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Suriye kabinesi 

Şam 10 (ö.R) -Ati bey Eyyubi yeni 
Suriye kabinesinin tqkilinden feragat et
mittir. 

-------' 
tlin münderecabndan Bazetemiz mesuliyet kabul ebnez. 

Ciimhurlyetm ı>e Cümhuri11et esmnln 'bekçW. aa'bahları çıkar siya$f gazetedir 

nkara temasları' lngiliz kabinesi 
B. Gafenko bugün görüş

~ melerine başlıyacaktır · 
Iitlfak projesi O.zerinde 
Mütehassısların fikirlerini aldı 

Mısır hariciye 
Ankarayı 

nazırı Yahya paşa da pek yakında 
ve Atinayı ziyaret edecektir 

Yeni hazırlanan pakt onu 
karşı doğrudan doğruya 

derhal harekete geçmek 

imza edenlerin 
veya bilvasıta 

taahhüdünü 

bütiinlütiine 
taarruz halinde 

ihtiva ediyor 
İstanbul 1 O (Hususi} - Romanya 

hariciye nazır B. Gafenko bugiin Daç· 
ya vapuru ile geldi. B. Gafenkoyu vali 
Lütfü Kırdar, Istanbul komutanı kaı'fda
dılar. Rumen hariciye num saat 15,40 
da takııimdeld Cümhuıjyet abidesine çe

lenk koyduktan sonra akfAID eksprese 
be.&lanan hususi vagonla .Ankaraya ha· 
reket etti ve merasimle uğurlandı. B. 
Gafonko yann ( Buııün) Ankara temas· 
luına b~hyacaktır. Bu görii§melere ıİ· 
yasi mahfillerde büyük bir ehemmiyet 

atfo!unrnaktadır. 
İstanbul 1 O (Hususi) - Yakında An· 

karayı ziyarete gelecek olan Mısır hari
ciye nazırı Yahya paşanın Ankara dö
nü<şünde Atinaya da uğrıyacağı bildirili
yor. Ba ziyaret bir Akdeniz devleti olan 
Mısırla Türkiye arasında mevcut olan sı
kı dostluğu teyide vesile olacağı gibi iki 
memleketi yakından alakadar eden me

_,.__ celeler üzerinde faydalı fikir teatilerine 

B. Gafe1ıko imkan verecel~tiT. 

Bohem a dhişi 
tanınmış gazeteciler Aralarında 

olan yüzlerce kişi tevkif edildi 

Balkan 
Antantı 

----1:.r---
Y e •ine Ballıan 
ittlf alıını lıurmalı 
r~zırndır .. 

--~,.'7-
HAKKI OCAKOt.LU 

---'"---
I.ondra, 10 (Ö.R} - Bohemyanın 

Gledno şehrinde bir Alman jandarması
nın öldürülmesi üzerine Almanların te
sis ettikleri tedhiş rejimi bir netice ver
memiştir. Almanlar katili ele geçireme
mişlerdir. Bunun acısını çıkarmak üze
re Alman polisleri, aralannda tanınmış 
gazeteciler ve maliyeciler ~lan yüzle~ce 
kişiyi tevkif etmişlerdir. Bır çok maga-

1 zalar kapatılmıştır. Dün yeniden Mdi
seler çıkın1ştır. Gece Alınanlar, neşret· 
tikleri emirname mucibince, açık tu
tulan pençerelerden içeriye ateş e~
lerdir. Gledno şehrine 500 bin kuronluk 

Almanların Çek topraklarını, ltal- para cezası yüklenmiştir. Bunu . yüzde 
yanların Arnavutluğu istila eyleme- seksen nisbetinde yahudiler ve yüzde 20 
leri Avrupa ve Balkanlarda müthiş nisbetinde Beneş taraftan Çekler ödi-
bir heyecan uyandırmış, bütün mil- yeceklerdir. . . 
letler hayat ve istiklallerini korumak Dün akşam, katili keşfet~eeek ~
endişesile yeni kombinezonlar arka· seye verileceği ilan edilen prım 50 ~ın 
ıından koşmağa mecbur kalmışlardı. kuron tezyit edilerek 160 bin kur~na ıb-

Çeklerin mukavemet göstermeden ıağ edilmiştir. Alınan gazetelerı Çek 
teslim oluşları, Küçük Antant dev· amelelerin meyhanelerde Çek şarkıları 
!etlerini şaşırtmış, Küçük Antanttan söyliyerek kafa tuttuklarını yazıyorlar. 
beklenebilecek hareketlerin en küçü- Glednoda katledilen jandarmanın c~-
1.." •• .. h d ı k .. ] d · · d bu sabah yeni hadi-tsUnu muşa e e ey eme şoy e ur- naze merasınun e 
sun, bu Antant derhal tarihin malı seler çıkmıştır. Cenaze arabası geçerke~ 
oluvermişti. .,!>pkalarım çıkarmıyan Çekler tevkü 

r- b' · · yumruk ve Bir Alman darbesile ortadan kal- edilmiş ve bunladan ırısı 
kan Küçük Antanhn iki azası, yani tekme altında tepelenıniştir.. Alınan 
Romanya ile Yugoslavya, ayni za- bayrağına sarılmış olan tabut Glednlo 

afından hürmet e manda Balkan Antantına dahil dev- Ahnan ekalliyeti tar 
Jetlerden olduğu cihetle vukuu mel- selamlanmıştır. Fakat 20 bin Çek nü
huz yeni tecavüzler karşısında Bal- fuc;u olan kasabada A1ınan1ar ancak 

5oo 
kan Antantının ve mukadderatının kişidir. 
ne olacağı bir çok devletleri ilgilen- _:_ ____________ _ 

diren bir mesele haline gelmişti. __..,.,~""OO""'· """"'~"~~':'"""'o/;;:~~S:ai 
T eahhüdlerine sadakati, milli şe- . 

tef ve namus borcu tanıyan Türkiye 
o korkunç ve heyecanlı dakikalarda 
vazifesini yapmaktan hali kalmadı. 
Kendisine tevcih edilen suallere te· 
ıeddütsüz gereken cevapları verdi. 
Ve Balkan Antantı dahilindeki teah
hüdlerini her zaman yerine getirme· 
ğe amade bulunduğunu bildirdi. 

llk hamlede taarruza maruz kal
maları muhtemel bulunan Romanya 
ve Yugoslavya her ne kadar derhal 
askeri tedbirlerini almak, miidafaaya 
hazırlanmak yoluna dökülmüş iseler 
~e heyecan1ı ve tereddütlü günler 
~aşamaktan da kendilerini kurtara-
' hıadılar. 

Romanya hariciye nazırı uzun bir 
seyahate çıktı. Berlinden başlıyarak 

•• . .. 
nonu 

• 
Bursadan gelen 
heyeti kabul etti 
Bursayı ya ~ında 
ziyaret vadinde 
bulundu ... 
İstanbul, 10 (Hususi) - Rcisicüm

hur Milli Şef İnönii Ynlovadn, Bur
sadan gelen heyetle Yalova köyle
rinden gelen heyeti kabul buyurdu
lar. Milli Şef, Rursadan gelen heyet
le beraber bulwıan Bursa valisin
den şehrin ve köylünün vaziyeti 
hakkında izahat aldılar ve Bursayı 
j ziyaret edeceklerini vait buyurdular. ı 

Londra 1 O ( ö.R) - İngiliz • Rus mü· 
zakerelerini neticelendirmek üzere Moa. 
kovaya gönderilecek olan merkezi Av· 
rupa ıubesi reiti B. Vilyam Straug Fo• 
rayn Ofiste tngilterenin Parla sefiri Sir 
Erik Fipsi ile görüımÜf ve Fransız bükü· 
metinin Rusya ile cereyan edt'n müzake
reler hnkkındaki göriiflerine itil keabet

nqtir. 
HAZIRLANAN MET1N 

lngiliz kabinesinin hariciye komitesi 
Rusyn ile hazırlanmakta olan paktın met
ni üzerinde müzakeratta bulunmuş ve te
sadüf edilen güçlüklerin ne şekilde ber
tar<ıf edileceğini tetkik etmiştir. Malılm 
olduvu üzere bu güçlükler Sovyet Rus
>nnı~ Estonya, Finlandiya ve Letonya 
hudutlarının da garnnti edilmesi hakkın· 
do.ki arzusvndan ve bu üç memleketin 
bitarnflıkların:ı muğayir telakki ettikleri 
böyle bir garantiyi kabul etmek isteme· 
melerinden ileri gelmektedir. 

DUŞONOLEN ÇARE 

Ha midiye Giresonda Ak"ama doğru §öyle bir çare düşünü
lüyordu: Projeye bu üç memleketin is· 

Giresun, 10 (A.A) - Hamidiye mek- tiklalinin İngiliz • Fransız • Rus pakhm 
tep gemisi dün saat 11 de liınanunua im;-;\ J • büyük devletler için elzem ol
gelmiş, öğleden sonra mutat ziyaretler d11gu ..;c ihtiyaç hissedildiği takdirde ken
yapılmıştJr. Akşam kumandan ve su- dilerine yardım edileceği §eklinde bir 
baylar şerefine belediye tarafından bir deklarasyon ilave edilecektir. Yahut ta, 
ziyafet verilmiştir. diğer bir dekl&raııyonla, üç devletin Bal-

Rusyada icadın askerler bir yii.rüyü~ esnasında 
tik memlekelerinin bitaraflığına riayet et- FRANSANIN NOKTA! NAZARI 
mek ve bütün devletlerce bu bitaraflığa İngiliz kabinesi bu hususta mütehas .. 
ıiııyet edilmesini emin etmek azminde suların mütalialann1 dinlemit ve Franılll 

oldukları bildirilecektir. _ SONU 5 İNCİ SAHll'EDE _ 

Tiviz verilmez 
Fransız gazeteleri mihvere bu hül
yadan vazceçmeyi tavsiye ediyor 

---"'---

YeniSOO -1000 liralıklar 
Par is 10 (A.A) - Figaro gazetesind~ 

Sovyetlerle cereyan eden müzakereleı 
ve Lord Halliaksın nutku ha.klanda ta& 
siratta bulunan Dormesson, Halifaksla 
DaJadiyenfn nutuklarını mukayese ede. 
rek bunların tamamen birbirine benze. 
dlğini kaydediyor ve diyor ki; , 15 Haziranda tedavüle çıkarılacak Halifaks, Ingilterenin artık kabul et
memeğe azmetmiş olduğu §eyi teshil 
ediyor. Zira beynelmilel anla§ı:ruılat 

Halen 
lar 

tedavülde 
daha 3 

olan 
sene 

500 ve 
mecburi 

1000 liralık banknot
tedavülde kalacak 

mUstenıiren istihfaf edildiği ve zaiflerf.Jl 
hudut ve isUklfilleri kuvvetliler tarafuııf 
dan ihW edildiği müddetçe Avnıpada 
hayat ve mevcudiyete imkAn olmadığı.ns 
bildiriyor. Buna mukabil Halifaks, Iıw 

giltercnin milletler arasında daha eyJ 
hayat şartlarına hAdim olmak için daiı~ 
yapınağa Amade olduğu şeyi bildirmi~ • 
tir kJ Daladiye de aynı fikri müdafaa 
etmiştir. 

Ankara 10 (A.A} - Türkiye Ctimhu
riyet merkez bankasından: 

Tilrklye Cüm.huriyeti merkez banka· 
sı hakkındaki 1715 numaralı kanunun 
17 inci maddesinde yazılı selahiyete 
müsteniden bankamız 30 Kanunuevvel 
1341 tarih ve 7801 numaralı kanun mu
cibince basılm~ olup halen tedavülde 
bulunan kfiğıt paraları tebdile karar ver-

diğini ve beşliklerin 15 Tcşrinlevvel 
1937, yüzlüklerin 1 Mart 1938, ellilikle
rin 1 Nisan 1938, onlukların 16 Mayıs 
1938 ve 2,5 liralıkların da 25 Nisan 1939 
tarihinden itibaren tedavüle çıkarılma
ya başlandığı bundan evvelki illlnları • 
mızla bildir~ti. 

15 Haziran 1939 tarihinden itibaren 
yeni 500 ve 1000 liralık kuplirlerln de 

Kraliçe Elizabet 
Amerikan milletinin 
kalbini fethetmiştir 

Vaşington, 10 (A.A) - İngiliz kral ve 
kraliçesini Mm.il bulunan tren saat 4.46 
da Ne\'yorka hareket etmiştir. 

Londra, 10 (Ö.R) - Kral vo k:rallçe 
bu sabnh Lon<lra saatiyle saat 4.45 te 
Vaşingtondnn Nevyorka hareket etml§
ler ve öğleden sonra oraya vanruşlardır. 
Büyük şehir İngiliz hükümdarlarına 
emsalsiz bir knbul yapmıştır. Ekser bi
nalar İngiliz ve Aıneı·iknn bayraklariyle 
süslenmişti. Bilhassa Brodvey caddesin
deki biiyük ticarethaneler, htikUmdarla
rın 1.iynrcti şerefine vitrinlerini süsle-! 
mekte birbirleriyle rekabet ctıni§lc.i'dir .. 
Bütün vitrinlerde kral Corc VI ile kra
liço Eliznbetin büyük reshnfori göze 
çarpıyor. Gazeteler kraliçenin bütün 
Amerikalıların kalbini {etheltiğinl kay-;. 
dMlyorlar. Kral vo kraliçenin dilnya 
sergistn.l Ziyaretleri eımasında ild ı:nfL. 

yon kişi gU.ıergAhlan üzerinde toplan- · 

tedavüle çıkarılması maliye vekaletiyle 
müştereken karar~tınlmıştır. Bundan 
evvel çıkarılan kupürler için yapıldığı 
gibi 500 ve 1000 liralık kupürlerden te
davüle çıkarılacak miktar mukabilinde 
mütedavil banknotlardan aynı miktar 
tedavülden çekilecektir. 

15 Haziran 1939 tarihinden itibaren 
halen mütedavil 500ve 1000 liralık bank
notlar üç sene müddetle mecburi olarak 
tedavül edecek ve bundan sonra kanun! 
milruru zaman milddeti nihayetine ka
dar yani 7 sene daha merkez bankası gi-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Petit Parisien gazetesinde Bourgueat 
clngiliz askeri tedbirlerinin her gUn da. 
ha bilyilk mikyasta inkişafı> ba§lığı aı. 
tında neşrettiği bir yazıda, lngiliz hük~ 
metinin Fraruız hilkümetiyle tamameıl 
mutabık olarak, bu silablanma siyaseti 
hedefinin barışın muhafazası olduğuıut 

- SONU 5 İNCİ SAHiFEDE -

Gazi okulunda .. 
Açılan sergi büyük bir alaka uyan .. 
dırm1ş ve çok takdir edilmiştir 

o 

Sergiden ı;ok güzel bir kü)e 
- YAZISI 5 ncl SAYFADA -



SAH 
·····················································································: 

i Alasehirde Atatürk cocuklarinın ~ . , , : 
: . 
~ takdire değer bir hareketi ! . . : .................................................................................... . 

Alaşehir, 10 (Hususi) - Manisanın Talebeden Hadiye Soyak bir masa 
.cennet gibi güzel bir parçası olan Ala- üzerine çıkarak içten gelen büyük bir 
ıehir, bugün müstesna dakikalar yaşa- heyecan içinde ateşin bir hitabe iradet

( rnış ve memlekette büyük bir sevinç miş ve bu, her kesin gözlerinden sevinç 
belirmiştir. yaşları akmasına sebep olmuştur. 

Fedakar halkımızın mii§fik elleri ara- Bundan sonra belediyemizin bahçesin
sında büyütülen köy ve kasaba fakir deki Atatürk büstüne gidilerek kendi 
yavruları kendilerine gösterilen müstes- elleriyle hazırlanan çelenk konulmuş ve 
na nevazişkAr hareketlerdeııı dolayı bü- yavrulanmız, milli Şefimiz İsmet İnö
yüklerine teşekkürlerini iblağa karar nüne bağlılıklarını bir defa daha tekrar 
vermişler ve bunu çocukları esirgeme etmişlerdir. 
kurumuna daha evvel bir tezkere ile Bundan pek memnun ve mütehassis 
bildirmişlerdir. olan halkımız toplantıdan dağılırken 

Kurum heyeti ve memleketin büyük- yavrulanmızın daha fazla yardıma bak
teri tayin kılınan vakitte Jruru:m mer- lan olduğu kulaktan kulağa fısıldanı

ke:zinde toplanmışlar ve yavrular milll yordu .. 
prlalarla gelerek karşılanmqJardı. 

Varolsun 
RİZA KAYA 

Hazer 

ŞEHiR HABERLERi 
Hatcİy !Boşanma davaları 

---i:r·---
Yerine Ballıan 
ittifalnnı lıurmalı 
Uizımdır .. 

--</:?-

Fuarımıza iştirake Adliye Vekaletinin bu husustaki 
hazırlanıyor t tk• kl . ı . d ") . t• - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

--'i"r--
HAKKI OCAKOGLU 

Fuar komitesi karariyle Hatay mamu- e ) e rJ 0 e Z ffiJ f e 0 Ce Va p V efl m J Ş J f mihveri ve barış cephesini teşkil eden 
lat ve masnualmı ve ziraat maddelerini bütün devletlerin salahiyetli ricalile 
teşhir i.,in bir pavyon aynldığını ve bu Büyük Parti kurultayında boşanma Karaburun kazasında 935 yılında ye- temaslar yaptı. 
hususta geniş hazırlıklara devam edildi- davalarının daha kolaylıkla intacı ve eli ayrılık, bir boşanma, 936 da dört bo- İngiltere ve Fransa, Romanya ile 
ğini haber venniştik. Antakya ticaret ve ayrılmak üzere mahkemelere müracaat şanroa, 937 de 5 boşanma, 938 yılında Yunanistana yardım teminatı ver
sanayi odası başkanlığından dün beledi- edenlerin bu arzularının is'af olunması da 7 ayrılık 23 boşanma kararı verihniş- melerine rağmen Türkiyenin vaziyeti 
ye ve fuar komitesi başkanlığına şu hakkında vaki olan istizahlar üzerine tir. . kat'i şeklini almadıkça yani Türkiye, 
telgraf gelmiştir : adliye vekaleti, başlıca vilayetlerimizde Menemen kazasında 937 senesinde bir İngiltere ve Fransa ile nihai bir an

.Sayın komitQnizin kardeş Hatay için bu hususta tetkikat yaptırrnağa lüzum ayrılık ve 1 boşanma kararı verilmiş- laşmaya varmadıkça Romanyaya ve-
göstermiş olduğu yüksek alaka ve ka- görmüştür. tir. rilecek teminat tatminkar o!amı-
dirşinaslığa candan teşekkür eder, fua- Haber aldığımıza göre vekalet, müd- Kemalpa,<:a kazasında 935 te iki ayrı- yordu. 
rıruza Hatayın şerefiyle mütenasip bir deiuınumiliklere gönderdiği bir yazıda lık ve bir boşanma, 936 da 3 ayrılık ve Gerek Balkan Antantı hükümleri
ı)ekilde iştirake hazırlandığımızı arze- boşanma davaları hakkında malfunat is- iki barışma, 937 de bir ayrılığı müteakip ne uymak ve gerek yapılacak kombi
der, sevgi ve saygılarımızı sunanz.ıı temiştir. Hususi surette edindiğimiz ma- barışma kararı verilmiştir. nezonlann Boğazlarla alakası bakı
BELÇİKA ŞİMENDİFERLERİNDE lUm.ata göre İzmir viUyetindeki vaziyet Torbalı kazasında 938 de bir ayrılık mından Romanya hariciye nazırı Ca
Bclçika hükümeti İzmir enternasyo- şu merkezdedir : kararı verilmiştir. Boşanma yoktur. fenko meşhur siyasi seyahatine ba~

nal fuarına iştirak edecek olanlara Bel- İzmirde 935 yılında 17 ayı·ılık davası Seferihisar kazasında 935, 936 ve 938 lamadan İstanbulda hariciye vekili
çika şimendiferlerinde yüzde 25 tenzilat olmuş ve bunlardan sekizi boşanma ile yıllarında ayrılık veya boşanma davası miz Şükrü Saraçoğlu ile bir görüşme 
yapılacağım fuar komitesine bilr1irmiş- neticelenmiştir. 936 da 12 ayrılık dava- açılmamıştır. yapmağı lüzumlu görmüştü. 
tir. smdan onu bÔşanma ile neticelerun4tir.. 937 de bir ayrılık ve biı' boşanma ka- Bugün artık o tereddütlü günler -*- 937 de beş davadan dördü hakkında bo- ran mevcuttur. ve o heyecanlı dakikalar geçmiı bu-

\.~ ı • B A k İ şanma karan verilmiştir. 938 de 18 ay- Urlada 935 yılında 1 aynlık ve ı bo- Junuyor. 
V a l • Y 1J rtlık davasından ikisi boşanma ile neti- şanına, 936 da 1 aynlık ve bir boşanma, Balkan Antantına dahil üç devlet --*-- celenmiş, diğerleri bilahare boşanmak 937 de 1 aynlık ve bir boşanma kararı yani Türkiye, Yunanistan ve Ro--

Kaza[arın ve nahiye.. üzere müracaatte bulunmamışlardır. verilmişfü. 938 de boşanma davası açıl- manya dı§ politikalarına ban, cep· 
Çeşme kazasında 935 te yedi ve 938 mamıştır. hesine muvazi bir istikamet vermif 

f eri'n çalışmalarını yılında bir ayrılık kararı verilmiştir. Foçada ve Kuşadasında bu senelerde bulunuyorlar. 
Ayni kazada 936 da 1, 931 senesinde de hiç bir ayrıl$, ve boşanma davası rüyet Romanya ve Y wıanistaııın. lngil-

e hem mi yef / e takip üç boşanma kararı verilmiştir. olurunamıştır. tere ve Fransa garantilerini memnu·· 

ediyor niyet1e kabul eylemelerinin. Türkiye 

S • t ıh t ile lngilterenin karşıiıklı mesai işti-
Vilayet makamı kazalarda ve nah.iye- ıgo r a raca raki için prensip anlaşması yapmala-

lerde çalıımalan sıkı surette takip et- nnın ifade eylediği sarih mana bu üç 
mektedir. Vilayetten kazalara ve nahiye- .. -- ' -- -~-- devletin barış cephesindeki yerlerini 

lerc ~u iki taminı gönderilmiştir. Ucretlerinde vaziye- Son haftalarda üzüm alfı"dir~l§. bulunduklannı anlatmağa ka----* -& 1 - Her kaymakam arkadaş bulun- satışları hararet 
Hamiyetli Denizi sahillerind~ duiu kazada* baoladığındao bugüne tin tatbikine başla~dı kesbetti.. Henüz bt'i bir hareketi olnı~-
zenginleriıniz uÇocuk limanın kadar sırf kendi idaresi zamanı içinde Sigorta ücretlerinde tenzilat yapıl- İzmir acenteler birliği kayıtlarma gö- maltla beraber Yugoalavyanın vazı-

--~-- __ , kaza merkezinde nahiyeler merkezinde masına dair bükümetimizce alınan ted- re son hafta içinde üzüm satışlan ha- yeti, sarahat kesbeylemiş bulunmı-

öde
mic::in Bdemı'ye ko"yun" den Kadir •· ve köy kallunrna.sı yolunda köylerde ne- birlerle tenzilatlı sigorta ücretlerinin raret kesbetmiştir. yor. Yugoslavya hudutlannm büyük 
·-r-- Çocukları, genç yaşlarında denize alış- ı ı ı ıl b k er yapı mış . ve ne er yaptıı mıştır, yap.- tatbikine haziranın ilk gun·· ünden itiba- Mevsim iptı'dasından u··,. hazıran' ak İr ısınının mihver devletleri tara• 

Gök adında bir zenginimiz, Bademiye, tırmak ve denizle alakalı meslekleri ~ • tırmıştır. ren devam olunmaktadır. şamına kadar limanımızdan muhtelif fından çevrilmiş buhmmaın onu, eski 
Kemenler ve Mescitli köylerinde kimse- kendisine sevdirmek için, Sovyetler bır' _ ı 939 · ı ı · · d ahh 1 dak - senesı ça ışma ay arı ıçm e On günlük müddet zarfında tenzilatlı bölgelere 73959 ton, son hafta içinde ise te Üt erine sa at göstermekle 
tizlik yüzünden bakırru;ız kalmış kırk ligın~ · de deniz ve yahut nehirc sahil bazı d ıl k ılacak be L n er yap aca ve yaptır veya ya- tarifenin tatbikinden alınan neticeler 4B9 ton üzum" sevkolunm•=h• ... Mevsun· raber yeni Komşularile de iyi geçin· 
kadar vatandaş yavrusunu yedirdi, gey- -r~ 
dirdi ve sünnet ettirdi. Yavruların ge- şehir~erde, bir ~~ senede~. b~, nÇo- pacaktır. gayet müsbettir. Çok kimseler evlerini içinde incir ihracatı 41815 tondur. Mev- mek mecburiyetile ka!Jl}aştmyor. 
ıarindikleri zaman heyecaıılı sevinçleri cuk liman• ları vucuda getırilıruş bulun- 3 -::- Kayma.lam arkadq ı~iki b~- eşyalarını sigorta ettinnektedir. Sigorta simin pamuk ihracatı 36947 balyadır. Sulh ve sükun içinde böyle bir po-
g<Srmeğe değer bir manzara arzediyor- maktadır. lundugu kazadan daha evvel Y'Jıe bu v:ı, işlerinde başlıyan hararet, bu işlerle uğ- Son hafta içinde 411 balyası İtalya ve litika takibi belki mümkün olabilir 
du. Varolsun hamiyetli zengiiılerimiz.. Bu limanlardan birini teşkil eden Ba- layet kazalarından birinde bulunarak şim- raşanlara yeni iş i.rok.anla.rı temin eyle- 250 balyası Romanyaya olmak üzere 661 Fakat yarın Avrupada, hiç arzu edil--*- kt1 çocuk limanı, üç seneden beri faali- ~ kazesma oradan nakil sure.tiyle gel- m.iştir. balya pamuk ihraç olunmuştur. memekle beraber, bir harp felaketi 

K • yette bulunmaktadır. Her yaz, Hazer Illlf bulunuyorsa daha evvelki kazada Bütün şehirlerimizde ariskolar için Son hafta içinde muhtelif ülkelere doğacak olursa Yugoslavyamn va-
aJ'llY~ Ralkevi denizi sahilindeki bu limanda 300 kadar da neler haşanp ne eserler meydana ko- 'atbik olunan ücretler şunlardır; 167 ton zeytinyağı, 17 ton tütfin, 100 ziyetinin ne olacağım bilmeğe de ih-

öyeleri ko~l~rde çocuk, eğlenerek denizcilik öğrenmekte- yup buraya geldiğini bildirecektir. Buka- Birinci sınıf; ıs metrede ahşapsız ton tütün kırmtısı, 845 tem palamut 245 tiyaç vardır. 
~:Ua Ha~evın_ın .ımsyal ~~ dir. Yazın, her gün, bu limana bagh kü- zada işe b:ışladığı tarihin kaydı faydalı binde 1, binaların ticari ve sınai olnu- ton valeks, 8300 kilo balmınnu, .,5 ton Arbk bütün devletler dış politik.a-

ve koy:ater .~~:en ~leş~ büyük çük yelkenliler filosu, genç kaptanların olur. yan muhteviyatı binde bir buçuk, bina- meyan kökü, 300 ton kepek, beş ton larına vuzuh ve sarahat vermek, harp 
v~ küçük. Çiğli koylerme gı~~er ve idaresinde denize açılmaktadır. Çocuk- ** ların ticari ve sınat olan muhteviyatı çiçek soğanı, 27 ton deri, 8 ton mazı, 200 ihtimalleri karşısında mevkilerini ta-
koy :ıe te~ ~eçe~ ihtiyaçla- lar, denizde gezintiler yapmakta ve hat- ı _Her kaymakam arkadaş, nahive binde 1,90, hububat ve zirai aletler bin- ton küspe, 490 kilo halı (Fransaya), 26 yin eylemek mecburiyetindedirlec. 
rı U:v ve tesbıt etmişlerdir. ta BakUya 30 ila 50 kilometre mesafe- müdürlerinin 0 nahiye dahilinde i~e baş- de 1.40 tır. ton kumdan, 10 ton ip, yedi ton çam İşin şakaya ve tereddüde tehammi.il 

Diger ~;r1 doktorlar h~ mu- deki adalara tetkik seyahatleri tertip Iadığı günden bu güne kadar ne gbi hiz- İkinci sınıf 6 metrede ahşap.sız binde fıstığı ve 4400 kilo badem ihraç edil- eder tarafı kalmaımştrr. 
~~ v: ç 7 k1::tav_a dağıtını_!1m'- eylemektedir. Bu çocuklar arasında te- metler görmiif neler meydana getirmiş ikiye tenzil edilmiştir. Adi kSrgir ve miştir. Romanya hariciye nazırı Cafanko 
ha~ z~: a oy enn mahsulat ve mayüz edenlere, çavuş, kaptan, vatman olduğunu kendisine sorarak alacağı zeyl ahşap yapılarda da tenzilat yapılmıştır. -*-- Yugoslavya hariciye nazırilc uzun 

~·b: ~ nıal~t toplanmış gibi unvanlar tevcih edilmektedir. Bun~ cevabı aynen vilft)rete yoJlıyacaktrr. İ~ _*,,_,,,,, z görüşmeler yaptıktan sonra Anknra-
ye zararbu uret1 .. olma ğı ~~~- ıar içinde bir çok ta genç lazlar vardır. takibiyle cevabın tacil.ini dilerim. Denizbank irat vekaletince ya gelmektedir. 
~ ~e . .s. e ıyı ve faydalı bır gun Limanda aynca müteaddit kabinler 2 - Nahiye müdürü arkadaş, bu na- Ziraat idarelerinden Bugün Ankar~~ bulu~~~ olan 
eçirilmiştir ~oww 1 vardır ve burada çocukları, salahiyettar hiyeden daha evvel bulunduğu memuri- Yerine iki umum Gl'Gnan .ınaıaınat Gafenkonun hancıye vekılımızle ya-
BAYV AN PAZARI b.~iyelilerin idaresinde, iki deniz ge- yet ve bilhassa müdürlük, yine bu vila~ müdürlük ihdas Ziraat vekaleti memleketin .zira! ve paca~ı temas:tırı~ ve siya~i müzake-
• ,.~ zısı arafilllda, telsiz tekniği., gemici işa- yetin çerçevesi içinde ise oradaki hizınet- edibniştir iktısadl vazi etmin tetkik ve takibi . . ~elenn ~ususı hır ehemmıyet taşıdt-
1~ RAZmt.IKl,AG retleri ve seyrüsefer esaslan öğrenmek- !erini de bir madde halinde yazm~k la- D . bank . •• . .. Zir t ·:ı--~ . den : ...... _,., mal= gında şuphe yoktur. 
"• hah . . enız yenne kalın olmak uzere aa ıu.a.reıerın .ı.::ıu:u.u.en - R h . . b" k mez 8 cıvarmda tesis olunacak tcdir. Ayrıca, gene bu limana merbut zımdır. d 1 D . . . tın b' ule .. hazır>----ak omanya arıcıye nazırı ır ço 

. . ev et enızyollan ışletmesı ve Devlet ır us gore RUlilC munta- A Balkan d 1 tl · il 
hayvan pazarı ıçm belediyece hazırlık- bir ufak buharla müteharrik mektep ~ 1. 1 işle vanl . iki" zam sur tt g·· d 'lm . . bil"'T-...:...+· vrupa ve ev e en e yap-. . _ _.._ ~ıman_an tme un arıyle umum e e on erı esını ..w.~ .. ır.. ... l . el . . S ... ~ 
lara devam_ ~~- ~yvan pa- gem.ısın.de, çocuklar, kaptan köprüsün- Adli e ta ini müdürlük ihdas olunmuştur. Bu iki Her mevsim.de mahsulün vaziyetine gö- tıgı temas arın netıc er~ araçog 
zannın yerı ıstımlak edilmiştır.. Pazar de, dümende ve yahut telsizde nöbet al- Y Y er .d . b' . . . n dasl lnli 1 ak ahsull luna anlatacak. beynelmilel duruma 
tesis olmıunca satışlar burada yapıla- maktadır Çocuklara muhtelif emi ti Torbalı icra memuru Ata Akçe oğlu ı arenın ırer şubesı Izmirde açılacak- ~ a 1 ~· A~ ~er, topr ın e- nazaran Balkanların vaziyetini iki 
_,....__ . . . . ' g p- Burs:ı. icra memur muavinliv·n Se it tır. rı, gene zıraı vazıyet, hava ve yer Afet- h . . -'-~1· "d .. L_t'.!!;_ ed 
CCIA.ı..tı". Hayvan pazarın.ın tesısınden lerı hakkında da pratik malUınat veril- gı e, y K .. rl . . 1 . nebatat hastalıklan, lanan .saha ancıye vawı yenı en muuıı..aa e-
ameli faydalar temin edileceği tahmin mekte ve çocuklar modeller de inşa Gazi icra memuru Sırrı Aksu Torbalı l~ ~·vtpştiril~:arıylktire .acentelık ve kıla- =bağlar ~..ı.;-t;ı,1~- su ha - cekler ve Balkan Antantını kuvvet· 
edilivor. eylemektedir L' 'aa b" .. k icra memurluğuna tayin edilmişlerdir. vuz ır e ece . . ' . ve z.,~~ ve yvan va- lenclinnek imkanlarını arayacaklar-

,, • ıman ır yuzme me - Tahmil, tahli hart~-~ ıh zıyeti hakkında istatistikli alöm t Şap hastalığı yüzünden kapablan tehi ile vat 1 kulübü' .. d dır B İzmir hakim namzetlerinden Nezihe ye, an ~ r tun ve rilec m a ve- dır. 
v erpo 0 e var ·· u ç l"L. tl K h" yolcu salonu servisleri Izmir limanlar ek ve raporlarda amele vaziyetleri 

hayvan pa7.arları yer yer açılmaga baş- limanlardan k . . ti eler->·-- kta o:rgun sa il.Uıye e aracasu sorgu a- .. .. .. v.. il Bu meyanda Bulgarlann Aııtanta 
•--~...- ÇO ıyı ne c Ci.LU.lllla - kiml"gıv· ta . ...,ı;ı-;....:r mudurlugu kadrosunda yer alacaktır. e mevcut stoklar kat'l rakkarnlar1a lınm y la . . 
~....... dır. ı ne yın ~·· · . a aaı ve ugos vyanın vazıyetı-

-- B. Haşmet Dülgenin Denizyollan iş- ıfade olunacaktır. h · k fi et1 · · 
ı tm · 11 ı ne sara at vermesı ey y erının 

Musiki· kongresı· e esı umum müdür muavinliğine ta- ., ... nşrv • ., .._ n • ö .. ··1 _ - - L lel . ı..__ d yin edil "· .. , ___ ek dir ~ aa.......,.n. g ruş~ meae erın ~na yer 
Evvelki akşam mukarrer olan İkiçeş- ecegı soy.u;:.wu. te · LİSAN DERSLERİ alacağını şüphesiz sayarız. 

melik musiki birliği kongresi akdedil- Ö.ı!r -*- Karşıyaka Halkevinde cuma günün- Balb.n Antantını, kelimenin tanı 
miştir ve şu arkadaştan idare heyetine fir_etınenlere. den itibaren kız ve erkek talebeler için ve kamil manasile bir Balkan ittifakı 
seçmişlerdir : ve~ı~n A mez~~ıyet, 

0 

ayrı ayrı lisan derslerine başlandığı halinı:_ getirmek, hem Balkanhlann 
Baha Pündük. Ahmet Yardım, Halil ~ İstiklfil okulu ogretmenı Halide memnuniyetle haber alınmıştır. hayatı menfaati adına bir :zaruret, 

İnim, Abdurrahim Elat, Ali Şerbetçi .. Eğilm~e 45 gün, Bornova 9 eylQl öğ- hem de dünya barışını korumak için 
Sağır ve kör ölümün alış veri~indeki insafsızlığı, kararlanndaki İsa- Yeni idare heyetine muvaffakıyetler di- retmenı Hayriye Sarana 45 gün, Mene- . Talebe ~tarneleri en büyük bir kuvettir. 

betsizliği görüp te isyan etmemek kabil mi? lem. ~en -.. Sasallı köyü öğretmeni Cemalet- 11.k okullarda ilk dört sınıfında tale- Balkan Antantının kuruluşu barışı 
İnsan topluluğu içinde bir frengi yarası gibi ömrünü kemirmekle tin Gülmene bir ay, Menemen - Yıldı- benin geçiş durumu geçen senenin fev- korumak içindi. Bu Antanta, kuru-
. · mahl-~1_1_ __ 1111

••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• rım. Kemal be kul '"" M kindedir Tal be kam 1 geçuen nıce fuuarı pas geçen ölüm !!oluğu hayatları dünyaya Y 0 u ogretmeni uaz- · e e eri tevzi olun- luşundaki gayeye uygun bir istika-
rahmet insanlann ensesinde alıyor. Al k zez Ça~ya bir ay, Bayındır Merkez muştur. SIDJf sınavları perşembe günü met vermek Balkanlılar için bir va-

Kara bahtlı Mazlum: ölümü bir halaskar gibi beklerken biraz daha sanca okulu ogretmeni Zehra Baliye on gün ikmal olunacak, ikmal imtihanları bir zifedir. 
yaşamak için binlikleri kuruş yerine sarfeden Mesudun yakası ölümün mezuniyet verilmiştir. hafta fasıla ile yapılacaktır. Ankara görüşmelerini bu hedefe 
pençesine geçiyor. Eslıi deniz &anyoları ,TI ' doğru atılmış bir adım sayabiliriz. 

Göımiyen ve işitmiyen ölüm dünyanın zık:rnk yolunda şuur ve isa- Deniz sporları ucuz YAZ FİATLERİYLE 1 HAKKI OCAKOGLV 
betten mahrum serseri dolaşırken şakrak ve bahtiyar yuvaların baca- • Elh S J ---111

---
lanna konarak ocak1annı söndürüyor. gazınosu amra İnemasınaa Gülbahçede sürek 

iki gözü ile bir bacağım çalışma kabiliyetile beraber kaybecJen evlad; Bir kaç aydan heri çaldırmış oldu· BUGÖN MATİNELERDEN İTİBAREN 3VI yapdacak 
altmışlık babasının dermansız omuzlannda bir yük olarak nefes alma- ğu.nı alaf:nmga müzik ile gördüğü-. FRANSIZCA sôZLtt İKİ BfiYttK FİLİM BİRDEN Karşıyaka Halk:evi. spor komitesi av-
ğa__çabalarken maskara ölüm bu biçareyi bırakıp maIUI evladile beş ço- müz rağbetten bir kat daha cesaret: l - OTOMOBİLLİ AŞIKLA.R cı.lar kolunun bütün ~zasının iştirakiyle 
cugunun nafakasını temin eden babayı alıyor. alarak bu defa zenıin bir müzik ge-E Baş rollerde: CLODE'lTE DARFEUİL - CLUDE MAY avcılar bayramını Gillbahçede yaparak, 

Bilgisi fazileti; fazileti hizmetleri kadar ~.::L-ek nice kıymetli insan- tirdik. Bir defa gelip gördükten son·: orada sürek avları tertip edeceklerdir. 

lan 
Lcık yu.... ra hiç şüphesiz takdir edecegyinize: 2 - KONTES VALEVSKA ---111 

n ura brnak yaralan (Septi Semi) doguru"' rken kafalan melanet, • Baş 11
-.1- GRET GARB Fal L d alıaJa d : şimdiden eminiz.. : roın:rue : :A O - CHARLES DO YER CI H0 lft y ft f 

nıhlan mezelletle dolu tahtelbeşerler apartmanın altıncı katından yu- • • AYRICA a....ı .. · e··....:;ır Kurulta ft-1 ... ·· • Milli ~f, Ebedi Şe- ı :.HER AKŞAM DANSLI MÜZİK: : ~cı U3ua ym ~ torenı ve ~ Yapıcı oğlu yokuşunda oturana trruŞ 
varlancWdan halde dört ayak üzerine düşüyorlar. fin evi huzurlarmda Ankarada ıpıl.an B •• m .. A lannda. d dınd 

f Divane maskara ölümf Sen bu sagır .. hk ve körlük içın· de iyı"lere :vARDm .. SERVİSLER MUNTA-S man ve ya ü,,..... t yanş . yaşların a Zübeyir kızı Fatma a a 
----~.-...--...ı::::Jı!Jl..!....!a.?:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ll5!:.Z~AM~~V~E~G~A~Y~E~~~U~C~'U~ZD~UB...~:_~ E FİATLEB : Salon 20- Birinci ıs.: Balkon 30- Hu.smi 4.0.. bir kadının aynaya bakmak suretiyle 

:.ilL-..klllllSU'.M~·LYtaı~e~bel~er:!.Jl~v~e~3~se~~~n!~~·~rm~da~lO~kuruş~~-:_~~~-----~·---.Jitm~e~nf~aa~t~m~u~ka~b~llin:·~d:ew!:fal~cili~k=..a~ya~p:n~~;eJ 

DALLARDAN SESLER : 
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RUMEN MECL SiNDE 
Gürültüler .. 

mücadele 

u işe belediyenin baş
laması isteniyor 

• 

Hariciye nazırı B. Gaf enko
nun çok mühim beyanatı 

Ge,en gün evlerde ve kah • 
vehanelerdeki radyo ve gra
mofon seslerinin doğurduğu 
huzursuzluk üzerinde dur - • 
musluk. Gündüzleri yaz.ıha -
nel~rinde, geceleri evlerinde 
huzura kavufatnıyan bir çok 
karı1erimiz bu yazıya büyük 
bir alaka gÖ•termişler, bazı-B. Paris, Londra, Gaf enko, Berlin, 

Belgrad seyahatleri intibalarını 

Vatikan, 
anlattı 

• ları teşekkürlerini tele/onla 
idarehanemize bildirmiıler -
dir. Gürültü deyip geçmiye -
lim. Bu mevzu hakikaten bir 

Bükreş 10 (A.A) - B. Gaf enko dün 
~am mecliste yaptığı ve bir hülAsası 
sece verilen harict siyaset hakkındaki be 
)'anatmda Berlin, Brliksel, Londra, Pa
ıis, Vatikan ve Belgrad seyahati esna
ımda kendisine gösterilen hararetli ve 
'8mlınİ kabulden dolayı minnettarlığıru 
bildirmiş ve bu münasebetle Romanya 
ile aiyast ve iktısadl bağların ne kadar 
takdir edildiğini ve memleketin her ta
rafta mazh.Ql' olduğu itimadı müşahede 
ye teabit eyleml§ olduğunu kaydettikten 
10nra demiştir kiı 
Romanyanın birliğbıi kuvvetinin ve 

l*tikl!linin Mr tarafta bir nizam ve ba
?lf unsuru olarak ~Wcld edildiğini mem 
puniyetle anladım. :&ynelmilel politi
kada kampların kar§ı karşıya muharebe 
yazlyetlerl işgal ettiği bir devrede Av
ıupa ancak yanyana birlikte yaşıyabile
cak çareyi bulduğumuz. takdfrde yaşıya
bilir. Ve eğer Avrupa çökerse biz hara
beleri altında gömülürüz. Geçtiğim bil -
tün hükümet merkezlerinde Avrupa fik
ıinin teskin kabul etmez mahiyetini ve 
kaymamak için uçurumun kenarında 
mücadele eden aynı parlak medeniyeti 
gördüm. 

Bu noktaya gelince nazır dünyanın 
kuvvetli bir lınparatorluğuna riyaset 
eden bir zatın §U .sözlerinJ hatırlatın~ -
tır: 

Bir harp vulru bulduğu takdirde muha
ı-ebenln sonunda galipler de mağlt1plar 
<!a yıkılan toprağın aynı harabeleri al
:tında yatacaklardır. 

Gafenko, bu sözlerin harbı bir gaye 

veya bir sureti hal olarak teliıkld im
ikAnsıilı~ı hakkında kanaati sarih ve 
pek plAstik bir tarzda ifade ettiğini ila
ve ~ ve sözlerine şu ıuretle devam 
eylemi§tir: 

Her tarafta aynı kanaate şahit oldum. 
Bugünkü tahribatın tabii ve Iilzumlu 
1egane çaresi anlayış ve eyi anlaşma, 
ı:ıizamlı ve selfunetlt bir beynelmilel ha
yatın kurulmasına esas olacak ekono -
mik ve moral tedbirler teklif etmeleri 
lüzumuna dair olan fikrin! de hatırlat
tıktan sonra hayati saha ifadesine geçe
rek demiştir ki: 

Ekalliyeler hakkındaki vecibelerimizi 
ancak kendi adalet ve insaniyet hisleri
miz altında ifa edebiliriz. Yabancı bir 
devletle anlaşma akdi veya böyle bir 
devletin kontrolü altında değil. İşte bu
nun içindir ki Romanya kendi kendine 
karşı bir devle teşkilatının çerçevesi için
de olmadıkça ekalliyetler bakknda yeni 
teahhütlere muvafakat etmiyecektir. 

Rumen hükümeti komşu devletlerle 

her kesi kabule amadedir. Müttefik Bal
kan devletlerinin her !n gösterdikleri 
tesanüt bu devletlerin temin etmekte ol
dukları ve icabında şiddetle müdafaa 
edecekleri nizamın aleyhine müteveccih 
muhtemel ümitleri suya düşürmektedir. 
Balkan antantı Avrupada kat'i bir mü
vazene ve barış funilldir. Antantın fikir 
ve icraat birliği azası arasında daimi sı
kı temaslarla temin edilmiş bulunmak
tadır. 

Gafenko İstanbulda Türkiye hariciye 
vekili ve Belgradda Yugoslavya harici
ye nazırı ile yaptığı mülfiltatlan hatır
latmış ve yakında Atinada Yunanistan 
hariciye nazırı ile mülaki olacağını bil
clirmiştir. 

• çok Jaem,ehrilerimizi .inir - 5 
lendirmektedir. : • Bir lıariimiz de bu muele • 
üzerinde darUTken bize fU 
noktayı da hatırlatmıf ve de
miştir ki: 

.- Gramofon ve radyolar için 
: yazdıklarınızda yerden göğe 

kadar haklısınız. Fakat gü • 
rültii ile mücadele etmek 
mevkiinde bulunan belediye 
evvela kendi•i kendi müe••e· 

· aelerind eki gürültüleri keı • 
mif olıcı kahvehanelere örnek 
olur. Kültürparktaki hopar • 
lörler o kadar yüksek •e• çı- • 

halisane ve dostane anlagmalar akdine 
amade bulunmakadır. Macar devletile 
böyle bir anlagmanın Tuna havzasında 
iyi ve müsalemetperver bir organizasyon 
için faydalı bir şekilde ıiyasi ve içtimai 
meseleleri halledeceğine kani bulunuyo
rum. Yugoslavya fikirlerimize ve hattı 
hareketimize tamamen iştirak ettiğini is- Keza nazır .emniyet sistemine dahil • 
pat eylemiştir. Fakat memleketimizin olarak muh~elıf devletlerle akdedilen 

karıyor ki birinci kordondan 
işitiliyor. Hattô bazan Gazi 
meydanı ile Kültürparktaki 
hoparlölerin se•İ birbirine ka-. k l ·b l · · · d · son ekononuk anlaşmalan hatırlatarak emniyetıne arşı o an vecı e erımızı e . . . 

k I .b 1 . . k d demıştır ki : 
barışa arşı o an vecı e erımız a ar 

. . . - Almanya ile olan anlaşma, Almnn-
azim1e ifa edeceğiz. Bıze aı olmıyan hıç .1 R d 

ya ı e omanya arasın a mevcut müsn
bir ıeyi almıyoruz. Fakat bize ait olan 

Iemetperver ve hayrıhah maksatların in
her geyi şiddetle takviye ve müdafaa edi-

k5.r kabul etmez ehemmiyeti hfilı. bir 
yoruz. Memleketimizin hudutlarını ve is-

garantisidir. Anla~ına uzwı bir banş ve 
tiklalini silahla müdafaaya azmetmiş bu-

ilimat verici bir teşriki mesaiyi istilzam 
lunuyoruz. Bunlara kargı vukubule.cak 

eylemektedir. Zira mübadele mekaniz
her tecavüze karşı koyacağız. Romanya-

ması plônı bir gün bütün Avrupa mem
nın dış politikası milletin hür yaşamak 

leketlerini daha iyi bir nizam içinde bir
arzu ve iradesine ve ordusuna dayanmak-

leştirebilecek olan. bir ekonomik anlac:-
tadır. Romanya Fransa ile lngilerenin ga- 1 · · d ·· kk b" · · ma ar serısın en mure ep ır zıncır 
rantilerini bir komşuluk eseri ve her dev- teşkil etmektedir. 
letin müdafaa azminin bütün emniyet F a ·1 Ing' "lt ·1 ı k r nsa ı e ve ı ere ı e o an e o-
sistemi nde dahil bulunduğuna bir işaret nomik anlaşmalar daima daha ehemıni-
telakki ederek derin bir minnettarlıkla yetli hükümler inkişaf ettirecek mahi
karşılamışır. Polonya ile olan itifakımız yettedir. 

rışıyor. Bir şey anlamak ve 
dinlemek mümkün almıyor. 
1ı/lele Pazar günleri Kültür

park karşısında, Dr. Musta • 
la bey cadde•inde oturanlara 
Allah selamet versin. Sabah
tan ak~ama kadar gürültü • 
den rahat ve huzur yüzü gör
miyorlar. Kültürparkta dola
şanlara, meydanlarda bulu • 
narilara musiki dinletmek is
tiyen belediye pekala bu ho
parlörlerin •esini ancak park
takiler ve meydandakiler işi
tebilecek şekilde ayar ettire
bilir. Sesin en son kuvvetini 
kullanmağa ihtiyaç yoktur. : 

dostane ve samimi bir teşrilıü mesaiye is- Gafenko, Romanyayı bir çok tamam- ; 
ilzam etmektedir. Jayıcı menfaatlerin ve ırk yakınlığının : 

Bundan bafka gramolon ça • : 
lan memur hapına giden bir : 
plôkı bazan iiç beş dela tek- i 
rar eylemektedir. Acaba be- E 
lediyenin bu muBiki ziyafeti : 
ni bir program allına almak : 
memurun zevkine ve keyfine E 

Sovyctler birliği ile komşuluk müna- bağladığı İtalya ile uzun bir huzur ve : • 
sebetlerimiz iyidir. Ve hariciye komiser iyi anlaşma devresinin ne kadar lüzum- : 
muavini Potemkinin Bükieşten geçme- lu olduğunu an1atmış ve sözlerini şu su- S 
si münasebetiyle de müşahede ve tesbit retle bitirmiştir : • 
edildiği veçhile muntazamdır. - Gaye ve usullerini anlatageldiğim 

Balkan antantına gelince : BÜ antan- dış politikasının milletimize haklı ve 
tın gittikçe daha büyük ehemmiyet al- kat'i hudutlar içinde serbestçe inkişafı
ması mukadderdir. Zira antantm birli- nı temin etmesini istiyoruz. Ve tcınen-
ği menfaat iştirakinin ve ayni barış ül- nimiz bu mirası tam ve salim bir suret
küsilne hizmet arzusunun teminatı al- te muhafaza etmektir. Ona milli seciyc
tmdadır. Antantın Bulgaristana karşı mizin rengini venneğe muvaffak. ola
gösterdiği çok .samimi alaka Balkan an- cağız. Onu mücadelelerle geçen maziıni
tantının kendi camiasından hiç bir kim- ze ve kralın hamle ile dolu sevk ve ida
seyi hariç tutmak istemediğini ispat et- resine medyunuz. Ve bütün müdafaa ve 
mektedir. Bilakis antant bu camianın çalışma kuvvetlerimizi memleketin ve 
bütün Balkan milletleri için ne kadar milletler arasında nizam ve iyi anlaşma
lüzwnlu olduğunu göz önünde tutan nın hizmetinde toplıyoruz. 

Türkiye - Fransız 
anlaşması kat'i metni 
Londra 1 O ( ö.R) - F ransanın Ankara sefiri B. Masiğli Türk -

Fransız anlaşmasının paris h?~ümeti .t~rafında~ ka~u~ edilen kat'ı 
metnini bu sabah Türkiye harıcıye vekılıne tevdı etmıştır. 

tabi tutmamak mümkün de- E 
ğil n1i? 5 
Kariimizin mütalaasını biz E 

haklı buluyoruz. Bilmem be- i 
lediye reisimiz naıJ düşü - S 
nürler? : 

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

Dahiliye vekilinin 
belediyeler hak
kında be yanalı 

---·-tr-----
Istanbul 10 (Te1efonla) - Yalovada 

istirahat etmekte olan Dahiliye vekili 
B. Faik Öztrak gazetecilere olan beyana
tında belediyeler hnkkında demiştir ki: 

Her devlet komşularının hayatı saha
larına dahlldfr. Çünkü devletlerin yaşa
mak için birbirlerine ihtiyaçları vardır. 
Bu formillUn ihdas ettiği endişeler iktı
sadi istiklAlin ortaya çıkardığı mesele -
lerin terkedilmiş olmasından ileri gel -
mektedir. Hayatın icaplarını tatmin için 
bütlin servetlerin ve mütemmim ham 
maddelerin teatisi tanzim edildikten son
ra hayatı saha mevhumun tasrih ve tah
didi mümkiln olacaktır. Romanya bu 
meseleleri tetkik etmiş ve aktedilen eko
nomik: anlaşmalarda realiteleri idrak et
tiğini ispat eylemi§tir. Fakat hudutları 
arasında uzanan saha münhasıran Au -
men mlletinin yapmağa memur olduğu 
vazifeye tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Gafenko, Romanya akalliyetleri me
selesinin bir mesul hükümet tarafından 
bir toprak meselesi şeklinde telakki edil
mediğini söylemiş ve hiçbir devlet bizim 
aleyhimize müteveccih olacak toprak is
teklerini müdafaa etmemektedir demiştir 

Lehistan Danzigi 
).Jmanyaya vermiyecek 

v arşova, 10 (Ö.R) - Lehistarun, j D~igi~ A1ınanyaya ilhakını kabul ode

- Belediyelere müteallik işlerin pey
derpey belediyelere intikali arzu edilir. 
Bn suretle be1ediyeler kuvvetlenecek 
ve şehirlerin imarına, halkın istiraha
tine, sıhhi vaziyetin ıslnhma dah:ı esas
lı hizmetlerde bulunacaklardır. 

Dahiliye vekili, meclisin tatilinden 
sonra memleket dahilinde muhtelif za
manlarda ve muhtelif istikametlerde 
tetkik seyahati yapmak istediğini de ilA
ve etmiştir. Dahiliye vekili Pazartesi gü
nü Ankaraya clönecektir. 

Nazır geçen sene zarfında hükümetin 
ekalliyetler meselesi hakkında aldığı ted
birleri gözden geçirdikten sonra demiş
tir ki: 

Danzig şehri askeri bir hale sokulın~- cegı şayıa1arı tekzip edilmekte ve bun- p=-~=~~~~~==---= ...... =
mak ve buradaki Leh hakları beynelmi- ların çocukça ve hııyall haberler oldu- fy k ~ 
lel bir garanti altına alınmak şartiyle b'll bildirilmektedir. l ah merasimi il 

1 Şehrimizin ınar~~I ihracat tüccarla
rından Ali Haydar Albayrağın kızı 
Münevver Albayrak ile Ali Raif 
Dinçkökün oğlu Raif Dinçkökün ni
şnn merasimi dün akşam Ali Hay
dnr Albayrağın blrinci Kordondaki 
evlerinde çok parlak merasim ile 
icra kılınmıştır. Bu münasebetle ve
ı·ilen süvaredc şehrimizin Türk ve 
<.>enebi ihracat tacirleri, bnnkncılnn 
vapur acenteleri ve şehrimizin müm
taz ~imaları hazır bulurunuşlardır .. 
Diiyiik bir neşe iç.inde bu mesut 
hi\dise sabaha kadar kutlanmıştır .. 
Genç nişanlıların yarın saat H te 
evlenme dairesinde nikah mcı:ısiın
lcri de yapılacaktır. iki taraf ailesi
ne samimi tebriklerimizi sunarken 
yeni kurulan yuvayn sonsuz neşe 

ve saadetler dileriz. 

p••••••••lil••••••••ma:a~ı:::c;o-.:E~!::;:s:::S:!!SW!ml'' Almanya son zamanlarda Lehistanı 
kendisine çekmek için bir çok teklifler-

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark sinemasında 
Biri heyecanlı bir mevzu, diğeri de neşeli ve zevkli bir operet 

İKİ BÜYÜK FİLİM 

1 -- SARATOGA 
JEAN HARI~ov - CLARK GABu; - LİONEL BARİ.l\IORE 

Enfes bir aşk ve heyecan şaheseri 

2 -- ŞEN DUL 
LAVEUVE JOYEEUSE 

JEANETTE MAC DONALD - MAURİCE CHEV ALİER 
Franz Lcharın bestelediği bu şahane operette şalıane bir müzik 

güzel şarkılar bulacak kahkahalar ile güleceksiniz .. 
SEANSLAR: Her gün: ŞEN DUL3.30- 7.15 SARATOGA 5.30 - 9 DA 

Cumartesi ve Pazar günleri 1.30 da SARATOGA İLE BAŞLAR 

de bulunmuşsa da Varşovada bunların 
hiç biri nazarı itibara alınmamıştır. 

Fili ııı B irden 
3-6-10 ve 9,30 seanslarında 

KADIN ve ŞEYTAN 
VICTOR Mc. LAGLEN 

1,15-4.40 ve 8 seanslarında 
KADlFE MASKE 
(HAUTE ECOLE) 

RUDOLF FORSTER 
METRO JURNAL No. 20 

Fiatler: Localar 150, 100 
Hususi: 30, Balkon 25, sa
lon 20, Salon talebe: 10 krş. 

• Gafenko 
Ankaraya giderek 
beyanatta bulundu 

İstnnbul, 10 (Tclefonfa) - Romanya benim için bilhassa. eh mmi5 ü h!iı 
hariciye nazırı B. Gnfenko bugün, An- ola\!aktır. Saracoğlu ile iki memleketi 

karaya hareket etmezden evvel matbu- ve Balkanları alakadar eden biltün me-o 
ata vaki beyanatında, Türkiye ile Ro- seleleri görüşeceğiz. Arzumuz Balkan 

manya arasındaki dostluğa yeniden işa- antantının ebedileşmesidir ve görüşm~ 

ret etmeğe lüzum olmadığını, söyledik- lerimiz de bu gayeyi istihdaf edecektir. 
Rumen hariciye nazırı, Yugoslavya

ten sonra beynelmilel vaziyetin her :za~ 
nın, Balkan antantının sadık bir Azası 

mandan daha fazla enerji sanına lti- olduğuna ve böyle kalacağına tamamen 

zum gösterdiğini, bu sırada samlınt dos- kani olduğunu beyanatina ilAve etmiş
tum B. Şükrü Saracoğlu ile görüşmek tir. 

Cün~hurreisimiz 
•• 

Dahili ye vekili B. Faik Oztrakı 
ve Dr. Adnanı kabul buyurdular 

İstanbul 1 O (Telefonla) - Reisicümhur lnönü bugün Avrupadan 
dönmüş olan Dr. Adnam ve dahiliye vekili B. Faik Öztrak'ı Yalovada 
kabul büyurmuşlar ve oğle yemeğine. alıkoymuşlardır. Dahiliye vekili 
B. Faik Öztrak ve Dr. Adnan uzun müddet Cümhurreisimizin nezd
lerinde kalmışlardır. Milli Şefimizin yakında şehrimizi şereflendirme
leri muhtemeldir. 

/ngiliz gazeteleri B. Gafenkonun Ankara 
seyahatine ehemmiyet veriyorlar 

Londra 10 ( ö.R) - İngiliz gazeteleri Romanya hariciye nazırı B. 
Gafenkonun Ankara seyahatine fevkalade ehemmiyet atfediyor ve 
B. Gafenkonun Balkan Antantı reisi olduğunu hatırlatarak bu sebep
le ziyaretinin bir kat daha mühim olduğunu yazıyorlar. 

Bükreş 1 O (AA) - Romanya hariciye nazırı Gafenko dün akşam 
sa~t 22,30 da Bükre§ten ayrılmıştır. Ankarayı resmen ziyaret etmek 
üzere giden Gafenkoya hariciye nezareti siyasi şube reisi ile hususi 
kalem müdürü, rador ajansı direktörü, matbuat umum müdürü ve bir 
çok gazeteciler refakat etmektedir. 

Hariciye nazırını istasyonda Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya 
mümessilleri, hariciye nezareti erkanı selamlamıştır. 

• • Fransız arıcı ye nazırı 
Harici siyaset hakkında 

beyanatta bulundu 

• 
genış 

Paris 1 O (A.A) - Hariciye nazırı Bonne dün ayan hariciye encü
meninde harici siyaset hakkında geniş bir beyanat yapmıştır. ispanya 
hnkkında Fransanın Jordana anlaşmasını sadıkane bir surette tatbik 
ettiğini söylemiş ve ispanya ile daima iyi komşuluk münasebetlerinde 
~e dürüst teşriki mesai siyasetinde bulunacağı ümidini izhar eylemiş
tır. 

Rusya le yapılmakta olan mtizakerelere temas eden Bonne, bazı ala
kadar devletleri süratle neticelendirmek için hiç bir gayretten geri dur
mıyacağını bildirmiştir. 

Müteakıben Bonne, Fransa ile Türkiye arasında yapılan müzakere
leri mevzuu bahis etmi tir. Hariciye nazırı bu müzakerelerin iki nevi 
olduğunu söylemiştir. Biri Türkiye ile Suriye arasında. arnzi meselele
rinin kat'i olarak halline, diğeri de Türk - Fransız karşılıklı yardım 
deklarasyonuna aittir. 

Bonne birbirinden ayrı olarak yapılan bu müzakerelerin intaç edil
mek Üzere olduğunu söylemiştir. 

Paris 1 O {A.A) - Bahriye nazırı parlamentonun knb~l ettiği deniz 
programının tatbikine geçerek muhtelif tezgahlara 14 hafif harp ge
misi sipariş etmiştir. Sipariş edilen gemiler sunlardır: 

Mogador tipinde üç biner tonluk 4 muhrip, bunların sürati 40 mil
dir. Gemiler 138 milimetrelik 8 top ve on torpil kovanile techiz edile
ceklerdir. Biner tonluk alh torpido, süratleri 30 mil olacak olan bu ge
miler 11 O milimetrelik toplar ve bir kaç torpil kovanı ile techiz edile~ 
ceklerdir. 

Londrada yine bir çok 
bombalar patladı 

Londra 1 O ( ö.R) - Londranın muhtelif mahallelerinde posta bü
rolarında infilakler olmuştur. Postayı ayıran memurlardan bazıları ya
ralanmıştır. Bu infilakler lrlanda cümhuriyet ordusu adını taşıyan fe
sad teşkilatına atfedilmektedir. 

Londra 10 (ö.R) - tngiliz hükümetinin misafiri olarak lngiltcreyi 
ziyaret etmi~ olan Türk gazetecileri ziyaretlerini bitirerek Londrayı 
terk etmişler ve hareketleri esnasında Türkiye sefiri1.'! sefaret rkanı ta
rafından selamlanmışlardır. 

.. wnr~zr-..LT.ZZ7..7,Z7...IZ:ZJmıısm:EZ'aı:211.1!'ılUP.Zı~~nı1maıc 

7 HAZİRANDAN y E N ı· DE 
iTiilARI;N 

3 BVYVK FİLİM YENİ KOP ALA.KİYLE ~ 
Ttl'RKÇE 

T ARZANIN INTiKAMI 
TEKSAS FEDAiLERi 

HUDUTTA BiR MACERA 
TÜRKÇE FOX JURNAL 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANSLAU. : 10 - 12 - 4 - 8 DE • • 



SAHiFE 

Osmanlı 

Çeviren : Haflm Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Safhası 

-50-

Odacılar 
-+

Hususi lflerde 
ııuııandamaz! 
Vilayetten muhtelif dairelere §U tamim 

gönderilmiıtirı 
Daire odac.ıları ilcretle milstahdem ve 

!Galatasaray -Ateş maçı Romadakila".an-
. yol heyelı 

1 - 7 Misafirlerin lehine neticelendi ~ _, .. V enedik sarayınaa 
Uçok Yamanlara 17 gol attı Mu•solini tarafından 

ecir olup ücrete istihkak kazanması resmt . kabul edildiler 
büt- d ıa ... · ı_~biı L''-et gör Milli küme maçlanndan Galatasaray-ıAteşi tazyike başladılar. çe en a 1SJ ıoe mu~ ll.Ulll - • • •• •• 

ki uk t old ... bu ·bileri daima Ateş kar§ılaşması Ateşin farklı bir ma~- 34 üncü. dakikada Bedliden guzel bir -*-
me em ayye ugu gı · • alan Cemil sıkı bir -""1"" Galata.Sa- Parls 10 (Ö.R) t--- dahili,. 
veya muvakkat mretle hususi işlerde is- ltibıyetle netiCelemnlştU. Galatasaray bu pas 9~ • - ~ya 
tibdamı meauliyeti mucip olduğundan galibiyete hak kuanaıı temhl 'ft alır rayın ildn.cl golünü yaptı. nazır.mm riyaseti altmda bir :&p.nyGI 

L k f-L :.1_ .. . .. ha ile başlı bir oyun göstererek geçen senenin Bu golden sonra Ateş müdafaası sert heyet! Romaiia bulunmaktadır •• Dahlllıo ura te e.-. ıpıc;r Kormesr musamn . . . 
görülse bile bir ırgat gibi evlerde hmust aksine olarak çok iyi bir intiba bırak- oynamağa başladı. Bilhasa Cemalin ye nazırı ile kendisine refakat eden 8': 

- Selimin (•) camisL- Hadi av- gelecek... i~lerda husaten tutulınll§ hizmetçi ~ibi nııştır. Bilhıma takım kaptanı SaWıet- ~ çı~ mvullu idt. Yine bu çı]aılar- kerl v'! bahri heyetler erkim Venea: 
ı.- girdim... İşte anlıyorsunuz ya 1... yemek kollanılması v ma. tinde.ki memurların tinin sertliğe mukabele eden Sarafine aan birinde Cemalhı hareketi bu aefer sarayında B. Mussollni tarafından bb 
,,,....,... A l d · d·-· ak"t ·kt·"'· h t :.ı _ı_ ~ tih';_e T- k '--- ihtarını burada takdirle kaydederim. hakemin gözUnden kaçmıyarak Ateş ka- ed.ilmlşlerdir. Millakatta harlclye nam1 Ortaa kemerli bir kapı.- v u o asına gır ıgım v ı , geçı ıgım as.. •ercw 111 gamı ur ceza AADU· • • • 

v.::-!!1- · · be · "th ed - l ı 1;._ 206 207 . . k:aıı Bu maçtan evvel yapılan Üçok - Ya- lesıne favul atışı verildt Kaleye yirmi Kont Cimıo ile harbiye mU.steşan gen .. 
dört kö§eli ~~-~c:=·;:, ~tı· _'t ·bir~- ılaçın w Dl l s~ Jienb. g~-er: iu ?~ nanun 29 ve addcı .ved me~~r~ .be u; man]ar müsabakası da: • - 17 Ü~ bej metre mesafeden olan bu ceza vuru- ral Paryant, bahriye mtWeprı Amtra1 
~ am11- • t-"' şacagım... ıtem ır ~ eum e ı nanan cu m esın e yauaı JDZI t ·n •al81Nttin tabfri ahsasla dmnir Ka al · ha ..... m.-- eaeı:al Ba}ı. 
' lua andı p k b kabah tim" -züme TUracaklar .. tel • bul "tib ·yle d galibiyetiyle bitmiştir. Bu suretle uçok- fUllU o m v ram, n ~,....4 g 
rneneetwr av -~ll ~~~ .. ~~--~- uFaka bea ~~w: · ch~a,yıb. mu• '-!'~m . un~ileı 1

• an .... d e lular yeni bir gol rekoru yapmış oldular. gibi bir §Utla gole tahvil etti. ye ve milis erkAn.ıharp reJsi general Ru--..ki bir meam::uıen yayug..u ~- t n uuts~.ıa.>& programmıa ıç ıı: veç- tecVlZ ea mıyecegın en .. . . Vı ..2- 1 3 GaJa 'f.:.L:;.. L--·- bul , _ _ı:..... +---
_..ı_ _ __ ,___ • • 1..:- bel L-ların h · · · d.im •. •---' nla---1- L____ bcı . Musabaka saatı yaklaştığı zaman tri- e uevre" - tesarayın •ı.ı.we so wu.ıc..· llll?Xl'UlusnlJL .l.ll~yanın 

..... Ü8tÜDU1:1 aımıa:nn. Wlll •Uk - t:JUD epaını ııeçır •• re:amı ~ıcn zama ~~ten cı- b'" ld k kal balık • bitti Roma İtal B firl ri dt 
1 Olma or-. Yüzlerce aeııe onları Bunları size anlattığım ve müte- hete itina lüzumunu bildiririm. ~erde 0 u ça a bır meraklı · ve yanın urgos se e 

. y • • .. •· ' · l b lcl - · · kitlesi toplanmıştı. Bu esnada Talimiz hazır bulımtıyorlardı. 
:fııir .kik~ gibi cuz ıce aarartmaktan essır o ~~ se ep o ugum ıçın - hay Ethem Aykutun stadyuma gelişleri İldNCİ DEVRE Bu miibim içtima ild memleketi al&-
':batka bı.r §ey yapama.mı~... affınızı dılemn. .• .. - San'i çayırhklan sporcular ve seyfrcllcr tarafından se- İkinel pa:rtide Galata.sarayın gol adet- kadar eden ekoııomik, Çu1 w askerl 

Direklerin gerisinde Acem iıi çi- Oradan ayrılarak tekrar yurumege arttırnıak lan... · 1 k şıian ak n_ lamm.,.. lerini fazlal,.. .... ~~ .... :lrıı.~ bir ~ meselelerin ikmaöna h .. -.:ın ..... ı.+ı~ Bu. k lduk B f ·· ·· ·· ·· vınç e ar ar a.uuş 'i.ır. _ _...."'°& ............... , -~ ...... naer, yepyeni dman ve parlaklığını oyu ··· u se er on~muze, gor- Ziraat vekAlcti, merrJeketimizin her - anıkın d . gözüküyordu. Çünkü. Ateş bugtia fena meselem tamamzyle Jı:aı:art ....... -1..ı.ı... ... 
f" k be • b" b' · --L d·'Jtle · · d daha buıt daha ten- Hakem Hasan Y aveU üzenne .........--asa ay trmyen ın il' çqıt IcmA- u nmız en ' tarafında sun'i çayırlık sahasının art- aha k şık b. hald be b bir oyun oyruyarak kal'§l tarafa bir çok soara ~a ve İtalya ara.smda daim1 

jeri ve §ek.illeriyle, bütün dıTarlan, ha ve dar bir çok aokaklar çıkıyor, ması maksadiyle alınacak tedbirleri ala- kans yikia' takıarı ır le h~,~rcelo.~- fırsatlar veriyor ve elio.c geçen fırsat- bir dostluk paktı yapıla.c:aktm. 
L! • L!.. L!.. he ••t k. ha l m oyuncu arı w.ıu se dllı.· 

'J>aıtan başa süslemekte idi ... ATln- ınrı 0tt.eJ' PHmez men ° e 1 ş ı- kadarlnra bildirmiştir Çayırhk snhası- 1 k lkı 1 .3c1 M ta n1 lardan da istifade edemiyordu. 
ka d 

-.:l-ft alın ... h d · ıyara a ş anwıar. u t seremo - .. 
hun ar sın a, a~t aga ma - yor u. nın artması maksadiyle müsait araziye den ve İzmirin yakından tanıdığı •İzmir Nitekim sekizinci ~ ~nl.ahettin &ına, 10 {Ö.R) - İtalyan gazeteled 
ıuı §adırvan ..• Ve bunun yanında da, Burada evler seyrek... Bahçeler, sahip olan çiftçilere yonca kaı:wıga ve 1 R t A d" . h tır hür tarafından yapılan dördüncu goklen İspanya dahi:ll harbinde İtalyan tan.-

. 1 d .. ··ı zak c J l l le . b. b .. d ' spor U• eşa y ınçın a asına - . 
dışardan mınare er arasın a goru en u ıası a ar a ev rı ır ırın en ayı- tırfıl gibi çayır tohunllarırun nJakadar- t bir dakik • .,..J\t dildikt sonra gol adetleri birbirini takiben yedi- relerinin oynadıkları r.o1ün :b1rlııd O.. 

o._L? -'-'---- ·ı ··1-...:1 • d me en a SUl\.u e en sonra 
wıcan yapr~ııanuın yeıı go~~erı nyor u. •• lara parasız olarak tevzü mukarrerdir. t ilk Galatasaray tarafından ye kadar çıktı ve bu sayılar da şöyle nıcede 'bir ehemmiyeti 4Nduğunu yaza,. 

,Jb.na sığınan cami binası, bu vazi- Ledi Falkland hafif bir sesle: Yurda büyük faydalar temin eden bu opaıid vuruş oldu ı rak vaktiyle ademi mUdalaaJa kom.i.»-
yette o kadar tık, o kadar eşsiz bir - Edirne kapıda araba bulabili- usule ehenunzyet verilmekle beraber son yap ı.. Onuııcu dakikada yine SalAhettin g{l- sine İtalyan del~ tarefıpdwı veJ:iiıen 
manzara yaralıyordu ki bunu burada riz ... Bunu kuvetle tahmin ediyorum, beş sene içiude vilayetlerin sunı çayır- BiRİNCİ DEVRE zel bir vuruşla beşinciyi, yirminci daJd- temınatın kıymeC1.m ~ ~~ 
tamamiyle anlatmak imkandızdır... Diye .mırıldandı.- . . lık sahalar.ım arttırmak yolunda altığı 0.vun derhal Galatasarayın Mkim.iye- kada Cemil Bedüden aldığı pasla altın- Gazeteıer İtalyaıı asked tayyveJerinln. 

Ledi Falkland granit direklerden . E?ı~ne _kapsL .. Kuvvetli bir kaç adımlar, vilayetçe alakadarlara verilen ti altında cereyana ba§ladı .. Ve Cemil cıyı ve 28 inci dakikada da Riza Seyfi- İspanya dahil1 harbi MnASIMa 8640 QÇUf 

birinin altında, mermer bir ba~ma- ~~gı ile, ışte onu burada anlatmak tohumlar, son beı sene içinde çayırlıkla- 15 inci dakikada 5eyfiye Yçtıği ~arjla nin hataslylc yedinci golü yaptılar. 7aptıklarmı, 13S265 saat havada kaldık.o 
Ja oturdu ... Ve taftmakta oldugum ı.stıyorum: rm tevessü dereceleri viffiyetten sorul- Galatasnraym ilk go1Unü yapmağa mu- 35 inci dakikada Ani bir firsat yaka- 1aı:mı:. 903 di.lı...'lltlrui tayyaresi ~ 
'9art kağıttan mamul palc.eti istedi.. Cesim bir dıvann cephesi oyula- muş ve bu hususta bir rapor hazırlan- vffak oldu.. lıyan Ali Ateşin ikinci sayısını yaptı. .Lerlıi4 iniş meydanlarmda 40 tayy~ 

- lfte hurma tekerlemeleri. .• Ve rak vücuda getirilmi.§ harap biT kün- ması istenmiştir. 19 uncu dakikada bir Ate~ hüeu.mtm- Ateşin lüzumsuz yere sebebiyet ver- tabrl:p ettik1er:m4. İtalpn. ta:yyarelıeriao-
Jısbkh lokumlar ... Bir çok tekerleme. bed .... Altında dükkanları bulunan . da Acliıan topa elle vurarak penaltı diği sert oyun yUzünden maçın sonlan den Eksen: alhsmm d~ğüıılt. 
Bazalannın ismi ne olduğunu bil.mi· bir çok küçük evlerin arasına sıkışan TA YINLER yaptı ve Sezai sert blr ~a penaltı- ı:evksb bir ~de geçti ve Maç 1 • '1 itafyan t;antarelerl. tarafmdan.: babetJııl 
yorum... bu eski künbed, çok çirkin bir gös- İzmir hUkümet tabibi Dr. Muhlis Öz- yı gole tahvil etti. Galatasarayın galibiyetiyle bitti. ba:nbardu:nan. edilen düşnen; gemile& 

Naeıl).. Çok yoruldunuz mu}._ tcrişe mıllik bulunuyordu ..• Bunun den mtınhal bulunan Sıhhat va lçtiınat Variyet birden bire şeklinl ~. Nasıl oynadılar! nin 224 a1.dııiumıt ~ıayyatt~ 
j3iz de amma yol yürüdük .•. Kaldı- altından geçtik... Muavenet mildilr muavinliğine, beledi- Yani Ateş takımı vaziyete h!khn oldu.. Misafir Galatasaray takımı dünktl Din 115maktulve192. mecruhtan ibare& 
rımlarda ne kadar katı ve bozuk... Bir knrakol binası ... Aakerlcr ka- ye tabiplerinden Dr. Hamdi Erciyas Bu . sırada İzzet muhakkak gol olabile- oyunda mevcut elemanlara nazaran tam myiatları olduğunu bildiriyorlar. 

Ben hiç bir yorgunluk duymuyor· pmmm eşiğine otu.rmU§lar, küçük Merkez hUkümet tabipliğine tayin edil- cek bir fmıatı kaçırarak taknnın mane- oyununu gösterememesine rağmen ko-
~jlum ... Şekerlemeleri aesaizce çiğne- küçük bahçedeki aarma§ıklan, ay çi- ~erdir. Tayin emirleri vilAyete teb,. viyabnı bozdu .. Ve Galatasaraylılar de- lay ve rahat bir galibiyet kazanmıştır. Romat 1& (Ö.R) - •Deyli Ekspres• 
meie koyulduk. .. Bu dakikada bana çeklerini seyrediyorlardı... liğ olumxnı~tur. rin paslarla yine hAkimiyeti kurarak BugUnkü maçta daha güzel oymyacağı- gazetesi İtalyan.mı Sü.wyş kanah idare 
tiyle gdiym kt demir parmakhksa, Dıprda, tam bir daire Fklini ala- e ru tahmin ederim. mecltsfrut iştirakinİn nriinakqasm:a b-
~ilitaiz., her zaman nçık duran bu Sü- rak uzayan bir yol... Bir kale hende- PNR "&*& B&e&tiUtt Takımın en şayanı takdir tarafı, bun- bulünU talep ediyor. 
leyman camisinde, bu sıcak gölgeler ği... Ve bunun üstünde ufak. bir te- 1 9 3 9 A ğ u • t o • u n d a dan evvelkilerin aksine olarak sert bir Bu gazete İiıgilterenin kanal §irbti· 

altm~ saatlerce değil. hatta iünler- pe ..• Hendek, çok eskiınif bir vazi- o s K o v A D A oyun yerine W sistemiyle ağır başlı Ye nin hisse senet! rinin y;msma sahip olı-
~e kalsam usanç getirmiyeceğim.. yette görünüyor ..• BaJtan başa içini Asabına Mkim bir tanda futbol oyna- duğunu ve mib:lasip mikdiırda İtalyaa 

Ledi F alklan dirseğini dizine ve saran otlar bu derin çukuru seçmek masmdadır. mUmcssilinin idare meclisine ithali h~ 
1'apah elinide yanağına dayadı... için pek ziyade'bir vakıt ve emek sarf A Ç ı 1 a c a k O l a n B Ü y Ü k At~ gelince: Genç elemanlarla m~ susunda ısrar ~ileceğini yaz:makta-

Dalgın ve sessiz, düşünceli bir vazi- etmek lazım geliyordu... Z 1 R A A T S E R G J S f N J 1e~kkil bülutıaii bu takım idaresizlik dir. -!-----
yet aldı... Biraz ötede, yine etrafı harklar ve yüzünden oyunu çığınndan çıkarmıştı.r. -

Bu mini mini battn içinden, acaba çukurlarla çevrili bir kır ... Sonsuz bir Ziya.ret edecek zevat ilim ve aanatm tekimüJüne ıahit olacaktır. Bilhassa müdafi Cemili talcmm bu hale y atkulupfa 
ne bigi düşünce bulutları geçiyordu} genişlikle göz önünde uzayor ... Sa- diişmeslne sebep olmuştur. Thkım heye--
,J:Jilinmez... yıaız selvi ağaçlarından müteşekkil Se~ sahası 136 ve ietirahate mahsus olan mütemmim ma- ti umumi:yesl ila bozuktu. Yalıuz Sezai İstanbul, 10 (Husust) - Limannmzda 

Bir az sonra do~ularak ufak saa· bir orman, bu nihayetsiz toprağın halli İae 200 ki ceman 336 hektarlık mahalli ihtiva etmekted"ır. ve Se:Jfi &üzel ~-Her za- bufunan Ymıan mektebi gemisi uibit ve 
tini çıkardı: üstünü serin ve yeşil gölğelerile baş- man güzel oymyan İzzet dün 1 - 1 ..,.. talebeleri şerefine Yat kulüpte bir çay 

- Aman Yarabbi... Saat dört... tan başa örtüyor.. ftbu sergiye 200,000 kiti qtirak edecektir. zJ,'etta kaçsrdlğı fırsatla takımın farklı ziyafeti verildi .. 

J-ladi çabuk yola çıkalım... İ§te lstanbulun etrafını ku§atan maflik'biyete sebebiyet vemılştir~ ---o---
Endİ!C ile sordum: o meşhur, büyük surlar .... Yer yer Burada 200 kadar bina ve 50 muhteıem paviyon İnfa edilmif tiÇO.K - YAMANLAR MAÇI Madridde 
- Acaba son V'ııır'\ur L-taL Bu- yıkılan bu eski hisarların manzarası olup bunların içinde 80,000 adet muhtelif qya gösten1eceldir. 

·-r ~ Bu maçtan evvel yapılan Üçok - Yı:.- * 
gün Kıı.nlıcaya mutlaka dönecek mi- ne kadar hazin ve korkunç ..• Gözün • manlar kar~asının birinci elene.si -- --
ainiz} ihata ettiği en uzak yerlere kadar, sa- 0 _ 6 Uçokun. lehma bitmiş ve ikinci Operada yangın 

- Evet .•• Behemehal dönmek la- ğa ve sola doğru. daimi bir bükülü§- Bu·· yu·· k tenzı·ıaA tlar devrede daha 11 gol atan tt~oklıılar sa-. Ma.dı::it; 10 (AA) -Madrit knüyet 
Eımdır .•• Son vapur, alafranga, takri- le, uzayıp gidiyor.. hadan yeni bir &ol rekoru tesis ederek tiyatrosmıa depo edilmiş cılan et bomba-
ben saat altıyı bet geçe kalkar ... Fa- Surları arkamızda bırakarak iler- ayrılıwşlardır. 1aıı: ile patlayı.c:ı maddelerin dtm aq.. 
kat bu vapur Kanlıcaya uğramaz. .• liyoruz ... Ledi Fal.kland. daiına iler- 21 Temmuz, 4 Ağ1aıtoı, 18 Aiuatoı ve 1 EyUil saat 20.15 ta fnfilak etmesi netieesind8 
Rumeli kıyısını dola~ır... liyor ve: grup seyahatlerine iıtirak edecekleı'. için öDEJOŞTE üç asker ve yoldıuı geçen on kili yara-

- O halde, Karılıcaya naaıl çıka- - Geç kalacağız_. Bu tarafa doğ- Bmaci mevki: T.L 388.26 Bir ev tamamen yandı lamı:uştlr. Tiyatro bhum tamamiyle be-
caksınız L ru geliniz... tkinci mevki T.L. 213.64 Ödemişin Çatal Gazi mahallesinde rap olmuştur. Çıkmı ya:agm civar l:ıiJ8" 

- Y eniköyde vapurdan inmekten Diyerek, çabık yürümekliğim için Turist mevki T.L 134.03 Mahmudiye soknğında Emin oğlu Meh- lan da sirayet etmiş ise ere iltl saat içiD-
başka çare yok... Oradan kayıkla sık sık beni teşci ediyordu. t Al"-- dı 29 yılı . d b. de s&ldürillmilşttır. :hıfimk bir bza ae-

- - '--'- .L~ı L- me IQKIR n sa evın e ır yan- ~ .:ı~ __ ıı. 1_ 1.,,.:. K~ya geçır:ouirim... Vakıa çok Servi ağaçları ile göğelenen kırla- Bu ıuaatı kaçırmamuuzı billıasaa tavsiye ederiz. gın çıkmıştır. ticesınuv vuıuıa ge~ ...... 

geç kalacağım ... Sokak elhisesile sof- ra doğru yürüyoruz... Derince bir Fazla malumat isti yenler Bn. Fatma Alkanadın tedbirsizliği 
raya oturmak münasip olamıyaca- h.endPain üstüne atılmı• ufak bir Bat._• _._ .. _..--: 

"'C'" 1' GALATADA 6 iNCi VAKIF HANINDA yüzünden, mangaldan sıçnynn kıvılcım- Pft ·~ .. ~ 
ğtDıdan, on be~ dakikalık bir zamanı- köprüden geçtik.. Şimdi küçük bir İ u r V R İ .. ,.. , ıarın eşyayı tutuşturmnsı: üzerine yan- kongresi 
mı da soyunmağa tahsis etmek lhım tepeyi a§lyoruz... n • A. ı gın teve5Sil ederek bu ev tamamen yan- Kaunas, 10 (A.A) - Litvanya reln-

Nihayet işte kır .. Selvi ağa~larının Şarki Karip müm-:ssınıeıne müracaat l ·~~~r. Yangm civardaki Yakubun evi- cümhuru Bnltık memleltetleri kongresi-
(~) Sultan Sdim camisi olacak •• teşkil eylediği ormanın yanına gel- edebilirler.. r~:~e sirayet etmişse de söndürülın~- ni açmıştır. Kongreye Litvanyalı; Leton-

Serviler bulunmakta idi... miş bulunuyoruz... 1 yalı ve Estonynlı 200 murahhns ı..:-r.. •:TcJ7v,:;;;;+ocsowoo>JJ&OCO;WJ<.&~-"'2WWW"'7;4J'"//;~;o; »V.XJ tür. Zarar 1200 liradır. . ''? ........... 
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0
~ <: k··ı ı ı· ec1· _ı_, - z:;s . ı . . zc::::::. etmektedir. 

A ..... onra o e ere tes ım ıp eıwu evımın me ernnı ıstemi§. Cin de tazıları yine iki bir ihtiyar balıkçı görmÜ§ler. Padiıah 

içlne attırdı. Ayıldığını zaman kendimi genç ve güzel kadın kıyafetino sokmuı. balıkçıya neden ağladığını sormuı. Balık- Amerik--a-ya-o-aJan---
cvimde yapyalnız buldum. Ağladım. Bu iı bittikten sonra padiıah cine hika- çı da dört beş evladı olduğunu, fakat 0 ed ltınI 
c ··.. .. h ı - d.. v ra1 · · ik" · 1 en a ar ogsume mer em er sur um. a ar yaını ıncı o aralı: anlatan kadınm koca- gÜn hig halik avlıyamach~ için çoluk ,o. Ö . 

H A L K H • k " J • b d f it t • l · k ld B d U 1- · ld .. . .. Londra, 10 ( .R) - S hazınmda J aye e fi h.:.an ~·. a a
1 

ız erkı a bıl. e~d~n ev:e ~ı~~~,d~. o ugunu sormuı. Cın de cbu cugunun evde aç kalacaklarını düşünerek Amerikaya daha Uç çeyrek milyon d<>4 
1 ayesını an atan lZ a am ı ı, ve \1 A.llOUJJ. oven adanı. senin öz o4lun en- ağladıiJnı aC>ylenıif. Padl)ah ilıtiyar: ada- . . . . 

30 k ''-' d ·· · ka d ı · d" 1 · ..ı,_ d !arlık altın gıtml§tir. Amerikadaki altın _ _ ara uu taze e uveyı r C§ enm ır. amtn> Ua" iye cevap vermif. Padişah ma a.cnnıı: . • . . • . 

Büyük 
Ahi ·d· b d . ani ihtıyat mevcudu Ş,Imdi yedı milyar d<>-

aa hepsini idam ettiıecc.iim cdi:ye bağır- mıyıı ba~Lıdım. ama gı ıp aşım an Keçenlerı at- ıaflilll~ ::=. b - Aimı al, gel sıehriıı kenarma ıide- }ar kıymetindedir. . 
dı. Ben de> Sana beslediğim sevgi hakkı için beni tm:ı. Ve o &iinden itibaren ablamla bera- - « yı ı u meseleyi vaktind. öiren- lim. ağım lllY'& atanm. ne çıkarsa yüz al- ----

- Bir devecinin istemiyerek yaptığı affet, genç ya~a acımıyor musun! Mu- her oturdum. Ben ablamın evine geldik· dim. de oilumun yaptığı kabahati taıniro bna satın alacağım demio. İspanyada ölen 
bir kabahat için bu kadar insanın aınını habbetle eana bakmıı olan gözlerime, ten bir az sonnı, ~ncü kız kaTdeşim de vakit buldum.> diye söylcnrniı. Haru- Balıkçı sevinmiş. Hep birdesa Fırat ~,......;_ t ecil ri 

ıd . Ek. k · .. nül Re.,it d h l .. 1 - k d rJ a~au ayyar e 
almak reva mıdır~ Dedim ve: muhabbetimi söylemiş olan, dudaklarıma oraya ge ı. s 1 ocamm evıne ugrayıp . • " er a og unu çagınp a 1 a nehrinin kıyısına gitmişler. Balıkçı ağını Lo d 10 (Ö.R) _ Romada ilAıı 

d f d"J ek · t di F k · nıkahlarını k "'I k' n ra, Zaten yau.~ınu develer yaralamadı.. merhamet etmiyor musun~ Eğer l:iana on an 8 1 em 18 e m. a at eVIm . ıymış oa una es ı sarayını at~. fakat aiı sudan çıkmınca içinde dilrl~~- ö •----· ~-L.•H ı:.-b· de 
kıl K d d v ele Y e ha t k d e uot> ...... e g re ı:sJililD.Ya u.tWl.l.l UoiU' ın 

Ben bugün eşeğe binmiştim, eşekten düş- kıyacaksan beni öldürt. Ukin mezar ta- yı mıştı. oca sarayın ur ugu yer ın !! an yaptırıp arısını 0 saray a kalın bir demir 11&ndık bulmuşlar. Padi· 175 ftaly ta ı-...ı sıımıı-: f:..... ı ·an 
. d. il . d oturtmasını e t . il k d . an yyarecJ.3~ u uŞ ft KLil/ 

tüm yanağım bir tn§a çarparak yaralandı §ıma §Unu yazdır: şım ı ye er ell}'or u. k b" .. =d mııksonbraul ç ar eşı ıah balıkçıya yüz albn vermif. Vezk güç- tayyarecileri 5318 bombardıman yapa• 
diye ilave ettim. O zaman kocam büsbü· cBurada yatan kadın bana ka!Jı bes- Halif.e Harunul Re§İt bu hiknyeleri ~ ıre~ ~02. • ~11 ör unan Uç pa· lükle sandığın kapağını açmış. Sandığın rak 3000 ton bomba atm~lardır. 
tün kızdı <§imdi vezire gidip bütün eşek- lediği a;kınm kurbanı oldu. Eğer bu me- merakla dinlemiı "·e bunların kitap ha· cli§ah oglu. ~il:mc1 ıle evleadirmif, ve on· içinde kilim görmiioler. Kilimi açmııılar, -:---
leri idam ettireceğim> diye haykırdı. Ben zar l!ifmm yanından geçen yolcular ara• linde toplamuak kütüphanesine konma· lann her bınnı Harunul Reait kendine ve- içinde ipekli carlın~ örtUlmiit bohça bigi 1944 Olimpiyatları 
yine cam n etmeyin yapmayın> diye aında at'~ denilen hissi tatmış olanlar var- sını emretmiş, sonra ilk hikayesini anla- zir yapml§. bir şey çıkmııt. iplik cari açmıalar içinde Londrada olacak " 
yalvarmağa başladım, derken birdenbire sn, bu zavallı kadının ruhuna bir Fatiha tan kadına dönerek ckardeıılerinizi tazı· OÇ ELMA HlKAYESt ne görsünler beyenir siniz: Billoı: gibi be- Londra, 10 (Ö.R) _ 1944 olimpiyat· 
kapı açıldı. Odaya ellerinde kılınçlar bu- olıusun.» ya çeviren cini ı;aiıra bilir misinizi> de· Bir gün padişah Harunul Reııit veziri yaz, pelüze tenli püskürme benli bir kız, ları Londrada yapılacaktır. 1940 oliın· 
lunan bir sürü zenci kölesi girdi. Güle- Fakat ben rica ettikçe kocam kızdı. m~. Kadın da evet çağıra bilirim. Çünkü Uıferi çağırmış: yalnız bu kız canlı değilmiı. öldürülmüş, piyadı Alınanynda, 1944 kış olimpiyadı 
rek bir kısmı ayaklanma bir kısmı da kol- Bereket versin ihtiyar kadın araya girdi. o gitmezden evvela cbiı: gÜn sana llzım - KaHc vezirim, demif. Kıyafetleri- parçalanmış ve bezlere aanlarak sandığın da İtalyada olacaktır. 
lan mı tuttular. En vahşi zenci baş ucuma cOğlum sende çok aütninelik hakkım var- olursam, bu saçlmımı ynk ben gelirim> ıniai değiştirelim ve ırQya fukara imiıiz içine konmuı. 
dikildi. cEmir veriniz efendim, dedi. dır. Sana yemin ederim ki, kadına ver- diyerek b::ı§lndnn bir tutam saç vermişti.> gibi şehrin t0kaklannda dolaprak halkın Padişah bu nur topu gibi km görünce. Japoıdarın tevkil 
Sözünde durmıyan kadını fu kılınç ile iki 

1 

mek istediği~ ceza ona reva değildir. Sen Harunul Reşit cinin saçlanudan bir iki nelerden §ikayet ettiklerini öğrenelim. açmış, ağlamııt. Caferde, Mesrur da, ih- ettikleri İngiliz zabiti 
parçaya bölüvereyİm. Bir parçasını Fırat onu affet, bunu emzirdiğim süt hakla telini alıp y:ılcmJI, derken birdenbire yer demiı. 4 tiyar balıkçı da clayanamaml§lar, onlar Londra, 10 (Ö.R) _ Japonlar Kala· 
nehrine bir parçasını Dicleye attırayım.> için dilerim> diye yalvardı. Kocam beni gök titrem~. ve padişahın önüne cin di- Padişah ve vezirler! kıyafetlerini de· da acı acı yaşlar dölmılltler. Sonra padi- gan civarında tevkif ett~ri İngiliz za· 
Kocam dCThal emir verdi. Zenci bnna dö- idam ettirmekten vazgeçti. Ukin kızıl· kilmiıı. Bu cin müslüman olduğu için pa-. ğİftirmişler, Ve yanlarına köleleri cMea- şah Ltrdenbfre vezirlerlle danerek çık• bitlerinden blrini ıerbest hll'akmışlar-
nerek cvasiyetnameni yap> diye gürledi cık sopalnriyle göğsümden ''e yanlarım• ditaha selam vermiJ. ve padi§ah da ev· rur> u alarak ıokaia çılanqlar. !olcakta mııı dir. Albay rütbesinde olan bu zabit Pe-
Ben srözlerimi kocama çevirdim. Yalnr- 1 dan kanlar akıncıya kadar dövdürttü. veli iki köpeğin eski hallerine döndürül- sendeliye aendeliye ve ailıyaralt aiden - Jlal'..:Di _ kine litmi§tir. . . 
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Baş papazın zaferi 
O, Hırıatidi, Sebastiyano, koca göbek oe 
Yengeçin idam fermanlarını ele geçirmişti 

Gözlük ilaçtır 
-~-

Yazan: ECZACI KEMflL K.AKTAŞ 

PEYGAMBERLER TARİHİNDEN 
······························::.::··t;~·:::.:.····························· 

lbrahimin vefatı 
Azrail, 

ancak 
aldığı emir 
mü&aadesi 

ile onun ruhunu 
ile kabzedecekti 

ilacı tarif ederken her hanai bir vücut 
ıı.rızasını muvakkaten tadil ve ıslah veya 
müebbeden taııhih ve tedavi eden vaaı· 
taya derler dediğimize göre görmek ka· 
biliyetinin eksikliğini tadil eden bu cam
lar eczanelerimizin en tesirli iliiçlanndan 
biri olduğunu kabul zor bir ocy olmıya-

Kariler müsaade ederlerse kendile - duL .• Ve hattA sarayın bütün muhafız- cakhr. Gözlükçülük, söz gibi en haıısas Tanrı, Azraili huzuruna çağırdı: 
rlnl bir Cin için bUtUn bu hadiselere te- lan bile hep evvelce yol kesmiş insan bir uzvumuzun ınhhati üzerinde çalıpn - Ya Melikülmevt. .. dedi. Var dos-

kalmıştır. 

** kaddilm eden komploculann hazırlık ve soymuş haydutlar .. Bütün bunları halk mühim bir ilim oubesidir, tekniği ve bilgi- tunı ve Halilim Ibrahimin ruhunu kabz 
fırıldaklarına götürelim... biliyor ..• Ve bildiği içindir ki saraya ... si pek basit ocylerden değildir. Gözlerin eyle .. Uıkin sakın canını alırken onu Ibrahim vefat ettikten sonra onwı ye-

Blliyoruz ki Totaras, mavi gözlü kn- saltaruıte karşı alakasını günden güne yakından veya maktan göm1iyen hasta- incitme ... ve hem ilk önce kendi rizası- rine peygamberlik postuna IShak otur-
dın adada bulunuyorlar ve ~ durmı- azaltıyor.. Bizans.. Asaletten kaybetti. lıklariyle astigmatizm denilen hastalıklan nı sor ... Eğer ölUme razı olursa öyle ru- du. Diğer tarnftan lsmail de Mekkede 
yorlar. Diğer taraftan baş papas ta on- Şimdi biz ona bu asaleti inde ettirmek üzerinde tatbik edilen camlar esasla bir hunu kabzeyle... peygrunberlik ediyordu. Öyle ki 

0 
devir-

Iarla daha sıkı temas temin için ruhani istiyoruz. Eğer şartımızı kabul ederse- bilgi ile kontrol edilmelidir her gözlükçü Tanrının bu emri Azrnilin garibine de Ibrahimin iki oğlu da ayrı ayn yer-

re
i.5 vazif • d istif d b. d · · alta t k. • · t "tti lerde ve ayrı ayrı halkı Tanrının buyu-

esın en a etmiş ve a aya niz ız e swn s na ve zev mızı e- az çok güzel anotomi fizyoloji bilmek gı .. 'tm "' k H 11 h k 1 b'l b· ı ruğu ile Tanrı dinine davete memur edil-
gı C5e arar vermiştir. min edeceğiz.·· mecburiyetindedir. Gözlükçülük; bugün- angi A a ın u u 

1 
e 

1 
c ve isti ye 

işte bu sırada bnşvekilin ve onun ar- imparator, bu sözlerin tesiri altında kü medeniye içinde optik bir alem ol- istiye ölüme razı olurdu?.. mişlerdi ..• kasından da · f la ak d B kUl · l ·r d eğ 'l'arih bize böyle iki peygamberin bir-ımparatoriçenin ve atı ka r sor u: muş, baromelro, igremetro, altimetro u müş emrı nası ı a e ec ini 
komploculara derhal harekete geçmek - Şartınız nedir? pusulcı, pertevsiz gibi fenni ölçülerle mik- ve Ibrahimi incitmeden, ürkütmeden ru- den vatlfe gördilğtlne dair çok misaller 
Umidini ve~ ve imklnını haz.ırlaml§- - Hıristidinin, Kocagöbeğin, Sebasti- reskop ve teleskop gibi görgü aletleriyle hunu kabzedeceğini Azrnil kendi ken- gö terir. Musa ile Harun, Isa ile Zeke-tır y · ·d f anlar di k d" ·· d" riya hu misallerden en belli başlıları -

· ynnonun ve engeçın ı am erm 1•• geniş bir ilim edevatını etrafına toplamış ne ço uşun u. • 
Komplocular Bizans saltanatını cle Sarayın temizlenmesi, bizim itimadımı- Nihayet Ibrı:ıhimin ihtiyarlığını dü - dırlar ... bulunmaktadır. Gözlerinizden ve gör-

gcçlnnek için evvcll bu saraydan Hıris- zı kazarunıc bir bncvekilin intihabı.. d k şündü. Kendini ondan daha ihtiyar bir lbrnhim vefat ettikten sonra ishak 
li' -ır. meniz en bir şi uyetiniz olursa gelişi gü-

tidi ile Scbastiyanoyu uzaklaştırmağı - Peki .. Bunlara mukabil? zcl gözlü!· kullanmayınız. Gözlüğün en hale koydu. öyle ki, bclı bükülmüş, c.li Mekkeye geldi, lsmail ile buluştu. Yapa-
düşilnmilşlerdi. - Size, çok hoşunuza gidecek bir kız aynğı, başı titrer bir halde geldi. Ve bu cakları irşad vazifesi üzerinde mutabık 

ıl ksa 
mühim bir cöz ili'ıcı olduğunu unutmayı- k 1 l 

As ma tlan imparator Leonu yere takdim edeceğiz ve bu kızla olacak iz- halde, elindeki dcğeneğe dayana dayana a dı ar. Tanrı Is.lıakı Ibrahimin bulun-
vurmaktı, Bunun için şimdiye kadar dil- divncınızın kilise tarafından tasdik ve nız. Ibrnhimin çadırı önünde b:ılirdı. duğu yerde, Ismaili de Mekke ve civa-
ştindilklcrl mavi gözlU kadını Leona takdisini de temin edeceğiz.. ------- Ibrahim misnfiri pek severdi. Hattii rında, Amnlika taifesi ile diğer kafir -

zevce olarak vermek, onu imparatoriçe Kadın düşkünü Leon gözü önünde bu J n gi ı j z k 3 b i 0 e Si evine misafir gelmediği günler çok mab- le.r üzerine memur etti. 
yapmak, bu suretle saraya ve Lcona nü- cçok güzel, fevkaliide güzel> diye tavsif zun bile olurdu. lkisi de bu uğurda cehd etmekle bcra-
fuz ettikten sonra da içeriden-bir darbe edilen kızın hayalini canlandırdı. ittifak projesi Baktı ki bir ihtiyar kişi.. El nyağı tut- her yine fırsat düştükçe birbirlerini gör-
ile imparatoru yok edip Totarası tahta - Nerede bu kız .. Onu nasıl ve ne uı- maz, hemen koluna girdi, izzeti ikramla meğe geliyorlardı .. . 
geçirmekti. Fakat birdenbire bir salta- man görebilirim? Üzerinde çadırına aldı. Bu arada lshakın zevcesi Rebeka da 
natı devirmenin halk ve kilise ilzerine Diye sordu. Baş papas cebinden çıkar- - BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE _ önüne türlü yen1ekler çıkardı. hamile kalmıştı. Bir rivayette Rebeka 
yapacağı tesiri de dilşündükleri için te- dığı bir ktlğıdı imparatora uzattı: bükümetinin fikirlerini göz önünde bu- Azrail, göçınilş ve çökmüş pir haliyle tıpkı Sara gibi kısırdı. Fakat Ishak Tan-
enni ile hareket ediyorlardı. Imparato- - Bunu imzalayınız .. Kız da emrini- lundurmU§tur. B. Vilyam Str:ını Rusya- yemekten yemek için elini uzattı. Aldığı rıya dun etmiş ve Tanrı duasını kabul 
rlçenin ölilmU onların pll\nlannın ilk ze hazırdır .. cevabını verdi. yı idare edenlerle ,ıu noktayı t.nsıih ede- lokmnyı bir türlü ağzına götliremiyor- ederek zevcesi ht'tmile olmuştu. 
:kısmının kolayca tatbikine imkAn vere- Baş papasın imzalamak üzere impara- cektir: du. Sakalı yağ içinde kaldı. Lokmayı ağ- Yine bnşka bir rivayette lshakm ka-
cek m8hiyette idl PeWA biliyorlardı tora uzattığı k1iğıd yalnız Hıristidi, Se- T ASRlH EDiLECEK NOKTA :zına götüreyim derken titriyen elleri ile rısı ikiz olarak iki oğlnn doğurdu. Bun-
ki imparator kadınsız yapamazdı. Ve o basüyano, Kocagöbek ve Yengeçin idam yüzüne, kulaklarına, gözlerine, götürU- lardnn biri lys ve diğeri ikinci olarak 
kadına ne kadar düşkün ise bir veliahd edilmeleri knrnrı değil, aynı zamanda lngiltcre, paktı imza edecek dev- yordu. ve 'birincinin akabinden doğduğu için 
meydana getinnclt için de o kadar arzu bütUn sal!ihiyeti başvekil olnrak tayin \etlerden birinin bütünlüğüne lmr§ı Ibrahim hayret etli: Ynkuptu .. Bazı tarihler ise Yakup ile 
keşti .. Kilise kanunlarının bu hususta ettiği baş papıısa veren açık ve kat'i bir d w da d w B d k 'h · ı d k Iys'ı'n knrde!I, fakat ikı'z kardeş o

1

madı-ogru n ogruya veya bilvasıta bir - u ka ar ço ı tıyar a ınız mı i ı 
ne kadar sıkı olduğunu bilen imparato- emirdi. .. ehd. h-'· d b h 1 I' d ~ını ya•nrlar. Yakup ı"smı· ı·kiz olarak Ilı--- l ıt wın e derhal har ket u a e düctünüz. .. ~r:ç yrcın asınız? u ..... 
run c::imdi, imparatoriçe öldilkten sonra e e geç- li' -s :ır ek t ahh .. d.. ·· k b l h rd o· " A ·ı Ib hiıni. ·k doğmasından değil, dalıa Saranın gebe-
en büyilk endişesi yerine getirilecek ka- a"'vı·z verı'lmez m e u unu a u e azı ır. ıye soruu. zraı rn n ı i yüz 

D letı d bö
. I b. · d ğ b'ld.ğ' · k d liğinde, Tanrı tnrnf ındon Ishnk müjde-

dın meselesinde idi. ev er ar&.liın a, y e ır vazıyet- ynşın a oldu unu ı ı ı ıçin en isini 
l 

• t• • lan k. f l d ı ·· d' lenirken verilmiş hir isim olduğunu söy-

I ba 
. tinin. Fransız gazetelerı· e IS ııareye aıt o es l ormu ün on on biraz yaş ı gostcr ı. ştc ş papns, sarayı gece zıyare k lerler. Bu keyfiyet Kur'anda böylece 

ve imparatorla olan mahrem müzakere- ter edilmesi muhtemeldir. Çünkü - iki yüz iki ynşındnyım .. dedi. mezkurdur. 

ı;lnde onunla bu ciheti görüşmüştü. mihvere bu hülyadan Sovyet hükümeti, tasdik siyaıetine Ibrahim: • i 
S

. d.,_;.,.fı Gö yol arabilecegwi mülahazasile, bo··yte - Demek, benden iki yaş büyüksü - •• B l'MEDİ •• 
- ıze, .. ~.... "rür, görmez seve- • • % Vazgec, meyı faVStye bir formulü emniyetsizlilile go·'rmek- nüz.. Halbuki ben sizin vaziyeünzde de- ----

d
. ted. ğilim .. Tnnrıya çok şUkUr, gileUm, kuv- "ok tehll.kell ceğinlz mUstesna, fevkalade yaradılışta 

bir kız takdim edeceğim. Bu kız, başına e l uor ır. "" T Fransa sefiri B. Şarl Korbcn öğleye vctim yerinde .. · bir yanıır.n 
imparatoriçelik tacını geymeğe layık _ BAŞTARAl<'I J iNCl SAHiFEDE _ d ~ F r· ·d k d · • Bunun üzerine Azrail: .,-· ogru orayn o ISC gı ere ı:•mı müı;- . . • .. nun gece sant 20.58 de Alsancnkta 
olacak bir ahlakta ve karakterdedir. O, ehemmiı.•etle kaydettiğini bildiriyor ve B E t d d H l ki " t~'IAr Abkander Kadogan ile görü~ - ve ama.. e ı. e e 1 yuz ya- M d' dd · d B Atıfı ahil · 
Bizans saltanatında ve sizin yanınızda diyor ki: . ~- b' . . iki esu ıye en csın e . n s u müştür. şını ır ccçınız ve yilz bir vaşına gc-- b 1 d ğ 3 5 7 1 il k tlı · 
yer alacak olursa kilise de, düşmanları- işte Halifaks nutkunda bunu bilhas- B. Strang (;nümüzdcki hafta bnaında liniz ... O uıman tıpkı benim .gibi olur- nl~ı~~a ~~~un~n ~. :a~d~ n~t :nsı::: 
ruz da sizinle beraber olacaktır. Onunla sa kayd ve işaret etmiştir. Halifaksın M k h k d kt. sunuz... I os ovaya arc et e ece· ır. B .. . lb h' b abrlkasındnn çıknn ateş alev siltunlan 
olacak izdivacınızı 1-ıııs· e seve seve tas- nutku, lngı.lterenin yıllarca arzu ettigıw· ı unun uzerıne rn ım aşını go··ır.e N Londra l O (A.A) - ngiliz gazete- k Id d • 0 halinde deı·hal büyUmek istidadını gös-
dik ve tasvip edecektir... ve fak.at Almanyanın batası yüzündC'l'l n ır ı: leri, Sovyctler birlicine teklif edilecek tcrcrek cİ\•nr halkını ciddi bir end'se ve 

Bu so··zıer un· parator Leonu pek tabii muvnfiak olamadığı cMihver devletleri- 1 h 1 - Yarnb ... dedi. Beni bu hale koy-k yeni formül tcmamen tesbit edi miş ıı • helccann dtisUrmiis ise de derhal yetişen 
olarak sevindirmişti. Onun devlet ve si- le tşiki mesai» ye kapıyı nçı bırak - madan canımı nl... iki yüz ynşundan 

d B b
• h 'estı•dir f ... k ... t de olmadığından, Strangın ancak pazar· "az·'n b--nı· yn.,ntma... itfaiyemizin yerinde ve isabetli, seri 

yasetle al!kası yoktur. Derdi gu·· cü ka- makta ır. u ır :ırış l " ... ı :.ı.. " -Y d da b' ·btar tesi günü Moskovaya hareket edehilecc· Azrail, lbrahimin bu temennisini ölU- tedbirleri sayesinde hem yangının çıktı-
dındı. ·• aynı zaman a ır 1 • 

1 
Ha ğini yazıyorlar. ğt fabrikanın üzerinde evin ve hem de 

Ve madam ki kilise ona böyle bir ka- Populaire gazetesinde Brosso ette, - T mü istediği şeklinde tefsir etti ve hemen, 

d d kr il rın. nıihvcri çen aymis gazetoıine göre, halen lngiliz kola"'Ca ruhunu kabzeyled. ateşin tmn siklet merkezinde bulunan 

k 
ve Fransız hükümctleri Baltık devlelterı· ı'sp·ırta d lu b.d 1 i f•

1
l'l

1
-· il ını temin ediyordu, derhal onlarla be- lifaksm < emo as e - ,, raber olmag'ia ha••rdı. berlemek istediği hakkındaki ampan- Bir rivayete göre yalnız Ishnk ve bir o ı on arm n ıuuu e mu-

... d ek eli meselesinde •u iki noktai nazarı tetkik h-
1

-
1
·-k olnı b" f · vuk Bnş papas: yaları red etmesini tasvip e er yor " .rivayete göre de hem ishak hem Ismail UJ\.Ail ı ır acınnın uuna mey-

etmcktedirler: onu Saranın yanına de!ncylediler. ibra- dan verilmeden söndürülmüştür. 
- Fakat, demiştL Bütün bunların ol- ki: ki Birinci "'ekil: Paktı imza edecek olan F b ·k d k b. 1. d ması içln tek bir şartımız var .. Seneler- Demokrasiler hiç bir şeyi, hiç bir m- ~ himin diru şahs4-ct ve hüviyeti üzerin- a rı a 

0 
uz 

10 ıraya ev e yedi • 1 Fakat bu üç devlet, aralnrında biri gerek doğrudnn d b il d" d bin lirnyn sigortalı idi. Zarar tahminen 
denberi siz kiliseden ve halktan uzak- seyi çenberlC'Illek istemıyor ar. e ug n unya a mevcud din erbabı 
ı . So tl r bı'rligwile olan doğruya, gerekse bilvasıta bir tnarruzn ınilttefiktiıler. M'u"slu··manlar da, Hıns· _ 200 ili'ı 300 lira kadardır. 
aştınız. Snrayınızı, kendinizi ve saltana- hal lngiltercyı vye e • 

h 1 
. ak 

1 
. aff kıvetin·ı hararet- maruz knldığı takdirde birbirlerine knr- u·u:-nlar da, ~!Iusevı'leı· de onu pey"am _ Ateşin sebebi zuhuru hakkında zabı-

tınızı aydutluktan yeti~me kimse erın müu ere erın muv a " ,,..... ., ellerine verdiniz. Onların boyunduruğu le istemekten menedemiyeceği gibi mu- şılıklı olarak yardım edeceklerini beyan her olnrak knbul ederler. Vazettiği dini ta ve adliyece tnhkiknt yapılmaktadır. 
k li k h 

.. daha muaz- edeceklerdir. Buna cl..eh formulü• ismi hk~m do""ruda d ~ f -*-altında yııcııuorsunuz. Bu hal halk ara- nvemet po 'ti asına er gun a u o n ot,. uya eragat ve ne-
""" ,, · d a verilmektedir. r B Sta sında ve siün alcy)1inizde fena. tesirler zam bir askeri kuvvet ilavesine e m - za ete, nıuavencte istinad eder . • ngm 

'dd t \'eya ikinci ~ekil: Bu devlcler, imal dog~u SU et olm k 'b' k 1 k h uyandırıyor. Hıristidi ne idi? Hipodrum ni olamaz. Yani lngiltcre şı e nn a gı ı misva ku !anmak, O OV3 seya ati 
.serserilerinin ele bnşısı. .. Sebastiyano tehdidi karşısında tnvizle'l"de bulunma- Avrupnsmın bitaraflığına bizzat rinyct bıyık kl'511lek, saç V" akal taramak, lır- Londra, 10 (A.A) - Diplomatik mah-
ne idi? Bizansın mcyhur fahişesinin uşa- ğa amade değildir. Bwıa mutlak surette edecekleri gibi başkalarına da riayet et· nak ke m k, vücuttaki fazla kılları iza- ellerdeki umum.1 knnnnt B. Stangın bu
ğı ... Bugiln şehir muhafızı olan kim- kanaat getirilmediği takdirde pek ziyade tirmeği tcahhüt edeceklerini beyan ede· le ctml'k, yıkanmak gibi fnriznlnr müs- •ün Moskovnya hareket edeceği mcr-
dir? ipten kazıktan kurtulma bir hay- aldanılmış olur. ceklcrdir. lümnrılıkta bile Ibrahim peygamberden kezindedir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~- ~·~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~;;LZZ?J.7.ZZZ - ~.zz7.,ZZZ7..Z7..ZZ.1VJ da~. En 1..-Uçük birihtiyatIDzlığınız.ı, vnsıtnmla Sl'ldi .. Do,,-;~Lfıl-Jn isimleri' -- Şimdi"'Şüphl' iz benim Sen Mnrgrit 

7.z:D~.7..7..zzzJ-E IR7.Z7..7.ZZZZT.LZZZZ}AqzJ s E N tedbirsiz.liğinizi görmekliğim üzerine yazılı olanlar en büytık suçu i lemiş de- adasına gitmemin, öteki ile görüs:me -
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romanı 

Onun böyle ağır bir itham altında kal
ması siz.in için çok kuvvetli bir garanti 
t~kil ediyordu, Bundan b~kn Mareşal 
Dük dö Lüksenburgun memleketteki 
büyük şöhret ve itibarı sizin sarayda 
suç ortağınız ve kafadarmız olan Marki 
dö Luvuvanın hesabına gelmiyordu. 
onun ikbal gUneşini karartıyordu. Ve 
siz onu da mahvetınk isterken bu melun 
ortağınıza hWxıet ettiniz. Bütün bunlar 
üzerinde münakaşa edilmez, su götür
mez birer hakikattirler .. Şimdi de benim 
sizin hakkınızda verdiğim kararı dinle
yiniz. 

numuzda yazılı ceznyn da hnk kazan~ı-
Binaenaleyh siz.in hayatınız benım 

nız. 

elimdedir demek.. Onu yalnız bir şnrt 
ve çare ile kurtnrnbilirsiniz. Mahvetmek 
istediğiniz kimselerin h"rriyetini tekrar 
kraldan temin etmek şartiyle •.. Yoksa 
onlıırdan her hangi biri ölecek olursa siz 
de ve derhal Marl Tezerin, Matmazel 
Fontanjın öIUmil ile öleceksiniz .•• Bunu 

böyle biliniz. .• 
Markiz soludu: 
_ Evet ... Evet.. Onları kurtaracağım . 

Buna yemin ediyorum .. 
Bu sırada dışarıda çizmeli bir ayağın 

mahmuzlarından çıkan sesler odaya ka-

dar aksetti. 

elin1i sadece uzntmaklığım beyninizi ğiller ı_ıU? min de aleyhinde bulunacaksınız ... 
patlatmama kMi gelir .. Ha ... unutuyor- - Sır .. O 4.ezkerede imza yok ... Kimin - Hayır Sir .. Sizin merhametinizi cli-
dum .. • Kralın Sen Margrit adasına ya - yazdığı belli değil.. O ithamlar yanlış, ger insanlnr Uzerinde talep l'derken on-
pncağı seyahati tasvip ediniz ve onu bu yalan ... Asılsız olabilir . .. lnrın birl'I' zavnllı fılel olduklarını da 
seyahatten vnzg çmekten mcncdiniz.. - Nnsıl ~ Şimdi de bu sefilleri, bu al- dü ,ilndiim .. Halbuki :ısıl suçlu bir tek 

On dördilncU Lui, yola hnzırlanıııış bir çaklnrı mudafna mı etmek istioyrsu - ! kişidir. Ve bu suçlu snğ kaldıkça daha 
halde içeri girdiği zrunan Markizin yü- nuz? pek çok masumları kendine !::?kerek suÇ-
zündeki değişikliği derhnl farkedrrek - Müdafaa değil, fakat sizin lıiiyük l.uıdıracaktır. Sizin ikbal gUneşinizi ka-
yanına yaklaştı. bir haksızlık, bir yanlışlığa düşmeme_ rartan o bulutu ortadan kaldırmanız, 

Elini elleri arasına aldı. niz için .. Sir .. Sir ... Size yalvarıyorum.. d:ığıtmaııız lilzımdır. En büyük düşmanı· 
Bu eller ... buz gibi idi. Pnrzediniz ki ortlar hakikaten suçludur- nız ... hakiki dlısınnnınız monsenyör Lu-
- Ne o sevgilim .. dedi. Neniz var ... ? lar .. Bu vaziyet bile bir rezalet çıkma- dir. Ona karşı elinizi merhamet hisset

Hasta mısınız yoksa ... Mnrkiz kendisi- sına vesile olrnaz ını? Tahtınwn etra _ m den kaldırınız ve onu tcreddild gös
ni sedirin üzerine bitap bir hnlde bırak- fında ve size en yakın olan kimselerin teormeden, acımndan ... Düşilnmeden öl
tı... işledikleri böyle bir cinayet şayi olunca dürünüz. Selfımetiniz ancak bunu yap-

- Hayır .. Hayır .. Sir, dedi. Hasta fn- düşmanlarınız ve bilhassa Giyyon manızdadır ..• 
lan değilim, yalnız korktum, çok kork- d'Ornnj bundan nasıl istifade etmez... - Hakkınız var Mnrkiz .• Siz.in bu bü-
tum ... Sir ... Bu çamıı.ru olduğu yerde bırakı- yUk tavsiyeleriniz, ~üksck ve uzak gö-

- Korktunuz mu? Neden? nız.. Onu deşmcyiniz ... Ta ki üzerinize rüşUnlizdür ki benl daima bir çok teh-
- Allahın verdiği haberlerden .. Vic- sıçramasın.·· likelerden kurtarmıştır "'e yine de kur-

danımın sesinden korktum ... Sir .. clüşU- Kral bir milddet düşündükten sonra: tnrncaktır. Allnhn ısmarladık Markiz .. 
nünüz .. Benim size vnki ihtarım üzerine - Peki .. eledi. Kahredici bir şekilde Ben bir aya kadar dönmUş olurum. Ve 
ıstırap çekecek, hayatlarından olan ma- ceznlandırrnı:ığa karar verdiklerim hak- o znmnn artık Frnnsn kralının gece rU
sumları, bigUnahları dilşUnünüz... kında merhametli davranacağım. Onları yalarına giren ikinci bir kral korkusu .. 

••••••• EV ........................ . . 
• . . . . .. . . 
• . . . 

Kadın 
. .. . . . . . . . . . . 

• •••••••••••••••••• MODA • . • ••••• 

Apartmanınız 
güzel kokmalı! . --

Basit ve ucuz bir çare 
Mutfaktan odalara yayılacak kokulan 

gidermek veya sadece apartmanınwn 

güzel kokmasını temin etmek için basit, 
ucuz ve eğlenceli bir çare. 

Ağzı sımsıkı kapalı bir kap alınız. Bu
nun içine sevdiğiniz çiçeklerin yaprakla
rından (gül, leylak ve saire gibi.) bir knt 
koyup üzerine bir kat ince tuz ilave edi· 
niz. Aynı ,dilde devam ederek kabı ağ
zına kadar bir kat çiçek yaprağı ve bir 
kat ince tuzla doldurunca, hepsinin üze
rine bir kaç ka§ık alkol ilave ediniz. 
Apartmanınızın güzel kokmaııını istediği
niz zamanlar bu kabı açarak bir kaç da· 
kika açık tutunuz, sonra tekrar kapayı
nız. Bu cmüııtnhzar» çok kaloy yapılır, 
uzun müddet bozulmadan durabilir ve 
bir çok defolar işiniz.e yanyabilir. 

KARINCALARLA MOCADELE 
250 Gram kükürt çiçeği ve 125 sram 

potas alınız. Bunları, iki madde tama
men biribirin~ kan§ıncıya kadar, toprak 
veya maden bir kap içinde, ateşte l!ltı• 

nız. iyice soğuduktan sonra dde edece· 
ğiniz mahlutu toz haline koyup üzerine 
çeyrek litre su ili'ıve ediniz. Sonra bu su· 
yu, karıncaların dola,gtıkları bütün yer
lere ve eve girebilecekleri bütün yarıkla
ra dökünüz. 

Küçük tav&iyeler 
Piliç veya tavuk pi§İrirken ıu ilave et

meyiniz.. Böylelikle et bütün güzel koku
sunu muhafaza edecek, güzel bir kızarmıı 
ıenk nlııcak ve gayet gevrek olacaktır. 

* Biftekin ckanlı» olmasını istiyorsanız, 
önceden iyice kızdınlmış bir tavaya her 
et parçasının önce bir, sonra öbür tarafı· 
nı koyunuz. Bu kısa zaman zarfında hu
sule gelecek cknbuk» bifteğin ckanlı> 

olmasını kolaylaıtınr. 

* 
Tavada kızartılmıı pııtateslerin pİ§tİk· 

ten sonra biribirlerine yapı~mamalarıru 
istiyorsanız bunları doğradıktan sonra 
itina ile yıkayıp sonra kuru\ıyarak pişir
meğe baıılayınız. 

* Tavada kızartılacak yemekler için, 
zeytinyağım uzun müddet saklamayınız. 
Unutmayınız ki tavada yapılacak yemek
ler, taze xeytinyağiyle daha lezzetli olur· 
lor. 

** Krem rengi eldivenleri temizlemek için 
bunları sabunlu eu ile yıkayıp duruladık
tan sonra temiz bir bez üzerine cyaydık
lan> sonra gölgede ve ateşten uzak oln
rak kurutunuz. 

-------
Gazi okulunda 

-~-
Açılan sergi büyük 
bir alaka uyandırmış 

ve cok takdir edilmistir . ~ 

Serginin a~ıldıgı Gazi okulu 

Dünkü sayımızda Gazi okulunda al
tıncı bölge birinci sınıfları eğitim ve öğ. 
rctim sergisi açıldığını yazmıştık. 

Siz, kendilerine minnet borcunuz 
olan ve daima sizi himaye etmiş bulunan 
kimseleri böyle ve birbiri arkasına mah
va sürilklerken yalnız vnadınız. yemini
nize ihanet etmiş olmakla kalmadınız .. 
Böyle hal"<'k('t edenler için bızim kanu-

Ekzili: 
- Yemin ile temine lüzum yok, dedi. 

-Fakat Markiz.. Bu ithamlardan şah- sade sürgüne yollamakla iktifa edece- Rakip kral hayali, monsenyör Lulnln 
sen siz nasıl mesul olabilirsiniz .. O tez- ğlm .. Menfa yerlerinin intihabını da sl- haynll bUsbUtün knlkmış olur .. 
kereyi, ihtarnameyi yl"ı'ln siz değilsiniz ze bırakıyorum... Kral, bu sözleri söyledikten sonra 
ki.... - Ah Sir .•. Size ne kadar mlnnettn- Markid self\mladı ve odadan çıktı 

Bu serginin eğitim ve öğretim bakı
mından çok değerli olduğu anlaşılmış 
ve biiylik bir alaka uyandırmıştır. Ser
giyi 7.İynrnt eden kültilr direktörü B. 
Ali Riza öğretmenlerin bu sergiyi gör
melerini faydalı görmüş Ye bir tamim 
söndererek biltün öğretmenlerin bu 
sergiyi ziyaret ve tetkik etmelerini isto
ıniştir. Bu münasebetle serginin nçtldığı 
Gnzi mektebini ve serginin bir kısmını 
gösteren foto6rrnflnrı dcrcediyoruz. 
Taviz verilemez 

işte kral buray.a geliyor •.. Ben de bura
da, yanı başınızda, şu perdenin arkasın- - Varsın olsun .. O sizin elinize benim rıın bilseniz... •• BiTMEDİ •• 



SAHiFE ~ ti Haziran P ,, 
Radyosu 

---~·--- Yeraltı Ankara dehlizlerinde Deanne Durbin 
DALGA VZUNLUCU 

BVGVH 
--tr-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 94.65 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Program 

Eski lzmir Şeref meydanının beş 
parmak kubbeleri meydana çıktı 

Deniz kıyısına niçin 
gitmekten korkuyor? •. 

12.35 Türk müziği (Klasik program) 
Küıne ses ve snz heyeti 
İdare eden : Mesut Cemil 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri 

13.15 Müzik (Küçük orkestra 
Şef : Necip Aşkın) · 

1 _ Loui Ancel - Karmensita-İs-
panyol cntermezzosu 
2 - Villy Richarte - İlkbaharda 
bir çift aşık (Uvertür) 
3 - Pcnnati Malvezzi - Endülüs 
çiçekleri (İspanyol dansı) 
4 - Frederik Hippmann - Or
manda bir cüce duruyor - Halle 
Şarkısı üzerine variyasyonlar 
5 - Villy Richartz - Küçük ba
le süiti 
6 - Heinrich Mannfred - Kar
mensita (Serenad) 
7 - Hans Mainzer - Viyana pol
kası 

8 - Gretchaninov - Ninni 
9 - Valter Noack - Köy hikAye
leri .• 

14.15.14.30 Müzik (Dans müziği - pl.) 

f 18.30 
J ~S.35 

\ 
' J.9.00 

1. 

.25 

.00 

..• 

Program 
Müzik (Şen oda müziği - İbra
him Özgür ve ateş böcekleri) 
Çocuk saati 
Türk müziği (Fasıl heyeti) 
Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri 
Neşeli plaklar - R. 
Türk müziği (Müşterek ve solo 
taganni) 
1 - Mahur peşrevi 
2 - Eyyubi Mehmet beyin - Ma
hur bestesi - Ey gözü ahu 
3 - Uıtif ağanın - Mahur şarkı
sı - Telif edebilsem feleği 
4 - Keman taksimi 

----~·---

Afrodisyas 
--~

Harabelerinden izmire 
getirilen 170 parça eser 
restore edilmiştir 

Geçenlerde arkeolojik araştırmalar 
için Izmire gelen Isveçin Upsala üniver
sitesi cTarihi kadim> profesörü Dr. Ak
sel Personla yalnız on beş dakika, ayak
ta görüşmek imkanını elde etmiştim.Bü
tün zevki, tarih kaynaklarından bir iz, 
bir yaprak ve bir eser bulmak ve çıkar
mak esasında toplanan bu Isveçli Mim 
Türlciyedeki tarih ve arkeoloji araştır
malanndan bahsederken Türkiyenin 
ilim dünyası için cYeni kazarulmış bir 
hazine> olduğunu söyliyor. Memleketi
mizin arkeolojik varlığından büyük 
ümitlerle bahsediyordu. 

Profesör Aksel Personun hayret et
tiği bir nokta vardı. O Istanbulun ve Iz
mirin altında yatan tarih hazinelerin -
den, neden şimdiye kadar istifade edil
mediğine hayret ediyor ve Romanın 
meşhur cForunau> gibi Izmirin ve Is-

Hafriyat sahasında 

ikmal etmek bu yerleri gezilecek ve is
tifade edilecek bir hale getirmek için 
ihtiyaç gösterilen azamt tahsisat yüz bin 

liradır. Bize anlatılanlara bakılırsa, ilk 
elden 40,000 lira tahsis edildiği gün haf
riyatın tamamı intaç olunacaktır. 

Yeni Izmirin altında bir tarih sebakası 
yaşadığını bilen ve onun temin edeceği 
turist akınını gözleriyle görür gibi tah
min den bizler için bu ihmale yer ver-

kubbelerden bir tam.sidir. 
Bergama eserlerinin maruf yankesici

si ve alim hırsızı profesör v eygand, bu 
sene meydana çıkarılan beş parmak 
kubbele"rini görünce mutlaka parmak 
ısıracak ve cbunları nasıl Berlin müze
sine kaldırabilirim> diye epeyce teem
mül saatleri geçirecektir. 

B. Salfilıiddin Kantarın tahminine gö
re beş parmak kubbeleri in~atında 17 
asır evvel kullanılan mermer sütunlar, 
Afyonun Sandıklı dağlarından getiril -
miştir. Bugün on tonluk bi:.: sanat eseri 
Afrodisyastan Izmire bin bir müşkülat 
ve zorlukla getirilirken Miladi üçüncü 
asırda on binlerce ton taş•n nasıl Afyon 
dağlarından Izmire getirildiğini düşün
mek bileo insanın aklına yorgunluk veri-
yor. 

5 - Refik Fersanın - Mahur şar
kı - Bir neşe yarat hasta gönül 

Müzede restoredilen eserlerden biri 

Yapılan rnndajlnr~ şehrin 74 yerinde 
bu kabil yeraltı 'tonozlarının mevcudi -
yeti anlnsılmıştır. H<ıfriyatın tamamı ya
pılınca bittabi bundan daha fazlasının 
meydana çıkması beklenir. MiHidi ikin
ci asırda ynni Antigon ve Liz.imak dev
rinde medeniyetin en muhteşem eserle
rini kurmasını başaran eski Izmirlilerin 
sanat ruhlarını, biz şimdiki Izmirlilerin 
düşünmemiz bile, o zamanki yoksuzluk
lar içinde elde edilen, başarılanların en
ginliklerine' varamıyoruz. 

1 .ollivud dansiğlerinde son gÜnlerde 
altın sesli Oeanna Durbin ile Paul Vang
hnın sık sık dans ettikleri nazan dak.kati 
celbetmektedir. 

yalnız denize girmek, denizin kıyısından 
bile geçmek yasaktır. Çünkü sinema 
kumpanyuı ile imzaladığı son mukavele 
ile bunu taahhüt etmiııtir. 

6 - Rahmi beyin - Mahur şar
kısı - O gülün geçti güzellik çağı 
7 - Rahmi beyin - Mahur şar
kısı - Servü nazı seyret çıkmış 

tanbulun altında yatan forumların mey
dana çıkarılmayarak Türkiyenin seyyah 
akınından mahrum edildiğini biraz ser
zenişle ifade ediyordu. Profesör bunu 
söylerken: cBu arkeoloji dünyası için 

oyuna.. büyük bir kazanç olacaktır, bu mevzuu 
8 - Dedenin - Mahur şarkısı 
GönUl adlı billbülüın var. işleyiniz ve büyüklerinize ehemmiyetile 

9 
=-,,_ tUrk" .. Alı . mütenasip bir şekilde anlatınız.> diyor -

- .ı:uuA usu - verın 

ba"lft- du. 
ö"U .. amı HAFRİYAT SAHASINI GEZERKEN 

10 - Halle türklisil - İki karpuz Evvelki gün, Antikite severler sosye-
bir koltuğa sığar mı.. t . i . Esad Serezli müzeler müdürü 

• 00 u·· ik (R' . ümh' b d esı re sı , 
1. .ı.v.ıuz ıyasetıc ur an o- Sal3.hiddin Kantar ve gazeteci arkada -

su Şef : İhsan Künçer) şım Şahap Gökselle birlikte yeni Izmir 
1 - B. Leopold - Marş hafriyat sahasını gezerken Avrupalı ar-
2 - E. Reeves - Alaska aşk şar- keoloji Aliminin şifahl ifadelerini gör -

kısı düklerimle karşılaştırıyor ve bir muka-
3 - F. ~tt - Divertimanto yese imkfmını buluyorum. 
' - E. Gwraud - İran dansı Tarihte Izmir, muhtelif devirlerin 
5 - F. Liszt - Tasso (Lamento e menkıbe ve destanlarını bütün vesikala-
trionfo) Senfonik parça riyle saklar. Miladdan önceki devirle-

'l.!10 Anadolu ajansı (Spor servisi) rin şekille~ vesikaları halen birer 
22.00 Müzik (Şan Resitali bayan Olga mimari şaheser olarak elimizdeki bulun-

' 

Somogyi tarafından) duğu gibi büyük Iskenderden sonraki 
1 - Chopin - Melodi devirle lyonya medeniyetinin kıskanç 
2 - 18 inci asır çoban şarkısı UslCtplnrla meydana getirdiği arkeoloji 
3 - Strauss - Mavi Tuna şaheserleri de halen şekli aslisinden pek 
4 - Mascagni - •Gavalleria rus- az bir farkla, on yedi asrm bu eserler 
ticana• operasından santuzzanın üzerine yıktığı kum ve toprak yığınları 
aryası altında yaşamaktadır. 

5 - Rossini - •Sevilya berberi- Işitiyoruz eski Izmir hafriyatını idare 
operasından Rossine'in aryası edenler, ufak bir istimlaki yapacak pa-
6 - Mncnr halk şarkıları rayı temin edememek yüzünden sık sık 

J2.25 Müzik (Cazband - p1.) yarı yolda kalmaktadırlar. Tahsis olu-
22.45.23-Son ajans haberleri ve yarın- nan mesela 1000 liranın bininci lirası 

ki program tükendiği gün hafriyat geldiği yerde ka-
PAZARTESİ PROGRAMI !arak buna devam imkanı bulunama-

12.30 Program maktadır. 

12.35Türk müziği - pl. 
13.00 Memleket saat aynn, ajans 

Izmirin altında yatan tarih hazinesini 
ve meydana çıkarmak, restore ameliyesini 

meteoroloji haberleri 
13.15.14 MUzik (Karışık program - pl.) 
19.00 Program 
19.05 Müzik (Bir uvertür - Pl.) 
19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
10.00 Memleket snnt ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri 
20.15 Neşeli plllklar - R. 
20.20 Türk milz.iği (Kadın kiline oku-

yucuları) 

ı - Kürdili Hicazkar peşrevi 
2 - Arif beyin - Kürdili Hicaz
kar şarkısı - Kanlar döküyor 
3 - Arif beyin - Kürdili Hicaz
kAr şarkısı - Sende acak Uşşaka 
Eziyet mi çoğaldı 
4 - Arif beyin - Kürdili Hicaz
kfır şarkısı - Gurup etti güneş 
5 - Kemençe taksimi 
6 - Divan - Ok gibi huplar be
ni yaydan yabana attılar 
7 - Rifat beyin - Kürdili Hicnz
klir şarkı - Bu şeb reca.yı dil oldu 
8 - Rahmi beyin - Kürdili Hi
ca.z.kfır şarkı - Mahmuru şevkim 
ruhum pür ahsen. 
9 - Kürdili Hicazkar saz semaisi 

Jl.00 Konuşma (Doktorun saati) 
21.15 Müz.ik (Biiyük bir virtüozun 

ı>l rıkJ::ırı) 

21.45 

22.00 

Musiki konuşması (Milli musi-
kilere dair 14 konuşma - Halil 
Bedii Yönetgen) 
Müzik (Küçük orkestra 
Şef - Necip Aşkın) 
1 - Gustav Lindner - Bagatelle 
(Fantazi) 
2 - Beethoven - Menuet (801 
nıajor) 

3 - J. Brahms - Macar dansları 

No. 5 - 6 
4 - Tschaikovsky - Güftesiz şar-

kı 

5 - j. Strauss - Ritter pasman 
(Komik operasının balesi 
6 - Rio Gebhardt - Noktürno 
(Ninni) 
7 - Clemens Schmalstich - Ku
pidon ve beş kısımlık aş hik!yesi 

a) Yaklaşma 
b) Aşk valsi 
c) Bnşbaşa 
d) Gezinti 
e) Kavgacılık ve barışma 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, es
ham, tahvilat, kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) 

23.20 Müzik (Cazband - pl.) 
23 55.24 Yannki program 

menin, daha başka sebeplerle ifade olu
nabileceği düşünülürse, yarıyı bulan 
hafriyat için lüzumlu gösterilen tahsisa
tın ne suretle olursa olsun temin edil
mesi zarur~ti meydana çıkar. 

Bin MEZARLiôIN ALTINDA 

MÜZEDE 

Sinema ıehrinde ıi.mdi yeni bir dedi
kodu dolaııyorı Oeanna, Paul Vanghnle 
evlenecekmiş. 

Fakat her iki artisti tanıyanlar, bu ev
lenmeğe hiç de ihtimal vermiyorlar. Sel 
bebi de ıu: 

Paul Vanghn, denizi çok sever. Yaz 
aylarında sabahtan akşama kadar deniz
den çıkmaz. Halbuki Deanna için değil 

Bütün şöhretini güzelliği kadar tatlı 

sesine de medyun olan Deanna denize 
bayıldığı halde ne yazık ki ondan malı• 
rumdur. Fakat zannetmeyin ki aüzel yıl
d ız yalnız kumpanyaya taahhGdünden 
dolayı deniz kıyısına gitmez. O, altua 
nağmeli •-ini kaybetı:oekt- korkar da 
ondan. Çünkü doktorlar ona, deniz ha
vasının sesini boz.acazını e&ylemif)erdi. 

Eski Namazgah mezarlı~ın n altında 

ve şehrin 9 metre aşağısındayız. Türk 
tarih kurumunun 2000 liralık tahsisati
le bu sene yürütülen hafriyatın daha ilk 
merhalede karşılaştığı netice bile bü
yük bir kaznnç sayılabilir. 
geniş bir sahayı kaplıyan hafriyat ye -
rinde iki yeraltı dehlizi meydana çıka
rılmıştır Arkeologlar buna cTonoz> adı 
veriyorlar. Bu dehlizlerde devam eden 
hafriyata ancak lüks lnmbalariyle devam 
olunuyor. 

Izmir hafriyatından dönüşte müzeye 
uğradık. Orada bir sürprizle karşılaşt.ık. 
Afrodisyas harabeleı·inden ve Belevin
den getirilen yüz yetmiş parça eserin kı
sa bir zamanda restore edilerek kaideler 
üzerine oturtulmuş olmasını görmek bi
zi hem hayrete, hem de müzenin yüksel
mesinde çalışanları takdire sevketti. Yeni 500-1000 liralıklar 

Afrodisyasın Revak kornişleri, m&. -
bud ve mfıbude başları, maruf eşhas tip
leri, maalesef tarihi hüviyetleri tamamen 
tesbit edilmemiş olmakla beraber, etüd 
edilmek üzere hazırlanmıştır. Ve burası 
müze için uzun müddet bir etüd sahası 
olarak kalacaktır. 

15 Haziranda tedavüle çıkanlacak 

Bugün hafriyatı idare edenler büyük 
bir merhale ile karşı karşıyadırlar. Bu 
k•sımda bütün dünyanın nazarlarını çe
keceği şüphesiz olan cbeş parmak kub
beleri> meydana çıkmış ve bütün kuv
vetiyle metanetini muhafaza eylem.l§tir. 
MilAdi Uçnücü asırda yapılan bu eser, 
eski ~mirin şeref meydanında mevcud 

Müzede, Afrodi.!yastan gelen bir küp 
gösterdiler. Bu küp Gencik. tepede elde 
edilmiş, 2900 senelik bir tarihe malik -
miş ... 

MUzeden, her zaman olduğu gibi gu
rurla ayrıldık. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ıelerinde tebdil edilecektir. Yeni 500 ve 
1000 liralık banknotların evsafı aşağıda 
kısaca göster.ilmiştir: Banknotun aslını 
görmek istiyenler bankamız ve diğer 
bankalar ~elerine müracaat edebilir-
ler. 

500 LtRALIKLARIN EB'AD 
VE EVSAFI 

Eb'adı 9x19.5 santimetredir. 
Vasıfları: 

Ankara - lstanbul 
arasında motörlü tren 

ön yüzü: crektosU> zeytuni yeşil 
renkte olup orta zemini hafif penbedir. 
Ortasında yeşil, penbet mor ve zeytuni 
renklerden müteşekkil bir rozet vardır. 
Kenar çerçevenin üst ortasında uzun 
bir madalyon içerisinde «Türkiye Cüın
huriyet merkez bankası> yazıları ve ilci 
satır da c500 Türk lirası> rakam ve ya
zıları vardır. 

Orta zeminin sağ tarafında AtatilrkUn 
resimleri ve rozetin ortasında iki satır
da c500 Türk lirası> rakamı ve yazılan 
ve bunların altında da gene iki satırda 
dl Haziran 1930 tarih ve 1715 numara
lı kanuna göre çıkarılmıştır> ibaresi var
dır. Rozetin üst ve alt yanlarında koyu 
kırmızı renkte seri ve sıra numaraları 
alt seri ve sıra numaralarının altında da 
banka umum müdür ve umum müdtir 
muavininin unvan ve imzaları bulun -
maktadır. imzaların bulunduğu bank -
not kısmının fonunu ufak yazılarla ya
zılmış mükerrer cTnrkiye CUmhuriye
ınerkez bankası 500 beş yüz Türk lirası> 
ibareleri teşkil etmektedir. 

Arka yüzü: cversosU> ön yüz renginin 
aynıdır. Tezyinat çerçevesinin list orta
sında bir milstatil içerisinde iki satırda 

bü- cTürkiye cumhuriyet merkez banka
sı> yazısı ve yazının biraz aşağısında sağ 

yapılmış bir resmini ve sol açıklarında iki madalyon içerisin

Dev]et demiryoiları Haydarpaşa ile Ankara arasında yolcu nakliyatı için 
yük motörlil trenler getirtmektedir. 

de ve iki satırda cSOO Türk lirası> ra-
kam ve yazıları vardır. Çerçevenin or-

Bu resim bu motörlü trenlerden bil'inin projesine göre 
gösteriyor. 

Almanya • Brezilya 
siyasi münasebatı 
Londra, 10 (Ö.R) - Taymis gazete-

sinin Berlin muhabiri tarafından bildi-

. tasında Istanbul boğazındaki Rumeli hi
Alman ziraat nazırının sarile k~ı cihetleri ve boğazdan bir kıs
bir beyannamesi mını ihtiva eden bir peysaj vardır. Bu
Berlin, 10 (Ö.R) _ Ziraat nazırının nun sağında hafif penbe renkte bir daire 

vardır. Banknot ziyaya tutulduğu zaman 

rildiğin .. b' ''dd tt be 1 inkıta bir beyannamesi yeni mahsulU kaldır-e gore ır mu e en r 
halinde olan Almanya _ Brezilya diplo- mak için üniversite talebelerinin yar-

matik mtinnsebetlerinin iadesi için ilci dımlannı talep etmiştir. Yirmi beş bi.D 
hükUmct arasında bir anlaşma hfısıl ol- talebenin bu daveti kabul edeceği tah-
muştur. min 

aun111t menlaa 

bu daire içerisinde Atatürkün filigram 
~eklinde baş resimleri görUlınektedlr. 
Çerçevenin alt iki köşesinde c500> ra -
kamları vardır. 

On'" arka 

sanatından alınmış motiflerle terkip edil
miştir. Banknotun her iki tarafı er~ 
dus> tabtıdır. 

1000 LlRALIKLARIN EB'AD 
Ve EVSAFI 

Ebtad: 9.5x20,5 santimetredir. 
Vasıfları: 

ön yüzU, crektosu> banlmotun esaa 
rengi arduvaz mavisi, zemin fonu hafif 
inavi ve penbedir. OrtaSJnda yetil, mor 
mavi ve kahve renklerinden mürekkep 
bir rozet vardır. Kenar çerçevenin UR 
ortasında uzun bir miistatil içeriainde 
cTürkiye Cilmhuriyet merkez bankası» 
yazıları ve üst iki köşesinde yaprak tek
linde iki madalyon içerisinde veı iki sa
tırda dOOO Türk lirası> rakam ve ya
zıları vardır. Orta zeminin aai tarafında 
siyah renkte Atatürkün resimleri ve or
tadaki rozetin üzerinde clOOO> rakamı 
ve bunun altında cbin Türk lirası> ya
zısı ve bunun altında da iki satırda cll 
Haziran -930 tarih ve 1715 numaralı ka
nuna göre çıkarılmıştır> ibaresi vardır. 
Bu ibarenin altında iki tarafta ve Ust 
çerçevenin iki tarafında siyah renkte 
banknotun seri ve sıra numaraları var
dır. Alt seri ve sıra numaralarmm al• 
tında banka umum mildtlr ve umum 
müdür muavininin unvan ve imzalan 
bul un maktadır. 

Imznların bulunduğu orta kısmın fo
nunu ufak yazılarla yazılm11 mükerrer 
cTürkiye Cümhuriyet merkez bankası 
1000 bin Türk lirası> ibareleri ıe,kil et
mektedir. 

Arka yüzil: cversosu> esas ve fon 
renkleri ön yüzün aynıdır. Teozyinat çer
çevesinin ilst ortasında ve müstatil içe
risinde iki satırda cTürktye Cümhuri
yet merkez bankası> yazısı ve alt Od 
köşesinde madalyonlar lçerialnde «1000> 
rakamları ve bu rakamların altlannda 
da cTürk lirası> yazıları vardır. Ortada 
Ankara emniyet abidesinin cepheden 
görünUş resmi ve bunun salında hafif 
penbe renkte bir daire bulwmıaktadır 
ki banknot ziyaya tutuldulu zaman bu 
yuvarlak içerisinde Atatllr1d1n filigranı 
şeklinde baş resimleri görünme'ktedlr. 

ön ve arka çerçeveler Türk t.ezyiDl 
sanatından alınmış motiflerle terkip 
edilmiştir. Banknotun her ~ 



Şark yolu ve Italya 
Almanyaya kapanmışbr 

1 
Kendi kendimizi 
mesud edebiliriz 

---J:>.·---
Meşhur kadın roman
cı Viki Baumun dik- ISLIK 

kate Jeğer tavsiyeleri Bu uz.ak sayfiyedeki bahçe içerisindeki 
1 
Bir akşam onların hiç be~le~edikleri ha 

d b• d d h ·ıeri atmaSI kabil '1:r b b 1 k" k tapa}ıhenüzbiraün anda kUJılanna çıkıverdı. Bır anda e,,.. 
ltalyanın Balkanlar a ır a ım a a 1 

cGrand ~ im~romanile bütün oa:~0~~pıO§~lerioe. menliventer.' veli citte. iıte> fısıltıları, telaıl~n duyul-

k s rp Makedon dünyada oöhretkuanmq olan kadın Jnll• yerli yeniz konulu el)'Bların uamıdanlda. ~nra 8C89iz kaldılar •. ~att~ adımla-degfJ ildir. ltalya Bulga ristana anca .. 1 .. . . . - harrir cViki Baum> hayatın türlü safha- evin genç kızı Jülide, kısa eteklerini çıp· nnı bı~e ~a~dılar. Hepll onlerıne ba~ 
bb T k ·· · l fakir düı l k d' ı · · ·· · k ld k b k yor kımı hır dal parçasını koparmıya. 

l 8- ı b. t us ur ıyenın !arını görmuıı. zengın o muı. - a 12. erının uzenne a ırara u a- ' 

d b. . oy e ır eşe k d " "ki 1. k . . tabii olmak için uzaklara, tıl. uzak· 

Yasın an geçe 1 ır. müı, insanl~rı v~ insan!ı~ı ya ın an tanı• rııı yu er arasında dolaıııyor, uazan ımı 
• • t h • k der mış bir şah11yettır. Bu ıtıbarla hayat hak· elinde küçük bir vazo, bir heykel, lbazan lara bakıyordu. 

d h l harekete geçmeS101 3 fi C . _ .. . kmd&ki ı&rüşünün de hayli entereu.n ol· Akız kadar temiz itli keten örtülerle Fent. eiyah saçlarını sımsıkı taramı1t er a •t - h t) L J d L • ] d 1_ it b • lb' }eri içinde cidden güzel ........................ ~ imparatorluiunun nen a armı muesınr ınası ••~ımgelir. Aıağıdaki maıı:a e e ou merdrven er en çıkarag; odasını yerlct- açı e) e ıse 
L' :••••••••••••n•• • ı k ıı:u; k ı b. ·· .. •· l e ken tatlı ba-Bon kendi hcsa~ b~ çok ~~:-'ar : y A Z A N: E l bir surette muhafaza altına almış olma ·la kadın, saadet mevzuuna temaa ediyor ve tirmeğe koıuyordu. O, bu sene on altı ve a.r ı ır yuruyuı e geç r • 

.-ıartadun, fakat 1badiM .cap ettı8l de- i UE E kalmıyor, aynı zamanda .Bcılkanlarda. Lir çok iıwanlar Jc;in .aadete rehber ola- yaıını bitirmiı, artık tam manaıiyle llir kıolariyle hepaini birer defa g.özde~ g~ 
feeede tebaru ettirilmedh l.qiliz - rwk : PIERRE DOJ!!!!!! ....... : kuYyetli bir vaziyete de uh.iı> 0ımuı ba- bilecek ... yanı d~kat mitalaalar ilen ıııü- ıcnç kız o!muıtu. Ona bu yeni tanı,tıl- çirdi eoara avaun .. niha,ebadeki Ju-..__ ı....................... tl' · b' r... r- l'd k l k b ktı Ferit .-ırnası, ltalya ,,. Almanyaya ""'·-r lunuyor. Bu kuvve ı vuıyet ır taran.an ·· lan köşkte küçük bir koruluktan sonra ı eye ta ı ara uzun uzun a · 

... • • • l · te koyacak· f d Ad · • W ruyor. ki k h · h d m .. ,.. yollan!!• ve blaat prbiıxımi)ret arasındaki anlaıma an merıye .. Karpatlnra, bir tanı tan a rıyatıge Ben, bir insanıa talili olup diğer bir in- caddeye baktın bir oda ayırmışlardır. uza aıb tan sonra epsı ase ve 
~deleainde L.siltrenin indimlit o1- tır. Şimdilik mütearnza karşı muda~aa uzanmaktadır. unm tah1'siz olduğu kan.atinde değilim. Bugün o burasını kendi zevkine göre dö- rakla Jülideye bakblar. O kızannııtı. 
~ kati darbedir. hususunda karşılıklı oifahi beyanata ı~· Nihayet. lngiltere, ltalyayı da son de- Kendimizi mesut etmek elimizdedir. §emeği, süslemeği düşünerek tclii§lı te- gö:ı.lerinde hafi( bir ıalaklık vardı. Bu ba-

Buna karıı en ii7i Ht JnSilterenbı Fran· hisar eden lngiliz - Türk paktı K~ra.d.e~ rece miişkül bir vaziyete koymuş olu- Halici prtlarıo aadetle alakası yok· laıılı inip çıkıyordu. kı~taki kabaaat sanki k-disininmiı gibi 
pa i.e sıkı bir ıurette anlepnam idi ki. bu gibi Balkanlara da vamil uzun vad~lı. bır yor. Bugün ltalya Akdenizde, her za- t Ekseriyetle i11Sanlar görilıüz ki, bir Jülide yastıklarının beyaz dantellerini arkadatlarmC:lan ulanıyor, sıkılıyordu. O 
Alplarda ve Tuma laachadanda çifte bir ittifak haline kalboluna.caktır'. Bu ıttıfak mankinden daha fazla abloka edilm'.ıı k:~ içinde perişan kıyafede ya§ayıp düzelttikten kumral blllı:lelcrini zarif baı günden sonra. kı.z!ar Jiifideye bakıyorlar, 
,ıaq&i ifade eder, mucibince Türkiye lngıltere ıle havada. bulunuyor. YUk.anda Balkanlarda bır "d mesuttUT. hareketleriyle arknya atıyor, yürüyüşüne Ferltden aeninki-. ~iye bahsediyorlar• 

Fakat bu kafi delildi.~ üatiinde karada ve denizde işbirli~~.y~pm~~ı .ıa.- adım dnha ileri atması hemen hemen hiç Cl :a:kimleler, iyi ıerait içinde doğ- daha baııka bir itina vererek yeni kom- dı. Jülide bu ...._. kmnıyordu. Hafif 
[pil iki adalar bir tehdit sibl blıyordu. ahhüt edecektir. Bu işhirlıgının ~ı~ıs~ını, knbil değildir. Almnnyanın ona verdiği mU§ ve lüb bir hayat yaşıyanlan mesut ııulanna kendini göstermiye, tnnıtmıya, gülüşlerle onlan ......_ calııarak adeta 
Jloiazlar yolu bu 1~ üıı96 tarafından SüveY§ kannlını, Mısırın garp sahılını ve rolü de yapacak vaziyette bulunmuyor. { de.r: Halbuki o ~enginliiin, o lüks beğendirmiye çalışıyordu. Buna rağmen yalvarırcasına ~wdu. cVallahi ben 

r'!l!-0!..... hi il'•· daki sınırları Af ·k d b" arze • h bakmadım bile, ihtimal beni ilk defa gör-,.akabe ediliyordu. .--n tet §Ç ıgı Sudanla Habeıi tan arasın .. . ltalya artık ne n a a ır ıey yap- hayatın 0 in anlan ağır dıuhclere karııı pençeresinc bnkan knrıı köıklerden C· 

J.iRlıakkak ki Roma ve Belin tarafı~da~ örteceği söyleniyor, Balkanl~rda Tu;ı: maya muktedirdir, ne Akdenizde, ne ya- daha nazik, daha muk~vcmetsiz bir va- nüz hiç bir hareket görülmemişti. Anla- düğü için o kadar çok bakb.:t 
fıiue ediliyordu. Arnavutluğun ışga.lı ye, bir taarruz hı:\linde Yunan.i.s'ta.n ve ~ kın ıarkta vey,a Bı:\lkanlarda. Afrikada zjy tte bulundurduğunu hlç düşünmez. şılan evin genç, güzel kızı komıu köşk· Aradan henüz iki gün geçmişti, bir ge
,_..tereye fid4ede b.arfıko:t .unck Jüzu. manyamn müdafall9' ~ne İ§tmlk edec • da bir şey ynpamaz, çünkü lngiliz - Fran- Ha:tA bu darbo. hafif de olsa :netice yine lerin alii.kawu celbedememi~ti. Jülide, ce Jülide bir ıslık sesiyle uyandı. Fevka• 
,._u göaterdL lngi}tere an~ Türkiye tir. sız. bilhauıı Frıms.ız.ordmıu çok kuvvetli- aynıdır. Hayatın ağır darbelerine a\rşmı~ 0 gün akıama kadar uğraııb. Odal\nı bir lede müzik kadar güzd !bir ... odasına 
le aıkı surette anlaımak ıuretıyle bunu TORK-ORDUSU dir; Akdenizde hır ıey yapamnz Fransız olanlar için bir Hake kadar bile iz bırak· çiçek bahçesi gibi hazırladığı vakit ken· dolduruyordu. arkadaşlanndan Feridin 
ppabilirdi. Askeri bakımdan en mühim ~~kta m~ l~iz deniz kuvvetleri ~ttmlnu~ "o IJ!l)"ac-1t olaa tesirler"' lilb h~at ~çinde disi de yorgunluktan bitap dilımüş, ka· çok güzel eesi olduğunu ve tatlı bir ı~ 

rrALYANIN HEDEFi hakkak ki başlıca Türk kuvveunın on . Türkiye de ona karşı vazıyet alm_ ıııtır. va•ıvanları bcfbat etm~ğc kafidir. ncpcnin üzerine uz.anıp kalqu,tı. Anr.caı iın dudaltlannı daima ıüslediğini iıit· 
Haritaya dikkatle bakalım. Almanya adaların kar§tsına ve boğazlara naklı Yakın ş:ırkta 'Veyn B:ılkanlnrda bır şey " S:...iklJAdi hayatımda büyük deiitik- 'Odaama bir teeadüfle sinnemİI olaeydı mitti- Büyük bir hcyec.anla yatajından 

ifuaa boyunca -apği inmeğe çalı§JYOT. olacakur· yapamaz. çünkü iıte Türkiyenin bu vazi. l'kl- eçirdim; battım. ~tım. Çok fakir ihtimal .abaha kadu açlk peaçerenüı kalktı. Pen,ereye koftU. Yolu .ık aiaç-
.. --'·-.. _1:.. • .. p·,-·ft d~ 1 

... ı l d ·· · d Fak t • t·k . Pcıl~ d.i&den 1Q11lll&P ~. Bu nakil amcu,.~. ~er ya uuut _ yet ah~ı v:ır. .. • dü_şttim: zengin oldum. Çok panı. kay· önünde açık olarak uyuyup kalacaktı. ~r an 1ıoremı~o~ u. · a. ~cssız. 1 ıçer· 
Nonyayı tlbliyetl altına almak ıçındır. ğilse yapılacaktır. T urkıye Sovyet Rus Buna. Bakü. Jıak ve Iran petrolu ile L • k zandım Gerçi para 1ahibi ol· Bu ıuız. kalabalıktan uzak mUhitt• amde ayak ..,nı duyar gıbı olmuıtu. O 

!LJ • al nda il L < ~ "it in) k ..!t_ Qetlun, a . ____. L lık h t 
J::.ier Poloa7& da balya gısn enan tı yanm lranın, ıara-.m ve ngı eren • bir gün Suriye veya Tür topraklann~n k k mühim bir şeydir. Fakat bizim Jülidenin günleri eberiya :roman oku- ..,.... ..... en aıonra ·uu • er gece aynı aaa -
1'alacak olsa, Ubanya, Balr.U üzerine ve Suriyede birleşmiş olnn Fransanın dostu çıkanlaca.k petrollere de arbk ltalyanın ırna d ped d'"imiz «memnuniyet verici makla komşuları tara89ut etmekle geçı· te duyulmıya bagladı. Artık Jülide erken· 
(f una boyunca ilerleyiı çok kolaylaşbnl- ve müttefikidir. Bu itibarla R1.11. Irak ve eli yetişmiyeceğini ilave edersek lngiliz b~ e~ ~~yoktur. yordu. Fakat hala henüz arad~ınl. t:ı- den uyumuyor sesin pençereden uzak· 
mıa olurdu. OçüncU Ra.yhın bütün Balb~ Iran hll<iutlar,ı hususunda hiç bir korkusu Türk daha doğrusu lngiliz ·Fransız -Trük a ~ ~ .ene nveı Havay aa.lanna bayyül ettiiini bulama.ırufb. öYle gün}eıi laıtığı zamana kadar :u:tkıauz.. aç& ıöi
\re Po10D71L .VU•tl bh Tuna iı~eti yoktur. Balkanlar haritasın& bir göz :ıb- manevrasının ehemmiyetini daha iyi an- "t • ~eti tetkik ediyordum.. Orada oluyordu ki ijç eayfayı ak,ama kadar bi- sil rllzgfu-da bekliyordu. 

~lan taariud ~ yanlannı ort· lınca siyasi ve askeri balumdan vaz.ıyct lanz. :~=bir tecrübe istasyonu kurmutlar, tiremi;ror, bir kQf sölaeSini. bir yaprak Mehtaptı bir geceydi. Ay, olgun ean 
ınek içindir. şu ~ aaeder. tT AL YA V AZtYETINt ANLIYA- b" L m---'ar v.'i, -=nedenbetl bir L--. bir au Mlıİnİ arqtıran ıöilcrin bir çiçek aibi aecenia aöiıüne ilittirilmit· 

~111 y alavyayı , ır ço.. er,,.__.. • o1 - ıuwu~ 
\ Bu ift- ftalyanıa .-... ugo . Siyasi balamdan bir Balkan anlapnası CAK MI 1 huıiuat meyva icat etmeie çallf1)'or1ar. Bu bareketine U7U narin boynu tutulll)"or, ti. Sık yapraklı ağaçların ışıklı gölgeleri 
bltarafflia mechıur etmek. Bal~~ vardır ki Roman)'a.. Yugoslavya, Yuna· Diğer taraftan, bu manevranın ilk ne· .tne m bem 9Crt. hem de aulu olmuı- akpma balaiz yatajuıa uzanıyordu. küçük koruyu ifliyordu. Bir dalıM.a clü· 

)lendi 1aflar.ına çekmek. Yunan;-::; nistan ve Tiirki.Y~~e~ mürekkeptir .. Bu ti~eai 00!~~ hal~nın eli kolu ~~a~ı:,· nı =.rlar. Fakat bir türlü kabil değil. Köıke tapnddtlannm üzerinden bir a.y şündü. Sonra hemen karar vererek Y~· 
~a.lden pYU'ereC itaata ~ • er dört devletten Turk\)"C ıve Vuoanıstan sa, ikıncı btr nctıce olarak da koru koru• Neticede, yetİJtlrdiklcrl meyva, ecrt g~Jti. Arbk onun da eli dikiJli, model vaıça odadan çıktı. Mupmba merdı
ııihapt böylece Balkanlar mibYcr_ıD I ~l biribirlerine karşılıklı surette d ayanmak· ne A.lm nyanın pe§inden gitmenin kendi l aulu olmuyor Sulu yctiftirirlerae, li kadMla.n olmuıtu öğle uykuıundnn venlerden terliklerinin ucuna basa basa 

. T " k. e . tehdit etmektı. ngı . . . . d l ·1 w 1 •-b"td· o ursa , ar .. . • k d· ıı:.: . -LI .. aeçınce ur ıy yı -'Lil ted tadırlar ve denız cıhetm ~n ngı tereye aleyhine oldugunu an aması :r;;a. ı ır. d e nazik bir hal ftlıyor ki ,.0buk -LA-- a"loclen· vere dü-r OÜR- indi ve beyaz ıpc gec ıaının et~ ennı 
'.i. d bal b a t• kal'Jı mukıw • . o erce • ,.. eonra ~u .o. ., .-- , . 
.r-re er u ayaae • • Zi : ... :~at ederler · Romanya ise f>.olonya \'e Zirn Itnlyan e.skcrlcn lspa.nyada.n ay· .. •• r _ .. L • jül.ddcnn" bahr.-..:nde topla· dalgalandıra dalgalandıra caddeye a,Çı· bld 1nl al ve iyi hareket etmlJtir. • ........ • . ' •. çuruyo · m ..... ncpaı ı ,...... v •• • k 
. er • mlf . fak im ol c:h ne- Sovyet Rasyeya daynııır. Bir harp halın· nlıyorlnr, yahut a yrllmak uzcreler. Bu l~ 8JCl\k limonluklara bcnziyen vcrait rur, güle oyna.~ itlerini iflerler, okuduk- lan dar yoldo.n ıslıgın geldıgı tarafa oı· 
.,- t>u ~~\ muvaf tı o uı say de Yugoslavynnın coğrafi vaziyeti dola- suretle, Bnlear adalanndan da ltalya ç~ altınd~ üzerine litriyarek yeliftiriimiı lan afk lüilyelerUJ. ıromanlaruu birbir· mıya b.,ı.dı. .. 
jicderı ııoyle olacak •. .1 ek yasiyle bitaraf k ) caiı ve BUlgaristanın kiliyor demektir. ispanya.da 'kalaa. ltalsa insa.nı.r da böyledir. Daha eerbest prtlar lerine hafif eeel•le anletuiardı. Dk sün- Kalbi heyecandan duracakml§ gıbı 

E..vel Romanya ıımaldeo ~vn. ~ kuVTctlinin tarafını tutacaiı anJabilir. rnütehııssıalnr kalacak' lı:i. bunlar da Ital· içinde ~ fakir ld.-eler biç le9ir lerde daha reemt olan bu ltonupuılnr VW117ordu. Onu bir kerre dehe aöımek 
ve Almanya, yahut da onun mutte!i.lci 

0~ BALKANLAR. tTALYA. TORKtYE yan değil Almandır. etmiyecek Olan aiaf bir darbe onlan bq )'ll\"al yavq amiml bir tekil almıya, mii· rmmıu duyl.V'orclu. Yolua bitinaiDdeJd 
lan Macariatana muk•vemet edemı:ece -- Yani ispanyada iktısadi ve teknik sa- aıaiı oder. Fakir olaDlar, kendi 11it'qma- cenet bahislerden ,abat bahialere doiru .pc. dayandı. Gözlerini kep.clı .. W.k 
pir hale girecekti. Bu yüzden harpaız tea- Vaziy.et böyle olunca Balkanlarda biri- hada Almanyadan Ü•tiin bir mevki ka.- brı ile, uinıdıldan ürlü malmuniyetlede ceçilm.iye lbaflaadı. Bir alin seldi lc.i ead- ya'ftf yavaı buluduiu tarafa~ yak• 
~ olacaktı. b" · e kar§ı iki askeri mıntaka göze çar- zanması imkanı olnuyan Jtalya ispanyayı, ihayUa karp ldeta tam Lir nen mua.fi7M de üzerindeki eri boyalı kötkiln paç ve &aworda. Biraa priledi. KendisiDi p 

Sonra. vimdiden Baltıkta .. tehdit ed!-
1

:~ Bir ltalyan ordınunun tah~it edildi- bahri olmıyan Afrika.t~prakl•n.~e k.end~ kcsbetmif1erdir. süDJ oilu bu toplananlann en 'bat mev- tıer~ek tekilde gmendi. Göderini ka-
l•n Rusya Karadenizde dogrudan dog· ~Arnavutluk :rnınta\aaı: lııtanbulla. Edir- yanında tutabilmek ıçuı ~er gun aı:aıı Ben, bir çok facialar aönn&t. felaket· zua lkeüldi. ilk haYadia da.ima onunla pala, bibi tatlı çarpantılar ~eriııinde bek· 
ı...•ya tehdide maruz kalacakb. gı ında bir Türk ordusunun tahaşşüt cihetten mücadele edecektir. Halbuki la· lere. kazalara, haatallklara uiranııı bir L--lardL Bu da ldeta mecburi 1r11>i)'di. liyordu. ~ -ileri ,.aJrJ.,tı. Onun tam 
ı~ • ae aras v fi · k ..,... · 

OçüncU olarak, Balka.nlan ele geçır· .... T kya mıntakaaı. ÇanaKkale bo- pnnyayı. bUlunduiu coıra vuıyet. pe ailenin nlldıyım. Fakat bu demek de- Çünkü kızlan çok olan bu muhitte aöze karıı.ına geldiğini h&aaettiği zaman gÖZ· 
ınekle Alman n 1talyanlar boğazla~ el ~:~~ıdü~:anakapnlı olduğu için bu ikinci tabii olarak lngiltere ve fransaya doğru ği!Clir lc.i benim ailemin cteli yddm:t ei>- ~n deliltanlı olarak Feritden batkll lerlııi açtı. Fakat hayretinden dayandığı 
)toymı.)'a muvaffak olduldan ta~clirde g ıntaka Asyaya doğrudan doğruya mer· çekmektedir. nüktlr. kimse yc>ktu. Cbrinmeaini. konupuını ağaçtan baıını kaldıramıyaeak lcadar ha· 
[fürlciyeyl tehdit veya mana.sız ~~ıtlerle ~ . birincisi Otrant hnaliYle ltalya- Esasen tamamiyle inkıyad ~tmemiı Hatta .,ltfin bir aile aefalete mabldbn batta çapkınlık etmeaini bilir bir aençti reket.iz ve bitkin kalmıftL Bu, elindeki 
'1endi taraflarına çekebilirlene bütün ya· d uttur' rılınaktaclır. Bu kanalda lt&lyan olan Habqiatan. Süvey§ kanalı ile ltal· gibi R5riinee, pniln birinde bun91l dil- Jülide, Feridi ~enUz hiç gÖnMmqti. boı çuvalı yere ıürükliye aüriikliye karıı 
Jun prk ellerine dii,erdi. ~ray t u,kül saatler geçirebilir. Bal· yadan aynlnu, bulunuyor Te talyaya bu· zelceeilne emin olabiliriz. Nihayet bu aile Fakat arkad&1lannı ayrı ay:ıı tetkik ettiği çayıdıktaki küçük kulübeye doğru yürü· 

tKt MOHtM YOL . : 1~~: ~ir askeri harekete girİ§ccek günkü halde :ne ıibi bir :iktısadi yardım için<Un panalı: bir ,.hıiyet 'belh-ecek ve vakit içi büyük bir sevinçte dolar. Nuıl yen bir itçİ çocUktu. lalıiuu çala çala Jü· 
Doğru söylemek lazım ielirse petrol ı:n ltalyan ordusu ancak aırp Makedon- temin edebileceii~ de .nlamıyoruz. o zıun'ana kadarki hayatın bütiln ıefalet· olsa günün birinde Feridi kendisinin el- !idenin pşkın bakışları önünden uzak-

yolu üzerinde ~arptan ,arka doiru y~ll- o -stünden geçmek ııurettfle Bul- Onun için, hangı taraftan bakarsak b~- ]erini tazmin ve telafi edecektir. de edeceiine iman ederdi. laşıp gitti. 

ne hak~t stratejik mevkiler Bohem:~ ~:~:::n: ynrdım edebilir: efkar ~u- kabm, ı.panya &ihi. ltalya da laailsz Hcpimi~~e birtakun m~et1er, hu· Koınıuaun ıcnç Ye güzel Ferit beyi lbu Büyük brr ıükutuhayal içerisinde ~eri 
,J'aylaaı ıle Anadolu yaylasındadır. B m· eai Italyaya pek husumet bcslıyen Fransız yardımına muhtaçur. !etler, kabılıyetler vardır. Bütün mes~le akşam toplantılarında tatlı, kısık kahka· dönüyordu. On yedi yaıının bütün guzel 
hemya yaylasına hakim olan Tuna,a ba· ıy b azı olma.sına ihtimal yok- Nihayet, Balkanlarda ve §ark yolların• bunları nasıl kullandığımızdır. Hatt& bız- Jaalar arasında elden el"'- diJd .. dile ....... t.•-lleri kencliii.Yfe .Jay ediyor aibiYdi. 

hAlı:im olan ltalyanın una r • d Jtal b' k c:ak. bilakia f-L-.. -ı , L ..,, ,_ -.,-
kimdir. Anadolu yaylaaına o·" t aftan Bulgaristan buıün a. ya ır ıteY azanmıya lef', l!Jl;TU aefalet ~inde aoimut oıaa; lanna bir büyük gelinciye kadar dolaıır, T ckrar geldiği yola. ltirdi. Batı önünde 
1ıem bojulara bik.imdir hem do yakın ~·k. ıge~ ~r nda nispeten zayıf bir kaybedecektir. bile nı:§emizi ve cesaretimizi kaybetmİye· kapıdan bir ayak 1eai yabu.t ipekli bir dallann UU1Dcla JceadUine bir yol açar· 

al k trol eder 1 ur ıyenın alJlSI d TORKL"ERLE lNGIUZLER k b' L'Jd • i U Ltt ' 
prkm petrol eah arlDl on · k ~ d l u· , Sırp Makedonyasın 1'° ce ır ııe .. ı e yetıımem z m m1'Un· baıörtüsü görünür görünmez mevzu de· ken 1ıecclerdenberi beklediği ıFeridi 1ıene 

. L .• el Su da,.Diapatchaa· as erı eve ır. bb'" ·· R Diğer taraftan. üzerinde ısrarla duru• dil . . -'- _,_ L_• elb: __ , · 
Bir &aç gun evv n . faka k 'çin bir Italyan tcşe usu o- B r. ğişerek yeni kumaılara ye.ni modellere kendıaane o P~ Y1UL1§AR ~) -eıı 

lıetcsi aynı tezi müdafaa edıyor t geçme yı . t ve Türkiye tarafın- lacak bir nokta da'ha vn iti o da fU: ir Bundan baıka, h2')'ııttan ve insanlar- intikal ederdi içinde ktarpaında buldu. Fa~at yalruz dc-
ik d • af üzerinde bana manya. unanıs an w eene evvel, hatta bir iki ay evvel vaziyet d k ( ı b kl ı. • • 

meselenin · wa 1 tar 
1 

• • d Balkan muvazenesini dciiıtinneıe an ço aza ıey e ernemea; ııanmaz Bir aktam Jiilide. arkadaılariyle yü- iildi. Yanında mahallenin bütün gen _ 
kalma kafi derece~~ ısrar e~ıyordvue. RlJID.o- ma~uf bir te•ebbiil telakki edilecek ve İtalya için dnha müsaitti ve bir taarruz olmalıdır. rliyü~e çıkmıştı. Hepsi bahar çiçekleri lcızlannın abla diye hitap ettikleri geçkin 
b __ 1 L tr 1 Yunanıstan " _ı __ -- '-b , .. vaseti takip ctmmnı o zaman anlıya• B h b. eh · kt og"1111&1a.rın a;on o u, . antuıac- r. -, en ayatta ır emmıyet no ası .b . · · • 1 d. F "d" · IA • ,_. b" •- d d V b. 'b' 1 'ne 

B 1 • b"t derhal bir reaksıyon uY 't..n·_ı·k C f '- b . 1 L _.:n_• gı ı gıyınmış er ı. en ın geçmesı a- ve çıı11;ın ır g;a ın var ı. c ırı ır en 
hi~vesı.· u garıetanın ı a· ı__ı fe t ... lwe ıı11un;ıı . ayet • aıı: lr zarnr a ıı:e1KU11l- k fettim v k d' f 1 f edı·n ~ L-h . L-L·-manyanın ~·-., • • k. A ı..de- Böyle bir reaksiyona muP1Ue t e ·---: eı e onu en ıme e se e - zım 1ıelen yol üzerinde apiı yti'karı do- o kadar meaut o kaaar U4l tıyat .,.....,.,r-

r na tınlması Karadcnız 'lie aar 1 
,,._ ı.. -· '- • Bulaaıu· ne h'üyülc fayda1ar temin edebiliTdi. dı'm o ahemmiyetll no'-ta da .,,durı . • ı ·· 'd h 1 d .... d' 

a 1 • . 'b' .. L t afınd.an k~tıiı takdirde bu na~eti • · "' ıı: •- laııyorlardı. Arkadagları kendı zevkle· lardı ki un e emen yo unu egııbr ı. 
n ·z· halcimıyeü iıl ı strat•Juı; ar __ ,_ Y . YUiO•• Halbuki bqüa vaziyet dei~ bu· Düny~da cY"ıtd ..tlu anulanmw d 1 k . d " d " 1 ın . __ ,_ ühi •ktaaadt tarafı tana pahalıya maI .ola~tır. anı • lunuvor. i--<ı:- • fraMtZ. Türk blokwau u • J - rinl Jüfü!eye de gÖstermelt, takdir ettir· Ve arka taraftan o apra evıne on u. 
l>aıka b~.~ek'~ot~. _m hı arbedilemcz lavyanın bitaraflığı Bulgaristanın da bı· ...., ••KW- mümküna.tla telif etmeği öğrenmeliyiz. mele S.tiyodardı. Jülide ıde Feridi bir an Bitkin bir halde yatağına uzanırken oku· 
vardır. "lfun u m orsuz ' k . Bu fara- lcınp ,..ıwı ,.rka ,.... JHindietan yoluıaa d • 1 h , 1 , e kahra 

.. 1. t 11 ··ter Alman - Italyan taraflığını icap ettirmiyece tır. d .. ••nmıı'- loı·a -"'ılacaL '--tbbiia .... )t - evvel görmeyi anuluyordu. Beyaz köı· ugu roman ann mu amr erın • .. • 
motor erse pe ro e 

1
v t afın an --... .. -1...- rt ·- .~ İt 1 d 1 ilerin nl d · sijzel kıdardan guzel 

b nun ihtiyacı olan petrol yakın şark ziyeye göre Romanya. cenup ar 1 ly pahalıya mal olacak Te kendisi için fell- a ya a ... zc: kün genç oalunu tanımak fıreatuu koUu- ma annı ~~a . . . • , 
gru U -·L ·r, ka J a· t tnen hiznaye altındadır fakat ta a g...rit re-ı yordu, Q akfam l\ava karanncll)'a bclar erkeklerden ınıhap ettıklerı IÇJn 1tızıyor. 
~opraklanndan ...-ar. ;ra t na ız gau- ama 1 d dır ...., bu· kete neticelenecektir. -T OHH .. k'' K d' le nd' . 

• • makalesi Man§ ötesinde fildrler.in Arnavutlukta abloka a hn a halya er geç. mutlaka bunu anl11acak· Roma, 10 (Ö.R) - İtalyada birinci dolaıtılar. Fakat Feridi görmek mum un en ı e ıae. . 
teaının . M. d h",. bir awetle dı .. n tqaınaz. l adL Bu unla beraber pnç kızlar c - Ya bu muharrnler yalancı. yahut 
latibaleai huıuaunda manıdardır. ev- ra an 1

Y ... ..,tYE1TE tır. Belki bizim unnettiğimizden daha .c:)oDan11\a glln(l mUnastbetlylt U bin ° am n .._ '--'·t 1 d' .. l • 
. . . ITALYA MOŞKOL y,_ ~-w L-'11 - ın. "••ııs--"'•-• "-Unde '"'ir vakit buldukca yilrüy\lı• çıkıyorlar ve da ou era~ er apta .. :t ıye soy enıyor· !Euubahıs olan Ruaya ile ıttıfakbr. T"' '-' il birleterelt ı.ahuk anlar. ru- a.nu .... ID ~• SOüll1 "° u • 

1 
d Jı 

Bu ittifakın akdi lngiltere ile Türkiye, Hüllaa, Jnailt~e u;:JY;a~ Hindiatlln (La Tn'bune det Nations) du geçit reıunl yaprnıalardır. mahallenin gençı oilunu beklıyor ar 1
' au .. 

Türkiye ile f' ran .. ve Türkiye ile Rua> a yalnız Matın. ya ın pr 

Eczacı başı 

e 
YAGSIZ KREMi 

Şeffaf, bclaz, gergin "e muattar bir cilt için bir iliç ıibl kullanınız .. 

Her büyük eczane ve itriyat maiazalaranda bulunur 

Perakende Fiat: 40 kutUf DEPO: Şifa Eczanesi 



Eczacı Kemal K. Aktaş Diyor 

Şeyhin kerameti kendinden menkul diyen tek bir vatandaş varsa 

(Hilil Eczanesine) buyursun 

iz miri kolonyalarımla meşhur ettim 
Güzel memleketimizin 

.. .. .. . . . uzumu, ıncırı kadar KEMAL AKTAŞ kolonyaları da şöhret buldu 

Baharç~eği 
Gönül 
Zümrüt damlcuı 
Ycuemin 
Leyıaıı 
Amber 

Elbet bunun bir sebebi, bir manası vardır 

Erfıefı Jıofıu 

• • . Limon çiçeği 
FuJya 
Zümrüt damlası 
Altın rüya 
Menefışe 
Son hatıra 

Dişi Jıolıu 

:······························································································································································································································ • . 
• . . 
• . . . . . . . 
• 

Pek yakında başları 

( Vertij) 
döndüren, 

Losuyonunu 
mest ve gaş 
bekleyiniz 

eden 

: ..•••......................•.........................•.••............•.•.........•••........................•................•......................•.......••••••....•..••••...•••••••••••••....•.......................•..•• 

•• •• 

HASAN MEYVA OZU 
tştahsızldı Mide 

IJozuJıluğu 

Hazunsızlılı Barsalı 

ataleti, Şif JıinliJı, 
lnfıılıaz EJıfUiJı, SardıJı 

Bulantı, Sılııntı, Sinir 

Gaz, sancı, Karaciğer 

Dil paslığı Horlamafl 

Ve bütün mide ve barsak rahatsızlık
larmda mutlaka Hasan l\ıeyva ÖZü 
btimal ediniz... Mide için her yemek
ten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yarun bar· 
dak su içinde ve barsak hastalıklann· 

• da her sabah '\"eya gece yatarken aç 
kamına 1 - 2 çorba kaşığı yanın bar· 
dak su içinde köpürterek içmelidir .. 

Hasan Meyva Özü meyvaJardan ve 
meyvalnrın özlerinden yapılmış bir ha· 
rikai sanattır.. Avrupa ve bilhassa 
İngiliz mcyva tuzlarından daha yüksek 
olduğu katiyetle sabittir. Buna rağmen 
Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur .. Hasan l\feyva Özü yalnız bir türlü olup şekersizdir .. Ve çok köpürür 
30 - 50 - 80 KURUŞTUR 

•• •• 

HASAN GAZOZ OZU 

~· !M &Y*.i.01!'« • 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi aEski Birinci 
kordonıı 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
CZ7iZZ77J.ZZZ7..TLX7%1!ZZZ'LZZ:.Gii8iCI 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selanik sergisinin !137 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalannı kazanmıştır 

Limon - Portakal - Mandalina - Çilek· Ağaç çileği - Muz - Ananas ( , 
Frenk üzümü • Sinalko • Şeftali - Kayısı - Armud PAR 15. FAKOLTEStNDEN 1 

Nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlcrinden yapılmı.<jtır. Hasan meyı;a özünün bütün evsafına malik olmakla 
beraber mide ve barsak rahatsrılıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada gazinolarda temizliği ve kolayhğı ve 

ucuzluğu sebebile kullanılır. İngiliz ve İtalyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yük-;ek evsafa maliktir .. 
Yazın sıcak .Kiinlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka 

Hasan Gazoz Ozü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 30 - 50 - 80 kuruştur. 

Hasan Deposu lzmir Şu besi: Kemeraltı Uükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

p .. • Toptan satış yeri Yeni Kavafiar çarşısı No. 24 TL. 2862 
,. D .. • K~ıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

dıplomalı 

DIŞ 2' ABiPLERI 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler - N aman za. 
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

inhisarlar Umum müdürlüğün
den: 
1 - 12. 6. 939 tarihinde ihale edileceği ilin olunan 7 adet tabam

mür kabının eksiltmesi görülen lüzum üzerine 1 O gün müddetle temdit 
edilmiıtir. 

2 - Muhammen bedeli 23000 muvakkat teminab 1725 liradır. 
3 - Pazarlık 23. 6. 39 cuma günü saat 13 de Kabat&ftaki levazım 

ve mübayaat tubesindeki alım komiayonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler her gün sözü geçen 4ube veznesinden ve lmıir bq 

müdürlüklerinden 57 kurut mukabilinde alınacağı gibi plim da görü
lebilir. 

5 - Münakasaya lıtirak etmek iatlyen firmalar verecekleri malze
menin teferrüat ve evsafını gösterir tekliflerinin münakasa tarihinden 
10 gün evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü müskirat fabrika.. 
lan ıubesine vermeleri lizımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlik
te mezkiir komisyona gelmeleri. 

10, 11 1973 (1175) 

Açık eksiltme ilanı 
Tire Belediye Reisliğinden: 

1 - Belediyemiz müessesesi tarafından ifletilmekte olan içme ıuyu 
isale ve tevzi ıebekeaile abonelerinin 939 mali yılı ihtiyaçlanndan bu
lunan muhtelif cins malzeme ve demirb&f ilit ve edevat ile su saatleri 
7. 6. 39 tarihinden 27. 6. 39 tarihine kadar 21 gün müddetle ve iki ka
lem olarak ayn ayn açık ekailtmeye konulmuıtur. 

2 - Açık eksiltmeye konulan malzeme ve su saatlerinin 
Muhammen 
Bedeli 

Lira K. Ft Adet Nevileri 

1950 ()() 
4184 05 

1300 
o 

150 Türbin sistemi kuru tip su saati 
O T esisah ıebeke ve abonelerine ait 77ı 

kalem tesisat malzeme ve demirbaf 
ilit 

3 - isteklilerin ikinci maddede yazılı muhammen bedellerin yüzde 
7,S nisbetindeki muvakkat teminat akçeai ve 1939 takvim yıhna ait 
ticaret odası sicil ve kayıt vesikalarile birlikte eksiltme müddetinin 
sonuncu ıah gün il saat 14 de belediyemiz daimi encümenine ve be
delaiz olarak verilen müfredat liatelerile fenni ve umumi tartnameleri 
görmek ve izahat almak isteyenlerin de mtiddeti ve çalııma saatleri 
İçinde belediye mtieuesesi muhasipliğine müracaatlan lüzumu ilin 
olunur. 11, 16 1985 (1188) 

Müzayede ile , .~ 1 Doktor tZMIR SULH HUKUK MAH- mek istiyenler kıymeti muhamme-
Q2222>E!:!!::-"1&217r:::. KEMESINDEN: nenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 

fevkalade satış BRONZ Ham·ı~ Ataman Doktor Operatör -y't!rü.:;~U:.:~::~::ı~ ::~=-~~~=.,~atemi-
11 Haziran 939 pazar günü sa- S • K ) k :r-

bah saat onda birinci kordon a m 1 U a Çl Göztepede Abdüezel pqa aokajında Şartname 21/6/939 tarihinden iti-
mustafa bey caddesinde 1388 in- ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDU_ kiin üç odalı ve mutbahı ve bir mile- baren herkesin görebilmesi için açık-
ci sokakta 3 numaralı apartıma- CUNDAN SERTLtôtNt MUHAFAZA Kulak, Boiaz, burun dar bahçeyi havi 850 lira kıymeti ta ve gayri menkulun e•aafıda ıart-
nın birinci katında it bankası tef. EDEN YEGANE nış FIRÇASIDIR KULAK, BURUN, BOl°;AZ ve HAN- hastabkları mütahassısı muhammen eli ve mahkemece veri- namede yazılıdır. Gayri menkulun 
)erinden bay suavi kösteme ait Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. ÇERE HASTALIKJ.ARI UZMANI Muayenehane Birinci beyler No. 42 len izalei fUyu suretile 13/7 /939 vergi ve sair kanuni mükellefiyetler 
fevkalade zarif ve nadide mobil- Mani!a, İzmir caddesi No. 132 TELEFON : 2310 tarihine müsadif pertembe günü saat satıcılara ve yüzde iki buçuk della-
yaları müzayede suretiyle satıla- şık ve nadide tek, dörtlü alektrik Şen sınemas'tJanında Evi: Göztepe Tramvay Cad. 992 15 de lzmir ıulh hukuk mahkemesi liye ve ferah harçları alıcıya ait olup 
cnktır. avizoları, modern tül perde ve Saat 3 ten sonra ~a" nn kabul ve TELEFON: 3668 salonunda satııı yapılacaktır. Bu art- ihale bede!i defaten ve peıinen öde-

Satılacak eşyalar meyanında kumişleri, yedi parçalı hasır takı- tedavı eder tırmada tahmin olunan bedelin yüzde necektir. 
gayet şık ve nadide dört kapılı mı, nikel portmanto, ceviz radyo Q yetmit beıi niabetinde pey akçesi ve- ihaleyi müteakip milfteri ihale be-
ntefli avudire kaplamadan dolap, masası, mavi fileler, pamuk ve Ü KTQR OPERATÖR DOKTOR rildiği ıurette talibine ihalesi yapıla- delini vennediği veya veremediği su-
tuvalet, iki komodino, ve bir kar- yijn yataklar, divan muhtelif he- Ah t c ·ı cak aksi takdirde sahf on bet gün rette gayi menkul tekrar 15 gün 

yola iki ki~ilik, ve taburesi, kök zaran iskemleler, sulu ve yağlı CelaA 1 Yar~ın me emı uzatılarak ilcinci arttırması 30/7/39 müddetle arttırmaya konulup bu 
cevizden mamul modern vitrinli boya tablolar, penbe tabak takım- Oral cumartesi günü saat 10 da yine dai- arttırmada en çok bedel verenin üze-
büfe, yine kök cevizden mamul ları, likör kıristal takımı, çay ta- remizde yapılacaktır. rine ihalesi yapılacak arada tahakkuk 
kare yemek masası ve dört adet kımları, muhtelif sürahiler, estor Gayri menkul üzerinde hak tale- edecek ihale farkı hiç bir hükme ha-
ceviz maroken sandalye, masif perdeler, soba ve boruları ısparta MemleJıet laatanesl binde bulunanlar ellerindeki reımi cet kalmaksızın vecibesini ifa etmi-
cevizden mamul modern ipekli halı ve seccadeler, ve sair bir çok İZMİR MEMLEKET esfıl operatörü vesaikleriyle birlikte yirmi gün için- yen müıteriden tahsil olunacaktır. 
movare kumaftan kanape, iki·kol- efyalar müzayede suretiyle satıla- HAS!' AHESİ DAHİLİYE Her gün öğleye kadar Fransu; basta- de dairemize müracaatları lizımdır. Daha fazla malUınat almak iıtiyenler 
tuk, iki sandalye, ceviz orta ma - caktır. Satıf pefindir. MV2' AHASSISI nesinde öğleden sonra Birinci Beyler Aksi halde haklarında tapu ıicilli dairemizin 939/1549 sayılı dosyaaı-
ıası ile iki. sigara masası, dokuz T""rk müzayede salonu Muayenehane : İkinci Beyler sokak sokağında.. malilm olmadıkça paylqmadan hariç na müracaatlan lüzumu ilin olunur. 

ar alı zarıf kane e takımı a et müdüriyeti No. 25 TELEFON ı 3956 No. 42 TELEFON 2310 lralacaldan. Müzayedeye lftirak et- 2.()()9 (1186) 
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T. Bovven Messageries Umdal Olivier vekA VFratelliASperco 
·· k Marı.times UMUMi DENtz Şüre ası apur centası 

ve şure ası ACENTALICI LTD. BtRINCİ KORDON ABES ADRİA2'.tCA ~· A. oı 

Deutsche Le-
vante Linie 

G. M. 8. R. HAMBURQ 
CUHARD LİNE Kil M p AN y Ası BELLENİC LİNES LTD. BİNASI l'EL. 2443 NAVIGA'J'IOHE 

Liverpool ve . ANG~ vapuru 5-8 haziran ara- .. .. . . . LARissı: vapw·u halen limanımızda 
GI h ttı THEOPHİLE GAUTIER vapuru 1 sında beklenılmekte .olup R~tt.erd~ LONDRA BATI'I: ZARA motoru 7 hazıranda gelir, aynı olup 10 hazırana kadar Anvers, Rotter-

asgİAOV a Haziran niha temmuz tarihinde gelerek ayni gün İs- Hnınburg ve An"ersa limanları ıçın yük 
3 

II . da Lo dr gün Pire, Korfu, Sti. 40. Brindic;i, Valo- dam, Breınen ve Haınburg için yük 
BOTHN vapuru ye- . ha alacaktır nPOLO• vapuru azıran n a S la z F' ala kb 

tinde gelip Llverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya - HELUS vapuru 15/ 17 haziran ara- ve Anversten gelip yük çıkMacak ve na, Dur~o, Gravosa pa to, ara, ı- ca r. . 
mal çıkaracaktır. reket edecektir. sın..!a beklenilmekte olup Rotterdam, aynı zamanda Londra ve Hull için yük ume, Trıesteye hareket eder. . DELOS Ya_µuru 21 hazıranda bekle-

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, .. . . hat Ulm.at için Bi- Hamburg ve Anversa limanlan için yük olacaktır. LERO motöril 8 haziran 939 da gelir, nıyor. 24 hazırana kadar Anv~1:8· Rot-
lsimleri ve navlunları hakkında acenta H~r türlü ıza 156ve ma da LAU- alacaktır. I,jVERPOOL RA2'2'J ayni gün Patmo, Lero, Kalimno, İstan- telrdakmt, Brernen ve Hamburg ıçın yUk 

. rincı kordonda numara · ih ı· d k" . a aca ır. 
bir teahhilt altına gıremez. Daha fazla tKi BELGION vapuru ayın n aye ın e MARDİNİAN• vapuru 10 Haziranda oy, Rodos, Bari, Venedik ve Trıesteye TAHLİYE . 
tafsilılt almak için T. Boven Rees ve Şr. KENT REBOUL ve. ŞER; . vapur acen- bekfonilmekte oluı:ı Rotter.~m, .. Ham- Li:erpoldan gelip yük çıkaracak ve ay- hareket eder. ARK.ADİA .va uru 15 haziranda bck-
nın 2353 telefon numaramı.& müracaat tasma müracaat edilnıesı r.ca olunur. burg ve Anversa limanları ıçın yük ala- nı zamanda Liverpol için yük alacak - BARLE'ITA motörü 14 haziran 939 

1 
. B dp 

1 
çıkar' ktır 

7 5 aktır cnıyor. remen en ma aca . 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 c 8~ ARASI HATTI tır. . . da gelir, ayni gün Pire, Korfu, Saranda, 

1-------------------.. ı•----·· ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR uOPORTO• vapurdil~nunk yDlikl~nb Isk- Brindisi, Valona, Draç, Ragosa, Spalato, DEN NORSKE MİDDE" -
NDI tanbulda aktarma c ere enız an z F' T . . ...-

YUGOSLAV BA RALI INAJı il l . t' ara, ıume, rıeste ve Venedike ha- İ s• 
T. C. Ziraat Bankası 

.Klll'alllf tarihi : ısss 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası .. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Ziraıi ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik· 
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
' • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 " 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşmi-

yenlere ikramiye çıktı~ takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir.. . 
Kur'alar senede 4 defa, ı Eylftl, ı Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. • 
Taze T emjz Ucuz Iliç 

Türlü Tuvalet Çeşitleri Her 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

uLOVCENn ı.DUMLUP •vapuru ege rruş ır. reket eder. HAV$L NJE, O .. O 
Lüks vapuru 11 haziran 939 pazar CİTI'A Dİ BARİ motörü 15 haziran BOSPHORUS vapuru 26 hazirana 

günü Şuşak, Venedik ve Pireden mu- GOULANDRiS BROTHERS LTD 939 da gelir, ayni gün İstanbul, Pire, doğru bekleniyor. Le Havre ve Norveç 
vasaHit edip ayni gün Köstence ve Var- PiRE Napoli, Marsilya vo Cenovaya hareket için yük alacaktır . 
naya hareket edecektir. NF.A IIELLAS• eder. Cenovada (5.7) Romolo S/ Avus- AMERİCAN EXPORT LİNES İNC 

nLOVCENn I.üks transatlantik vapuru ile Pire - tralya için aktarma alır. ' 
EXCHF..STER vapuru halen liroanıvapuru 17 haziran 939 cumartesi gü- Nev _ York hatb Pire - Nev - Yorl~ sc· 

d eli 18 h mızdadır. Ncvyork için yük alacaktır. 
nü Köstencedcn av et e ·p aziran }'abat müddeti 12 gün, Nev - York foan ROY ALE NEERLAN 
939 pazar günü saat 1~ de: ı .. in hususi fiatler Pireden hareket ta- DAİ ... E KU ... PANY. .... 0

: T. R. T. 
Pire _ Arnavutluk lımanlan - Kotor- ~ . ~ ,... n.- TISZA motörü 8 haziranda beklenl• 

Dubrovnik - Split Venedik ve Tricsteye rihlerı: DEUCALİON vapuru 8 haziran 939 yor .. Tuna limanları için yük alacaktır. 
hareket edecektir. MAİL 1TEMMUZ12 AtiUSTOS, 23 EYL'ÖL tarihinde gelerek Burgas, Varna, Kös- BUDAPEST motörü 20 haziranda 
~GW - J.?GYPTİAN . LİNE Gerek vapurlıırı.n muvasalllt tarihleri, tenceye hareket eder. bekleniyor. Tuna limanları için yük 

Prn.E MARSIİLYA ve p~. BEYRUT gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- TRİTON vapuru 13 Haziran 939 ta- alacaktır. 
HAYFA - SKENDERIYEYE hat b' t ahh"t alt · SZEGED ı·· .. 26 h ir d 

t -1.....,,..,. VAPUR ·ı kında acenta ır e u ına gıremez. rihinde Amsterdam, Rotterdam ve Ham- mo oru az. ana oğru 
ırCAİRO C TY• Lu~ U ı e f ·ııı.t , ak i . Birin · • '·-kl · B +_, d · . . . İs Daha faz)a ta sı il aım çın CJ burg limanlarına yük alarak hareket IJt: eruyor.. cyrut, lSKen erıye ve 

Marskılya ıç~bl . Bdeyı:ut-~yfah- kkent- Kordonda 152 numarada ·UMDALı eder Portsait için yük alacaktır. 
Jıare et tarı en enye ıçın are e · 

tarihleri umu.nü deniz Acentalığı Ltd. mHracaat SVENSKA ORİENT LİNEİN DUNA motörü 8 temmuza doğru be~ 
2/6/939 

16-6-939 
30-6-939 

10/6/939 edilmesi rica olunur. BARDALAND motörü 20 haziran 939 leniyor. Beyrut, İskenderiye ve Portsait 
24-6-939 Telefon : 4072 Müdüriyet tarihinde gelerek Rotterdam, Hamburg, için yilk alacaktır. 
8-7-939 Telefon : 3171 Acenta ve Skandinavya limanlarına yük alarak 

w 11t1 
1 

hareket eder. SERViCE MARJ2'iME 
SALONDA AT Y ARJŞLARJ BORELAND motöril 28 Haziran 939 ROUMAIN 

tarihinde . gelerek. Rotterdam, .~amburg DUROSTOR vapuru 9 haziranda bekJe. 
ve Skandinavya limanlanna yuk alarak niyor. Köstence, Kalas ve Tu.oa liman-

Brr aile eğlencesidir hareket eder. 1an için yük alacaktır. 
Vapurianu hareket tarihleriyle nav

S ERV İCE MARJ'J'JME lunlardaki değişikliklerden acenta me
Romnaln Kampanyası suliyet kabul etmez. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Manisa; Aydın, Balıkesir, Denizli, 5 
5 Muğla, Antalya, Afyonkarahisu, Kon- 5 
: ya vilayetleri ve kazalan için acentalar S 
E aranmaktadır. S 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İZMİRDE HER TÜTÜNCÜDEN ARAYINIZ .. FİATİ (100) PARADm .... 
UMUM DEPOSU VE MÖRACAAT YERİ : İZl\lİR İKİNCİ MlllÇILAR 
No. 8 - 10 MÜSKİRAT SER BAYİİ HÜSEYİN BAHRİ VE ŞEKİP TİCA-

SUCEA VA vapuru 6 temmuz 939 ta- Daha fazla tafsillt için ATATtmK 
rihinde gelerek Malta, Cenova, Marsil- caddesJ 148 No.da V. F. Henry Van Der 
ya, limanları için yük ve yolcu alarak Zee ve Şsı. Vapur acentalıima milrace-
hareket eder. at edilmesi rica olunur. 
İTALYA Soc. An. eli NAVİGAZİONE TELEFON: 200'1/ZOOI 

Triyesteden 14/6 S/NEPTUNİA Ce- --------------
nubt Afrika için aktarma alır. !ardaki değişikliklerden dolayı acente 

RETHANESİ... Triesteden haziran 939 da S/ROSAN- mesullyet kabul etmez. Daha fazla tef-
• . .. • DRA cenubi Afrika için aktarma alır. sil.lt için ikinci Kordonda FRATELIJ 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: j nıakbuzıyle ene :nene gelirler. Cenovada 5 temmuz 939 da S/RO- SPERCO vapur acentasma müracaat 
1 - Parklara konulınak üzere 7-Satın alınacak cenaze otomo- MOLO Avustralya için aktarma alır. edilmesi rica olunur. 

:\ 500 adet kanepe yaptırılması İ§İ b8§-1 bili bqkitiplikteki fenni ve mali İlAndakl hareket tarihleriyle navlun- TELEFON : ZOM • ZOOS 
mühendislikteki keşif ve prtnameai §arlnameıi veçhile açık eksiltmeye 

BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu haıu ka.rşJS1Dda .. 

SAÇ EKSIRI 

\ , 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
~çlarm. dökiilınesine ve kcpeklenmesine ın8ni olur. Komojen 5;1çl~ kö!İ 
~ km:v~tlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır'. ~ah!:; e::n.. 
1 rJ '.latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk saç eksın m 
c e ıtriyat nıafazalarmda balunur. 

inhisarlar Çamaltı Tuzlası mü
dürlüğünden: 

Tuz1anu.z çuval anbannda mevcut talaiben 33 bin adet eski ve mÜl
tıımel 100 lük bot çuval attırma yolu ile aablacaktır • 

Beherinin muhammen kıymeti 18 kunıttur. Çuvallar her gün tuz
lada görülebilir. Lteklilerin ihale günü olan 19. 6. 39 saat 14 de yüzde 
7.5 teminah muvakkate akçalarile birlikte Çamalh tuzlasında hazır 
bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

1899 (1117) 

veçhile açık ekailbneye konulmuştur. \ konulmU§tur. Muhammen bedeli 
Muhammen bedeli 5000 lira olupt 2500 lira olup ihalesi 26/6/939 pa
ihalesi 26/6/939 Pazartesi günü aa- zartesi gÜnÜ aaat 16 dadır. lttirak 
at 16 dadır. lttirak edecekler 375 edecekler 188 liralık teminatını öğ
liralık teminahnı öğleden eonra ka- leden aonra kapah bulunmasına bi
pah bulmımuma binaen öğleden ev- naen öğleden evvel İf bankaaına ya
vel İf bankasına yabrarak makbuzu tırarak makbuziyle encümene gelir-
·1 - liri ' ı ı e encumene ge eT, er. 

2 - Karııyaka 1700 aayıh cadde 1 8 - 931 sayıh.okakda 44 aayılı 
üzerindeki benzin satıf barakasının belediyeye ait küçük kuzu oilu ba-
18/ 6 /939 tarihinden itibaren bir ıe- ~ ~~ enkazının. aahlm~ı 
ne müddetle kiraya verilmesi baıki- ha,katıplikteki ıartnameıı veçhıle 
tiplikteki fartnameai veçbile açık açık artbrmıya konulmUfhlr. Mu
arttırmaya konulmuftur. Muham- hammen bedeli 3600 lira olup ihale
men bedeli 260 lira olup ihalesi si 26/6/939 pazartesi günü saat 16 
28/6/939 çarıamba günü saat 16 dadır. lıtirak edecekler 270 lirahk 
dadır. l§tirak edecekler 20 liralık te- teminatını ö~leden .~nra kapah b~
minabnı öğleden sonra kapah bu- lunmasına bmaen ogleden ~vvel lf 
lunmasma binaen öğleden evvel İf bankasına yabrarak makbuzıyle en
bankaıına yatırarak makbuziyle en-ı cümene gelirler. . . 
cümene gelirler. 9 - Mezbaha ıçm aatm ahnacak 

3 - 899 sayılı sokakda 71 iayıh iki ~amyo~ batkitiplikteki fartna
dükkanın yıkılarak enkazının u.tııı mesı veçhile açık eksiltmeye konul
ba~atiplikteki §arhıamesi veçhile muıtur. Muhammen bedeli 4800 li
açık arttırmıya konulmuıtur. Mu- r~. ~!up ihalesi 26/6/9~9 pazartesi 
hammen bedeli 40 lira olup ihalesi gunu aaa.t 16 dadır. lıtırak edecek-
26/6/93'1 pazartesi günü saat 16 da- ler 360 liralık teminatını öğleden 
dır. 1ıtirak edecekler öğleden sonra sonra kapalı ~olunmasına binaen öğ
kapah bulunmasına binaen öğleden leden e~el •t bankasına yatırarak 
evvel İf ban.kuma yatırarak makbu- makbuzıyle encümene gelirler. 
zu ile encümene gelirler. \ 10-~ez~a motörlerine senelik 

4 - Garajaantral tamir atelyesi-~ ~? dız~l yağı sabn ahrunuı 
nin elektrik tesisatı makine ve elekt- baıkatıpliktekı ıartnamesi veçhile 
rik mühendisliğindda fenni ve mali eksilbneye konulmU§tur. Muham
şartnamesi veçhile açık elailımeye men bedeli 650 lira olup ihalesi 
konulmuıtur. Muhammen bedeli 28/6/93~ ÇarJamba günü saat 16 
310 lira olup ihalesi 26/6/939 pa- d9:dır. lst~~ edecekler 49 liralık te
:ı.arteai günü saat 16 dadır. lttirak mmatmı ogl~en sonra kapalı bu
edecekler öğleden sonra kapah olma- lunınuma bınaen öğleden evvel İf 
sına binaen 24 liralık teminatını öğ- 1 ~sına ~ahrarak malcbuziyle en
leden evvel İ§ bankasına yatıraraklcumene gelırler. 
makbuzile encümene gelirler. 11 - 57 ci . adanın 593,50 metre 

5 - Belediyeye ait Alaancakta murabbaındaki 17 sayıh anasının 
1492 ci sokakta 9 sayılı barakanın 1 sahtı batkitiplikteki ıartnamesi veç
bir sene müddetle kiraya verilmesi I hile kapalı zarfh artırmaya konul
baıkitiplikteki prtnamesi veçhile muttur. Muhammen bedeli 5935 li
apk artbrmaya konulmuıtu::-. mu- ra olup ihalesi 26/6/939 pazartesi 
hammen bedeli 31 lira olup ihalesi 

1 
günü saat 17 dedir. 2490 ıayıh kanu-

28/6/939 Ç8l'f8Dlba bünü saat 16 nunun tarifatı dahilinde hazırlanmıt 
dadır. IJtirak edecekler 2 lira SO ıru.1 teklif mektuplan ihale günü azami 
ruıluk teminatını öğleden aonra ka-l saa! ~ 6 ya kadar encümende riy~te 
palı olmuına binaen öğleden evveli venlır. Muvakkat teminatı 446 lıra
İf bankasına yatırarak makbuzile dır. 11, 16, 21, 23. 2016 (1185) 

encümene gelirler. . Düze tm e 
6 - Satın alınacak ımdat otom.,_ 

bili bqkitiplikteki fenni ve mali Gazetemizin 8 Haziran 939 tarihli 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye nüıhaamm 9 cu sahifuında neıredi
konulmuftur. Muhammen bedeli I len İzmir belediyesinin Karııyaka ıu 
2500 lira olup ihalesi 26/6/939 gii-

1
idaresi için alınacak 150 adet ıu aa

nü saat 16 dadır. lftirak edecekler I yacı ilinında muvakkat teminat mik-
188 liralık teminatını öğleden son-ı tan (157) lira olarak yazılması icap 
ra kapalı bulunmasına binaen öğle- ederken sehven ( 90) lira gösteri§· 
den evvel İl bankasına yahrarak mittir keyfiyet tashih olunur. 

Spor ve Beden terbi
yesile alikalı zevata 
Başvekalet Beden terbiyesi ge-
nel direktörlüğünden: 
Genel direktörlüğümüz tertip edeceği bir apar müzeli kütiiplun•i

ne ve neıredilecek hrofiire konulmak üzere ataiıdaki maddelerde g&
terilen malumat n resimleri toplamak kararındadır. Alibla •vatın 
bu ilinımızı mektup yerine kabul buyurarak liakal 6 X 9 ebadında bir 
fotoğraf ve tercümei hallerini Ankarada Beden terbiyesi genel direk· 
törlüğü adresine göndennelerini rica ederiz. 

1 - idman ittifalmım teıekkülünden itibaren umumi merbzcle 
federasyonlarda ve diğer heyetlerle mıntakalarda çalıtmıt olan zevat 

2 - Beden teıbiyesi ve spor itlerine öteden beri emek vennİf olan 
zevat 

3 - Şimdiye kadar muhtelif ıporlarda Türkiye rekoru kazanmıt 
olan sporcular rekor nevileri kazanılan yer ve tarih 

4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almıı ve milli te
maslara i,tirak ettirilmiş olan •P'?rcular 

5 - Beden terbiyesi ve spor ıçin eıer meydana getirmiı gazeteler-
de ve mecmualarda spor muhabirliği yapmıJ ve spor gazeteai çıkarınıt 
olan zevat 

Bu zevatın mümkünse eıerlerinden ve yazılarından birer kolleksi· 
yonu birlikte göndermeleri rica olunur. 

6, 9, 12 1909 (1130) 

lzn1ir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden: 
1 - idaremize muktazi üç kalem defatir ve evrakı matbua 15 eün 

müddetle açık eksiltmeye çıkanlnuttır. 
2 - Muhammen bedeli 700 liradır. 
3 - Muvakkat teminab 52 lira 50 kuruttur. 
4 - ihale tarihi 19. 6. 39 Pazartesi günü saat ondadır. isteklilerin 

nümune ve prtnameyi görmek üzere her gün muhasebei hususiye 
müdürlüğüne ve münakuaya i,tirak etmek istiyenlerin de 19. 6. 39 
pazartesi günü saat 10 da daimi encümene müracaatlan. 

8, 11 1959 (1150) 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
Urla kazası merkezinde keresteleri iskan idaresince verilmek ve 

sair malzeme ve İtçiliği müteahhide ait obnak üzere 100 adet ki.rgir 
göçmen evinin intuı kapalı zarf usulile münakasaya konulmu,tur. 

1 - Beher evin muhammen ketif bedeli 476 lira 30 kurut olmak 
üzere ceman 47630 liradır. 

2 - ihalesi 3 Temmuz 939 pazartesi günü saat 11 de lzmir iıkin 
müdürlüğünde mütqekkil komisyon huzurunda icra edilecektir. 

3 - Keıif bedeli mecmuunun o/o 7 ,5 den tutan olan 3572 lira 25 
kurut muvakkat teminat parasının mal ıandığına yabnldığına dair 
makbuzun veya banka teminat mektubu ile 2490 sayılı kanuna göre 
muktezi evrak ve vesaikin ihaleden bir saat evvel komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde tevdi edilmesi li:mndır. 

4 - ltbu in,aata ait ıartname ve sair evrak her gün İzmir Ankara 
ve latanbul iıkin müdürlüklerinde görülebilir. 

11, 16, 21, 26 2001 (1187) 



lngilterenin -milli müdafaası 
B. Çemberlayn diyor ki, hiç bir memleketin 

bizimle ihtilafa girmı~yeceğini artık 

avakıbını düşünmeden 
• 

temın edebilirim 

Teklifleri tetkik ederiz 
Yeter ki kat'i bir hal ve tesviye 

olalım im kin • 
ıçın 

• 
Londra, 10 (Ö.R) - Başvekil Bay 

Çemberlayn dün ak§am söylediği bir 
nutukta İngllterenin müdafaa11nm hızla 
kuvvetlendiğliı.l söylemiş ve demiştir ki: 

• - Mill1 müdafaamı7Jn terakkileri 

öyle süratli olmuftur ki, ne kadar kuv
• etli olursa olsun, hiç bir m emleketin 
t vakiblnl dUşUnmeden bizimle ihtilMa 

siı"emiyeoeğlnl, artık tem.hı edebilirim. .. 
Milsellfilı kuvvetlerlmW boşu boştma 

hazırlnmadığımı:ıı her kes bilir ve bu
nun manası ttzerinde hJç hlr millet alda-
namaz • 

• Lord Halifaksm dedi~ gibi : Alman
yanın ve diğer milletlerin milddeiyatını 
tetkike hazırız. Yeter ki kat'ı bir hal 

"e tesviye için makul lmk.Anlar göre1im. 
Fakat böyle bir ihtimalin tahakkuk et
mesi için, meselelerin cebir ve kuvvetle 

•• •• 
gormuş 

Ingilterede kadın tayyarecileri 1 

İki aydan az bir zamanda 150 binden 
fazla gönüllU yazılmıştır. Tertiyoriyal 
ordusu iki misil mevcudiyetin yüzde 
seksenini bulmuştur. Önümüzdeki üç 
sene zarfında gönüllü sistemi örduya, 
nizami k uvvetler haricinde, daha 800 
bin ihtiyat temin edecektir. 

Geçen ay gönüllü kaydı için bir r ekor 
olmuştur. Asker yazılanların rnikdarı 
geçen senenin ayni devresine nisbetle 
tam üç mislidir. 

Askere alınanların sıhhi muayeneleri 
milletin sıhhi seviyesinin müstesna bir 
de.recede yüksek olduğunu göstermiştir. 
İki gün içinde yüz bin delikanlı muaye
ne edilmiş ve orduya kaydedilmpt için 
çok sağlam sıhhat şartları istendiği hal
de, askerliğe salilı görülmiyenler pek az 
olmuştur. 

Ingilte-rede kadın askerler Kabul edilen bir kanun mucibince, 
değil, müzakere yoliyle halledileceğine ve bu kuvvet, A vrupanın en mükemmel askere giden müstahdem veya memur
emniyet Msıl olmalıdır. ordularlyle mukayese edilebilecektir. lannı işten çıkaranlar 50 İngiliz lirası 

Londra, 10 (Ö.R) - Bir kaç aya ka- Son ayların hAdiseleri milletin askerlik para cezasına mahkOm olabilecekleri gi
Jar İngilterede aiWı altında bulunan davetine na kadar müheyyiç şekilde bi işinden çıkardıkları kimseye 12 haf
\uvvet yekfuıu 750 bin asker olacak mukabelede bulunduğunu göstermiştir .. talık tazmlııat vereceklerdir. 

Hükümdarlar Nevyorkta 
Karaya ayak basar basmaz 21 pare 
top ile ve büyük törenle karşıladılar 

Londra, 10 (Ö.R) - :Amerikanın 1 ile bir çok zevat tarafından selAmlan- kabul resminde hazır bulunacaklardır. 
Londra sefiri B. Jozef Kenedi kral Corç ı mışlardır. Alayın geçmesinden üç aaat evvel güzer-
ile B. Ruzvelt arasında teati edilen mü- HUkümdarlar Nev - Jeneyde trenden glhta seyrüsefer durdurulacaktır. 
aafahanın istikbal için belki de tarih1 inecekler ve kendilerini saat on bire Bir kaç günden beri polis bir çok ted
bir eherruniyeti olacağını söylemiştir. doğru (Mahalli saat) Battery parka birler almaktadır. 13 bin kifiyi müteca-

Londra, 10 (Ö.R) - Kral ve kraliçe Nevyorka götürecek olan Vaşington viz bir polis kuvveti saf .te§kil edecek
•Vornigton• Amerikan torpidosiyle destroyerine bineceklerdir. Rıhtımlara tir. Sergiyi ziyaret ettikten sonra JıU
Nevyorka vararak tayyarelerin motör kırmızı renkli balılar serilmiştir. Fecir- kümdarlar Kolombiya iliıiversitesini ge
gümbürtüleri arasında halkın milthlı den beri yüzlerce gazeteci muhbir ve zecekler, bunu müteakip Ruzvelt ailesi
alkışlariyle karşılanmışlardır. Karaya fotoğrafçı tarafından işgal edilmiş bu- nin husust ikametgBhının bulunduğu 

Halifaks'ın söylediği nutuk 
Totaliterler nasıl tefsir ediyorlar 

ve demokratlar ne diyorlar? 

Londra 10 (Ö.R) - B. Nevi! Çember
layn ve Lord Halifaksın parlamentoda 
söyledikleri nutuklar totaliter gazeteler 
tarafından muhtelif şekillerde tefsir edil
mektedir. füılyan gazeteleri bunu, çen
berleme siyasetinden inhiraf yolunda 
Ingiltere siyasetinin bir dönüm noktası 
tel~ ediyorlar. Halbuki böyle bir çen
berleme siyasetinin mevcudiyeti Ingil
terenin en salahiyetli söz sahibleri tara
fından daima bertaraf edilmiştir. 

ALMAN NOKTA! NAZARI 

Alman gazeteleri ise Perşembe gUn
kU nutuklar hakkında pek az inan bes
liyor. Bunların miltaldasına göre Ingil
terenin hareketleriyle bir tezad teşkil 
eden güzel sözler karşısındayız. Çenber
leme siyaseti bu beyanata biç uymamak
tadır. İngiltere ekonomik sahada dahi 
bu siyaseti tak.ip etmektedir. Netekim 
Londra hükümetinin Ronmanyada Al
manya aleyhindeki ekonomik faaliyeti 
bilhassa tebarüz ettirilmektedir. 

Alman gazeteleri diğer taraftan bu 
nutukları, Moskova ile müzakerelerin 
gecikmesinden ileri gelen bir manevra 
§eklinde telAkkiye mütemayildir. Rus
ya ile yapılan müzakereler ümid edilen 
neticeleri vermediği cihetle lngiltere di
ğer taraflara güler yUz göstererek Mos
kova Uzerindeı müessir olmağa çalışı "' 
yormuş. HülAsa, Ingiliz nazırlarının nut
kuna Berlinde gösterilen kabul tama -
ıniyle menfidir. 

Berlin matbuatı, Ingilterenin müza· 
kereye gi.ri.Jebilmek için önce itimatsız-

Sovyet ordusu manevralarda 

lık havasının zail olması hakkında gös
terdiği lUzuın üzerinde durarak şimdi 
Avrupada hUküm süren itimatsızlıktan 
Ingilterenin mesul olduğunu iddia edi
yorlar. Bu millAha.zalar hldiselerin ha
kild cephesini bile bile bertaraf etmek
tedir. MeselA diyorlar ki: 

cBohem.ya ve Moravyanın Almanya. 
ya ilhakını zaruri kılan tariht ekono -
mik aebepleri (!) lngilterenin aklına 

sokmaktan biz vazgeçtik. ÇUnkU bu iş
te her birimiz ayrı bir delil konuşuyo
ruz.> 

cHaınburger Fromonilab gazetesinin 
bu mUta!Aaaı, eğer Ingiltere bütUn diin
yadan aynlarak Almanyanın ilhak ha
reketini hO§ görmemi§ olsaydı doğru ola
bilirdi. Halbuki 15 Mart kuvvet darbe
si, iki Uç totaliter devlet istisna edilirse, 
dUnyarun her tarafında aynı elim tesiri 
yapllll§tır. 

HAYAT SAHASI 

Aynı gazete Lord Halifabın ilk defa 
olarak cHayat aahaaı> tabirini kullan -
mı§ olmasını memnuniyetle kar§ılıyor. 
Ve bunu Alman nokta! nazarını Adeta 
tasdik mahiyetinde görüyor. Halbuki 
Lord Halifa.ksm mevzuubahs ettitl ha
yat aabuı, bütün Avrupa milletlerinin 
ekonomik ihtiyaçlarından ibarettir. 

Berlin, Ahnanya ile &tonya ve Le
tonya arasında akdedilen ademi taar
ruz muahedeleri.Din Lond.ı·ada hayAl kı
nklığıııa aebep olduğunu iddia ediyor. 
Fakat bu muahedelerin garabetinden 
bahsetmiyor. F.stonya ve Letonya gibi 

Avrupanın en küçilk iki devleti 80 ınU .. 
yonluk bir bilyük devlete taarruz etme
meği taahhüd ediyorlar. Böyle bir pak .. 
tın her hangi mfuıası olabileceğini kiın" 
ae kabul edemez. Bu sılhada Almanya .. 
nın Ingiltere ve Fransa ile Sovyet Rut
ya arasındaki müzakerelere engel çı .. 
karmak arzusunun bir ifadesidir. Ingil" 
terenin, Baltık memleketlerinin bitaraf .. 
lığı meselesinde Moskovayı tatmin ede
ceke blr formül araması Berlinde en· 
dişe ile karşilanmaktadır. Bazı AlmaJl 
mahfilleri böyle bir formülün bir er,.. 

zaleb olacağını ve lngiltere ile Fransa• 
nın Sovyet Rusya ile ittifak bedelini 
Baltık memleketlerinin ödemiş olacağı" 
nı kaydeylorlar. 

Belçika ba§vekili B. Piyerlonun nu~ 
lru da Alman matbuatına kendi bitaraf
lık telakkilerini müdafaa için bir fırsat 
verml§tir. Bunların ya.Zdıklarma gö~ 
Belçika bitaraflığı müdafaa etmekte, do
layısiyle çenberleme aiyasetini reddet • 
mektedir. Alman gazeteleri unutuyorlat 
ki kendilerince bitaraflara karşı bir teh
did gibi gösterilen lııgiliz - FrallSlZ P" 
rantisi Belçika tarafından kabul edil• 
:ıniştir. Bitaraflık hakkında Berlinde u ... 
rl l'liriilen teIAkltller Belç1kada ştipheli 
görülmektedir. Belçika buna kendi is
tiklil telakkisini tercih etmekte ve 1914' 
de Almanların, Belçlkanın bitaraflığıııl 
nasıl lhlAl ettiklerini ve bu bltaraflığıll 
memleketlerini istilAdan ]mrtaramadl" 
ğını unutmamaktadırlar. Bu tariht eıJY 
aalliı Riga ve Tollin tarafından tecahill 
edilmesi hayret uyandırmaktadır. ayak basmaları 21 pare topla se1Amlan- lunan tribUnUn etrafında tepelerinde Hydeparka gideceklerdir. 

mıştır. Nevyork Avrupa harbinden son- İngiliz arslanı ile Amerikan kartalı bu- !!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!l!!!!~!!!!!!~~!!!!!!"!!!!l!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

ra Amerikan ordusunun muzaffer av- lunan direkler yükselmektedir. Battery Resimli Dünya Haberleri : 
delinden beri buna benziyen bir h~di- park ile Nevyork sergisi arasındaki saha 
aeyi asla görmemiştir. iki .milyon aeyirci tarafından işgal edi-

Vaşington, 10 (A.A) - İngiliz hü- Jebilecektir. 
kümdarları bu sabah saat 4.46 da (Gren- HükUmdarlar sergiyi ziyaret etıne
vich saati) Vaşingtondan Nevyorka ha- den evvel belediye reisi Laguarda ile 
reket etmişler ve hariciye nazın B. Hull vali Lehman tarafından tertip edilen bir 

Baltık devletleri ile 
arasında ki paktın 

Almanya 
tefsirleri 

Varşova 1 O (A.A) - Almanya ile Letonya ve Estonya arasında 
aktedilen ademi tecavüz paktları hakkında Oobry Vilczor gazetesi ~öy
le yazıyor : 

Bu bt'ynelmilel ihtilafların ehemmiyeti münhasıran bu vesikaların 
altına atılan imzaların telkin ettiği itimad ğlıdır. Almanyanın giriş
tiği teahhütlere karşı ittihaz ettiğ i tarzı h~ ıcket Berlindc imza edilen 
paktlara a tfedilen ehemmiyeti hiçe indirmektedir. Almanya eğer h er 
istediği ze.man m er'i itilafları ihlal edecek olursa bu devletin akdettiği 
itilaflara beynelmilel piyasada yüksek b ir kıymet vermek güç olacak
tır. Baltık devletleri hakikaten bitaraf olduklarını ispat e tmek için Al
manya ile ademi tecavüz paktlan akdetmişlerdir. Onların bu akılfuıe 
siyasetini Polonya efkarı umumiyesi tamamile takdir etmektedir. Po
lonya ile Letonya ve Estonyayı mütekabil dostluk ve itimad bağları 

· · · · · tiklallerini sonuna 


