
- ' ••• 1 ........ il • , - l · l: ~· 
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ilin münderecabndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• 

Cllm1ıuriyriill ce Cilm1ıuriyet .. e..ı,.ı,. bekçül, tobııh!an rı7cıır .tty....t gazetedir 

Parti latanbul müfettişi 
lstanbul 8 ( Huıuıi ) - lıtanbul parti 

müfettifliğine tayin edilen B. Fikret Sılay 
pazartesi günü gelecek ve vazifesine bath
yacaktır ••• 

Yeni A..r Matb. .. ındıı Buılm•p. 

Meclis dün yaz tatili . kararını verdi 
Dün yapılan son içtimada 

' . 

Hariciye Vekili harici siyaset, Ticaret 
Vekili de ticari müııasebetlerimiz 

hakkında izahat verdiler 
Ankara 8 (Hususi) - Büyük Millet 

lneclisi bugün B. Abdülhalik Rendarun 
başkanlığında top~tu'.. 

Müstakil grubun reis vekili B. Ali Ra
na Tarhanın dış ticaretimiz ve hayat pa
halııığı ile mücadele· etrafında sorduğu 
fifahl sualine Ticaret vekili B. Cezmi 
Cevap vermiştir. Yine B. Ali Rana Tar
han.ın beynelmilel vaziyet hakkındaki 
&ualine de hariciye vekili B. Şükrü Sa
raçoğlu cevap vererek hükümetin ha
rici politikasını izah etmiştir. Ruzname
ye dahil bazı mevadduı mü~akeresini 
lnüteakip B. Hasan Sal<a ve arkadaşları
nın meclisin 11 Eylüle kadar yaz tatili 
Yapmasına dair olan takriri okunmuş, 
!'eye konularak kabul edilmiştir. 

llARtCiYE VEKiLtMİN 
BEYANATI 

Ankara, 8 (A.A) _ B. M. Meclisinin Hariciye vekili B. Şükrii Sııraçoğltı 
bugünkü toplantısında söz alan harici- mir) -
Ye vekili B. ŞükrU Saracoğlu beynelıni- Arkadaşfar 
lel münasebat ve memleketimizin dış Yurdda sulh, cihanda sulh ... İşte bi
politikası hakkında Parti müstakil grup zim harıci politikamız .. Dün sulh taraf
reis vekili Ali Rana Tarhan tarafından tarı idik. Bugün sulh taraftarıyız.. Ya
vaki suale aşağıdaki cevabı vermiştir : rın da sulh taraftarı olacağız.. (Bravo 

Hariciye vekili Şükrü Saracoğlu (İz- sesleri..) 

Dünya 
Milletleri 

---·-tr---

Ticaret vekili B. Cezmi 

Sulh taraftarıyız.. Çünkü sulh içinde 
yaşıyan bir Türkiyenin her sahada ne
ler yapmağa kadir olduğunu son yirmi 
senelik inkişaf ve terakkimiz vazihan 
göstermiştir. 

(Alkışlar, bravo sesleri.) 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

•• 

, ,............,...,.,,........,_:""!!""'!r''Jr" 

Mareşal 
Dün lzmirden 

· ayrıldılar 
--o--

Selçuk, Kuşadası ve 
Söke istikametindeki 
birlikleri tel!tiş ettiler 
Büyük Erkanıharbiye reisimiz Ma-

reşal Fevzi Çakmak ve maiyetleri 
erkim İzmir merkezindeki teftişleri
ni ilana! ederek dün sabah Aydın 

hattı istikametinde hareket etmişler
dir. Büyük Mareşalin İzmirde bu
lundukları kısa müddet içinde hal- ı 

- SONU 2 iNCi SAYFADA-

Bugünfıii vaziyete 
ne Jıadar tahammül 
ede1JUirıer1 .. 

Hiç değilse üç devlet arasında 
paktı 

uç taraflı ve acil 
ediliyor 

-*-HAKKI OCAKOCLU 

bir mütekabil vardım 
Londra 8 (ö.R) - Sovyet Rusya, In

giltere ve Fransa arasındaki görüşmeler 
Hemen bütün dünya gazeteleri tekrar başlamıştır. Moskovadaki Fransız 

bizler de dahil olduğumuz halde bey- ve İngiliz sefirleri bugün B. Molotof 
tıelmilel vaziyetten bahsederken ha- tarafından kabul edilmiş ve yeni teklif
rışın kurtarılması yolunda sarfedilen !erini bildirmişlerdir. Londra siyasi mah
gayretler üzerinde duruyoruz. fillerinde söylendiğine göre Londra ve 

Acaba dünya barış içinde midir} Paris müzakerelerin çok süraHe yapıl
Bunu kimse iddia edemez. ltira~ ması 've intaç edilmesi arzusunu besle

eylemek lazun.dır ki yıllardanberı mektedirler. Ingiltere ve Fransa hiç de
Avrupada emnıyet ve huzur namına . eil . d 1 t asında ve üç 
bir şey kalmamıştır. Bugün son ha- ğilse ve a en üç ev e ar 

1 
d 

diseler dolayısile bu emniyet ve hu- taraflı mütekabil yardım esas arına a
zursuzluk yerini kat'i tehlikelere ter- yanan bir paktın imzalanmasını iste-
keylemiş bulunuyor. mektedirler. 

Moskova 8 (A.A) - Seeds, Naggiar 

arzu 

Avrupa milletleri tehlike altında 
İztıraplı bir ömür geçiriyorlar. He
men hemen bütün milletler kısmen 
seferber halindedirler. Hudutları 
lllüfrezeler değil, milyonlarca asker 

ve Strang, dün Fransız sefaretinde, Mos- Jiye .,.kdmbir arada 

kovanın mukabil teklifleri hakkında ı kendilerine verilen yeni talimat hakkın-ı ~ir mülakat talep edecekleri öğrenilıniş
mensup oldukları hükümeUer tarafından da görüşmüşlerdir. Bugün Molotoftan tir. 

bekliyor. · 

Avrupanın umumi manzarası 
~arp halidir. Bir farkla ki şimdilik 
"8tı dökülmiyor. Şehirler tahrip 
olunnııyor. Amma harbin tevlid ey
~eınesi tabii bulunan iktısadi, mali ve 
~timai yıkıntı seyrini takip eyliyor. 

Suriye Cümmhurreisi 
Dün istif asını verdi 

"'-"'isen umumi harp beşeriyetin bir 
1 

• ) " 
E0 k telakki ve itiyadlarını ortadan z mır va ı 
~ldırmıştı. Görüyoruz ki harp hali-
j'.t '?'anası da değişmiş bulunuyor. muavinliğine 
le att~ h.arp ilan edilmeden de millet- Balıkes;• vali muavini 

t bırbırlerile çarpışıyor ve vuruşu- .. 
Yatlar. Böyle bir hal ne kadara ka- B. Emin Kırış 
dar devam edebilir L tayin edildi 

dı İşte kestirilemiyen nokta burası- Ankara, 8 (Hususi tele'.onla). - ~ 
r. Dünya milletlerinin uzun müd- vali muavinliğine Balıkesır vali muavını 

det milyonlarca askeri beslemesi bay Emin Kırış, Balıkesir vali muavinli
fabrikaların mütemadiyen harp ha: ğine Diyarbakır vali muavini b~y . ~b
z.trlıkları ı'ç· · 1 · t h "l" dülkadir Diyarbakır vali muavinlıgıne .. ın ış emesı, e ammu u ' . . . 
&Uç bir meseledir. de bay İhsan tayin edilmişlerdir. 

1 
Bilhassa birbirini takip eden hadi- -

:\erin doğurduğu sinir gerginliğine Al 01 anlar 
el <ırnmül edebilmek te ayrı bir me

le e teşkil eder. 
o·· 

d • unyanın bu şekilde bir felakete 
k?&ru sürüklendiği hakikati hiç bir 
ıınse tarafından saklanamıyor 

- SONU Z İNCi SAHiFEDE .:._ 

İstanbul piyasasmdan 
300 ton bakla aldılar 
İstanbul, 8 (Hususi) - Almanlar pi-

yasamızdan ve kilosu 4 kuruştan üç yüz 

Parlamento 
Salı günü içtima 
ederek vaziyeti 
müzakere edecektir. 
Londra 8 (ö.R) - Suriye Cümhurrei-

si istifa etmiştir. Cümhurreisi Şamı ter
ketmeden evvel istifanamesini gazeteler 
vasıtasiyle neşrettirmiştir. Ve istifaname 
sabahleyin Mecliste okunmuştur. Reisi
cümhur Haşim bey 1928 senesindenbcri 
mebus olup 21 Kanunuevvel 1936 da 
Cümhurreisliğine seçilmiştir . 

Mebusan meclisi Salı gUnil içtima 
ederek vaziyeti tetkik edecek ve yeni 
Cümhur reisini seçecektir. 
Şam 7 (A.A) - Havas muhabiri bil

diriyor: 
Suriye reisicümhuru Haşim hey Atas

sl istifa etmiştir. Reisicümhurun bu ka
rarını bildiren mektup yaruı sabah ııaat 
9 da mebus9n 1"'.eclisine tevdi olunacak
tır. 

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

Ben 
·ı· ' .zraı ım. 

•Seni ölüler evine götüreceğim .. 
Orada bir müddet kalarak gazeten 

• için reportaj hazırlıyacaksın .• Fakat 
: bir şartla ... 

Bir sene icin ruhunu • 
kabzedeceğim 
:----·+---

•Bu bir sene zarlında ölüler diya-
• rında tetkiklerini yap. Sonra hayata 
: iade edilecek.sin .. • 

Bugün 4 üncü sahife· 
de başladığımız, 

Ahirette 
Bir sene 

~ 

İşte böyle çok heyecanlı bir repor-, 
• • tajdır. : 

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

Misafir General Lund 
dün şehrimize geldi 

lngiliz Heyeti 
Şehirde 
Ziraat 

hususi gezintiler yaptılar 
ziyaret ettiler mektebini 

Ingili.ı askeri heyeti reisi general Lund 

yuı yedidir: 
1 - Atatürk ve lnönünün muhtelif 

zamanlarda maarif İ§leri hakkında iıa

retleri, aöy)ediklcri sözler. 

2 - lktmıd vekaletinin, Amerikadan 
di.vet ettiği mütehas.sısın iktısadi bakım· 
dan maarif meseleleri hakkındaki ra

poru. 

- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

Banliyö hattında: 

- YAZISI 6 cı SAYFADA -

Maarif vekili B. Hasan Ali Yücel 

- Ne bağırıp çağırıyorsun be? I Duy an da bir şey var saııacald! IntihaT etmek 
için atlamıyorum, au döküp tekrar bifte ceğim .. 



ıs 

TARlHI ROMAN YAZAN ı Şahin AKDUMAN 

19-

Nerede kalmıştık evlat, dedi ... işte iki tara
fın merkez liloları birbirleriyle kapıştılar··· 
Sol cenahta da muharebeye başlanmıftı .•• 

9 '.lli:lllRI• PA.ZAJI .1 .. 

ŞEHiR HABERLERi 
Felaket lzmir Su şirketinde 

·Dünya 
Milletleri 

---~-----

K!.!~~!!,~~ tah-l~atın alma müzakerele
;!:".~~~:,:~;::ı;~: rıne yakında başlanacak -llAŞTARAFll iNCI SABIFEDK-

BııgünlılJ vazi~ete 
ile adar ıallammlil 
edebilir la!-

-*~OCAK.OCW 

Vılayet m.Blmmı, köyliinlln borçlai'uun Fc1aketi ön1iyecek bir tek yo1 ..-ar
tecili hususunda yüksek makamnt nez- Bize Terilen ma10mata göre Naha ve- lunduğu anlaplmqtır. Tesisat eskimlt- ı!ır: O da, barq ceph~in bütün 
dinde teşebbüste bulunacaktır. Weti, hmir Hallaıpmar~ şirketinin va- tir. Bundan ~ şiibt, &mirin bau 1-ıazırlılC,arını 'tamam1ac1iktan ve ka-

B pdi Jaı.dızr .çıka.ıı l:wm- lere 1M Ben L~ _,.ı.. .• k d-u Diğer taraftan gnrbi Anadolu bağcı- ziyetini tetkik ettinnektedir. Evvelce semtlerine su verm:mek suretiyle şehrin ~ir bir kuvvet~ sahip bulundu~unu 
~~ 11e 1 ast n... "'°'' ~ ~urup lik istasyonu da Kemalpaşa mıntaka- .şirketin le.sislerini gözden geçiren mil- su ihtiyacım Uyıkiyle brşıianıanıı~r. _] k d ,t t " 

lcırnnn hulasası: bir kaç n f kmel' ·m Ne yapa ' . . A • • • meyC'ana o" uıc an sonra, ecavuz 
c\'.'~"•üsh Esad efcadlıriııbzı ilki-} yl e es çed • ıyakiliı ·:k· f - sında teikilde.r~ bulunmuştur. Bzğc1- hendislerin :takdiren hazırladı1dan nak- Şırketm, Vekaletle ıhtı!M halınde bu- il . b ı· l . A 

':ı/C'.r• VTT't'l og um ·- e hry var ş- 1 lı: .b Arın dl ö ,.. L__ 1 d 80 b' ti 1 k b- ~ bor !!me erı es ıyen erı, VTupa.yı em-
,_ 'V' • • ·ınd& k&ti - ~ ·~ , ...... ••• ı .§eı.t u ~ re.n, aşa0• ve yuJ!.ilrı un ulu ın ra ı ır ue ~ me-
~. ~k •M '~ omg . . l p ~k'l te bu zıkkımı içmeden yapamıyorum. J<mlcalar, Çatribeli bag· mmtaltalarmda di kl)'met roporu, yeıı.ideıı yapılmakta 1 . d A . ı. .... :_: h-c.. niyet ve h~rsuzluk içinde muztarip 
~çu cn.mca sevışıyor ar.. •uıÇU On ih . b' d 1 k 1· talı 1 kikl t se e,!U var ır. yrıca su fll'.&ı;;~D ıuu " 1 • .. 1 • • -y1 - d" 
Mehmcdm bcıbcı.nı Gelibolutnrnc:ak b-"I suz zı n~me ır ur~n.u ~~ ı- h.eribağüurln_ eh_ tetk:I.·katyapm. ~.ve - o antet ere esas ır. halkına iadesi icap eden 120,000 lira me- eaen erı son soz ennı so emege a-

-.11· E _ı- d la .. ih me -oy b t d t :ı.. t ı ••· Vekaletin alakadar olduğu diğer sa- seı-·ı mahkemeded'ır. :vcl evlemek o1acaktır. M h ci beti KC'lti' h ~ yor.~ vvcıa uman '"' nı ~ • rı a ere~nı esuı ey ernışa.u. "" 

h
"de mıe ri ' .... -:~~uM~~- _..ı l ııe- le bir cila vereyim} ... Sonra da ma- F.nstitü., önümüzdıikl hafta içinde Ke- tın alma işleri neticelendiği için lzmir Izmlr su ti!5isatı hükümetçe satın alı- Totaliter devletler mali ve iktısadi 
t o mu:i.Ut" •• "'-~- eft.n-, aıca.. . . '--·- _.,__ ak ..:t - \.. L_L. __ f__'.) 1. .. -::...L" _] 

bulda Bozcloğ«• keme . d b. evde sahmıza devam edelım... malpap mcrkezzyle Ulucak mınblA.a:uıı· su şirketi satın <UJIJCI mliz er1;1eruıe pe.ıı. nmca İiletmesinln Imı.ir belediyesine owunuanıan ~ mıgu: ... ~u ouru-
cınnesi Emiıle hanım rın :i.iJ. ~be • Bu sözleri mütaakip Hızır dayı da tet.'ldklerine devam edecek ~e netice- yakında başlanaca1ttır. dem pek mümltündür. Esasen be1edJye, mu uzun müddet devam f"ttirece1ı:: 
aTkadaşı, yiae lıter~~~ehül ola";:_ s~ndaluı oturağı (3'•) altından,, ayrıca sini b~ raporla Ziraat ve'k8letine ane- Yapılan tetkiklerin ilk safhasında, ilz- hükümetimize bu hususa milracaatte mevkide bulunmuyorlar. Onlar ni-
t"apençenin kızı genç ve güzel TüTkdn bır tahta kutu çlkardı ... Kapagını aç- derutir. mirdeki tesisatın bir çok noksanlan bu- bulunmuftur. ~yet mu~en bir müddet zarfında 
ve Zarafet adında 'Siyclfı. ~ ncfav\1c tle tı.... Bunun içinde altın sarısı rengin· Bağların karşılaıtı~ tahnôatın ıruol- ko7.lanm oyna,.,ak mevkiinderlirler. 

d • k ) eı· b' ·· te Uzerlndeki tesiri nazara itibara alma- ç d • b• • t• hk d fngilt:ere :ve Fraruıa Sovyet Rusya-birlikte ohıTıtJJOTlar .• Padişah. gen~ Os- e, gayet ınce ıyı mış n ıs ır tu- . .. _, __ ,_,.__ a ffi l J CI na ye f m a eme e 
men,, ildiçiik Melnrıedin ~- Araz.. tün ıvarclı-. ra~ alrrre atış:lar ona gore J'ÇwPAAMa f'a Oarlf cephesindeki mevkiini al-

k H d b . b v dır dırmalc i~in umae.ırlarken Almanya 11i bir gis Topkapı saTayında göre-re ızır ayı uzun ır çu ugun ge- • - e· 

beğewiuor .• Ve nikahla evlenmek ii.zere ni' lülesini blca ibasa bu tütünle dol- -•- M kt ı ''S k d ı da faponyaya vaziyetini kativetle 
kızı, babası Esad efendiden istiyoT... durdu ... Bir çakmak taşım küçük bir 8 Zekeriua a u arı or e am,, tasrih ettinneğe çahsıyor. Bütün 

Akü biT ~ s~ lc:o- demir parçasına bir bç defa çarptı.. • 7 kombinezonların hedefi lcuv:ret mu-
rWclanm ~ kiçiik Mel&medlc Soma kunı bir ağaç kabuğunu tutuı- TENİ VAZfFESJNB k d •• ı • vazenesini, kuvvet tdevvukunu ıel-
~ .U.m delüanWJJS nJatı- tunm cubuğunu bunurıla yaktı_ BASLADI.. sar JSJDJ ne en SOY emış de dmektir. 
11or- !Bir kaç nefes çCktikten ve birbiri Mülp Denizbank ijletme ,şeflerinden .!t Devam eylemekte bulunan müza. 

Geni: Afcifa w gaibe l!e1nMdl, h ardmca ortahğa ağız dolusu duman- bay Zekeriyanm Devlet deniz yolları kerelerin de daha uzun müddet eü-
hml pek~....,.. w •iiteasir eıli- lar savurduktan aonra: İzmir işletme müdilrlüğüne tayin edildi- Katilin de saç' arı sarı oldugv u için runcemede kalmamın wziyetin ne-
1/0I"- - Nerede blmışıtık, evlat, dedi. .. ğini yazmıştık. za\eti manidiT. 
~ UiJcnlı ~gece Alcileda .,,.._ itte iki tarafm merkez 6lo1an ibiibir- lBay Zekeriya şehrimizdeki yeni ~zi- bu cinayet - eydana geldi Cörünü~e nazaran 'ballarda, mi1-

lanlk ~ ~gibl Mr_ ~ ~ 1erile bpısbJar_. SOi cenahta da mu- '!esine baJlamıftır. . 
111 

let1er için ya emin bir sulh devresi 
~Jci ne ~Ü~- Ba feUkefi harcbeve baslanmı ...... Tıoolar ııt-- Bay Zekeriya daha evvelce de şehrı- acılacak veyahut dünya emaali gö-
öwle.elc i9a ~ dXfÜıriiVo". :r... t ı G- aym on l>lıinci ıgünU Kemalpa- tJ.ıe nla7ı miclesine 7uftl"'aı)W. 
~ _ - ler pü91cürüyor. ar1cebozlar (M) mizde devlet derifa yollannın acen e ı- --:s- \ rülmemiş §ekildekana boyanacakbr. 

Şi7ndi nnua. fmçiilc JfeJımedia AJd- ğ' . t . uhit' d b'" .. k <;ev şanın ÇamdWI mevldhlile iflenen .-e B. Bir aralık Vahid bir takım sesler iJI- S L.1.ı__ ·ı_ - _.,__ rnan-.lda _::___ı_ ca .. '--n L-~-- -- ını yapmış, zmır m m e uyu · .. - .:1~"' L-- urası muaa!UIJl.Ktır Lı· bu ·ıkı" yo)-ı.wc ıaadü.ftea nwUı:i ~ __. -o- puı•c:u.cn uıyo ııu:ımme RifaUn ölünüyle ne~enm cinayet da- U,,.01"4 Nl:ra atarak. of ~7~'<'A )'UAD"ı ,K 

- leri andmm biT eesl• mütemad' gi izleri bu-akarak terfian işl.e.Lule ınu- dan birini tercih eylemek salahiv.eti n.rct.hr. Jfebıeil !bir :P• ..a.rı. KA- - ~ d~rl"ğ" •- . 1 t vasma fdırimiz ağır azuıııda baflan- ruJuıDeden inm~ olan Rifat. maznu-
ğdlıaııte ~ Hmr dqı ....._bir ~. ıpatlıyordu... u. u unet uı~ın ° uru_n~ u. ö' . mtştır. Okunan kararnameye, ~lu:nnn nan <dükklnı önünde c:San ikorde:llm> T otalitcrJerin dinde hulunuyor. F..ğer 
~ile göriifüJIO"- Fırcrikler:in yavnara1anna bizim :1°ekrnr lzmır~-~:ı:ifedal:l'ası kcr. u:- ifadesine ve şibid Uadelniııe :nazaran şarkmnı yükse'k ne söyliyor. -:imdiye kadar elde ~ttiklerini kay-
lhın &yı a1d !bir lcıonıımclıT. lUbdtı taraftan AUah, Alla'1 r..i!!"!tiyle mo- nı tanıyan ar arın.=a enn :?lf!tnn - cinayet tafsi1~tı şudur: Vahid ~u ~rkıdan kuşkulanıyor. beylemem~ miUederle iş birliği 

"dam mulurttbeaiııde biz:zıd buimınnq- bbcle edilivcmfu ..• Bn gülle ve lkur- yet uyandım:ı§tır. 'brik .ı_ • _ Rifat, Vahid kaptan ve Ekrem ad- Çünkü bu 11damm ~lan sarubr. Buşar- yapmak hususunda !uurlıı bir· poli-
Jf..:L--~- 11...... ::.ı.:. :ı~ _ı- _,,!!__ • bi -dd de Bey Zekerıyayı te eue-r ycnı '\'a· kı ile Rifatin kendisine imada bulun.malt tika yo1una P'İrerJe•Be ı._rı• c--.h-ın-' 

'-- cnDKDe ua m ...... ..., ~ m1ICp- ~ 0UVCU02JU epıyce r mu et - 'f sln.!l- __ .,u k t1 dile • larında üç arkad~ bMise günü saat 4 .. ua "' ....., ._ 

Z k Jd .•.• _ 1_.__ • ZJ e uc muvaua-ıye er n%. • t d'•". .d L_LLcJ:LJ •_:ı L-, __ ı_ b 
nın ne ıuret e vıı wı oe ıgııu --~ vaTTt etti... sıralarında yanlarına -bir miktar rakı ve ıs e ıgını sanıyor. en oexıe ~ e.tınaen çp~ .ı~ üt--*-Gerek bizim ve S?erekse düşmanın YA.NGDf yiyecek a1arak Kemalpn§Mlln m"5ire iki arkadaJ altaita, iüs~ geliyorlar. nü niyet görCGeklcrdir. 

bazı P-emilerinden dumanlar ve~ 7'.."1- ~~ _ K~ğıth ad . yerlerinden olan Yergediği mevkiine gi- Bunlan kurtarmak istiyenlniıı müıbM- Zira barı! ceı>hesi .dünyayı büyük. 
H d b. d b. L~ı_.. • • 1_ L y •• •• :ı ._ .:vwı ~am Ustu u ane ca esın- ak k . d ki'-- 1--: • bu .___1_ '---- ...ı.L. L-- b' 'L!_ L '~k ,,_ 

ızır ayı ır en ıre lllKayetnnı 11:::r '2~tıgmı goruyoraa&._. d B K--"- --'-~· ı__ "h_ __ ·p • diyorlar. Orada r ı iç:?re ey1 a Aa- ~ ıse, ILilllU ... .,~ U4lliıl ~ tr CJ'R" ıre1a etten ı.;.urtarmak ~olunda 
1. k bu ·--~ :ı_ • L-•~L L· S - L_ ı ____ .:ı_ -~ Ol e . \:.U4LW.l ~ııuı ve uay ıoranımm eti ba~l IRbebi d . 11_.._, __ 
~eserle M-''-~~ c:s: yuıe m::aapa JDlr A ~ agbu cıerı_a_.~ ~-ıaıen uc- kiracısı bulunduğu 104 numaralı bale- lar geçiriyorlar. n ceye1rnımasma Y wen- mi ~in !tayat 're '9b1diRenne 9!1Y-
tavır a e.nmaıe: ....u _. .. ~ yapıyor. imi düklıciNndan ~ ~ • anV'"' Döntı_ştc n~ arkaaaş birbhinden 11~1- yorlar. Vahidin bıçağı, Rilatin ~ ~ ~östenne1t tehtike,:i uzun yılhı.r 

• - .- A~an evlat ... Sen yi!'e dılld~n .. düsmanın ııağ c-nnhmı isgal e..ı ... rek esmekte olan şiddetli rfrzgann tesiriyle yo~ .. Rifat, tarlasına . .buğday biçmeğe soıı veriyor. uzak1aştımıak kaydile iş birliği için 
g!ttı~ •. dıye çıkışh .. ; D~mın gemıye ~nu ~er'k~ze yaklasmakt~n ve Do~- cierh8l bnyüyerek llmilen mşap olan -gid1ror. ~un ~ahid da .. Kemalp~~- Dünkü celsede suçlu bazı mUdafaa şı- bütün millet1ere el uzatm~ hatta 
hindiriyordak._ Şimdı de kara,..a ,.._D ıle hmeserek M~ zadenıD muhiti 1cin çok tehlikeli bir vazi7et al- ıun Çınar&ı.1iitı.a~ki ~ı dukkAnına gı- hldleri göstermiJ •e lbu şallldler1n .celbi bu mevzuda ikbUdtzoduldan yene-
oturacağız ... Buruı eığlık ... Dümeni üz•,.ine atılmaktan menediyordn... makta i~n yıldırım liirati ile yeti;fen i~ diyor. Vahid, dmckanı içinde lü lık bir için mahkeme talik edilmiştir. cek dünya nimet1erinden beseriveti 
tekrar bük bakalım._ -Arkada kü- Bir az eonra too 'Seeleri Jtes•kli ... faiyemizin aldığı :sert tedbirler ~esin- müştereken istif:acle etrirecek ~teclbir-
rek çeken genç arkadaşına dönerek ArtıkgemilerbiribiTiıterampaetmiş- de ::rteşrnevzi! olarak b:ıstrrılmışttr. Za- Mareşal lzmı·rden ayrıld1 leri almaea hamdır. Eğer Totaliter-
- Ahmet... iflıe tııiz lüklye:,e dal- terdi... Şimdi 'Mkeh()zfann to,lann rnr iki yüz, iki yüz elli lira raddesinde- ler, bu hüsnü niyeti zaaf mana!ına 
dıL Sen nicin djlt\,. ~).. ~ld!m dinerek, banlmm yerine dir. Dükkan sigortası::dı . .Ateşin zuhuru "'Iarak tehakkuku i?ir hayal olan .i.ti-
K81:Mhat da bende,.,_ Nene ~k tekneletin cmpt~aemdan, ıkürekie- sebebi, dükkAnııı bir k~esinde mil ha- la programlannııı pecıine talatmak-

• --'~ 1lar u_~ .-:%1- • .!!• k'-·.-! ,.__ •- ı - _ BASTARAFI 1 \Net SAetFEDE - kmu tetkik e:rlemi! 'ft ~ördv'1deri tc-ıenm C9l5I m m -· .-... opam nn ~ c~ renn .unnnaMn<en mu- linde bulunan karpitleriıı üzerine gaz '"' 1 tan kurtu1amaz1arsa kor'kwan bu·-~-
7 __ı_ L-!._Lt---! 1 - ıı· k l k lı b ı_ krmrzm l\larcşalc ve bu vesile ile or- mizlik ve inmamdan meımıuniyetle ba- J u"' 

AhmeL.. ~ ~-- ~ ~- teve ıt u a tı!111a yan ir tattnn deposundan sızaıı gazların merine her dumoza ~ı gösterdikleri yüksek tüs kJwM""ardlr. ınvamet koTJacak demektir ki, bn fe-
dan kmtuldak... Fakat bu Pfjpe aK· 9C9ler-du,.umyot"da... hangi bir müşteri tarafından sigara yak- aı;.b cidde.D manalı ve heybetli idi. KUŞADASINDA 1aketin ~n büyiik bia••si buna sebe-
~arna ~ güç ~·· Hiç dinmiyoen bir çtiMt •e feryad, mak için ateı1enen kibritin atılmasuıdan Manşa1ia izmirh ~ ede- Maresal .sut 

008 
doğru Selçuk .isf-.. 'biyet vermi~ olan milletlerin omuz-

HıZll' dayı -n Ahm_-t kiireUeıe -1- boydan boye, bütün denizi kapl~,_ .. ve esaen paıLwoap nnlslıejt alma sazla • ' J "ki __ L • ~ laMes' .... halkwwz diia v"""'un:L •'-kar~-- inmi.;:Jer ve ha"-- !arına yu enec.ı:Ahr. 
dıl•- Deminder>L=: -.-na bir b... kanpk bqıitia ipialidir. a:as;a ,,_,____ uıı llilU --. lM 

~., .ır-·o- .ı.u c:rkı im....._.., .... 4181- mu tarafıadan selamlaımuşJardrr. Mare- lnmmlık: adına bu ıni&-...tlerin ab-
adam -=ı.: --- 'W'lnnMI _:.ı_ andal, O dakikada, büyük biT ls'ttnıp .. _1: _._ • • 1 .__ ı · .l!-1_ tt- ı----s .ır-·-;, •~ y ._.. ..... -~ ..._ e;awm şal Selçukta mutat J.eftişlerini yaptıktan oet erıne ,§imcıiaen aCJdığ;ımızı aöy-
kuYft!tlikiirekleriıı:zoriyJep.dibış içinde farkettik: &şte eol -cenahtmız en= neşr·ıvat __ ......,__ ._ .._ .. L' 1 ı· _t_•1• • ,ı 

7 
:11,7•-- an umna iDiiD- soma saat on buçukta otomobille Ku- ıyeu• "'"17 .. , 

gibi açmağa ibas1aımttı-.. bo?:almu,tn... .ıe beki ıı ....._, --miMd ışaaasına hareket etmişlcrd'ır. Refakat- llAKKJ DCA.KODl.,V 
Hmr daymm hikiym küçük Meh- Sol cenah kumandanı, kahraman ÇOCl1J[ DERGJSDfJııf .USışla•Hfi•r. Jlarept ~- ı lcrinde ordu miifctti~ Orgeneral lnct- -*-

medi öyle derin bir surette te.hir et- BaTbaroron kahraman oğlu Hasan 145 DfCJ SAYJSI ÇIK!'I le icCnma ~ ~-~ p. fın Çalr.;lar, b~ tümgeneral: M~ Mii- lC A R ~ J y A f( A 
misti ki genç dellltanh o dakıkada p!l!anm gemisi tutuşmuş, cayır ca- Çocuk Esiıgcme !kunmıu genel ııuer- aoek orada keedilerim teg'ıe p- ı dafaa han musteşar "e m~m bu- NA.il.iri€ MUDIJll.tJ 
lnebahb ısa.amıdan ba,b hiç bir fCY yır yanmakta idi ... Gemiyi ba~an ba- kezi tarafından ÇJkanlma'k1a olan •ÇO- len zevatla •usafılheıııla Mlmpnıq- t1111duğu 'haltle saat• birde Jı(apdav• • 

dü~nmüyordu... şa saran ıbir duman ve alev sütunu CVK• adlı derginin (146) mcı sayısı tardır. :dinmiştir" K11şadasuulaltl tefti§ .we tat- KAYMA!'AM. ~~ '! 
iste HaSköy önlerine ~lm'i§lerdi .. gökvüzüne doğru yükseliyordu... çıkmıJtır. Yurd yavnibrının sağlık, lıOS- istasyonda lıiir m'bd lata, del ima· bildcr 4i'1eye kadar devam etmiştir. Ka~yak:a nahi1est mUc!uru B. Ibra1ıim. 

ileride Eyüp camisi, etrafını çq>çevre Merkezimiz dii~amn merkeziy- yal Kültürel durumlarmm irikişafma do, bir polis ihtiram laf.asa Te WDJerce l Öjle ,Yemeği Kuşadac;mda )'enildik- Na~ı E~ kazası laıy,makamlığına 
kuşatan yesil selvi dalları arasında, le u~raşmakta idi... hizmet eden ibu kıymetli dergiyi çocuk- tı.alJmnn mareşali u~. Tepi.&e . len sonra akşama doğru oradan otouıo- ~ .. edilmiştir. ~arşıyakada .bulund~ 
toparlak kubbesi ve bir 1kibrit çöpü Brzim sağ cenah fi~u M l::ıra. çocukhı ana ve bahııilara tavsiye •ütün naemarin lıaur lnalamntq ,.. Ma- l bitlerle hareketle Sökeyc gelinmiştir. g~ mt~ddetçe nah~ye muame1atım bil· 
kadar ince ve ufak görünen bembe- Oonjuvana yardıma gelmekten men ederiz. ıqaı, kendileriai SeJçap p:tireeek lua- 1 Söke kaymakamı, kumandanı, beled~e yük. OIJ' ~la ıdare eclaı B. NAhioin 
yaz :minareleriyle, aza~ •eçiliyor- icin manevra yapman çabalıyordu.. -*- ı;asi oU:>lmra binmişlerdir. reisi karşılamada hazır bulrmmuştur. Y~:;-1~ de muvaffak ola~ 
du... Bizim bu vaziyette BarbaTOsun oc- u·· k T ~ fmürdea • lacaklan Söke ist.ikametindeki birlikler de tef- ş y:ı~ . . . 

D . d . k- _iL_! dümd- ç o ak 1Ol1 ~ yn ti b 1 t - ı frr .. UGfet .maıyet 1lnemuru ıB Macit ön.. ~nız. emın 1 ~n. az va- luna yardıma gelmemiz imk~nım:dı. sırada v.üiıniııe, birde S8)'lJl ltalkımı-ı ş u:ruru muş ur. ,. ... arcşa a"':lam uze- . . .: 
ziyetinde ... Ve giineş suların üstüne f'.ik :kuvvetlerle oğraan Hasan MİLl.f KÜME wı gösterdikleri fülack alaka ve mu-1 ri Aydın istikametinde hareket etmiş ve :~:::: lkm~d~!:~~k :er~ KJl~ 
•lb-"-- dökmekte devam -1:-or- "'>a~ L:1 __ '-!- !"!:u.... _ _!..J· l bbetten pek "t h . 'd ki yakın bir ihtimalle !\tuğlaya gitmiştir.. . . ye mu ur ugune YUl ııtdil· 
... DRUUJI çya,. ınJ08Q ılJU :muoua ıeonra ~···· HAnı·cı MAC· ABA lll mu e a!\Sıs Oı u arını, . .. mrn:fi .. 
dıı G.itti... . ... ..,.. ııeWşleriaia -.niyet verici Wr ma- Muıtakada teltijleu b~ de ,Marn -~-r· .f. 
F~t Mehmet, hiç birinin farkın- Haan pqayı mağlü,> eden dü,- ·~~·~ ~ECBK hiyet taşıdığım beyan e;Y'emlştlr.. Oto- eıriWelrür. .., A .. - ._ 

da değiL Bütün ruhunu ıre bütün man gemileri ertık -=s~ kalarak J..tıllı kume haricinde kalan takımla- 'mr, halkKı •lkışlan arasında hareket et- -*- ~ -~~ :r AB~LAJllŞ 
d u_ d -bn· M~ .. --~- ·.ı - D • rıo İstanbul, Ankara ve İzmirde yaptık- ·-t·ır nı· kı· •:cJe İkıce§melık PNk J>.telink F.erhat ..ot-
aygmmıo nmr ayının ma..... "' -.;ı-m .zcwe c 'Ugnl~ ODJUvana .. mıs • h a Ahm B ı h" . 

·m_ lhti lac8k yardıma ik~a lan maçlar net.icclanmiştir. Uç mınta- İıASTANEDE u et a ar. ı.ır para Jne!iele31.0d.CJ1 

:~a ~n ~Ü= 1cC:mesi, inan evlat ... {i~n seneler denizle l;a ş~~~ ~ ~i - Süley- Marc~al. İznıirde tn:ihmtfnklan sırada l"ABJM SANİYE SVBEN ~~ey~ihi~~ıJlildan'se_yin °~!~~~~ail ':ı~~ 
B L • .2_ '- maruye HMllıye ve 1uçok un.ımlan bu { f tna.ı_1_, _ ... __ • L- • ffADE'KEW•j AR,.. so aşın yar~ ve aw,ı.ye-

delikanlıyı, ictiği yanm bardak ısu ile uğr<ı.'?tım... a &atl4f savasıarda bu- . . d Ankarada .final .. baka! _ 1 aran 1118 -. -. ~' -staneyı n.c. c. .a ~ ye verilmiştir . 
hararetini gidercmiyen ve eusuzluk- lundum ... Öm:6n:ıde o gii nl~ muha- :~ .;!~:klardsr. musa arı ~iyıırctt: b~h~nmuş ve hastane erkanı 1 .7 . t~~uz günü saat on ~ c~li beş.le _ .. """""" 
tan yanın kavrulan bir adama çevir- rebe :kadar muthı~ bnlı bır deniz it~ blkımı nkanlda fki arafmd:~. 1stiktaal .ııwmştm. llmba· 1Dıkılının her iaı:aiın~n barız bır şekıl- B. • ı. ,. .1.. kk J 
misti Mehmet, heyecanh :ve atqli savasına asla rastlamadan... ~~ A yapacaftı :nenin butun 8elTİsleriai. 111i.teUni ··- de duyu1aa ~ yanm ısaniye ı;llrerı bir ır ,,,RQ :y~t ua ın a 
bir.~1a: ~ D5rt tarafı düımıan gemilcrile a- rna~l zırlan~1ş vek Ankan~~~-~ 'alanaa kadar &etkile ~JU'unm ılUl"q8- 'hareketi arz o~tur. Hasar ve insan iuair ırr;n mensueat 'ftidt AJtOlllm 

. mam amıştır. Uço , ara .. ~ .. u•m •:-: .. haU-hrua ı.~-'•--· 1ıra ~ ,_. -:...a.~ ıB...ııı.... .ıt...L-:1...._ 
-Aman babacığım, dedi ..• Sözü- nlan Meyzin %8de donanması ölüm- azami ıkunetiy!e ~kacakttr. Şampiyo- ~ ~wı:mu 90ftJWI, - zayıah YOKıur. ~ .._ .. pmar unır.- .-..m-

nü böyle yanda bıra~ıp kesmek den artık lcurtuluı olmadığını gören nada en kuvvetli göriincn takını Şişli ~ •ŞJ;-7k -~~ ~?'1~-~ : .. 
'-- " B v~- ıh f ·· • · bi · ..,_. ba bnı -~''-- t-'-·- ..ı._ ı ayetın•z ~zı ae ~- 111ute-oıur mu ya,... en 1'ilgJ aneye a- umıtsız r msan gıoı ya ~-- ~ıwr. • • ~ Lı k ., LL! 

l• • cd · frt ı k • · _ _ı s h G ~r eftt. ... e,.110llftaZ9f ..,,,1U11,..e an r;ntm en vazgeçtim ... ~ıe mn- ıya satma mıyoruu... - ··-- • • raiiJ•• rv.. rl>eNÜlt. l'elkilı el" 
harebenin en canla yerine geldik... Meyzin zadenin kuvvetine nisbet- GÖÇMEN EVLEBiNDI e 1 r a zınos u l ~,.. ue·h~!-:Lt n_ L_ tetaiı 
~~~ ~:"i~ bitir ... ~~rım kalmasısakn .. le ~{rra~d-~ ~~fmdanah, Türk donanma- !'ESEL~tiMU 1 :Z!f:re"d:.= ı:;:;. =.-: JIG-

ı ecegunız !.ere ~şama var sınaan ort ılU!t a fazla idi ... Bu- Sıhhat vekfılctioden gelen bir yaz.ıda, .9 Zı111Cağız. 
umurumda degıl... na nığmen cesur Meyiin zade aslan- göçmenler için müteahhitlere in,a 'etti- --------------

Hmr dayı nazlanır 'VC üzmek is- lar gıbi uğra~ ... Fircnklerin Üstün rilen evlerin tesellüm muameleleri ya- ,Bugünden itibaren 
ter ınôi davrandı._ Hafif bir gül"isü, kuvveti önünde uzun müddet da- pıhrken nafından saüıhiyetli bir mühen- -

bembeyaz tüylerle örtülü dudakla- yandı... disin de tesellüm heyetine ithali isten- Caz ve Klası·k Mu··zı·k 
rmda belirdi... Sonra: - BiTMEDİ - ~'!tir. 

- Demek o kadar acele etmiye- -*-
)im ... Dedi ... Sen gecikmiye razı ol- (~) Sandalda bylkıı;llarm otur- NAKLEN TA!l'JN 
duktan sonra, artık mesele kalmadı .. duPu ver. Ödemiş Veteriner müdürü İzzet Dural 
Hikayemi sonuna kadar anlataca- (~W:) Es•ri nm nfanla kullamlan maaşiyle Giresun mUdilrlilğüne naklc-
iım... Bizim Balcık Ahmet. kürek- bir nevi büyük tüfeftk. lclilmistir. 

bmiri. ,..,..isiz~ modc:-a bir b •tıu yepliklcri ..armuda 

scyıdmek " ıem. euweWie INIMM içkilor ~ isiıı ,,.c,:aı.e yerdir. 

Sattltk 
Bayraklıda Bülbül sokajında 

on iki numaralı manzarası gay.et 
güzel ye cok .sa~lam yedi odalı 
bir ev satıh dır. Talil' erin v,aze1e· 
mız '!baş nnibarriri Hakkı Ocakoi· 
luna münıcaatlan. 
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Dün yapılan son içtimada 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Bazı düşünce1cr: .. . . • • . . 
• • . - .. . 
=Anadolu : 
Ajansından 

Biraz vazife aşkı 
bekliyor'JZ 

• • • • • • • • Hariciye Vekili harici siyaset, Ticaret 
Vekili de ticari müııasebetlerimiz 

--0- : • 
• Anadolu ajanaından lzmir S 

gazetelerinin çektiği utuabı : 
okurlarımız aık Bık yaptığı- S 
mız ıikôyetlerden tamamen S 
anlamışlardır. : 
DeıJlet parcuiyle idare edi- i 

len ve nihayet vazifen Tiirlıi- : 

- BAŞTARAFI ı tNCl SAHİF'EDE _ nameyi ilan ettik. Bundan sonra dahi Balkanlıları yekdiğerine bağlıyan bal- ye umumi efkarını tenvir ey- S 
U yurdda sulh, cihanda sulh ... Politakamız kan paktı, §imdiye kadar balkan sulhu- lemekten ibaTet olan bu mü- : 

hakkında izahat verdiler 
zun harp yıllarının yorgunluğu ge- değişmemiştir. Sulh cephesine sulhu na yapmış olduğu hizmetleri bundan . uttaede bizim gördüğümüz : 

D~ - Yangulların tahribatını yirmi şene takviye etmek için iltihak ettik. Bizim sonra da aynı kuvvet ve kudretle y~p- noksanlık vazile aıkiyle ça- S 
lçınde tam• ttik M kt 1 . . . k d d kti l tl d s-L ık t • ır e . e ep erımızın ve bu cepheye girişimiz karşı gazeteler tav ma ta evaın e ece r. 'f mamcuı ır. ıR •. ema• : 
ınektepte okuyan çocuklanmwn adedi rafından çok tenkit edildi. Bu gazeteler Son zamanlarda yaptığımız temaslar ettiğimiz. Anadolu aıansı er· : 
IUlh yıl1arı esnasında bir kaç misli art- kendi rejimlerini en esaslı kitaplarında ve muhavereler bunu vaz.ihan göster- : Jıtinı bi.ze müdal.aa yolunda E 
b, Zirat istihsallimiz mütemadiyen ço- Alman milletine tavsiye olunan İngiliz mi§tir. S .daima telgrafhaneden fikci.- : 
~alıyor. On beş sene evvel on milyon ittifakını bilmiyorum unutmuşlar mı?.. Arkadaşlar: : ~etlerini ileri .ürerler. : 
~~ fnzla paramızı hariçten getirdiv Alman milletine tavsiye edilen İngiliz 1 Sulh cephesine iltihak ederken sul- EFilh!İkika Ankara ile lzmir : 
ğ~ una ve ekmeğe verirken bugün dostluğunu Türk milleti için fena telak- hu takviyeden başka bir emelimiz ol- arcuında bir tel üzerinden : 
~lyonlarca liralık hububat satıyoruz ... ki etmek, fena göstermek doğru bir mu- madığı için Almanya ve Italya dahil, muhaberenin idare.i güçtür. E 
Ş~endiferlerimiz her sene bir kaç yüz hakeme olacağından şüphe edilebilir.. bütiln devletlerle normal münasebatı- Fakat imkansız. değildir. Ni- E 
kilonıetre çoğalıyor .• Hemen yok dene- (B s1 . ) mızı devam ettirmek kararındayız. Is- hayct bir kaç aaat teehhürle E 

ravo se erı.. ll c~k halde bulunan sanayilmiz merrileke- İn ilizlerle b lıyan temas ve müza- tiyoruz ki her çeşit alışveriş ve kültür de olıa haberleri lzmire yo a-: 
tin dört bucağına kurduğu büyük, küv kereTerimizde ~vazi olarak Fransızlar münasebetleri ve umumi olarak dostluk mak imkanı vardır. Bu teeh- E 
çUk fabrikalar sayesinde inkişaf etmek- la da müzakere ve temasa girişmiş idik. münasebetleri eskisi gibi devam etsin. hürün 1.zmire gö~derilecek i 
te ve bunların etrafında yer yer neşeli Hatay meselesinin hallinden sonra Fran- Yalnız şurası da muha~kaktı.r .ki ~ormal serviJeri biraz gayret göste- E 
lllaınureler vücut bulmaktadır. sa ile Türkiye arasında muallak hiç bir I ve dost münasebetlerın es~ı~ı gıbi de. rerek daha erken · telgralha- : 

GUzel devlet merkezini sulh yollarına mesele kalmadığı için· Ingilizlerle yap- vamı için arzu ve kararın ıkı taraflı ol- neye vermek auretiyle telafi- : 
borçluyuz. Bugün mükemmel bir üni- ması şarttır. Bu noktayı hassasiyetle ta- ai ile kabildir. Amma bu vazi- E 

mış olduğumuz beyanname aynen Fran- kl 
versiteye, Ankarada bir kaç fakülteye sızlarla da imza ve teati edilerek İngi- kip ediyoruz. le a~kını gösterece er nere- ~ 
\·e Çelik gibi bir gençliğe malikiz .. Her lizlerle de kat'i (Asistans) mukavelesi ltalya ile alış veriş münasebetlerimiz de? : 
sulh yılı Türk nüfusuna zayiatı telafi için yapılmakta olan müzakereler ayni 

1 
eskisi gibi devam etmektedir. Almanya- E Bak!.11lZ va.ziyeti daha yeni E 

ettikten sonra 350.000 Türk çocuğu he- hizaya getirilmiş oldu.. 1 da ilk günlerde bir tereddüt ye bir karnrv i bir misalle ve bütün çıplaklı- E 
diye ediyor. (Alkışlar.) Arnavutluğun işgali bitaraflık.tan ay- sızl_ık .. belir.di. Fakat y~vaş yavaş bu te- : ğı ile ortaya koyalım. Ankara E 

Milletin gururunu teşkil eden kahra- h b b d 1 ld t ı h 1 ı"le f•mir arasında tayyare pos- : rıhp sulh cep esine iltihakımıza ir a-ı re.d u~ ~ı o u. ve .. ış er. norma. u .. e ,.. ınan Tur·· k d k d d nizd - b 1 d B b k tal,_ı başlayınca aı'ansa saat : 
Or USUnun ara a, e C kıtna göre en büyük amil olmakla bcra- gırmege • ~ş.a. 1; 0U~~n. • I! .t~ • l0Ş .1?~S: ..., 

Ve havada bugünkü mükemmeliyetini ber diğer bir bakıma göre de bu iltihakı 
1 

tesna iki tarafın birbirinden bir 9ikay~ti on beşe kadar aldık~arı ·~~- E 
de sulh yıllarının hazırlığına borçluyuz. ;on senelerin siyasi hudiselerinin tabii yoktur. Bu tek işin de yakın bir atide vitleri tayyare postasıyle gon- : 
(Brav J • - ıı.. ı ) Jermesini ve daha sonrakile- i 

• 0 ses en, WAlŞ ar. bir neticesi addetmek lazımdır. müsbet olarak halledileceğini ümid edi- • Arkad 1 ri de telgrafla vermelerini : 
aş ar; Çanakkale, Suriyede ve Irakta karşı yoruz. Bir aralık Almanyanın Türk ta le- : bı",. teklı"I ettı"k. Kabul edı"ldı". .: 

lliç bir za!er sulh yıllarının bize ver· k in ·tiz F b : • ın k d • karşıya harbeden T __ ür . ,. gı . ve .ranv l esine fena muamele ettiği havadisi ve- : Hem oı"ansın hem de teltrl"al- :. 
e te evam ettiği bu nimetleri vere- 11 1 · kd - takdir ettıler 1 1 B h ı d • 

5 

• >ız mi et en ye ıgerıru . . ·· ı ri mişti. u avadis erin de oğru olma- •. h l'll "ld' f • ınez. v h' b" · d b · ı 1 hanenin yükü a ı etı ı. a- : 
e ıç ır vıc an u güze şey e- Bu takdir _tarı.·hi dost1uk1.arla __ bırleşınce I dığı anlaşılmıştır. 

rin bir harp alevi içinde erimesine razi ı ) - b 1 dı kat mesele bununla halledil- E yeni bir (ıncıvaz a sevışmege aş a v ı Arkadaşlar, tekrar ediyorum. Politika- d Jk • • d"' h • 
olamaz.. (Bravo sesleri.) d (S f nl mi~ olma ı. ı giın ur ava : lar. Habeş harbi esnasın a anc ıo av mız yurdda sulh, cihanda sulhtur: Yine ~- d • 

Bunlar bizim memleketimiz için ne rın) tatbikinden doğacak tehlikelere tekrar ediyorum. B:z Sulha, fakat •mnı·· muhale/etin en tayyare pos- : 
kadar (foğru ise ufak tefek farklar ile ı ~ taları gelemiyor. Ajanslar da i 
her memleket için vakidir. Ben bunları /:<arşı Türk - ngiliz milleti _mütekabil yetle şerefimizi ve bunlara başlıyan tenh- trenle geliyor. Ankarada bir : 

aaahütl~rle yekdiğerine bağlandı .. Mon- h'.dl · · · k b" lh A k b · l • yalnız Refik Saydam hUkümetinin dCv u enmızı oruyan ır su a aşı ıı. ·· telef on muha ereaıy e tayya- : 
r.:ı b tröde İngiliz ve Fransız murahhasları es·· L1· .dd tl' Ik ı ) k lk k lk • & , iltün Türk milletinin sulha ne kav w • •• A • • • • ureKJı v.e şı e t a ış ar. • re postasının a ıp a ma· : 

d d 
BogaıJarı yenıdcn Turk Mk.imiyetme ıa- B ·'--L t •• ,_. t h'b' Ali • k b · · • ar erin bağlarla ve ne kadar .:sağlam · J u 1ZiUla ı muteaır.ıp sua sa ı ı : !IJ,ğt.nı öğrenme zor ir ıf mı- : 

b 
de eden mukaveleyi yaparken Türk mil- R T h - . . . : • 

ra ıt.nlarla bağlı olduğunu . göstermek 
1 

ı· k hal 'k" b" ak 1ık öst i ana ar an soz alarak demıştır kı: • dir? : e ınc arşı ~ı ı ır y ın g er· • k "'' • için saydım. dil (Alk lar.) Muhterem hariciye vekilimizin memle- : Saat on befte pe ciıa tayya- : 
Fakat biz sulha sulh olduguv için der.:}, Aerk.d . . l!i bo 

1 
~- . . . . d . . ket harici siyaseti hakkında lütfettikleri : ~e postasının kalkıp kalkma- : 

a' enız.m zu an ~ayışını ıa e ıçın • h · d • 
biz sulhu Türk memleketine ve insanlı- d 

1 
ahh 1 . tatminkar sözlerine arzı teşekkür ederiz. : dı~ı ava ıstasyonun an •o- : 

Nyon a top anan mur as arımız aynı . . . . : l b"l" h h l I t" • ğa getirdigıv• hesapsız ve ölçüsüz iyilik· 
1 

. I k d l Ve ısabetlı sıyuetlennde muvaffakıyet- • ra a ı •r ve ava ma a e e ı : kararın a tlna ımza arını oy u ar, ve . . . . · d. · (B ı · : varsa bu haberler teltrl"alla ••• 
ler irin t..,ıkız. Şayet buna ragm· en bir Ç k 1 k hAdis . lerının tealısını ılerun. ravo ses en, : &' ~ ~ nihayet e os ova ya a esı ve onu • gönderilebilir. : 
gün sulh bize harpten daha pahalıya sa- takip eden hMiseler ile Arnavutluğun alh,l~r) ~ Amma bunu yapmak i~in iz.: 
tılmak istenirse o vakit harbin ve zafe- işgali karşısında ayni hisleri duydular. Tıcaret Vekilimizin S mire haber yetistirmeği baş : 
rin bize ne kadar aşık olduğunu göster- İşte bu siyasi. hadiselerin tevlit ettiği E belası saymamak ve vazife E 
tneğe de nmndeyiz. (Bravo sesleri ve ~örüş birliği bu üç devleti sulh cephesin- Be ranatı : askiyle çalışmak lazımdır. : 
§iddetli alkışlar .. ) de daha sıkı bağlar ile birleştirdi .. (Al- Ankara 8 (Telefonla) - . Büyük Milv : Evvelki gün hava postası : 

Biz uzun yıllar, yurdda sulh, cihanda kışlar.) lct meclisi bugün saat 10 da Abdülhay geldi. Ajanslar çıkmadı. An- i 
sulh ... Politikamızı takip ettiğimiz bita- Bu üç devleti birleştirecek olan uzun lik Rendanın başkanlığında toplanmış- karaya telefon ettim. Ajansla- 5 
:raflık siyaseti yolunda istihsale uğraştık. ... adeli kat'i anlaşmanın teferrüatını tesv tır. rın neden gönderilmediğini E 
Çünkil evvela o· zamanlar kendisine az bit ile meşgulüz. Şimdiden size söyliye- Celse açılır açılmaz ticaret Vekili B. sordum. Tayyare postasının : 
sok güvenifobilen bir cemiyeti akvam bilirim ki Türk _ İngiliz yardımlaşm~ Cezmi Ercin harici ticaretimizde tat· kalkacağından haberimiz. E 
aulh müessesesi bütün kuvvetiyle ayak- muahedesi üzerinde _çalışılmaktadır .. Bu bik edilmekte olan usullerin tadili için yoktur cevabını verdiler. : 
ta bulunuyordu. muahede her iki devlet arasında muhte- ne düşünüldüğünü ve hayat pahalılıv işin garibi ben bu telefonu : 

Saniyen her devlet kendi derdi ile ve lif sahalarda iş birliğini tanzim eden hü- ğı hakkındaki tetkiklerin ne zaman tat- yapar:len iki aelirin itimatna-: 
ınUşkülatiyle meşgul oluyor. Münakaşa- kümleri ihtiva edecektiİ. (Alkışlar.) bik sahasına intikal edeceğine . dair melerini Reiıicümhurumu.za : 
lar daha ziyade ideolojik sahalarda kav Hiç bir .medeniyet harbin çocuğu de- müstakil grup başkan vekili Ali Rana takdim meraaimine aid ev- : 
lern sahipleri arasında kalacak gibi gö- ğildir. Bilitkis her medeniyet uzun süv Tarhım tarafından tevdi edilmiş olan şi- velki gün çekilmif lotoval- i 
l'Unüyordu. Ve nihayet dünyanın her ren bir sulhun mahsulüdür. Harp esaret faM sual takririne cevap vermiştir. : lar mcuamın üurinde duru- : 
hangı· bir yerinde şayet bir harp çıka- ... M T"car t k·ı· B C · E · beya • d · k · L- -~ : tevlit eder. Sulh hürriyet yara ... r.. e- 1 e ve 1 ı · ezmı rcın - : yor u. Dün ü ~ nüsruımt:Mla : 
cak olursa bu harbin mevzii bir halde deniyette hür milletlerin eseridir. Bu- na tında şunları söylemiştir: E bunları gördünüz. Foto mu· : 
kalacağına inanılıyordu. . günkü Avrupa meaeniyetinde laakal bü- Ticaret vekili Cezmi Ercin parti müstakil : habirimiz. aaat 11 de olan bir : 

Cemiyeti Akvama yavaş yavaş eski yük devletler kadar küçük ve müstakil grubu reis vekili Ali Rana Tarhan tara· S hadiıeni~ re.imlerini aaat S 
!\Ufuzu kaybettirilmeğe -başlandı .. Tah- devletlerin de hissesi vardır.. Bunları fından harici ticaretimizde tatbik edil- E 19 da lzmirde bulundurdu. : 
didi teslihat tesebbilsleri iflas etti. Her bertaraf etmek medenı·yetin" ve terakki- kt 1 11 · d"I' · · d- ·· A · bu h b · ak e : • me e o an usu erın ta ı ı ıçın ne uşu· ıana a erı anc gec : 
l'erde mihraklar ve tnihverler doğdu.. nin seyrini kırmak demektir. Bu milin- nüldüğüne ve hayat bahalılığı hakkında· yarıa?ndan cok aonra verebil- : 
Söz.le, silfilı ve kalemle top arasındaki kün değildir, mümkün sananlar acı aki- ki tetkiklerin ne zaman tatbik sahasına di. F otogra/ların lzmire gel- ~ 
tnesafelcr azaldı. Cebren yapılan bazı betlerle ergeç karşı karşıya kalacaklarv intikal edeceğine dair sorulmu§ olan su- mekte ajans haberlerine te· : 
enırivakiler bazı memleketleri tamamen k dd ·· • A d l • • b dır. ale cevap vermiştir. a um etmesı na o u aıan· : 
aztlannı .da kısmen yok etti. BugUn dünya politikasının gündelik Ticaret vekili bu cevabında mevcut : aının çalıımada &Ürat ve va- S 

k Siyasi hadiselerin bu yeni inkişafları seyrine bakılırsa görülüyor ki silah ve mübadele ve tediye rejimimizin seyaliye· : zile askını tebarüz ettiren çok i 
arşısında yurdda sulh, cihanda sulh ... cephane fabrikaları tam bir harp faali- · ·d • conlı bir misaldir. : P }" k tın en ve serbest mübadele rejimine u- : • 
0 ıti amız.ı takip ettiğimiz bitaraflık yetı· ı'rın· dedır· . Dı"plomasi görüşmeleri • Ne yapalım? Elbett• Ana • 1 , mumi tekilde girmek imkinlan elde edi· : • "" • : 

Yo Unda istihsal etmenin artık mümkün bir harp havası için devanı ediyor. l · b" • dolu ajansına va.zile a,kının :. 
<>lup 1 d k b . inceye kadar diğer memleketler gibi ı· : 

o mn ığını kendi endimize sorv Gazeteler; radyolar, ajanslar eşerıye- • ne demek oldufunu anlata- : 
tnağa başladık. Meşrutiyet ile biç bir te aylardnnberi bir harp günleri yaşatv -zi de ticari münasebatta bulunduğumuz ~ cah bir müdah~lenin yapıla- : 
telif kabiliyeti olmıyan hadiseler bu ha- maktadır. Denilebilir ki bugün sulh için- -nemlcketlere ait konjoktör tahvilahna. E r.na,. P-i;n d.o 1rFfp,cekt;r. E 
diselere uzak ve yakın her millet gibi de yaşıyan tek kuvvet harbı yapacak \arici mübadele rejimimize intibak et- ........................................ .. 

bizi de düştindürmeğe başladı, orta ve olan ordulardır. Teme.nni ederim ki bu •irm~k z:uuretinde bulunduğumuzu meb
~arki Avrupanın bu esnada ciddi bir bulanık hava içinde sulhu. kurtarmak ·lei hareket olarak kabul etmeliyiz de· 

k uhran geçirdiğini hep hatırlarız. Haki- ~ayri mümkün _olm.ıyacaktır. (Alkışlar) -ni<ıtir. 
~ttc ise bıı buhran şarki Avrupada he- S:>Vyetlerle dostluğumuz ilk Jdostluk Ticaret vekili bundan sonra harici ti-
~z zail olmamıştır. Vakit vakit muhte- glinlerinin bütün hararefini tamamiylc -:aretimi2de, klearing, takas serbest şe
b devletlere taalltık eden şekillerde bu muhafaza etmektedir. Beyne1milel heı 1

:illerinin hnngi meleketlerle münasebet· 

1,~hranlar tazelenmekte ve ağırlaşıp ha- mesele iki devleti yanyana ve daima ay- 1nde bulunduğumuzu nnlntmış ve harici BUlilJN 2 filiın birden 
411e k 3.30 - 6.45. 10 seanc;lannda 

me ·tedir. Bu ahvalin başlaması bi- nı safta bulmuştur. (Alkışlar). ticııretimizin baqlıca un~urları olan moh· HİCEVO 
z~ ınemleket için yeni emniyet tedbirle- Potemkinin Ankara ziyareti dostluğu- r::•ıl1erimizin 19~8yılı içindeki durumu ile • 
l1 1 l ARRY BAÜR-l\I. CHANTAI 

f 
a mn t ve cihnn sulhuna baska yoldan muzun hu hararetini tebarüz ettirmeğ" 19 39 mahsul vaziyetinin müsnit inld~afı· a;vd 1 ~ 2 • 5.15 - 8.30 seam;lannda 

~· a ı olmak için geçirilecek çok vak- bir kerrc dahn vesile teşkil etmiştir , , memnuniyetle kaydetmiş ve hayat bn· EKMEKCI KABIN 
1~ kalmadığını öğretmiştir. Böylece bir kerrc daha anlaşılmıştır ki \allılığı karşısındnki dü.,üncele:-ini ve hü· ·• 'N h " (La Portcu~e du Pain) 

b· ı ayet hiç bir gıda maddesi, ve hiç konuşmadan, görüşmeden her iki mem- 1:ümetin bu yolda takip eylediği hattı ha- GERMAİNE DERI\IOZ - MO· 

dır ınaddei iptidaiyesi olmıyan, ne mav leket diğeri için aynı şeyleri düşü~mek- reketi izah cylemistir. NA GOYA - FERNANDEL 
enleri v d · 1 · ) ah · 

. . . 

SON HABER 

Adliye vekili B. F. Ok
yar Londradan döndü 

Ankara 8 (Hususi) - Devlet hava yollan umum "d·· ı··~·· .. Et" d ol ·· · d t ld mu ur u6 unun ımesu 
Y u uzerın1 • e..tyap ;::r1IJ 0B~ğ~kyeni· binanın açılına töreni bugün° öğleden 
sonra yapı '?1§ ır. ~ore~e uyu Millet Meclisi reisi Abdülhalik Renda ri
yaset e?lcmış ve rnerasımde başvekil Refik Saydam, vekiller m~buSlar ve 
gazetecıler hazır bulunmuştur. ' 

Münaka!e vekili ~~Y Ali Çetin.~ar,a bu. rnUııasebeUe irad eylediği nutukta 
hava · naklıyatının dunyada ve buyuk mılletler arasında ne §ek.ilde telakki 
edildiğini anlatmış ve blihassa lngilter.enin bu hususta birinci mevkii ihraz 
eylediğini tebarüz ettirdikten sonra memleketimizin coğrafi ve siyasi şart
larına göre bizim de bu işe icap eden ehemmiyeti vermemiz icap eylediğini 
söylemiştir. 

Ankara hava istasyonunun açılmasından sonra hususi bir tayyare ile Kü
tahya mebusu B. Lebip özgeren, Afyon mebusu B. Cemal Açkin, münakalat 
Vekaleti idarl müşaviri B. 'Obeyit Çerçel ve münakalat Vekaleti hukuk mil
şaviri B. Raşid Çelebioğlu şehrimize gelmişlerdir. 

Barem kanunu resmi 
çıktı ve meriyete 

gazeteae 
girdi 

Ankara (Hususi) - Büyük millet meclisince kabul edilen barem 
kanunlan bugün resmi gazetede intişar eylemiş ve meriyete girmiştir. 
Maliye .vekaleti kanunun tatbikatını kolaylaştırmak için izahnameyi 
en kısa bir müddet zarfında ikmal edecek ve alakadarlara tebliğ ede-
cektir. 

Amerikadaki gümüşler 
ne fiate satılacak? 

Vaşington 8 (AA) - Ayan meclisinin ttıli maliye komitesi Adams'ın ri
yasetinde toplanarak ecnebi memleltetlerinden yapılan gümüş mübayaatleri
nin durdurulması hakkında Townsend tarafından yapılan teklifi t:edkik et,. 
miştir. Bu hususta bir karar verilcmedi[,ti için gelecek haf tn bir toplantı da-
lın yapılacaktır. 

Sonkfuıun 1939 da 1evdi edilmiş olan Towns"eiıd projesinde d~iş eçlilen 
noktiilar şunlardır: · 

1 - Maliye nazırı, hazinede bulunan bir milyar 700 milyon ons'u tecavUz 
eden gümüş stokunu Amerika hükümcti için karlı addedilecek bir fiate sa-

tabilecektir. 
2 - Para dnrbedilmcsi için 500 milyoıi ons gUmüş alıkonapıkt1r. 

3 _Amerika endüstrisinin gümüş - rnndcn istihltıkini ko1aylaştırmak için 
250,000 dolar ayrılacaktır. 

4 - Ecnebi gilmüş ithalatına ambargo konacaktır. 
Tuli komite, hariciye nazırı Hull'ün gelecek hafta komiteye gelerek ecnebi 

memleketlerden gümüş mübayaası hakkında nezaretin ııoktai nazarını bil-
dirmesini istemi!-'tir. 

Hul1
1 

bu daveti kabul edip etmediğini henüz bildirmemiştir. 
Vaşington 8 (A.A) - H:ızinc, dUnkü ecnebi gümüş alım Halini ons başına 

36,75 cents olarak tesbit etmiştir. 
Nevyork 8 (A.A) - c:Federal Reserve bank> 7 Temmuzda Amerikaya bil-

hassa Japonya, Kanada ve Ingiltereden takriben 11 milyon albn dolar geldi-
ğini bildirmektedir. 

B . . Dövalera Amerikayı 
ziyaret edecek resmen 

Londra 8 (ö.R) - lrlanda devlet şefi B. Dövalera 24 Eylulde Ame
rikaya giderek B. Ruzvelte resmi ziyarette bulunacaktır. 

B. Dövaleranın Amerikaya hareket etmeden evvel Dublinde beya
natta bulunarak harp vukuunda lrlandanın istiklalini muhafaza ede
ceğini eöyliyeceği hakkında Roma radyosunun verdiği haber lrlanda 
siyasi mahafilinde tekzip olunmaktadır. 

Bitaraflık kanununa 
muarız Amerika iyanı 

Vaşington 8 (A.A) -Ayandan 34 kişi halihazırdaki bitaraflık ka
nununun değiştirilmesine §iddetle muhalefet edeceklerini bildiren bir 
beyanname imzalamışlardır. 

Bu beyannamede bilhassa şöyle denilmektedir: . 
cHarp halinde bulunan milletlere silah, cephane ve harp malzemesı 

satılmasını ve ihraç edilmesini meneden §imdiki bitaraflık kanununun 
ilgasına veya tadiline şiddetle muarızız. icra kuvvetine harp etm~kt~ 
olan mütecavizi veya mütecavizleri seçmek hakkın~ vere~ her turlu 

·ı:ı salahiyetin aleyhindeyiz. Silahlı bir ihtilaf çıktıgı takdırde; mem-
genı:r f · d fa · ld leketimizin hakiki bir bitaraflık muha aza etmesın e men atı o u-
ğuna inanıyoruz. Elimizde bulunan bütün namuskarane ve meşru va· 
sıtaları kullanarak hattı hareketimizde ısrar etmeğe azmettik.> 

Bu beyannameyi imza edenler arasında bilhassa Cümhuriyetçilerden 
Borah, Johnson, Nye, Vandenberg, Danaher, Demokratlardan Clark, 
Bone, Çiftçi ve işçi partisinden Shipsten bulunmaktadır. 
MY.Jl1Df7~7Z"N..LLZZZJ7.Z7"..LZZ1BWBI t•fl"Zh&aa#E 

y E N . ' NİN 6 iNCi HEYECAN VE KAHKA· 
) JIA HAFI'ASI 

• 
İZMİRDE İLK DEFA 

V ALLACE BERRY VE JAKiE COOPER TARAFINDAN 

ÖLDÜRÜCÜ KAFES 
2 rtlRKCE r AM VE YENİ KOPYA 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR HAYDUTLAR arasınd 
lu e ne e zengın toprakları buv te ve yapmaktadır. (Bravo ses erı. Serbest döviili memleketler1e olan 'avicr De Montcpinin ş eser 
Po~~ıyan Amnvutluğun işgali bitaraflık iki muhtelif .inkılabın çok müşkül klering bakiyelerinin eritilmesi tedbir- FİATLER : 20, 25, 30, talebe 
:rafı_ ıkamızı terkederek sulh cephesi ta- ~artları nr::ısında ve aynı zamanda do- leri başlıca meşguliyetlerimiz arasında- l\alon : lO kuruştur.. ı ını takviye etm k k d. " T'" k. S t c·· h . etle . ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Alk 
c ararım ver ı. ~an ur ıye ve ovye um urıy · rı dır. Thtiyatianmızla mübadeleye esas c l§lar ) r UJ_nartc~, Paı.ar: 10 - 12.30 - 2.30 - 7.15 TE 

KARIM BENi ALDATIRSA 

.. yckdiğerini inkılap ruhunun ateşi ile olacak maddeler arasında irlltiat "Ve ı SAiR GÜNLER : 12.30 - 2.30 - 7.15 TE.. 

;;;;~11:· =-mj~ili:~ .. ~ ... -~SONU=:.:·~JN=O;:.ı:s:Allb::'ED::E~-;..~~~~----~~--~~·~·~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::._. ..... 1 
....... :ımıı_. ....... 



Osmanlı Saltanat 
Çeviren : Haşim Sami 

1 arihinın 
Heyecanlı Bır Saf hası 
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EHRAZAD 
Büyük HALK Hikayeleri 

- 52--
qaiunm baı parmaklarını keıiverdi Ca
riyeler kesilen baş parmaklarıma mer
laem aGrüyorlardı. O merhem de kanımı 
dindiriyordu. Uk.in parmaklarım kesi· 
lirlten canım o kadar yandı ki, hiseetti-
flm ıstıraptan yere düşüverm~im. Ne ka
dar zaman sonra bilmem ayılınca karım 

le beraber cariyelerin etrafıma toplanm11 
olduklanru gördüm. Hepsinin bakıııla

nnda, hatta karımın bakışlarında bile ha-

na karşı derin bir merhamet okunuyordu. 
Ben ayılınca bana şerbet verdiler. Göz· 
terimden yaşlar boşanıyordu. Bana bu 
b.dar acı çekt.innesine raimen çıldırası~ 
ya sevdiğim kanma döndüm, fi mabat 
unm!laklı ve kokulu bir yemek yeyince 
etlerimi ltırk defa kil, kırk defa sabun 
Te kırk defa zemzemle yıltıyacai:una ye· 
min ettim. Karım, cbu şartla seninle be

raber yaşamağa razı olurum• dedi. Oü
illn merasimi hanııi noktada inkıtaa uğ
radıysa. merasime yine o noktadan de· 

Tam edildi 

Parmaklan kesik adam hiUyeıinin bu 
nokta.tına gelince hepimize dönerek: 

- işte bundan dolayı, dedi, oarunsak

lı köfte yemezden evvel muhakkak el
lerimi yeminim veçhile yüz yirmi defa 

yıkanm. 

Parmakları (<esik adam evlendikten 

sonra altı ay kadar Hımınu Reıidin sa-
rayında kalmış. Lakin ondan sonra sa· 

ray haricinde bir ev satın alarak. karısiy· 
le çok mesut bir hayat ıünnüş.> 

Saray kethüdası hikayesini bitirdikten 
'.'lonra cişte sultanım ba~1ma bu kanbur 

hoca belası gelmezden evvel işittiğim hi
kaye bu idi. > Demiş. 

Sultan cevaben: 
- Evet ink8.r etmem, bu an1attğınız 

hiki.yenin meraklı yerleri var, fakat bu 
hikaye de hoşuma gitmedi ... 

Bunun üzerine yahudi hekim de hilta· 
yesini oöyle anlatmış: 

Y AHUDI HEKiMiN HIKA YESI 

IR 9 TEMMUZ P A 2; Alt 1919 

HAYALI aBPORXAJ-··r·············,··················· -1- A, 

•• 

Yeme ·l;;re ne e 
soğan katarı. r? 

---ııı 

YAZANı Dt. C. l\ı. 

Soğanın tazesi salatada yahut büsbü• 

tün çit olarak lezzetle yenir. Ku,,..nll 
da iii olt.rak yemeii a'knler varsa da 
adet onu baıka yemeklere kan,tınna bt. OLüm Meleği Hayk rdı 
Şeker ve 7ahut pekmez Jr.anıımıyaa y .. 
mcklerm lıernen hepaine ooi:an lı.atdır. 
Bunurı sebebini, bilmem hiç düşündünüz 

Küçük YAJundan beri başundan bir delikanlıya da ııitw;;-ve ona ;ı.:-.;:;;nnet• Onun için dokuz amcAının dokuzu da ba· 

çok teYler ııeçti. Başkalannın da batın· i tarlıi:ımı bildirdim. Delikanlı daha ta·! na karşı pek büyük bir muhabbet duyar 

dan ııeçen bir çok te:rler gördüm. Bu · mamen giyinmemiıti. Onun için kolları 1 ıardı. Bana nasıl bakacaklarını, bana na 
görmÜJ oldui:um tuhaf feyler arasmda çıplaktı. O zaman delikanlının aai: elinin 1 aıl iyilik edeceklerini bilemezlerdi. Ban< 

en garibi, timdi padipluma anlatacai:ım kesik oldui:unu, vücudunun öteoinde be- pek yüz verirler ve beni çok f!martırlar· 
vakadır. riainde kamçı darbeler~ izleri bulundu· dı. 

Ben hekimliği Şamda öi:renmiıtim. i:unu ııördüm. Bu hale -rdun. Şaşırdı
Orada hekimlik ederek yafıyordum. Bir j:ımı da delikanlı anladı . Hattı bana cbu 

gün evimde işsiz güçsüz tembel tembel acınacak hali ııörüp hayret etme, timdi 
uyuklarken !tapı çalındı. Odama valinin hamamdan çıkalun da sana hikiyeyi an· 
kölesi girdi, valinin beni çağırdığını söy· latırırn> dedi 

ledi. Köle ile beraber valinin evine git- Hamamdarı çıktık ve beraberce va· 
tim. Orada bir sedirin üzerinde hasta linin evine ııittik. Delikanlı orada ltöle
bir delikanlı yatıyordu. Ben ömrümde !ere !tuzu dolması, buzlu şerbetler, Te 
bu kadar güzel bir adam görmomittim. buzlu yemiıler getirmelerini emretti. 
Nabzını dinlemek için bileğini tutmalt is- Karşı karııya ııeçip kölelerin getirdiltleri 

tediın. Bana oai elini uzatacai:ına aol bi- bu güzel teYle<i yedikten ıonra, delikan
leğini uzattı. içimden camada kibirli, lı: 
ve mağrur çocuk, diye düşündüm. Lakin - Helcimbaıt, baııma gelenleri bir 
hiç ıes çıkarmadım. Nabzını dinledim. dinle de sonra benim biçare başıma ge
llii.ç verdim ve evime döndüm. )enlerin baıkalarının da hatlarına gelip 

O günden •onra dokuz gün valinin aa- gelmediğini hana ıöyle, diye ıöze haı
rayına gidip delikanlının hastalığını te- ladı ve hana fU hikayeyi anlattı: 

davi ettim. Nihayet delikanlının bir fCyİ - Ben buralı dei:ilim, Musulluyum. 
kalmadı. Hamama gitt~ yıkandı, hasta Benim dedemin on erltek evladı vannıı 
olmazdan evvel nıuıl sihhatl; gürbüz idiy- ki, bunların bir tanesi babam imit- Ba

se, hamamdan da öylece sapa sağlam çık- bam kardet!erinin en büyüğü İrnİf. Ba
tı. Vali hekimliğimi çok beğendi. Hatta bam evlenir evlenmez ben dünyaya gel

beni o gün oracılı:ta Şam hastaneleri ket- miıim. l&kin benden oonra babamın baş
hüdası yaptı. Bu yeni memuriyetime çok ka evlAdı olmamı.,, dokuz amcalanmın 
eevindim. Valive tq-ekkür ettikten sonra ise hiç birisinin bir evlidı · 

Bir ı:ün Cuma namazı ltılınıp herke 
camiden çekildikten sonra babam ile am 
calanm camide bir halka tetkil edere! 
öteden beriden ltonuşmağa başladJar 
Yavaş yavaı oeyahat bahsi açıldı. Amca· 

lanm sıra ile gezdikleri yerlerde rut gel
diltleri tuhaf tuhaf ıeyleri anlatıyorlardı . 

içlerinden bir kaçı Kahireye kadar git 
mişlerdj, Bunlar Kahireyi ballandıra bal
landıra ,;;yJe methediyorlardı ki, insan 

Kahireyi yeryüzünde bir ıehir değil, la
kin göklerdeki cennetin bir parçası aa
nırdL Hele babam cKahireyi görmemiıı 
olan adam, dünyada hiç bir ıey görme
miı saydır. Orasının toprağı altındır, Nil 
nehri auların en berrakt, en tatlııt, en safı 
ve en cana yakınıdır. Kahirenin kadın· 

lan cennetin kara gözlü hurilerinden fark-

sızdır. Oranın evleri başka yerlerin SA

raylarından daha büyük ve daha güzel-
dir. Havası cana can katar, Zaten Kahiw 

re nasıl böyle olmasın ki orası dilnyanın 

en güzel yeri, dünyanın göbeğidir> di
yerelt Kahireyi göklere çıkarıyordu. 

mü) 

lllt hıııanı ııelen. ..... ii ooi:anın yemelt• 
!ere l~ttet ~ennesidir. Fakat kendi ken
dilerine cifi c:leneede leuetli ..ı... ,,,.. 

Bulgarlar mevvele .. 
rini nasıl rek 1am 

ediyorlar ? 
Bulgar, Avrupa trenleri yolcularına. 

Bulgaristanın meyvelerini tanıtmak ;çin 

büyük propagandalara girişmi,lerdir. Bu 
maksadla karı§ık meyve sepetleri hazır• 

lanmıştır. 

Bu sepetlerde her cins meyveden bir 
kaç tane bulunduruluyor ve ucuz fiatlar• 
la istasyonlara uğrıyan tren yolculanna 



Eğlenlllek ve evlenmek 

?'3!!ZJ••mıaım•ı:ıı:ıı:•'.l:W.r.7~~ 

Ru .. ya ................. . 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

............ Tabı"rlerı· •••••••••••• •••••••••••• ······-
ALAY BEYı IZZE1TIN UZ 
Rüyanızda kimin malı olduğunu bil

mediğiniz bir lcatıra binmi§siniz. Uzun 

bir yola gideceksiniz. Bir rivayete göre 

de ömrünüz uzun olacaktır. Ebu Saidül-

l b viüz diyor ki: Rüyasında katıra bindiği-
eon unların ikisini de isti yordu. Fakat ni gören kimse ya uzun bir yolculuk ya-

onun asıl istediği bir veliahttı par veyahut ahlaksız bir adamla kavga 
eder. 

~ bu suretle saray cariyeleri birer j Totaras vasıtasiyle Nikolaya yaptı~ tel- BASMAHANE: FERHAD 

Yakup ve Evlatları ' 
ea"Z1·----m:ıı.ı--IZ2Jl'l-.r.ıcıaz:ıamm:1E11:1:!ZZlllllZl>.atzı:IEilrl!ml ... r::zrlj 

PEYGAMBERLE .. i!. TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Yusuf nikabını çıkardı 
Ben, dedi kurt 

ise kuyuya 
yedi dediğiniz,. hakikcıtte 
attığınız Yusuf'um ••• 

••••••• • ••••••••••••••••••••••••• EV 
Kadın 

• • • • • • • • • • • • . 

• • -• • • -• • • • 
•••••••••••••••••• MODA .... J 

Sıhhatte olman?n 
sırrı ••• 
--*

Vücudun her tarafını 
iyice fırçalamak 

ti ~ \'e nöbetleşe Evdokyarun hizmeti- kinler de işe yaramıştı. Evinizde kannca görmeniz çok çocuk i 0 l'?nekte devam ettiler. Bir gün Başpapaz, kendisine teklif sahibi olacağınıza delildir. Fakat karınca-
~~~.ıc:.a onların her birine büyük bir vaki olmadan bizzat imparatora mesele- lana Üzerlerine üşüştüğünü gördüğünüz 
~~ yalnız imparatorun tabiat- yi açb : yemeğin ne yemeği ise o feyin çok bahalı 

Bir milddet sonra hasret artık Yaku- halim, selim, tatlı bir sesle: 

bu büsbütün yakmağa başladı. ı --:- ~vet ... De~ .. Ben Yusufum .• Kar-
Oğullarına: deşınız Yusuf .. Sizler Yusufu kuyuya at-

Fırçalanmak demek. parlamalı:, tepe
den tırnağa kadar terütaze olmak demek
tir. Fırçalanınca saçla.nnu. ipek gibi olur, 
teniniz parlar, di§iniz beyaz1aşır, vücu

dunuz yumuıar, ayağınız çevikleşir, vel .. 

hasıl çok kısa bir zamanda, çok az bir 
masrafla daha neler kazanırsınız. 

lllıııı değil, saray Adetlerini ve entrika- - İzdivacınızı iHln sırası şimdidir. ve az olacağına da delildir. 

~:a '.'°ruyordu. Dedi .. Umumi efkAr ve kilise henüz KARATAŞ: G. K. 
tiı; .. ilki onlar daima haremin iş mu- istikrar halinde değildir. Bu kararsızlık- Yasdık görmek, müttefikan cariye ve 
~Çin.de kalmışlar ve •Marina• dan tan istifade ederek işin. - .. görmek daha uşakla tabir olunur. Rüyanızda bir yas-
ra~ç biri hlikümdarlann hususi ha- faydalı olur.. dık doldurduğunuzu görmüşsünüz. lsmi-
ll>"da ve saray fırıldaklarına vukuf Leon razi oldu.. nizin ilk harflerini verdiğiniz için kadın 

, etnıA~;.+I j Kilis d tak l! -~~ Evdokyanın ev enmesL. . . e e - mı, erkek mi olduğunuzu bilmiyorum. 
,. llnun.Ja beraber cariyeler imparato- disi ayni gun" e rastladı.. b k k 

Çe Binaenaleyh eğer kadın iseniz ir er e -
.__ olacak bu kadının teveccühünü Ve bu günün gecesi de sarayda muaz-

- Dayanamıyacağım, dedi. Mısıra gl- tınız, onu babasından ve kardeşinden 
diniz, hem Binyamini hem ltevbili gö- ayırdınız. Hatırınıza gelmedi ki Yusu
rilniiz. Ne Alemdeler .. Nasıllar .. Anla- fu Tanrı saklar ve bu yere getirip ona 
yıp bana haber getiriniz. Hem belki Mı- hükümdarlık verir. Tanrıdan kor!un.. 
s•r hazinedannın ilk hiddeti geçmiştir. Tanrıya sadık olan ve sabreden kimse
Evladlarıım bana geri göndermeğe razı ye Tanrı mükMatını ergeç verir. Işte 
olur. Hem ona yalvarın, yiyeceğimiz kaL ben de sizin beni sattığınız kervancı ile 
madı. Paramız da yok. Belki sadaka ka- buraya geldim. Burada vakı.11 çok sıkın
bilinden bize biraz daha buğday verir. tı çektim. Fakat Tanrım bana nihayet 

Güzelliğiniz ve sıhhatinız için size ıa .. 
zım olacak şey topu topu bir kaç fırça 

ile iki kıl eldivenden ibarettir. 
Saçlannız için: 
Saçlannızı diplerinden uçlanna doğru 

fırçalayın. Ta uçlarına kadar fırçalıya
bilmek İçin saçlannızı havaya kaldınn. 
Sonra da her istikamette fırçalı 

~rı le ve erkek iseniz bir kadınla münase-
IÖ l erine çekmek için hattA yalan da zam bir ziyafet verildi. bette bulunacaksınız demektir. 
? y eınek suretiyle ellerinden geleni ya- Eğlencelere teşne olan Bizans halkı 
IYorlardı. sarayın etrafında sabaha kadar oyunlar IKIÇF.ŞMELIK: Z. A. 

Yakubun geri kalan dokuz oğlu baba- yardım elti ve işte gördüğilnilz bu mev
Iarının bu emrine itaatle Mısır yolunu kie yükseltti .... 
t:ıttular. Mısıra gelince doğru Yusufun 

1 

Kardeşleri Yusufun önünde yere ka-
huzuruna çıktılar. pandılar. 

Yani arkadan öne. soldan sağa, sağdan 
sola, alından enseye doğru. 

~ td~k~a bunun farkında idi.. Fakat tertip ederek vakit geçirdiler. 
'1lıı ıısını sorguya çektikten sonra kara- Sarayın bahçesinde de ayrı eğlenceler 

Elbisenin rüyada yırtılmış olması gam 

ve kedere delildir. Fakat merak etme
yiniz. Çünkü elbisenizin yukandan a~a
ğıya doğru yırtıldığını görmüşsünüz. Bu 

gamdan kurtulacağınıza delildir. Bilakis 
enine yırtıldığını gönnüş olsaydınız ke
der göreceğinize alimet olurdu. 

- Ehlimize ve ayalimize açlık galebe Ondan af dilediler. 
çaldı. Halimiz perişan ve yaman oldu. 1 - Biz, dediler. Hataya düştilk.. Gil-

Paramız da yok.. Sana ve yardımına ı' nah işledik. Tanrı seni bizim hepimize 
muhtaç olduk. üstün kılmıştı .. Bunu anlamadık .. Bilme-

Sabahlan ve akşamlan yüzer defa fır
çalamak en münasibidir. 

Verecekti. ve şenlikler tertip olunmuştu. 
~eterin en çok sevindikleri Ma- Bizansın asil aileleri bu geceki ziya-

Yusuf, kardeşlerinin ve babasının çok dik ... Bizi affett. l>ıa o.rtadan kaybolması idi.. O ol- !ette yeni imparatoriçe Evdokyaya tak
O!ııı Yınca '.mparatoriçenin oda hizmetçisi dim edilmişlerdi. 

l: aları ihtimalleri kuvvetleniyordu. İnzibat vazifesini muhafız kumandanı 
., vdokya ile Leon.. Sanki eskiden be- Recyo ifa ediyordu. 

darda olduklarını artık anladı. Mütees-

1

1 Yusuf, onların korktuklannı gördil. 
sir oldu. - Korkmayın.. dedi. Size fenalık ede-

Küçük bir biryantin fırçası bulundur
mağı da ihmal etmeyin. Böyle bir fırça, 
saçlannıza gilzel dalgalar ve alı:isler ver
mek İçin çok lii.zımdır. 

Yalnız: Saçlarınızı düz fırçalamayın. 
., ... 

\'işen ve uzun ayrılıktan sonra ka- Recyo, bu vazifeye tayin edildiğini bir 
~ ~ sevgili gibi yaşamakta idıler. fırsat bularak Koca Göbeğin meyhane
l>ıa . günlerin siyast vaziyeti geçince sine haber göndermek suretiyle Sebas
liıı iri gözJu kadın Leona izdivaç tekli-

1 
tiyanoya bildirmişti. 

~bulundu. Bizim dört kafadar, yani Hıristidi, Se-
n da bunu istiyordu. bastiyano, Koca Göbek ve Yengeç müm-

IQ~~. Mişe!in bu piç oğlunun en çok kün olduğu kadar gündüzleri sokağa 
lalı iilduğü noktanın kendisinden sonra çıkmıyorlar, fakat geceleri kAh Koca 
k ta çıkacak kendi hanedanından, Ma- / Göbeğin kAh Yengeçin .eski meyhanele
ı:ıonyalıJar hanedanından bir veüab- rinde ve ara sıra da kendi adamlarının 

noksanı olduğunu zikrediyorlar. 1 toplu olarak bulunduğu diğer yerlerde 
Bu doğru idi. Leon vakıa kadınlara onlarla temas ediyorlardı. 

tılrşı Çok zaifti.. Ancak o, istediği kadın ı Zamanı geldiği zaman h~rekete geç-
1'.' istediği gibi eğlenmek imkanına sa- mek için hepsi de eski haydut hayatla-
lı.ptj,. rına avdet etmiş görünüyorlardı. 
Eğlenmek ve evlenmek.. Saraydaki vaziyeti, hadiseleri Recyo 
Bunlar onun nazarında ayn ayrı şey- sayesinde ve onun vasıtasiyle hemen 

~di.. günü gününe haber almakta idiler. Rec-

Meşru bir zevceden doğacak bir ço- yo, kendi adamlarının izin nöbetlerini o 
~ğu kilise veliaht tanırdı.. suretle tanzim etmişti ki bunlar müna-

Bu da ancak çocuk doğurabilecek bir vebe ile hemen her gün. verilecek haber 
'adınla evlenmekle kabildi. olsun olmasın Koca Göbeğin meyhane-
Başpapaz Nikola ona Mavi gözlü ile sine geliyorlar, akşama kadar orada ka

.ıdivacını bizzat takdis edeceği vadinde lıyorlar. Gece Sebastiyano veya Yen-
0ultınırıuşıu. geçle bu!wı:.ıyorlar .. Yeni talimat alarak 

:tk r-;ikola, düşmanı olan Eftiınyostan in- saraya dönüyorlardı. 
. anı almak ve onun yerine oturmak ... •••••11••••••••••••••111•••• .. -•••·-........ . 

;: bu '.edakar~ğı üzerine almıştı. Çün- ı ~YARDIM, EH BV~VK • : 
~cıdden hır fedakarlıktı. ı : VİCDAN ZEVKİDiR .. : 

ı:tı yobazlan, kilise kanunlan bir : YURD YAVRULARI S 
~aratorun değil böyle üçüncü, hattA : . : 

el izdivacını bile tasvip ve tasdik et- S Okuduğunuz mektep kitap!~: 
lıezd!. Zo!çenin takdisi meselesinde çı- S Çocuk Esirgeme kurumuna verırse-: 
~ müşkülat maHlmdu. J S nİ2 yeni yılda kitap al~yacak s.r-: 

1şı.. Nikolanın vadi bu cihetten impa- : kadaşlanruza yardım etmiş ve kil-: 
•tora pek kıymetli eldi. Evdok anın 1 :~üklükte bu :zevki tatmış olursunuz. : 
.....___ g y •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bozdağda Türıstık Oteli 
• 

oS'41JAH KAHVALTISI, ÖGLE YEMEGi, AK~ı1.'.',I ~ 
l"EMECi VE YATMASI DAHİL u2Snn (~Ki YÜZ N 

tLLİ) KVRVŞ!'UR .. BANYOSU VE AKAR SU·~ 
l"l1 V ARDJR .. 
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TEPECtK: ENiS RUHi 
Pathcan. eğer mevsiminde görülürse 

ki ıimdi mevsimi:.::.r. kolayca ele geçe~ 
cek bir mal demektir. Mevsimi değil iken 
patlıcan görmek güçlükle ele geçen nzık
tır. Pathcan yemek.. niyetiniz ister hııyıt 
olsun. ister şer, muhakkak husul bulacak 
demektir. 

BAŞTURAK: F. CAN 
Oldukça büyük bir hm tepe:i üzeri

ne çıkmış ve oturmuşsunuz. Rüyada kum, 

mal ve hayır ile tAbjr olunur. Hele kum 

kümesi üzerine oturduğunu eörmek he

sapsız mala sahip olmak demektir. Bel
ki de bu sefer piyankonun büyük ikra
miyesi size isabet eder. 

TORBALI: 1. K. K. 
Kimin olduğunu bilmediğiniz yabancı 

bir evde ve bir karyola Lzerine oturmuş
sunuz. Böyle meçhul bir karyola Üzerine 
oturduğunu görmek liiyık olduğu takdir
de büyük bir makama eeçer. Bekitr ise 
evlenir. Evli ise mürndına erer. Zevcesi 
hamile ise oğlan doğurur ... 

iDRiS MUHTEFI 
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RiiyaJ~vınızı 

Bize 
Bildiriniz 

~ir r:iya mütahassısı 
gazetemizin •RtlYA• 
tabir edecektir .. 

ontan size 
sütu:ıunda 

Hususi 
Cevap istiyenler 

Rüyalarını (l"!ÜYA) rümuzu ile. 
posta kııtıı<u (361) adresine b'ldir-: 

: dikleri takdirde l<endilcrine posta ile: 
: mufnıssal CC\'ap verilir. Bunun için: 
E 1önderilen mcktuhun içinde ma!'irar E 
: olarak yalnız 15 kuruşluk posta pu- S 
E lu k(]nması kttfidjr.. : . . 
·········································= 

Odada, huzurunda bulunan maiyet cek değilim. Olan olmuştur. Hem bunun 
adamlarını dışarı çıkarttı. 1 böyle olmasını Tanrı istemiştir. Hiç bi-

- Bizi yalnız bırakınız.. rinize karşı da en ufak bir kızgınlık ve-
Dedi. Yakubun oğulları taaccüp et-\ y.a intikam hissi beslemiyorum. Yalnız 

tiler, fakat seslerin! çıkarmadılar. sız bana babamın ballnl anlatın.. Bana 
- Belki bize sadaka v""ecek ve bu- ondan bahsedin. 

nun gizli kalmasını istiyor.. Yusufun kardeşleri kendilerine bir fe-

Diye d;.işiindüler. Yusuf kardeşleri nalık olmıy~cağından emin. o.larak Ya-
ile yalnız kalınca onlara hitaben: kubun ~e buyilk bir keder ıçın_de oldu-

- s· ·n dedi başka bir kardeşiniz ğıınu hır daha anlattılar. Ve aglıya ağ
daha v:dı'. Adı Yusuftu.. O ne oldu. j lıya gözlerinin artık görmez olduğunu 

Ce verdiler: söylediler. Bunun üzerine Yusuf sırtın-
vap 1 dan · k "ml - · · k d 

1 d t . t'k. y f ıpe go egını çı ar ı: - Evve ce e arze mış ı usu u 
d dl di B b d - Bunu alın .. dedi. Babama götilrün. 
ağda kur ar ye . a amız onun er-

d h 1 d K .. "k k d · · · Hem benim kokumu alsın hem de gözle
ind2n asta an l.. uçu ar eşımızı , . .. .. . . . .. . 

d 
.. d d" B' ; rıne sursun.. Tanrının ıznı ile gozlerı 

sevmesi e onun sevgısın en ır. ınya- 1 • • 

k d O k d · tt"k aydın olsun .. Sonra da babamı, bütUn mini alı oy unuz. a ar rıca e l , 1 • • • . .. 
ı di · H lb ı · b' b b cemaatinizi, ehil ve ayaliniz! alarak bu-sr ıverme ruz. a uxı ız onu a a- ı . . .. 

llis. di "t" k · t · tik. raya gelinız. Artık çolde oturmayınız.. 
mızın tese ı ye go urme ıs emış 

Y f 
Ben burada hepinizin huzur ve !stiraha-

usu: 
tinizi temin ederim ... 

- Karde~inizi kurdların yediği mu- B*T .. EDİ 
hakkak mı? ... 1' '9JI •• 

Diye sordu. Dokuz karde~ kısa bir te
reddild ll.nı geçirdiler. Blrbirlerino bak
tılar. 

Sonra: 
- Evet .. muhakkak .. dediler .. Yusu

fu kurd.lar yedi. Hatta kanlı gömleğini 
bile bularak babamıza götilrdük. 

- Demek bu söylediklerinize eminsi
niz? 

- Eminiz .. 
Bunun üzerine Yusuf, :·üzündeki ni

kabı kaldırdı ... Kardeşleri onu görünce 
gözlerine inanamadılar .. 

- Hayır .. hayır .. Bu Yusuf olamaz
dı .. Vakıa onlar Yusufu öldiirmemlşler

Maarif şurası 
-1!r

Gelecek hafta Anka-
rada toplanacak olan 

şurada neler 
konuşulacak 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
3 - Memleketimize gelen beynelmilel 

terbiyecilerin raporları. 

4 - llk tedrisat itleri hakkındaki ra-

di ve Yusuf bir karvanla Mısıra gelmiş- 'por. 
ti. Fakat onun böyle ve Mısırın en bil- S - Maarif veki.letinin istimzacına 
yük, en kuvvetli ve kudretli adamı ol- kartı muhtelif veki.letlerin vermiş olduk-
ınası ihtimali yoktu.. lan malGınatı ihtiva eden raporlar. 

Yusuf ise, onların bu hayreti karşı- 6 - Terbiyeci ve maarifçilerimizin 
sında t""eddüd ve şilphelerin1 bllsbil- mütalaalan . 
tün izale için: 7 - Dünya memleket1erinin maarif 

- Beni tanıdınız mı?.. vaziyetleri. 
D>di. Onların hayreti dehşet ve kor- Bundan başka ilk tedrisat müfettişleri-

kuya inkilap etti. Evet bu Yusuflu. Şim- 1 nin, meslekte ilerlemiJ muallimlerin ha
di Mısırın en kuvvetü adamı idi. Vakti- zırbyarak gönderdikleri raporlar da !et
le ken~isine yaptıkları fenalığın hesa- kik edilecektir. Toplantıları maaril vekili 
hını wracak, intikam alacaktı. j B. Hasan Ali Yücel' in açacağı haber ve-

Yusuf, hidde1.li, şiddetli değil, fakat rilmektedir. ~-Z'LT'..LT/'/./ZT////7 /'T'/LT//'/'/////7 / 0:3'7T//7/'/"//'7JC/7//J_ 

..._1 ~~7==rLX?:z>.JJ7;.~f.ZZ7;T/;../7./7TZJ--;;/'n·oi;,;;~-"''-''-,'-7"'7,;..7"':;..7,;.,/,"'7.'"'//"'z"'7;..7-"", """v"'emo-:k"'a'"'sa;;.p;;.ç"a"'s'"ın"'a~im.;;:;;h;;a"o;:;l=-u=-n=m;kı;dır.'°Si;::-'ğözlcrine kadar indirdi~Teid~ktı. 

D 
Sizden protestanlar için yardım ve bi- Tam bu sırada sokakta bir takım ka-

EMIR MASKE maye rica ediyorum. Ve eğer majeste- !abalık ayak sesleri duydu. 

... 
tırmıştı. Fakat Brinyole geldiği zaman 
bir araba ihtiyacını hi.'settı. Esasen o, 
Ekzilinin kendisine tevdi etti<!i notlan 
okumak için maiyetinden uzak kalmak 
ihtiyacında idi. Ekzili gece yansı, söyle
diği gibi onu ziyarete gelnıiş ve mütte
fiki olan Kiyom Döranjın bütiln arzu ve 
planlarını anlatmıştı. Arabanın iki tara
fında ve atları ilzerinde kral zannettik
leri Demir maskeye refakat eden Bar
bezyö ile Danjo, majestenin kalın bir 
dosya teşkil eden evrakı okumağa dal
mış olmasından pek meraklanmışlardı. 
Çünkü on dördüncü Luinin bu kadar 
uzun okuma adeti yoktu. Bu ve buna 
benzer bir çok küçük hususlar için dik
katine çarpıyorsa da h'llkiimdarlarının 

değişmiş olduğundan asla şüpheye düş
miyorlardı. 

~ n'z müsaade ederlerse bu gece h:ı•usl içerlek bir kapı boşluğuna çekilerek 
·' olarak nezdlerine geleyim ve müttefiki- saklandı .. 
N ..... =#MM\! ., 

Büyük tarih ron1an1 ve macera ' 
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tkzıli: 

1 
nazırların. generallerin, filiml~rin, şn.ir-

J;- Sir, dedi. Zamanınız pek dardır. !erin, meşhur kadınların bütün karak
•a:n Uzadıya izahata girişmek suretiyle 1ı terlerini bu vesika içinde ve canlı mi
lıı;~t ~aybetmiyeceğim. Yalnız şunu bi- sall..,,le görecek, öğreneceksiniz. 
•dası ki. ~n dördüncil Luiyl Senmargrit 1 Monsenyör Lul bilyük bir sevinç!~ 
lep! n'. zıyarete sevk ve teşvik eden se- Ekzilinin uzattığı tomarı alarak haykır-
8,,_"" ben hazırladım. Çünkil sizi kur- dı: ... ,ak .. 
laka,, . •çın çalışan bu kahraman ve fe- - Fakat.. Bu benim için bir selıimet 
ıiJ.i lllsarların orada bulunduklarını vesikası .. 

Yordu Kr . . tıl m. ahu adayı zıyaretinden Ivon gülorek tasdik etti: 
arın . '" ord ıs..,.ade edebileceklerini umu- - Sir .. Size Ekzilinin ne kad>r by-

:a~ın. Ve .. sizin bu suretle hürriyC'le metli bir zat olduğunu söylemekte hak
iızat a~ağınıza o derece emindim ki, kım yok mu imiş? 
! dj uraya gelerek vürudunuzu bek- Demir maske ihtiyar Mimin elini hara-

ıok7· ;:-ıaksadun size şu vesikayı ver- retle sıktı: 
ı. ou 'k d tu, . vesı a a biraz evvel matmo- - Mösyö.. dedi. Bana yaptığınız bu 

lıi h::~e ba~se~tiğ.i ~~t~ siyasi ve ta- hizmetin değeri çok büyüktilr. Söyleyin, 
ti.Yet] lerı günu gunune denecek bir ne arzunuz var? 

11 lll e not edilmiş bulacaksınız. Ben - Kendim için hiç bir şey Sir .. Fakat 
sarayını tetkik halk arasında bir zümre var ki emsals'z 

h<etle taz ik edilmekte 

nizin sizden ne beklediğini arzedeyiın. Adamlar onu görmeden önünden geç-
- Müttefikim mi? tiler. Beş kişi idiler. Reisleri olduğu an-
- Hollandanın bugün M.kiml bulu- !aşılan biri önde gidiyordu. 

nan prens Kiyom Döranj ... O sizin Fran-, Demir maske bunu görür görmez bir 
s.a tahtının meş.ru varisi olduğunuzu bi- sayha fırlatmamak için kendini güç zapt
lıyor. ve ben hır kaç saate kadar onun etti. Çünkü bu adamı tanımıştı. O .. Ro
n~zdıne .hareket edeceğim, Sir .. size son 1 zarjdı .. Titredi .. Sabah çok erkenden 
bır tavsıyede daha bulunacağım. Bura- buradan gitmek Iilzumunu bir kat daha 
da .. Tulonda fazla kalmayın, hissetti. Ivon ve arkadaşlarını da hare-

- Sizi tam gece yarısı bekliyorum. ket saatini daha erkene aldığından ha-
Ben... berdar edecekti. 

- Hangi otelde bulunduğunuzu bili- O şimdi dü~manlarının kendi izi Uze-
yorum sır... rinde ve peşinde olduğunu anlamıştı . 

Ekzili, monsenyör Luinin önünde hUr- Sabahın altısında Marki dö Barbezyö, 
metle eğildi. Ivonun, Faribolun, Mistuf- Danjo ve dört uşaktan ibaret maiyeti ile 
lenin ve Krizostomun ellerini sıktıktan şimal istikametine hareket etti. Işte tam 
sonra bir hayal gibi odadan çıktı. bu saattedir ki Rozarj Demir maske zan-

Ivon: ru ile kral on dördüncü Lulyi yakala-
- Ekzilinin hakkı var .. dedi. Ayrıl- mış .. Arabaya atmış ve o da Senmargrit 

malıyız.. adası istikametinde Tulonu terkediyor-
Monsenyör Lui sevgilisinin alnından du ... 

hararetle öptü.. Yirmi senedenberi mevkuf olduğu için 
- Evet, doğru .. dedi Şimdilik allaha ata binmemiş olan Demir maske iki fer-

ısmarladık.. sahlık bir yolda mütemadiyen hayvan 
Ve sonra arkadaşlarına döndil : üstünde seyahate tahammül edemezdi. 
- Allaha ısmarladık dostlarım, dedi. Vakıa Senmargritten Tulona kadar olan 
Pelerinini omuzlarına attı. Şapkasını bu yolculuğu onu süvariliğe biraz alış-

Brinyolden Riyona gelinceye kadar 
monsenyör Lui Ekzilinin notlarından 

büyük bir kısmını okudu. Şimdi kralın 
tabiat ve ahlakının bir çok hususiyet
lerine vakıf bulunuyordu. 

Bu notlarda Fuke ve Lozondan da 
bahis vardı. Onu en çok hayrete düşü
ren bu iki zatın da uzun seneler kendi
sinin mevkuf bulunduğu Pinyerolde ve 
mevkuf olarak bulunduklarını öğren
mesi idi. 

•• BİTMEDi •• 

Çünkü saçlarınız temizlenecek yerde da• 
ha yapıfır. 

Yüz: 
Habrlatalım ki sabahleyin uyanınca. 

yüz de fırçalanabilir. Bunun için fırçayı 

evvela suda ıslatın. Yüzünüzü yukarıya 
doğru halif hafif fırçalayın. Yalnız gö
zünüze dikkat edin. Bilhassa kulaklarını
zın Üzerinde durun. Sonra yüzünüzü ku
rulayın. Nihayet bol krem sürün. Yirmi 
dakika kadar yüzünüz kremli olarak du
run. O zaman teniniz parlar, yüzünüzde 

çizgi namına hiç bir şey kalmaz. Fakat 
her halde yüzünüz buruşmadan evvel bu 
söylediklerimizi yapmalısınız. 

Yüzdeki fazla pudrayı almalı: İçin dt 

bir fırçanız bulunmalı. Bu, ressamların 

kullandıklan fırça biçiminde olmalıdır. 

Bu son derece yumuşak fırça ile, maki

yajınızı göz alıcı olmıyacak bir tekilde 
tamam1ıyabi1irsiniz. 

Pudraya yüzünüze bol bol eürtln. Yü
zünüz pudranın altında bembeyaz olduk
tan eonra dört be, dakika bu vaziyette 
durun. Ondan ıonra fırça ile yüzünüzJe ... 

!ti pudranın fazlasını alırsınız, çehrenizin 
her tarafda ayni derecede pudra kalır. 

llunda dikkat edeceğiniz teY' Yüzü
nüzü fırçalarken fırçayı aşağı doğru aüro 
miyecekainiz. Böyle yaparsanız yüz ada• 
leleriniz aşağıya doğru sarkar. 

Ditler: 

Di, fırçalarının en iyİ!İ aahhları düz 
değil, tırtıllı olanlardır Oişlerin'zi sabah 
ve akşam olmak üzere günde iki defa 
fırçalamalısınız. Fırçayı dişlerinizin üze

rinde şu suretle harele.et ettirmelisiniz: 

Alt dişlerinizi aşağıdan yukanya doğru. 
Üst dişlerinizi yukarıdan aşağıya doğru 

fırçalayın. Azı dişlerinizin üst kısmını. 

yani ezici taraflarını. düzüne doğru fır-

ça]ayınız. 

Bunda şunlara dikkat ediniz: Dişleri
nizi bir yandan bir yana fırçalamayın, 

böylelikle di!)lerinizin etlerini sıyırırsuuz. 

dişleriniz büyük gürünür. 

Kaı ve kirpikler: 
Saç gibi, kaşlar ve kirpikle•i de fıTça

lamak lazımdır. Yüzünüzdeki fazla pud
rayı aldıktan sonra kaşlannızı fırçalıya• 

rak aralannda hiç pudra bırakmamalısı
nız. Keza kirpiklerinizin pudraaıru alma· 

nız lazımdır. 

Kaşlannızı ak~amları yatmadan evvel 
fırçalayın. Evvela kaşlannızı meyilli ol
dukları tarafın tersine, yani dikine fırça

layın. Ondan aonra yattıklan istik:ımete.. 
Bu şekilde fırçalıyacak olurs&nız kaş

Iannızın kavisi artar ve kaıl<ır aşağı doğ .. 

ru sarkmaz. Kaşlan ve kirpikleri küçük 
diş fırçasiyle fırçalıyabilirsiniz. 

Bunda. dikkat edeceğiniz şey. Kaşlan 
gözün üzerine doğru fırçalamayan, apğı

ya kadar. biçimsiz olur. 

Eller: 
Tırnaklarınızı kauçuk fırça ile temiz

lerseniz çok iyi olur. Çünkil tırnak altın• 
daki etler aynlmaz. Bu kauçuk fırçalar 

iki yüzlüdür. Düz tarafiyle ellerinizi fır
çalanınız. mükemmel bir de masaj yap
mış olursunuz. 

Ayaklar: 

Sert, köşeli bir küçük fırça sayesinde 
ayak tımaklannızı fevka!Ade temiz tuta
bilirsiniz. Ayak tırnaklannı da, el tırnak
ları gibi fırçalamak mutlaka lizundır. 

Vücut: 
Evvel&. kıl eldiven ve kıl kayış lazım· 

dır. Kıl eldiven evvel&. kullanılır. SebeU 
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Ankara Radysuo 
DALGA UZVNLVGU 

BVGVN 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

Misafir General Lund 
.. 9 TEMMUZ PAZAR 1939 

Dün yapılan son lspanylo Divanıharbı 
İçtimada d dd i 

T. A. P. 31.70 m. 1465 KCL/ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

dün şehrimize geldi 
Türk_ Ingiliz askerl iş birliğinin mü- safirler ordu evinde, malfun olan Türk 

-BAŞTARAFl3~Ctl'SAlilFEDE- Ma ri e işe başladı 
Ahengi daha eyi temin edebilecek su- Madrit, 8 (A.A) - İspanyol Sosyallst j Bestero, harp divanının dahili harp. 

tekabil tatbikatı sırasında bir Türk as- misafirperverliğinin kaideleri içinde rette ticaret mukavelelerine de yeni is- partisinin Largo Cavallero ile birlikte ten evvel ve harp esnasında İspanyada
tikametler vermek istiyoruz. Bu esaslar- lideri olan ve geçen martta Madridi ki sol cenah partilerinin faaliyeti ı.alı;. 

dan mülhem olarak Fransa ile başlıyan Nasyonalistlere teslim eden sabık mü- kında hesap sorabileceği yegAne bll~ 
müzakereleri diğer müzakereler takip dafaa meclisi reisi Julian Besteriyu mu- cUmhuriyetçi şefidir. 

PAZAR 9/7/39 kert heyeti Londraya gittiği gibi bir In- karşılanmışlardır. 

12.30 
12,35 

Program. giliz heyeti de memleketimize gelmiş, Ingiliz heyeti şerefine öğle vakti ordu 
Türk müziği (kadın küme ıea Ankaradan sonra Istanbulu ziyarette evinde verilen hususi ziyafette vali ve 

heyeti) bulunmuştur. Büyük Ingiliz milletinin belediye reisi de bulunmuştur. edecektir. hakeme edecek olan divanı harp bu sa- İkinci cürme gelince; bazı lı:imsele• 
13,00 Memleket aaat ayan, ajanı ve askeri teknik elemanları bu meyanda Ingiliz heyetinin Izmirde kalacağı sa-

meteoroloji haberleri. hususi surette Izmire de gelmişler ve atler pek mahdud olduğu için şehir ve 
Vekil yeni mahs<ll ihracat vaziyetin- hah saat onda toplaıuruştır. Divan, üç cürüm tarihinin eski olması itlbariy:i4 

13.15 Müzik (küçük orkestra • Şef: dün akşam ııyrılmışlardır. 
Necip Atkın) Ingiliz heyeti, Tuggeneral Lund ile 
ı _ Felix Clesamer • Kırlangıç· binbaşı Strand'dan mürekkeptir. Kendi-

lann vedaL lerine mihmandarları refakat etmekte

civarında bazı ufak gezintiler yapmış
lar. billlhara Burnavaya giderek ziraat 
mektebindeki intizamdan beyanı mem
nuniyet eylemişlerdir. 

den bahsederken şöyle demiştir: general, bir miralay, üç kaymakamdan bu hususta takibattan vaz geçilebilece-
- Yeni mevsime giri§lmize tekaddUm mürekkeptir. ğini söylemektedirler. 

eden bu aylarda bizi tazyik edecek bir J:ıesterro Nasyonalistlerin muzaffe- Sosyalist liderine verilecek ceza hak. 
vaziyet yoktur. riyetinden sonra İspanyada kalan dahi- kında yürütülen tahminler birbirine uy. 

Hayat pahalılığı hakkında da uzun 11 harbin yegane büyük mesulüdür. İt- mamaktadır. Bazı kimseler maznunu 

2 _ Waldemar Cibish • Çalar dir. lstanbuldan hareket eden heyet Ça-
nakkalede tevakkuf etmeksizin Kocate- Dost Ingiliz heyeti akşanı saat on se-

keyfim (Vjyana şarkıoı)" kiz sıralarında Kocatepe torpitosuyla li-

izahat veren vekil demiştir ki: bamname bilhassa şu noktalara istinat yaşının ve fena olan sıhhi vaziyefuıiıı 
- Ticaret vekAletinizi yakından alA- etmektedir : nazarı itibare alınarak beraet ettirileee-

Ed d K.. ... L d" h pe torpitosu ile Izmir sahillerine dün sa· 3 - uar unne..e • e ı a· 
hah erkenden gelmişlerdir. Ingiliz heye

milton operetinden potpuri 
tine tahsis edilen Uç otomobille kısa bir 

4 - Micheli - Çocuk oyunları. gezinti yapılmış, misafirlerimiz rahat 
5 - Miroalav Sbilik - lıpanyol bir yolculuğun verdiği neşe içinde öğle 
danaL vakti ordu evini ıereflendirmiştir. Mi-

manımızdan ayrılmışlar, Izmir müstah
kem mevki komutanı, vali ve diğer ze

vat tarafından teşyi edilmişlerdir. Ha
ber aldığımıza göre heyet Istanbul isti

kadar eden ithalat rejimimizin hayat 1 _ İspanyol sosyalist partisi faaliye- ğini zannetmektedirler. Fakat bir scıli 
pahalılığı davası ile olan sıla irtibatı as- tinin inkişafında maznunun mesuliyeti. kimseler Besteronun büyük cUmhuri
IA gözden uzak tutulmamaktadır. 2 - Ağustos 1917 umumi grevmde yetçi şeflerden biri olması itibariyle ~ 

Himaye politikamızın terbiyetkAr ha- mesuliyeti.. sal teşkil edecek bir cezaya çarptınhııa-
zırlayıcı ve tedrici bir himaye hududu 3 - Londrada Kral altıncı George'un sını istemektedirler. 

kametine hareket etmiştir. 
6 - ]. Strauaa - Sabah havadia- -------------------------------
)eri (vala) 

1 - Oohnanyi - Düğün valıL 
8 - Walter Noack - Romantik 
Uvertür. 

B. Muhittin Ustündağ 
14,15,14,30 Müzik (ten ıarlalar - Pi.) 
18.30 Proırram. Otobüs meselesinden beraet etti Me

zarlık işinden 50 liraya mahkiinı oldu 18,35 Müzik (ıen oCla müziii - llıra
him ÖZgür ve atq böcekleri) 
Çocuk aaati. 19,00 

19,25 
~o.oo 

,zo. 1 o 
20.15 

Türk müziği (fasıl heyeti) 
Memleket saat ayan. 

meteoroloji haberleri. 
Neşeli pliklar • R. 
Türk müziği. 
1 - Hicaz peırevi. 

ajans ve 

2 - Şerif içli • hicaz şarkı • Der
dimi ummana döktüm. 
3 - Şekip Memduh - hicaz 18•kı 
Mahvolsun o tali. 
4 - Udi Fahri • hicaz tarkı • Ba
har olsa çemenzar olsa. 

5 -Udi Fahri - kanun taksimi 
5 - Halk tilrküıü • Ince çayır 
biçilirmi. 

1 - Karacığar tilrkü • Benliyi 
aldım kaçakdan. 
8 - Bimen - hüzarn şarkı • Sü
Hınla geçen ömrüm. 
9 - Mehmet Naaip - hüzam ıarla 
Açmam açamam ıöy!iyemem. 

1 O - Udi Ahmedin • karacığar 
şarla - Varken ırönülde bin türlü. 

Istanbul 8 (Hususi) - Epey zaman
danberi devam eden sabık Istanbul va
lisi ve belediye reisi B. Muhittin tl"stiin
dağ aleyhindeki otobüs ve Sürp Agop 
asri mezarlık davası neticelenmiş ve 
temyiz mahkemesi bu dava hakkında 
karannı vermiştir. B. Muhittin Üstün
dağ otobüs davasından beraet etmiştir. 

Fakat temyiz mahkemesi Sürp Agop 
mezarlığı meselesinde B. Muhittin Us-

tiindağı suçlu görmüş ve 50 lira ağır pa
ra cezası kararını vermlştir. Ancak suç
lunun sabıkası olmadığından bu karar 
tecil olunmuştur. 

Yeni Asır - Temyiz mahkemesinin 
diin verdiği bu kararı B. Muhittin tl"s
tiindağ dinlerken Ankara foto muha
birimizin çektiği resmi tayyare posta
siy le alarak bugün haberle beraber ka
rilerimize arzediyoruz. 

2 I, 00 Müzik ( Riyaaeti cümhur ban· 
doau • Şef: lhAn Künçer) Bir Ajans müdürü diyor ki: 
1 - O. Strauoa - Nik.i (marı) 
2 - T achaikow.lty • Çiçekle• 
val11. 

3 - Berlioz • cLea Franca Ju
ıreo üvertürü. 
4 - Leoncavallo • Maia (fante
zi) 

Ünümüzdeki haftalar 
harbe hazır olun 

5 - Chabrier • cBourree fantaı• lıtanbul _ Amerikan Keystone ajan· Almanlar, lngilizlere ehemmiyet ver• 
pue> 11 umumi müdürü M. Bert Carai, foto memelde beraber, hiç bir ıey yapamıya· 

.Jl,50 Anadolu ajanaı (apor aerviııi) muhabiri Oalliaonla birlikte dün sabahki cağımızı zannetmekle çok aldanıyorlar. 
~2,00 Müzik (cazbant • Pi.) Avrupa aemplon ekapreaile şehrimize Hakikat tamarnile bu zannın akainedir. 
~2,45,23 Son ajana haberleri Ve yarınki gelmiftir. Son temaslardan edindiğim lı:anaata göre, 

proırram Gardan doğruca Perapalu oteline ııi· iki üç haftaya kadar harp çıkacağını ıöy-
PAZARTESI 10/7 /39 den Bert Garai, iki aydanberi Avrupada liyebilirirn. 

12,30 Proırram. ıjyaıl vaziyetin gergin olduğu Ahalarda Artık harbin önüne geçmek imkanı 
12,35 Türk müziği • Pi. vaziyeti tetkik etmekle me§gU) olmuıtur. kalmamııbr. Romanyayı tereddüt içinde 
13,00 Memleket aaat ayan, ajanı ve Tetkik ve temaslanna Polonyadan buldum. Ne yapacaklarını henüz tama· 

meteoroloji haberleri. bqlıyan beynelmilel tanınrruı bu lngiliz miyle tayin etmemiı görünüyorlar ve bir 
13, 15, 14 Müzik (ka?l§ık program - Pi.) gazetecisi, Varıovada en aa!Shiyetli Leh talam müıkülattan bahaediyorlar. 
19,00 Proırram. hükümet adamları ve kumandanları ile Bulıraristana gelince zannedildiği gibi 
19.05 Müzik (2 ci rapsodi· Liazt ·Pi.) görüştükten ıonra Balkanlara geçmiı, mihver tarafına iltihaka taraftar değildir. 
19, 15 Türk müziği (fasıl heyeti) Romanya ve Bulgariatam dolaımıttır. Bulgar milleti Almanları hiç ıevmiyor. 
20,00 Memleket ıaat ayan, ajana ve Bert Garai, Avrupanın aon vaziyeti Ve ancak ik.t .. adi zaruretlere boyun eğe-

20, 15 
20,30 
20,50 

metcoroloji haberleri. hak.kında ıu izahatı vermiştir: rek münasebetini idame ediyor. Harpte 

Konuıma (doktorun Aati) c _ Polonya tamamile harbe hazır Bulgarlar bitaraf kalmak niyetindedirler. 
Türk müziği (halk türküleri) bir haldedir. Dört milyonluk orduıu ife Bulgarlar. Türkleri çok seviyorlar ve 
Türk müziği. bqlamak için Almanlann harekete geç· iki millet arasında hiç bir ihtilaf mevcut 
1 - Sa!Shaddin Pınar - kürclili meıôni bekliyor. olmadığını ıöylüyorlar. 
hicazkar şarkı • Ne gelen var. Polonya bqkumandanı mareşal Smigli Bulgarları düşündüren ik.i nokta var-
2 - Şemseddin Ziya· kürdili hi- Ritz bana katiyetle dedi ki: dır: Şimalde Dobrice, cenupta Dede-
cuk&r prkı • Güvenme hüanüne cAlmanlar Oanziii ilhak ettiklerini ağaç!. 
3 - Artaki - kürdili hicuklr ilan edince ordumuz onlardan daha ev• Biri, Romanya, diieri Yunaniıtanla 
şarkı • Ay dalgalanırken. ve) Danziıre girecektir. Başka bir yardım· anlqmalanna engel olmaktadır. 
4 - Boğoa - kürdili hicazlı:ir cı olmaaa da tek baıunıza Almanlara Maarnafih anlqınazlıklara rağmen 
şarkı • Güller &Çmıf. Uf11 koyacak vaziyetteyiz.> harpten çelcinjyorlar. Türkjyenin çok 
5 - Lemi • kürdili hicazkar ıar• Polonyalılar çok vatanperverdirler. kuvvetli bir vaziyette olduğunu daha bu-
kı • Nazlandı bülbül. Alman tehlikeıi karşmnda bütün bir mil- raya gelmeden evvel muhtelif yerlerde 

2 1, 1 O Milli musikilere dair Üçüncü ko- Jet asker olmuştur. ifittik. 

nuıma (Leh mu.ikisi) Çünkü pek iyi biliyorlar ki, Almanlar Türkiyenin lngilizlerle ittifakından 
Halil Bedi Yönekten Danzigi ilhak etmekle kalmıyacak, daha sonraki vaziyetini yakından tetkik etmek 

2 1,25 Neıeli plaklar - R. ziyade şarka doğru yayılmıya çalışacak. istiyoruz. 
2 1,30 Müzik (piyano soloları - Ulvi !ardır. Bu maksadla yarın Ankaraya giderek 

Cemal Erkin) Polonyayı askerlik. bakunından fev• Türkiye cümhurreisi ismet lnönü ile Ge-
22,00 Müzik (küçük orkestra - Şef: kalade kuvvetli ve kudretli buldum. Ar· nelkurmay baıkanı ve diğer kumandan• 

Necip Aıkın) kalarından Ru,Jar yardımcı yetiımeıe !arla, Bqvekil ve hükümet erkanı ile mÜ· 
1 - Ernst sorge • köy evinde bile Almanları durduracaklarına ıüphe lakatlar yapmağa çalışacağız. Yeni Tür· 
ışıklar (vals) eden bir Polonyalı görmedim. Koridor kiyeyi bütün dünyaya tanıtmak için eıaslı 
2 - Ludwig aiede • Sigara içen ve Danzig, Polonyanın boğazını teılcil intibalar toplıyacağız ve fotograflar ala
kız. ediyor. Bu kahraman millet, boğazının cağız. Ankarada iki hafta kadar kaldıktan 
3 - Arnold meister ~ Bohemya sıkılmasına müsaade etmiyeccktir. Her sonra Hataya giderek Türk.iyeye ait tet· 

rapsodisi. tarafta hummalı harp hazırlıkları var. kiklerimizi tamam.lıyacağız. Sonra harp 
4 - Heinz link .. intermezzo çıkmazsa Balkanlardan ıon merhalemiz 

5 - Cari Frick ·Ren kıyJlarında a} Küçük geçid reemi olan Yunanistanı görec:eğiz. Tahmin et• 

ben evimdeyim. b) Operada balet müziği. tiğimiz ve korktuğumuz gibi harp başlar-
6 - Vittorio Giuliani • Yalnız c) Grabende gezinti. aa doğruca Londraya döneceğiz. Şunu 
aana (serenad) d) Paraterde atlı karınca. memnuniyetle kaydetmek isterim ki, 
7 - Viktor hruby ·Viyana ope· 23,00 Son ajana haberleri, zi- Türkiye hududuna girdiğimiz andan iti· 
retinden (potpuri) raat, esham, tahvilat, kambiyo haren her tarafta çok büyük bir dostluk· 

içinde kalması için gümrük itha!At ta- taç giyme merasiminde cümhuriyet hU- Miinih, 8 (A.A) - Bulgaristan ba§
rifesi üzerinde bir revizyona ihtiyaç bu- kUmetini temsil ederken bazı İngiliz vekili Köse İvanof bu sabah buraya g.,;ı.. 
lunduğu mulıakkaktır. Bu maksatla Jk. siyasi adamlariyle müzakerelerde bu- miştir. Başvekil öğleden sonra Mliıılh 
tısat ve Ticaret vekaletleriniz hazırlığa !unmuş olması keyfiyeti.. civanın ziyaret edecektir. Bu münase
başlamış bulunmaktadırlar. Bu üç cürümden bilhassa birincisi betle Bitlerin şimdi Berştesgadende bu-

13u iş müşterek mesai ile tamamlana- mühim addedilmektedir. lunduğu hatırlatılmaktadır. 
caktır. Keza, ithalAtçının ihracatçıya 
ödediği takas primleri de hariçten geti
rilen mevaddın sahibi tüccar eşyaları
= fiatlerinin teşekküliinde ve işlen
mesinde lmil. olması dolayısiy le bu mev
zu un şayanı dikkat bir safhasını teşkil 
eyler. 

Müstahsili himaye için yapılan bu fe
dakarlığın cia evelki suale cevap verir
ken arz eylediğim veçhile normal hadde 
indirilmesi esbabının temini meşguliyet
lerimiz arasındadır. 

Vekil son olarak demiştir ki: 
- Hayat pahalılığı ile mücadele ted

birlerini bu umumi çerçeve dışında ih
tikarla mücadele, fiat tesbiti, kalite kont
rolü gibi hususiyet arzeden safhaları da 
var. 

Bunlar için ceza kanunundan tutunuz 
da hususi kanunlara ve belediye mevzu
atına kadar muhtelif cezai hükümler 
bulunmakta ve bunların tatbikinde dai
ma hassas bir dikkat gösterilmektedir. 

Bu kısa cevapla hayat pahalılığı da
vasını nasıl telakki ettiğimizi ve tetkik 
sahasına ne suretle geçilmek mümkün 
olduğunu ve geçildiğini arzetmiş oluyo-
rum . 

Bundan sonra kürsüye gelen Ali Ra
na Tarhan verilen izahata teşekkür et
miştir. Hayat pahalılığına gelince bu 
cephede muhtelif cephelerde çalışmak 

zarureti 8şikardır, demiştir. 

Şimal 
memleketlerine 

-.z:;,..
İHRACAT TUNA 
YOLİYLE YAPILACAK 

Bulgar Başvekili 
Münibe gidiyor 

Berlin 7 (A.A) - B. Köse lvanof, hariciye nezaretinde yapılacak 
bir kabul resminden sonra, gece Münihe hareket edecek ve oradaki 
nasyonal-sosyalist teşekküllerini ziyaretten sonra Salzburga geçerek 
oradan da Bulgaristana dönecektir. 

Bulgar başvekilinin ziyareti münasebetiyle bu akşam neşredilen res
mi tebliğ, <yapılan görüşmelerde umumi vaziyetin ve iki memleketi 
alakadar eden meselelerin bahis mevzuu edildiğini» bildirmekte ve bu 
görüşmelerde <iki memleketin gerek kendi aralarında gerek ltalya ile 
olan ananevi münasebetlere tekabül eden dostluk zihniyetinin hakim 
olduğunu> ilave eylemektedir. 

Resmi tebliğ, Bulgaristanı «Avrupanın cenubunda bir nizam unsu
ru > olarak tavsif etmekte ve «iki memleket arasındaki münasebetleri 
inkişaf ettirmek niyetini> de izhar eylemektedir. 

Resmi Alman mahfillerinin beyanabna göre, Alman-Bulgar görüş
meleri esnasında bilhassa ekonomik meseleler bahis mevzuu edilmiş
tir. Bu meseleler üzerinde bilahara müsbet anlaşmalar yapılacakbr. 

Görüşmelerde her halde bütün dünya meseleleri gözden geçirilmiş 
ve bittabi Bulgaristanın siyasi arzulan da bahis mevzuu edilmittir. Fa
kat yalnız sathi müşahadelere varılmıştır ki bu da, B. Köse lvanofun 
ziyaretinin derhal kendisini gösterecek mühim ve müsbet neticelere 
varmadan bittiğini gösterir gibidir. 

stanbul 
Belediyesi 
Beyoğlu semtindeki 
tramvayları 
kaldırmak istiyor 
İstanbul, 8 (Husus!) - Belediye, Be

Alman sivil 
seferberliği 

On bir sınıf asker 9 
Eylule kadar sıhhi 
muayeneye davet 

ediyor 

yoğlu cihetindeki tramvayların kaldırıl
masıru düşünmektedir. Vali B. Lütfü 

nakletmeğe karar verdiği şehrimizdeki Kırdar bu hususta tetkikler yaptırmak
alakadarlara gelen haberlerden anlaşıl- tadır. Eğer tetkikat müsbet neticeler ve
mıştır. Bir Alman heyeti Tuna boyunda rirse İstanbulun bu kalabalık semtine iş
tetkikat yapmış ve bu batta işletilecek !iyen bütiin tramvaylar kaldırılacak, 
şilepler hakkında kararını vermiştir. 

Almanyanın memleketimizden satın 
aldığı ihracat maddelerini Tuna yoliyle 

Berlin 8 (A.A) - 1918, 1919 ve 1920 
doğumlulardan ve 1914 ile 1917 seneleri 
arasında doğup ta tecil edilenlerden ma
ada 1906, 1907, 1910 ve 1913 le doğmUf 
olup ta henüz sıhhl muayeneden geçmi
yenler 7 Temmuzdan 9 Eylüle kadu 
sıhhi muayene heyetlerine müracaat et
meğe ilanlar vasıtasiyle davet edilmek
tedirler. Bildirildiğine göre bu hat, navlunlar

da ucuzluk teminine yarıyacağı gibi sü
rati de temin edecektir. İzmir limanın
dan Tuna yolu ile şimal memleketlerine 
yapılacak ihracatta zamandan vasati 72 
saat kazanılacağı anlaşılmaktdır. İhra

catın Tuna yolu ile organizesi ancak ey
lfil ayında başlıyacaktır. Navlunların 

vasati yüzde 15 - 20 ucuzluk temin edi
lecektir. 

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

BEKARLARA: 
•••••••••••• 

1 - Evlenmek beşeri bir ihtiyaç ve 
• ayni zamanda içti.mat bir borçtur. 
: 2 - Kendisine liyık ve istediği ev
: saf ve şeraitte bir eş bulmak her kes 
S için mümkündür. 
: 3 - Buna muvaffak olabilmek için 
: her ilı:i tarahn eski &det ve ananele
: ri bırakarak serbest ve medeni in
: sanlara yakışacak surette; bu mak- • 
: salla Yazıhanemde tesis eylediğim S 
: •Evlenmeleri kolaylaşbran damşma: 
: servisine• bizzat veya bilvasıta mü .. : 
: racaat eylemeleri veya hüviyet ve: 
: adreslerini bildirmeleri kilidir. S 

4 - Servisin prensibi ciddiyet ve: 
mahremiyettir. 

Konak karşmnda Güzel İzmir ha
nında 17 numarada Hukuk mezu
nu İLYAS ÖZONARAT 
J\IÜLAHAZAT: 

1 - Her türlü yazı ve tercüme iş-. 
• leriyle iş kanununa müteallik mua· S 
: melelcrin tanzimi. : 
• • 
S 2 - İzmir ve Ankarada her türlü S 
S idari muamelelerin takibi. 5 
: 3 - Mali, zirai, sanayi, ticari, iJdı. S 
: sadi işlere mütahassıs bulmak. : • • 
: 4 - Her nevi menkul ve gayri men-: 
• kul alin "d . • : emv ı aresı. : 
S İçin dahi yazıhanemize müracaat S 
: edilebilir. : 

bunların yerlerine otobüs ve trambüsler 
işletilecektir. Esasen Avrupanın birçok 
büyük şehirlerinin kalabalık muhitlerin
de tramvaylar gittikçe kaldırılmakta ve 
yerlerini otobüslere terketmektedirler. 

-*-
B. Fikret Tüzer 
mezuniyet aldı 

Londra 8 (ö.R) - Almanyada sivil 
seferberlik büyilk bir hızla devam et
mektedir. Sıhhi muayeneleri yapılan 

erler derhal her türlü işlere gönderil
mektedir. Bu işler yalnız askeri işler ol
mayıp aynı zamanda Nafıaya alt işlel'
dir. MeselA Berlinin altında yapılacak 
yeni Metrepoliten hattının ve yeni gar 
santral gibi büyük inşaatta istihdam 

Ankara, 8 (Hususi telefonla) - Parti edilmektedir. Alman bütün idari bUro
Genel sekreteri doktor bay Fikret Tü- ları ve sanayi müesseseleri bu sivil se
zer mezuniyet almıştır. ferberlikte çok zarar görmektedirler, 

Parti Genel sekreterliğine Zonguldak ferberlikte çok zarar görmektedirler. Ez.
mebusu ve Parti umumi idare heyeti te üç nisbetinde seferber edilmişlerdir. 
hasından bay Halil Türkmen vekalet Bütiin Almanlar tekrar jiletle tıraş ol-
edecektir. mağa mecbur kalmışlardır. Kahve gar-

-·- sonları da en evvel çağırılanlar arasın

Amerika 
Bahriye nazırı 

öldü 
Nevyork 8 (A.A) - Bahriye nazırı 

Claude A. Swvanson, diin vefat etmiş
tir. Mumaileyh, birkaç ay süren bir has
talıktan sonra beş haftadanberi nekahat 
halinde bulunmakta idi. 

Bahriye nezaretinden verilen malO
mata göre Perşembe günü beynine kan 
hücum eden Swanson, doktorların gay
retine rağmen Cuma sabahı saat 8.06 da 
vefat etmiştir. 

Ruzvelt, bu haberi matbuata bizzat 
bildirerek demiştir ki: 

- Sevgili bahriye nazırımızın vefatı
nı büyük bir teessürle öğrenmiş bulu
nuyorum. 

dadır. --AL.MANYAYA 
GEZMEGE GİDEN 
İ7'ALYAN İŞÇİLERİ 
Roma, 8 (A.A) - 2.256 endüstri işçi

sini hAmil dört hususi tren Berlin, Nü
renberg ve Stuttgarta gitmek üzere bu
gün İtalyanın muhtelif şehirlerinden ha
reket edecektir. 

Bunlar, senelik tatillerini geçirmek 
üzere Almanyaya gitmelerine karar ve
rilen 30 bin İtalyan endüstri işçisinin 
dördiincü grubunu teşkil etmektedir. 

·nıR·iiiDE.'DöGR'ii''YO:a· 
LU GÖSTEREN BİLGi-i 
DİR.. i 
Sevgili çocuklar .. • • • • 
Okumaya hevesli, fakat kitap ala-: 

8 - Alois pachernegg - Viyana nukut borsa..ı (fiat) la karıılandık. Artık bunun ehemmiyetini • • 

Eski Virginie valisi ve ayanından olan 
Swanson 1939 senesindenberi bahriye 
nezareti makamını işgal eylemekte idi. 

• ıruyacak kardeşleriniz için okudu·: 
: ğunuz mektep kitaplarını çocuk : 
: Esirgeme kurumuna verirseniz Bil· E 
! gili arkadaşlanruzı çoğaltmış olur·~ 

•Üiti. 23,20 Müzik (cazbant - Pi.) takdir etmiyen bir lngiliz kalmamıstır.• 
• • . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Swanson Ville'da dünyaya gelmişti. 

Babası tütün ziraat! ile meşguldü. 

• • :sunuz.. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sıhhatte olmanın 
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- BAŞTARAFI 5 nci SAYFADA ,...... 

de banyodan evvel cildimiz üzerinde 
meydana gelen, ölü deri toılarını düşü• 
rür. Kıl eldivenin, üzirlııe alliol v•yıihlit 
yağ koymadan kuru kuru, vücudunuza 

Meşhur . hır sınema 
artisti olan ayı ! 

Sokağa kaçtı ve 
semti altüst 

koca 
elti 

bir 

O bUtün hayatınca Allaha inanmııtı. bir vaziyette etrafında durdu. Fakat bir· eldiven fitiksiyonu tatblk edin. Om\ızla- '· 
~ aibi. fakat dalii. büyillt q~r ıö· den hepsi kaçıştılat. Omzı:ıtitla bir ~lirt rınız ve yanlarınız için kıl kayı§ çok he · Fransada, koca bir semti altüst eden ı odun parçalan velhasıl ele geçen ne var· 

"-: biatnı beyııimiz 1rıbl. fakat daha ce· temasını hissetti. Bir el onu iskeleye doğ· yarar. ve binlerce insana korkulu dakikalar ya· sa toplayıp Y•iılmıı ve böylece kurulan 
tlt dGfüneu bir dimaİa malik olan; bu· ru itiyordu. Arkasında aya~ sesleri duy· Banyodan evvel kıl eldivenle lnksi- şatan garip bir vah olmuştur. sağlam barikatlarla9\o~ak kapatılmışbr. '-1-r. denizler Ye dallar kadar ıbüyilk du. Döndü, baktı, kimse y1k:ı. Merdi- yon yapar, banyonuzda sabun fırçası da Vakanın kahramanı Miarka iarninde Hiç bir ıeyden ~f,e,rj olmıyau hayvan 
~ ..._ lnaan iateklerine benzer ıuurlu venlerin üstünde yine ayak 

1 
seslerini ve kullanacak. oluraanız cildiniz daha çok yüz küsur kiloluk muaZzaın bir ayıdır. gene mahallenin W. ta.raflarına da 

.. ileıırlltle idare edUn blr kadiri mut· giiçlükle çıkan birinin nefesini duydu. yumupk olur. Bunun, kanın12ın devranı Bu ayıyı lstanbulli.ılar da belki tanırlar. ııibnek isteyince barikatlarla kartdatmıt. 
lııb... brula, Lu Allahı düıllnt17otdu. Tekrar döndü, baktı. Kimse yoktu. Is- tçln de faydası vardır. G!Sğüslerinizin et- ÇGn'kU. bir çok Fransız filmlerinde uzun aşağı yukan bir kaç kerre daha geçitten 

a....ın mil7onlarca iman için ne büyUk kelenin üstünde ta kulağının dibinde bir rafını hiç korkmadan fırçalayın. roller oynıyan Miarka Avrupanın en çok geldikten sonra, yolların kat'i olarak ka-
.. -.ui ~ Olduiwuı bili.)'or ye aeş işitti. Kuvvetli bir korkunun tesiri Banyo fırçası her yerde bulunabilir. tanınan simalanndan biri olmuştur. patılmış olduğunu görerek artık yapacak 
'- ..... tekrar b~ ~ordu. altındaydı. Başını çevirmeie cesareti yok· Eğer pahalı diye masraftan korkarsanız Miarka aon zamanlara kadar, uslu, bir ıey olmadığını anlamış olacak ki, us
.... L. lnean ha,yatlanm uu b~ tu. Bu canını acıtan, ıimdiye kadar ben· bir çok güzel kadınlann banyo içinde akıllı bir hayvandı. Fakat son zamanlarda lu uslu evine dönmüı, doğru kapısını 
..... onu hıralunıyor, başına böyle fela- zerini hiç işitmemi§ olduğu bir: sesti. Bu alelade tahta fırçası kultandıklannı unut- sahibi onda aarip garip tabiatler aezmit kırdıiı oduına dönerek nuıJ mıtJ UTU

..... ..ııneeıne mU...cle eden bu Allahı MI konuttu. ~a aiır aiu fakat mUkaı. mayın. yalnız, böyle Fırçalann Uatünü, ve kapalı durduğu odanın kapısını bir mata batlamtıtır. 
-. hhul ettirmiyordu. Gençliğinde baı- vemet edilmez bir oekilde yeni, yepyeni makasla düzleştirmek ]izııhdır. kat daha kuvvetlendirmitti. Bundan ıonra, ayının sahibi hemen 
b lait AUalı da öğrtnmeriı olcluiu için bir heyecaıı ap)ıyordu: Eğer bl»y)e tepeden btnaia ~rçalan- Fakat reçenlerde bir akşam, aahibin1n bir kaç uata ile kapıyı aeasi.zce tamir et-
~ahı yoktu ve ruhu bomboftU. cBütün insanlar senden nefret ediyor. mıya bir kerre ahıınanız, buna o kadar evde bulunınadılı bir sırada Miarka, tirmiı ve Miarka da koca bir semti saat-

Bu netice ona derin bir endi~ veriyoT Sen de onlardan nefret ediyoraun. N~in lüzum hinedeceksinm kt. bir gün dahi rnüthiş kuvvetiyle kapıya saldırmış ve çolt
1 

lerce böYle tellşa dü~rdGkten sonra ge-
~ ic;mde inanacak ye tapacak bir ıey onlara fU kayalar içinde lc.ılavlltlul: ede- fırçalanmaktan vazgeçemiyecek!lini.z. güçlük çekmeden kendisini sokaktan ayı- ne yerine hapaedilmiştir. 
'-naaia uğraııyord11. rek iyilikte bulunuyonun) On1ar .enin Bunda tuna dikkat edin: Vücudunu- ~n bu manif kırıvermtıtir. 

Deniz niçin güneş altında pınldıyor) için ne J'apıyorlat? Seni tahkir ettiler. zu yU)candan aşağı deiil, daima 'aşağı- Bundan sonra meşhur sinema yıldızı! IZMIR 2 nci ASLiYE MAH4 "içi. ay ışığında solgun bir eoillik alı· Tehdit ettiler: içlerinde senden nefret dan yukanya fırçalayın. Müthir heybetli Y'tlcudile eokağa fırla· KEMESi HUKUK DAIRESJN. 
hrdu) Yıldazlar, uçauz bucabız feza, etmiyen !bir tek kiti yok. Niçin? Niçin on· , - tnış ve kendisini gören halk bilhassa ka- DEN: Sayı: 1144 
dliQya, dailar, ormanlar, nehirler, ıehir- lan bu kayıklardan kurtarıyorsun'> Bir 30,000 Jngi/iz /ira&t dutlarla, çocukların ötlil koparak üça- lzınirde l'epe<:ikte 1144 numa• 
'let Ye insanlar ne yapıyorlardı) Herbiri, kılawa bir gemi)'i herkeaten iyi kayala· cak delik aramağa l:i&tJamıtlardır. ralı befaret ıokaiında (9) numa• 
loinde birer alem taşıyan bu milyonlarca, nn araaından geçirir '" onu ııellmete kı ymelinde bir koca!. Miarh, evvell biç kimieye dokunma- ralı evde Mustafa kızı ve Hüse-
lllilyarlarca insanın sebebi 'f'i1cudu neydi> çıkarabilir. Fakat yine bir gemiyi herkes- ,,.·- dan,' l>omboJ kalan ııokaklartıa, heybet- yin karısı Hatice tarafından lz-
8- ısbrabt ilİçin bu kadar büyük. niçin ten iyi babrmaıını da büir. Anlıyor mu- Alma Anduman iııminde bir lngiliz li heybetli cloJa,nuş. komtu evlerin hah- mirde Tepeçik mahallesinde 42 
1.. kadar tahammu··1suz·· du··. Kom•ulan, sun) anlıyor musun) Sana mükafatını da hk d k l .1 1 , · ·p rıkm. ., fakat t - t numaralı tatlıcı Te paataeı Ziya 

~ misi. ma emeye müracaat e ere- ngı . çe erıne gırı ..- ı,.. cesare gos e-
l:iiçük köyün adamlan niçin böyle mü- veririm. Her istediğimi yapmağa kadı· terenin en meşhur danıoö:derindcn rnis rip de kendisine yaklaşmaya kalkan bir Özulıalın nezdinde mukim Muıta• 
... dwdiler) Hiçbiri &tekinin acıamı ta· ı-im. Sen onlarla beraber ölm.iyeceksin, Rut Etting aleyhine 30,000 lngiliz liralık adamla karıılatınca, birdenbire .ertletlp fa oilu Htiıeyin öten aleyhine 
~. anl17amıyordu. Niçin muhabbet çilnkU sana melelc.lerimi göndereceiim. bir tazminat diivaaı açmışbr. Bu davaya zavalhnın üzerine saldırmııtır. ikame eylediii ihtar davaıına 
el.itti> Birhirlerine yardım etmemeleri Onlar eent denizlerin ötesine götürecek· göre, dansöz Miı Almanın kocasını kan- Bu vaziyette tablatile adamın ilk ce- mütedair mtlddeialeyh namma ÇI• 
1..L 1 M"ke.f V• s 1 kanlan davetiye ile dava arzuhal 
..,_ • Mbep Yudı) Kendi de inanlar- er. u •atını verecegım. ana aıır ar· dırrnı• ve kendisine olan sevgisini ral- sareti hemen ııfıra inmit Ye ltoıa ko§a 
"'- 1 öb.. '·-l v ·b· b 'I -. ıureti müddeiale•bin ikametgahı-,.... aeftet ediyordu. Onlardan ne isti- ca. evve ur 1U avuza yaptıgım gı 1 u mı~tır. civm evlere sığınarak cahını kurtarmış. ' 
J'otdul BütGn bunlann man&at n-·....li) dünyanın bütUn zenginliklerini vermiyo- '- d h b cı_ • _ı. 1 1. '-- nın meçhuliye~ne binaen müba-

qu Halbuki Mis Alma kocasını sevdiğini V:a~ıı an a aratır egı en po 11 tru\'· tir derkenanndan bili. teblia ia-
~ t-ı Ye kötn Tardı) Niçin) rum. <:;ünkil bunlar da ıu dünyaya ait k d" . d 1 k d"W • d l . h il . 1 . il v 1e. o 

t.T• ve en ısın en ayrı ma isteme ıgiru i · Yet en ma a enın genç en e e ve a de edilm!, ve zabıtaca da yapılan 

-- ·--- ----------

Bir lngiliz dokto
runun kadınlara 

nasihati 
-*-Melburn üniversitesi beden terbiyea.i 

direktörü F ritz Duras tarafından kadınla
ra §U nasihat verilmektedir. 

Jki yatağın sıhhat için daha faydalı ol· 
duğuna fÜpho yoktur. Bütün vücut uyku 
esnasında tam bir istirahate muhtaçtır. 
Eğer uykunuz derin değilse yam başınız
da mütemadiyen öksüren bir adamla be
raber yatamazsınız. 

Bundan başka tunu h~hrlayıruz ki biz 
yalnız ağzımızla ve burnumuzla nele. 
almayınız. Cildiniz do :teneffüs için tabii 

havaya muhtaçbr. Binaenaleyh ayni ya

takta iki adamın teneffüsü ayn yatakta 
olduğu kadar kafi değildir • 

' 

AMERIKANIN YEN't 
BAllRIYE NAZiRi 

' ----- r-
V qington, 8 (A.A) - Bahriye mOs-

tepn Charles Dlkso~ otomatik bir te
kilde ölen bahriye nazın SVUUIODun ,... 
rfne geçmlştlr. 

ilan 
Bir borcun temini tahsili ztm· 

nında tahb hacizde bulunan iz. 
mir ikinci kordonda &.6-6 14/14/ 
14 numara tajh Adliye binası ci· 
varında Te halen Ziraat bankası 
lzmir fubesinin tahh isticarında 
bulunan deponun aenelik ican 
4500 lira muhammen bedelle bir 
seneliği 1-8-939 da batlamak üze
re icara verilecektir. Taliolerin 
yüzde 7,5 pey akçaıiyle 17-7-39 
pazartesi günü ıaa.t onda dairemi· 
ze müracaatları ili.n olunur. 

(1431) 
Lnaıunı bybettiii aQnden beri dü'6n- olan her feY ııibi fanidir. Fakat senin en dia etmektedir. birl-rek Miarhyı öldürmeği düşün- hk k l 
~ '- büyük arzunu biliyorum. Sen Allahı bul- .,.,.... k ta i at a da ikametgahı taay- seyinin tayin olunan gün ve ıaat-

uu dairenin içinde dolqıyordu. Şimdi bütün Jngiltere bu davanın ne- mUşler, fakat .sonra bu ıymetli ve henüz yün etme-miı oldum•ndan ilin~n te mahkemede hazır bulunması 
~ k mak istiyorsun. Pekala, sana onu göste- h w ..., -

tın tnanuuu aYramaia b()fUna ui· tice .. ini merakla beklemektedir. hiçbir zarar vermemiş ayvanı vurmaga tebligat ifasına ve bu baptaki tah- veya bir vekil nöndermesi. akaı· 
~rdu. Sonra L-!ru'n durduiunu receğim• Kadir, korkunç insanların mu- k b" h"l il k l w k'k eo 

ut:TIU d Bakalım, mahkeme çalınan bir koca kıyamıyara onu ır ı e e ya a amaıa ' ahn 18-9-939 pazartesi .,._ u··nu" takdı"rde hakkında muam~leı" ,,,1• 
~ K kaddetahnı kendi arzusuna i:Öre i are ~ ., • 

endini çıldırıyor zannetti. Bir- :çin hakikaten (30,000) lngiliz lirası taz- karar vermişlerdir. ıaat 10 a talikine karar verilmif yabiye ı'cra lolınacaaı teblı'gw ma-
L .. ~ d-'-!L eden bir allaha. mran dUşUn ve kararını • 
--v ... Uı;a en-el kapadıiı kapılan açık -nil'at kabul t!decek mi> Bu karar üzerine Miarkayı takibe bat- ve arzuhal ıuretile davetiye vara- kamına ka;m olmak uz" ere ı'la"n 
bQI rd '- bana eöyle, uzun dü9ünmene hacet yok. 
~ u; nalbulü eTde kend~ndcn Resimde. bir kadının kocasını almak- lamıclar ve ayı tam kendi evinin sokağına ka81 mahkeme divanhanesine asıl- olunur. g.7.939 

L.--'- L•--- -'- B Zekim o kadar keskin ve parlak bir hale • 
~·.um- ,.u.:tu. ir sün kansının YÜ· la itham edilen Mis Ettingi f!Örilyomınuı:. girince, !okağın iki başına iskemle, masa mıı olduğundan rnüddeialeyh Hü. 2433 (1427) 
allnU c1 ... , eaatinin kadranı içinde gördü. getlreceğim ki bir an dütünmek una kafi w;;=;;;;,;;;;;;;;,;;;;;;;m;;;.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;-.-;;;;;;;;._;;;;;-.. .... -.. ... iiiiiiiliıliiiiiiif.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;:;o-;;;;~--=-====-.----;o;;;;;;-.....-iiiiiiii~iiôiııiı~ 
&. 7lla p)üyordu. Bir çok kerre arkasın- gelecektir. dilştinb 
•• çainldağını duydu; fakat odada hiç Ve ses IUltu. O zaman Thys Huibers 
Lt___ L...._ U • ölümün için,le ıirdiiin.i his5ftti. , • ouııue 70~w. %Un geceler hiç uywnadan ., 
Jataiında yatıyordu. KMnıalar ytziln. S.ata bi • .yancli. ğlamak için 
:. içinde mukavemet edilmez bir arzu duy-
uea ~taimdan nefret ediyordu. Buan 

du. Fakat bu arzq birdenbire ceçti. Asap 
_. içinde uyandaiı oluyordu. Bir gün bozucu bir kahkaha duydu. Ağzının açık 
'2.rinde bir düfman nr zannederek yor- olduiunu zannediyordu. Fakat gülenin 
hlabfe boiufll'lut. bafk.a bir gün de kendisi olduğunu anlı,yamamıştı. Sonra 
.._ndail zaman kendini ayakta kapının 

kendini kaybetti. 
~nu ç.'ririr bulmuıtu. Kapının ça· hnd Aynı altpm köy sakinlerinden biri 

ılını duymuttu. Fakat ltim.e yoktu. onun tenha bir aolcakta ilerlediğini gör-
f.lanncr RÖriiyor, iç çekmeleri. fı11ltılar, M ı 
~ dü. iltemadiyen gü üyordu ve dağınık 

ar " kahkahalar ititiliyordu. Ba· saçlarının Gatündo yaldızlı kağıttan ya
lllln bunlan o kadar san'h olarak duyuyor-d pıJmış bir iklil vardı. Şahane bir hareket· 

.. ki içine müthi~ bir korku geliyor. 
dııa etmek istiyor, klıne dua -1ecetini 
hilıniyor ve küfrediyordu. 

Böylelikle yarım sene geçti ve Thys 
liuiberı gitgide daha garip bir adam ol

du. Maamafih işinde ıuurunu asla kay· 
hetıniyordu. Deniz açılır açılmaz yiizÜ• 

lllÜn manası değişiyor, normal bir hale ge· 
liYor ve kimse ondaki gayri tabiiliği far
lt.cdemiyordu. Ve hakikaten kimse onun 

~hi hastalifmdan ıüpbe bile etmiyordu. 
"...nluc!an cüzamlıdan kaçar gibi kaçı· 

:tor, onlardan nefret ediyor ve korkuyor
du. Küçük köyün sakinleri bu kadar şen 
l'e !llbr bir adamın nuıl, olup da böyle 
lbairnum bir hale ıelehileceiine tatmak
la devam ediyorlardı. Fakat o kendisi· 
•in b- ru·· k 1 h" • . • u n ıa a arına ve za ırı neşesıne 

l'airnen daima mağmum ve melankolik 
bir adam olduğunu hissediyordu. . Neşeli 
ıae~erlnin hah:rasına tahammül edemi· 
:>'Oldu. • 

Bir gün kal'13ının ölümünden ·duydui"u 

~tün aahrahtft ,;tndiye kadar geçi~diği 
~'Ye.ta karp hi~ttifi büttin nefrMin kay
h lduğarı• Rôrdü. 'Birdenbire bllabütii.n 
n~J'ıca bir -&lemin içine atıldığına hissetti. 

Utün heyecanları değişmişti. Bu halin 
delilik olduğunu zannediyordu. 

it Bir aece - lı:arm öleli alb ay olınuttu -
Otltu- b" •· -rdn •. d l -·w ar 1\17& So ... . ruyaaıo a ima-

tıa götüreceği büyük bir gemiye tımıanı-
1'oı-d"- D-- L .. ....._~ dıw --.. &u~-.. Tar ııı aman 

~:•:uar .~~~rr•) di7e baiıracaklan yer-
d na soguyorlar, onu tehdit ediyorlar-

ı. ~kılavuz bir delidir, bizi kaya njeri-
1\e ntacak. .. 

it ~daının biri böyle &ğınyorda. Baı
a biri: Dur bak. bak. Eti yok. Elleri ke-

tnik. Bu bir iskelet başı, ölü kafası.• 
Bir kndın: cölüm bize kılnvuzluk et· 

~ek. istiyor> diye bağırıyordu, denize .. 
enıze. Ei:er o bizim kılavuzumuz olur

•a nıuhakkak gemimiz batar.• 

b ~ir çok seş: cDenize denize. .. > diye 
l\gınyordu. 

Yüzüne tükürüyorlar, birisi onu vura
c:aftnı söylüyordu. Fakat hiç biri ona do-

le bir kral mantosunu ta11nnıı gibi üze
rindeki deri ceketin kenarlarını tutuyor· 
du. Arada bir gülmoaini keaerek bir şey

ler söylüyordu. 
Onu gören adam ne söylediğini anlı

yamıyordu. Boı yolun 'Üstünde ~inin 
korkunç ve haıyet verici bir çınlayışı 

vardL Adam ihtiyatla yaklaştı ve ıu söz-

leri vuzuhla işitti: . 
cBunu yapacağıml yapacağım!..> Za

•all17a acıyan adam onu tYine götünnclı: 

için yaklaştığı zaman öteki döndü ve iki 
kıvılcım gibi parlıyan yeşil gözleriyle ona 

baktı ve M>nra kaçtı. ,,. 
Bu. Thvı Huibenin ilk ve !On olan.le· 

deli halinde göriinücıü oldu. Ertesi S!ilnü 
her 7.<1manki mnğmum ve kaba cehresi 
ve deli beyninin irinde kimsenin bi1medi

~i caniyane projesiyle kıla'Y\1%. gemisine 

biniyordu. 
Gaulois gemisinde Hurralarla karp~ 

lanan ve bir kurtarıcı gibi beklenen kıla-
vuz işte oydu ..• 

IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
2 nci HUKUK DAiRESi: 

Hazinei maliT• tarafından ve
rilen dava arzuhalinde izmh-in 
mecidiye m h1tllesinin emir ah· 
met sokağında k&in 10 tajb evde 
oturmaktalar iken te«•YfİİP eden 
•Yte namı diğer huibe 1: Ye kızı 
J!ihniyenin tepyyilp eyledilderin
den bahisle gaiplik kararının ita
sını iıtomİf olma11na mebni me
deni kanunun 32 nci maddeai mu
cibince adı geçen ay•e namı diğer 
haaibe ve kızı zihniye hakkında 
malumatı olanların isbu ilan tari
hinden itibaren bir a~ne içinde İz
mir asliye mahkemesi 2nci hukuk 
dairesine müracaatla malUınatla· 
nnı bildirmeleri için daTet maka
mına kaim olmak üzere gazete ile 
ili.nen tebliii mahkeme kararı ik
tizasından olmakla karar veçlıile 
keyfiyet ilan olunur. 

10-6-939 10-7.39 
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f ECZACJBAŞI 

Kolonya ve Esansları 

Yasemin 

Da!ya Revdor 

Altın Damfos! Ful 

Beş Çiçek Muhabbet çiçeği 

Nergiz Nuvar 

Siyah Ldle Leylak Bldn 

Krep Jorjet 

Her ince Zevke Uygun, Emsalsiz. Modern, Lüks 

Kristal şişelerde, zarif kutularda 
s. FERtr Eczacıbaşı tabii çiçek kokularının rekabet ve mukayese kabul etmez birer şaheser oldukları nrtık her kcsçe kabul cdilmi~ bir hakı1cnttir .• 
s. FERİT Eczacıbaşı ıimdi de bu ince kokulnn çok bciencce~iniz, pek takdir edeceğiniz modem anıbali}larda piyasaya çıkarıyor ... Bu işte önayak oluyor .. 

BU!'VN rVRXIYE IÇIH 

Merkez Depo: Şifa Eczanesi: 
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Eczacı Kemal K. Aktaş 

Baharçiçeği Kolonyası 
Formülünü bulmaya uğraşanların başınt döndüren tabii çiçekler müstahzarı bir san'at 

lz}lliri kolonyasiyle meşhur eden Büyük Eser 

harikası 

fi J 

DEPO: HiLAL ECZANESi 
....... , . - ... ... • • • .. • .. , • l • • • • \ • • •• : • ... 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 1 da Hoizler projesine uygun ola • :r;ırn ___ _._...,ID"l __ ~ 
1 - 57 inci adanın 525,25 metre rak fenni k~naliz~sron ~aptırı~- D At• R• . , 

bba dal . 20 lı ması bat muhendıslıktekı keşıf 1 r. 1 ıza mura m a ıayı arauının sa- · h'I k · ~ 
h ba kAt• likt ki ••..h.ı • ve tartnameıı veç ı e açı eksılt-

§1 ı a ıp e ~..a.amesı veç- k ı M •• 
hil ık artt k im tur meye onu muttur. uhammen u 

e aç ırmay&. onu Uf • b d ı· 740 1· l .h l . ı 
Muhammen bedeli 4170 lira olup e e ı 1!a .~ ~P 1 a eıı 17•7- n en 
ih 1 • 7 7 939 ·· ·· t 16 939 pazartesı gunu saat 16 dadır. 

a esı • • cuma gunu saa 1 frak d ki 55 50 ı· 1 k 
d d ı L!-'- d ki 313 ı· lık f ı e ece er , ıra ı te- 1 , a ır. §ımaA e ece er ıra · t .... ) d k l b 
teminatını öileden aonra kapalı bu- mi ına ını ogb~ en so~~al dapa 1 u-

1 
1 

1 b. ..wled vvel ;. unmasına ınaen og e en evve 1 
unmuına ınaen og en e "3' • f b nk t k kb Her gün hastalarını saat üçten son-

bankasma yabrarak makbuzile en- ~I a .. asına ya1_ır1ara ma uzu . . 
•. liri ı e encumene ge ır er. ra Atatürk caddesi •Eski Birıncı 

ölüm ve 

Doğum "" Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

~;:h 1 

dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

ile 

öldürünüz 

cumene ge er. 1-5-10-14 (1363) kordon• 222 numaralı muayeoeha· 

2-Temi%lik itlerinde kullanılmak nesinde kabul eder. Bir çift kara sinek bir yazda 
üzere bir kamyon tasesi ıatın alın- 1 - Cümhuriyet caddesinin Ga- 1 TELEFON : 2987 1,500,000 olur 
maaı makine ve elektrik mühen- zi bulvarından itibaren 3221 met-' r:z7V7.?"L7.7/Y.XXL/ZZ'XZ/.717Xf!J':YJYJ"' ı 
diıliğindeki tartnamesi veçlıile re murabbaı döşeme kısmının be-
açık eksiltmeye konulmuştur. Mu- tediyeden verilecek granit paket ' _ ........ llllONrnı Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 
bammen bedeli 2175 lira olup iha- taşlarile esaslı tamiri bat müben· zanteri, • Kara hUtnma, verem, Car• 
lesi 12-7-39 çarşamba günü saat diılikteki lcetif ve fartnamesi mu- ~ 
16 dadır. iştirak edecekler 164 Ii- cibince açık eksiltmeye konu!muf- BRONZ bon, Kolera gibi bir çok salgm has· 
rahk teminatı öğleden sonra ka· tur. Muhammen bedeli 2530 lira 
palı bulunmasına binaen öğleden olup ihalesi 14-7-939 cuma günü , - LDU talıklar taşıyan Sinek, tahta kurusu, 
evvel iş bankasına yatırarak mak- d 1 · k d kl ELYAFI 11\1.PERMEABtLtZE O • 

. .. . l saat 16 da ır. ştira e ece er CUNDAN SERTLtCtNt MUHAFAZA Pire güve Ve bütün haşeratı UY8ft• 
buzu ıle encumene gelır( er. ) 190 liralık teminatını öğleden EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 

27-30-5-10 2244 1319 sonra kapalı bulunmasına binaen Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. madan FAYDA ile imha ediniz°" 
öğleden evvel i' bankasına yatıra-

1 - lkiçeşmelik caddeıinin 661 t'ak makbuzile encümene gelirler. 
ıayıh sokak ağzından Efrefpafa 
meydanına kadar olan kısmının 2 - lsmetpa•a bulvarında g2S 
iki tarafında mevcut adi kordon- numaralı sokakta 4 sayılı ersas1-
lar sökülerek yerine kesme kor- n!n 23-7-9~9 günün~en iti~aren 
don çekilmesi iti ha, mühendis- b_ır sene .. ~u~detl~ kıraya ver_ılme
Jikteki ketif ve şartnamesi veçhi- sı. bat katıplıktekı fartnamesı veç
le açık eksiltmeye konulmuftur. hıle açık artırmay!'" konu!muştur. 
Muhammen bedeli 2400 lira olup !"uha?1men bedelı 100 ~~r~. olup 
ihaleıi 21-7-939 cuma günü saat ıhalesı 14 .. 7.939 cuma gunu saat 
16 dadır. lstirak edecekler 180 li- 16 dadır. ı,tirak edecekler 8 lira
ralık temin~tını öğleden sonra ka- lık teminatını öğleden sonra ka
palı bulunmasına binaen öğleden palı b!'1lunmasına binaen ö~leden 
evvel it bankasına yatırarak mak. evvel lf bankasına yatırarak mak-
buzile encümene gelirler. buzile encümene gelirler. 

2 - Hatay caddesinin bayram- 3 - Sahilnark gazinosunun 

1 , ~~...,.s==--·.-. 
Muhasip ve 

mütercim 
Türkçe, Fransızca, muhaıe

be ve muhaberata ve rnali 
kanunlarla tatbikatına bihak
kın vakıf ve lngilizceyi kafi 
derecede bilen ve her türlü 
teminatı vermeğe hazır bir 
muhasip ve metercim banka 
mühim ~irket veya ticaretha
nede bilcisi ile mi.itenasi~ bir 
vazife arıycr. ihtiyacı olanla
rın Atatürk caddesi, Saman 
iskelesinde Abajoli mağaza
aında Hanri Aba ioli vasıtasi
le A. Ali've tahriren veya fJİ· 
fahen bildirmeleri rica olu-
nur. 1-5 (1401) 

FAYDA bütün haşerat öldtlrii~ü 

mayilerin en iyisn ve müessiri&
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokus~ IA· 
ti2 ve sıhhidir-

Adi gazı boya ile lıarqtıraraıı ue 
süslü Awupa ue Amerilıa etllıetJ ue 
marlıası lıo~arah FA Y DA :if?rin2 
satmalı lstlyenler uardır. Salıınınız 
FAYDA ismine dilılıat ediniz. 

yeri ile 350 sayılı sokak arası kıs- Kanunusani 940 gayesine ltadar 
mında mevcut adi kordonlar sö- kiraya verilmesi haf katiplikteld 
külerek yerlerine kesme kordon ~artnamesi vechile açık artırmava 
çekilmesi iti bat mühendislikteki konulmuştur. Muhammen bedeli 
keşif ve fartnamesi veçhlle açık 500 lira oluo ihalesi 14-7-939 cuma 
eksiltmeye konulmuftur. Muham- günü aaat 16 dadır. lstirak ede. 
men bedeli 605 lira olup ihalesi cekler 38 liralık temin'atını öğle • ·-------------- H D 

Kemeraltı Bükümet caddesi No. 69 TL. 3180 21-1.939 cuma günü saat 16 da· densonrakapalıbulunmasınahi- AŞÇ."'I BA~l l\1AllKA asan eposu lzmir Şubesi: 
dır. iştirak edecekler 46 liralık te- naen öğleden evvel iş bankasına 'i 
mi na tını öğleden ıonra kapalı bu- yatırarak makbuzile encümene J\1akarn8) ar • • • • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çaişısı No. 24 TL. 2862 
lunmasma binaen öğleden evvel gelirler. • • • • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 
it bankasına yatırarak makbuzile 28-3-7-10 (1330) 
~ncümene gelirler. 

3 - Zan bak sokağında 5 taj 1 -Mezbaha buz fabrikası için 
ve 4-18 emlak ıayılı evin yıkıla- 80 adet biiyük 160 adet küçük buz 
rak enkazının ıatılması haf katip- kalıbı ıatın alınması başkafplik
likteki ketif ve •artnamesi muci- teki tartnamesi veçhile acık ek
bince acık artırmaya konulmus- siltmeye konulmustur. Muham
tur. Muhammen bedeli 334 lir~ men bedeli 1000 lira olup ibaleıi 
olup ihalesi 21-7-939 cuma günü 24-7-939 pazarteıi günü saat 16-
ıaat 16 dadır. lttirak edecekler dadır. lttirak edecekler 75 liralık 
25 lira 5 kurufluk teminatını öğ. teminatını öğleden sonra kapalı 
leden sonra kapalı bulunmasına bulunmasına binaen öğleden ev· 
binaen öğleden evvel iş bankll!ı- vel it bankaıına yatırarak makhu· 

lznıir Gümrük Baş müdürlüğün den: 
Kabın 

T.N Adet Nevi 

18 5 s 

15 3 s 

6 s 

Marka No. 

LZ 1004 

8 
G.P.C 1345 

·47 
G.P.S 1012 

Kıymet 
Lira K. 

175 00 

250 00 

Sıklet 
Kilo Gr. Cimi 

268 00 Yumak halinde keten kundura ipliil 

888 00 Mevaddı aaire ile pyri mürelllp 
renkli cam hardail 

na yatırarak makbuzile encüme- zile encümene gelirler. 
ne gelirlf"r. 2 - lkiçefmelik caddesinin -- -

4 -· lkiceşmelik caddesi 431 Bayramyeri ve Etrefpa~a mey- Selanik sergisinin 937 ve 93S senelerinin Yuk R.N.R. 17 1156 00 
ve 413 ıayılı sokaklar arasındaki danlarivle hu jki meydanı bağlı- birincilik madalyalannı kazanmıştır ._ d -:;da müfredatı yazılı qya1ann 21. 7. 39 cuma gÜnÜ saat 15 te açık artirma ıuretile dahile aa..._. 
kısmında ana kanalizasvon yaJ>tı- van caddenin dötemesi sökülerek '!Dl an at müdürlüğe bağh ithalat gümrüğü yanındaki levazım ve sabt aerviıinde toplanan komi.ayona am-
rı1ması ifi baş mühendisl'kteki ke- belediyece verilecek paket ta-:la- , ' liye unvan tezkerelerini hamilen muayyen gün ve aaatte müracaatlan ilin olmıur. 
tif ve şartnamesi mucibince açık ri!_le es~sl~ aur~tte ~amirleri bat f PAR l S FAKOLTESlNDEN , . . 8, 19 2405 (1421) 
eksiltmeye konulmuftur. Muham- muhend1slrktek1 keAıf ve ,artna· d . l 1 ı? --------_:..------------~-----------------------
men bedeli 1846 lira 49 kuru' olup mesi veçhile acık eksiltmeve ko- ı Dl~ırpAoBmJ a 

1 I 1 OPERATÖR DOKTOR 
ihalesi 21-7-939 cuma giinü saat nulmudur. Muhammen .bedeli · ., PLER . 
16 d d 1 · k d ki 139 ı· 2390 lira 50 kuru• olup ihalesi M ff E v ) Ah t C ·ı 

a ır. ştıra e ece er ı- 24-7-939 pazartesi aünü aaat 16- uza er rogu 1 me emı 
ralık teminatını öğleden sonra e--
kapalı bulunmasına binaen öğle- dadır. lr.tirak edecekler l80 l;ra- VE Q ı 
den evveı i,, bankasına yatırarak ıık t'!m;~atın• öğleden •0 nra ka- K ~ Ç . d v ra 
makbuzile encümene gelirler. palı bulunmasına binaen ö~leden em a ,· e t1 n a g Memlelıet lıa .... anesi 

5 10 14 19 2374 (1398) 1 · b nl'a'"tR"" vattrarak mak- . .>s. - · - evve ı, lt .. ., ... · • Hastalannı her gtln sabah saat 9 
bu:r.ile e'lcfü~ene gelırl~r • . . . tlan başlıyar:ık Beyler • Numan za. esJıf Operatörü 

1 - Beled;yen1n lzMir ~azete- 3 - Otob"•s i°"0 tme ıdaresı ıcm d 2 Ilcr gün öğleye kadar Fransız hasta-
• • W • b e . ı numarnh muayenehanelerin· 

lerinde ne"rettirdii!i ilanların 1 ı~tı.n 7lına~ak 35 ton ı:ıotorın . aı;- ~ Jc kabul ederler.. TELEFON: 3921 nesinde öj!ledcn sonra Birinci Beyler 
senel;k nesir iicreti bM katiplikte- katıp ·kt'!kı şartnamesı veç'~·le + mrzzWFWgı;m•' 0 sokağında .. 
ki ~artna~esi veçhile 

0

acık eksilt- açık eksiltmeye kl)ntılmudur. Mu- No. 4,2 

O ok tor 

Sami 

TELEFON 231 O 

Operatör 

Kulakçı 

meve kon ,lmu~tur. Muhammen ~ ml'T'"n bed ... li 23a2 lira 50 kuru" verilecek paket tatlo.riyle esaslı 
bedeli 2100 l;ra olup ihalesi 17-7- olun ih lesi 24-7~939 pe7art,..si surette tamiri haf mühendislikte· 
939 p<>.zarten• Riinü !aat 16 dadır. gi1nii Er~t J 6 r1adır. lşt;rak ede- ki keşif ve ~artnamesi veçhile açık 
Jı;tirrı-k edecekler 157 lira 50 ku- cpkler 178 liraMc teJ'Ylinatını öi!le- eksiltmeye konulmustur. Muham
~şlulc tef'i'.ine.tım, ö<Yleden sonra den sont'a kapalı bulunmasına bi- men bedeli 1152 lir~ olup ihalesi 
kapalı buh•nmas•na binaen öğle- naen ö~leden eV\·::!I iş bankasına 24-7-939 pazartesi günü saat 16-
den evvel it bankasına yatırarak yatırarak makbuzile encümene dadır. lttirak edecekler 87 liralık Kulak, Boea~, burun 
ml'kbuzn ile encümene gelirler. 1 geHrler. teminatını öğleden sonra kapalı hastalıkları mutahaSS,SI 

2 - Kültür m?hallesinin 1383
1 

4 - H?tay caddesjn;n Bayram bulunmasına binaen öğleden ev- Muayenehane Birinci beyler No. 42 
6ncü soka~mda, Va.sıfçınar cad- yeriyle 350 sayılı sokak arasın- vel it bankasına yatırarak mü- TELEFON : 2310 
desile 1382 sayılı sokek arasında 1ı del{\ 200 metre boyda ~ose ve adi buzile encümene relirler. Evi: Göztepe Tramvay Cad. 99Z 
kalan 125 metre boıdaki kısım· kaldırım .cikülerek belediyece 9-14-te..21 U429) DLIFON p 

----- --··· ... ··~····· 1 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Basmüdürl'IJ-, 

Ltanbulda Kabatq inhisarlar levamn 'Ye mübayaat tubeai m~ 
lüğünce 75 bin adet 100 kiloluk üzüm çuv.h 14. 7. 39 günü saat 14 ele 
kapalı zarf uıulile sabn alınacaktır. 

Muhammen bedel tutan 34500 muvakkat teminah 2587.50 liradır. 
Şartnamesi l 72 kurut mukabilinde ha§ müdürlüğümüz levazım p 

be5mden verilir. 
lstel;Jilerin tayin olunan ~nde lstanbul Kabata, inhisarlar levazim 

ve mübayaa §Ubesi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
2422 (1425) 

ilan 
Karşıyaka kulübünd.en: 

7. 7. 939 tarihli gazetenizde kulübümüzüıi ilin edilen idare heyeti 
azalanndan biriıinin ıebven nqir edilmediği görülmekle berveçhi slr 
ilin olunur. 

Alber Alazaraki: Doyic Oryant bankta memur ve Karıiyaka 
.......... ıt..,. mle muldm. 
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T. Bovven Rees' Messageries Umdal f Oli,·ier ve Deutsche Le· Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes A~~:ıN~. Şürek3sı vante Liııie Vbpur Acentası 

ti CUNARD LİNE K UM p A N y A S 1 HELLENIC LINES LTD. BİRİNCİ KORDON REES G. lif. B. H. HAMBVRO ADRİATİCA S. A. Di 
Verpool ve TURKİA vapuru 4/ 6 temmuz arasın- BINASI 'f'EL. 2443 NAViGATiONE 

Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 da beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- LONDRA - llULL HATTI ADANA vapuru 5 temmuzda bekle- LER0/ 43 motörü 6/7 tarihinde saat 
. BonıNIA vapuru Haziran nihaye- temmuz tarihinde gelerek ayni gün 1s- burg ve Anversa limanları için yük ala- BELGRA VİAN vapuru 5 temmuzda Diyor. 8 temmuza kadar An~e~ R~- 112 de gelerek ayni gUn saat 19 da Pat.mo, 
tınde gelip Liverpool ve Glasgovdan tnnhul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- caktır. gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda terdam, Bremen ve HambW'g ıçın yük Leros, Kalimnos, lstanköy ve Rodosa 
tnal ~ıkaracaktır reket edecektir GERMANİA vapuru 15/18 temmuz Hull için yük alacaktır. alacaktır. hareket eder . 

. Gerek vapur!~ muvasallt tarihleri. .. • arasında beklenilmekte. olup ~t~erd~ . ADJUTANT vapuru 10 temmuzda ge- MlLOS va;>u.rU 20 temmuzda bekle- . VFSTA ihtiyari /~O.~ vapuru 6il ~-
lstrnlert \re 

1 1 
b kkınd Her tOrlu bahat ve maJQmat için Bi· Hamburg ve Anvcrsa limanlan ıçm yük lip Lomira için yUk alacaktır. ruyor. 22 temmw:a kadar Anvers Rot- rıhl~de gelerek aynı gun saat 23 te ~ 

h
. nav un an a a acenta 

1 
k ' d'll' S )d "k D d v 1 t b 1 B 

lt teahhut ı · rinci kordonda 156 numarada LAU· a aca tır. terdam Bremen ve HambW'g için yük 
1 1

• e canı • .. e eagaç, san u • ur-
tafs atına gıremez. Daha fazla 

1 
BALKAWJ A'IJ. ARASI LfVERPOOL ffA'f'rJ alacaktır gaz, Varna, Kostence ve Batuma h.are-

ttı Uüt almak için T. Boven Rees ve Şr. İ RENT REBOUL ve ŞERtKt vapur aceo- e..\ TT! AlGERİAN vapuru 20 temmuzda Li- T.'1ILİYE • ket eder. 
a.t~L2353 telefon numara.sına mUracaat l tasına milracaat edilmesi rica olunur. ZETSKA PLOVP>BA verpooldan gelip yük çıkaracak ve ay- • LER0/43 motörü 1017 tarlhlnde saat 
-.ınesı rica olunur. TELEFON : 2 

3 1 5 
.,nT""'R ni da Liverpool için yilk alacak- . KRETA vapuru 11 temmuzda bekle- 9 da gelerek 11/1saat17 de Pi.re, Korfo, .... A. nA .-. ~il' tı zaman nıyor. Hamburg, Bremen ve Anverslen Saranda, Brindiii. Valona, Draç, Gravo-

T C Z 
• t 

8
--- k •• «LOVCEN» r. mal çıkaracaktır. zaV;nSed~leatoh,a~~:ı· ~~~~e, Triyeste ve 

Vapuru 15 temmuz 939 cumartesi gü- H wı •tt il v ARMEMENT ;.; 

ıraa an ası nü Köstenceden ~elip lG temmuz 1939 • U 3 C DEPPE ADRİA/54B. Vapuru 13/ /7 tarihinde 
• • de ESPAG_NE vapuru 25 temmuza doğ- ~aat 12 de aelerek ayni gu""n saat 21 de 

pauır günil saat 12 : •• k • bekl An D ,., 
P

ir ... " - Arnavutluk limanlan - Kotor- QUrC-- 8Sl ru enıyor. vers ( oğru) için yilk İstanbul Pire. Naooll, Marsilya ve Ce-

KuruJus ıariltf : 1888 
Sermayesi : ıôo.000.000 Türk lirası .. 

$abe ve aJan adedi : 262 
Zir:?: ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BlRiKTiRENLERE 28.800 LtRA 
z İKRAMİYE VERECEK 

1
• lraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl~a göre ilc

~ alacaktır. h' k d 
Dubrovnik - Split Venedik ve Triestcye TELEFON : 3120 · novaya are et e er. 

h 
'- d el ti · ZARA/ 43 motöril 13/7 tarihinde saat 

are!"et c ec t ·r. THE MOSS·HU'l'CHISOlf DEN HORSKE M1DDEL· 12 de gelerek ayni ~n saat 19 da Patmo, 
ANGLO l'.t;Y:PTtAN LtNE LtMlrED HAVSLİHJE, OSLO Leros, Kalimnos, lstanköy ve Rodosa 

MAtt. LİNE LİVE&POOL - GLASGOV VE BALKİS motöril 28 temmuzda Dün- hareket eder. 
PİR~ ~ARSİLYA ,.e PİRE BEYRU'l' BRlsTOL hattı kerk ve Norveç için hareket edecektir •. 

HAYFA - İSKF.NOERİYEYE ha~ ESNEH vapuru temmuz 25 inde gelip 
•CAiRO CİTY• LtiKS VAPURU ıle Liverpul ve Glasgovdan yük çıkaracak AMERİCAN EXPORT LlNEs lNC 

ROY AI.E NE.ERLAN 
DAJSE KUMPANYASI 

Marsilya için Beyrut-Hayfa-lsken- ve nynl zamanda Liverpul ve Glasgov • 
hareket tarihleri deri7e için lıareket için mal alacaktır. EXERMONT vapuru 6 temmuza doğ- AGAMEMNON vapuru 12/7 tarihin-

l'lrniye dağıtılacaktır : 
4 Adet 
4 
4 

1.000 Liralık i 
tarihleri ru bekleniyor. Nevyork için yük alacak- de gelerek Amsterdam, . Rotterdam ve 

4.ooo Lira 14171939 8171939 İsbrandtsen • Moller tır. Hamburg lirnanlım için yük alarak ba-
2 2sn /939 22171939 EXMOOR vapuru 23 temmuza dotru rekct edecektir. 

1:~~~ : 
11181939 

!l/S ı P39 IJne: • Heuyorlı bekleniyor. Nevyork için yUk alacaktır. SVENSKA oRIENT LfNtEN • • 

40 
100 
120 
160 

• lOO GOULANDRİS RROTHE"RS LTD VE D. T. R. T. VİNGALAND motörU 13/7 tarihinde 
• 

50 
: !:~~ : PiRE İSKENDERİYE ~ORK SZEGED vapUM.1 8 temmuza doğru ı:?elcrck Rotterdam, Hamburg ve Skan-

!iOO 
250 • • 

• 40 • 4.bOO • nNEA. REl.lrA-~n GUD=L~~~ vap~~ tem- bekleniyor. Tuna limanları için yük ala-ı~~~a;~:~~lnn için yük alarak hare-

• 20 • 3.200 • l.üks trnn~atlanti!c vapuru ile Pire • muzda gelip yiik ~aracak ve ayni za- caktır. V ASALAND motörU 29n tarihlerine 
Dfl(KAT: HesaplanndakJ paralar bir sene içinde t;O liradan a~ağı düşmi· Nev. York hath Pire. Nev. York se- manda yük nlacakbl'. TİS~A vanunı .27 te~~ıza .. do~ jdoğru beklenmekte olup Rotterdam, 

Y'nlere ikramiye çıktığı takdirde yil~de 20 fazlasiyle verilecektir. yahat müddetl 12 gün, Nev • York fuan beklenıyor. Tuna liınanları ıçın yük ala- Hamburg limanları için yük alarak ba· 
ku 'al _.,. d f DOKTOR caktır. reket edecektir. leri r ar sen.:ue 4 e a. l EylOJ, l Birinci kanun. 1 Mart ve l Haziran tarih- ic:in hususi fiatler Pireden hareket ta- KASSA vapuru 25 temmuza do~ 

•• 1lde çekilecektir. w • _. _;ı.. ribleri:
12 

AÔUSTOS 
23 

EYLÜL c 
1 

A 

1 
y ~ ~~~~~o;İık~~nderiye ve Port ZEGLUGA PO~KA LiNtEN 

• 
• ... Gett'< \•apurlnr.n .,..,uvasalat tarihleri, e a ar ın LECHİSTAN moWril 21/7 tarihlerine 

~ gerek vapur isimleri ve r.avlunlan hak- SERVİl!E 'M A RfTJME doğru beklenmekte olup Anvers. Gdy· 

• A ıı- hareket Pdecektir. T T U il 
.- kında acenta bir teahhüt altına giremez ROVMAfH nia ve Uanz.ig limanlan için yük aiarak. 

Kordonda 152 numarada ·UMDAL· i~MİR M.EMLEKE'f' ru bekleniyor. Köste:ıce. Kalas ve Tu- SERV CE MA.R r ME aze emJZ Cuz aç Daha (a1.:a tafsilat a!mak için Birino DUROSTOR vapuru 7 temmuza doğ- J f İ 

uer Tu .. rlu.. Tuvalet Cesı'tlerı' umumt lleniz Acrntalığı Ltd. mUraa.at HAS'J'ANESI DAHiLİYE na lir:ıanlan kin ytik alacaktır. - Roumain Kumpanya.sı 
C1 ı edilmesi rica olunur. MfJ,..AJ• • ft!oSISI DUROSTOR vaouru 4 agustosa ALBA JULİA vapuru 3 ağustos 939 

, , .a nn~ doğru bekleniyor. Kösten~e Kalas ve t "hl · el ğr le k M lt c 
Telefon : 4072 MUdilriyet Mua)·enchane : fkint'İ Beyler sokak Tuna limanları icln yilk alacaktır ~rı eMrıne ·10 .u. ge rle a ük'a. lenako-

H d 
• N •• h ç Telefon : 3171 Acenta No 2S 'J.'ELEFON • 3956 • · \a ve arsı ya ıçın yo cu ve y a ar 3 m J UZ et an Çar . · " Vapurlann hareket tarihleriyle nav- hareket edecektir. 

tunlardaki deği!jlkliklerden acenta me- ilandaki hareket tarihleriyle navlun-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 k 

E 
• • su iyet abu! etmez. !ardaki değişildikJerden dolay1 acenta 

Sıhhat czanesı Bol Gıda, Bol ziyaft Bol hava =.: Daha fo7.la ~a{silat için ATArtmK mesuliyet kabul etmeı.. Daha faz.la taf-
, caddesi 148 No do V. F. Henry Van Der /silat için ikinci Kort!onda FRATEl.Lİ 

2 kahvaltn,. 2 ;)'emek, 1 yatak: B .. 120, K. 60 KrşJ Zee ve Şsı. Vapur acentahğına mUraca- SPERCO vapur •centasına mllracaat 
BAŞTURAK Büyük SaJepçioğtu ham karşmnda.. 

. • • . '. \. ~ "" !· • : • 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcİIİ 
•• 

B. Om~r Lütfi Bengü 
d i r 

44 Sene~ik • t~beli idaresile bütün m~ kendisini 
aevdırmıetir •••• 

~ .. OtelJerinde misafir kalanlar evleTindeki rahati bulurlar •• lıtanhulda 
Utiin Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar .•• 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul ~:tmİ· 
y~. d eıc erecede ucuzdur .•..• 

Siz de bu kremden şaşmavın,r. 

BALSAMIN KREMLERi 
~~at bakanlıiırun resmi ruhsatın1 

; .. b~~ fcn ve bilgi mahsulüdür. 
~ l.ltun cihanda elli senedir dalına ÜS· 

\I~ eşsiz kalmJ!br. 

l<rem Balsamin 
t'tı~t\ın bir tecrübe mahsulü olarak vil· 
letd~ &etirilmlı yeıane sıhhi krem· 

il'. 

!<rem Ba1samin 
Şöbl'ef • 

8Jhııı tnı söz ve şarlatanlıkla değil, 
~ev evsafını Londra, Paris, Berlin, 
~tc:Ol"k güzellik enstitülerinden yüz

~ ~em arasmda birincilik mükiıfn-
nııuş olmakla ispat etmiştir. 

l<rem Balsamin 
G 

.a 
cıs 

""' 

1 
.Q • 
.9 

(,14 

·~ . 
t~ 
~ ·,.. 
~ ~ 

'i. amanlar kampından bir köşe 

Duralı yeri: Karşıylllıa isfıele lıafı 
Fazla iı:ahıat : Karşayaka eczaneleri:>deo ve Beyler 10kaimda : VEREM. 

MÜCADELE dispanso:inden alıDU'" : 
··~·················································································· 

Tekrar Geldi 
Sayın mÜ§tcrilerimizden gördüğü fevkalade rağbet 

neticesi tahminimizden çol: daha çabık satılıp biten 
kolay ve seri yazı yazmak için tüccar, bankacı, memur, 
talebe, her kese lazım olan, icabında kopya kağı. 
diyle altalta beş kopya çıkaran huswi mürekkep 
kontrol ve ayar aleti .••••••••••••••• 

Beş s~ne Garantili 

./YJ!t.~ 
İZ Mi R 

Dolına bılemlerimizin A.merik~dan gelınit 
olduğunu sayın müşterilerimize bildiririz 

Fiyatı her yerde (2) liradır. 
Toptan alanlara iskonto yapılır. 
TürY;1vP. Umum Acentesi: 
Nafiz Mustafa Delen • bmir 
Telefon: No. 2392 
Telgraf Adresi: 

Nafiz - lzmir 

D. D. Y alları 8 ınci 
müdürlüğünden: 

işletme 

2300 metre çelik man§Onlu b::>ru 3 kapalı zarf usu1ile eksilbneğe 
konulmu§tur. Eksiltmesi 24. 7. 939 pazartesi günü aaat 17 de Alsan· 
cakta i~letmemiz binasında komisyonca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 7475 lira olup muvakkat teminat 560 lira 63 ku
ruştur. Şartnamesi parasız olarak işletme kaleminden alınır. isteklile
rin 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları da 
havi olarah teklif zarflarını ayni gün saat on altıya kadar komisyon 
reisliğine vermeleri veya iadeli teahhütlü olarak posta ile gönderme· 
leri 18.zımdır. Postada J!eçiken mektuolar nazan dikkate alınmaz. 

ıo. ıs 2400 (1424) 

c.t edilmesi rica olunur. jedilmesl rica olıınur. 
TELEFON: 2007/2008 TELEFON : Z004 • %005 

lzmir muhasebeyi hususiye mii
dürlü~ünden: 

HUDUDU 

Şarl:an: Çay ve kasap Fetakiden metruk bahçe. 
Garben: Mehmet Ali bey zevcesi ve haa Mustafanm ve hacı Hasan 

vereselerinin ve bazen k&e oğlu zevcai Emine H. yeraeJerinin tar
laJan. 

Şimale": Tarik. 
Cenuben: Knaap F etakiden metrfık bahçe la11De11 köprii. 
Balçova ve lncir.ılh mevlriinde Ragıp pqa ftl"e8eSİne ait yubnda 

mevki ve hududu gÖ5tcn1en 43 dönüm miktannda arazisi müterakim 
vergi borçlannda.. .. dolayı baczedilmi§ olduiundan 21 sün m&dcletle 
aatılığa çıkanlmıştır. 

Pey sürmek ve Wsilit almak istiyenlerin bmir mulwsebei hmasi
ye dairesine mürac=.ltk..ıı ilin olunur. 

25, 30, 5, 10 2220 (1296) 

Ticaret ve Sanayi Olasından: 
Umum Tütün lscilerlne • • 

7. 7. 939 tarihinde ticaret odası sal.. ;nda içtima eden tütün ifçileri 
voılC.:. ;..!;i!:meaine binaen ruznamen:.n ikinci maddesinde yeni nizam· 
nameye göre id:ıre heyetinin vaziyetinin tesbiti müzakere edilmedi· 
ğinden 11. 7. 939 salı günü saat 18 de telaar toplanılmuı kararlaştı· 
rılmı~~ır. Mezkfu gün ve saatte ticaret oduı aalonunda topiarum.-uz 
iliiı olunur. 

t Ula~~~ !NCIR OZOM IŞÇILERlNE: 
Cw:ii)etiniz umumi heyetinin toplantı11 için teabit edilen 7: 7. 939 

günü toplantiya gehnedieiinizden içtima gününüz 11. 7. 939 salı günü 
ı:ut 19 a bınkılmqtır. MezkUr gün ve .aatle t.İa&re( odası aalonunda 
L..;ıl-mı •eicı: &inci defa ilin olunur. 

2428 (1428) 

iz mir inhisarlar Basmüdürlü-• 
ğünden: 
Çamaltı tuzlası için muhtelif ebatta 1599.680 metre mikibı çıralı 

çam f;ereste pazarlık suretile satın alınacaktır. 
Kerestenin beher metre mikabmm muhammen fiati 43 muvakkat 

teminab 5158.97 liradır. Şartnamesi levazım ıubemizde görülebilir. 
h~1.·!cfümn teminat parz.l::rile 26. 7. 39 günü saat ıs de b.f müdürlü
ğümüz komisyonuna müracaatlan bıp eder. 

9 13 2411 (1423) 

IZMIR A ~ı. lYE M A HKFM~S! 1 çen hüseyin hakkında malumatı 
2 rd HUKUK D~_IRESZNDEN: olan!arın i~bu ilan tarihinden iti-
. Hazinei malive ~arafın~an .v; haren bir ~~e için İzmir asliye 

r:!;n dava arzuhalmde ızmırın mahkemesı ikinci hukuk dairesine 
l:n•~~yaka donanmact mahallesi- mÜ!acaatla malumatlarını hildir
nin ~afa sokağında 18 eski ve 23 meleri için davet makamına kaim 
ta.i no n evde oturmakta iken ae- olmak üzere gazete ile ilanen teh· 
nelerdenberi tet?ayyüp eden hüse- liüi mahkeme karan iktiza.sından 
yin_;n tegayyübünden bahisle ga- olmakla karar veçhile keyfiyet 
plık kararmtn itasını istemis ol- ilan olunur. 

'"'1asma mebni medeni kan~nun 10-6-39 10-7-39 10-8-39 
32 nci maddesi mucibince adı ge- 1992 (1177) 



Danzig mşi bir intizar devresind ••• 
B. Çemberlayn yarın Alman tekliflerini polonyanın neden kabul etmedi· 1 
ğini izah edecek. Danzig' de Alman hazırlıkları faaliyetle devam ediyor 

Polonyanın tuttuğu yol Mongol - Japon hududunda 
Çemberlayn'ın nutkuna intizaren ÇarpışmalardevamediyorGinettepe• 

müzakere kavısını açık bırakmıştır si iki taraf arasında elden ele geçiyoı 
Londra, 8 (A.A) - Söylendiğine gö
~ Çemberlayn Danzig meselesi hak
'kında pazartesi ~il Avam kamarasın
da yapacağı beyanat esnasında Alman
ya tarafından geçen hafta Polonyaya 
yapılan teklifleri hatırlatacak ve Polon
yanın bu teklifleri niçin kabul etmedi
ğini izah edecektir. 

Londra1 8 (Ö.R) - Röyter ajansının 
mubnbirinin verdiği bir habere göre 
Danzigde Almanlar tnrnfmdan sokak 
istihkamlarının inşasının ve hudut tah
kimatı faaliyetinin durmadan devam et
tiği bildirilmektedir. 

Londra, 8 (Ö.R) - Bugünkü Deyli 
Telgraf gazetesinin bir makalesinde 
Danzig meselesi hakkında y~p yeni bir 
mütalaa yürütülmektedir. Bu gazeteye 
göre dün Polonyanın Danzig senatosu
na vermek istediği notadan şimdilik sar
fı nazar etmiş olması Almanya ile 
müzakere imkanlarını ortadan btisbütiln Leh askCTleri 
kaldırmamak maksadına matuf bulun· ı Bundan baŞkn gazeteler, Bichofsberg-1 bulunmamalı ve bu haklara yalnız ktı
mnktadır. deki istihkAm işlerinin bitirilmesini mü- E:,rıt üzerinde değil, fakat ayni zamanda 
Varşova, 7 (A.A) - Yan resmi ga· teakip, amele ekiplerinin şimdi de snhil filiyatta da hürmet edilmelidir. 

zete Polska yazıyor : boyunca Glettknu civarında istihkam ' 4 - Dan7Jg, Alman ekseriyetinin kül-
Königsbcrg kruvazörünUn yakında işlerine başladıklarını bildirmektedir. türel inkişafı için lınk~ar mevcuttur .. 

Danzige geleceğinin Almanya hilkümeti Paris, 8 (A.A) - Danzig meselesi Fakat buna mukabil Polonyalı ekalliye-
hakkında tefsirlerde bulunan Ekselsiyor ardian gazetesi yazıyor : 
diyor ki : tin milli şahsiyetine de hürmet edilme-

- Totaliterlerin bütün propagnnda lidir. 
gayretleri, dünyayı Danzigin bir harbe Bu beyanatın üçüncü noktası, kasten 
değmediğini iknaa çalışmaktadır. Fakat kapalı yazılmıştır. Varşovada tebarüz 
Dnnzigin bir harbe değmediği manlesef ettirildiğine göre, Danz.igdek.i m~aat
doğru değildir, zira A"Tupa için, birbiri- leri üzerindeki tehditlerin Polonyayı 
ırl takip eden tccavlitlcr politikası knr- harekete getirebilecek bir :mahiy t , nl
şısıhda bir kerre daha boyun eğmesi dığı dakikayı tcsbit etmek yalnız Polon
imkfınsızdır. ynnın hakkıdır ve Polonya hükümeti, 

Oeuvre gazetesinde bayan Tabouis bu planı kat'iyyen daha evvelden üşa 

diyor ki ! emelinde değildir. 
- Vaziyette en tehlikeli nokta, Al- Londra, 7 (A.A) - Manchestcr Gu-

manyanın bir harbi göze almadan Dan- Polonya Danz.ig meselesi için bir hnl 
z.igi işgal edebileceğini kani bulunması- çaresi veya bir anlaşma şekli bµlduğu 
dır. Halbuki bütün hükümet merkezle- takdirde yapacağı teklif Pariste ve Lon
rinde emin bir surette bilinen cihet, Po- drnda hüsnü niyetle karşılanacaktır. 
lonyalıların Danz.ig statüsünde değişik- Bununla beraber Almanyanın serbest 
ilkleri kat'iyyen kabul etmiyeceği ve şehri uıptetmesine mani olmak iç.in si
buna silfilıla mukabelede bulunacağıdır. yasi bir müdahaleye lüzum olup olmn

Figaro diyor ki : dığına karar vermek hakkı Polonyaya 
- Esasen, resmi Polonya mnhfelleri1 aittir. Polonya hükümetini şu veya bu 

dUn bir kerre daha Polonyanın Danz.ig yola sevketmek veya bir anlaşma teklif 
meselesi karşısındaki hattı hareketini etmek hususunda Fransa ve İngiltere 
tasrih etmişlerdir. Lükümctleri hiç bir teşebbüste bulun· 

Polonya noktai nazarına göre, mruruşlardır. Polonya ile Almanya nra-

d. Çembcrlavn 1 - Danz.ig, Almnn hudutlarının hn- sında harp patlndığı 7.nman Varşova ile 
tnrafından haber verilmesinden maksat riclnde birlik olarak kalmalıdır. garp devletleri nrnsındaki ittifak ken-
şüphesiz efkan umwniyeyi teskin et- 2 - Danz.ig, Polonya gümrilk şebe- diliğindcn harekete geçecektir. 
mcktir. Bununla beraber Almanyarun kesi dahilinde bulunmalıdır. Diğer cihetten bu gazete Hollnndanın 
serbest şehir arazisinde bir kuvvet dar- 3 - Polonyanın Danzig üzerindeki sulh cephesine iltihaktan imtina etme
bcsi hazırladığı muhakkaktır. Binnena· haklan başka bir devletin keyfine tabi sine teessüf ediyor. 

leyh vaziyetteki gerginliğin zail olmuş 
gibi görünmesine rağmen pek müteyak
kız bulunmak lllzımdır. Çilnku yakın 
bir istikbalde Alman gemilerinin Dan. 
zig ile Polonyanın deniz mahrecini he
def ittihaz edeceğine şüphe yoktur. 
Vnrşova1 7 (A.A) - Polonyalı mem

balardan alınan mah1mat, Danzigdeki 
askeri hazırlık fanliyeünin devam e~ 

mekte olduğu merkezindedir. 
Danz.igden verilen haberlere göre, 

Almanyadan gelen silah ve mühimma
tın karaya çıkarılına yeri olan Schichau 
dokları civarında bulunan evlere dUn 
gece sekiz ağır makineli tüfenk yerleşti
rilmiştir. Daha bir çok ağır makineli tU
fcnklcr ile toplnr da Danz.ig kışlalanna 
nakledilmiştir. Bu kışlalarda halen as
ker toplama yüksek konseyleri fanliyet
tc bulunmaktadır. Bu konseylerin vazi
fesi, orduya alınacak gençler -arasından 
iyilerini ve makineli ttifeılk ve top kul· 
lanmağa yanyacaklan ayırıp seçmektir. 
Bu konseyler huzurunda isbatı Vücut 
ctmcğe d:ıvet edilen Danztglilerd~ Po-
1ortyn millfyellne mensup olanlnr1 Po
lonyalılıklannı ispat eder etmez hemen 
derhnl serbest bırakılmsıktadır. ı 

Gestapo gizli devlet polis ajntlları, 

Knlthof hadisesinden sonra Danzig ma
kamlnrı tarafındnn geri çekilmesi talep 
edilen Polonya gümrük baş müfettişi
nin evinde nrnştırınalnı:da bulunmuştur. 
Vazifesini icra için tayyare mcydruıııin 
giden Polonyn gUırtrük mUf cttişleri, ilk 
defa olnrak, tayyare meydanına girmek
ten menedimiştir. 

Nihayet, Schichau doklarında çalışnn 
Polonyalı ameleye de yol verilmiştir. 

. "' Haftanın sıyası 

Sulh babası Çcmberlayn 
Açmış sulhçulnra kese 
Demiş knvpcı çıkarsa 

Edin bununla elense .. 

Beri yanda Capon kurdu 

mizahı: 

Dev Çinliyi kızdırmada 
(Kanton) da yediği kötek 
Şimdi onu sızdnmada .. 

Bulgaristanlı İvanof 
Mihvere döndfi kırıttı, 
Diğer yüzü ile Balkana 

Londra 8 (ö.R) - Royter ajansının 
muhabirinin bir telgrafına göre Mongol 
hududundaki çarpışmalar devam et
mekte ve Japonlar bazı muvaffakıyet
ler kazanmaktadırlar. Ginet tepesi bir 
çok sefer elden ele geçmiştir. Ve niha
yet Japonların elinde bir kaç gün kal
mışsa da bir Sovyet - Mongol mukabil 
taarruzu sayesinde tekrar istirdat edil
miştir. 

Bu tepenin istirdadı ile Japon - Mon
gol hududu Uzcrinde iki taraf ta kendi 
topraklarında kalmış bulunmaktadırlar. 

Hemen her gün Japon tayyareleri Mon
gol arazisi üzerinde ve akın halinde 
uç~lar yapmaktnlarsa da Sovyet tayya
relerinin şiddetli hücumları ve defi top
larının isabetli endahtları altında bir iş 
göremeden hava Uslerine avdete mecbur 
kalmaktadırlar. 

Bratislavn, 8 (A.A) - Saltıhiyctli 

Slovak mahfellerinde söylendiğine göre 
Slovak hükümeti, Slovakyayı ne filen 
ne de hukukan tnnımamış olıın memle
ketlerin konsolosluklarından memleket 
harici imtiyazı hakkını nezetmek niye
tindedir. 

SOVYET 

DIŞ MOCOLISTAN 

---- ..... ~ ... ,-... 

Japon - Mongol hududu haritası 

Japon harp tayyareleri 
. 

Bom balarını lngiliz, Amerikan harp 
gemileri civarlarında patlatıyorlar 

Şanghay 8 (ö.R) - Çin sularındaki 
birinci japon filosu baı kumandanı, Çin 
sulanndaki lngiliz filosu amiralını z.iyaret 

ederek geçen gün japon bombardıman 
tayyarelerinin bir uc;u,u esnasında bir in• 

giliz torpidosunun 5 O metre yanında pat

lıyan bir bomba ic;in japon hükümetinin 
teessürlerini bildirmiııtir. 

Ayni gün başka bir çok bambalar Çin 
sulannda duran diğer Amerikan ve lngi• 
liz torpidolannın yanlarında patlamıştır. 

Cungking 8 ( A.A ) - Cungkingi 
bombardıman eden 2 7 japon tayyaresi· 

nin birinden dü:ıen bir bomba cFalcon> 
ismindeki lngiliz topçekerinin 30 metre 
ilerisine düıerek gemiyi aarsmııtır. 

cFalcon> infilakın ıiddetinden nehrin 
sığ yerlerine doğru sürüklenmiştir. Nehir
den yükselen su aütunlan geminin güver-

bakıp bakıp ta sırıttı .• 

Siyasette bir derin umınan 
Oı'da yüzer diplomatlar 
Türke yan bakanı Türkleı 
Islar ıslar da pataklar 

resi yazılı levhalar taıımakta idiler . . 
Tokyo 7 (A.A) -Çin harbinin ikbı~ 

yıldönümü japonyada ve Çinin ~gol J. 
tında bulunan kısımlannda garki. ~· 
daki yeni niznm lehinde yapılan teznh• 
ratla tesit edilmiıtir. 

Paris 8 (A.A) - Petit Parlslen gUo" 

tesi, uzak prktaki bahri kuvvetleri g~ 
teren bir tablo neşretmektedir. 

Bu tabloya göre, muhtelif devlctle:dO 
uzak ~arktaki filolan §ti.kuvvettedir. 
lngiltere: 120,000 tonilato 
Holanda: 50,000 c 
Fransa: .f0,000 c 

Sovyetler: 30,000 c 

c 
Amerikanın pasifik 

Uzak garkta F1'amız Jilosu amirali Dcku filosu: 1,000,000 
tesine düşmüştür. Bombanın gemide hu
sule getirdiği mnddi hasar hafiftir. 

Ottava 8 (AA) - Japonya tarafın· 
dan Kanadaya gönderilen bir notada 
Çangteh heyetinin bombardımana maruz 
kalması ve Kanadalı misyonerlerin ölü
mü dolayısile özür dilemekte ve mermi
lerin isabet ettiği pavyonlann üzerindeki 
lngiliz bayraklarının seçilmesine mani o· 
lan sis dolayısile tayyuecilerin yanlış bir 
harekette bulunduklan izah edilmekte
dir. 

Nevyork 8 (A.A) - Çankanekin re
fikası tarafından Çin harbinin öksüzleri 
menfaatine toplanan ianeye bir yardım 
olmak üzere tertip edilen Pekinin haz.i· 
neleri serai!lini ziyaret eden Nevyork be
lediye reisi Laguardia, bir hitabe irad 
ederek demiıtir ki: 

Yekun: l,240,000 c 
Japonya: 860,000 c 

Tokyo 7 (A.A) - Bagvekil HlrenU' 
ma gazetecilere beynelmilel vaziyet ruJ .. 
kında mühim beyanatta bul~nmu§tU'• 
Hükümet reisi ezcümle mazide olduiıJ 
gibi timdi de antikomintern paktın tak• 
viyeaini istihdaf eden japonyanlft sf18• 
setinde hiç bir değiıiklik husule gelıiıecl
ğini beyan etmiştir. Almanya ile Sovyd
ler birliği arasında ticari veya ikt1Sadt bJr 
itilaf aktedileceğine dair dolapn ta~ 
lar hakkında haıvekiJ, bu iki mefeket a 
eında böyle bir itilıH aktedilmesi ihtiınJ 
olmadığını, hele siyasi bir anlaşma ak~ 
nin hiç mevzu bahis olamıyacağuu .at
lemiştir. 

B. Hull - Hukuku beşerin bu suretle tecavüz
lere maruz kalması uzun müddet devam 
edemeL -~~-~ 

Laguardia, cba~ka memleketlerin top-- ir AL YAN İPEKLERfHJI 
rnklannı zapteden diktatörleri> tenkid KONULAN RESİM 
ettikten sonra Çin general konsolosuna ffAKKJNDA İZAHA!' 
hitap ederek, ıunları söylemiştir: VERDİ ... 

- Memleketinizin vaziyetini ve vata- Vaşington, 8 (A.A) - İtalyan i~ 
nınızın müdafaası için sarfcttiğiniz kah~ mensucatının tlibi tutulduğu munzaıı> 
ramanca gayretleri tnmamile anlıyoruz. tarifeler hnkkında. beyanatın bulunaı> 

Laguardia, Ncvyork halkını, japonlara Hull, bu tedbirin siyasi mahiyette olııı1t" 
dığını, çünkü Amerikan maliyesini bll karJı yaptığı muharebede Çine yardım 

etmeğe davet ctmi~tir. 

Tokyo 8 (A.A) - Şehir meclisi ln
giltere sefirinin lngiltereyi Çankayşek re-

kararı ittihaz ctıneğe sevkeden kanull 
çoktan beri mer'i olduğu için mczk!lt 
tarifelerin bu kanuna tevfikan tatbilc 
edilmekte olduğunu söylemiştir. 

jimine yardım siyasetinden vaz geçmeğe Siyasi mahfellerdc söylendiğine görcı 
davet eden bir karar sureti tevdi elmİ§· bu beyanatı ile nazır İtalyan matbuatı• 
tir. nın bazi makalel~ine cevap vermiş ve 

Japon vatanperverleri birliği a:ıası in· bita.ı'.aflık kanunu" müzakerelerinin ari
giltere sefarethanesinin önünde nümayİ§ fesinde hükümeün harici siyasetine k.ar
yapmııhr. NümayiıçiJer, üzcrlerinde cin- şı beliren muhalefeti teskin etmiş ol• 
.nwcr A-,·htt:·-.:1, ..... -. •.. J~J i liabaSı tüıun zıraali e ıneıgw 


