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JAPONYANIN İKİNCİ NOTASI DA REDDEDİLDİ ,.. ...................................... . 
ve Acık ------1 ar kendi yaptıklarına 

ksalar çok iyi ederler ••• 
zı ltalyan gazeteleri gene eski makamı tutturdular ; 
. nesi, dünkü gazetemizin radyo haberlerinde görüldüğü 
ıle şu mütaleada bulunuyor : 
ransa lskenderunu Türkiyeye bıraktı. Fakat Türkiye 
bi de istiyor. Cezire petrollarının işletilmesi için imti
r talep ediyor, Suriye bu suretle küçükleri büyüklere 
etmekten çekinmiyen demokratik devletler arasında 
übadele akçesi halini almıştır.,, 

'"rülüyorya ... Mümkün olsa dünyayı bir lokmada yutmak 
nler bir türlü bizim şu Hatay meselesini hazmedemedi
'tti .. Ne -dersin Allah insaf versin .. Halbuki bu adam· 
ek ali bitiyorlarki daha çok yakın bir mazide bir 
etimiz olan ve orada pek çok Türk vatandaşları bulu-
Halebde, biz arzu etseydik, şimdiye kadar pek kolayca 
•akiler yapabilirdik. Oradan anavatana pek çok davet 
rinin de gelmiş olduğunu ve bizim muahedeler, verdi-

imzalar haricinde her fırsattan istifade t tmeğe kal
dığımızı yine onlar pek ali bilirler. 

e bunun içindir ki ltalyan gazetecileri kendi hükumet· 
İn yaptıklarına bakarak başkalarının yaptıkları ve ya
kları ile uğraşmasalar, daha makul ve makbul bir 
kette bulunmuş olurlar. 

SIRRI SANLI 

öRK-:-FiiANSiz··-" 
DOSTLUCİU 

riı Büyük Elçimiz B. 
Suad Davas 

bels'in nut
nda noksan'~ 

• 

an cümleler ----rlin, 22 (Radyo) - Mü· 
dJer, B. Göbels tarafın

dün söylenen nutuk 
inden şu cümlenin ajans 
azetelerde noksan çık-
ı haber veriyorlar : 
iz, bir tek gaye biliyo-

: Vaktiyle tarihte bize 
olmuş olan herşeyi ye
b ele geçirmek.,, 

ittifak muahedesi bq 
gUn öljlenden sonra 

imzalanacak. 

Paris, 22 (Radyo)-Tiirk 
Fransız anlaşması, yarın öğ
leden sonra saat 18 de bu· 
rada hariciye nazırı Jorj 
Bone ile Türkiye büyük el-
çisi Suat Davas arasında ve 
Ankarada Türkiye Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoglu ile 
Fransız büyük elçisi Masigli 
arasında merasimle imzala
nacaktır.~ 

iki devlet arasında akdo
lunan bu muahede ile Tür-
kiye Cümhuriyeti Suriyenin 
tamamiyeti mülkiyesini tanı
maktadır. 

TERGiiLTsTERAGLA ...... •= • * e:ıa:z~::a"1iil.3S:aszr.:ae:o;e; ~~ 

ırsızlık San'atında Esbabı 
Muiıaffefe 

ıilterede 108 sabıkası bulunan 19 yaşlarında Liverpollu 
6ı!sız, ·~~ işlediği bir suçtan dolayı 18 ay ağır hapse 

um edılınce • 
Bay bikim, cezamı verirken, bu işteki meharet ve 

bemi de nazarı itibare almalı, ve bunu esbabı muhaf
en addedmeliydiniz.,, demiştir. 
~i sabıkalarını ileri sürerek hafifletici sebebler diye 

bu sabıkalı hırsızın aklına, sen ey okuyucu : 

TER UL iSTER AÖLA · 

Mısır Hariciye Veziri Emir Abdullah 
-:m:m--

Suriye krall mı oluyor? 

İstanbuldan sonra Sofya, Bükreş 
ziyaret edecek Atinayı 

ve 
Şam, ( Hususi ) - Suriye 

resmi mahfellerinden öğre
nildiğine göre burada yakın
da Suriye, Irak, Mısır ve Fi
listin A.rap fırkalannın lider
lerinden müteşekkil bir ko
misyon toplanacaktır. Bu ko· 
misyon Emir Abdullahın Su
riye tahtına çağınlması me
selesini de tekik edecektir. 

Abdülfettah Yahya Paşa ve Saraçoğlunun Yalovada 

çekilmiş resimleri 

lstanbul, 23 ( Hususi ) -
Dün öğleden sonra sayın 

Mısır Hariciye vekili Abdül
fettah Yahya paşa şehrin 
şayanı temaşa yerlerini, mü
zeleri, abideleri gezmiştir. 

Muhterem misafirimiz An
kar.tdaki ziyaretlerine ait 
intibaları çok mükemmel 
olduğunu, Türkiye - Mısır 

arasında dostluk ve kardeş
lik duygularının her tahmi
niıı üstünde kuvvetli oldu
ğunu söylemiştir. 

Paris, 22 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor : 

Türkiye ile Mısır arasında 
akdolunacak ittifak paktınırı, 
Türk - Ingiliz ittifakının ay
ni olacağı söyleniyor. iki 
devlet siyasi müşavirleri, 
paktın metnini Ankarada 
tetkike başlamışlardır. 

Paris, 22 (Radyo) - Mısır 

hariciye nazırı Abdülfettah 
Yahya paşa, lstanbuldan 
sonra Bulgar, Romen ve Elen 
payitahtlarını ziyaret edecek, 
Romanya ve Yunanistanla 
anlaşmalar için temaslarda 
bulunacaktır. 

Emir Abdullah 

________________ ..,... ________ iiiiiiiiiiıiiiiiiii----------..-m;i;;;;;o~---~-----------
I N Gl L l Z - RUS VE FRANSIZ GÖRÜŞMELERi 
Molotof ceva hını 

Moskova müzakereleri 
Paris, 22 (A.A) - Havas 

ajansı, Moskovadan istihbar 
ediyor: 

Dün saat 17 de B. Molo
tof ile B. Potemkin, iki sa

at kadar B. Seeds, B. Strang 
ve B. Maggiar ile a-örüşmüş
lerdir. 

Yugoslavya 
Büyük el~isi. 

Moskovanın iyi malumat 
almakta olan mahafiline na
zaran Balhk meselesi hariç 
olmak üzere B. Çemberlayn1 

ın Avam kamarasında geçen
lerde ırad etmiş olduğu bir 
nutukta telmih etmiş bulun

duğu müşkilat, mütekabil 
yardım işinde karşılıklı te
ahhütlerin ne olacağını tarif 
edecek olan formüle müte
alliktir. Bu münasebetle si
yasi müşahidler, bilhassa şu 
noktayı kaydetmektedirler. 

' ~ 

Moskova, 21 (A.A) -
Molotofla lngiliz ve Fransız 
büyük elçileri ve Villiam 
Strang arasında bugün ya-
pılan görüşme iki saat sür
müştür. Görüşmeden sonral 
hiçbir beyanat verilmemiş 

olmakla beraber lngilterel 
büyük elçisinin Baltık dev
letleri hakkında yeni bir 
Fransız-Ingiliz formillnnü 
verdiği tahmin edilmekte
dir. Molotofun bu görüşme

ler neticesini şimdi siyasi 

Yeni Yugoslavya büyük 
elçisi B. Şumenkoviç 

Ankara, 23 ( Hususi ) -
Yeni Yugoslavyanın Ankara 
büyük elçisi Dr. Uya Şumen
koviç yeni vazifesine başla-
mııtır. 

----
CC@ 

izmirin ikinci cennetinde •• 
Geçenlerde Türkkuşunun ka~raman . ve f~dakir çocu~- ' 

larına yeniden ihya ve imar edılen Şehır gazınosunda verı• 
len ziyafetten bahsede~k~n . bu şiri~ ve ~At.if bahçe için 
lzmirin Fuardan sonra ıkıncı cennetı demıştık. 

Bunu aklında tutan bir arhadaşımız dlln akşam o mlll
tesna ve havadar bahçeye gitmiş ve orada bir soğu~ bira 
içtikten sonra bugün bize şu sözleri söyledi: "Hakıkaten 
Izmir körfezinin ciğerleri yıkayan temiz ve cana can ka~ 
0 ga}inoda iki saat kaldıktan sonra o yerin bmare 
ikinci bir cennet kazandırdığını ben de orada bulunan 
insanlar da tasdik ettiler. 

Belediye reisimizin pek bedii bir zek ve san'at !le yap
tırdığı bu yeni cennet ile lzmir belediyesi ve halkı ilelebed 
iftihar edebilir. Gazetenizin hem derd ve şikiyetleri .ve 
hem de yerinde olan medh ve sıtayeşleri yazmaktan çekm· 
mediğini bildiğim için bir ardaşınızın da bu "Izmirin yeni 
cenneti,, hakkındaki takdirkirlığını kaydedecenizi tlmid 
ediyorum. 

Halkın esi Hakkın Sesidir --
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GUNU IBir Türk neferinin mertlikı~ Pek sayı; bir :icuyucumuz 

k h 1 v h k ~ da mektub~nda mesane taş-Ve a raman ıgı a - i ıarından şikayet ederek: 
56 

ktndaki hatıraları ! ft~ - Benim halim nereye 
il~ varacak? 

~~ D Nakleden : GÖNÜL EMRE 4!P 

Bu notlar AtatUrk'Un Savaronadakl hayatını ve hastahAını yakından 
takip eden bir zatın mUşahedelerlne lstlnad ettlrllmı,ur. 

Biz, 
bir 

böyle 
millete 

silah 

-s- Diye soruyor. Halinin nereye 
varacağını söylemeden önce, 

•• k k d ) J bu sayın zatı tebrik edece-YU se yara 1 ış 1 ğim... Bir taraftan ızbrap 
nasıl olmuştu da, duyan bir zatı bundan do

layı tebrik etmek belki garip 
çekiyorduk görünür amma, mesane taş-

~_.... larından gelen ızhrap, her 
-----~=-=-·- hangi bir sebepten gelen 

Gerçe en nefis konserve- yaş göğsüme süzülerek bü- karın ağrısı gibi ıztırap de-
lerini, en mugaddi janbonla- tün bir mazinin ifadesi olur... ğildir. Bu ıztırap büyük 
rını yuvarlarken onlar tacı d ı kt"kl · t ~ Ve öyle sanıyorum ki, has- a am arın çe ı erı ız ırap-
kesilmiş peksimeti kemirerek t 
kahranca mukavemet ve sas bir kalb taşıyan her in- ır. 

b k Mesane ta.şiarı çocuklukta 
mukabele ediyorlardı. Ben san oğlu unu o uduktan . I 

o ursa, fena alamettir, sefa-
bu baleti ruhiyenin asabım- sonra içinde Türk asalet ve let hastabğı sayılır. Fakat 
da uyandırdığı rahatlıkla merdliğinin engin sesini du- olgun yaşta meydana çıkınca, 
yaralarımın daha az sızladık- yacaktır.... hem fikir cihetinden, hem de 
larını hissediyordum. Karanlık çökmek üzere içtimai seviye bakımından 

Türk neferi, bana üst üs- bulunduğu için, yoldan gelip kibarlık alameti demektir .. 
te yaptığı işaretlerle gide- geçen yoktu. Sıhhiye naferi- Mesane taşları her vakit 
ceğimiz yere yaklaşdığımızı nin bütün gayreti boşa gidi- fikir adamlarının en meşhur 
anlatmak istiyordu. Arkadan hastalığı diye tanınmıştır. 
gelen arabaların gıcırtılarını yordu. Araba:_, çamura öyle İlkin filozoflar arasında 
duyuyordum. bir saplanmışb ki, kımılda-

m sane taşlarından ıztırap 
Bulut Yıg"' ınlarının arasın· mağa hiç de niyetli görün- k l . 1 L çe en erı saya ım: üter'in 

dan go"rünen güneş, soluk miyordu. Sanki yollarda b d d 1 h un an o ayı aogi gün 
çehresiyle akşamın gelmek• günlerdir ç ktiği yorgunluğu kendine ameliyat •yapıldığı 
üzere bulunduğunu gösteri- dinlendirecek rahat ve yu- bile kitaplara geçmiştir; 27 
yordu. muşak bir yatak bulmuştu. Şubat 1537 ... 

Birbirini takibeden uzun Sıhhiyeci, manasını bilme- Oundan biraz önce Erasm 
sarsıntılar oldu. Bir yokuşu diğim halde tahmin edebil- filozof ta mesane taşlarından 
indiğimizi anladım. Arhk diğim kızgın sözler söyliyor, acı acı şikayet etmişti. Da-
şehre giriyorduk ... Gözümde ne yapacağını benden soru- ha sonra Frank1en, Volter 
bir hastanenin yumuşak ve yormuş gibi yüzüme bakı- ve daha bir çokları. J. J. 
rahat karyolası canlandı. yordu. R d ı usso R mesane taş arının 

Üzerinde yattığım velense 

[Devamı var J 

vücudüme batıyor gibi geldi Ben de kendisine yardım ıztırabını çekmiş filozoflar-
edememekten mütevellit bir dan biridir. bana ... 
azab içinde boynumu bük-

-1-

sebebiyle 
eren değişiklik hergün bi 

Büyük ATA nı Sirüs hastalığı 
mizaçlarında başgö 
az daha artan u i bir zaafa yol açmıştı 

vasıtası noksansız yerleştiril" 
miş olan yat, 1931 yılı Şu

batının 28 nci günü denize 
indirilmiş ve ilk seyahati A 
las ve Büyük Okyanusu do
laşmak suretiyle Panama 
kanalından geçerek Şimali A

merikaya, Nevyorka gitmek s 
retiyle on bir bin millik bir 
rota üzerinden seyrederek 
yapmışbr. . 

Yatın Amerikaya gelişi 
göz kamaştıran ihtişamı her· 
kesin alakasını ceJbetmiş, 
bütün Amerikalı zenginler 
bu deniz harikasını seyret· 
meğe hazırlanmışlardı; 

Fakat, yatın Nevyork li· 
manına gelişi sırasında or· 
taya bir mesele çıktı. Hariç 
memleket tezgahlarında ya· 
pılan bu lüks geminin he.• 
men inşa masrafı kadar tu· 
tan gümrilk ve kayıt resmi 
yat sahibinin istiksar ettiği 
bir rakama vardığından ge· 
minin Nevyork limanına ka· 
yıt ve tescili işi geri kalmış, 
yat geldiği rota üzerinden 
geri dönerek Macellan bo· 
ğazından geçmiş, ve Ham· 
burga avdet etmiştir. 

Arabamız birdenbire ça
mura saplandı. İlerlemeğe müş duruyordum. içimden : 

"eyvah sokakta kaldık!,, di

yordum. Uzun zahmetlerden 
sonra şebirin kenarına ka
dar gelmek ve orada çamu
ra saplanıp kalmak ne bü
yük bedbahtsızlıktı. 

Türk dostlu
ğunun kıymet 
ve ehemmiyeti 

Ebedi Şefi kaybettikten sonra ... 

1931 senesinden 936 yılına 
kadar beş sene Hamburgda 
demir üzerinde kalan yat, 
sahibinin arzusiyle bu,.tarihte 
satıliğa çıkarılmış 937 yıhnın 
şubatında yahn piyasaya 
çıkarılmasını haber alan 
Berlin elçimiz Hamdi o sıra· 
da Riyaseticumhur için An· 

imkin kalmamıştı. Arabayı 
çamurdan çıkarmağa çalışan 
sıhhiyeci neferin, gayretlerini 
gördükçe üzülüyordum. 

Kendisine yardım edeme
diğim için derin bir eza 
duyuyordum. Çünkü ufak 
bir hareket, hayatıma mal 
olabileceğini doktorun vakti-
le yaptığı ihtardan biliyor
dum. 

Şimdi size hiç bir zaman 
unutamıyacağım bir manza
rayı anlatacağım. Bu hatıra 

gözümün önüne geldikçe, 
yanaklarımı ıslatan iki damla 

Hani biraz yürüyebilsem, 
mesele kalmıyacaktı ... Fakat 
ne mümkün .. , 

iyi kalpli Türk neferi, ara
bayı çamurdan çıkarmanın 

imkansız olduğunu anlayınca 

geldi, koluma girerek beni 
yürütmek istedi. 

[ Devamı var ] 

Tütün takas- rtJ Mekteu 
larında 
Değişlik •• 

Mısırla aramızdaki tütan 
takularında değişlik yapıl-
mışh"r. · 

Bu memlekete olan ticari 
mübadelelerimizin tütün hak
kında şim.diye kadar kabul 
edilen yüzde elli takas Iz
mir, Bafra ve Samsuna teş
mil edilmiş, diğer mıntaka

larda ise bu miktar yüzde 
80 olarak kabul edilmiştir. 

Elhamra 

Kitaplarını 
Çocuk Esirgeme Ku

rumuna veriniz ! 
Y ekdiğerine yardım insan

lığın vicdani en büyük zev
kidir. Buna küçükten alışa

lım. Okuduğunuz kitapları

nızı Çocuk Esirgeme Kuru
muna verirseniz yılda kitap 
alamıyacak mektepli arka
daşlarınıza yardım etmiş 
olursunuz. 

Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Fransızca. sözlü iki büyük film birden 

&1 1- VERTHER 
Dünya edebiyatının en şöhretli üstadlarından Dahi 

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

JEAN GALLAND 

2- BÜYÜ ·K CAZ 
BaşroUerde: TYRONE POVVER - ALiDE FAY -
DON AMECHE. Sernslar - Büyük Caz: 3-7 de ve 

Vertber. 5-9 da batlar. Fiatlar: 20 - 25 • 40 kuruştur. 
- n F' #CCS mr z rrrr=z ; SEZ m 7 

1 Beyr:t~::~rmenice 
"Zortonk,, diyorki: 

11Türkiyenin son zaman
larda pek itibarda olup bü-
tün dünyanın onunla meşgul 
ve onun dostluğunu kazan-
mak peşinde olduğunu kayd 
ve lngiltere devlet adamla
rının Londra radyosunda ge· 
çen haftaki yirmi dakikalık 

· konuşmasını Türkiyeye has
retmeyi muvafık bulmuş ol-
duklarına işaret ettikten son· 
ra bu konuşmadan muhtelif 

938 sonteşrinin 10 uncu 
günü ebediyete göçen Bü
yük Atanın hastalıkla geçen 
son bir yılına ait gazete sü
tunlarından kitap sayfaları
na, broşürlerden albümlere 
kadar birçok yazılarla bol 
tafsilat verilmişti. Fakat bü
tün bu yazılar Atatürk' ün 
ziyaından bir kaç ay evvel 
geçirdiği iki kriz arasındaki 
ufacık bir kısma aid bulu
nuyordu. Büyük Atanın tam 
bir yıl süren hastalık devre
sinde, değil yalnız bir iki 
ayın, her glinün batta her 
saatin başka bir hususiyeti 
mevcuttu. Bilhassa Ebedi 
Şefin çok sevdiği Savarona 
yatında hastalığının ilk mey
dana çıkışını müteakip g~
çirdiği 56 günlük istirahat 

kısımları aynen nakil ve 
ve yatak devresi başlı başı

dercederek lngıltere hükfı· 
na mütalea edilecek ve Türk 

metinin Türkiyeyi bütün dün-
Cümhuriyetinin yüce kuru-

yaya iyi tanıtmak için her cusunun hususi tarihinde 
vasıta ile propagandaya gi- mühim notları ihtiva edecek 
rişmiş olduğunu izah etmek· bir safhanın ta kendisidir. 
tc! ve Türkiyenin bugünkü Atatilrk'ün maiyeti erka-
beynelmilel mevki ve ehem· oiyle birlikte Savarona ya-
miyetini izah ve bu ittifakın tında geçirdiği bu devreyi 
lngiltere ve sulh cekhesi için 0 zaman onun yanında bulu-
bir muvaffakiyet olduğunu nan ve müdavi hekimler hc-
tebarüz ettirmektedir.,, yetinin aldığı sıhhi tedbirler ........... .,.. ~.--~~ 

Y • ~. 3 üncü ŞAHESER FLlMLER HAF-
enı nın TAsı 
~mmmmm~::::ımm 

Türkçe - Yeni Kopya .1 
~~"E::!::::' llö:.•.::::ın:::.tSı::.t::l~~~ 

A YNAROZ KADISI 
Her ikisi de lzmlrde ilk defa 

CAN.LER hLİ D ~ ESİR 
GÜRLEYEN KURSUN 

de 
Türkçe En Yeni okx Jurnal 

Cumartesi, Pazar 10 - 12 • 4. • 8. 
Sair günler 12. - 4. • 8. de 

- ......................... &.;iı1Ba:t2 ............ ... 

[t 

~ 

neticesi yattan saraya kadar 
tesbit etmeğe muvaffak olan 
salahiyettar zevatın anlatış
larından hülasa edilmiştir. 
Savarona nasıl salln 

ahnd• ? 
Bugün dünyanın birinci karada mütehassislar tarah 

sınıf denizci devletlrrinde dan projel~ri hazırlanan bir 
bile eşine tesadüf etmek yatın Krup:tezgihlarına si 
imkanı olmıyan ve yaphrıl- riş verilmek üzere olduğunu 
ması milyonlara bağlı bulu- bildiğinden keyfiyeti Anka• 
nan Savarona'nın satın alı- raya bildirmiş, Savaronanıa 
nışı beynelmilel bir hadise cihanşumul kıymeti de An· 
şeklini almak istidadını gös- rada bilindiğinden derhal 
teren bir vak'a olmuştur. yata hükumetimiz namına 

Savarona, Amerika mil- talip olması Berlin sefardine 
yarderlerinden deniz seya- emredilmişti. 
hatlerine ve antika eserlere Bu arada bazı Alman ser• 
çok meraklı yaşlı bir kadı- mayedar ve firmaları yata 
nın tam 5 milyon altın do- kendilerinin müşteri sıfatiyle 
lara yaptırdığı dünyanın en daha evvel talip olduklarını 
mükellef yatıdır. ileri sürerek satış muamele-

Yat, Amerika donanması- sine mani olmuşlar veya ih-
nın armatörü ve beynelmilel tiyati haciz de vazettirmit" 
şöhreti haiz inşaiye mühen· lerdir. Yata haciz konuldujf 
disi Villiam Francis Jibs ta- (Devamı var) 
rafından hazırlanan bir proje Köy muhtarlarları 
üzerine Blomen Foss fabrika- Köy sandıklarından sarfo-
larının dokuz tezgahının tam lunacak paraların senetsiJ 
bir sene geceli gündüzlü ça- sarfedilmemesi ehemmiyetle 
hşmasıyle meydana getiril- bildirilmekte ve aksi suretle 
miştir. Mazotla müteharrik hareket edecekler hakkında 
bulunan ve içerisinde mo- kanuni takibata tevessül edi"" 
dern teknik ve konforun her lecektir. 

YY ARE Sineması T316!6..-ı T 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- Asri Evliler (S'ange du Foyer) 
Parisin eğlenceli yüzme havuzlarında geçen dans, spor, 
moda ve kahkahalar filmi (Lucıen BarouxsBetty Stockfel 

2 B k• D 1 k 1 Gary Cooper ve - a lr e ı an lj ean Arthur 
Tarafından temsil edilen insanlığa yakışan civanmertlik 
romanı ( Metro jurnal en yeni diinya haberleri ) 
Seanslar: Asri evliler: 3.30-6.30 velO • B. delikanlı: 4,4S 
ye 8,30da. Cumartesi ve pazar: 1.30da başlar. 

Fiyatlar: 20 25 30 talebe salon 10 kuiıiriliiuilİştiııııu•r-•f' 
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Ucan 
' 

ordu l .a r 
Hava kuvvetlerinin inkişafı yıırdun her 

, ,4 i1t 

...... 

köşesini düşmana açmıştır 
[3) Yazan: Emekll General Kemal Koçer 

.. 

' * a • -

... . f 

mevuddur. Bir ordu, hatta 
bütün bir memleket, çetin 
vaziyetlerde yüksek şahsi
yetlerine dayanır. PBüyük 
harbin galipleri muvaffakı
yetlerini müstesna dehalara 
da medyundular. Bu kuvvet 
ve ilham menbaları kurut
mak vazifesi de gerilerde 
rol alan elamanlara verilebi
lir. Bu rol, bugünün de de· 
ğildir; harp, hüd' adır. Baş
sız vücud yaşamrz. Yetişkin 
bir paraşütçüden bu alanda 
muvaffakiyetler beklenebilir. 
Harp sonu vakaları birer 
ders mahiyetindedir. Alem, 
gene o alemdir. 

Prensipler değişmiş de
ğildir. Bugünkü düşünüşler 
imkanları arttırmıştır. Fark 
ta buradadır. 

Memleketler, hinterlandda 
cephe harekatında miiessir 
ceryanları gözde tutan f cd
birleri almakta ihmal edt:
mezler. 

Artık bütün bir yurd harp 
sahasıdır. Te. isler gibi fi
kirler de korunmıya muh-

Franzız hafif tankları Pariste bir geçit resminde 

N 1111R1 RADYOSU llDiJNYADANELERöLuvo 
.___. • - -1111111111111111 ııuııııu ~amııuıııımıımımmmınillllml_mllll_111111..,. 

(Bugünkü program) Amerlkada bir sene Zehlrll ballk 
Türkiye Radyodifüzyon PoataJarı I I d k I Havay adası civannda bir 

DALGA UZUNLUGU ç n e azanı an para 
1648m. 182Kca. 120KW. Birleşik Amerika cumhu- balık nevine tesadllf edil-

T .A.Q. 19,74m.1S19SKca. 20KW. I riyeti halkının servet ve miştir. Bu balığa "zehirli 
T.A.P. 31,70m. 9465Kca. 20KW. I irade ha~kında mühim bir balık,, i~mi verilmiıtir. 
12.30 Program istatistik yapmıştır. icap halinde bu balık kuy-
12.35 Türk müziği pi. · Bn istatistiğe nazaran 1938 ruğu .tarafında bulunan bir 
13.00 Memleket saat ayarı, senesi içinde şirketler, kum· nevi diken fırlatmaktadır. 
ajans ve meteoroloji haber-. panyalar dahil olduğu halde Bu dikenlerde bulunan 
leri. kazanılan para halk arasında zehirin bir kobra yılanının 
13.15-14 müzik (karışık proğ- taksim edilecek olursa adam Zehiri kadar tesirli olduğu 
ram pi. başına iki bin Ttirk lirasına anlaşılmıştır. Bu balığa rut• 
19.00 Program yakın bir para isabet etmek- gelen balıkçılar uzağa git· 
19.05 müzik (bir ke:nan üver tedir. mektedirler. Bereket venin 
tüozu - pi. ıııımı ki balık sahillere pek gel· Bir erkek elbisesindeki 
19.15 Türk müzigi ince saz memektedir. 
faslı. dlkltlerln adedi 

İstatistik meraklılarından 
20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber- biri bir erkek elbisesinin kaç 
leri. dikişte dikilebileceğini hesa

ba kalkışmış .. Yaptığı hesa-
20·15 Neşeli plaklar R. ha göre bir erkek elbisesiı.-
20.20 Türk müziği deki dikişlerin sayısı 47,392 
21 konuşma 

Bunun 38,713 adedi el ile 
yapılan dikişlerden ve 35,679 
adedi de makine ile yapılan 
dikişlerden ibaretmiş ... İster-
seniz bu rakamların sıhha
tini tevsik eyleyiniı.!.. 

21.15müzik ( radyo orkestra 
Şef: Necip Aşkın 

imiş. 
.:..._---~---~~~~--~...;._~--------------------

- Güze I yurdun resimleri: 

21.15 konuşma 
22.30 müzik Neşeli müzik pi. 
23 Son ajans habt:rl ri, 
Ec:ham , tnhvilat, k. m
biyo-nukut ve zir a t boı · ı 
(fiyat) · 
23.20 Müzik (Cazbaud-p1.) 
23.55-24 yarınki program. 

in izamı bozmaktan aı ibtt
tir. En kuvvetli darb e ar~ ... -
dan indirilendir. 

- A 
;uı:;a 

• Yollarda gidip :gelmeleri raklamalar verebilir. Geri-

taçtır. Yetişkin bir halk 
kütlesi her zaman ve her 
düşman teşebbüsüne karşı 
bizatihi bir silahtır, cephe
deki kuvvetlerın kemmiyet 
ve keyfiyetini muhafaza et
menin çaresi de budur, Bri
tanyanın hava tehlikf'lerine 
karşı korunması için kuru
lan yerli teşekküllerin azası 
bir milyondur. 

Soyet ordusu, Paraşüt bir
liklerinden muhaı ebe kabi
liyeti de beklemektedir. Bu 
kabiliyetin hududu bugün 
dar olabilir, ancak, silaha 
karşı silahla mukabele edil
mek lazımgelince, bu mem
leketin biraz ehemmiyeti ha
iz bölgelerinde aktif müda
faa da zaruri olur. Bu cep
he kuvvetleri aleyhine ol
mamalıdır. 

ciz etmek, bir sanat evi- deki suikasdlar maneviyat 
• dnzenioi bozmak, cep- üzerinde elemli tesirler ya-

eliklerde, depolarda, med- par. 
larda faaliyetini durdur- Harbde muvaffakiyetlerile 

ak, hatta buralan ateşle- tebarüz eden şahsiyetlere 
ek, cephedeki hayata du- yeni yeni muvaffakiyetler ,.._ ________________________________________ ___ 

Türk hava kurmu lzmir 
şu~esinden 

1 - Genelkurmay başkanlığının tensiplerile Türkkuşu 
nel direkörlOğünün emri alhnda bu yıl açılmakta olan 
va gedikli hazırlama yuvasına orta okul mezunları ahna
khr. 
2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde 
anacak bel i başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir: 
A • Tilrk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyun
D ofmaJl. 
8 - Bekir olmak ve yqı en az 16 en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişlı olmak. 
D - iyi bal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa velisinin rızasını gösteren 

h adresli vesika göstermek 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını 
tirdikten sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli er· 

olarak vazife görmeği teahhüt etmek bu teahhüt 
edikli huırlama yuvasına geldikten ve hava sağlık 

• yetince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra 
urafı Tllrkkuıunca ödenmek suretile yapılacaktır. 
3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 

yhk ve tayyareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve 
·~ ........ hakkında daha fazla malumat almak istiyenler orta 

kul liae ve kültllr direktörlüklerine askerlik şubeleri bq-
hklanna Tllrk hava kurumu ile Türkkuşu ıubelerine 

&nderilen matbu bröş6rleri görebilirler, 
4 - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son verilecektir. 

1'4'Ulll gelen f&rtlan haiz olduğu görünen gençler Temmuz 
yı içinde Ankarada Ttırkkuıuna sevkedileceklerdir. 
S - Hava sıedikli hazırlama yuvasına girmek isteyen orta 

kal mezunları kaydedilmek üzere Türk bava kurumu ıu
lerine, Ankarada Ttırkkuıu genel direktörlüğüne müra
t edilmelidir. 

13 - 16 - 20 - 23 • 27 - 28/6/39 (2025) 
IOOOOC>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO°" 

TUAKPAZARI 
IBRAHIM KARAKAŞ 

Ticarethanemizde Askeri elbise ve ku
mqlan, Bayanlar için en son moda Manto, 
Pardllaeler, Baylar için Yerli ve Avrupa 
kumaılarımız ve hazır elbiselerimiz her za-

an bulunur. Aıkeri, sivil ve Bayanlar için manto, tayyör 
ınarlamayap:'· :- . (O.!unpazan No.12 -Izmir- Telefon No.3276) 

Sovyet Rusyada yüz bin· 
lerce paraıütçü yetiştiril-

miştir. • 
Almanyada da cepheyi 

besliyen her müessesenin 
semasını korumak için esas
lı tedbirler alınmıştır. 

Loyd Corc, mütehassıs el· 
amanlara en biiyük l kıymeti 
vermişti ve orduyu besleme· 
nin en emin usulünü bulan 
da Almanların kanaatına 
göre, o liaerdi. Ordu ko
mutanlan, bu inceliğe nüfuz 
edememif, mütehassıs ele· 
manian yardımlarda harca· 
manın zararını anlıyamamış

lardı. Loyd Corcun muvaf
fakiyetinin sırrı budur di-

' ven lmuharrirler görüyoruz. 
Bir harbi kazanabilmek için 
yurttaki bütün hayat meka
nizmasını fevkalade ihtiyaç-
lara göre iıletmek lazım 

gelir. 
Ajanların uazifesi de bu 

Tahrip işi, fenni eleman-
lara lüzum gösterir. Burada 
silah kadar mütehassıs ele
manlar da faydalıdır. · su iş, 
baskın halinde ve ufak mik-8 
tarda tahrip maddesile ya-
pılır. Paraşntçü bu madde
yi beraber taşıyacaktır ve 
tayyareciden çok daha em
niyetli iş görebilir. Sabotaj 
kıtalan daha hazerden ye
tiştirilir. Soyyet manevrala
rında bu denemeler yapıl
maktadır. 

[Devamı var] 

Satılık ev 
Damlacık caddesinde 13 

numaralı yeni kargir üç oda 
mutbah, bahçesi ve altında 
dükkanı havi bir bap ev 
acele satılıktır. Talip olanlar 
ev içindekilere müracaat ede
bilir. 

r;J~~:ı·AG!:r.;~UN 
i Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ 

t~1ık1ar mütehassısı ı l Ilıcalarının 

' 

2 ncı BeI_ler sokak N o. 81 tf 
TELEFON aaıs 1 12 Haziran 939 tarihinden 

kts~- ~~S:t:S j itibaren muhterem müşteri-

Dr. Fahri Işık me açıldığını tebşir ederim. 
lzmir Memleket Hastanesi Bu şifabahş suyun evsafı 

Rontken Mütehassısı cıhanca malum olduğundan 
Rontken ve elelıtrilı t•daoi• rekllmı zaid gördüm. 

yapılır tkinci 8eıJer So lsmail Karakızlı 
No. 29 TELEFON 254 2 [ D: 15 ] 

.... ....... ........................................ :;pı;piitw __ Ea!!E __ _ 

Dr. Demı·r Alı· ...... ------.... -1 Hamdi NUzhal Çançar i 

ISıhat eczanesi i K•mçıoııu 

0000000000000000000000000000000000000000000000000~ 

Cilt T enulll hutahklan 
elektirk tedavisi 

ıs.mir - Birinci beyler So 
No.: SS Telefon : 3479 

1 Başturak bl1ytlk Salepçioğlu f 
1 hanı karpaında i .................................................... 

Ayasofya 

~ 

Alpullu şeker bbrikası . 
Aiız temizliii 
için radyolin 
ve diier meş
hur marka dit 
macunları, dit 
tozları diş su
ları ve diş fır
çaları. 
Tel. 3882 

Bugünden itibaren iki şaheser 

Kültürpark Sinemasında 
TUrkçe izahatlı 

Rus- Japon muharebesi 
Danlelle Darrluks - Adulphe Velbrock 

Büyük harp, Aşk ve Casusluk Filmi 

Sevişmek Arzusu 
Marlene Dhrlch - Garry Cooper 
Neşe, Aşk ve Şiir Dolu Büyllk Komedi 

Seanslar: her gün: Rus Japon muharebesi: 3-6.15- 9.30 .. 
Sevişmek arzusu: 4.45-8 cumarteai ve pazar gialeril3..3Utld 
...... -=: .. :iE.iE .......................... . 
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Gelenler Arnavutluia Alman top ve~ Bitler ~ebellüt!arikin lspan-
Gidenle; zırhlı otomobil~ri ihraç edilmiş yaya Iadesin,L lstiyecekmiş •• 
Hatay devleti iktisat müs

teşarı B. Celal Akyürek Ha
laydan, f nbisarlar müfettişi 
B. Cemil Berkman lstanbul· 
dan, Denizbank umum mü· 
dür muavinlerinden B. Hamit 
Saracoğlu ve B. Haşmet 
Dülge Istanbuldan gelmişler
dir. 

Mardin saylavı B. Riza 
Levent Ankaraya: lzmir iş
bank müdürü B. Haki Erol 
ve lşbank müfettişi B. Firuz 
Ankaraya gitmişlerdir. 

--:.:.-:.. ....... :-

Sivrisinek 
Felaketinden 
Ne zaman 
Kurtulacağız •• 
Merkep UstUnde mazot 

dağllmakla bu iş 
Bltmlyecektlr. 

Üçkuyular, Güzelyalı ve 
Göztepede oturan binlerce 
halk sivrisinek derdinden 
şikayete başlamışlardır. Sı
cakların artması dolayısiyle 
sivrisinek orduları faaliyete 
geçmiş bulunmaktadır. 

Londra, (Hususi)-The People gazetesinin verdiği habere 
göre, Arnavutluğa Alman toplan ve zırhlı otomobilleri ih
raç edilmiştir. Bunun ardından da tayyareler gönderile-
cektir. . 

Bu hareket, Hitlerin Mussolini ile münasebetini sıklaştır-
mak yolundaki siyaseti olarak tefsir edilmektedir. 

Italyan Libyasına esasen Alman askeri göndermiş bulu-
nuyor. 

Hitler, ltalyanın mihverden uzaklaştırılması ihtimalinden 
endişe ederek bunu gayri mümkün kılmağa çalışmaktadır. 

SiS .. A DA H 
Şiddetli Yağmurlar Başlad, 

Londra (Radyo) - Habeşistan dan gelen haberlere göre, 
ltalyan kuvvetlerile Habeş milli çeteleri arasında kanlı çar
pışmalar devam etmektedir. Dört Habeş Ras'ı bu çeteleri 
idare etmektedir. Şiddetli yağmurlar başladığından Italyan 
kuvvetleri garnizonlara çekilmişler ve garnizonların etrafı 
tanklarla çevrilmek suretile muhafaza altına alınmışlardır. 

Londra (Radyo) Hitler Cebellüttarikin ispanyaya iadesi 
için propagandaya başlanmasın emir vermiştir. Ve ltalyan 
gazeteleri bu hususta şimdiden propagandaya başlamışlar-
dır. Vaziyet böyle olmakla beraber Cebelüttarik hiçbir 
düşman kuvvetinin çıkamıyacağı bir şekilde tahkim edilmiş 
bulunmaktadır. 

----------E:--------~ 
Eski lngi iz baro gemileri 
Kondra, ( Radyo ) - Harp filosunda kullanılamıyacak 

derecede eskimiş olan bütün lngiliz muhripleri filodan çe
kilmekte ve harp zamanında tüccar gemilerini himayede 
kullanılmak üzere tayyare dafi toplariyle techiz edilmektedir. 

-----------~----------
Manevraları takio edecek •• 
Atina, 22 (A.A.) - Gazeteler, kralın Yunan donanma

sının İyoniyen denizindeki manevralarını takip etmek üzere 
hareket etmiş olduğunu haber vermektedir. 

Kral, manevralardan sonra ltalyaya giderek Yunan prenses 
!erinden lrenenin izdivacı merasiminde hazır bulunacaktır. 

~=~---

İneiltere-Tür ye ve Polonya Suv e deki İ giliz Kadı ve 
s ti:eri M'"zakereleri Çoc arı Tahliye Edildi 1 

Londra, 21 (A.A) - Londrada lngiltere, Türkiye ve Po· 
lonya mümessilleri arasında bir harp halinde üç memleket 
kuvvetlerinin telif ve tanzirni için cereyan etmekte olan 
erkinıharbiye müzakereleriyle aynı maksat için halen Tür-:. 
kiyede bulunan İngiliz askeri heyeti hakkında bir beyanat· 
ta bulunması Mander tarafından Çemberlayndan rica edil
mesi üzerine, başvekil demiştir ki : 

"Görüşmeler memnuniyet verici bir tarzda devam etmek· 
tedir. Fakat bu hususta tafsilat vermek umumi menfaate 
uygun düşmiyecektir.,, 

Londra, 22 (A.A) - Çemberlayn Avam kamarasında 
yaptığı beyanatta Suvatendeki İngiliz kadın ve çocuklarının 
tahliye edilmek üzere olduğunu bildirmiştir. Bu iş için lü
zumu olan vapurlar yola çıkarılmıştır. Japon deniz makam
ları tehliyeyi kolaylaştırmayı ve lngiliz mülkiyetine riayeti 
vadetmişlerdir. 

Başvekil Tientsin meselesine de temas ederek demiş
tir ki : 

11
- İmtiyaz bölgesine lüzumu kadar taze yiyecek gitmek

tedir. Fakat abluka tahdidatı devam etmektedir.,, 

11J a aa.ı.uau 

1 fi 
................. .......,.... : ....... ·-···~ ::m:USlll ..................................... m 

iti Zabıta 
fi H b 1 • n a er erı : 
::::::::::·::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
Bıçakla eve taarruz 
Kahramanlarda Gedizli Ab

dullah oğlu I\ amil Dirik, 
aralarında eskidenberi bir 
mesele yüzünden çıkan mü· 
nazaa neticesinde Buldanlı 
Osman oğlu Mehmet Hel
vacı, Trabzonlu Ali kızı 52 
yaşında Hatice Yaldırak ve 
Arif k• zı 35 yaşında Asiye 
Aktürk'ün geceleyin evine 
bıçakla taarruz ettiği şika· 

ket edilmiş ve suçlu yaka· 
lanmıştır. 
Sarnoşluk ve kasatura 
Teşhiri. 

Karantina Hatay cadde-
.sinde F oçah İbrahim oğlu 
Hasan Kafadar, karısı 18 
yaşınjla Fitnat darıldığından 
babası Ahmet oğlu Mehmet 
Özkanın evine kaçırdığından 
sarhoş olarak kayınpederinin 
evine gtmiş ve karısı barış- • 
madığındao tecavüz ve teh· 
dit içinde kasatura teşhir 
ettiği şikayet edilmiş suçlu 
yakalanmış ve kasatura elde 
edilmiştir. 

Dirhemle yaralamak 
Keçeciler Taşçılar içinde 

Izmirli Osman oğlu manav 
Rjza Çarık kardeşi Rüstemi 
geçimsizlik yüzünden yarım 
kiloluk dirhemle başına vur
mak suretile yaralamış ve 
yaralı hastane ıe yatırılmış 
suçlu yakalanmıştır. 

Merkep üstünde sokak so
kak mazot satılıyor bununla 
mücadele bitmediği meydan
dadır. Güzelyalının birçok 
yerlerinde ve arsalarda çu· 
kurlar su doludur. Bazı ev· 
lerin arkasındaki arsalar in
san boyundan fazla sazlık 
içinde bulunmaktadır. Burası 
gözden geçirilmediği gibi 
Hıfzıssıhha kanunu da tatbik 
edilmiyo?. 

Bulgaristan i d sınıf ihtiyat Radyo ve Te!!!'af Hulasaları Franko Sevilla 

Alakadar doktor ve zabıta 
Belediye mermurları buraları 
gezmiş olsalardı bugü.n belki 
hu vaziyete düşülmezdi. Mü· 
cadele çok gevşek gidiyor. 

Bütün dertlerimizle çok 
yakından alakadar olan Sa
yın Belediye Reisimizin na
zarı dikkatini celbederiz. 

Fuarda 
Fuar sbhasında inşaat faa

liyeti devam etmektedir. 
Hatay için inşa edilmekte 

olan sergi sarayı binasında 
güzel bir yer ayrılmıştır, 
Hatay iktisat müsteşarı B. 
Celal Akyürek hkenderun
dan şehrimize gelmiş, dün 
belediye reisi Dr. B. Behçet 
Uz'u ziyaret ederek Hatayın 
Fuara iştiraki meselesi üze
rinde görüşmüştfir. Ayrıca 

sergiye girerken Hatayın 
kurtuluşununu gösterir bir 
heykel de koymağı görüşül
müştür. 

Bu hususta Ankara ile 
temas etmek üzere B. Celal 
Akyürek Ankaraya gidecek· 
tir. 

--::::;:::-

Kinderhaym 
lzmire bağlı kazalarla mer

kez nahiyelerinden 100 yok· 
sul çocuk vilayetçe Bucada 
hususi muhasebeye ait bah
çede açılacak Kindethaymın 
15 Temmuzda açılması ka
rarlaştırılmıştır. 

k t • • •ı "J Jt "' d § Fransız kabinesi yarın Elize sarayında Cumhurreisinin 
UVVe iDi Si a 1 8 IDft çagır 1 başkanlığında fevkalade bir toplantı yapacaktır. 
Sofya, 21 (A.A) - Harbiye nazırı bu akşam gazetelere § Hükumetimiz '.Ankara elektrik ve havagazı ile Adana 

verdiği beyanatta iki piyade ihtiyat sınıfının yirmi günlük elektrik şirketlerini satın almıştır. 
bir devre için silah altına çağrılacağını bildirmiş ve bu § Fransız Reisicumhuru Pariste Fas sultanı şerefine dün 
çağırmanın ihtiyatların yeni harb malzemeleriyle ünsiyet bir ziyafet ;;ermiştir. 
peyda etmeleri ve ekseri bilgilerini tazelemeleri maksadına § Uzak ·arktaki lngiliz ve Fransız deniz kuvvetlerinin 
matuf bulunduğunu ilave eylemiştir, müttehit kumandanlığı bir lngiliz kumandanına verilecek 

Batıray yakında İstanbula 
geliyor 

lstanbul, 22 (Hususi) - Almanyada inşa edilen Batıray 
denizaltımızın tesellümü için buradan giden heyetimiz ve : 
Berlin büyük elçimizin huzurunda Kielde denize dalma 

ı tecrübeleri · tam bir muvaffakıyetle yapılmıştır. Batıray bir 
haftaya kadar limanımıza getirile~ektir. 

Italyanlar Türkkuşu filo-
Fasıan hicret ediyorlar SU Kayserid 

Fas 22 [Radyo] - Dört e 
yüz Italyan ailesi, ltalyaya Kayseri 23 ( Hususi ) -
gitmek üzere bugün buradan Türkkuşu filosu bugün şeh-
hicret etmiştir. rimize gelerek hava meyda-

--:::m::-- nına inmişlerdir.~ 

Kasanın için
deki paralar 

Diin yazdığımız kasa bir 
heyet önünde açılmış içinde 
66 adet Osmanlı albn lira-
rası, 4 adet Osmanlı altın 
çeyreği, altın ve elmas taş
lar, bir çift küpe, gümüş pa
ralar, asari atikadao bir mik· 
tar para ve Mısır tahvilatı 
elde edilmiştir. 

--~--

Trenlerde içki 
içilmiyecek 
Trenlerde bazı yolcuların 

içki kullandıkları ve bu su· 
retle diğer yolculurın huzur
larını selbederek halkın şi· 
kayetine sebebiyet verildiği 
anlaşılmıştır. 

Badema yolcu vagonların· 
da içki kullananlar hakkında 
zabıta mennettiği gibi der
hal kanuni tatbikatta yapıla
caktır. 

--::::::ı:--

Istanbul ticaret 
müdürü 

Ticaret odaın umumi katibi 
B. Mehmed Ali Eten Istan
hul ticaret müdürlüğüne 90 
lira maaşla tayin edilmiştir. 

·Ege Lise 
Müdürü 

lzmir kız lisesi tarih ve 
cografya mualiimi Kemal 
Alanbay Ege lisesi müdüri· 
yetine tayin edilmiştir. 

Vilayet veteriner müdürü 
B. Nazım Uygura Ziraat 
Vekaletince bir ay mezuni
yet verilmiştir. 

ve karargah Singapur olacaktır. 
§ Singapurda toplanacak olan müdafaa konferansı bugün 

ilk içtimaını yapmış ve bu içtimada harp vukuunda lngiliz 
Fransız Karadeniz ve hava kuvvetlerinin telif ve tanzimi 
hakkındaki planlar tetkik edilmiştir. 

§ İktısat Vekcilt:tinin yaptığı bir tamimde oksijen fiatle· 
rini tesbit etmiştir. Oksijenin beher mik'abı 50 kuruş ve 
beş mik'aplik tüpler 200 kuruŞ olarak tesbit edilmiştir. 

Japonlar perışan bir vaziyette 
icat ediyorlar 

Cungking 22 (A.A) - Çekiai ajans• bildiriyor: 
Çin lutaları Liulinin istirdadından sonra Kuindudaki 

Japon mevkilerine hücum ederek düşmanı ağır bir hezimete 
uğratmışlardır. Yirmi kadar düşman subayı ölmüş ve ikisi 
yüksek rütbeli olmak üzere 40 subay esir edilmiştir. 6 top, 
40 mitralyöz ve birçok mühimmat ele geçirmiştir. 

Ticaret Vekili Berline mi 
gidiyo.r? 

Belgrad, 22 (Radyo) - lstanbuldan haber veriliyor : 
Türkiye Ticaret Vekilinin yakında Berline giderek yeni 

bir ticaret muahedesi hakkında Almanlarla müzakerelere 
girişeceği söyleniyor. 

11111111-----------

Son Dakika: 
Japonya bazı Çin limanlarında bulunan lngiliz ve Ame

rikan harp gemi kumandanlarına verdiği ikinci oltimatomda 
bu gemilerin notayı alır almaz limanları terk etmedikleri 
takdirde şehirlerde bulunan Amerikan ve lngiliz tabaasının 
mal ve canları için hiç bir mesuliyet kabul etmiyeceğini 
bildirmiştir. 

Amerikan filo kumandanı bu oltimatomda gösterilen 
müddet zarfında bulunduğu yerden Amerikan harp gemisi
nin lmnıldamıyacağını ve vaziyeti korumak için diğer bir 
Amerikan muhribinin daha gelmesi için emir verdiğini 
cevaben bildirmiştir. 

§ Moskova neşrettiği bir tebliğde peknz süren dördüncü 
toplantıda bay Molotofun lng iliz ve Fransız delegelerine 
son Londra ve Paris tekliflerini neden dolayı kabul edemi· 
yeceğini izah ettiğini bildirmektedir. " 

da nutuk 
söylizece~ 

Madrid 22 (A.A) - Fran
konun yakında Sevillaya gi· 
derek harbin bidayetinden· 
beri beklenmekte olan dış 
politika hakkındaki nutkunu 
söyliyeceği bildirilmektedir. , 

-.-...::;:::::__.... 
• 
ln~ilizce ,,The 
People" 
Gazetesinden 

11Mussolininin tasvibi ol
sun olmasın, Hitlerin Garbi 
Avrupa devletlerile• uzun 
müddetli bir ademi tecavüz 
paktı müzakeresine hazır 
bulunduğundan lngiltere ile 
Fransa gayri resmi surette 
malümattardır. Bu milzake: 
renin birinci şartı, Almanya· 
nın eski müstemlekelerinin 
iadesi, yahut bu ziyanın di· 
ğer bir sahada telafisi ola
caktır. 

*•* . 
Hususi olarak elde edilen 

malumata göre, lngiltere 
Fransa ve Rusya bir araya 
geldiği zaman hava küvvet
leri o nisbeti bulmaktadır ki 
onların iki tayyaresine be· 
del Almanya ve ltalya müş· 
tereken bir tayyare çıkara
bilmektedir.,, 

--::::::::--

1933 
kadar 

• 
senesıne 

vereiler 
Müruru zamana uğradı. 

1933 Senesine kadar öden
memiş olan vergiler müruru 
zamana tabidir. 1933 sene
sinden itibaren bu , üne ka
dar bakayaya kalan vergiler 
tahsil edilecektir. 
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