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ve Acık r'Pll-·----Tien Tsin hadisesi ve 
lngiliz'ler 

Romaıya Hariciye Nazırı 
.... 

-------Japon memurunu öldürmekle maznun dört Çinlinin 
il Japonlara teslim edilmemesi yüzünden çıkan bu 

uzak Şarkda Japon, Ingiliz, Fransız ve hatta Ame
mllnasebetlerinde ehemmh etli sarsıntılar hasıl edecek 

ede mOnakaplar, gilrültüler doğurdu. Bu fırsattan is-
ed~a Japon idaresi bilhassa lngiltereyi pek mO.şkül 

evkıe sokacak bazı tazyikler ve zulümler yapmağa 
clı. Bu itin tafsilitını karilerimiz bildikleri için burada 
.. na lllz"!m görm&yoruz. Yalnız söylemesini lüzumlu 
jibnlz bır ıey varaa Japonyauın bu tarzdaki hareketi, 

h&kOmeti erkanını, lngiliz umumi efkinnı ve lngiliz 
atını adam akıllı sinirletti. lngiliz gazeteleri malum 

Bükreşe Döndü 
Yugoslavya Balkan wletlerl ile müttehit 

bulundulun blldlrdl 

GAFENKO GJ!ETECİLERE 
BEY ANJfINDA 

....-------
,,Görülen mütcbakatımızdan 
sevinç duymaltayım.'' Dedi h~. ıojıık kanbhklannı unutarak bağınyorlar : 

lngılız bayrağının çekildiği bir yerde bir lngiliz tabası 
tevkif olunabilir? .. Bu nasıl bir kilstahlık ve kepazeliktir? 
Japonlar bu ifleri askeri hezimetlerini unutturmak 

lstanbul, 20 {Hususi) - tistenceye hareket etm\ş-
Romanya Hariciye nazırı B. t. ' . • tta bulunurkea 
Gafenko bugün saat birde Rumen hariciye nazırı ha- Rumen Hariciye Nazırı gazet~cılere beyana illi yapıyorlar? 

lngiltere Japoların Çinde bu kadar ileri gitmesine 
de etmeden bir mildahalede bulunmalı idi. 
lngiliz hnk4m.e~i b~ sene de bu vurdum duymazlıkta 

ederse . l~gılızlerı daha derin hayret ve tesirlere 
cek ~dıseler karıısında kalacağı muhakkaktır. Ve 

Doçya vapuru ile Yunanis- ıketinden evvel şu beya- ı UÇAN ORDULAR 
tandan geldi. Rıhtımda Va- ntta bulundu : 
li muavini, Yunan ve Rumen "- Atinada iken BelgraC.- :f!E·-----
elçileri il!! Bükreş büyük el: dn bir mesaj aldım. Bu Be-.. B ··n 2 ı·nci sayfamizcla 
çimiz B. Hamdullah Suphi s~da Yugoslavyanın da . a UgU 

ve saıre ..• 
&yor ki uzak Ş~rktaki hidiseler. lngilizleri çok ya-

Tannöver tarafından karşı- kaı a~tanbrııvn sulhu temdın· - ~ 
d< imıl oldugu noktasın an 

landı. Nazır saat dörtte Ha- d.. B Ik d ı tleri ile n allkadar etmege ve onlan cıddi surette telip 
eie bqlamıftır. 
alana ihtiraılanndan daima tikiyetçi olan Sovyet 
auba bu fırsattan da istifade ederek mlifterek ra-

kar11 koymak &zere anlatma yolunda biraz daha çabuk 
Vik clavraDIDak istemiyecek midir ? 

SIRRI SANLI 
~--.......................... .._ ................... J-.... .... 

ekilimiz Mısır Hariciye na

r t k" F "kh . . ırer a an eve 
ı.ç e ı ener patrı anesını mlttehid bulunduğu beyan 
zıyaretle baıpapasla görüştü. edlmektedir. Göriiş muta-

B: Gafenko .saat onıekiz- bakabmızdan sevinç duy-
de yine Doçya vapuru ile maktayım." 

TIENÇiMDE 
v~~ITl:;T 

şerefine bir ziyaefet verdi Japonlar iki Amerikan fabri
ara 20 (A.A) - Baı

doktor Refik Saydam 
hariciye nazın ekıelins 

ettah Yahya paşa 

verdi. 
Ankara 20 ( Hususi ) -

Kardet Mısır hariciye nazırı 
Abdillfettah Yahya pqa dlln 
Gazi enstitüslisli ziyaret et-

kasını yaima ettiler. Amerika 
Japonyaya iki nota verdi. 

e buglln Anadolu ku
de bir öğle ziyafeti miştir. 

dema mahsulittan arziye 
ianesi alınmıyacak 

Tayyara Plyakoeunu Merkez Bankası 
idare edecektir 

1 H. P. Meclis grubunun dün
kü toplantısında Maliye ve· 
kili kürsüye gelerek beya· 
natta bulunmuş ve Haziran / 
ayından itibaren mahsulitı 
arziye ianeıi namı altında 
timdiye kadar hava kurumu 
için mlistahsillerden alın· 
makta olan ianenin kaldırıl
mıt olduğu gibi tayyare pi· ç 
yangosunun da hllkiimetçe 1 
bundan b6yle Merkez ban
kası tarafından idaresi der· 
pif edildiğini ve buna miite· -. 
dair kanun liyihasının bir jJponya taarruzu· karşısında periıan bir halde kaçan 
kaç gllne kadar B&yllk Mil· bir ÇiD ailesi B. Fuat Ağrala 

Ma.ıra., 21 (Hususi) - C. 
Jet Mecliıinin mllzakereıine Londra, 20 ( Radyo ) -
arzedileceğini bildirmittir. ı Tiyençinde vaziyet değişme-

rER GUL iSTER AGLA 
Bir Miras için Lizım Olan Üç Resim 

"kah bir kadın avukat, Amerikadan kalkarak ve iki bin lira sarfederek Londraya 
tir. Loadrada yalnız llç resim almakla mllkelleftir. Bunun için de her tllrlll masraf· 
a maada, 800 lira licret alacaktır. "Bu iiç resmin ne değeri vardır?" diyeceksiniz. 

da alil bir zat, bu resimlerle babasının aslen doğduğu yeri tesbit ettiği takdirde 
on liralık bir mir- konacakbr. 
•irua konmak için yalnız Oç reımin llzım olmuına ve bu llç resimle bu Amerika· 

' babasının ulen dojdujıı yeri tesbit edebilecejine sen ey okuyucu : 

lsTER GUL lsTER AÖLA ....................................... 

miş gibidir. lngiliz ve Fran· 
sız imtiyazlı mıntakalarının 
ablokası bir haftadanberi de
vam ediyor. Vaziyet bugün 

ldaha :sakindi. 
Londra 20 (Radyo) - A

merika maslahatgüzan tara
fından Japon hariciye neza
retine verilen iki notada Ja· 
ponya gibi mllhim bir dev· 
Jetin Çinde ebnebi mallannı 
bombardıman etmek ve bey-
nelmilel imtiyazla mıntakala
n abloka albna almak gibi 
teşebbtisleri inanılamıyacacak 
- Devamı 4 incide -

: Bugün bütiln dünyanın gö1.leri g6klere, ha•alara ~ 
oralarda olup biteni, büyük bir merak •• tec11111le ..... 
yip duruyorlar. işte bunun içindir ki ullbiyetli Wr ...... 
"Uçan Ordular,," hakkında yudıjı çok enbelu Wr eıtM 
serisini aynen iktibas etmeyi muvafık bulduk. ---- --Halkın 

Bir 
317 Numaralı sokakta oturan karilerlmizden R. ErilllS 

imzasiyle aldığımız bir mektupta deniPJor 1d : 
"Oturduğumuz 317 numaralı aokak (Leblebieiler Salüaa 

civan) gayet iılek bir yerdir. bmiriD toptana me•m oln 
bu yerin 50 metrelik bir kıımı bonk Ye berbat Wr W ... 
dir. Buradan gelip geçen arabalar yajmurla hanlarda p
kurlara biriken pis sulan etrafa 11çrabyorlar. ladna .._ 
semtinde Belediyemizin denmh icraab bqmMe w.m 

sokağın bu vaziyeti boyaamaza b&k&yor.. Bis de •bit•• 
küçük bir tamir edilmesini ıizin vuituile l&JID .......,. 
Reisimizden rica ederiz.,, 

Bu dilek halkın dileğidir •• Biz de ba aokapa tamlrl,te 
vatandaşlann rahata kavuımuım C&lll plldea lat.IL 

Halkın Sesi Hakkın • -

• 
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Bir Türk neferinin mertlik ~ 

ve kahramanlığı hak- ~ 

• 
Tayyarelerle asker nakletmenin harp 

kındaki hatıralan ! ~~ 
-~~::~ D Nakleden : GÖNÜL EMRE GP 
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Alnımda serin bir elin dolaş-
tığını lıissediyordum. Bu el, 
hiç şüphesiz ki, insanlık vazi-

fesini yapan sih iye 
neferi ı·n elı idi 

Fazla kan zayi ettiğim 
için gözlerim iyi göremi ıor
du. Hiç bir tarafımı kımılda
tamıyordum. YaJnız yaraları
mın sarıldığını fark edebil· 
dim. Başımdan gözlerime 
sarkan beyaz bezler vardı ... 

içimde yanan bir susuzluk 
hissettim. Bir damla su, be
nim için bir hayattı. Lakin 
dilinden anlamadığım sıhhi 
ye neferine bunu nasıl ifade 
edebilirdim ? ... 

Nihayet bütün gayretimi 
tophyarak ve bin müşkülatla 
nefere baktım, sol elimi ağ
zıma götürdüm. İyi kalpli 
Mehmetçik hemen koştu ve 
getirdiği matrayı ağzıma da
yadı. Bir elini de başımın 
albna koymuştu. 

Her damlası bana şifa ve
ren serin suyu, yanan bağ: 
nma boşaltırken, bu temiz 
yürekli insana karşı duydu
ğum minnet ve şükran duy
guları payansızdı. 

Bir ağabey de kardeşıne 
ancak bu kadar ihtimamla 
ıu içirirdi ... 

Hararetim sönünce asil 
ruhlu Mehmetciğin gözlerine, 
ifade edilemiyecek kadar 
manalı nazarlarla minnet 
borcumu ödemiye çalıştım .. 
Fakat birden bire başımda 
tutuşuveren hararetten ken
dimi tekrar kaybettim. 

Zaman zaman alnımda se
rin bir elin dolaşhğını hisse
diyordum. Bu el, hiç süphe
ıiz ki insanlık vazifesini ya
pan sıhhiye neferi Mehmet
çiğin eli idi ... 

• • • 
Bulunduğum çadırda bir 

çok yaralı Türk askerleri de 
vardı. içlerinde ağır olanları 
derin derin inildiyorlardı. 
Bazılanda çok iztirap duy
duklan için olacak yerlerin
de duramıyorlardı. 

işte böyle zamanlarda sıh
hiye nef c::ri, beni göstererek 
neferlerin kulağına bir şey
ler söylerdi. Ve sesler bir
den kesilmiş olurdu. 

Sonradan anladım ki, sıh
hiyeci, her halde bu ağır 
yaralıların kulağına: "ne ya
pıyor sunuz ? Aramızda ya
bancı var ... ,, gibi sözler söy
liyor ve onlar da bir düşman 

Elhamra 

karşısında acılarını belli et
memek için susuyorlardı. 

Türk milletindeki bu yük
sek gurur ve izzetinefs de 
beni hayran bırakmıştır. En 
muzdarip dakikalarında bile 
iradelerine hakim olmasını 
biliyorlar ... 

• • • 
Bir gün doktor geldi. Be

nim için bir şeyler söyliye
rek gitti. Erted gün beni 
bir arabaya bindirdiler. 
Ağır ağır yol alıyorduk. 

Arkadan da diğer arabalar 
geliyordu. Serin bir sonba-
har günüydü... Uzandığım 
yerden gökte küme küme 
dolaşan bulutları seyredi
yordum. 

Bu memleketin gökyüzü 
de insanlarının kaJbi gibi 
temiz... Uzun sarsıntılarla 

gidiyorduk, birden rüzgar 
çıktı 

Akşama doğru bir köye 
geldik. Beni şehre götüren 
sıhiye neferi arabayı yıkık 

bir çatının altına çekti. Ve 
elile bana "şimdi geliyorum,, 
işaretini yaparak gitti. 

Artık hava iyiden iyiye 
kararıyordu. Ben yabancı bir 
memleketin bir köyünde yal
nız başıma upuzun yatıyo

rum. Yaralarım oldukça de
rindi. Gerçi bana çok iyi 
bakmışlardı ama, ciddi şe .. 

kilde daha bir kaç ay teda
viye ihtiyacım vardı. 

Birden gözlerim yaşla dol
du. Ağladıkça serinliyordum. 
Ta uzaklardan koparak gün-
lerce harbetmiş ve nihayet 
yaralanıp esir düşmüş bir 
askerdim. 

Alicenap Türkler, beni 
neferlerini yatırdıktan çadı
ra yatırmışlar ve yabancı 

muamelesi etmemişlerdi. Fa
kat ne de olsa, içimde ya-
ram kadar derin bir hicran 
mevcuttu. Ve ben ruhumun 
enginliklerinden gelen bir 
istekle yanaklarımı ve göğ-
sümü ıslata ıslata ağlıyor-

dum. • 
[Devamı var) 

Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Fransızca sözlü iki büyük film birden 

ıt 1- V E R T H E R 
Dünya edebiyatının en şöhretli üstadlarından Dahi 

Göthe'nin bizzat yaşadığı aşk macerası BAŞROLLERDE 
PIERRE RICHARD VILIM - ANNIE VERNA Y 

JEAN GALLAND 

2- 8 Ü YÜK CAZ 
Başrollerde: TYRONE POVVER - ALiDE FAY -
DON AMECHE. Sernslar - Büyük Caz: 3-7 de ve 

Verther: S-9 da hatlar. Fiatlar: 20 - 25 - 40 kuruştur. 
- m Ott§
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Bu hastahğa nasıl tutu
luruz, ydancığı nasll 
tedavi ell'eblllrlz ? 

-2-
Yllancık :nasll başlar 
Yukarıda söylendiği gibi 

açık bir yaradan giren mik
rop evveli o çevreyi kızar
tır, şişirir ve deriyi ~ parlak 
gşsterir, yahut içi su dolu 
kabarcıklar meydana gelir. 
Yavaş yavaş cerahatlanır. 
Bazan deri çatlar ve içinden 
su veya cerahat akar. 

Mikrobun zehiri kana ka
na karışmasından kan zehir
lenir. Kırıklik baş ağrısı, bel 
ağrısl, titreme baş gösterir. 
Vaktinde tedavi edilmezse 
vücut zayıf ve mikrobon ze
hirine karşı mukavemeti az 
ise öldürebilir. 

Yılancık mikrobu her sıy
rık ve yarası olanda hasta
lık yapması iktiza etmez . 
Vucudun mukavemeti az ve 
yahut yorgun düşerek mik
roba karşı gelemediği za
manda meydana çıkabilir. 

Bazan pis bir pire ve ya
hut tahta kurus ısırmasiyle 
vücuda giren yılancık •mik
robu hastalığı meydana çıka
rabilir. Keza insan kaşın
dığı zaman tırnakları arasın
daki mikrop açılan sıyrık 
vasıtasiyle vücuda girerek 
yılancık yapması mümkün
dür. 

[Sonu yarın] 

Oa·d--. M ... 1~!1-· 

Birliği 
Kurultayı 

Cumhuriyet Halk partisine 
bağlı olan ordu maluller bir
liği büyük kongresi Hazira
nın otuzuncu Cuma günü 
14 de Ankarada ordu evinde 
fevkalade olarak içtimaa 
davet edilmiştir. 

Kongre ruznamesi: 
1 - Ana yasada tadilat. 
2 - Maluller için bir yar

dım sandığı veya sigorta 
şeklinin tayini: 

3 - Hesabatın tetik ve 
yeni bütçenin tasdiki. 

4 - Genel merkez heyeti
nin ve hami reisle fahri 
reisin intihabı. 

5 - Dileklerin tetkiki ve 
cemiyetçe mühim görülen 
hususatın müzakeresi. 

Birliğin lzmir şubesi der
negi 22 haziran 939 Perşmbe 
günü saat 18 de Halkevinde 
toplanarak kongre için An
karaya gönderilecek iki mu
rahhası' intihap edecek ve 
yukarıdakı ruzname üzerinde 
görüşelerek dilekler tesbit 
olunacaktır. Bu sebeple bir
liğe ~kayıtlı bulunan malul 
zabitlerin mezkur gün ve 
saatta Halkevine teşrifleri 
rica olunmaktadır. 

tekniğindeki yenilikleri 
Yazan: Emekli General Kemal Koçer - - la. : [t] - -- .. .... .... -....... -.-.. ' 

- -. ~---~- . 
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1 ·ı· , d d 1 . ı· . . .. teten modern bir alet 
ngı ız or usun a tayyare erın ge ışını gos I Uf k b' - "f 1 hat 

• d h B" "k ı B .. k t h ki- a ır mu rezeye, Tayyareler. a a uyu ~~ u goz amaş ıran a A b. f d d" an geri" 
h - .• ~.-.- h-.. k l k ' b' 'd ha- ta ır er e, uşm harpte, cep e gerı erını te ·• " at er, ya ın ır mazı e _ 

1 
. d 1 k ikast fi" 

- - -b ı d-1--B d B d """t" - · d. 1 erın e casusu , su , dit etmeğe asa ı ar. u yal i. un an~o uru, şım ı- k' 1 . dh' 'k ikaı gı'" 
- - ~-ı ···- d- "'l - l'k ... fkda ... ırerıte ış,panı 
satırları_.tayyare erın ~ egı, ı verecegı zarar u a . . b' k "h' vazifeler ve" 
paraşüt silahlarının rolüne olsa, bu yeni silahın tetkıkı .1

1 
ç~ . muB ım't'b la para" 

. .. . b. d f d l d rı mıştır. u ı ı ar ' tahsıs edecegız. \ ızce e ay a ı ır. _ .. d k da eriştireO 
Paraşüt birlikleri istihda- Evet, paraşüt bir harp va- ş~tünl e lmda .. sa kabul et 

k · b' l d' d "t .. te hır a et o ugunu mı ço yenı ır mese e ır. sıtası ır ve paraşu çu -
, • mcls 11a.ruri~i ... - ., ..,., .. • • -· _.._____ ıyw'-lı.lwwl'-•1 .. v L--~· .,.._..,.,. .,..A_ 

ler, tabiyecilerin ve teknik fi ve dard tedbirleri alınmak Cephelerde havaya ka 
elamanların~teminatı, istik- mecburidir. da kurulan tevkif sistemle/ 
bal harplerinde bu :yeni •si- Tayyareler, mühim taşı- düşman hava kuvvetlerini• 
lahın önemini ileri sürmek- ma vasıtaları haline de gel- gerilere l<aymasına tam ma' 
tedir. mişlerdir. Amerikalıların, da- nasile engel teşkil edemeti 

Büyük harpte bile bazı ha on yıldanberi, bataryala- geceler, yükseklerden uçdf 
düşman tayyarelerin • muka- rında hava yollarile mevzi ve kava kuvvetlerile kartı 
bil cephe gerilerinde indik- değiştirdiklerine şehidiz. Dün durmayıp, düşman bava ku~,. 
)t>rini biliyoruz. ispanyada bataryadaki sürat hayvan a- vetlerinin birçok vakitler 
dönen mac~ralarda paraşüt yağile ölçülüyordu, şimdi ba- içerilere atılmalarına imkiO 
birliklerinin bu vadı0de mu" - t l t v "ylı'yen 
him işler gördu"klerı'nı· henu"z arya arın uç ugunu so - verebilir. Müteşebbis bir ha" 

)ere hak vermek . lazım geli- va miifrezesi, hatta kuvvetli 
öğrenmiş değiliz. Son Çe- yor. bir defi ve tard tertibi kar' 
keslovakya işgalinde Prag Yüzen tanklardan sonra 
civannda mühim indirme uçan tanklar var. Paraşütle şısında, müdafaa cephesini 
hareketlerinin vukuu işitildi. inen kuvvetlerin yardımile yarmak kuvvetini haizdir. 
Ve Arnavudluğa inen ltal- birliklerin bile yere indiril- Sınırları geniş bir memle" 
yan müfrezesinin ateşlerle mesi keyfiyeti artık hayret- kette, cephelerde bile, ha" 
karşılandığı iaşe edildi. Ma- ler uyandırmamaktadır. Bu vaya karşı deliksiz bir defi 
reşal Debono'nun Almanya- birliklerin zayif, yardımsız ve tard sistemi tesisi, esaı 
ya çevrilen hatıratında tay- ve indikleri bölgelere ya- mümkün değildir. Yer he" 
yarelerin yolsuz ve sarp böl- hancı bulunmaları vazifeleri- k . . . ır. 
gelerde ltalyan kuvvetlerinin deflerine arşı tesırını guı" 
havadan-beslendiğini okuyo- ni az, çok emniyetle ifa et- terirken tayyarenin alça 
ruz. Asri her müdafaa vas- melerine bir engel teşkil e- )ardan uçması bahis mevzr 
tasından mahrum Habeşis- demez: harbde, kat'i neti- udur. Paraşüt birlikleri ytık 
tanın bahtsız halkına karşı ceye ufak kuvvetlerin de seklerden uçar, mecbur k 

müdahaleleri keskin sonuç-
da paraşüt birliklerinin bir madıkça inmezler ve muba 

ta tesiri haizdir. Alman mu-tcsir yapmadıkları bir haki- rcbeye girişmezler. Havad 
harrirlerinden Metzel mo-

kattır. • da müteşebbis ilk üstünlO' 
Son Rus manevralarının törlü bir birliğin hava yoli- S 

le cephe gerilerine indirile- ğü kazanmıya çalııır. arp 
tanıttıgv ı bu silahın askeri d "l b- "k la batak" ceğinden bu yolun işlek ve ag ar, uyu su r, 
memleketlerde yer yer tec· tehlikesiz oluşundan dem vu- lıklar, yolsuz ve isık ormaD" 
rübe sahaları bulduğunu Av· ruyor! lar, meskun yerler gibi eD" 
rupa askeri edebiyatında Bu silahların bir harbde geller istisna edildiği hal-
görüyoruz. dönenmedikçe, icra kudret- de, paraşütçüler birçok ara" ------e HESER m••-F- lerini tesbit etmek mümkün zı'ye ı'nebı'lı'rler. Bu vaziyet, 

Y • • 3 üncü ŞA FLlMLER HA -
enı Dlll TASI BUGuN BAŞLIYOR değildir, diyenler bu!ut?abi: paraşütçünün seçilen herhall' 

Cmmmmm~m~m. lir; fakat, hangı yem gi yere, istediği anda "' 
Türkçe - Yeni Kopya • bir harp vasıtası önceden baskın şeklinde inmesiD' 

~J:::;;.t;a:~~~~~li•::t:=nı;:~;:ı harbde denebilir? Hazer de- d · 

AYNAROZ KADISI . nemeleri de bir silah veya müsaiddir. Tayyare ise 81t 
ma meydan arar. Paraıtıtç 

vasıtanın muhabere ihtiyacı- için güçlük indikten ıo~ 
na ne kertede vefa edeceği ve defi ve tard tertiplev 
hakkında bir fikir verebilir. k 

alındığına göre, iner en • 
Sovyet otoriteleri bu inanla dır. Cephe uzaklannd•• 

çalışmakta ve icadlarına tatlı 
ümidler bağlamaktadırlar. memleket içerilerinde bet 

Harbi mesud bir neticeye yerde defi ve tard tertipl~' 
götürmek için her vasıtaya ri almakta kolay değildj" 
baıvurulur. [ Devamı vat 

Her ikisi de izmirde ilk defa 

CA .L L~ D~ ESİR 
GÜRLEYEN KURSUN 

Türkçe En Yeni okx Jurnal (! 
Cumartesi, Pazar ·10 - 11.30 - 3.30 - 7.30 da ~ 
Sair günler 11.30 - 3.30 - 7.30 da 1 -.......................................... . 
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Bir Karadeniz 
paktı mı? 

~ Ziraat mekte
bine talebe 

ANKARA RADYOSU ttJ GUzel yurdun resimleri: 
~]~_,,==~ -=-=------

--~;;e::r.;i--

Bornova ziraat mektebine 
talebe kayıt ve kabul şart-

(Bugünkü program) t 
1 Türkiye Radyodifüzyon Postaları 1 
1 DALGA UZUNLUGU 

1648m. 182Kcs. 120KW. 

- .. < - ları Ziraat Vekaletinaeo gel-
T.A.Q. 19,74m.15195Kcı. 20KW. l 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcı. 20KW • 
12.30 Program 

Ankara bugünlerde, oyna
n siyasi partide Türk un
~unun ehemmiyetini gös
ten kesif bir siyasi faali
t merkezi olmuştur. 
Romanya Dış Bakanı B. 
afenco, son müzakereler 
şlıyalıdan beri ikinci defa 

!arak Türkiye'yi ziyaret edi
ar. Yunanistan'ın Paris el
'İ B. Politis Türk devletile 

Alman şirketi arasındaki 
tilafta hakemlik etmek üze
Türkiye 'ye gitmiştir; fakat 
ndisinin ayrıca mühim bir 
asi vazife almış olduğu . 

~
leniyor. Mısır Dış işleri 
kanı orada beklenmekte
. Nihayet hükumetine son 

t
ziyet hakkında malumat 
rmek üzere memleketine 
hniş olan Von Papen, üç 
~l ittifakın akdi gecikmesi 
~t layısiyle birşeyler kopara
lir miyim diye alelacele 
nkara'ya dönmüştür. 
l Bu seyahatlerin ikisi ltal
~ 'yı pek ziyade düşündür
ektedir: Romanya ve Mısır 
6ınessillerinin seyahatleri. 

Y AZAN: Edlth Bircan miştir. 
1931 • 32 senelerinde, Yu- Okula girmek için azami 
nanistan'la Türkiye'yi banş- 19 yaşında olmak, orta okulu 
tırmak için tavassut ettiği bitirmiş bulunmak lazımdır. 
sıralarda, Ege denizinde He- ı Talebeler parasız, yatılı ka-

1 bu edileceklerdir. gemonyasını tesis etmek ve 
--::::=::--boğazlarda bir takım imti

yazlar elde etmek maksadile Orman 
buna benzer bir proje orra-
ya atmış olduğunu hatırla- Mühendisleri 
dığı için böyle yapmaktadır. İz~ir üçüncü sınıf orman 
O zamanlar Roma-Moskova mühendisi B. Faik Ertürk 

ile iyi geçindiği için kendi Hendek üçüncü sınıf orman 
rehberliği altında bütün Ka- mühendisliğine, Karaman 4 
radenizli devletleri bir arada üncü sınıf mühendis muavi-
toplıyacak bir birliğin teşek- ni B. Hatem Akmer İzmir 
külünü pek iyi bir nazarla dördüncü sınıf orman mü-
görecekti. hendis muavinliğine, Aydın 

Balkanlarda Fransız nüfu- birinci sınıf orman mühen-
ziyle mücadele · etmek için disi B. lbrahim Şimşek Iz-
ondan istifade edecektir. mir birinci sınıf orman mü · 

Faka bu planlardan·~telaşe hendisliğine, lzmir üçüncü 

12.35 Türk müziği pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber-
leri. 
1.3 Türk müziği Karışık 
proğram pi. 
19.00 Program 
19.05 Müzik (melodiler-pi.) 
15.15 Türk müzigi fasıl he
yeti. 
20.00 Memleket saat ayarı , 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Neşeli plaklar R. 
20.20 Türk müziği 
müşterek ve solo teganni 
23 Son ajans haberleri, 
Esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazb:ınd-pl.) 
23.55-24 yarınki program. 

z:-..-:~ :;.....=~~............... Stı-::...~~': ..... :·..-.:.-4;" 

Satılık ev 
düşen Yunanistan ve Türkiye sınıf orman mühendis nam- Damlacık caddesinde 13 
ondan habersız ittifak ettiler zedliğinde çalışan B. Kemal numaralı yeni kargir üç oda 
ve Balkan antantını hazırla- Ergüleç Nlanisa üçüncü sı· mutbah, bahçesi ve altında 

nıf orman mühendisliğine dükkam havi bir bap ev 
dılar. Bu itibarla yeni Kara- naklen tayin edilmişlerdir. acele satılıktır. Talip olanlar ı 
deniz pakta projesinin onu Tayin emirleri vekalete gel- ev içindekilere müracaat ed - ı 
endişeye düşürmüş olmasında miştir. bilir. 

anlaşılmıyacak bir nokta -.----------------------ı 

yoktur. lzmir Defterdarlığından: 
Bununla beraber Bulgaris· Satış D. Muhammen 

tanın böyle bir anlaşmaya No. bedeli 
iltihakı ciddi meseleler ihdas Lira K. 
ettiği gizlenemez. Çünkü 167 
Romanya Dobrucanın bir 150 00 

EBOLU 

Yukanda Giresun'un şirin bir kazası olan Tirebol 
güzel bir görünüş.. Altta muallim Bn. Seher Elevlinin 
boluda açtığı Dikiş ve Bıçkı yurduna devam eden 
kızlar .. 

j Dün Stampa gazetesi Ro
t" '-nya'ya "Ouo Vadis?,, di
İ" ~ soruyordu. Ve bizzat ken
İ" taini teskin için bu gazete
İ" ~tı muharriri B. Gafenco'nun 
e"~\llkara hükumetinden Türk
a" giliz anlaşması etrafında 

11 l. hat istemiye gittiğini söy-

parçasını terk etmekle çok 168 
daha daha vahim olan Tran-

Buca aşağı mahalle belediye caddesinde 31-33 
taj no.lu dükkan ve harap fırın 
Değirmendere nahiyesi Ahmet beyli köyünde 
jandarma karakol binası 100 00 ~ İBataklıklar kurutuluyor 

t., QYordu. Italy.a'nın gayesi bu 
'4laşmayı Balkan paktı ile 

şı ~lif kabul etmez gibi gös
~ ~rip Balkan antanbnı dağıt-

ist k ve Yugoslavya'yı mihver 

8 .. vletlerine bağlamak olduğu 
. aliimdur. 

:ı~ Fakat hakikatte, B. Ga
şı t nco Ankara'daki emekta

,,, Ilı sorguya çekmek ş9,yle 

v~tlırsun memleketinin Italya' -
r tı Balkanlar istikametinde-
n i taarruza mukavemetini 
: brmak için Rumen - Türk 

th \iinasebetlerini sıklaşbrmak
r n başka birşey düşünme-
; 'ktedir. İtalyanların Bal
'anlardaki manevrası şimdi

e" k Balkanların hegemonya
a" tıı cenup Slavlarına verme
fi ~ istihdaf etmektedir. Ha-

silvanya ıqeselesinin meydana 
çıkmasına yol açmış olmak
tan korkar. 

Filhakika revizyonların bü
yük tehlikesi buradadır. Ne
rede başladıkları malumdur, 
fakat nerede biteceklerini 
kimse bileme'T.. 

.Bundan başka, belki Dob
rucadan ziyade Bulgaristan 
Eege denizinde bir mahreç 

istemektedir. Yunan arazi
sini ikiye ayırmadan veya 
daha kötüsü Türkiye ile 
Yunanistanın irtibatını kes-
meden bunu temin etmek 
mümkün değildir. 

Türk - Yunan müşterek 
hududu ise bu devletlerin 
müşterek sahip oldukları 

müdafaa huvvetinin esaslı 
bir unsurudur. 

"La Republque,, 
e~katte ltalya'nın bir aracı 
" ksıtasiyle icra edeceği bir 

5
.. gemonya. =----------,, Şimdi Karadeniz' de sahili B J 
.. lan bütün devletleri karşı- a çova 
.. klı yardım teahhütleriyle AGAMEMNUN 

I• 'ribirine bağhyacak olan 
•dgaristan'ın da dahil ola- Ilıcalarının 

169 Karşıyaka Alaybey yalı cad. lOStaj no. 149 
m. m. arsa 447 00 

170 Kahramanlar bahçeli 1545 no. sokak 17 taj 
no. lu ev ,. 80 00 

171 2ci Karantina Alsancak231n. so.10 taj no.lu ev200 00 
172 Seydiköy Atifbey M. dutlu çıkmazı sokak 7 

tajlı harap mağaza 2tl0 00 
173 Bornova linci yaka sokak 22 taj no.lu 242,75 

m. m. arsa ve harap oda 36 42 
174 Bornova küçük c2mi m. döküm sokak 4 tajlı 
' 25-67 m. m. harap dükkan odası 50 00 
175 2inci karantina veysel 1236 no. lu sokak 16 

tajh ev 100 00 
176 Turan terekki sokak 44 taj no.lu harap ev 80 00 
177 2inci tepecik celalet1147no.lu sokak 9tajlı ev 300 00 
178 1 ,, ,, çeşme-1226 ,, ,, 16 ,, ,, 160 00 
179 1 " ,, Sürmeli-1225 ,, " 42, 44, 46 taj 

no.lu 127,28 m.m. arsa 
180 2inci tepecik zeytinlik sokak45taj no.lu122,40 

m. m. murabbaı arsa 
181 Bornova yeni mahalle türkmen aralığı sokağın-

101 83 

14 69 

da 7 taj no.lu 172,80 m. m. arşa 25 92 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri13/6/939tarihinden itiba

ren 21 gün müddetle açık arttırma usulile müzayedeye konul
muştur. ihalesi 3 -7-939 tarihinde Pazartesi günü saat 14 
de Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin mu
hammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi 
yabrmaları ve yevmi mezkürda Milli Emlak Müdürlüğünde 
toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

2026 
" i\ğı bir Karadeniz paktı 12 Haziran 939 tarihinden 1 

kdi mutasavverdir. · 'b h ~m~. .. ;:1~~.;=-o'a::::el!Rıaıııııı~! 
0 

·. tnll ' ıtı aren mu terem müşteri- ... ~· " a 
" Bulgar revizyonculuğu ltal- me açıldığını tebşir ederim. • S d , .... 
p \11 maksatlarının başlıca İs· Bu şifabahş suyun evsafı ;~ Salih ona 1 g.- g er /!~ -~ 
"' ı.tıat noktası olduğu için cıhanca malüm olduğundan ~ Cilt, Saç ve ~ührevi has- l~ 1 ~ ~ D1 ' / ·~~~ 

1 

.. ~alya buna çok hiddetlen- reklamı zaid gördüm. = tahklar mutehassısı . = a. ::ı-- :;:ıı:; ' \' 1\ 

kanallarını açan s 

En nefis kr 
ler, losyon 
kolonyalar 
çeşitli tuv 
eşyası. 

Tel. 38 

~
"' ~ekte ve kombinezonu mi- Jsmail Karakızlı · ~ 2 nci Beyler sokak No. 81 t~ı ~ 111 

•• i \ ..._ ' ' · ~r;-. 
1 ·L Ik TELEFON 33t5 ~ - =- El cı .. ~sız bulmaktadır. Be i de [ D: 15] ~~~ ~t;;;ınıı::*..a:~~ I Z t! B 

i, 1 TAYYARE Sineması T316'~6°""i Dr. Fahri Işık ~ 2' - ~ [d~ ~ ---•B~ugll!!ü•ndlfl!e•n~iti.,aba·•,e·n~ikll!li•şall!lh•es•er-• 

! 
Bugün 2 Büyük Flim Birden J lzmir Memleket Hastanesi g. ~ ~ ~. ~ g Ku··ıtu··rpark sı·nemasın 

e 1 U k G 1 {SesMuitr Blanches Rontken Mütehassısı • a. ~ ~ 
e • Y USUZ ece er de St. Petersbonrg) Rontken ve elektrik tedaoi• 6:: il 8- z 0 . Türkçe izahath 

G b M 1 J Y 1 p R yapılır ıkinci Beıter So c;;· ..- p;- Z ~ o a y or ey - ean onne - ıerre enoır t No. 29 TELEFON 254 2 !" ,,, ~ ~ ~ Rus Japon muharebe [ Gibi üç namlı artistin temsil ettiği büyük aşk, ihtiras filmi D) s= Z ~ ~ -

~
~ 2- 8 A L A L A Y K A ; -

0 
.... ,-..... 0 .. ·····e···m-.... ·ı;r ..... A ...... l ... ı.- ~ {l)DJ_ ! ~0 ~ Danielle Darrluks - Adulphe Velbroc 

rı :- - -; l/J. ~ Büyük harp, Aşk ve Casusluk Filmi 
t' Rus danslan, Rus musikisi ile süslenmiş facialı bir aşk ':! ::'! ~ ~ • k 

romanı başröllerde: Anna Sten - Henry VVilcoxon 1 Kamçıoi)lu ~ -~ = E! ~ ~ Sevışme Arzusu 
' ilave olarak: metro jurnal ( en yeni dünya haberleri ) Cilt Tenasül hastalıkları ~ ~ !. ;. ~ Marlene Dhr ich _ Garry Cooper 
~ ~ Seanslar: Uykusuz Geceler: 3-6-9.20 Balalakya: 3.40 ve elektirk tedavisi :!! ~ ~ ~ 

3od b • ...... _ Neşe, Aşk ve Şiir Dolu Büyük Komedi ~, 8 de cumartesi ve pazar günleri 1. a aşlar. ~ ızmir - Birinci beyler So ı:ı a ~ Q.. 
• 1 - nana o balkAnl:uc:-· _.">'-"'-c ..._.. __ "'•.._.,,~...,t!..t!.,..-L .... -ı..,_ tU.7Jıı __ _uuc,-,,~L!!!llJ~---1~1jjililllıl-.L- Seanslar: her S!Ün: Rus JaQon muharebesi: 3-6.15-
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Valimizin 
bir emri 

... 

Vali B. Ethem Aykut bü-
tün memurlara aşağıdaki 
tamimi göndermiştir : 

- "insanlar evvela insan 
ve bu arada da hassaten 
Türk olmak itibariyle birbi-
rini sevmeğe, gerek yaş ve 
gerek resmi mevki nokta
sından da küçüklerin büyük
lere ıaygı göstermeğe ve 
büyüklerin de küçüklere 
karşı şefkat beslemiye mec
buriyetleri vardır. Devlet 
karşısında her hangi bir 
mevkie sahip olan her sınıf 
ve derecede memur ve müs
tahdimlerin, kanun bakımın
dan küçüklerin büyüklere 
alelderecat itaat ve nihayet 

insan olmak hesabiyle de say
gı ibraz etmesi pek gerekli 
ve tabii olduğu halde, üni· 
formalı ve üniformasız bazı 
memurlan hareketleri daire 
amirlerine karşı güya kendi 
hesabına mühimsemez gibi 
davranarak bi; saygı eseri 
göstermeğe lüzum gösterme-
dikleri hayret ve esefle gö
rülmüştür. 

Bu hal ne cesaret ve şe
caat ve ne de beğenilen bir 
hal ve vasıf değildir. • 

Bu saygı resmi mertebe 
ıilsilesi noktasından bir kor-
kudan doğmayıp bir lüzum 
ve duygudan tevellüt etme-
si lizımgelen bu lizimenin 
ihmal edilmesi ve kasden 
bu tavnn alınması doğru 
ve makbul sayılama7. 
Bilhassa bir aile demek o
lan memurlann resmi rabı-
taları, şahsi şekilde de sa
mimi ve dostane olmak li
zımdır. Memurların birbirle
rine bu aykırı muamele tar
zı herşeyde ve hare kette 
halkımıza nümune olan ve 
nümune olması iktiza eden 
resmi kimselerin bu nokta
da da .. iyi örnek" teşkil et
mesi gereklidir. 

-..:-

Canavarlık 
Gülizar sokağında oturan 

Haticenin kızı 6 yaşında 
Parihanı ayni mahallede 
oturan Mehmed namında bir 
ıahsın müessifl bir tecavü
züne uğramış ve zavallı kız 
bu tecavilz neticesinde öl
müıttır. 

Zayi 
Kapanan Amerikan enter

nasyonal kollejinden 1932 
senesinde aldığım dokuzuncu 
sınıf tasdiknamemi kaybet-
tim Kültilr direktörlnğünden 
yenisini alacağımdan eskisi
nin hilkmü yoktur. 

Bucada Zambak sokağında 
5 numaralı hanede 

(2157) 
Mustafa oğlu 
Halim Gilncü 

lzmir veteriner 
müdürlüiün

den 
Torbalının Şehitler ve Araçı 

köylerindeki çayırlıklarda bu
lanan otlar son yağan yağ
murlar dolayısiyle ç.llr6müş
tlr. 

1 ürk, lngiliz anlaşması sulh 
kuvvetli bir temel • 

ıcın , 
• 

İtalyan • • 
ıçın bunu güçtür anlamak biraz gazeteleri 

·~------------------------------~--~·-----
Roma, 20 (Radyo) - ltalyan gazeteleri bazı Fransız ga

zetelerinden seçip seçip naklettikleri fıkralarla Hatayın Tür
kiyeye ilhakının Fransa için bir kayıp olduğunu yazıyorlar. 
Bahusus ki İskenderunu aldıktan sonra Türkiyenin yarın 
sulhu da istemiyeceği malum değilmiş. 

"Aksiyon Fransez,, gazetesinden naklen, İskenderunun 
şarki Akdenizin en mühim bir noktası olduğunu yazıyorlar. 
Fransanın buna lngilterenin tazyikile katlandığını iddia edi-

yorlar. Diğer taraftan B. Gafenkonun Atinadaki beyanatı 

sebebile Balkan Antantına hücum ederek Bulgaristanı kış
kırtıyorlar. Bütün bu neşriyat Balkan Antantının, Türk-ln-
giliz, Türk-Fransız anlaşmalarının sulh için ne kuvvetli te
meller olduğunu ve ne yaman tehlikeleri önlediğini göster
mektedir. Fakat Italyan gazeteleri için bunu anlamak biraz 
güçtür. --------• İTALYA ARNAVUTLUKTAKİ KUVVETİNİ ÇOGALTTI 

Bu hal Türkiyeyi Balkanlarda yeni ve mühim müdafaa 
tedbirleri almaktan kat'iyyen menetmemektedir 

Paris, 20 (Radyo) - ltalya genel kurmay başkanı Mare
şal Badoğliyo, tayyare ile Tirana gelmiştir. Bugün Tiran 
garnizonunda 10 bin asker, 5000 subay, 150 top, 300 tank 
vardır. 

Tirandan Parise gelen haberlere göre Arnavutluktaki 
ltalyan kuvvetleri, bir ay evvel 80 bin iken bugün 120.000-
e çıkmıştır. Bu mikdar, mahalli asayiş için icabeden mik
dardan çok yüksektir. Öyle anlaşılıyor ki, ltalyanlar bu 
orduyu Arnavutlukta tutmakta ltalya kurmayının yıldırım 
sür'atiyle Balkanlarda icabında bir müdahaleyi de düşünü
yorlar. Bu kadar fazla askerle Yugoslavya üzerinde bir 

tazyik yapmak da mevzuu bahis olamaz. Bu külliyetli kuv
vet meselesi üzerinde Atinada Yunan Başvekili General 
Metaksas ve Romanya Hariciye nazırı B. Gafenko arasında 
mevzuu bahis edilmiştir. 

Tahminlere göre Aroavudluktaki Italyan kuvvetlerinin 
artırılması, lngiltere - Türkiye arasında çok yakında imza 
edilecek daimi ve kat'i anlaşmada Balkan hükumetlerinden 
garanti edileceklerin isimlerinin tasrih edilmemesine matuf
dur. Bu maksadla teşebbüse kalkıştıkları zannediliyor. Ma
amafih bu hal, Türkiyeyi Balkanlarda yeni ve mühim mü
dafaa tedbirleri almaktan kat'iyyen menetmemektedir. 

AYDINDA DUN iKi [€Radyo ve Tel2raf Hulasaları . 
KIŞi ASiLDi 

Aydın, 20 (A.A) - Muğlanın Katrancı köyünden bir 
köylüyü parasına tamaen öldürmekten suçlu Çinenin Kaba
taş köyünden Ali Afşin ile kendi kansını taammüden öl
dürmekten suçlu Çinenin Alihan köyünden Hasan Çay 
hakkında verilen idam kararları bu gece mahkumların 
Aydında asılmaları suretiyle infaz edilmiştir. 

-----------~-----------
In2iltere Kralı yarın Londrada 

Londra, 21 (Radyo) - lngiltere Kralı ve Kraliçesi yarın 
Londraya dönmüş bulunacaklardır. Kral ve Kraliçeyi istik
bal için muazzam bir program da hazırlanmıştır. 

--------------~rr:-.~-;--------------~ 

Yeni 500 ve 1 

1000 liralıklar' 
--=-

Yeni 500 ve 1000 liralık
lanmız tedavüle çıkanlmıştır. 
Eski 500 ve 1000 liralık ka
ğıt kağıt paralar 3 sene da
ha tedavülde kalacak, ayrıca 
7 sene de Cumhuriyet Mer
kez bankası veznelerinde 
tebdil olunacaktır. 

-::::::::--

Ankarada bir 
talebe balkon
dan düştü 

Ankara, 18 (Hususi) 
Hukuk Fakültesi ikinci sınıf 
talebesinden Tokadlı Yaşar 
Yazıcıoğlu ikamet etmekte 
olduğu Evkaf apartmanının 

üst katında balkonda cad
deyi seyrederken gözü ka-
rararak yere düşmüştür. Ya
tar derhal ölmüştür. 

-.i:!flltıif.™--

Dahiliye Vekili 
Ankara ya 

döndü 

Tiençindeki 
vaziyet 

- Baştarafı 1 ncide -
birer hareket diye taysif 
edilmektedir. 

Vaşington 20 (A.A) -
Hariciye nazırı Hul matbu-
ata beyanatta bulunarak A
merikanın Tiyençin hadise-
leriyle doğrudan doğruya 
alakadar bulunduğunu söy-
lemiştir. Nazır Caldvellin 
hariciye nezaretinin tasvibi 
ile lngiltere ile Japonya a
rasında mücrimlerin iadesi 
meselesinden çıkan hadise
de ablokanın tatbikinden 
evvel tavassutta bulunmağı 
teklif ettiğini ilave etmiştir. 

Hongkong, 20 ( A.A. ) -
Şanghaydan bildirildiğine 
göre Anihvey vilayetinin şi
malinde Pasien de iki Ame
rikan fabrikası Japonlar ta
rafından yağma edilmiştir. 

Hongkong, 20 ( A.A.) -
Alınan bazı haberlere göre 
lngilterenin Çin büyük elçisi 
Sir Clark son gilnlerde te
lefonla bazı tehditler almış 
ve ve lngiltere Japonyaya 
karşı hattı hareketini değiş
tirmediği takdirde ölümle 
tehdit olunmuştur. 

Terzi kalfası 

§ Japon-Çin harbının başlangıcından şimdiye kadar Ja
ponların telefatı bir milyon insandır. 

§ C. H. P. Meclis Grubunda Hariciye Vekilimiz Şükrü 
Saracoğlu dünya siyaseti üzerinde izahatta bulunmuş ve 
Romanya ve Mısır gibi iki dost devlet ve millet Hariciye 
Nazırlarının memleketimizi ziyaretinden duyduğumuz mem
nuniyeti tebarüz ettirmiştir. 

§ Fransa Başvekili Daladye Fas sultanını kabul etmiştir. 
§ lngiltere, Akdeniz, Hindistan ve Uzakşarka yeni kıt'a

ların sevkine Temmuz ayı içinde başlıyacaktır. 
§ 938 Senesinde Amerikada iki buçuk milyon, lngiltere

de 445 bin, Almanyada 436 bin otomobil yapılmıştır. 
§ Devlet Demiryolları idaresi Amerika ve Avrupada ol

duğu gibi yoJcu nakliyatında motörlü trenler kullanmağa 
karar vermiştir. Şimdilik bu trenler Istanbulla Ankara ara
sında işliyeceklir. 

§ Almanyada deniz yolları hesabına inşa edilen Pirhan 
vapuru Temmuz iptidalarında lstanbula gelecektir. 

§ Macaristanda kuduz bir ineğin sütünden 90kişi kuduz 
hastalığına tutulmuştur. 

§ Londra (Radyo) - Vaşington dan alınan son haberlere 
göre Amerikan matbuatı ve umumi efkari güo 'geçtikçe 
Japonyanın aleyhine dönmektedir. Nevyorkta çıkan büyük 
gazeteler Tokyoya Tiyençinde yapılan zulümlerin hesapsız 
ve sorgusuz kalmıyacağını anlatmak lazımdır, mealinde 
neşriyat yapmaktadırlar. 

§ Paris (Radyo) - Çinin Amerika sefiri matbuatına 
yaptığı beyanatında ezcümle demiştir ki: "Japonue öteden 
berı yaptıktan işler, söyledikleri büyük sözler birer blöften 
başka birşey değildir. Her geçen gün bu iddiamızı tekid 
ve tasdik etmektedir. 

§ Paris, (Radyo) - Fas ajansı yaptığı bir tebliğte Mos
kovanın lngiltere ile anlaşmak için Uzakşarktaki Rus cep
helerinde de kat'i garantiler istediğine dair Berlin mena· 
biinden çıkarılan haberlerin asılsız ve yalan olduğunu bil
dirmektedir. 

~=~--

Bir eczacı 
Kalp durmasından öldU 

Manisa, 20 (Hususi) -De
liler hastanesi eczacısı B. 
Ahmet, bugün hastanede 
ilaç yaparken sektei kalpten 
ölmüştür. 

--~ 

Amerika filosu 
Tiyençinde 

Yanırın 
Dün öğledan sonra Ser

vilimescid mahallesinde Tül'-
be sokağında Kesekağıdçı 
B. Hüsnüye aid 10 numara-
lı iki katlı, ahşap evde yan· 
gın çıkmışsa da yetişen it
faiye tarafından derhal sön
dürülmüştür. Yangın evin 
mutbak kısmında bulunan 
kola ısıtmağa mahsus gaz 

20-6-39 tarihinnde balya Ankara (Hususi) - Yalo-
aranıyor 

Terzi kalfası ve işçilerine 
ihtiyaç. vardır. 

Londra, 20 ( Radyo ) -
Amerikanın Asya filosu ku
mandanı amiral Dormer bu 
gün Tiyençine vasıl olmuş

tur. 

ocağından çıkmış, civardaki 
evlerin ahşap olması büyük 

yapma ve nakil etme ihale- vada bulunan Dahiliye Ve-
ıinden vaz geçildiği ilin kili F aikl Ôztrak şehrimize 
olunur. (2164) gelmiştiştir. 

Kemeraltı birinci Beyler 
sokak: Asım terzihanesi 

bir tehlike teşkil etmiştir. 
Zarar cüzidir. Ev sigorta· 
sızdır. 

Keçeciler Keten çarşı11n• 
da Sıvaslı Sait oğlu Abdal· 
lah ve Mehmet oğlu Ahmet 
lzmirli dilsiz Halil oğlu Ham· 
di Gündoğarken'in 17-6-939 
günü odasında bulunan ye
di lira kıymetindeki Kodak 
fotoğraf makinesini çaldık· 
lan iddia edilmiş ve suçlular 
yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

Tabanca ta,ımak 
Çorakkapı Basmahanede 

lzmirli Ali oğlu celep Htıse· 
yin Dayko'nun üzerinde bir 
toplu beş ateşli tabanca bu-
lunarak alınmıştır. • 
Hakaret 
lkiçeşmelik Çivicihamam 

sokağında Uşaklı Nuri kızı 
35 yaşında Dudu Astarcı ile 
Behçet kızı 28 yaşında Hi
dayet ve hidayetin kızı 14 
yaşında Sabahat Rüzgir 
Uşaklı Rafiye Bitik ile Kad· 
ri oğlu 337 Do. lu Vahit 
Çağlıyana hakaret ettikle
rinden yakalanmışlar4ır. 

Stratejik 
Adalar •• 

Guam'dan başlıyarak, Ça
nakkale boğazı üzerinden 
Aaland adalarına ve oradan 
da ti şimal denizine kadar 
yapılmakta olan değiıiklik
lerin hepsi, ilk stratejik yer 
alma için yapılan milcadele
nin henüz bir kısmıdır. 

Botni körfezi öniinde bu
lunan birkaç yilz ada, sırf 
stratejik durumlan dolayı· 
siyle birçok defalar siyasi 
bir rol oynamı~tır. 

Çarlık Rusyasının bu ada
ları hakimiyeti altında bulun· 
durmaktaki gayesi, gerek 
lsveç'e gerek 1890 tarihine 
kadar nispeten milli bir is
tiklale sahip olan Finlindi
ya'ya karşı üstün bir durum 
temin etmekten ibaretti. 

Fakat, Kırım harbında, 
Rusya, Karadeniz donanma• 
sını kaybettikten sonra, Bal· 
tık denizindeki deniz kud
reti de zaifa uğradı. 1830 
da, Aaland adalarının en bG-1 
yüklerinden birinde Bomar
sund istihkamı ise, 16 Ağus
tos 1854 tarihinde lngiliz • 
Fransız donanması tarafından 
zapt ve tamamiyle tahrip 
edildi. 

Bu münasebeetle şunu da 
kaydedelim ki, 1870 de bir 
aralık peyda olan ve Sedon , 
dan soura hemen çekilip 
giden bir zırh filosundan 
sarfınazar edilecek olursa, 
Fransız donanması kendini 
bir daha Baltık denizinde 
gösteremedi. 

Fiolandiyanın ve bu ada
ların eski sahibi olan lsveç, 
30 Mart 1856lda yapılan 
Paris muahedesinde, Rusla
rın bu adalan tekrar tahkim 
etmeleri hususunde bir6kqıt 
koydurmağa muvaffak oldu. 

Doyce Algemayne 
Saytung 

--~.:::

Sinema ve kahveler 
hakkında 

Belediye endimeninin ver
diği karar mucibince bade· 
ma sinemalar 12 ye ve kah· 
ve gazinolar bire kadar açık 
kalacaktır. 

Zengin Olmak 
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