Un len 
Doğum •e Cerrahi Kadın 

hastalıldarı Operatörü 

Her gün hastalannı saat Uçten son
~ ra Atatürk caddesi •E.5ki Birinci 

N , kordon• 222 numaralı muayeneha-
nesinde kabul eder. ~ 

TEl.EFOS : 2987 \ 
CT'.fiTL77..zz77_z7.7Z/JYJY-~L7JQ27.) 

öDEMtŞ SPOR KULOBO BAŞ
KANU~INDAN: 

Cemiyetler kanununa göre tan· 
zim olunan nizamnamenin müza
kereıi için 11 Temmuz Salı günü 
ıaat ı8 de fevkalade içtima oldu
ğundan bilumum azamızın mez
kur gün ve ıaatte kulüp merke
zinde bulunmalan rica olunur. 

Salihlide 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni Müstecir 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
idaresinde açılmıştır ' man ın 

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

Banyolarmm eailığa yapbiı faydalar bütün ECE halkınca malUmd•. 

UCUZLUK, 2'EMİZLİK RARA2'1.JK- YEJlj 

İDARENİN ESASLJ PRENSİBİDİR.. 
Mefrot odalar banyo ile birlikte 100, bot odalar 30-50 kunqtur. 

Nafıa V ekiletinden: 
Eksilbneye konulan İ§: 
ı - Büyük Menderes tabilerinden Çürük au üzerinde yapleak 

reglilitörler Sarayköy ovasını ıulamak üzere açılacak kanal hafrİJal 
ve sınai imalib keıif bedeli (470.004) lira (70) kuruttur. 

2 - Eksiltme 24. 7. 939 tarihine rutlıyan pazartesi günü ...t 15 
de Naha vekileti Su i§leri reisliği su eksiltme komisyonu odaamda b
palı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme farbıamesi, mukavele projesi, ba,mdulak 
i§leri genel ,artnameai, fenni ...,mame ve projeleri 23 lira 50 kmat 
mukabilinde Su itleri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22,550 lira 19 kurutluk 
muvakkat teminat vermeai ve eksilbnenin yapılacağı günden en u 
sekiz gün evvel ellerinde bulmıan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
Naha vekaletine müracaat ederek bu iıe mahsus olmak üzere v..m 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri §tllttır. Bu müddet içinde v..m 
talebinde bulunmıyanlar ebilbneye iştirak edemezler. 

S - isteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı ıaatten 
bir saat evveline kadar Su itleri reisliğine makbuz mukabilinde TS

meleri lizımdır. 
Postada olan gecilaneler kabul edihnez. 

28, 3, 8, 14 2234 (1322) 

Devlet Demiryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

1 - Devlet demir yollan iataayon •inıfmda btibdam edilmek -. 
müsabaka ile hareket memuru namzedi alınacaktr. 
' A - Türk olmak 

B - Müsabakaya itfü.ak edebilmelı için orta tahsili bitin.nif olmak 
C - Yatı ı8 den qağı ve 30 dan dahil yukan olmamak 
D - Asgari bir sene için ukerlikten muaf ohnak 
E- idaremiz hekimleri tarafından yapılacak ııhhi muayenelminde 

far . ıerviıte çalıımaia mini bir arıza ve hutalığı olıiıamak 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlarından birine vakıf olanlar 7ı lira ilcretle •hnealr· 

lardır. 
3 - Askerliğini bitirmiı lise mezwılan imtihansız olarak ayni prt

lar dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin doğrudan dujıU)a 
umumi müdürlüğe göndermeleri lizımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı ıs Temmuz 939 cumartesi giinü ...t 14 
de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana. 
Afyon, lzmir ve Erzurum i§letme merkezlerinde yaplacaktır. 

5 - En sou müracaat ıo Temmuz 939 cuma gününe kadardJr. 
6 - Talipler qletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edecek

lerdir. 
7 - Kabul ıeraiti ve evıafı hakkında daha fazla malumat almak 

istiyenler ifletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. 
lS, ı9, 24, 29, 3, 7, 8 2059 (1219) 

lzmir mıntaka Ticaret müdür
lüğünden: 
Makine ile dikkatli ve çabık yazan yirmi lira uli maatla bir bapn 

memur alınacaktır. Lisan bilenler tercih olunur. Şeraiti haiz talipleııiaı 
ı 4 temmuz 939 tarihine kadar müracaatları. 

8, ı ı, ıJ 2418 (1418) 

lnhisarlar Baş müdürlüğünden: 
Sahibinin ıarap reımi ve müdafaa vergisinden 1489 lira 32 kunt 

borcunun temini tahsili için mülkiyeti tahsili e~nval kanununa ı&e 
haczedilmit olan lzmirde Türk Pazarında Şan s:>kajında 6632 emlak 
ve 262 ada ve 42 parsel aayıh gayri menkul im:ılithane ile diikkinm 
tapu kayıtlarındaki kıymeti üzerinden ve tari' .i ilindan itibaren 21 
gün müddetle müzayedeye çıkanlmıtbr. lzahat almak iatiyenler Jnhi. 
sarlar lzmir bat müdürlüğü muhakemat kalcn-:ine müracaatlan illa 
ıdunur. 

s, ıs, 22 2423 (1419) 

lzrrıir Gümrük Baş müdürlüğün
den: 
T.N 18, adet S, kabın nevi S, marka LZ, No. ı004/8, Lira 175, 

kilo 268, cinsi Yumak halinde keten kundura ipliği •.• 
T.N IS, adet 3, kabın nevi S, marka G.P.C, No. 134S/47, kıymeti 

250 lira, ıı.kleti 888 kilo, cinsi mevaddı saire ile gayri mürettep renkli 
cam bardağı ••• 

Adet 6, kabın nevi S, marka G.P.S/R.N.R, No. 1012/ı7 uldet 
1156 kilo .•• 
Yukarıda müfrede.b yazılı eıyalann 21. 7. 39 cuma günü~ 15 de 

açık artırma ıuretile dahile satılace.ğuıdan bat müdürlüğe bağlı ithaJU 
gümrüğü yanındaki levazım Te sattı servisinde toplanan komiaıaaa 
maliye unvan tezkerelerini hamilen muayyen gün Ye aaatte mGravd· 
lan ilin olunur. 
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T. Bovven Rees J Messageries Umdal OJi,pier ve Deutsche Le· Fratelli Sperco 
·· k M •t• UMUMi DENtz Şürekası vante Linie Vapur Aeentası ve şure ası arı ımes ACENTALICI LTD. ADRIArtc:A s. A. Dt 

CUNARD LINE K v M p A N y A s 1 BELLENİC LINEs LTD. s•~=!~o::~~::u G • .ar. 8. B. RAMBVRQ NAViGAXIONE 
ti\'eJ'poo) Ve TURKlA vapuru 4/6 temmuz arasın· ADANA vapuru 5 temmuzda bekle- LER0/43 motörü 617 tarihinde saat 
Clasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 da beklenilmekte ~lup Rott~r~am: Ham- LONDRA • HULL HATrl niyor. 8 temmuza kadar Anvers, Rot- 12 de gelerek ayni gün saat 19 da Patmo, 
BOTUNtA Haziran Ih temmuz tarihinde gelerek ayni gün fs- burg ve Afiversa linınnlan ıçm yük ala- BELGRAVİAN vapunı 5 ~mmuzddaa terdaın Bremen ve Hamburg için yük LCros, Kalimnos, İ.stanköy ve Rodosa 

tind . vapuru n aye- . r M . il ha- caktır. gelip yük çıkaracak ve nynı zaman , h k t d 
inal e gelıp Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pıre, ~apo ı ve ars yaya GERMANİA vapuru 15/18 temmuz Hull için yük alacaktır. alacaktır. are e e er. 

G '\tkaracakbr. reket edecektir. arasında beklenilmekte olup Rotterdam ADJUTANT vapuru 10 temmuzda ge- MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle- . ~TA ihtjyari /~O.~. vapuru 6/7 .~-~tek v J --Ht tarihl ı, 1 1 k._ niyor. 22 tem.muza k-..S-- Anve1'<1 Rot- rıhinde gelerek aynı gun saat 23 te Mi-'-•- apur ann mu•ılCRl.UI er Der tn-ıü izahat ve malftmat için Bi- Hamburg ve Anversa limanlan için yük lip Londra çin yti c a aca ~. ~ • .., dilli" s ıA 'k D d ğ ist bul B 
llil{11leri ve kkmda ur o• HATTJ terdam Breınen ve Hamb i . yük , e anı •.. e ea aç, an , ur-bir le hh navlun)~ ha acenta rinci kordonda 156 numarada LAU- alacaktır. ARASI 1.ıVERPO .., . alacaktır. urg çm gaz, Vama, Kostence ve Batuma hare-

a Ut altına gıremez. Daha fazla BALKANJ.,AR ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Li- ket eder. lolaııaı '1mak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERiKi vapur acea- HATTI verpooldan gelip yük ç>karacak ve ay- TAHLiYE 1 LER0/43 motörli ıon tarihlnde ""'' 
~ 2353 telefon num.aruma mlli'acaat J tasma mllrac:aat edilmesi ~ca olunur. ZETSKA PLOViDBA ni zamanda Liverpool için yUk alacak- KRETA vapuru 11 temmuzda bekle- 9 da gelerek ıın saat 17 de Pire, Korfo, dilnıesı rica olunur. TELEFON : % 3 1 5 A. O. J(OTOR tır. niyor. Haniburg, Bremcn ve Anversten Saranda, Brindizi, Valona, Draç., Gravo-11" _________________ ... __ mıı __ ,.. LOVCEN ... mal çıkaracaktır. za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve 

• (( » 1 ~ •v:a•ı ** 1 Venedi~ hareket eder. T C Z. t B k Vapuru 15 temmuz 939 cumartesi gil- M h . e ARMEMENT DEPPE ADRİA/54B. Vapuru 13//7 tarihinde 
ıraa an ası nü Kös~e~.ceden gelip 16 temmuz 1939 0 3Slp 

0 
V ESPAG!\'E vapuru 25 temmuza doğ- ı;aat 12 de gelerek ayni gün saat 21 de 

• e pazar gunu saat 12 de: mu .. terCIID ru beklenlyor. Anvers (Doğru) için ytik İstanbul. Pire, Napoli, Marsilya ve Ce-
Pire - Arnavutluk limanlan • Kotor- alacaktır. novaya hareket eder. KarııJ"' fapiflf: J888 Dubrovnik - Split Veneclik ve Triesteye Türkçe Fransızca, muhase- ZARA/43 motörU 13.n tarihinde saat 

Sermayesi : lC0.000.000 Türk lirası.. hareket edecektir. be ve ~uhaberata ve mali DEN NORSKE MIDDEL• 12 de gelerek ayni gün saat 19 da Patmo, 
$ube ve ajan adedi: 2E2 ANGLO F.GYPTİAN kanunlarla tatbikahna bihak- HAVSUNJE, O.ILO Leros, Knlimnos, İstanköy ve Rodosa 

Zir~ ve ticari her nevi 8aııka muameleleri MAİL LİNE kın vakıf ve Jngiliz~eyi kefi BALKİS motöril 28 temmuzda Dün- hareket eder. 

PARA BİRİKTiRENLERE 28.800 LİRA PİRE MARSILYA ve PİRE llEYRU'l' derecede bilen ve her türlü kerk w Norveç için hareket edecektir.. ROY ALE NEERLAN 
IKRAMtYE VERECEK HAYFA - İSI<ENDERİYEYE hat teminatı vermeğe hazır bir 

!1:__ ·CAİRO CITY• LÜKS VAPURU ile muh••ı'p ve metercı·m banka AMERICAN EXPORT LİNES, 1Nc DAISE KUMPANYASI -...raat ı__...__ -da kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) H yf fsk ..... 
ı:_ U1UUt11S1D MarsiJva icin Bcyrut- a a- en- k · tb EXERMONT vapuru 6 temmuza doğ- AGAMEMNON vapuru 12n tarihin-~ bulun,.,nlara senede 4 defa çekilecek kur'a iJe aşağıdaki plana göre ik- harek~t tn;ihJcri deriye için hareket mühim •ir et veya tıcare a• beldeni or Nevyork içın' yük alacak d ı k A~.,..~-..1-- R d 

tarihle-1• nede b'ılgı0si ile mütenasip bir nı Y • - ege ere ·~'""""''U.t.Ullt otter am ve tanuye dnğıtılacaktır : • · I J br. Hamburg limanları için yfik alarak ha-
' Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 14n 1939 Sn /939 vazife anyor. Jhtiyacı 0 an a- EXMOOR vapuru 23 temmuza doğru reket edecektir. 
« • 500 • 2.000 • 2sn 1939 22n /939 rın Atatürk cbad~e1~i, S~man bekleniyor. Ncvyork için yük alacakbr. SVENSKA ORİENT LtNİEN 
t • 250 • 1.000 • 11/81939 5/8/939 iskelesinde A aıo 1 magaza- D. T. B. T. VİNGALAND motörü 13/7 tarihinde 

40 • ıÔo , 4.
000 

• COULANDRIS RROTHEllS Lm aında Hanri Abajoli vasıtasi- SZEGED vapuru 8 temmuza doğru g~lcrek ~tterdam: :ı'~~·:•L'.'.eL Skan-ıoo • 50 • 5.000 • PiRE le A. Ali'ye tahriren veya fi· bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala- dınavya Jı~anlnrı ıçın yuk ~ bare-
120 4.c:oo 1,uE"A ffE•L .11. !l'J> fahen bildirmeleri rica olu- ket edecektir. 

• 40 • 
0 

• .-v1c.ı &1 n~,. ( 401) ca~. VASALAND motöril 2917 tarihlerine 
1

~h7- ~ 20 " 3.200 • I.üb transntlantik vapunı ile Pire • .. ~_.!,.-;.~ ~mca beTkISI ~A vapuru,,:! __ tem~~ . doğru doğru beklenmekte olup Rotterdam, •n.~T: Hesaplarındaki pnralar bir sene içinde ~O liradan aşağı düşmi- Ncv - York hatb Pire - Nev - York se- enıyor. Tuna u.manlan ıçın yük ala- Hamburg limanları için yük alarak ha· 
Yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. yahat miiddeti 12 glin, Nev - York f11an QR cnkbr. reket edecektir. 
l{tzr il · ta ib DQKT KASSA vapuru 25 temmuza doğru olu senede 4 .ı.ı., ı f:7141, ı Birinci kônun, 1 Mort ve 1 auran r • ôçôn hus~sl !iniler Pireden horeket la· bekleniyor. Beyru~ lskender;,.e ve Port ZEGLUCA POLSKA LINtııN .etiJıde ~ktir. rihlcri: · Salt için yük alacaktır. 

.. ~ 12 
AÖUSTOS 

23 
EYLÜL c 1 A 1 y t LECHİSTAN motöril 21/7 tarihlerine 

• • Gere't vapurlnr.n m•ıvasalat tarihleri, e a ar ın SERViCE MARtTIME doğru beklenmekte olup Anvers, Gdy-~ gerek vapur isiml1:rı ve navlunlan hak- ROUMAf N nia ve Danzig limnnlan için yük a.la.rak 

T T U il • kında acent.a bir teahhUt altına gireme~ hareket edecektir. 
• A Daha fa"':ia tafsildt a!mak i,.in Birinci DUROSTOR vapuru 7 temmuza doğ- .. ERVfCE ~ARf2'.._E aze emJZ Cuz aç ıı .,E,.. ru bekleniyor. Köstence, Kalas ve Tu- ~ IT.I Al'a 

Kordonda 152 numarada •UMDAL· İZMİR MEMLEn. ~ na lir.mnhın icin ytlk alacaktır. Roarnain Kumpanyası 
LJ / C J umumi deniz Acc-ntalığı Ltd. mUracut HAST ANESf DABıLJYE DUROSTOR vapuru 4 ağustosa ALBA JULİA vapuru 

3 
ağustos 

939 cıer Türlü Tuva et esit eri edHmes; rica olunur. MO'J'AllASSISI doğru bekleniyor. K&tence Kalas .. tarihlerine doğru gel.,.k Malla. Ceno-
• 

1 

Telefon : 4072 Müdilriyet Mua)•cnebane : ikinci Beyler sokak Tuna limnnlan için )1ik alacaktır. va ve Marsilya için yolcu ve yük alarak 

N h Ç Telefon : 3171 Acenta No. 2S TELEFON : 3956 Vapurlann hareket tarihleriyle nav- hareket edecektir. 
Hamdi üz et a n çar lunlardaki değl.,ıklilderdcn ....... ..... tıAndokl hareke• tarihleriyle navı ... 
Sıhhat 

sulil·et kabul etmez. lardaki değişikliklerden dolayı acenta E • Daha faıla tafsilftt için ATATÜRK mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf-C.Za n eS J caddesi 148 Noda V. F. Henry Van DerjsilAt için ikinci Kordonda FRATELIJ 

~ •. BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu haıu karşısında .. 

BRI 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

L 

OSMANiYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Ba her iki otelin müateciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 

44 Senelik teaübeli idareaile bütün mütterilerine kendisini 
"- ae~tir-. 

L •• vteDerincfe misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .• lıtanbuJda Q\it'• 
Un [ge ve Jzmirliler bu otellerde bulu,urlar... . 

) liu.uıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul t;tmi· 
~ek derecede ucuzdur ••••• 

~Zümrüt Damlası ~!!r-,. 

Cinsiyet Kokuları 

(Erkek)(Dişi)iki cins losi yon(Maskülen) 
(Pemınen) etUıetle· 
•ı üzerinde lşaret
ıe,.ı uardır .. 

----·········----
lla11ar çiçeği 
CöııüI 

41tınrüya 

~Ya 

l.inıon çiçeeı 
"rasenıın 

801thatıra 
l.ey14k 

ekşe 

4ıııber 

DEPO: 
Hilal 

• 

ECZANESi 
~c:ı Kcmnl KWnil Aktaşın aşk, zevk, neşe ve sanat kokulan 

Kara~iğer, böbrek. taş ve kumlardan 
mütevelli sanrılannız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şik!yet!crinizl URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalnt 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, !ez· 
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım ~dak su içerisinde alınır. 

iNGjLiZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOCLU - lsTANBUL 

,.~lll;N®?S'C63Mi*I' ··-~awı2w,:w11t"V"Ai3f'MCH' 

V ebolid Cihazları 1 
EVLER 

HASTANELER 
F ABRiKALAR VE 

BiLÜMUM SINAi MUESSESELER 
KİREÇLİ SULARINIZI VEBOLİD CblAZLARJ 

İLE 'll' ASFıiYIE EDİHİ~ .. 
BUHAR KAZAN VE KA.JLORHFERLERIN·zı 

HARA.1? Ol.~ AK'!!' AN KUR!' ARINIZ 
HE TUllltJ DntYAC! KARŞIL!YACAK EV· 
SAFTA v E B o ı., j IJ ci!fAZlLARIMJz EM· 

RiNiZE AMADEDİR .. 
TEDİYEDE KOLAYLIK BE$ SENELiK gapattfi 
VEBOLİD LTD. ŞT~. IZMİR ŞUBESİ 
Mimar Kemalettin caddesi No. 15 · 
TELEFON : 236S TEI..G. VEBOLİD P. K. No. 72 

lzmir telefon müdürlüğünden: 
1 - Kağıdı ve kartonlan idareden verilmek §artife (2500) ihi bin 

be! yüz adet telefon rehberinin yalnız basıl:nıuı a~1k eksiltmeye konul
mu§tur. • _ 

2 - Muhammet bedeli (650) alh yüz elli lira muvakkat temmab 
(48,75) kırk sekiz lira yetmİ§ heş kurut olup eksiltmesi 10 temmuz 
1939 pazartesi saat (15) de lzmir telefon müdürlüğü binasındaki aa· 
bnalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ve kanuni vesaikle mezkU.r gün ve saatte komisyona müracaat et
meleri. 

22. 25. 1. 8 2168 (1280) 

Zee ve Şsı. Vapur acentalığuıa milraca- SPERCO vapur aceotasına müracaat 
&t edilmesi rica olunur. (edilmesi rica olunur. 

TEl.EFON: 200'1/'2008 TELEFON: ZOM· 2005 

:O LW 

SALONDA AT YARIŞLARI 

Bir aile eğlencesidir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S ~fani.sa, Aydın, Bohkc~ir, Denizli,! 
i Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Kon-! 
! ya vitayetleri ve kazalan lçi.n acentalar ! 
!aranmaktadır. S 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tzMIRDE HER TCTONCODEN ARAYINIZ .. f1ATt (100) PARADlB.
UMUM DEPOSU VE rttfiRACAAT YERi: tzM1K tKlNct MIHÇILAR 
No. 8 - 10 l\fÜSKIRAT SER BAYÜ HÜSEYİN BAHRi VE ŞEIÜP TICA
RETHA.NESI... 

TRHTR
HUllULRROR/f 

kurtulunuz 

İnhisarlar Tütün fabrikasından 
Fabrikamızın ihtiyacı olan 61 küsur metre küp ıaııdıklık çırasız 

çam kereste 30. 6. 39 cuma gününden itibaren 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkanlmJ§br. 

15. 7. 939 salı günü saat 14 de ihale edilecektir. 
Taliplerin bedeli muhammeni üzerinden 195 lira depozitosunun 

fabrika veznesine yatırarak fabrikada müte§ekla1 komisyona gelmeleri 
ve her gün fabrika açık bulunduğu saatlerde §artnamesini görmek 
üzere levazıma müracaatları. 

30, 4, 8, 12 2295 (1352) 

• 



SAR P'E ıe 

Moskovaya gönderilen yeni teklifler 
Londra ve Pariste söylendiğine göre bu · sel erki teklifler müsbet 

olduklarından iyi neticeler ümit edilmektedir 

Teklif edilen formüller 
Tatmin edecek mahiyettedir. Aıilaş
maıiın yakın olacağı çok kuvvetlidir 

Londra 7 (ö.R) - Ingiltere ile Fran
sa istişarelerde bulunarak beraberce 
tanzim ettikleri yeni direktifleri Mos
kovadaki mümessnierine bildirmişler
dir. Resmi meh.afi}de söylendiğine göre 
bu seferki teklifler mUsber: "t>ldukları 
için eyi neticeler vereceği tahmin olun
maktadır. 

Yeni direktiflerde anlaşmak için Mos
kova hükümetine bir kaç formül arz 
edilmektedir. Söylendiğine göre her hal
de bu formüllerden biri tatmin edici 
mahiyette olacak ve üç aydanberi de
vam eden görüşmeler bu son gilnlerde 
eyi bir şekilde nihayet bulacaktır. 

Paris 7 (A.A) - Mosko'!a müzakere
lerinden bahseden gazeteler bu müzake
releri biraz uzun bulmağa başlıyorlar. 
Ye hatayı Sovyetlerin çok ihtiyatlı dav
ranmalarına yükletiyorlar. 

Petit Parisien gazetesinde Bourgues 
diyor ki: 

Ingiltere ve Fransa son bir defa ola
rak Ingillz - Sovyet - Fransız teşriki 

mesaisini ve tehdit altında bulunan 
memleketlere garantiyi tazammun eden 
bir yardım sistemini vücuda getirmeğe 
te§ebbüs edeceklerdir. Sovyet mahfil
lerindeki akse göre Ingiltere ile Fransa 
fiındiye kadar kendisini müdafaa endi
teslnde bulunan bütün Avrupa memle
ketlerini toplamak hususunda azimle 
takip ettikleri gayeye Sovyetler birliğini 
l§tirAk ettirmek fikrinde urar edecek
ler veyahut ta işe Londra - Paris ve 
Moskova arasında Uç taraflı bir yardıma 
milnhasır Sovyet yardımiyle iktifa su
retiyle devam edeceklerdir. 

Jour gazetesinde Pietrl yazıyor: 
• Sovyetlerin, Isviçre, Hollanda ve Dan

dg hakkında hiç bir taahhütte bulun
mak istemedikleri ve Fransa ile lngilte
renin ise Finlandiya körfezinden Çanak
kaleye kadar 4,900 kilometrelik bir Sov
yet hududunu garanti etmeleri icap et
tiği anlaşılmaktadır. 

Ordre gazetesinde Bure yazıyor: 
Italyanın Uniformalı matbuat ricalin .. 

den Offici Stalinin yerinin, karnı doy
mu,, olanlar safında değil Proleterler sa
fında olduğunu bildiriyor. Bugün bu 
tezadı yalıiız antikomlntem paktını im .. 
za etmiş olanların namuskArlığını orta
ya koymak için bildiriyoruz. 

Peuple gazetesinde Harmel yazıyor: 
Şimdi Sovyet hilkümeti bitmez tü

kenmez müzakerelerin artık sona erme
li için bir gayrette bulunmuşlardır. Ba
t'ışın mildafaası bütün ihtimalleri karşı-

Moskovanın Lcmdra. sefiri Maiski lngiliz nazırları ile bir ara.da 
lamasına imkan olmıyan bir kaç formü- ı edilebilecek olan mahdut bir anlaşma 
le bağlı olamaz. Ve bir obstrüksyon faz- akdine çalışacakları aynı mahfillerde 
la sürdü diye bunu diğer bir obstrüks- ilave edilmektedir. 
yonun ~kip etmesi icap etmez. Londra 7 (A.A) - Gazeteler günün 

Le Journal yazıyor: en mühim meseleleri olan Moskova mü-
Moskova ile müzakere, Fransız diplo- zakerelerinin tekrar başlaması ve Çem

masisinin yegane endişe ve meşgalesi berlaynın Danzig hakkındaki beyanatı 
olmadığı gibi Danzig tek nazik nokta de- meselelerinde intizar vaziyetini muba
ğildir. Almanların Slovakyaya nüfuz faza etmekte ve tefsirlerini ihracat ga
için son günlerde ehemmiyetli bir şc- rantileri hakkındaki yeni kanun lAyıha
kilde artan faaliyetleri Polonya için fev- sına tahsis eylemektedirler. 

kalade vahim bir tehlike teşkil etmek- Gazetelerin ekseriyeti bu tedbirin ba-
tedir. rış cephesi devletlerinin silfilılanma ha-

Paris 7 (A.A) - Son Sovyet teklif- zırlıklarını tesri etmelerine imkan ver
lerine Ingiltere ve Fransa hükümetleri mek suretiyle bu cepheyi ehemmiyetli 
tarafından verilecek cevap hakkında I surette takviye edeceği kanaatindedir
Londra ile Paris arasında derhal bir iti- ler. 
laf lınsıl olmuştur. Taymis gazetesi, Polonyanın Ingilte-

Lord Halifaks ile Bonne Londra ve re ile kendisine silah satın almak için 
Paristeki Sovyet elçilerine dün Mosko- cezri bir surette yardım temin edecek 
vaya gönderilmiş olan bu cevabın met· olan bir anlaşmaya varmak arzusun bil
nini tevdi etmişlerdir. hassa kaydetmekte ve meclise verilen 

Diplomatik mehafilde söylendiğine gö- kanun Iayıhasının mutlak surette lü
re Ingiliz ve Fransız mümessillerin" zumlu bir kanun olduğunu bildirmekte
umumi bir pakt akdi hususunda muta- dir. 
bık kalmak için son bir teşebbüste bu- Gazete diyor ki: 
lunınak imkarunı vermek üzere Sovyet Dünya bu suretle bizhn iktisadi ve 
taleplerini is'af eden bir kaç formül bu- mali kuvvetlerimizin bir masal olınadı
lunınuŞtur. Mezkô.r itilafın komşu mem. ğını bir kcrre daha öğrenmektedir. Bu 
lekeilere teşmili için sarfedilen gayret- proje daima müsalemet politikasının en 
ler boşa gittiği takdirde Ingiltere ile mühim hedeflerinden biri olmak icap 
Fransanın ağlebi ihtimal üç hükümetin eden beynelmilel ticaretin inkişafına hiç 
müşterek beyannamesi şeklinde üade ı bir surette zarar vermemektedir. 

ltalya Hariciye nazırı Kont Ciano 
bir harp gemisi ile ispanyaya gitti 

Roma, 7 (Ö.R) - Kont Ciano bura
dan cumartesi günü ayrılarak Cenova
dan Ojeniyo di Savoa kruvazörü ile İs
panya sularına doğru hareket edecek
tir. Kont Cianoyu hamil bulunan kru
vazöre bir çok torpidolar da refakat ede
cektir. İspanya şehirlerinde Kont Ciano
nun istikbali için büyilk hazırlıklar gö

~e çarpmaktadır. 

Roma, 7 (A.A) - Kont Cianoyu Bar
selona götürecek olan Eugenio Di Savoia 
kruvazörüne yedinci filo refakat ede
cektir. Bu filo Emmanuela, Filiberto, 
Duca D'Aosta ve Montecuculi, Satten
dolo kruvazôilcriyle bir muhrip gru
bundan mürekkeptir. Kont Ciano sık sık yaptığı seyahatlerinden birinde 

• • Alman yahudileri ıçın 
Y eııi çıkarılan kararnamenin 

takip ettiği hedef nedir? 
Berlin, 7 (A.A) - Almanya htiküme

ti, yahudiler statüsü hakkında yeni bir 
kararname neşretmiştir. Bu kararname
ye göre yahudiler için bundan sonra 
bir milU cemiyet teşkil edilecektir .. Hu
kukt salahiyetlere maille olacak olan bu 
cemiyet yahudi muhaceretini kolaylaş
tıracak, genç yahudilerin tahsil ve ter
biyesine itina edecek ve yahudiler ara
sında yardım işleriyle meşgul olacaktır. 

Bütün Alman yahudileriyle vatansız 

yahudiler bu cemiyete intisap edecekler
dir. Ecnebi tebaası olan yahudi1er de bu 
cemiyet nezaretinin mtirakabcsi altına 
konmuştur. 

Volkischer Beobahter gazetesi, yeni 
kararname sayesinde yahudilerin ecne
bi memleketlerine kolaylıkla yerleşebi
leceklerini ve yeni cemiyete mevcut 
umum! ve busust yahudi mekteplerini 
iade etmekle Almanyanın filicenabane 
bir harekette bulunduğunu ilAve eyle
mektedir. Alman yahudüeri bir nümayi§ esnasında 

lngiltere kararını verdi 
. 

Şimdi Beynelmilel nizamın tees-
•• •• susune 

-'r-
B. EDENiN SÖYLEDIGI 
BiRNVrVK .. 

-*-·-
Londra, 7 (A.A) - Dün Leamington

da bir nutuk söyliyen B. Eden yeni bir 
taarruzun bütün Avrupayı muhakkak 
bir harbe sürükliyeceğinin bütün hü-

kümetlerce kanaat getirilmediği müd
detçe beynelmilel vaziyette salah h!sıl 
olmıyacağını beyan etı:niş ve demiştir 

kl : 
- İngiliz milleti kararını vermiştir .. 

Şimdi beynelmilel nizamın teessüsüne 
yardım etmeğe hazırdır. Kuvvet istima
li tehdidi izale edildiği takdirde müza
kereye ginneğe de hazırdır. Fakat teh
ditler önünde tereddüt etmemeğe de 
azmetmiştir. Artık kuvvet karşısında fe-

hazır bulunmaktadır 

dakhlık yapmıyacaktır. l 

---------~------------------~----------~----------------------------------------./1 

Polonyanın Danzige· notası 
. 

Danzig Senatosuna verilecek nota-
daki üç mühim esas nelerdir? 

Varşova, 7 (A.A) - Polonyanın ya- çılığı serbest şehrin ana yasalarına ay- Avam kamarasında Danzig mesel~ 
kında Danzig senatosuna göndereceği kırı ise de Polonyarun hayatı menfaat- alftkadar çok mühim bir beyana~ y 
notayı mevzuubahis eden siyas! mahfel- !erinin şimdiye kadar pek o derece ha- lunacaktır. Bu beyanatta başvekil ( 
lerde Polonya hükümeti noktai nazarı- leldar edilmiş olmadığı için Polonya bu gilterenin vaziyetini çok sarih bir ı 
nın aşağıdaki üç prensibe istinat etmek- protestoyu yollamaktan sarfı nazar et- kilde izah edecek ve şimdiden ~' 
te bulunduğu beyan edilmektedir. miş bulunmaktadır. olduğu üere Danige karşı bir ~~ı( 

1 - Danzig, Alınanyaya ilhak edilme- Londra, 7 (Ö.R) - Londra siyast ma- cavüzü vukubulduğu takdirde .l.ıiYj 
melidir. hafillerinde söylendiğine göre yarın ve renin derhal Polonyanın yanında 

2 - Danzlg, Polonyanın gümrük hu- yahut öbür gün B. Nevi! Çembcrlayn alacağını bildirecektir. 
dutları haricinde kalmamalıdır. • 

· S - Danzigde Polonyanın bütün hak
larına ve bilhassa limanlardan, doklar

dan, rıhtımlardan ve şlınendüerlerden 
serbestçe istifade etmek ve Danzig ile 
Polonya arasındaki posta mubaberatını 

Çin - Japon harbının ikinci senesi 

Tokyo bu yıldönümün~ 
Alman gazetelerine •• gore 

kontrol etmek hakkına tamamiyle ria-

1 • ı • yet edilmelidir. 
ngı ) z Diğer cihetten Polonyalılarla Alınan-

parlak kutlamış!.. . 
Roma 7 ( ö .R) -Tokyoda bugün Çin harbinin başlangıcının ikiflÔ 

yıl dönümü parlak bir surette kutlanmıştır. Japon ha~ vekili bu mil11"' 

sebetle halka hitapta bulunmuş ve lngilterenin uzak şarktaki politi1'9' 

sını tenkid etmiş ve demiştir ki: .• 
Sofyadaki Demokrasi 
teşebbüsü akim kalacak 

Berlin 7 ( ö.R) - Alman gazeteleri B. Köse lvanofun seyahatinden 
uzun makalelerle bahsetmektedirler. Dün akşam B. Köse lvanof şere
fine verilen bir ziyafette teati edilen sözlerin samimi dostluk ifadele
rinden bahseden bu gazeteler, Almanyanın eski dostlarını kaybetme
mek istediğini '8Öylemekte ve Demokrasilerin Sofya nezdinde yapa
eaddan her tmlü tetebbieün akim blacajıru ........ da iliıve etmektedir. 

--~-- lar arasında bir fark gözetilmemck ve 
Polonyalıların zararına olmamak şartiy-

DomlJardıntan le Danı.igde Alman kültürünün ser-
tayyarelerl best~e inkişaf etmesinde Polonya hük.ü-
Brülısele gidiyor meti hiç bir mahzur görmemektedir. 
Londra, 7 (Ö.R) - Vollington tipinde !Andra, 7 (Ö.R) - Varşova hüküme-

on bombardıman tayyaresi yarın Brük- ti Danzigdeki senatoya bir nota gönde
sele gidecek ve orada yapilacak gösteriş rerek Alınanyanın serbest şehre yaptı
uçuşlarında hazır bulunacaklardır .. Bu ği silah ve insan kaçakçılığını protesto 
tayyareler oradan Fransaya geçip 14 etm~k niyetinde idi. Fakat bugün alınan 
temmuzda Fransanın milll bayramı mü- bir karara göre bu nota şimdilik tehir 
nasebetiyle Faris üzerinde uçuşlar ya- edilmi§tir. 
pacaklardır. Her ne bdar bu mWı ve iman kaça». 

- Çankayşekin hüküm~ti düştükten sonra da bizim iŞimiz bitıflh 
olmıyacaktır. Ezilecek başka düşmanlarımız vardır... , 

Sözlerine devam eden baş vekil cÇinde japonyadan daha büyük stıır 
zi elde ettik. Çinin en zengin dokuz vilayetini zaptettik Ekser vj)3ye 
de kısmen askerlerimiz tarafından işgal edilmiştir.» ,-

Paris 7 (A.A) - Dün akşam Çin sefaretinde Vellington Koo t~J 
fından verilen bir ziyafette Reisicümhur Lebrun ile refikası, M~11 ti. 
Guy Kachambre, Phipps, Suriç ve diplomatik ve siyasi mahfılle 
menaup dalıa bir çok zevat hazır bulunmutlardır. 


