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~ Alman istihkamlarını su bastı l r~·~··~-;·;··~·~ .. j Nevyork Sergisinde 
~ .. ~ f ~ MEKTUPLAR• İ Türk Pavvonu anzıg, ır arp 

Çıkaracak mı ? 
~ı : : · ' Js_ s r ~: ........ ........................ : Yazan: ısmet . an ı 

tier Almanya ile Polonyayı himaye etmeği üzerine alan-
1.r v'ktiyle tedbirJerini almazlar, lazım gelen tavassut 
llıüdabclede bulunmak için yine bir çok fırsatların kay
asına karşıdan seyirci kalırlarsa, hadisat zelzelesinin 
kça sağlam temeller üstünde kurulduğu sanılan sulh 
~•ını tekrar sarsması ve hatta yıkması tamamen imkan 
ticinde birşey sayıfmıyacaktır. Eğer bugün politika işle
de iki karşılıklı cepheyi idare eden devlet ricali ayni 
6nce ve mantıkta olsalardı bazı küçük hadiselerin zuhu
dan fazla endişeye düşmeğe lüzum kalmazdı . Fakat 

le bir akis olduğuna göre barut fiçısına giden fitilin 
fl,nmesine vakit bıra'kmadan alınması gerek tedbirler 

O ltıah ve ona göre müzakereler, münakaşalar, seyahatlar 
lbuhaberelerle kaybedilen zamanın çok kıymetli bir 
b n. olduğu kabul ve itiraf olunmalıdır . 
. trın düşünen kafalar, ileriyi gören gözler belki Danzig 
•tı bu müzakere ve münakaşalar yolu ile helledilebilece
h kanaat getirmişlerdir. Fakat biz, onlara her diploma
er devlet adamının kendileri gibi düşünmediklerini 

tlttmağı - sulh namına - faydasız bulmıyoruz. 
SIRRI SANLI 

'• 
yük Millet Meclisinde ka-

bul edilen büdçeler 
kara, 25 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi dün öğle
lonra toplanmış ve 1939 yılı bütçesi üzerinde müzake
devam etmiştir . 
. iliye vekaleti, matbuat, emniyet işleri genel direktör

b Jandarma genel komutanlığı, hariciye, sıhhat ve ad
lidçelerini aynen kabul etmiştir. 

Polonya hududunda 
bir hadise 

~ ~~~------
tit• 'j!ova, 24 (Ö.R~ - Bu. jnın mükerrer emirlerine şo-
t•ç olonya Danzıg hudu- för cevap vermemiştir. Bu

Şel Polonya gümrük 1 nun üzerine hudut muhafızı 
Olunda yeni bir hadise I havaya iki el silah etmiş ve 

r. Salahiyetli Polon- b f k d 
kaml .. b h u se er amyon urmuştur. 

arına gore, sa a 
3 de şarki Prusyadan G~m~ük formaliteleri ifa 

bir Alm1n kamyon edıldıkten sonra kamyon 
bili Leh gümrükçüleri Danzige doğru yoluna de-
dan durdurulmuştur. vam etmiştir. Ayni şoför, 
0tı hududumuz kara- şarki Prusyaya avdetinde 
~t duracak yerde . bir ' ayni yoldan geçmiş ve bu 
. hudut boyunca ıler- sefer hiç bir müşkülat çık-
. Hudut muhafızları- mamıştır. 

~lonya Hududuna Yakın 
~rlerden Yaralılar Geçti . . ... ~;---

'0\'a, 24 (A.A) - Polonya gazetelerinin Doğu Prus-
'tı öğrendiklerine göre Polonya hududuna yakın ba
t-de Alman makamları sokaklardan başları sarılı ba-

~1tler geçirerek bunların ~ ğır yaralı Polonyalı mülte
duğunu ilan etmektedirler. Bununla beraber bazı 
tt bunların arasında civar Alman kasabalarının sa
~unduklarını görmüşlerdir. 

!'ER GUL İSTER AGLA 

Berlin 25 (Radyo) - Ren nehrinin taşması üzeriı:ıe sağ 
sahilde bulunan istihkamları su basmıştır. Su altında kalan 
istihkamlar derhal tahliye edlimtir. Fransız istihkamları 
yüksekte olduğu için bu tarafa bir şey olmamıştır. 

Danzig. meclisi Lehistana 
iki nota verdi 

Berlin 25 (Radyo) - Danzig hükümeti dün sabah Lehis
tan hükumetine iki nota daha vermiştir. Bu iki notada 
hadise hakkında yapılan tahkikatın raporu mevcuddur. 

''MUTEÇAVIZi:ERE~KARşl" 
Tahran ve Kabil hükümetleri 

müzakereye girişmişler 
Londra, 25 (Radyo) - üzere tavassutta bulunmak-

. d k" 1 · tadır Iran ve Efganistan a ı ngı- · 
liz elçileri, bu iki devleti de 
mütecavize karşı kurulan 
cephe içine almak üzere, 
Tahran ve Kabil hükümet
lerile müzakereye girişmiş
lerdir. 

Saadabat paktı ile Iran 
ve Efganistana bağlı olan 
Türk hükümeti, yapılan mü
zakereleri kolaylaştırmak 

Potemkin Lon
draya gidiyor 

GÜZELE BAKMAK SEV AP! 
t 111111 

~ttnin Yorkşir şehrinde otomobil kullanan bir bayan seyrüsefer kaidelerine mu· 

~ lteket ettiği içio tevkif edilmiş ve hakim huzuruna çıkartılmıştır. Kadının kendini 

~~dafaa ettiğini biliyor musunuz? Bir saat düşünseniz bulamazsınız. Kadın müdafa
a ~it yapmışıır. 
~~ hakim, bu hususta benim hiç bir kabahatım yoktur; köşe başlarına genç, güzel, 

i 8tyrüsefer memurları koyduktan sonra bir de benden önüme bakmamı ist~yorlar! 

~~in var mı, gönül bu .. çeker, hem güzele bakmak sevaptır, demiştir. 
t:~lim ki bizim şoförlerin direksiyon başında bulundurdukları zaman her gelip 

.le} bayanlara bakmazlar. Yoksa, o zaman sokaklarımızın alacakları hale sen ey . 

iSTER GUL İSTER AÖLA 
-----------------------

Londra, 25 ( Radyo ) -
Şimdi alınan bir haberde 
Sovyetler Birliği Hariciye 
komiser muavini Potemkin 
yarın Londraya gelmesi 
bekleniyor. 

3-

Pavyonunun temin Türk 
etti~i faydalar •• 

Nevyork Sergisinde Türk gızirıosuıd:ı 
Şark kıyafetile kızlar 

( Bayan ismet S. Sanlı uzunluğu bunlardan istifade 
Türk pavyonunun açılma etmemize maalesef bir mani 
merasiminin yapıldığı gün teşkil etmiştir. ) 
gerek büyük elçimiz bay İsmet Sanlı Türk pavyo-
Münir Ertegün'ün ve pav- nunun açılma merasiminde 
yonumuzun komisyon reisi aldığı intibaları şu satırlarla 
bay Vedad Nedim Tör' ün anlatıyor: 
irad ettikleri mühim ve mu- Gerek büyük elçimizin ve 
fassal nutukları bize aynen gerek bay Vedad Nedimin 
yetiştirmiş ise de hacmimi- söyledikleri nutuklar, Türk 
zin küçüklüğü ve nutukların [ Devamı 4 uncu sayfada ] .......................................... : ...................................... .. 

Romanya ile Lehistan 
arasında ittifak •• 

Varşova ?.4 (Ö. R.) - Trank Kontinantal ajanıının 
dilomatik muhabiri bildiriyor: 

Siyasi mahfeller bazı ecnebi ajanslar tarafından çıkan-
lan ve atideki iddiaları ihtiva eden bir şayiayı kat'i ola· 
rak tekzip ediyorlar. 

1 - Polonya Romanya ile ittifak muahedesinin esasını 
genişletmek niyetinde imiş. 

Bu maksadla teknik görüşmeler şimdiden başlamış bu
lunuyormuş. 

İn2iltere, Rusya ve Fransa 
Arasında Bir Prensip 

• 
Paktı imzalandı 

Londra, 24 (A.A) - Evening Standard gazetesinin dip
lomatik muharririnin bildirdiğine göre İngiliz kabinesi Sov· 
yetler birliğiyle üç taraflı bir pakt yapılması hakkındaki 
Fransız planını bu sabahki toplantısında tasvib etmittir . 

Paris, 24 (Rady~ - Havas ajansının verdiği son bir 
haberde, lngilt :re, Ru;ya ve Fransa arasında bir 
paktı imzalttndı - ı bildirili 
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Satrançın tarihi 1944 Ollmplyadları 
Satranç oyunu çok eski Londrada yapıhyor 

bir tarihe maliktir. Miladdan 1944 olimpiyadlarının Lon-
400 sene kadar evvel bu drada yapılması ihtimalleri 
oyunun Filistinde oynandığı vardır. Londra valisi, beynel-
tesbit edilmiştir. Ancak bun- milel olimpiyad komitesine 
d~n evvelki tetkikler göster· ikinci defa olarak bu hususta 
ariştir ~i, satrançı Hindistan bir davetiye yollamıştır. Olim-
racalerı yalancı muharebe piyad oyunlarının istilzam 
oyunu olarak kullanmışlar- ettiği masraları tetik etmek 
dır. b' k · · b Hindlilerin bu oyunu Me- üzere ır omısyon ışe aş-

zopotamyadan alarak teka- lamıştır. 
anı11ııw11 ıııııın mım 

müı ettirdiklt:ri teıhmın edil- Aydaki sessizli!< 
mt"ktcdir. l<anda satranç Ay sessiz bir dünyadır. 
e kiden çok oynanı dı Ve Zira orada hava ve sada 
isır i r ı e de ı:a trd k de le dı . 

A rc. p ar .., l trar.i ad ı n ı \er· 
miş l t:r di. ltalyanlar cia A ap
lardd n aldık ları bu k t: timeyi 
butı ança çevirmişll!röİr. 

ııuııı ıuıını ıııı ııııııuın 

Suyun dibinde dur· -
bilir n.lsiniz"/ 

insan suyun dibinde an
cak üç dakika durur, kuş-
lar yirmi saniyeden fazla 
duramazlar. Balina baliğı 
bir saat suyun dibinde ya
şar. Balinan ciğerleri insan 
ciğerinden bin kat kuvvet
lidir; az okzijen sarfeder. 
Hayvau ne kadar şişman 
olursa, o kadar az okzijen 
sarfederek nefes alır. Bali
nanın vasati boyu 28 metre, 
ağırlığı l22 tondur. Vücudü, 
harareti muhafaza eden, 
soğuğun tesirini azaltan 
yağlarla örtülü olduğu için 
az miktar okzijen harca
ması kabil olur. 

ınsanlara gelince, ne yap-
salar suyun albnda kalma 
rekorunu luramıyacaklardır: 
uç dakika! ... 

rPevcu 1 de{?-ildir. 

1 Dakikada 
neler oluyor? 

Bütün dü ı yada elli yedi 
bin litre bira yapılıyor. 

Danimarka iki bin sekiz 
yüz tane yumurta ihraç edi-

yoI~giJiz seyyahları üç yüz 
lira sarfediyorlar. 

Dünyada otuz bin kilo 
balık tutuluyor. 

Fransa, ordusu ıçın kırk 

bin frank, müstemlekelerinin 
müdaası için üç bin beş yüz 
frank sarfeyliyor. 

Almanyada, üç bin yolcu 
trene biniyor; arabalar do-
kuz yüz ton tüccar eşyası 
naklediyor; şimendiferler 8 
bin mark tahsil ediyorlar. 

Amerikada, içi su dolu 
banyoda . boğulma, elektrik 
çarpıp ölme, kafasına tuğla 
düşme nev'inden üç tane 
kaza oluyor. 

Defterdarlığından: · 
Satıı D. Muhammen 

No. 
bedeli 
Lira K. 

138 Turan Menemen cad. 1660 No. lu sokak 198 
Ta j No.lu 486,43 metre murabbaı divarlı arsa. 150 00 

140 Karşıyaka Bahariye M. Karakol - 1869 No. lu 
solı.ak 13 A. No.lu 202 metr~ murabbaı arsa. 80 00 

141 Kartı yaka Donanmacı M. Dilaverl 730 No. lu 
sokak 13 taj No.lu 101,50 metre murabbaı arsa. 150 00 

142 şehitler Papağan-1523 No. lu sokak 15/l taj 
No. lu 210,08 metre murabbaı arsa. 126 48 

145 Şehitler 2 ci altın Kilise - 1526 No. lu sokak 
59-1 tajlı olması · lazım gelen 261,66 metre 
murabbaı arsa. 130 83 

146 Şehitler Banyo- 1506 No.lu sokak 3 taj No. 
olması lazımgelen 297,33 metre murabbaı arsa. 237 86 

148 Şehitler 2 ni altın kilise-1526 No.lu sokak 63 
taj No.lu 218,04 metre murabbaı dıvarh arsa. 109 47 

150 Şehitler 2 ci altın perakendesi- 1526 No. lu 
sokak 41 taj No.lu 125,51 metre murabbaı arsa. 75 31 

151 Göztepe Nevzat B.-96 No.lu sokak:8 taj No.Iu 
Harap Ev. 125 00 

152 Hasanhoca M. Küçük demir hanı içinde 23-21 
taj No.lu münharik bodrum katı. 250 CO 

153 1 ci Aziziye M. kemer-Gaziler cad. 1041 No.lu 
sokak 21,23 taj No.lu 224,25 metre murabbaı 
harap ahır arsa halindedir. 280 32 

154 Ahmet ağa M. ŞekerciJerde kestane pazarı 
camii altında 54-7 taj No. lu mahzen. ~O~ 00 

Yukarıda yazılı emvalin ınülkiyetleri 17-5-939 tarıhınden 
itibaren 15 gün müddetle açık arttırma usulile müzayedeye 
konulmuştur. İhalesi 1-6-939 tarihinde perşembe günü saat 
14 de Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin 
muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi 
yatırmaları ve yevmi mezkiirda MilJi Emlak Müdürlüğünde 
toplanac:tk satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

~ 
j 

1634 

Bütün sabırsızlıkla bekliyenler..... Nihayet büyük 
filim müsabakamızda tam bir ittifakla birinciliği 
kazanarak en yüksek takdirleri kazanan 

Büyü~ vals 
Harik.afar şaherinin Fransızca Versiyonu bugün 

~ . 
ELHAMRA SiNEMASINDA 

matinelerden itibaıen 

' Scanalar: 2-4-6.30 ve 9da baflar 
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TAİHTEN BİR YAPRAK: 
Kalp hastahğı ve 

yüksek yerler 
Tarihte 

iztırap 

p 

büyük haksızlıklara uğrıyan 
çeken kahraman bir 

ve 
millet: Yüksek dağlarda ve mev

kii coğrafisi mürtefi şehir
lerde kalb hastalarının ika
met etmesi caiz değildir. 
Çünkü irtifa çoğaldıkça ha
vanın terkibindeki müvelli
dülhumuza miktarı ve oisbeti 
azalır. 

O L o N y A 

Bu sebebten hastalar fazla 
teneffüs yapmak mecburiye
tini hissederler. İşte kalb 
has' alığına mübtela olanlara 
bu sür'at ve teffüs fazlalığı 
kalblerinin sür'atlt: yorulma
sına sebebiyet verir. Ve 
bundan dolayı fazla muzta
rib olurlar ve gitgide asistoli 
denilen kalb muarazasının 
bozu lması hal ı in şiar. Ellt" ı~ 
ayaklar, göz kapakları şişe ... 

Kalp hastalığına düçar 
olanların bu hali ciddi bir 

.. 

vaziyete girdiklerini gösterir. 
Kalb hastaları cenuba nazır, 
şiddetli poyrazlardan ve rüz
garlardan nisbeten~ mahfuz 
denize yakın (fakat deniz 
kıyısı değil) yerlerde ikameti 
tercih etmelidirler. 

Bunların en çok dikkat 
edecekleri şey soğuk alma
mak, heyecan ve ihtirastan 
U7:ak kalmak ve entani has
talıklardan münkün mertebe 
kendilerini muhafaza etmek 
ve saire gibi sıhhi tedabir· 
dir. 

Bir Polonyalı Ressam tarafından yapılan ve vatanları ıçın ölen Polonya/cları 
tasvir eden resım 

Güney Yurtda 
Folklör 

Atalar sözü 
deyişe 

-11 -
Der1iyen: Sait Uğur 

• Bir.1r çuval inciri berbad 
etti. 

• Bir sürçmekle atın aya
ğı kesilmez. 

* Bir damla suda boğmak 
ister. 

* Bir kulağından gelir, bir 
kulağından geçer. 

* Bir koyundan iki deri 
soyulmaz. 

• Bir kötünün kırk eve 
zararı var. 

• Bir köroğlu, bir ayvaz. 
• Bir yiğit kırk yılda mey

dana gelir. 
* Biz kırk kişiyiz birbiri

mizi biliriz. 
* Biz kozumuzu paylaşırız. 
* Bizim eşek te bu hava-

dan gitti. 
Bizim it balta getirdi mi. 
* Bin tarakta bezi var. 
• Binin yarısı beşyüz o da 

bizde yok. 
• Bin nasihatten bir mu

sibet yekmiş. 

* Borç benim de tasası 
senin mi. 

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

-1-
Alman devlet reisi Hit-

lerin nutku, leh- biriciye 
nazırı Bek'fo cevabı Polon
ya üzerine bütün dünyanın 

nazarlarını yeniden çevirdi. 
Lehistan gunun meselesi 
halini aldı. Asırlarca Avru
panın şikarı haline gelen 
ve bir kaç defa taksime 
uğrayan bu bahtsız milletin 
uaretini yalnız osmanlı im-

' paratorlıi°ğu--tasdiketm~:r 
mişti. Cihan harbinden son
ra istiklalini yeniden elde 
edip müstakil bir devlet 
halinde Avrupadaki devlet
ler manzumesine karışmış 
olan Lehistanın tarihi facia 
ve kahramanlıklarla doludur 
ve tarih bakımından gözden 
geçirilmeğe cidden değer. 

Bu sütünlarda baştan başa 
bir facia ve heyecanlı men
kıbeler silsilesi diyebilece
ğimiz bu tarihi meraklı bir 
sinema şeridi gibi aziz oku-
yucularımızın gözlerinde kı
saca canlandıracağız. 

1861 yılı son teşrininin 29 
uncu günü Pariste Polon
yalı m .. dteciler tarafından 
son isyanlarının 31 nci yı)

dönümü münasebetile veri
len bir ziyafette pre s "Czar 
torisky., şu nutku söylemişti: 

" insanlık için yeni bir 
adalet devresi başlamıştır. 
Bu gün artık kükiimetler 
milletlerin şikayetlerini, ar
zularını dinliyorlar. Diplo
masi müzakerelerinde mu
haberelere dayanan haklar
dan başka milliyetlerin da-

Mucize olarak öl\lmden ha az mukaddes olmıyan 
kurtarılan genç kız hukuku da nazarı itibara 
Amerikada Vinscensinde, alınıyor. Bu civanmerdane 

yüksek bir pencereden dü- teşebbüsün şerefi bunu ci-
şerek şah damarı patlıyan hana medeniyet nurunu yay 
bir genç kız 17 saat sonra makta olan büyük bir mil-
yapılan bir ameliyatı müte- letin (Fransanın demek ola-
akib kurtulmuştur. cak) seçilerek tahtına o{ur-..................................... ~ ...... •~ 

~~ Bugünden itibaren 

Yeni Sinemada Ucuz 
Yazhk 

2 inci Zengin ve şaheser hafta Yeni Kopya • Türkçe 

KARA KORSAN 
İzmirde ilk defa - Çinli hafiye Çarliçan 

KİM ÖLDÜRDÜ 
Milli Şefin çocukları kabulü - Süvarilerimizin 
yahatleri - Haliç tersanesinde yapılan Atılay 
gemimizin denize indirilme merasimi. 

Nis sey
denizaltı 

TÜRKÇE EN SON Foks JURNAL 
......................... ~&t;a ................ I. 

· ........ ···· .... ··ır::r.z:;rxr;· ···· ............ 11 
Maurlce Level i ································-· .. ···········~ · .. ·· tulmuş olan hükümdarına 

racidir. ,, 
Halbuki Fransanın impa

ratoru uçuncü Napolyon 
tarafından yapılan bu teşeb
büs neticesiz kalmağa mah
k fımdu ve mağluplar lehin
galiplere yapılan müracaat 
bir kere daha semeresiz 
kalacaktı. Lehistana ne ma
zideki azametini, ne istik
lalini, hatta ne de evladla
rının hürriyetini iade mu
kadder değilmiş ki bu ta
lihsiz milletin felakellerinin 
dünyada uyandırdığı derin 
teessür ve merhamet bir 
netice vermemişti ve Lehis
tan senelerden sonra, ancak 
cihan harbinden sonra is
tiklalini ve hürriyetini elde 
edebildi. 

Şimdi Lehistan tarihini 
sür'atle gözden geçirelim: 
Polonya 1000 t.arihinde sa· 
hifei tarihte kendini göste
rir. Bu memleketin 1572 yı
lına kadar Rusya çarı "kor
kunç lvan,, la mütemadi mü
cadelelerine rağmen müsta-
kil bir hükumet olarak mev 
cudiyetini muhafaza ediyor
du. Lakin inhitat devri baş
göstermekte gecikmedi. Çün 
kü Rusyaya, Türkiyeye, Is
veçe, Brandeburg voyvoda
larına ve Kazaklara karşı 
yaptığı muharebelerden bi
tap çıkan Lehistan 1668 yı
lında hükümdarı 11Jan Kaz
mir,, in taç ve tahtından 
feragat etmesine şahit olu
yordu. Leh hükümdarı tah
tını terketmeden evvel pey
gamberane bir kehanetle 
memleketin Prusya, Avus
turya ve Rusya aralarında 

taksim edileceğini de habtf 
veriyordu. 

Filvaki aradan bir aııt 
geçmeden, Rusya imparat~ 
riçesi büyük Katerinin glW 
desi "Poniatovski,, 1704 yı' 
lında Lehistan kralı ilin e• 
diliyor ve Lehistanın c•11 

çekişmesi de başlıyordu. f'O 
lonya müstevliyi yurdund,; 
kovmak için Türkiyeye "' 
Fransaya müracaat etti. JJ• 
kin Lehistanın kurtulmaıP•~ 
mukadder imiş ki siyP" 
vak'alar bu iki devletin Y-' 
dımlarrna mani oldu; rar 
kiye Rusyaya mağlup old: 
Fransada da baş"vekil "C 
oiseul - Şuvazöl,, dtştü. 

7
'/'J 

Binaenaleyh Lehistan 1 , 
yılında ilk taksime uğradlı 
Prusya, Avusturya ve R~ 
bu geniş ülkeden birer ~ 
ça edindiler. Prusyanıo ~ 
dığı vilayetlerin nüfusu ~· 
bine baliğ oluyordu. A" 
turyalıların eline geçen P~ 
çada 2. 700.000, Rusla • 
hisselerine İsa bet eden ıP1~ 
takalarda da 1.800.000 11 

1 
fus yaşıyordu. Aı ta kal•:, 
hiç kimse benimsemeğe 'o' 
saret edemediğinden "f' 0• lonya krallığı,, ismini dl 
hafaza ediyordu. . _ ,, 

Çok geçmeden, dahıh t 
rışıklıklara bir nihayet "*" 

b. tll"' mek bahanesile Le ~ 
ikinci bir taksime uğrad~~ı 

Lakin bu ikinci ta.ks~. 
Lehistan mukavemetsıı 

1
,, 

yun eğmedi ve Polanyab 
09

• 
ilk defa olmak üzere 111 .., 

b' •• 
tevliye nevmidane ır t•' 
rette karşı koydular. Z• "' 
1793 yılına yaklaşm~t!1 ~ 
Fransız ınkılabı kebırı. dO 
niş bir hürriyet hareketi 
ğurmuştu. .,,,,, 

· -Devamı °"" 
TAYYARE Sineması 

Telef011 

3646 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- Kızlar Pansiyonu 
(Le Mioche) , .. e 

Meşhur Fransız komiği Lucıen Baroks nun neŞ 
ve kahkaha filmi 

2- Aşk Senf onibsi .b .. k. dahi,,. 
Charles Boyer ve Catherine Hep urn gı ı ı ı . 
natkarın ibda ettiği büyük aşk ve musiki filmı. 
tlave olarak: Metro Jurnal (dünya haberleri) ;,J: 

Seanslar: Kızlar Pansiyonu: 2.30-5.30-9 Aşk . ~)ir!~f 
4.15-7.45 cumartesi ve pazar: lde(Aşk Senfonısb et O 

Fiyatlar: hususi 30, balkon: 25, salon: 20ve tale e 
e;;~=!::ll- .,... 

' 11 
J 

r 
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tabiata Aykırı Bir Bı·rıı•ktı•r Kitabdan 1639m. ıs3Kcs. 120Kw. 
K d l d

. T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. a a ın söy e 1 : 
u hafta bize digw erleri bunun önünde nasıl hareket K b k T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

I 
- ocacığım u a şam 

•sında hususi bir ehemmi edecekler? sana güzel bir irmik he1vası 12.30 Prağrc•m 
teti olan bir hadise haber Bir ittifak muahedesi im- pişirdim. 12.35 Türk müziği Pi. 
erdiler: Alman ile ltalya zalamak iyidir. Fakai acaba Kacası, p~şio irmık helva- 13.00 Memleket saat ayarı , 
•sıııda askeri bir pakt ha imza edilen ittifak muahe- sıodan bir kaşık aldı, yüzü- ajans ve meteoroloji haber· 
anıyormuş. desini muhafaza etmek müm- nü ekşitti : leri. 

Roma ile Berlin arasında kün olacak mıdır. Italyanın - Bu helva tuzlu olmuş. 13.15-14 Müzik (karışık proğ-
Pılan bir ' ittifaka hiç kim 

1 
imzalamıya hazırlandığı it- Yemek kitabının yazdığı gi- ram - Pi.) 

~ hayret etmez. Çünki Mü- tifak, Italyan menfaatlerine bi. pişirdim. Ha ha, şimdi 18.30 Program 
hten önce, geçen eylül- o kadar zıddır ki, insan aklıma geldi, bir aralık ::ay- 18.35 Müzik (halk şarkıları 

b 
fayı rüzgar çevirmişti . Öte- PJ ) 

lı eri ce'reyan eden bütün böyle bir ittifakın devamın- · 
d 

ki sayfadaki çorba tarifile 
iseler, bize bu iki tota- dan önce t esiri olup oluıı- k 19.00 Konuşma (ziraat saab) 

arıştırmış olacağım. 19 15 r·· k ·· · ~ · (F l 
. r devlet arasında hep yacağından şüphe ediyor. ımııırmıul'lnııııııııııııı • ur muzıgı ası 
,fak varmış gibi göster- Italya 1913 de bir ittifak- ,Yeni şapl[alar heyeti) 
'Yor mu idi? yapılacak bir la Avusturya, Macaristana 20.CO Memleket saat a yarı, 
... - G arson ! ajans ve met eoroloji haber-
~an - ltalyan askeri itti- ve Almanyaya dahil bulu-~ - Efendim. leri. 
l bir emri vaki olur. Za- nuyordu. Fakat 1914 de bi- _ Meyve ye mek i ~t i ı 0 _ 20 15 Türk müz iği 

~. sekiz aydanbt:ri bu emri taraflığını ilan etti. İtalya- rum amm a, ne ycs t m diy~ 1 Uşak peşrevi 
"İlere kurban olup duru- nın yüksek menfaatleri o düşünüyoı uİn . 2 · Suphi Ziyanın uşak şark ı: 
Uz, Yani bu meseleye zaman bunu icap ettirmişti. - Etra fırı ı z:ı bakı nın bay, (dökü lmüş zambak gibi} 
tı:nmiytt verip düşünmi- Şimdi de 1914 dekinin bayanların b3şhrı r> d,ıld şap 3-Selahittin Pınarın Bc.yati 
liın. aynidir. Bir ittifak, o itti- katarın Üzerlerinde gördü Ş. (delisin deli g önlüm) 
ltalya, Brenner üzerinden fa'I- i imzalıyanların maddi ğünüz meyv .. la rdan biriıı i se- 4 Tamburi Cemil beyin n.u-
lldisine hakim bir va.ziye- ve manevi menfaatlerine u- çiniz; ondan getireyi :ıı . hayyer Ş . Pür le ze olm ) 

ıuımııııımuırııııı:ıııı 

nezaret etme"1 te olan zun müddet yaramalı ve kuv- Uf k f k 5-Rahmi beyin muhayyer Ş . 
Yük komşusu Almanyaya veti olmalıdır. Fakat şurasl ı' 8 8 r (serapa hüsnü ansın) 

minetme-

kle 

her 

bera

ber 

türlü yün

Iü, ipekli 

kumaşla-

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada-
n temizler 
ve elleri kat'iy

yen bozmaz, ha
lis zeytinyağm
dan yapılmı, en 
temiz sabundur. 

•ı -ı.. . 1 (Ui~s Markasına Dikkat) Ami· 

lldisini sım sıkı bağlıya- muhakkak ki, İtalya Alman- - Evlenmeden ev vel ka- 6 Halk brkısı (Urfalızım e-

~ bir ittifak metni imza- ya ile sıkı bir birlik kurarsa rımm salonda bir ha nımefcn- zelden) 
ltlakla ne istifade eder? bu birlikten görecek olan di olm ı:. s ır. ı , mutfağa girdi 7-0sman Nlhadın Kürdili 
Q b ister maddi, ister manevi ği zaman <la bir aşçıdan hicazkar şarkı : (gözümden 

cı u ~ =- -ı e s ~ Çt a -1 Ji Ü .nit fabrikası ticare~hanesi 
, Telefon: 3047· Tel. Ümidun 

ı ı ın yumuşa lt ı- (Kesstane Pazaıı hmir) . 

Terzi Kazım 
San2'Üder 

1 ir istifadesi olacağını farkedilmemesini istedim. g itmiyor) 
~ .. etmı'yorum. cihetten olsun hep ltalya E 1 d ' k . d' U k d'l' h ·• - ven ın, arın ıste ı- 8-Kazım sun ür ı ı icaz-
~.. menfaatidir. ger ltalya Almanya ile 

1 
ğin gibi ç ı ktı n: ı ? kar Ş. (Kani değil) 

Yle bir ittifak yapacak talya'nın Almanlarla bir- - Evet amma ufak bir 9- Raif beyin kürdili Ş. (ren · 
a, daima tatlı bir rol lik kurmasına daha şimdi- farkla mutfakta hanımefendi 1 gi ruhsarına) 
t den Roma'da ve hatta faşiııt oluyor. Saluna girdi mi de 10-mubayyer türkü : (Bugün 

' acaktır. Nihayet, vak·· hükumetine uzak olmıyan · h 1 t 1 
A. 

ınsaoa aşçıyı atır a ıyor. ayın on dördü). 
vuıturya - Macarista- mahfillerde bir rızasızlık uıınııııııımuımıınıımıaııımuıııııı ııııınınııııııınınnnmnııııııııJiımııınm 21.00 _\ onuşma 

başına gelenden daha vardır. Orman 21 .15 Esham, tahvila t, kam-
6 bir mah l umiyete dü- Kuvvetli ve izim kir olan 

lzre ir: Yeni Kavaflar çarşısı 
no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek· · 
binden diplomah 

Peşin ve 
Taksitle • ~ . ._ ,.,... y biyo-nukut ve ziraat borsası 

~attır. İngiltere ve Fransa devlet- angın)arı (fiyat) 
Zi · A leri mihveri tutanlar arasına ra, vusturya ve Maca- O 1 h kk 21.25 Neşeli plaklar R. En müşkülpesent subayla-

n'da o zaman, mu"stakı· l bir ayrılık sokmasını bilir. rman yangın arı a ın- 21 30 M·· 'k (k" k k Keza, Roma hükumetine da Ziraat Vekaletince ha - · U 'T.l uçü or estra rın ve sivillerin mizaçla~na 
iktısadi hayat için lü-

193
9 daki menfaatlerinin zırlanan bir talimatname vi- şef : Necip Aşkın) göre taksitle her türlü eltlıe 

lu olan toprak serv tleri 1914 dekinden ayrı ve men- }ayete gelmiştir. 22.30 Müzik (opera aryaları) Diker. 
tuttu. Halbuki ltalya bu Bu talimatname mucibince Pi. --~ ...,_ -----

b 
faatlerinin münhasıran Al- alınacak tedbı.rlerle orman 23 00 S . h b l . ~mm - -.:.ı::--·- "---- cl!!llll!mn'1 ı.. u vaziyette değildir. . on aJans a er erı ıı < 1( T O R ~ 

·r manyanın yanında harbe ' yangınlarını n geniş rdkyat- ve yarınki program. S ı•h S d O Cllo ..._. 
tiln gelecek ki , Alman · kt l d w d .. ' • a l o. ,.... gırr.ı::ıe e 0 ma ıgını a gos- ta önüne geçilebilecektir. 23.15-24 Müzik (Cazband-pl.) •i\ ODa ,., = ı:s w 
~tsi hitta ltalya da bile termesini bilir. ~--=------ 1J r' = a ... 
~ ·:ıac!;;ı7:.•ini~ir!o~ıi:.~ hae~ı::~i~:.::k:;~ sö:i·!~~·- --Ege ___ ..,..,. __ &!!:;;1~.~,-;y .. --.-a·---t· ._r_o_ .... !"'SEUımııı~ - ~:! Ciltia~kf.;em~::h~:!ı.~··- 'f l ~ a~ r' 

, ~ •nları sevmiyen ve sev- lenm emiştir. 2 nci Beyler sokak No. 81 ı' ı - ., t! cı 
lerini söyliyen ltalyanlar Emille Rockl ~ TELEFON 3315 ~ ~ ~ g ~: 

t 
TEMSiLLERi ı•l ~ .... 9 -~ 

• D ft d J w d lsmetpafa Bulvarında Tayyıb Şen Şakrak :li:::t::::IJ~s J;;::t:a~~~ ti,) ~ ...., !:::ııt 
ımır e er ar 1210 an: ,,.. -=-,,, ._ .. D ve Arkada,ıarı A b M k _er S» ~ 

ıs' ~ • Muhammen B. Rejisör: AHMET YEKTA BiR ŞCI aşı ar 8 ~ ... er 
0 L' K T · k' M k 1 ;: "' ·= o· ~s ıra . iır ıyenin tanınmış sanatkarları topluluğu a arna arı ; · ,., ;ıı;-

.,ı Cumaovası Sarıçay mevkiinde 8738 metre Her gece muntazam temsillerine devam ediyor. !O ~ ~ 
e' lh murabbaı çekirdeksiz üıüm bağı. 40 00 Herhalde bir defa uğrayınız. "O DJ ı:: 
O' ~3 Ceza evindeki bakkal dükkanı. 531 00 Her sınıf halkın istirahatı temin edilmiştir. ) a. fil,. ] 
\J' Osmaniye cad. Karaosmanoğlu hanı içinde Temsilden önce zengin variyete ve caz ~ D) iit 

26/29 No. oda. 38 50 ~ · ; 
~' 9i Tepecik Bahçeler sokak 18-20 taj No. lu Sayın MUfterllerift'P ~· ~ !!. ~ !:! 
ı' ~s dükkan. 50 oo Mühim ilan 3 -; e e 

111' Karşıyaka Osmanzade İntikam sokak 17 D 8 'S o. 
~c Taj No. lu dükkan. 24 00 Yeni mevsimin yaklaşması dolay~ i}lc rdi t ssesemı~ kııny..:vi ~ ~ cı ~ 
~ Tepecik Akşam sokak 32 Taj No. lu ev. 36 00 temizleme ve boyama işle rini bir Llisna olmak 
.,, Şehitler Havai 1529 No. lu sokak 1 Taj üzere fiatleH:c J,'d ·~.ı 
y No. lu Fırın. 60 00 

• llkarıda yazılı emvalin bir senelik icarları 17 / 5/939 ta
ar den itibaren 15 gün müddetle açık arttırma usulile 
,., ~Yedeye konulmuştur. İhalesi 1/6/939 tarihinde perşem-
t' ~~Ünü saat 14de milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 

11>lerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozi-
~D • \kçesi yatırmaları ve ceza evini tutacakların hapishane

d •kkallık yapabileceklerine dair müddeiumumilikten mu
ak vesika ibraz etmeleri, aksi takdirde müzayedeye 

~yecekleri ilan olunur. • 1633 

~kiiitü;;~;khk•sı;=~:;ı;d:mi~ 
iki büyük ve eşsiz Fransız şaheseri 

, SAHRA BEKÇİLERİ 
• O. S. SAHRA Jean Rierr Aumant-Charles Vanel 

Heyecan, aşk, ihtiras dolu büyük şark filmi 

SAHTE KONT 
B A R N A B 

S· . En büyük Fransız komiği FERNANDEL 
~ltı katılıncıya, gözlerinizden yaş getirinciye kadar gül
~"ecek, dans, müzik ve göz . kamaştırıcı revüler dolu 
'hkaha filmi.. 

Seanslar: Barnab 3.40-7.1 O.. Sahra 5. '20- 9 da 
Cumartesi ve pazar saat 1.30da başlar 

Bu mevsiın i~in 
Rekabet kabul etmiyecelr du~ ı:cde tenzilat 

İtinalı işleriyle şöhret kazanmış olc· ı. miies~esem bu fevkal· 
ade iskontosu ile sayın müşteri:Piır : \. teveccühünü 

kazanacağına emilı2 i 

ŞARL PRIIV1ÜS 
BUyUk Kardlçah Han No. 48 Telefon : 3449 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştı r . ···································· ............... . 

- ""'~:EıR~3!:m :S!l!:--
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

Rontken ve elektril ı ~Javiaı 
yapılır ıkinci BeıJer So 
No. 29 TELEFON 2542 

elektirk tedavisi 
ı z n ir - Birinci beyler So 

N ~ . : 55 T elefo cı : 3t79 

Arabi 
jelatin, 

zamk, 
tutkal, 
ARTİ meşhur 

markalı elbise 
-kumaş ve çi
çek boyaları 

Tel. 8832 
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Alsancak Mustafa bey cad- . 

Amerika Mektupıard 
•, 

Nevyork sergi 
sinde Türk 

pavyonu 
- Baştarafı 1 ncide -

inkılabının bütün azametlı.I 
desinde lzmirJi Mustafa ~ğ- Bir gurub asker duvarlara yapıştırılmış olaıı Mussoıı·nı·'nı·n 
lu Hasan Yalçınkaya muş-

teri!ere rağbette~ . dolayı resmini yırtarak kahrolsun diye bag" ırı~mı~Iarclır 
mugber olarak lzmırlı Haya- ~ ~ 
tı oğlu bakkal Fuat Coşkun'a · l~t~nbul, 25. (Hususi) - Atin.adan gele~ haberlerev gör.e, [+ Bu hadisenin ertesi günü, iki Italyan destroyeri adaya ge-

ve Türklerin medeniyet ı.• 
rihinde yaptıkları hizmetleıl. 
vücude getirdikleri ebedi 
eserleri ve yeni lürkiyeoİf , ..... -. ... 

sövmek suretile hakaret ve on ıkı adadakı ltalyan askerlerı arasında ısyan çıktıgı bıl- lerek, hadisenin elebaşılarile yüz askeri muhafaza altına 
tehdit ettiğinden yakalan- dirilmek~e~ir. lsyany eden askerler kötü yiyeceklerden almak suretile ltalyaya nakletmişlerdir. 

barış ve medeniyet için sar 
fettiği emekleri çok enterr 
san bir şekilde canlandır 
mışhr. 

mıştır. açıkç~ şıka yet etmege başlam~şlar~ır: Adalara yeni ltalyan kıta'ları önd rilmekt d" 
-3E3E- Kalımnos adasında memnunıyetsızlık o kadar had bir . . . d g 

1 
e ır. 

Y ekdiğerine 
hakaret ettiler 

lkiçeşmelik Namazgah bül
bül hoca sokağında Hasan 
oğlu Ziya Erdin, Şemsi oğlu 
70 yaşında Hasan Erdin, 
Kemal Erdin, Osman kızı 
Ulviye Hancıoğlu yekdiğer
lerine hakaret ettiklerinden 
yakalanmışlar ve haklarında 
meşhut suç muamelesi ya
pılmıştır. 

--::::~:::--

Bıçak 
Taşıyanlar 

Keçeciler Hükümet avlu-
11unda Giritli Hüsnü oğlu 
Mustafa Kançeşmenin üze
rinde bir bıçak bulunarak 
alınmıştır. 

§ Kemer Tepecik umum-
banede Torbalılı Seyit Ali 
ojlu Mehmet Can'ın üzerin-
de bir kama bulunarak a
lınmııhr. 

-::::::::--

Hakaret Etti 
Keçeciler Yeni bit paza

nnda Çeşmeli İbrahim oğlu 
llyas bir alacak Meselesin
den sarhoş olduğu halde 
Bey,ehirli Mehmet oğlu Ha
san Fehmiye hakaret etti
ğinden yakalanmıştır. 

--~.::--

Maarif 
Müdürümüz 
Terfi etti 

Maarif müdürümüz Ali 
Riza, vazifesinde fevkalade 
muvaffakıyet göterdiği'nden 
dolayı Vekaletçe bir derece 
terfi ettirilmiştir. 

Tashih 
Dünkü nüshamızın dör

düncü sahife birinci sütun 
yirminci satırında lzmir as
kerlik şubesinin askere da-
vet ilanının ikinci maddesin
de yazılı ( şimdiye kadar 
sevkedilmemiş olan 316 da
hil doğumundan 1334 dahil 
doğumuna kadar ) deneceği 
yerde yanlışlıkla ( 316 dahil 
doğumundan 1335 dahil do
ğumuna kadar ) diye yazıl
mıştır. Tashih ederiz. 

m ın:nnnımnummııınınıımın m oıınımumımııırnımııwm 

Evlenmeleri 
Kolaylattıran danıfma 

servisi 
Hukuk mezunu Ilyas Öz

onaran 'ın idaresi altında 
Konak karşısında Güzel ız-
mir han No. 17 

Evlenmek tabii bir ihtiyaç 
ve ayni zamanda içtimi bir 
vazifedir. işlerde mahremi
yet esas tır. 

1 - Evmal idaresi, yazı 
ve tercüme işleri 

2 - iş bürosuna müteal
lik yazı ve muameleleri için 
dahi müracaat edilebilir. T e 
lefon .2848 yazıhane öğle 
vakti de açıktır. 

mahiyet almıştır ki, ada hakkında bir grup, askerlerin de Şımdı.kı mev~u ~odosta 45.000, Kos da ve Kassos 'da 
iştirakile duvarlara yapıştırılmış olan Mussolininin resimle- lO ar bın, Kalımnos da da 2500 askerdir. Leros adasındaki 

Esasen pavyonumuzda yı• 
palan köşeler, heykel ve ı· 
bideler, dağıtılan kart pot• 
tal, kitap ve albümler bll 
nutuklarda söylenen sözleri' 

rini yırtarak ayak altında çiğnemiş ve "Kahrolsun Musso- mevcud hakkında hiç bir malümat yoktur. 
}ini,, diye bağışmışlardır. Zira ltalyanlar burasını sıkı bir kontrol altına almışlardır. 

Büyük Kurultayda konu
şulacak mühim işler 1 

H •d • yaldızlı sözlerden ibaret al-
amı 1 ye madığJnı ve iddia edile• 

Tekirdag"' ında herşeyin birer emrivaki b•· 
linde bugünkü T ı.irk yurd• 

Tekirdağ, 24 (A.A) - ile Türk tarihinde bulundu· 
Marmara limanlarını dolaş- ğunu isbat edecek birer 
mağa çıkan Hamidiye bu vesika kıymetini haiz b11"' 

Ankara, 24 (A.A) - Cum
huriyet Halk partisi Ocak 
kongrelerinden başlayıp sıra 
ile vil~yet kongrelerinde 
toplanan ve mahallerince 
yapılmak imkanı olanlar ay
rıldıktan sonra esas ve ana 
işlere müteallik olup Parti 
umumi idare heyetine ge
len dilekler tasnif edilerek 
29 Mayısta toplanacak olan 
büyük kurultaya sunulmak 
üzere hazırlanmıştır. 

Yurdun her tarafının il-
gilendiği bu dilekler, memle
ket ihtiyaçlarının muhtelif 
mevzularda bilhassa aşağı
daki ana noktalarda toplan
dığını göstermektedir. Bu 
hülasaya atfedilecek dikkat
li gözler, halkımızıu yurdun 
ve milletin terakki yolunda
ki intihabının ve yurd ihti
yaçlariyle yakın ve şuurlu 
ilgisinin aksini göreceklerdir. 

1 - Başvekalete ait dilek
ler: 

1 - İnönü muharebesinin 
cereyan ettiği sahada piya
de siperlerinin olduğu yerde 
İnönü'nün bir heykelinin di
kilmesi ve Çanakkalede 
Türk kahramanlığının şanı 

ile mütenasip bir abide ya

2 - Sanat ve tarihi kıy- 1 - Belediye işleri, şehir- sabah Tekirdağına gelmiştir. luomakta idiler. Hele Ne~'" 
meti olan abidelerin tamiri lerin imarı, su, elektrik iş- Halk mektep gemisini gezmek- york sergisinin açılış reS'" 
ve iyi muhafazası. 

3 - Asri mezarlıkların her 
tarafta yaptırılmasına baş
lanılması. 

lerinini yapabilmek için hü- tedir. miode bay Neş'et Halil At• 
kümetçe uzun vadeli kredi- --::::::::-- yın hf ybetli bir zeybek '~ 
ler temin edilmesi, ve köy- B R J Türk kızlarının da seviı11la 
lerin ihtiyaçlarını karşılıya- one us e - 1 milli kıyafetleri ile yaptık" 

muht 0 1if bilmeleri için fakir beledi- çisini kabul etti ları geçid resmi son derccC 
yerlerinde mevcut sıhhi ma- yelere hükümetçe münasip beğenilmiş ve çok hararetle 

4 - Memleketin 

den sularının ve kaplıcala- şekilde varidat temini ve Paris, 24 (A.A) - B. Bo- alkışlanmıştır. Türk pavyoa'I 
ne bu sabah !jovyetler bir- k T k k d ı e rının ıslah edilerek istifade yardımlar yapılması. gere ür a ın arııan v 
ligv i büyük elçisini kabul et- "111 edilir hale getirilmesı. 2 - Nüfus işleri: Evlenme gerek erkeklerimizin mı 
miştir. k f l 1 b k ~ 2 - Adliye vekaletine ait muamelesinin daha kolay ı - • ıya et eri i e u gün il .-, 

dilekler: bir hale getirilmesi ve harç- IlaA ve ders yiniş tarzlarını göstermei" 
l - Adliye binalarının ve tan muaf tutulması. hizmet ettiği için pek bO-

ceza evlerinin inşası ve ceza 3 - Kayıtsız çocukların Ücret)erı• yü bir fayda temin etı11İf 
evlerinin ıslahı. nüfusa kaydedilmeleri ve oldu. Çünkü yeni Türkiyeoi• 

2 - Olmayan yerlerde no- bugüne kadar nüfus kayıt- Şehrimizdeki orta okul ve yarattığı yenilikleri yakındı• 
terlikler ihdası. larını yaptıramamış olan lise öğretmenlerinin ilave takip etmiyenler arasında 

3 - Mahkeme tetkilatının ders u .. cretle ı'nı'n ·ı · ri 
'I' vatandaşların cezasız nüfusa r verı rr esı 1e Türklerin milli kıyafetle 

halen mevcut olmıyan küçük defterda l k h b ·· · kaydedilmelerinin temini. r 1 mu ase e m J· ile bugünkü kıyafetleriDI 
yerlere kadar teşmili. 4 • Bekarların vergiye ta- dürlüğiince başlanmıştır. ayırd edemiyecek kadat 

4 • On liraya kadar ala- -
cak davalarına ihtiyar hey- bi tutulmaları.. --- --- cahiller bulunduğunu unut'" 
etlerinin da bakabilmesi. 5 - Teşkilat işleri : Bag"' cılar mamak lazımgelir. 

5 _ Bir ' haftaya kadar irtibat kola; lığı bakımın- Hülasa Nevyork sergiıio" 
dan bazı kaza, nahı.ye , e Bağlarinızda kUkUrd deki Türk pavyonu Tilrk"' mahküm olanların ceza müd- k il 

d l · · h' k 1 · köy bagv lılıklarında tadilat u anmayı ihmal lerin az zamanda n Jer yaP et erını na ıye mer ez erın- etmeyin b ili 
de geçirmeleri, alelümum yapılması ve bazı yerlerde tıklaunı milli ve ma • 

Bornova Ziraat Mücadele d• hırsızlık cürümleri için mev- nahiye, kaza ve vilayet teş- renkler ve kokular arası11 
cut ceza hükümlerinin arttı- kilatı vücuda getirilmesi ve istasyonunun bağlarda yap- ve dikkat ve takdir naza~ 
rılması, meşhut cürüm kanu- mevcut bir kısım nahiyelerin tığı tetkikat neticesinde rını celbedecek bir şekilcl• 

h k 1 · · k" l d Kasaba ile Manisa yolu üze-nu ü üm erının oy ere e tam teşekküllü hale ifrağı.. göstermiş oldu. 
teşmili. 6 H··k d rinde bilhassa zeytinlerle Bu hususta benden uı'd11 

- u ümet aireleri : karışık bagy tarda küllemenin 
3 - Dahiliye vekaletine H"'k" d f ·ıAt · t' v• u umet daireleri iyi ol- başladığı görülmüştür. uza ıya ta sı a ıs ıyen 

aid dilekler: mıyan yerlerde bulunan tan- Bu havalideki bağcılar, benimle bir mülakat yapaO 
ımıınunıın zim ve tesvii.. bağlarına kükürd atmadığın- bir Amerikan gazetecisini• 

Valide kraliçe gözünden 7 - Polis işleri: husule gelen bu küllemenin yazdıklarını da ayrıca siı• 

pılması. 

k 1 d Polis teşkilatının, bulun- önüae geçebilmesi için şim- başka bir mektubumda bil" 
sa at an 1 mı yan küçük kasabalara da den lazım gelen tedbirleri direceğim. __.... 

Londra, 24 (A.A) - Resmen bildirildiğine göre valide teşmili ve mevcut olan yer- alarak bağcılara bu yılın ~-"::::E~:--== ~~-~-~-,. 
kraliçe Mary gözünden sakatlanmış ve geceyi fena geçir- lerde tevsii.. külleme yılı olduğunu ve r-
miştir. Kraliçenin göz doktoru Vruise hastayı gerek dün 8 • Köy işleri : binaenaleyh kükürdün kat'i- İlan 
akş~m gerek bu sabah görmüştür. Köy kalkınma işinin plan- yen ihmal edilmemesinin b 

~ ]aşması, bazı mıntakalarda alakadarlara tamimen bildi- lzmlr askerlik fU e-

Itaıyan go··nu··ııülerini getirmek köylüyü tazyik eden salma rilmiştir. sinden: fi" 
· k 1 - Henüz muvazza ı 

işinın aldırılarak buna mu- ----- ·--•• k• d b •tt• hizmetini yapmamış demir"' uzere se iZ vapur a a gı 1 kabil vergilere muayyen bir A k A 33 
mikdar ilavesi veya salmanın s erı yol sınıfından 316 dahil 3 

Roma, 24 (A.A) - ispanyadan dönecek ltalyan lejyö- k b' . k dahil doğumlu erlerin asker• 
Yo··nerlerı' Napolı'ye: 30 Mayıs veyahut 1 Haz"ıranda çıkacak- 51 1 ır surette tanzımi, öy Mektepler k d.l k ·· 'k' "O gu kanununun, tatbik edilen sev e ı me uzere ı ı 

tardır. yerlerde, hükümlerine tam Ağustosdan ltlbare n içinde şubeye gelmeleri 1''" 
Bugün lejiyönerleri geri getirmek için sekiz vapur daha d 

d h k · · olarak riayet edilmesi.. Köy yeni talebe kaydlne zım ır. 
Kadikse gitmek üzere Napoli en are et etmıştır. kanununun tatbik edilmiyen başlaniyOr 2 - Bu sınıftan hava te~" 

l dili olupta müddeti bitı11•f yer ere teşmili, köy kanunu 939, 940 yıl\ için Kuleli t 
t c. tbiki işinde bu kanun dı- Maltepe ve Bursa askeri olanların dahi bu mildd• 
Şında köylüye mükellefiyet l" 1 · · ı K E · içinde gelmelidir. 

Cenevreden avdet eden Fransız hariciye nazırı bay Bone ıse erı ı e onya ve rzın- 3 _ Birinci maddede ya" 
Daladye'ye lazımgelen izahatı verdikten sonra Türkiye bü yükletilmemesi; köy kanunu- can askeri orta mekteplerine 

nun beşinci maddesi ile köy K kk l d k. k A t zıh müddet içinde geldlt" 
Yük elçisi bay Suad Davas'ı kabul ederek onunla müza- ve ırı a e e ı as erı sana )ı 

Cıl.slerı'ne · ı k k K d k 1 yenlerin bakaya addedilere kerelerde bulunmuştur. me verı en aza me tehi ile ayseri e uru • ı 
§ Paristen alınan haberlere göre Roma umumi efkarında hakkına yukarı bir makam makta oldn Erbaş hazırlan- haklarında kanuni muame e 

Alman - ltalyan askeri ittifakında sonra hasıl olan tered- nezdinde itiraz. hakkı_ veril- ma mektebinin birinci sınıf- yapılacaktır. 
düd ve endişeyi gidermek için Roma matbuatı ltalya hiçbir mesi. farına yeniden talebe kay- - -~ ~~~ 
zaman Almanyanın vesayeti ve himayesi altına girmemiştir. (Sonu yarın) dına 1 Ağustosda başlana- EvJaA dJık 
ve girmiyecektir. Mealinde yazmağa mecbur kalmışlardır. ---=------ caktır. 
Ayni gazeteler Roma - Berlin mihverinin gösterilmek is- Kayit 10 Ağustosa kadar Bir aylık bir lnz çocuiU 
tendiği bir harp ilet ve vasıtası olmıyacaktır, demektedirler. vali vekili devam edecek ve seçim imti- evladlık verilmek isteniyor· 

§ Fransız hariciye komisyonu reisi dün mecliste Türk - B d b 1 V 1 lS A d b Adres: Tepecikte Hanı•'° 
Fransız görüşmderi hakkında alakadarlara izahat vermiş erğama a u unan a İ hanları ğustos a aş- d 
ve bu görüşmelerinin pek yakında müsbet bir netice vere- vekili B. Cavid Ünver dün )ayarak 1 Eylüle kadar de- sokağında pehlivanın evin ' 

Son Dakika: 

ceğini söılemiştir. şehrimize dönmüştür. vam edecektir. Melahat. ~ 
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