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Mo. lOlSJ Kak Dördüncü Yıl 

Dahiliye Vekili 
Ankaraya gitti 

IST ANBUL, 12 ( Husuat ) - Dahiliye 
Vekili B. Faik öztrak bugün eksprcale An· 
karaya gitrniıtir. 

Günü ııeçınit nihh•1ar (25) bruttm· 
ı::: TELEFON: 2697 ·------~ 
Uin münderecatından ııazetemiz meauliyet kabul etııııez. Yeni A.. Mathe .. -a e.. • ata. 

Ankara görüşmeleri dün başladı 

Hariciye vekilimiz Rumen hariciye vekili ile görii.fÜyor (A.A) Ziyafette MriCİl/a vakilittıı. ıtutlcunu ~!..-itan (A.A) 

Hariciye Vekilimizin ve Gaf enkonun nutukları 
Balkan Antantı bütün Avrupa için mühim bir sulh unsurudur 
ve bundan böyle de mühim bir sulh unsuru.olarak kalacaktır 
Rumen Ha. nazırı diyor ki: ''Sizler büyük bir inkılapçının idaresi altında Boğazların 
emniyetıne nezaret ediyorsunuz. Bızler de hakim ve cesur bir kralın inkılapkar 

hareketile aşağı T unanın hürriyetine nezaret ediyoruz ... ,, 
Ankara 12 (Huıuıi) - Rumen! b(Jflandı. Çolr *2mimi bir haoal bir tebliğ ne,,.edilecelrtir. f Ankarapalasta do. t ve müttefik Rornan-ı Bu %.iyafette bazı vekiller, hariciye ve 

hariciye nazırı 8. Galenlro ile ha· içinde cereyan etmekte olan gö- ZİYAFETTEKİ NUTUKLAR yanın muhterem hariciye nazırı ekse- Romanyarun büyük elçlllli erkAnı, Bal-
riciye vekili 8. Şükrü Saraçoğlu rü,melere yarın da devam oluna· Ankara, 12 (A.A) - Hariciye vekili lllsn Gafenko ve refikası şerefine blr zi- kan devletleri dlploınatlk mUmeosllleri 
'Oraaında müzakerelere bugün caktır. Müzak erelerin netice•inde Şükrü Saracoğlu ve refikası dün akşom ya/et vermişlerdir. - SONU 10 UNCU SAHİFEDE -

Bohemya bir işkence 
çemberi içindedir .• 

--~-tr---

lngiliz -Sovyet anlaşması 
Bu hafta içinde kat'i şeklini alacak 
Sir Vilyam Strank Moskovaya gitti B ık Fransız basını 

a an -*-
Antantı 

---·-tr---

Çekıerın maruz kaldığı 
ıztırap hakkında 
Su 

.. tunlar dolUSU Roma 12 ( ö.R) - lngiliz gazeteleri ziyaret etmiş ve bu ziyareti mütealcıp B. yet nüfuzunun artmıı ola.,.iını yazıyor· 
Berlin ve Romada lspanyol mümeosille- Vilyam Strank derhal Mo•kovaya hare- !ar. 

tafsilit veriyorlar rile cereyan eden müzakerelere al!ka ket etmiştir. Ayni ıı:azetelero gllre J,.iltere. Franoa 
Paris, 12 (A.A) - Bu sabahki gazele ıı:öateriyorlar. cTaymis> gazetesi lıpan· Leh gazeteleri lngiliz • Sovyet anlaı· ve Sovyetler anlatznuı bu hafta içinde 

tefsirlerinin hülisası : yol gazeteleri tarafından kullanılan lisan· masından ve Baltık devletlerine verilen kat'i ıeklini alacak ve parafe edilecektir. 
Epok gazetesinde Kerilliıı yazıyor : dan lıpanyanın lıalya ile bir aslceri an- garantiden sonra Baltık denizinde Sov- _ SONU 5 İNCİ SAHlırnDE _ 
Bohemyadan gelen haberler bütün laıma alctedeceğinin lcolayca iotidliil edi· 

Milli Şef 
Ya/ovada Otel Ter
mali teşrif ettiler 

-,--~··---
Nafıa 11eııuı 
lstan'bulda 
tetlıilıler yapıyor 
İstanbul, 12 (BU1ıuf) - Yıılovaya 

hususi ıuretle gldell muı..ntmizdeıı: 
oMllll Şel İsmet İnönil buıün aut 

11.30 da Y alovada otel Tl!rmall tef
ril buyurmuşlar, Dahiliye vekili, ta. 
tanbul valisi ve diler zevatla 15 
kika kadar ıörtışınüşlerdlr. Milli 
tefimh bu hesblhal MOll5mda, Yalo
vanın alllnhı ve hwıurundan btuıW
mn pyet iyi bir istirahat yeri oldu
fund8ıı bahla buyurmuş!ardu:. Clim· 
•urreısiıiıfıı, bu ima ıe2!1otıyi müte
akip ıc riııe teşrif e~lercllr. 
İstanbul, 12 (Hususi) - Naha ve-

kili ııeneral Ali Fuat Cebesoy bu
glinktl ekspresle Anknradan şehri
mlze geldi. Vekil burada tetkiklerde 
bulunacaktı:r. 

İstanbul, 12 (Hususi) - Şehrimiz. 
de bulunmakta olan Mare§81 Feni 
Çakmıık bugün Topkapı mtiz ini 
gezmiştir. ===============:::'.. 

P iyongo 
26178 No 

\ 45000 lira kaz.anı 
.İstımbal, 12 (Buual) - Tııyyare 

piyanıoaunun buıün çekilmesine 
devllDl eclildl. Bur\lnldl ve dUnkU 
keşldede kazanan numaraları bildi
riyorum .. 

4$.000 Lira 26178 No. ya 
Sonu 78 ile nihayet bulan biletler ikl-

1"• lira 11111orti kauınmışlardu:. 

J2.000 Lira 20689 No. ya 
ıo.ooo Lira 27103 No. ya 
1.000 Lira 36916 No. ya 

isabet etmiştir .. 

500 LİRA KAZANANLAR 
10811 12022 19199 23601 3347 18372 
22590 4213 423 26948 1983 25022 
29254 

200 LİRA KAZANANLAR 
24482 37174 21247 14770 15060 12774 
13566 33629 5949 38312 29550 30535 
16039 8350 39223 38856 35995 37274 
13394 20670 37~57 26212 31993 21287 
32009 23268 15515 24241 9335 2816 
- SONU 4 tlNctt SAHİFEDE -

Avrupada kat'i bir 
müvazene ve barış 
amili olarak 
yaşıyacaktır-

--ı)EvKET BiLGiN 

Türk • İngiüz anlaşmasının Roma ve 
Berlinde uyandırdığı hayal inkisannın 
ne kadar derin olduğunu ıünler geçtik· 
se daha iyi anlıyoruz. Bu iki memleket 
ıazeteleri haksız bir infiali aksettiren 
yazılarında Tiirk • İngiliz deklarasyo
nundan sonra Balkan paktının Ciddi su· 
retle sarsıldığını (!), bazı devletlerin 
hatası yüzünden, Balkanların beynebni
lel siyaset karga alıklanna karışmakla 
eski emniyetli manzarasını kaybettiğini, 
Balkan paktı luıkkmda bugün söylenea 
veya yazılan bir çok şeylerin yarın bi
rer mersiye (!) mahiyetini alacağuu id· 
dia etmişlerdir. 

. dan! . ~•..; or Bu betbaht 
vıc arı ısyan e .. r..u .. y · le bileceğini yazıyor. Bu anlaşma, lngiliz· 

- SONU 5 İNCİ sAJlİFEDE - Sovyet anlaımaeına bir mulcabele tctkil 

Fener 
---tı-·---

lngilizlere 2 - O 
mağlup oldu 

edecektir. cDeyli Telgraf> ve diğer ga· 
zeteler de buna mümaıil tahminler ter· 
detmelttedirler. 

Londra 12 (ö.R) - Gazeteler lnııil· 
terenin, hangi devlete lc:arıı oluna olıun. 
her taarruz tc~ehbüaüne karıı mukaveme· 
te hazır olduğunu yazıyorlar. 

Sovyet eefiri bu eabah hariciye nazırınJ 

iki tayyarenılz Beyrntıa •• 
Türkkuşu Sabiha Gökçenin nezareti 
altında dün Ankarada uçuşlar yaptı 

Dünyayı saran tehlike bulutlan için
de Balkan antantının mevkii VP kuvveti 
Dedir? 

Antantı torpillemek suretiyle Balkan· 
lan muhtemel teca,iiılere mukavemet 
edemiyecek bir hale koymak istiyenle· 
rin hulyalan tahakkuk edecek midir? 

Hasta Avrupanın başı ucunda endişe 
ile tekrar edilen bu suoliıı hakikate en 
Yakın olan cevabını yine Balkanlann 
kendi ıçinde aramak liizıındır. 

İlkönce şu noktayı tebariiz ellinneli· 
yiz : Türk • İn~iliz deklarasyonu Balkan 
Antantmı za5fa düı.:iirmck şöyle dursun 
ona her tasaddi;i önlemeğe muk
tedir fazla bir kuvvet venniştir. Reddi
ne imkan olnııynn hu hakikati daha iyi 
anlıyabilrnek için Çekoslovakyanın İn· 
hilalini takip eden günlerdeki va· 

- S NU 2 iNCİ SAHiFEDE -

Dün ıehrimi:e gelen Iııgiliz futbol takımı azası Moda kulübünde 

Maç çok heyecanlı oldu 
lngilizler gibi Fenerliler de futbolun 

haki~ i güzelliğini gösterdiler 
- YAZISI 4 ııd1 SAYFADA -

1 • Türkku.fı• filosu yolda, 2 • Bn. Sabiha Gökçen Tilrkku ı pilotlanna talimat veriyor 3-S. GC.k~rn u;ll§a ho;zırlanıııor 
- YAZISI 3 cü SAYFADA -
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Balkan 
Antantı 

---·-tr---

. 

ERL Ri 
Kalp para Ali oğlu Kadem Almanya ile 

Süren suçlu S neticesinde Yeni 1Jir ıicareı 
talıip ediliyor.. Nezfi dimağiden öldü anlaşması için müza· 

Avrupada kat'i bir 
müvazene ve barış 
Amili olarak 
yaşı;yacaktır-

--trşs.vDT BtLG1N 

Bergama kazasının Barbaros mahalle- Balcıkuyu mahallesinde 1407 inci Jıereler başlıyacaJı 
sinde oturan kasap Şakir Altayın, Ber- sokakta 5 sayılı evde oturan Ali oğlu Yeni bir ticaret anlaşması akdi zım
gama müz.esl bekçilerinden Bekir oğlu Kadem bir sukut ne&esinde ölmüftür. runda Almanya ile pek yakında müzalı:e
Mustafaya verdiği bir adet elli kuruşluk Tüfenkçi us- olan bu zat 61 ya- relere başlanacaktır. Mer'i bulunan an

- BAŞTABAl'I 1 tNd SABİF'.EOE - paranın kalp olduğu anlaşılmı§tır. Saçlu şında idi. Üç seneden beri evinde yalnız !aşına müddeti yakında 900ll ereceli 
hakkında tahkikata başl•nmış ve bu ne- otunıyordu. Ali oğlu Kadem evvelki için ihracat tüccarlan arasında yeni 1111-

ziyeti hatubyaba- ~a taba!<- vi paraların civar vilAyetlerde sürülme- geoe yarısı uyanarak evin bahçesindeki IAFtanın akdine büyüle bir alAka gQs.. 
kilmünil Balkanlara .. teşmile huırla- si ihtimaline karşı alAkadar vi!Ayetlerin helB.ya gitmek istiyor ve petrol l~ba- lerilmektedir. 

Doğansporu da 4-0 yendiler. A1san
cak da Demirspora 2 - 3 galip geldi 

nı,yordu. İtalya strateJi.k maksa_~ıa nazarı dikkatleri celbedilm4tir. suu yakarak eline ~or. Türkiye - İs•içze ticaret anlaşınası 
Balkanlar~ ayak atmış, Arnavutluzu 1§- -*- Helanın pençeresine lambayı bırakan müzakeratına önümüzdeki hafta içinde 
gal e~ti. Yueoslavya • ~.a. ,.,, redlll1ÖJdeft zavallı adam içeri girince he'Ulnın çilrUk ba§luıacaktır. İsviçre ile iş yapll!l başlı-
Yunanıstan umumi efkan teıiı ıçınde fıaJJıan --•ar olan tahtalannm. üzerine yılnlnıası üze- .,. tacirler yeni anlaşmada bulunmasını 
idiler. Bu memleketler istiklM ve mev- . ~ . . _ rine heJl çukuruna dilşilyor. Ant sukut istedikleri'kayı.tıar hakkında mütallala-

di ti · · L'-- ....__ 1 Is Maliye veldletinden gelen bir tamiın 
cu ye erıru -.um: ~.. o ursa o un . bro neticesi taşlara çarparak ağız ve b~ nru bil·"-'·'oırdir 

llclalaa karar vermek! ben.be B 1 de, tedavülden kaldı.nlnuş olan nz ~.......,.. • 
,. 1ll e r a · be§ iki b uk kun.ışluklarla nikel bir nundan bn geliyor ve binnetice nezfi -*-
kan Antantının birlik ve tesanüt cephe- ve uç lıAl& teda- dim•ğiden ölüyor z Jd k 
sı hareketsizdi. '."'tanım kunıl~da ~~ ~d;:1~~- Adliye tahkikat. yapmaktadır. ongu a ta 
~tıra gelıntyen bir vaziyet tehaddus et- 939 ytlırun ilk gününden itibaren bu . -- .; Sömllıolı fiafl 

Cumartesi günü Ateş takunını 2-7 ye
n~n Galatasarayın, hali hazır kadrosuna 
göre Doğansporu da mağ!Clp edeceği ta
bü addediliyordu. Netekim maç tama -
men misafirlerin hAkim.iyeti altında ce
reyan ederek 0-4 lehlerine neticelendi. 

Şurası bir hakikattir ki Galatasaray 
takımı, Izmire gelen takımların gerek 
teknik ve gerekse eleman itibariyle en 
kuvvetlileridir. Ve misafirler takımları-
mızı farklı bir netice ile mağlı'.lp etınele
rine rağmen çok eyi bir intiba bırakmış
lardır. uuş bulunuyordu. Buhranıa bu en kor- teda durulması ,_ S d kb J k • 

kun d lcik l d ,,_, bir ·-~ paraların vülde bulun ...... a 1 eyae 1 tram- Halen Zoııguldakta lei,lim. tonu 17 li-
ç • a arın a c ..... er ~ arar unl takibatı. .....~-d bunla- 25 ı....-•• "---'-~ blan ··m11roı.: Takımlarımız her iki maçta da eyi bir 

gibi Tür..._ e ...,_..._._ti. Antantı ya· n ıcap e ...... """"~ en k ra ·~~ uzennuen sa so östereın . 1 rdir K dil . 
-v~Y ~"-··~ . rın vergi borcu mukabili olarak mal san- rJay QZQSI lı:ömUriinün 15 hazirandan itibaren Zon- oyun g emış e ' en erın-

nıtan memleket kendi eserinin kundak- den her hangi bir galibiyet beldememek-
ı.,maon• müsaade edebilir miydi? Ba-~ .Ziraa~ ve Mer~banJı: şube- Evvelki gece saat 20,30 sularında gul~ ngonda ~ya.~~ teslim le beraber bu derece farkla yenilmeleri· 
ıis tehlikeJer kaqısında Türkiyenln n· lerıne teslim edilerek tebdili Uznndır. Köprü mevkii ile Sadıkbey. arasında 15 ~ olar~ tesbit ~~. ~t ve- ni de tabii addetmiyoruz. Mağlı'.lp olur-
:r.fyeti suihti.. Belken tesanüdünü daha -·- şimdiye lnıda.r görU)meıniş hır tramY11Y kfiletinden ~te bildirilmiştir. duk, fakat hiç olmazsa biraz eyi oyna -
geniş, daha tümullü bir surette ele al- KEMALPA.ŞADA lraıı:ası. olmll§tur. . .. İzmirin. .~ptan . satış fia~erl,. nakli- ınamız lAz.ımdı. Maalesef hiç bir takımı-
mak icap ediyordu. Balkanlara müte- Bir cinayet olda Konaktan Gümlyalıya gıtmeıı: uzere ~ masraf ""ve edilerek tesbıt edilecek- mızın elle tutulur bir tarafı. yoktur. Ya-
veccih her tıolilil<eyi bütün kuvvetimiz. Evvelki gece saat 22 sıralannda Ke- saat 20,15 te hareket eden Tahir oğlu tir. ni Izmirde futbol günden güne geriliyor 
le önlenıeie luıııır olcfuiuınuzu bildir· malpaşa karasında bir cinayet işlenmlt- Hasan Ertanm idaresindeki tram~ ** diyemiyeceğim, geriletiliyor. Şöyle en 
mek suretiyle mü terek emniyet dava· tir. Keınalpepnın ~ mahallesinde arabası. Köpril mevkiine geldiği zaman, Karabük demir ve çelik fabrikalan- ufak bir hesapla bir sene içinde dı§arı 
suıa karşı derin hassıısiyetimizi cöster· oturan hrıncı Utif oiJu Vah.it, kahveci vatman arabanın sUratini artumışbr. nın yalı:uıda işletmeye açılmaJan mu- verdiğimiz ve kaqımızda taloml•rında 
ıaekte1l farit olamadık Kuwet pollti- Yahya oğlu ruMti bıçakla ağır surette Akşam vakti, yolun tenhala§tığı saatte karrerdir .. Fabrikalar işletmeye açılın- birer as olarak gördüğümüz oyuncular 
bpnnı vuı,ete lıülm olmııia çalıştılı yaralıyarak öldiirmüştür. Hadisenin tramvay kalabalık dej!ildi. Yolcusunun ca iç Anadolu kok nakliyatında müşkü- bir takım teşkil edecek kadar çoktur. 
bir zamend• İııciltere ile itdlalnmd dil- çirkin bir mana fa§ıyan sebebi hakkın- en büyük kısmını Karantin.ada ~ıra,lı:- U.tla karşılanacağından iç Anadolu vll!- Ve daha da gideceklerden başka ... 
riiat ve semimi dostlarla teşriki wiye da Kemalpaşa adliyesi ehemmiyetle tah- ı:ruştı. Tiam~q .rabası'..b~ bir sil- yetlerinin ~diden ih~açlarını temin Tabil bu şekilde de Iıı:m.i.r futbolundan 
atfettitüni& elıemıniyeti cösterınekle kikat yapmaktadır. SuÇlu yablanınış- ratle ilerlediği sırada Köprll ile Sa~- eylemderi lıaumu başvekllettıen bildi- muvaffaloyet beklemek hiç kimsenin 
kalmamış, .,ni ııamaııda ŞHld Akde· tır. bey arasında yol~an ç~ ve makine rilrniştir. hatırına gelemez. Ve biz bu işlere gele-
niade, Balkanl•rda emniyetin muhafa· -- yukarıdaki elektrık telinden kurtu~a'l'llk -*- cek senelerde de bu şeklide karşı koy-
zası için kuvvetli mesnetler hazırlamış· VÇ AYLJK1ı4R cereyanı l.t..silmiştir. Rayla ıre. uvar Hayuan illracaıı mağa çalışacaksak bundan sarfı nazar 
tır. Bunun içindir ki Türk - İncilis dek- Villyet dahilinde oturan hususi idare arasındaki dört metrelilı: kımıı sanıyeler Mısmn Merıufiye ve Kalubiye vila- etmemiz kendimizin menfaatine olaca • 
••-- --•L d "---- b" ı-.:-ı. k1i ksüzl 9 ali ytlı b içinde kateden tramvay arabası tretuvar ti . d H . Kulal h talıgı" ın· • tahm' ed . I "d dışa da ......,yonu ....... un OS<U!I!IUI ır .....-~ eme · ve ö ·· erinin 93 m i- ye erın e ummaı as - gını ın ermı. çerı e ve rı 

vesilesi olmU§tur. Her keo inanmqtır iti rinci Uç aylık maaşlan tahaklrukatuıı üzerin': çıkmış. ve tret~varı da aşarak tişar ettiği anlaşıldığından bu bölgeler mağlı'.lp olmaktan hem futbolcuya ve 
böyle bir ittifaktan yalnız emniyet do- gösterir bordrolar ve havalenameler da- oradaki bahçeli bir evm. duvarına da- menşeli çift tırnaklı hayvan ve madde- hem seyirciye gına geldi. Bunun için 
ğabilir. Bilhassa Balkan milttefiklcrimiz hiliye vekfiletinden ge~. Banka yan'.'.'1~: du~arı yıkmıştı~. tram !erinin ihracı menedilmiştir. Keyfiyet futbolu büsbütün söndürmek isteıniyor-
Türkiyenin aslUne jestini çok müsait bunları derhal tediye edecektir. Bu;ük J::: ~zad e~e.n d o:akolcular - ziraat vekfiletinden veteriner müdürlü- sak harekete geçmek zamanı geldiğini 
bir şekilde karşılamışlardır. Bailran pak· -*- ~ayh. e; ~ve ıçın ~~ 1 a ğ(ine bildirilmiştir. unnederim. Bence işe evvela şu nokta-
tmın ölüm mersiyesini bekliyenlere ge- Borno••a Ziraat a ıç ır şey 0 arnıştır. yo c:u- !ardan başlamalı: lazımdır: 

.., !ardan bir genç ien.a halde korkarak Th tls _ .. ,.s .. -b 
lince şimdi husranlarını arttıran bir va- melıte1JI tale1Jelerı bağırmağa başlamıştır. e tauıuuaa ınak.1 - Kulüplere varidat menhaı bul -
:dyeti itirafa cesaret etmediklerinden Bornova Ziraat mektebi son sınıf ta- Bu yüzden hattın ve tellerin muaye- için kanun 
hlili ha§ ümitler arkasında ko§117orlar. !ebelerinin imtihanları neticelenmiştir .. ne.sine lfuum görülmüştür. Bu muayene 1-ıdra, 12 (A.A) - Hükümet, Ti.. 2 - Takımda o:vnıyanlara iş temia et.. 
Boş fuııitler diyoruz. Zira Balkanlar hür Talebeler, mektep müdürünün idaresi yapılarak tellerde her hangi bir ilwza tis denizaltı karası halı:kmda bir tahkik mele. 
milletler ai17" ~ evlltlatı ola- altında bugün Eskişehire barelı:et ede- görülmediğinden. seferlere devam ehıı- komisyonu teşkiline dair kanun proje· 3 - Futbolcu muhaceretini.n önüne 
nık yaşama ıımu.ndedlrler. Onla- cekler ve Karacabey harasında ZO gün iniştir. Tramva;ym telden kurtulması ve sini bug(in Avam ve Lordlar kamarası- geçmek. 
nn bu azmi kınlamaz. Rumen parü- hasat işlerinde staj göreceklerdir. devrilmemesi bir mutlu sayılabilir. na vermiştir. 
-tosunun açılış töreninde Majeste ili Tramvayı süratle sevkeden vaL.,,an hak-
Kıırolun şu sözlerini dikkatle okuyahnı: ESRAR BULUNMUŞ kında tahkikata başlanmıştır. 

•Hükünıetim her ne palıaıııu olursa Çukurçeşmede Feyzi oğlu İbrahim Yagoslavya krah 
olsun bir barış değil, şarta bağlı bir Şenönalın üzerinde iki gram ve 30 san- -*- bakalorasmı aldı 
barış politikası takip etmiştir. Bu poll- tigram esrar bulunarak alınmıştır. Eouelki ue dün Belgrad, 12 (Ö.R) - Kral Majeste 
tilı:aya vüsul için bir tarihte muhtelif lb- -- Piyer Il 16 yaşında olarak bakalorya 
tı:rat sını0annı silih aııma çağırmış ve Nı' ka~ h geceki yangınlar diplomasını almıştır. 
her tilrlll fedakBrhklar pahasına hudut· Evvelki gece Güzelyalı Üçkuyular --
tanru mlldafaa edeceibıl bildirmiştir. üzüm kurumu direktörü B. Ismail caddesinde birinci sokakta 514 numaralı FAS SULTANI 

•Romanya topraklarının çeşitli zen. Hakkı Veralln yeğeni B. Naınık Veralle Hüseyinin kahvesi ittisalindeki arabacı J'RAJlfSAYA GEı.JYOR 
ginlikleri ve milletin milstahsil emeği Tarım satış kooperatifleri birliği memur- Mehmede ait dükkfuıdan yangın çık- Paris, 12 (Ö.R) - Fas sultanı bir 
her kesin aliihsın• çekmiştir. Bu zen. !arından Bn. Güzin Tarının nikıilı mera- mışsada biraz evvel büyük bir yangını ay kadar kalacağı Fransaya gelmek 
ginlllı:ler Romanya milletine aittir.• simi dün saat 10,30 da Izmir belediyesi söndürerek itfaiyemiz bu yangını da ilzere Kaaablangadan hareket etmiştir. 

l\lajestenin kısa cümleler içinde izah nikah dairesinde yapılmlf ve şehrimizin mevzii olarak bastırmıştır. Zarar cUz'i- --
ettikleri politika ıu hakikatleri meyda- en güzide ailelerine mensup yüzlerce da- dir. Dülı:ldnın sigortası yoktur. ALJIAHY A 
na koyuyor : veill bu mera•imde hanr bulunmuşlar-

1 - Ro1D11Il78 kendi hudutlanna, ~- dır. Genç nikahlılara sonsuz saadetler * He istlyorffJU.f1 
reflne, siyasi ve ekonomik ı.tık.Iaiine el diler, Kendilerl.iıi ve aileleri efradını Mersinlide B. Fehminin sahibi ve Ra- ı:ıerliıı, 12 (Ö.R) - Alman İli .cepn~si 
uzatılınasma asil müsamaha edemez. tebrik ederiz. ufun kiracısı bulunduğu SO numaralı ~ doktor V eş Kolo"'.18'.1~ ~.t ı.ş-
Böyle bir vaziyet tahnddüs ederse oııa evde de yangın çıkmışsa da yine itfaiye- 1".'.:~de çalışan 60 bin ışçı onünde soyJ.e.. 
karşı koymaktan, hatta siWı kuvvetiyle yiik ehemmiyet alması rnubdderdir. ın1z tarafından cüz't zararla söndUrlll- d.iği bır ~utukta Almanyanın programı
topl'1lklannı ve şerefini müdafaadan çe- Zira Antenim birliği menfaat iştiraki- mUştUr. Her iki yangın da dikkatstzllk ru, ,'Fo~_Beobah~• tar~~ nak-
kinmiyecektlr. nin ve ayni banş iilküsüne hizmet arzıı· yüzünden çıkını§tır. !edilen §il sözlerle hülAııa e~ : Da-

2 _ Bir istilA politikasının askeri te- sunun teminatı altındadır. Miltteflk -*- ha çok saha, ~ çok demır, serbe•t91 
zalıüratı kadar ekonomik tezahiiratı da Balkan devletlerinin her an ı:österdikle- . Er gıda maddelerını ve ham maddeleri te-

h li kal · t ··t b d ı tıe · "--tn tın ...... MEZUNJY darik ve serbe .. •e hareket hakla endişeler yaratmaktan a amaz. n e5anu u eve nn nan e e ... ., ak B tanlı kul ... t . ..,. . 
b. · ,_, ldukla · b da "dd ti ··cıar Karşıy a os o u ogre menı _,._ 

Balkan milletlerinden hiç ın namus...,. o n ve ıca m şı e e Dm aa kkan . Tınaz ö" -r 
rane mesailerinin emeğini, topraldannın edecekleri nlzamın aleyhine müteveccih Zehra ~ aGö4~k~· . . tepeD g- Yunan Umanlarını 

GALATASARAY - DOOANSPOR 
MAÇI 

Hakem Mustafa Balöz. 
Takımlar: 

Galatasaray tak=da sol açığa :Un
radı ve sol hafa da Mehmed Celali ala
rak şu şekilde teşkil edilmiş: 

Osman, Faruk, Adnan, Mehmed Ce
lfil, Riza, Musa, Murad, Boduri, Cemil, 
Sal8hiddin, Bedit. 

Doğanspor: Mahmud, Reşad, Fethi, 
Said, Macid, Irfan, Sabri, Mehmed, Fuat, 
Halid, Yusuf. 
Başlama i§aretiyle hücuma geçen Do

ğanspor anide Gelatasaray önüne kadar 
geldi ve Osman bu alanı güçlUkle kur
tardı. 

Oyun derhal Galata.sarayın hakimiye
ti altında cereyana başladı. Doğanspor 
takımı bugün en fena oyunlarından bi
rini çıkarmaktadır. Hücum hattındaki 
be§ oyuncu da &deta bir gölge hissini ve
riyorlar. Otuzuncu dakikada kalecile 
karşılııp.n Mebmed muhakkak bir sayı 
fırsatını kaçırdıktan sonra 32 nci daki
kada soldan bir hücum yapan Galatasa-

raylılar Bodurinin ayaiiyle ilk sayıları
nı yaptılar. 43 ncü dakikada Salah.iddin 
yine aynı vaziyette ikinci Galatasaray 
golünü yaptı. Devr& 0-2 misafirlerin le
hine bitti. 

Ikinci devre: 
Ikinci parti heyecansız geçti. Bir tilr

lü açılamıyan Doğansporlular Galatasa
rayın tazyikine boyun eğdiler ve Gala
tasaray da istediği gibi rahat bir oyun 
oynadı. 

27 nci dakikada Mahınutla Fethi .ara
sında bir pnleşemarnazlık yüzünden 
Fethi kendi kalesine üçüncü golü yaptı. 
Iki dakika sonra da Boduri dördilncU 
golü yaptı. Ve maç ta 0-4 Galatasarayın 
galibiyetiyle bitti. 

Bundan evvel yapılan Alsancak - De
mirspor maçı da 2-3 Alsancağııı galibi
yetiyle bitti. 

Bu hafta Izmirde maçlar nihayetlen· 
miş bulunmaktadır. Bütün rakiplel'İlli 

yenen Üçok cBedm terbiyesi kupası> 
birincisi ve Alsancak ta ikincim ol.mut
lardır. 

Milll kümedeki vaziyetimiz de yedin
cilik ve sekizinciliktir. 

* 
OÇOK • Al.SANCAK 
BaslıetlJol lıarşılaşması 

Dün akşam trçok sahasında yçılan 
maç 14-43 Ü çolrun galibiyeti ile netice
lendi. 
Perşembe akşamı aynı takımlar ara

sında voleybol maçı yapılacaktır. 

* 
ROMANYA· İTALYA 
FUTBOLMAÇI 
Bükreş 12 (A.A) - 45.000 kişilik 

bir seyirci kütlesi muvacehesinde !tal· 
Yllil futbol takımı sıfıra karşı bir sayı Ue 
Romanya takımını mağlı'.lp etmiştir. 

Gol, birinci haftayund yap~ ve 
beraberli~ temin için Romanyalıların 
sarfetıniş oldulı:ları bütün gayretler bo
şa gitmlştir. 

* FRANSADA 
Klasik at yarışları 
Chantilly 12 (A.A) - Fransız Der

bysi olan Jockey Clubün dün öğleden 
sonra yapılan klhik at yar~ında ya
ğan müthi§ yağmura rağmen kesif bir 
halk kütlesi bulunmuştur. 

Mareşal Boussac'a aid olan Pharis 
adındaki at, ıııı.n müa\aklm hatta loko
motif süratile bütün ralciplerini geçerek 
müsabakayı kazanmıştır. 

Ikinci gelen Galerien. üçüncü Tadıus, 
dördüncü Tganstevere, beşinci Montre
sor'dur. 

Birinci gelen Boussac, 61S,OOO frank 
kazanmLŞtır. 

* 
Hollanda • Yugoslavya 
hltbol maçı.. 
Amsterdam 12 (A.A) - Futbol ma· 

çında Hollanda, bire karşı 4 sayı ile Yu
goalavyayı yenmiştir. 

ihtir 1 muht 1 limiti . d"" .. kt retmenı Osman oze yınnı gün, um- zf~ ı 1 tabü zenginliğini yabancı as arın eme erı suya uşunne e- 1 kul ..• . Falih G'" 1 .1-• e e ge en Ik dir upınar o u ogretmenı e ure e F 
keyfine terkedemezler. Kısacası Ba an- ·• 15 gün mezuniyet verilmiştir. Pansaz fllOSU 

DALLARDAN SESLER: 

Jar sömürge olamaz. Ancak faydalı bir Yani Balkan Antantı her ":ye rafnıen Atina, 12 (Ö.R) - Bir Fransız torpl-
mü~adele düşünülebilir. yaşıyacak ve kuvvetlenecektir. Balkan- :•••••••••••••••••••••••••:•••••••••••••: do muhribi ve üç tahtelbahirl Pireye 

~- kadar Avrupa sulhunun da buna : Gelenler, Gıdenler : ge'-'·lerdir. Bir ka ün sonra Selllni"i 
mJ.. ihtiyacı vardır •••••••••••••••••••••••••1 ••••••••••••

111 ~ ç g g 
tl'ç günden beri memleketimizin Bay Gaienk~ bu haki.kati şu kuvvetli Denizli mebusu KAzım Samanlı ~ ve diler muh~ Yunan limanlarını zi-

safiri olan ~~~· ~ici~e na~ sözlerle canlnndırınışbr . tanbuldan, İzmir mebusu Sadettin Epilı:- yaret edeceklerdir. 
Aııkarada soylediği cüze! sozler bır kaç · . men Anlı:aradan İnhisarlar veki.leti -·-
gün evvel Rumen parlamentosundaki ·Balkan antantı Avnıpada kat'l hır .. . . ' . •JNGAPUıııo A GELEN 
·· · · · . . . d-~'- müvazene ve barış Anıilidir Antantın fi müfettişi Hayrı Göker Ankaradan, Or- .. -
sozlennın hır teyıdi mahiyetin """'· . . tahdit k . . . Muharre FRAN•ız ZABJr• ıetftıl ·· · · . . kir ve icraat birliği hası arasında daimi man oınısyonu reısı m .. &tDA& 
Uzağı goren hır diplomat, ate§li bır W· • . • • B kam İstanbuld İzmir EmlAk ban- Londra, 12 (Ö R) _ Hindi Çini Fren· 
t d ·· ·· t ık k sıkı temaslarla tcmm edilmiş bulunmak- er an, · 
anperver, urus ve aç onuşınayı kası müdürü Sedat Ankaradan gelmiş- sız ordusundan üç büyük zabit Singa-

seven samimt bir dost olarak meziyetle- ta~.• . .. .. . !erdir pura gelmiştir. Bunlar İngiliz deniz Us-

rini takdir ettiğimiz bay Gaienko parlil- anlBö:ı!:.~1J:!P~ ~:=.::ıreı:.~ett: ~mebusu Halil Menteş Küllüğe sünün kumandanlyle müzakerelerde bu-
mentodaki nutkunda harbi bir gaye ve- aş ye . . . Junacaklardır 
ya bir sureti hal olarak telakki etmenin aJeyhindeki tecavüzler, nereden geline gıtmiştir. · 

iınlinsızlığıru tebarüz ettirerek demiş- gelsin, bütün Balkan milletlerini mütte- -
tir ki : •Bize ait olınıyan hiç bir şeyi bit bulacaktır. Türkiyenin hu noktai na
istemiyoruz .. Fakat bize alt olan her te- zarda müttefiki Romanya ile tam bir 
yi §iddetle takviye ve müdafaa edece- görüş mütabakatf içinde olduiundan 
ğb. Memleketimizin hudutlarını ve is- şüphe edilemez. Ankarada yapılan gÖ· 
tiklillini olllhla müdafaaya azmetmiş rü,melerin bu görüş ve llillayış mütaba· 
bulunuyoruz.• katini parlak bir şekilde teyit etmiş ol· 

Şehir Gazinosu 
Bu sözlerin hangi tehlikeye karşı ol- mumdan sevinç duymaktayız. Balkan· 

duğunu burada tekrara hacet yoktur.. lar için emniyet yolu birdir. Elele veren, 
Türkiye gibi Romanya da kendi eınni- lralplerini birleştiren Balkan mllletlerl
yet.i kadar Balkanlnnn müşterek emni- nin mlqtcrek tlınıılyet parolası : •Bal· 
yetine taalltlk eden meselelerde teah- kanlar Balkllillılarındır.• sözünde top. 
hütlerini sadakatle ve şuurla yapacak- lll!lır. Zaman Balkan Antantının hayad· 
tır. B. Gaienko Balkllil Antantından yet unsularını genl§letecck, çofaltacak
bahsederken aynen şunları söylemiştir: tır. 

•Balkan Antantının ı:itt.ik(e daha bü- $EVKET BiLGİN 

lzmirin en gii.zel yeri olmuştur 

,.- Çok yakında açılıyor 

·············-····· 
inanma! 
•••••••••••••••••• 

inanma 1 Ne Mehmedin iltifatına, ne de Ahmedin infialine. 
Mültefit Mehmet arkandan (inandı budala) diyeceği kadar mün

feil Ahmet de muhakkak düşmanlarının dostudur. 
Hasanın caka•ına, Hüseyinin de şaka•ına inanma 1 
Hasanın cakasında gizlenen korkaklık kadar Hüseyinin şakasında 

kindarhk saklıdır. 
Düşmanlarını zem eden Aliye, dostunu meth eden Veliye bel bağ· 

larean aldanırsın. Her ikisi de ayni gayenin yolunda yürürler; menfa
at kapısında birleşirler. 

inanma 1 Ne sözlerini tasdik eden satılm .. a, ne de mütalaana itiraz 
eden Durmuşa. 

Satılmııın eğilen başı ile Durmuşun kalkan kafası arasındaki mesa· 
feyi işgal eden kasd birdir: Menfaat. 

Nafile namaz kılan Abclullahla, dinini inkar eden F eyzullaha da 
inanma! 

Namaz Abclullahın elinde eafderunları iğfal için nasıl bir alet ise, 
dinsizlik te Feyzullah için modaya intibakın maskara bir İcabıdır. 

F atmanın sevgisine, Ayşenin nefretine inanırsan yine aldanırsın. 
F atmanın sevgisi maddi olduğu kadar Ayşenin nefreti; peşini takip 

ettirmek maksadını ta§ır. 
Tabiat kanunlarile atbaşı giden menfaat kanunlarının hükümlerin" 

inkiyad etmek için göründükleri gibi olmamağa; oldukları ııibi gö· 
rünmeıneğe mecbur kalan insanlar işte böyle menfaat havasına tabi 
olarak her gün - icap hale göre - renk ve kıyafet değiştirmeğe mecbur 
kalıyorlar. Şu halde neye inanmalı? işte cevap: inanmamaya ....• 

A. M. ÇINAR 
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: Bazı düşünceler: : • • . . 
~ H~lkı dinlemek ~ •. . 

Barem Projeleri Dllelılerini yerine 
getirmelı lıuvvet 
lıaynağıdır 

• . 
• 

Mecliste müzakereler başladı. Dünkü 
celsede birçok hatipler söz söylediler 

Bazı idare amirleri ve bazı 
memurlar vardır ki ga:zete - • 
lerde kendilerini alakalandı
ran bir tenkide teıadül ettik
leri :zaman sinirlenirler. Hat
ta bunlar arasında: 

«Gazete ya:zdı da ne oldu? 
lnad için yapmayacağım i' • 

İstanbul, 12 (Hasust) _ Ankaradan Bunu müteakip Refik İnce (Manisa) söylemiş ve §unları ilave etmlştlr ı tel» 
alınan bir telefon haberine göre, müza- bütçe umumi yek(lnu ile tahsisat yekd- - Bazı devlet dairelerinde baş dön- .Diyenleri bile vardır. 
keresi bugüne tehir edilen yeni Barem nu arasındaki nisbetin ne olduğunu sor- di!rllcil zamlar yapılmıştır. Bunu bütçe : Bunlar, henü:z rejimin ma-
kanunları üzerinde, Mecliste hararetli muştur. encümeni nazarı itibara alınış mıdır? : nasını, halkın kuvvetini anla- • 
müzakereler ve münakaşalar açılacağı B. Rana Tarhan, Baremle bütçede te- Bazı yerlerde iki üç yerden maaş alan : mamlf olanlardır. 
anlaşılıyor. Bu tehirin, meclis hasına, min edilecek tasarrufun mikdannı öğ- memurlardan encümen haberdar mıdır? Bunlar tenkide tahammülle
IAyilıa üzerinde daha esaslı tetkikler renmek istemiştir. Ve nihayet encümen hükümet proje- ri olmıyan sekter ruhlu insan
yapmak lmkaruru verdiği, diğer taraftan B. Faik Baysal memur sayısının yüz leri üzerinde büyük tetkiltler yaptığına lardır. Bu gibilerin Kemaliat 
bu IAyilialar dolayısiyle gerek bankalar altıruş ikiye kadar azalmış olduğunu, göre acaba hükümetle bu şekil üzerin- rejimi içinde yerleri yoktur. 
gerek devlet memurları tarafından ba~ maarif ve adliye teşkilatında hıikimle- de hemfikir midirler.? Fakat eıkidenberi ifgal ettik. 
mebuslara müracaatler de vaki olduğu rin ve muallimlerin terfiine çalışıldığını, Bunu müteakip söz alan Rize mebu- leri bazı va:zileler onları da 
anlaşılıyor. ordu mensuplarının tatmin edilmesi için su Fuat, bütçe encümeni reis vekili- daha bir müddet if içinde bu-

de fazla tasarrufa i.mkfuı bulunmadığını nin verdiği izahatın, grup tızaları üze- lundurmağı :zaruri kılıyor. 
Ankara, 12 (Telefonla)- B. Millet söylemiştir. rinde, iyi tesir yaptığını söyliyerek bazı Tedricen bu adamlar da ya 

:Meclisinde bugün Barem kanunu proje- B. Ziya Gevher, baremin yalnız me- mahzurlara işaret etti. rejimin ruh~nu anlıya~a~l!", 
1erinin müzakeresine başlanmıştır.. İlk mur sınıfını alakadar eden bir kanun Bundan sonra Emin (Esklşehir), Ra- halk kuvvetıne, halk dılegıne 
ııözü bütçe encümeni reis vekili Faik olmadığını bütün milleti alfudar etti- sih Kaplan (Antalya), Hikmet Bayur saygı göaterecekler ve yahut 
Baysal alınış ve projenin umumt hü- ğini işaret' etmiş, aileler arasında bu hA- de söz alarak projeler etrafında söz söy- bir gü~ hakikatler onları va
kümlerini izah etmiştir. disenin buhranlı günler tevlit ettiğini lemlşlerdir. :zilelerı bafından ayıracaktır. 

Küçük halk fikayetlerini, 

Macar parlamentosu 
Yarın Hortinin söyleyeceği 

açılacaktır 
Naip 
nutukla 

Hitler 
---~·---

Viyanada imparator- · 
luk sarayında 

oturacak 
Budapeşte,1 2 (A.A) - Yeni Macar )er, parlamentonun tatil müddetinin iki 

ınebusan meclisi bugün, sırf şekle ait bir aydan bir aya indirileceğini söyliyorlar. Viyana, 12 (A.AF B. Hitler, pazar 
oelse akdedecektir. 

ba:zı memleket i,lerini, «bazı 
düpincelerıı baılığı altında 
bu wtunlarda canlandırıyo • 
ra:z. 
Makıadımı:z gö:zden kaçmıf 

iıleri hatırlatmaktır. Aliikalı
lar bundan kı:zmamalı, bila
lriı memnun olmalıdırlar. Biz 
bu ,,,retle halk dileklerinin 
yerine getirildiğini, yine hal-
ka göıtermeğe vasıta oluyo
ruz. 

• 

Ayan mecllsi de salı günü ayni mahi- Budapeşte, 12 (A.A) - Eski Trablus ~:ü, _Viyanada geçirmiş~. ~- Hitler 
rette bir toplantı yapacaktır. garp valisi kont Volpi ru Micbaarata, :alil e~ın nasyonal Sosyalistlerın ma-
Çarşamba günü bir arada toplanacak beraberinde baron Economo ve İtalya- şefi B. Jo:"'ph!nBurck~I ve ~~at~-

olan iki meclU, naibi hükümet Horty nın eski Paris sefiri B. Cerutti olduğu t~ Arthur Seıss guart ile görüşmuş-
\arafından söylenecek olan parlamento- halde Budapeşteye gelntlştir. tur. 
Dun aç.ılı§ nutkunu dinliyecektir. Mumaileyh burada Macar bankerleri Öğle vakti Führer tarabndan Ricbard 

Siyasi mahafil, eski meclis reisi bay ile mall ve ikusadi müzakerelerde bu- Strauss'un 75 inci yıldönümü münase
J)aranyinln perfl!mbe günü tekrar reisli- lunacaktır. 1'."tiyle bir öğle ziyaf~ti verilmi§tir .. Bu 
le intihap edileceğini tahmin etmekte- B. Badur von Schiracb, dün öğleden zıyafetten sonra B. Hitler, Hofburg im
dlrler. sonra Berline hareket etmiştir. paratorluk sarayını ziyaret etmiştir. Bu 

ParlAmento programının pek yüklü Berlin 12 (A.A) _ Dahili e nazın B. sarayda kendisinin ileride Viyanaya gel-
old.,,.., zaruıedllmektedlr Bazı kimse- Fr'ck B' d şted d t Ytmlştir' diği zaman ikamet etmesi için tadilat ya-""u . ı , u ape en av e e . p~aktadır. 

·Japonlar imtiyazlı mınta
kaları abloka ediyorlar 

B. Hitler, akşam Burg - Theatre git
miştir. 

Bakını:z, iki defa ıehirde bir 
huz;ur"1:zluk mev:zuu olan 
kahvehanelerdeki radyo ve 
gramofonlardan bahıeyle • 
miftik. Belediye reiaimi:z der
hal bu neıriyata alaka göster
mif, kahvelerin dıpna çıka -
cak ,ekilde radyo ve grama -
fon çalınmıuını menetmiıtir. • 
Halk hu:zura kaVUfmuf, kala
ıını1 dinlendirmek fırsatını el
lerine geçirenlerde de beledi
Jl<d)le karfı minnettarlık duy. 
guları uyanmı,tır. Bundan 
daha tabii ne olabilir. 

Bi:zce her meıele ü:zerinde • 
Meşhur tren kulaklarımı:zı halka çevirmek 

'erelimüi eksiltme:z, kuvve • 
suikastçısı timi:zi artırır. 

Belediye reiıimi:ze bi:z de 
Londra, 12 (A.A) - Japonların Ti- türlü tehdidin önüne geçmeğe kafi oldu- ı:;.. te,ekkür ederi:z. 

Şim d ." kazalarının ........................................ ı. 
ençlndeki imtiyazlı İngiliz mıntakasını ğuna işaret etmektedirler. en ııı:er -------------
tecrit etmek ve orada hayatı tahammül Roma, 17 (Ö.R) - Japonlar Tiyençin önüne geçecek bir 
edilmez bir hale getirmek teşebbüsünde İngiliz ve Fransız imtiyazlı mıntakaları USUi keşfetmiş .. 
olduklanna dair olan haberler, Londra- etrafında bir abloka hattı tesis etmişler - - , -
da hükümet mahafilinde ciddi endi§eler ve imtiyazlı mıntakalııra girip çıkanlan Budapeşte, 12 (A.A) - Alınanyada 
tevlit etmiş değildir. kontrol etmek üzere yem noktada ka- kfiln Gutebors, A vusturyada kfiln Saint 

Hükümete yakın olan mahafil, J a- rakollar kurmuşlardır. Pelden ve Budapeşte - Viyana hattı 
ponlann Şanghayda evvelce yapmış ol- üzerinde bulunan Biatorbagidn yapılan 
dukları bu kabil teşebbüslerin tamamiy- Londra, 17 (Ö.R) - Milli Çin bükü- ve 1931 senesinde 33 kişinin ölilmüne 
le akamete uğramış olduğunu hatırlat- metinin eski maliye nazırı ve mareşal sebebiyet vermiş olan şimendifer sui
maktadırlar. Çan _ Kay _ Şekin bir diğer mümessili kastlerinin limili olup müebbet hapse 

Bundan başka bu ınahafil, İngiltere- Londraya gelmişlerdir. Japonlara mu- ınahkı1m Sylvestre Matuska, şimendifer 
nin Japonyaya karşı girişeceği harekli.t kavemeti takviye. edecek bir istikraz ak- kazalarının önüne geçecek bir ihtiram 
için elinde bulunan vesaitin mezkilr im- di maksadını tak.ip ediyorlar. Londradan ihtira beraetleri ofisine tescili hususunu 
tiyazlı mıntakaya teveccüh edecek her Moskovaya hareket edeceklerdir. elde etmiştir. 

iki tayyaremiz 
Beyrutta .• 

Türkkuşu Sabiha 
Gökcenin nezareti • 

altında dün Ankara-
da uçuşlar yaptı 

---1.·---
Ankara, 12 (Hususi) - Beyrutta ya

pılan tayyare istasyonunun küşadında 

J 1 h• ı k UŞAKTA bulunmak üzere hava müsteşarı ile a po n arı ze ır eme Faydalı yatmurlar Devlet hava yolları umum müdüril bay 
~ Ferruh, bazı yüksek rütbeli subaylar iki • t e 1 k 1 d •? Uşak, 12 (A.A) - Bir parça geç tayyare ile Beyruta gittiler. 

ıs ıy en er lem er ı kalmakla beraber memleketimizin her İstanbul, 12 (Hususi) _Şehrimizde 
• yerine çiftçinin istediği yağmurlar yağ- bulunan Türkkuşu filosu yarın saat 4 te 

Tokyo 12 ( ö.R) - Domey ajansının Nankinden aldığı bir telgrafa maktadır. Memleketin bazı yerlerinde Edirneye uçacaktır. 
·· N k' h k bb'' ·· yağmurların husule getirdiği sellerden Ankara, 12 (Hususi) _ Bugün Türk-

gore an ın Ü ümeti erkanından bazıları bir zehirleme teşe usune 
maruz kalınışlardır. Japon hariciye nazır vekili şerefine verilen bir zi· hasar olmuş ise de şayanı ehemmiyet kuşu kampında uçuşlar yapılmıştır. Ka-
yafet esnasında zehirin şaraba karıştırildığı zannediliyor. Bütün hazır değildir. dın tayyarecimiz Bn. Sabiha Gökçen 
b 1 k' 1 k d d · it uçuşları idare etmiştir. Uçuşlar çok aıa-

u unan ımse er az çok hastalanmışlardır. Fakat va tin ete a".ı ~ ı- 3200 İspanyol askeri kal im 
na alındıkları cihetle hiç biri vefat etmemiştir. Şüpheli bazı Çınlıler Papanın huzurunda.. ı 0 uştur. Misafirlerimiz gençleri-
tevkif edilmi•lerdir. __ .... __ mizin uçuşlarını hayranlıkla takip et-

' J T' mişlerdir. 
Londra 12 (Ö.R) - Japonlar Tiyen-Çin lngiliz Fransız imtiyaz 1 Roma, 12 (Ö.R) _ Papa Romadaki --· 

mıntakalarının milli Çinlilere sığınak olduğunu iddia ederek bu . k geçıt resmine iştirak için Romaya gelmiş Clipper tayyaresi 
onsesyonların ablokasını ilan etmişlerdir. olan mavi ok taburlarına mensup 3200 

,. ______ , İspanyol muharibini kabul etmiş ve şc- ~-~bonda denize indi 
BUGÖNDEN İTİBAREN ref meydanında ölenleri takdis ettikten . ız n, 12 (A.A) - Clipper tayyare-

K l 
• sonra dul zevceleri ve yetimleri hakkın- sı'. b_urada dün saat 20.30 da denize in-ü t Ü rp ark sın em a S ında da teselli so_·z-le-ri_sar--<f>-etm_i_şt_ir_. :~t~ ~~yare, Açores adalarından gel-

Biri heyecanlı bir mevzu, diğeri de neşeli ve zevkli bir operet S O V Y E T Cincinnati, - Ohio - 12. (A.A) - Ev-
İKİ B'ÜYÖK FİLİM Tayyarecilerini taltii ~e~i gec~ Ohio, fndiana, Viruconsin, ıı: 

1 -- S A R A T O G A 
_ .,...__ lıno'.s.' Michig!.11 ve Kentucky eyaletlerı 

:Moskova, 12 (A.A) _ Yüksek Sovyet d~ıl_ınd~. şiddetli bir fırtına olmuş, beş 
Moskova ile şimali Amerika arasında kişı olmuştür. 50 kadar yaralı vardır. 

Hasar t .. bini d l talın · yapnuş oldukları kahramanane uçuşla- . . n ' yuz erce o ar . un 

d d l . . edılınektedir 
JEAN HARLOV - CLARK GABLE - LİONEL BARİMORE 

Türkiye ve Romanya 
B. Gafenkonun Ankara ziyareti müna
sebetile lngiliz gazetelerinin neşriyatı 

Londra 1 2 ( ö .R) - lngiliz gazeteleri B. Cafenkonun Ankara zi
yaretine büyük bir ehemmiyet vermektedir. Rumen hariciye nazırının 
nutkundan bilhassa şu cümleler kaydediliyor : 

« Balkan antantı kimseye karşı olmayıp hiç bir Balkan milletine 
kapalı değildir. Türkiye ve Romanya ayni vazifeyi ha iz i'.~ i rr. mle
kettir. Romanyanın vazifesi T unada serbest seyrüsefer temin etmek, 
Türkiyenin vazifesi de boğazları muhafaza etmektir. Bu vazifelerde 
muvaffakıyet iki memleketin istiklaI hükümraniyetlerini tam olarak 
korumaları ve diğer memleketlerle iyi münasebetler idame etmelerile 
mümkündür.> 

Son ifşaat hakkında 
lngiliz hariciye müsteşarının 

dikkate şayan sözleri 
Londra 12 (ö.R) - Avam kamarasında hariciye müsteşarı B. 

Butlerden Almanya ve ltalyanın General F rankoya yardımları hakkın
da ahiren BB. Hitler ve Mussolini tarafından ifşa edilen malumattan 
vaktile ispanya ademi müdahale komitesinin haberdar olup olmadığı 
aorulınuştur. B. Butler §U cevabı vermiştir: 

«- Dahili harbin başından beri ispanyada mühim bir ecnebi ko
mitesindeki Alınan ve ltalyan mümessilleri şimdi ifşa edilen malumatı 
bu komiteye hiç bir zaman vermemişlerdir. > 

Filistin Meselesi 
lngiliz tekliflerini Malkolm Mak
donald Cenevreye götürüyor 

Londra 12 (ö.R) - Müstemlekeler nazın B. Malkolm Makdonald 
bugün Başvekil tarafından kabul edilıniştir. B. Makdonald Filistin 
hakkındaki lngiliz tekliflerini milletler cemiyeti mandalar komitesine 
arzetmek üzere hava yolile Cenevreye gidecektir. Bu tekliflerin metni 
Avam ve Lordlar kamaraları tarafından kabul edilıniş bulunmaktadır. 

Umumi Harp olursa 
Danimarka bitaraf kalıp tavassut 

merkezi olmak istemektedir 
Londra 12 (Ö.R} - Danimarka hariciye nazırı B. Maç «Taymis> 

gazetesine şu beyanatta bulunmuştur: 
c Büyük bir harp çıkacak olursa Danimarkanın bütün gayreti ihti

laf haricinde kalınağa masruf olacaktır. Danimarka, ihtiyaç halinde bir 
tava .. ut merkezi olabilecek olan, milletler cemiyetinde aza kalmak 
auretile faydalı beynelmilel bir vazife görmek arzusundadır. Şimal 
devletleri ve diğer bazı küçük devletler büyük harpten uzak kalmak 
auretile beynelmilel menafie daha iyi hizmet edeceklerine ve icabında 
milletler arasında tekrar köprü kurmağa vasıta olabileceklerine kani
dirler.» 

Cenevre Beynelmilel İş 
teşkilatı 25 inci içtimaı 

Cenevre 12 (A.A) - Beynelmilel iş teşkilatının burada yaptığı 25 
inci umumi toplantısına 46 devlet murahhasları İştirak etmektedir. Bu 
46 devlet, 81 hükümet murahhası, 33 İş veren ve 33 işçi murahhası 
tarafından temsil edilmektedir. Murahhas ve teknik müşavir olarak 
konferansa ceman 345 kişi iştirak etmektedir. Riyasete ittifakla sabık 
lsviçre Reisicümhuru B. Edmon Sultes intihap edilmiştir. 

Ruznamede başlıca meseleler meyanında teknik ve mesleki tedrisat 
ve çıraklık, yol nakliyatında ve kömür madenlerinde iş müddetinin 
tanzimi gibi meseleler vardır. 
Dünyanın her tarafında büyük münakaşalara yol açmış olan 40 sa

atlik hafta meselesi de konferans ruznamesine dahil bulunmakta ise 
de bundan şimdiki siyasi ve iktısadi şerait altında kabili tahakkuk ol
madığı anlaşıldığından müzakerenin tehir edileceği anlaşılmaktadır. 
Beynelmilel iş bürosu raporunda da bu yolda bir teklif vardır. 

Konferansda bundan maada her yıl olduğu gibi iş bürosu direktö· 
rünün dünya iktısadi ve içtimai vaziyeti hakkındaki raporu müzakere 
edilecektir. Bu rapor münasebetile her devlet murahhasının söz alarak 
umumi meseleler hakkında beyanatta bulunması muhtemeldir. Bey
nelmilel vaziyet dolayısile İş bürosunun faaliyeti sekteye uğramamış
tır. Amerika, Brezilya gibi cemiyet harici kalan devletler burada 5za 
olduğu gibi cemiyetten çıkan bazı cenubi Amerika hükümetleri ve 
Macaristan da büroda aza olarak kalmışlardır. 

Amerikadaki altın stoku yedi 
milyar dolara baliğ oldu 

Vaşington 12 (ö.R) - Amerikadaki altın stoku, bir rekor te•kil 
eden 7 milyar dolara baliğ olmuştur. Bütün dünyada mevcut altının 
yüzde 60 ı şimdi Amerikada toplanmıştır. Avrupa vaziyetinin karar
sızlığı ve Çekoslovakyanın Almanya tarafından istilası Amerikada 
bu muazzam altın stokunun teessüsüne saik olmuştur. Amerikaya 
altın akını şimdi yavaşlamış olmakla beraber haftada vasati 25 mil
yon dolar nisbetinde devam etmektedir. 

Askerlik daveti Enfes bir aşk ve heyecan şaheseri 

2 ŞEN DUL 
rın an o ayı Kokk.inak Gordıenkoya · 
Lenin nişanını ve kahramanlık madal
yasını ve ayrıca yirmişer bin ruble 

-*- . Havacılık matbuatı lzmir askerlik şube~inden : 
kongresi lzmir ıubesinde mukayyet yerli ve yabancılardan hizmeti maksure 

LAVEUVE JOYEEUSE Roma, 12 (Ö.R) - Beynelmilel hava- §eraitini haiz 1334 doğumlu ve bunlarla muameleye tabi eski doğuın-
JEANETI'E MAC DONALD - MAURİCE CHEVALIER Yunan denizcileri cılık matbuat kongresi mümessilleri şc- lulardan her ne suretle olursa timdiye kadar sevkedilmemit bulunan 

vermiştir. --
Franz Leharın bestelediği bu şahane operette şahane bir miizik Köstenceye gittiler refine avcı, bombardıman ve muharebe askeri orta ehliyetnameyi haiz kısa hizmetlilerin ı Temmuz 939 tari-

güzel şarkılar bulacak kahkahalar ile giilecek. iniz.. --.lf--- tayyareleri tarafından tulimlcr yapılmış hinde hazırlık kıtasınd bulunac~k veçhile sevkleri mukarrer bulundu-
SEANSLAR : Her giin : ŞEN DUL 3.30 - 7.15 SARATOGA 5.30 - 9 DA İstanbul, 12 (Hususi) - Limanımızda ve Diiçe yanına bazı ecnebi gazetecileri ğundan bu gibilerin 25 Haziran 939 tarihine kadar tubeye müracaat-

• 

Cumartesi ve Pazar günleri 1.30 da SARATOGA İLE BAŞLAR bulunan Yunan mektep gemisi Aris bu alarak hava meydanı ilstünde uçu lar lan ehemmi etle ilan olunur. 

---~~~.....;._------~ ...... ~--- ·~,r_ -v-aonnstır-· ----~=====~~~~ 



t 

u 

Piyongo Fener lngilizlere 
2-0 mağlôp oldu 

26178 No 
45000 lira kazanı 

- BAŞTARAFI 1 lNct s.AHlFEDE -
100 LİRA KAZANANLAR 

14158 35961 14998 54 8738 2792 
24699 10753 18251 20378 8088 5292 
27447 24474 20458 36775 9646 21004 Maç çok heyecanlı oldu 

lngilizler gibi Fenerliler de futbolun 
hakiki güzelliğini gösterdiler · 

l.taııbul - Fenerbahçe kulUbil otuz İngiliz akını daha .. Oyuncularm yığıldı
birincl yıldönilmUnll bu pazar gilnil Fe- ğı taraftan birden bire topu mukabil ta
ner stadında ve çok parlak bir şekilde rafa geçiren İngilizler sol için mükem
kutiadı.. • mel vilcut hareketleriyle gol vaziyetine 

Fenerliler bu mesut günlerini tcsit et- girdiler. Köşeye atılan enfes bir sut ve 
:rnek ve seyircilerine zevkli bir maç sey- Cihadın havada uçuşu.. Kıymetli kaleci
rettlrebilmek için bilyük fedakirhklar miz bu mükemmel ~utu halkın büyük 
yaparak İngiliz amatör takımlarından alkışları arasında kurtanyor. 
MİDDLESEX'i getirmtşlerdi. 40 ıncı dakikada Esadın yerine Ange-

Fener idarecileri maç günü stadyum lidis girdi. Ortada oynanan güzel futbo
kapısında izdihama mahal vermemek lün bitmesini isterken hakemin düdüğü 
fçln gişelerde bilet sattırmamış ve buna birinci devrenin O - O beraberlikle niha
rağmen maçın yapılacağı günden bir kaç yetlendi~nl bildirdi. 
gün evvel bütün biletler satılmıştı. Maç İKİNCi DEVRE . 
günü elden bir liralık biletlerin üç lira- FencrliJer sağ içe Boncuk Ömeri ala-
)a satıldığı da görillınilştür. rak çıktılar .. İngilizlerin akını ile başlı-

Stadyum, daha sabahın erken vaktin- yan oyun birinci devredeki h17Jyle de-
den dolmağa bqlamıştı. vama başladı. Bir korner ka7.aruın Fener 

Seyirciler arasında Reisicümhur İs- istifade edemedi. Derhal hücuma geçen 
met İnönüniln çocukları da bulunmakta İngilliler ve ayni dakikada ilk göllerini 
idi.. kazandılar. Oyunun nhımı olan sağ 

MiDDLESEX - FENER MAÇI haftan sağ açığa geçen top ondan santer 
Bandonun çaldığı güzel havalar ara- forun ayab'Ina uzandı. Köşeden plfu>e 

sında evvel! hakemler muntazam bir bir şut Fener ağlarında .. 
kıyafetle sahaya çıktılar. Halkın büyük 15 inci dakikada Ömer çıkarak Basri 
tezahüratı arasında göğsü armalı düz girdi. Fikretin nefis bir şutu avut oldu. 

beyaz formalariyle İngiliz takımı görün- Arkasından Fikretin yaptığı çok tehli
Ö.il.. Başlarında elinde takımın maskotu kc.ll bir hücumu İngiliz kalecisi secde 
olan beyaz koyunu ile ikinci reis ve bü- eder gibi yere kapanarak kurtardı. İn
yil.k bir çelenk tutan takım kaptanı ka- gi.lizlerin soldan yap~ ~kında orı:ı
leci Erle olduğu halde tribünlerin önün- laruın topa yıldırnn gıbı yetışen sağ ıç 
de sıralanan halkı selfunladılar. Takım Fener ağlanna balık gibi takıldı. Cihat 
kaptanı çelengi Atatürk büstüne koydu. daha evvel davranarak bir yumrukla to
~asmdan sürekli alkışlar arasında pu uzaklaştırmıştı. 22 inci dakikada sa

Fenerbahçeliler de sahaya çıkarak ha- katlanan Reşada iki İngiliz oyuncusu
kemlerle beraber ayni usulde halkı se- nun koşup masaj ve tedavi yapmaları 
Ulınladılar. Resimler çekilip, bayrak çok güzel bir hareketti. 
venne merasimi yapıldıktan sonra ta- Fenerliler güzel akınlar yapıyorlarsa 
kun1ar dizildl. Evvelki gün ölen Güneşli da İngiliz müdafaası hepsini kafa ile, te
lutbolcu (ESki İzmirsporlu) Reşat Ay- miz vuruşlarla mütemadiyen kesiyor .. 
Clinç için bir dakika süktlt edildikten Hele sol bekleri antreman yapar gibi 
sonra maça başlandı.. rahat oyn.ıyor ki... Otuzuncu dakikada 

OYUN seri bir ~ırz akınında ileri fırlıyan 
sol iç Cihadın yatmasına rağmen topu 
ikinci defa Fener ağlıırına taktı. 

Futbol meraklıları bu maçta cidden 
zevkli bir mnç seyrettiler ve İngiliz ama
törlerinin bile oynadıldan ustaca ve Fenerliler biraz yonılıruısma rağmen 
sportmence futbole hayran oldular. hızlarından hiç bir şey kaybetmemiş 
:Amatör İngiliz takımı w denilen sistemi olan İngilizlerin akınlan ve oynanan 
hakkiyle tatbik ettikleri bertaraf, ba~ zevkli Iutbol dakikalar ilerledikçe arta
tan sona kadar ayni enerji, ayni güzel rak nihayet muayyen vaktini doldurdu. 
jestlerle futbolda üstat olduklarını ta- İngilizler mnçı 2 - O galip bitirdiler. 

mamiyle gösterdiler. Fenerbahçeliler de NASIL OYNADILAR? 
kıymetli rakiplerinden hiç te aşağı ol- İngiliz takımının bütün on biri haki-
nuyan mükemmel bir oyun çıkardılar ve knten mükemmel futbol oynadılar. Vu
üstat İngiliz müdafaasını çok terlettiler. ruş, kafn, deplasman, pas verme, hillasa 
Takımın oyunu ve bazı oyunculan se- futbolün bütün inceliğini ortaya döktü
yircl İngilizin bile takdirini kazandı. ler. Hepsinin üstünde sempatik ve sport
Hülasa dilnkU maç futbolseverlere cid- mence hareketleriyle her kesin takdirini 
den bir ziyafet oldu.. kazandılar. Rak.ı'bine, hakeme, seYircile-
BİRİNCİ DEVRE re karşı hürmetten başka en ufak bir 
Fenerin akını ile maça başlandı. İngi- hareketlerini görmek imklins.ızdı.. Ta

lizler topu taca attılar. Üçüncü bir bek kımda kaptanları olan kaleci Ericilen 
gibi oynıyan snnter haf topu kaptı, sağ başka konuşan yoktu. Bütün oyunda iki 
içe verdi. Sarışın sol içi Rebii favülle veya üçten fazla favul yapmadılar. Bü
durdurdu. Verilen frikiği sağ haf elli tün oyuncular vazifelerini yaptılar, fa. 
metreden şimşek gibi bir şutle Fener kat sağ haf, sol iç oyllnun harikulnde 

knlesine gönderdiyse de Cihat tuttu. İlk aslarıydı .. 
dakikaların yabancılığını gideren İngi- Fenerliler kıymetli rakiplerine denk 
lizler uzun paslı ve fevkalade seri akın- güzel bir maç yaptılar ve Türk futbolü 
Iarla kaleye inmeğe başladılar. Fenerli- için her halde çok iyi bir tesir bırakb
ler ayni enerji ,ile mukabele ettiklerin· lar. Kaleci Cihat, müdafiler ve bilhas
den oyun zevkli oluyor. sa L~bip, Esat, Fikret, Naci ve Melih 

İngiliz sol açığının ayağının tersiyle fcvkalude oynamışlardır. Diğerleri elle
verdiği mahirane pası her yere yetişen rinden geleni yaptılar. Yalnız Rebii bu 
sol iç durdurnıadan Fener kalesine attı. seri oyunda fazla ağır kaldı. 
Fakat top avut oldu. HAKEM 

İngilizler sahaya yerleştiler. Futbolü Bu mühim maçı idare eden Kemal Ha-
şür gibi oynıyorlar. Paslar dalına ileri, l~ oyun k::ıidelerini hakkiyle tatbik et
yer değiştirmeler ve adam tutmalan ti .. Fazla koşmamasına rağmen idaresi 
fcvkalMe .. Santcr ha.fları üçüncü bir ç?k güzeldi.. . . 
bek gibi oynadığı için takımın en iyi INGİ_Ltz KAFİLE REİSi NE DiYOR? 
oyuncusu olan sağ haf makine gibi sa- Kafıle reisi Mister Alavay maç hak-

kındaki düşüncel · · ·· l b'ld. · hanın her tarafında çalışıyor.. Oyunu . ennı şoy e ı ırmış-

sanki o idare ediyor. Hücum hakimiyeti tır : 
İngilizlerde .. Fakat bugün Cihat harika.. _s .-:- ~eld. ~v~n sıcak oluşu en 
Pek mükemmel bir kaç kurtarış yaptı.. buyuk şıkayetimizdir. Takımınız iyi ve 
Lebip te çok güzcl oyruyor. Fcnerbahçe güzel oynadı. Aralarında cidden muvaf
ha\·adan oynamasa daha iyi netice ala- fak olan oyuncular var .. Kalecinizi teb

cak! Fener forvedi Naci ile işliyor. Me- rik ederim. 
lih mükemmel bir fırsatı avuta attı. Takımın topla çok oynaması tabii 
Fıkrelin soldan yaptığı harikulade bir aleyhine olmaktndır. Biz burada ümit 
akın İngilitleri nllak bullak etti. Fakat ettiğimiz futbolü gördüğ~üze :n:m~~
Fikrete pek az pas geliyor. Oyunun yir- nuz. Hakemin, tarzı idarcsı d~. ıyı.. ıdı .. 
minci dakikasında Melih maçın .en mü- Oyuncularımızın hepsi de bugunku ma
kemmcl fırsntını yakaladı. Önü tama- çın güzel ve temiz oynanmış olmasından 
miyle boş o1duğu halde gevşek bir vu- dolayı memnundurlar.• 

ruşln topu dışarı gönderdi. Fenerbahçc 
ayni güzellikte hücumlarla İngilitlere PARİS • Bf.iKREŞ 
mukabele ediyor. Sahada uzun zaman- .HAVA SEFERLERİ 
dır hasret kaldığımız seri ve zevkli bir Bükreş, 12 (A.A) - Air France kum
çckişme görüyoruz. Bir çarpışmada ha- pan} asının ilk {ayyaresi bu sabah saat 
fifçe sakatlanan Fikretin yerine Basri 8.45 te Yeni Arad - Budapcşte - Münib 
girdiyse de iki dakika sonra Fikret tek- Strasburg güzergahı üzerinde Parise ha
rar yerine geçti.. reket etmislir. Tnyynre saat 16.15 tc Pa-

3643 33667 32633 4758 5171 34214 
36187 7755 4122 6826 19559 36458 
34865 7644 12773 2705 23455 15075 
25627 25445 34595 6959 4106 325 
23178 35428 23638 3813 2694 19648 

50 LİRA KAZANANLAR 
4099 38227 1392 27404 20426 23326 

12922 11905 34046 19531 
20000 J.İRAJJK BÖYÜK MOKAF AT 
25126 24799 30546 21318 31593 37981 
1551 5056 11508 20652 32052 34273 

635 23401 39517 28160 28009 28632 
27947 10668 17519 2805 37855 28778 
11567 31337 1174 22427 7125 1168 
10428 21620 16636 30745 28917 24488 
25498 29370 35608 27011 
10000 Liralık milktıfat 36360 numaraya 

isabet etmiştir. 
Dünkü keşidede kazananlar 

15,000 
Lira kazanan numara 

17836 
Bu numaranın ıon iki rakamı ile niha

yet bulan biletler 2 O lira yani 1 O/ 1 he
aabile 2 Üra amorti kazanmıılardır. 

3,000 
Lira kazananlar 
14841 508 

1000 
Lira kazananlar 

38149 '2256 23994 
500 Lira kazananlar 

11838 23089 112 851 2543 
18630 4897 7576 33976 32013 
6489 37095 4531 35279 32199 

36075 19t56 
200 Lira kazananlar 

37364 13439 8994 2352 26287 
5373 23459 21276 4888 18821 

35850 28427 1521 5317 32899 
6842 38038 3940 28086 27592 

17729 15276 34820 4766 9265 
30837 18525 30558 20514 

100 Lira kazananlar 
283 36951 32978 23435 35323 

1841 24848 10526 13639 25857 
14934 35909 24788 14197 17689 
6406 24025 5449 12246 25325 

35007 11495 17598 29842 39341 
1354 12941 29547 14527 13960 
9532 9367 23408 20225 17512 

33935 17542 36936 3661 27048 
11528 9687 10665 13732 28703 
33938 16290 34744 4008 30753 

1968. 
5 O Lira kazananlar 

12915 15631 8676 15764 5971 
14168 38233 3080 5929 24204 
36666 24824 11802 7419 34782 
25416 28461 18346 20582 29389 
38921 16005 4980 28838 32608 

104 32718 20418 13763 39586 
6416 8955 5738 22901 35780 

38998 4525 15132 30474 38588 
36299 4390 22918 14628 38169 
37053 34262 32158 20001 3530 
8296 4909 13754 22919 20954 
1131 32449 39972 624 6255 
368 38675 33958 16582 31036 

37113 9889 16696 31831 32513 
17736 28796 17756 25505 38693 
25355 2368 8019 23491 8155 
23789 21690 38012 16250 28896 
39723 21973 28290 12902 8624 
11525 28507 ~2772 14810 21980 
27890 7154 1634 12509 28082 

7410 14760 32543 34844 16912 
24644 3235 29449 22034 33572 
30301 1758 27825 24129 9199 
28884 14886 2877 6925 24255 
32312 3960 20338 968 20365 

7034 2191 12067 20564 19918 
5653 17262 21747 12688 16226 
6671 936 12186 12428 14536 
3935 27529 21581 10035 1866 

28250 23149 577 28380 8311 
17247 828 20799 6550 2462 
18141 33201 5505 38314 11225 
29599 13741 253 34605 20837 
35627 7531 32571 7587 38758 
2635 1 1050 11033 23044 2900 
32182 13427 25191 37890 34380 

26930 36231 25029 2'6106 39279 
37747 38291 29674 18118 33496 
9013. 

30 Lira kazananlar 
29503 12934 31931 10899 11517 
27426 6563 35819 1852 6419 
36529 18182 38710 28661 3761 
5725 33196 19092 36262 37512 

16155 39958 9716 19353 9721 
29227 15810 11608 14022 22328 

6940 38729 28988 30093 11567 
17704 3789 23628 27113 30722 
34320 516 955 10821 9839 
34779 837 2055 9110 29213 
18486 20064 24074 27855 32616 
25848 18363 23752 36918 4400 
35602 29831 31654 991 
29394 18854 3983 35226 1460 
15456 24161 5556 13954 28070 

s;---..... -___ .,_,.... ---·------.. 
~~i.flt )ğ.&i.b!!l!!ı~t!'J 

PiıeJıôr Küçiilı İsmail efendinin hatıratı.. 
ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktq 

-25-
(İkisini de yeni dünyaya sokar ve 

kendi bir köşeye çekilir.) 
(Pişekar bir kenara çekiür durur. 

it! ~!K'l'l) A. UN·• 

Böbrek üstündeki 
gudde 
-tr-

YAZAN: Dr. G. A. 

Koyun böbreği yemeği sevip de, oııu 
daha pi§meden yahut kızartılmadan ıı&r" 
meğe de merak ederseniz. onun üzerind• 
de görebilirsiniz: iki böbreğin üzerine 
yapışmış gibi, sarımbrak renkte ve yuınu• 
tak iki gudde. insan böbreklerindek.ilerİP 

Zurna, kısa bir hava çalar. Meydana ar

kasından samur kürkü ile mahalle ih· 
tiyarlarından Memiş efendi geür. Pişe
k~r onu karşılar.) 

P. - Maşaallah Memiş efendi.. ŞU -

Çarşıdan. humma.z diye aldığım nar
denk idi 

Soyun gidi, soyun .. Seni gidi, gidi g{di .. 
H. - (Bu beyit ile küçlik lımailin ne 

demek istediğini anlıyarak kızar) hay· 
di oradan... der. Benim karımdan şüp
hem yok.. Dfilemin sözüne uyup ta ka- üzerinde bulunanların her biri ancak on. 
rımı kötüliyemem... nihayet on bet gram ağırlığında, öyle 

kür görüştüğümüze .• 
M - Evet ~ göriiştüğümüze Is

mail efendi.. Ne yapalım .•• Dilnya gai
lesi aile kaygısı ile birleşti mi insanı iş
te böyle vefasız ediyor. Ismail efendi, 
ben buraya mühim bir i§ için geldim .. 

(Pişeldr bir kenara çekilir. Hamdi olduğu halde, mikroskop altında muaye
yalnız bir müddet düşünceli düşünceli ne edilince her birinin ayro ayn biri ortll" 
dolaşır.) da ve öteki onun etralında, iki kmmd .. 

H. - Karımdan şüphem yok ama.. birlC§tiği anlqilır. 
Gel gelelim bu dedikodu benim midemi Yükte o kadar hafif olan bu guddend
biraz bulandırır gibi de oldu ..• Ateş ol- zin kıymeti pek büyüktür. iki kmnındd 
mıyan yerde duman olmaz derler.. Şu ayn ayn çıkan hormonlar vUcudumu.zda 
işi mahalleliden bir tahkik edeyim ba - türlü türlü ioler görllrler. Ortadaki bldl" 
kayım.. dan çıkan hormonun adını duymuf ol, 

P. - Hayrola Memiş efendi.. 
M - Bizim mahallede bir eve bir 

adam taşınmış .. Eyüplü Hamdi diyorlar
mış ..• 

P. - Evet. Biz.im baba dostlarından.. 
Çok eyi bir adam .. 

M. - Hamdi efendinin eyilik veya 
kötülüğünü pek bilmem ama.. Ailesi 

(Zurna tiryakinin havasını çalar. Tir- sanız gerektir. Adrenalin denilen ha hor' 
yaki gelir .. Afyon yutmaktan suratı sa- mon damarlanmızdaki tansiyon tı.izamJıd 
Tarmış. Göz kapaklan ağırlaşmıştır. Bu hakim olduğundan çok defa lllç olarak 
beyit o zamanın afyon iptil!smı karika- kullanılır. 

tlirize eden bir beyittir.) Fakat etraftaki kısımdan çıkan hor• 

hakkında fena söyliyorlar .. T. - Merhaba evlM.. mon ondan da ehemmiyetlidir. Vücd' 

P. - (Ciddi) ne gibi? 
M. - Ne gibi olacak .. Düzgünler.! sü

rüp sokaklarda türlil rezaletler yapı -
yormuş .. Bizim mahallede ev tuttuğunu 
haber alan mahalleli geldiler bana haber 
verdiler. Ben de sana dostluk namına 
malumat veriyorum. Ayağını denk al 
Ismail efendi.. O Hamdi efendi ile pek 
öyle sıkı fıkı ahbap olursan sonra senin 
de aleyhinde sözler olur. Söylemesi ben

H. - Eksik olmayınız efendim.. Siz dwnuzun beslenmesine hakimdir. Bu bot' 
beni tanır mısınız, bizim bacıyı da ta- mon tam kıvamında işlemeyince vücuduo 
nırsınız. • Ismall efendi onun için fena metabolizması bozulur. Onun pek ebeıo· 
diyor .• Siz ne dersiniz? miyetli bir i§i de erkeklik karakterlerini 

T. - Evet. Ben de fena derim.. kurmaya yaramasıdır. Kadınlığın karak• 
H. - (Kendi kendine) gördün mil ba- terlerini yapan tiroit guddmi. erkekliğin 

şuna gelenler.!.. (Tiryakiye): karakterlerini veren bu guddenin hor• 
- Kuzum efendim, siz kimden işit- monudur. Zaten kimya bakımından da 

tiniz? bu hormon erkeklik hormonuna pek ya• 
T. - Hiç kimseden işitmedim, reyül- kındır. Onun için bu hormon erkeklerde 

ayn gördüm.. fazla işleyince erkeklik fazla olur, kadın• den alt tarafını sen bilirsin.. 
P. - Eyvallah .. Allah razı ohun.. 
(Meıniş efendi gider. Pişelli bir müd.. 

det kendi kendine düşündlikten sonra 
yeni dünyanın kapısını taktakı ile çala

H. - Ne ettiniz .. Ne ettiniz? larda faila ifleyince de kadın erkekle-
T. - Yani göztimle gördüm. 

H. - Aman ayağını öpeyim babacı- tir.Bu guddenin ortadaki ve kenardaki 
ğun. L __ t rd .,_,..,.. 

rak .seslenir.) 
T. _Bak anlata da dinle .. Geçen JU:Junıa an çıkan honnonlann ekaüuiS' 

gUn kemafissabık i'ı:eınden bilhuruç ve fazlalığı insanda türlü türlü hastalık
yoluma devama başladım. lara sebep olurlar. Bu hastalıkları teşhiS 

H. _ Pek anlamadım ama.. Evet, son- etmek, tabii hekim i~dir. 

P. - Hamdi efendl ... Buraya gel.
H. - Geldim ..• Ne olacak? 
P. - Şimdiden sonra benimle selAmı 

~abahı kes, artık seninle konuşamıyaca- ra? 
T. - Bu esnada tariki Amın canibi ğım .. 

H. Kim. d b yemininde vaki virane güzergahını ol-- ın umurun a .•• ama se e-
hi? du. Bir takını çocuklar bir battı müsta-

P. - Sebebi mi? kim çizmişler ceviz oynıyorlardı .. Ç-0-
H. - Evet... cukların biri ne kadar çocuk varsa hcp-
P. - Birader, bahçedeld meyvayı il- sini üttü .. Bunun üzerine bir münazaa 

Ier kopanyormu;ı... vukua gelerek münazaa mUnakaşaya, 
H. - Blzim bahçedcı meyva ne gezer,. münakaşa mildarebeye tehavvül etti. 

Bir incir vardı, 0 da kurudu gitti... Kiminin bqı yarıldı, kiminin kolu kı-
P. _ Canım nasıl anlatayım, yarlnl rıldL Ben bunu gözümle gördilnı .. 

v it - Tuv .• Allah milstahak:ını ver -agyar sarıyormuş ... 
H. - O da ne demek? sin... Ben de oir şey söyliyecek diye 
P. - (Eda ile okuyarak) iki saattir dinliyorum.. Baba .. benim sa-
Diln gece yBr hanesinde yastığım. ta§ na sorduğum bu değil •• 

tdi T. - Nedir sorduğun? Bir iskemle ver 

Parmağında hatemf, ikl dfrh'1m bır oturayım, ayakta duracak halim yok •• 
denk id! H. - (Iskemle verir) al, otur. Sen ta-

, _____________ bit beni tanırsın.. 

12954 35822 18859 22932 1621 T. -Hiç tanımaz olur muyum (uyu-
24784 9933 7275 4677 34740 mağa başlar) 
38467 4692 9608 1674 23677 H. - Eksik olma. Ismail efendi bizim 
12520 3951 .33664 39174 9464 karının akidesi bozulm~ diyor_ (Tir-
23131 2077 2964 .3211 O .32921 yaklnin uyuduğunu görerek) Hişt baba .. 
22280 30540 205.30 34223 21430 Baksana baba ..• 
.31307 17786 17020 20128 3039 T. - (Uyanarak) canım ne lstlyor-

23418 36663 7118 20343 778 sun? 
26744 16286 21242 3723 27787 H. - Yine mi baştan b~lıyacağız? 
28832 10676 14462 27128 38792 T. - Söyle .• dinliyell.ın ..• 
35 717 16721 32858 2351 O 23693 H. - Ismall efendi bizim bacı için dl-

16878 17219 6905 3640 8509 yorkl .•• 
14396 36710 15731 17849 28353 T. - Evet. •• Evet .. Evet .. (uyumağa 
23390 2 t 029 21944 22629 7944 başlar). 
15348 34382 38127 9557 36037 H. - SenJn karın bozulmuş diyor .. 
15573 23483 27085 21170 lS.358 Lfilcırdı mı dinliyeceksin, uyuyacak mı-

6712 37376 6460 29125 34771 sın? 
22029 T. - Canım meramım arilatsana. •• 

Ancak bazılarında clcsildik veya faz· 
lalık hastalık denilecek bir hal yapacak 
derecede olmaz da hastalıJcla sağlık ara
sında bir mizaç meydana çlkar. Ba~ka 
hormonlann verdikleri mizaçlar gibi. 

üstündeki buddeden gelen mizacı da bil
mek - onun sebep olduğu halleri me~ 
etmemek için - faydalı olur. 

Sinirli dediğimiz mizaç pek çok defa. 
bu guddenin kenar kısmından çıkan hor• 
monun azlığından gelir. Çocuk daha ao" 
neainin karnındayken, annesi bir grip 
hastalığına tutulur. Burulan k.endiainio 
böbrek üstündeki guddesi müteessi~ olur. 
henüz doi:rmamıı olan çocuğun guddesi 
de bozulur. Yahut çocuk doğduktan son• 
ra bir ate§li hastalığa tutulur, bu ha.
talık o gudde üzerine tesir eder, hormo" 

nu azalır .. Dejenere dediğimiz sinirli in
sanların da bir çoğu böyle böbrek üstün" 
deki guddelerindcn çıkan hormonlan aı: 
olanlardır. 

Kısa bir deniz yolundan geçerken ken• 
dilerini deniz tutanlann, sik sık bulantı 
çekenlerin, biribiri arkasından ishale vs 
inkıbaza tutulanların hali de çok defa 
bu hormonun azlığından gelir. 

Fak.at bu hormonun azalmasının en 
mühim alameti - hastalık dereceaiııe 

varmadan - dermıuısızlık, halsizliktir. 
Kendilerini daima yorgun hissedenler, 
çok uyumak ihtiyacı duyarlar, sabahleyin 
yataklarından güçlükle kalktıktan sonra 
da kendilerini gene yorgun duyarlar bu 
hormonları eksik olanlar. Hormonun ek
sikliği iıtahmzlık, aık sik bq dönmesi Vft' 

rir. Kimisini de bir deri ile kemikten iba" 20060 27604 28866 33830 H. _Daha nasıl anlatayım be .. Ismail 
21928 28.330 33059 22641 4678 retdenilecekderecedeeritir. 

efendi bizim kan için .•• 
1943 16326 24354 33604 11407 T. -A.nladım anladım.. Nöbetfeltm Hormonfazlalığındanilerigelenmiza9 

38886 13952 8683 119.34 24305 ile bademi bir gUzelce dövüp bal ve kay- haylice kanşıktır, çocuk daha annesiniıa 
3585 31928 13592 2162 2391 mak1a karıştırarak: akşam sabah ikişer karnındayken bu hormon fazla olursa. 

1 1O7 J 1 399 82 O 3 388 7 384 3 kaşık yersin.. Afyona ciJJ. verir. kız çocuk hünsa olur. Erkek çocuklarda 
24177 31723 22141 8640 32231 H. _Eksik olma hekimbaşı.. Ama sen böyle doğmadan önce lıormon fazlalıJı 

3683 6346 1 7116 20946 7692 söz dinleınlyorsun ki.., görülmemiıtir. BülUğ yaımda hormon 
5591 33788 14985 32167 14153 T. _ Nevm galebe ediyor, haha varı- fazlalllfırsa erkek çocuk pek erken fazla 

28125 39786 13167 5550 24771 yorum. erkek olur, kız çocuk da erkeğe benzer. 

38472 6919 36944 26072 1277 H. _Şu benim m~külüınü hallet te Daha sonra fazlalaıırsa kadının sakalı f//e 
2241 907 38153 4319 37142 ner"Ye varırsan var ... (Tiryaıı...i uyuma- bıyığı çıkmağa baılar. Erkekte ne olaca" 

t 1091 28904 33028 9937 19171 ğa başlar.) Haydi defol sen de .. Gözün ğına henüz misal görülememiıtir. Bercr 
28023 13477 38034 5939 23685 açılmıyor ki çenen açılsın .. (Üzerine yü- ket versin ki bu hormonun fazlalagtığı 
32614 6690 2634 7656 5294 rür. Tiryaki korkarak kaçar. Kavuklu pek az görülür §eydir. Çok görülen mizaç 
32405 13447 13384 2 3 J 77 30012 ortadaki snndalyayı esld yerine korken onun nzlığından ileri gelendir .. 
494 7 242 24 19028 168 323 73 zurna Kayserili havasını çalmağa baş - Guddenin orta kısmından çıkan hor• 

21068 33407 18339 t-5936 7707 lar). mon damarlardaki tansiyon nizamına. 
38620 33513 5376 11168. •• Bl'J'MEDI •• kandaki oeker nizamına bakim olduktan 

bqka erkeklerde heyecandan müteessir 
olan hormondur. Kadın heyecan duyun· 
ca tiroit guddesi müteessir olur, ağlar. 

Erkekte bu gudde müteessir olduğunda 
ağlıyamaz. hormonun çokluğu damarlar
daki tansiyonu arttırır. tıkanıklık verir 
onun için bu hormonun fazlalığından ge• 
len mizaçtaki insan çabuk müteessir olur. 
kendisine tıkanıklık gelir. Bu kadarla da 
kalmaz: Sık 11k baı dönmesi, kulak oğul· 
tusu, göğsü üzerinde ve kamında nğrılsr 
da plur. Bu hormonun azalmnsı her teY' 
den önce damarlardaki tansiyonu azalt
tığı için bunun tesiriyle devamlı halsizlik. 
uyuıukluk gelir. Fakat buna da hastalık 
denilemez. Gene hastalıklll sağlık 

Akdenizin • • • 
ıncısı 

Çeşme Plijlarında 
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939 tarihinden 
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ıı 

a 
r. 

• 

r-
a, 

n 
jr 

r. 

a 

r· 

ir 

e' 
r, 

a 

ı-
ar 
y• 

p 

ıı 

e 

a 

ıı 

• 

lJ Haziran Sah 19J9 
ı::t o lngiliz - Sovyet 

anlaşması 1 iBfWliM 
••••••• . ••••••••••••••••••••••••• EV 

Kadın 
• • : • • 

BİZANS SARAYININ İÇ YÜZÜ -·-Bu hafta içinde kat'i PEYGAMBERLER TARİHİNDEN 

. . 
• . 
• . . 
• . 

: . 
• . . 
• . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-237- şeklini alacak. Sir 

Vilyam Strank Mos
kovaya gitti 
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• ••••• 
Genç kızlar makiyaj 

yapmalı mi? 
Mavi gözlü mahut dilber lshakın zevcesi Rebeka . - 17-

0n yedı veya on ae.kiz yaşına ciren bir 
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -

Nihayet emeline nail olmuş, Bi%ansta 
ani cıkan •essiz ihtilal zafer balmu,tu • 

Londra 12 (AA) - Lord Halifaksm 
bugün öğleden sonra Lordlar kamaraenn
da aöyliyeceği nutka ve mezkUr kamara
da harici meacleler hakkında cereyan 
edecek olan müzakerelere büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. Bu nutuk, 
geçen perşembe günkü nutku itmam 

edecektir. 

Kasden yalan söylemekle Yakup ve 
iki kardeş arasına tefrika sokmaftu 

/ys 
genç kız, ablaunın bir parça ruj ve biraz 
pudra ile daha güzel göründüğünü farke
dince, eberiya aklından §U suali geçirir: 

- Acaba ben de makyaj yapsam mı) 
Ona derhal ıöyle bir sual oormalı: li-

Eftimyos bu çifte emri kopardıktan ca üç bq velr.il tayin olunmuttu. 
aonra imparatora iki saat sonra Samatya· Ve yine bir gece içinde bir impara tori

daki Manastırda bulunmasını. gelirken çenin ölümü ile kadından mahrum kalan 
yalnız gelmeıini tavsiyeden aonra impa- imparator üçüncü imparatoriçe ile üçün-
ratorun yanından çaktı. 00 kansına da kavupn.Uf oluyordu. 

Londra 12 (A.A) - Lord Halifaksın 

Ishakın çocuklar• Y akup ve İys bil -
yümüşler, birer delikanlı olmuşlardı. Is
lıak, oğlu Jyse dsmail> in kızını aldı. 
Yakup bekar kalmağı ş imdilik tercih 
ettiğini söyledi. 

sin nesli çoğaldı ve Rum iklimini sardı. zım: 
clsmail• peygamberliğini ifa sırasında - Bir bebeğe makyaj yapmak lı.imse-

vefat elti. Oğulları onu Hacerin mezarı- nin aklından geçiyor mu~ 
nın yanına defnettiler. Bir müddet son- Hayır, değil mi} O halde, o yaşl a .. la
ra da lshak vefat etti ve o da Ibrahlmlc ki bir ııenç kızın da batırma böyle bir 
Saranın medfenl yanında defnedildi. ıual getirmesi, bir bebeiie yapılacak mak
Hazreti Ibrahimin peygamberliği ile baş.. yaj kadar gayri mantıkidir. 

Eğer Recyo koca göbeğin meyhanesi- Ancak bütün mesele bu üçüncü karısı-
ne giderle.en yolda raat geldiği baı papa- nın kilisa tarafından takdis ve kabulü me
zm baygın ve yumruk yemi§ halinde üze .. selesi idi ki onu da E.himyoa vaad etmi, 
rini daha fazla aramış olsaydı imparato- ti ... 
run imzaladığı ıdam hükmünü ve bat Leon bu cenada ne Huistidiyi ve ne de 
papazın bllfVekillik emrini de bulurdu. Sebastiyanoyu düşüruniyordu bile... O, 

Eftimyoa biraz aonra kendine gelince onlann lıillında idam kararını iatemiye
doğru Vlabema sarayına gitti. Orada rek imzalarken kısa !IÜren bir vicdan aza
kendine tibi adamlara vaziyeti anlath. bı duymUJlu.. O kadar ... 

bugün öğleden aonra Lordlar kamara· 
snda söy)iyeceğ-i nutka intizaren Jngiliz 

gazeteleri, Lord Halifahın geçen per
•embe günkü nutku hakkında bilhaBSa 
(talyan matbuab tarafından yapılan ve 
lngiliz hükümetinin harici siyasetini de· 
ğjıtirmek ta.savvurunda bulunduğu tek
linde olan tefsirlerin lngilterenin yatı~r
mak lehindeki woullere ricat ettiğine ,,.. 
bit olmak arzusundan başka bir esas ol-Vlaherna sarayında fazla durmadan doğ- Eftimyo,., •rayın temizlenmesine ve 

ruca Sofi annenin yanına gitti. lıte Kar-ı orada kendi kuvvetlerinin lıBkim olması- madığuu yazmaktadırlar. 
Kaunas 12 (AA) - Litvanya baı

bonopıina onu burada Sofi anne ile ko- na intizarcn imparator Leonu mavi gözlü 
vekilinin mümesaili B. Bizau kas, Baltık 

nuŞurken görmüş ve duymuıtu. 1 dilberle Samatya manestınnın civannda-
devletleri kongresinde bu devletlerin 

Baı papazın Sofi anneye söyledikleri ki mahut komplo merkezine götürdü .•. 
d • "d" öl . . . .. · · de harp vukuu halinde tam bir bitaraflık ogru ı ı. en ımparatonçenın cenaze torcnının 

FilL'-•'- k 1 ul B" .. d b" .. al"'-'.__ ı----ldı muhafaza etmek arzusunda olduklarını ruuux.a omp oc ar ızana ıçm e ır gun sonraya t ..... IJUM il.9'"u · • • ... • 

k dil · ·•L· '-"----1 d k ti" b" V K d". b" 1 ---ya ..;1• ve 11ıildallenne kar11 yapılacak her ıe-en enne uuu IUlll8C er en uvve ı ır e en ısı ıran eVTe -..- e· 

t fta · · 1 b nl b" ·L 1 ··· .. ·· d" i · • ·<..-·-u malı- tebbüsün silah kuvveti ile tardedileceğini ara r temın etnııf er ve u an ır ın- mek, butun m Ye .,.ası nuıuzun . . 

tili.I İçin hazır bulundurmUf)ardı. vedebilecek olan mabut vcsikayı, Sebu- be:;;n eım:;~ d I I . . hl"k h 
B 

. c1· d k · esik.ayı almak isti- ongre, ev et ennı tc ı e a-
"f papaz, bu İoyan ve ihtili.1 kuvvet-, byanonun ın e 1 " lind · tiJr.l••ı · · ""d f · · b" hl ı. • . . • e ıa aı enru mu a aa ıçın ır o&: 

lenrun re111 olan Konstantin adında gözü yordu. ·· d · ek ·· h l lcl d b 
pek bir eski kumandanla harekete geç- Hele Konatantin taratlndan gelen bir vueu a gebrm uzere azar ı ar a u-

silahlı ona Hrristidi ile koea göbeğin bu- lunmağa divet eden bir karar sureti lca-
menin zamanı geldiğini aöyledi. 

Elindeki idam emrini ona verdj: 

- Derhal bu adamlar yakalanmalıdır. 
Dedi. Ve derhal adaya haber gönderil
me1idir. T otaraaa yazacağım pusula ken
disine verilmelidir. 

Korutantin bu emirleri ifa için ihtili.1-, 
ellerden bir grubu kuvvetli bir sandal ile 
ve yelken açmak auretile adaya gönder
meğe ve Eftimyosun m"ktubunu T otara-
aa vermeğe memur etti. 

Diğer bir grubu da Bizansın muhtelif 

lunamadıklarını ve ihtilB.I kuvvetlerinin bul etmiştir. 
aarayı aardıldarını h~r verdiği zaman 
daha büyiik bir endifeye kapddı . Ve der
hal saraya koııu ... 

•• Bi2'MEDI •• 
---ııı 

lstanbul 

Bohem ya 
Bir işkence cemberi 

• 
içindedir 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
millet, gözleri kararan kaı;apl.arırun lıid-

Şellrinin imlll'I rnünase• deti önünde bulunuyor. Gestaponun ve 

betiyle bir Yunan Alman memurlarının sillllıları elinden 

ini • alınmış olan kurbanlarına karşı yaptık-
yerlerine dağılmıt olan merkezlerde hazır gazetes n neşrıyatı lan .. timaU . dal tsizlikl" . 

1 . H" d . d 1 t b 1 Ati aik N G . swıs erı, a e en ve za-olan ihtililci erı ıpo rom cıvann a s an u - n a ea: azetesıne liman tedb" 
1 

. anl k . . sah"{ 

1 • • • .. d d" 1 Be · 1 d azılı İ b 1 bel d e ır erı atma ıçın 'e-top anmaga çagırmaga gon er ı. yog un an y yor: stan U e i- l '·'" im A al .. t ed 
· ehir ·· tah p t uka er ""'-' ge ez. vrupayı tüs en 

** ilci saat geçmemişti ki. ... lhtili.lciler 
batvekilin makamını, ıehir muhafızlık 

ınakamını, idari ve aakeri bütün tnakam
lan ele geçirmiş bulunuyorlardı. 

Yalnız koca a-öbek ve Hıristidi, yani 
yeni ba9vekil ile tehir muhafız kuvvetleri 
kumandanı ortadan kaybolmuılardı. 

Yengeç ve Sebastiyanoyu da oarayda 

yesı ş mu assısı ros un m ve-. 
lesini bir sene daha temdit etmiştir. yeni bir müthiş dram, bize muzaffer bir 

Bir çok binalar lslim!Ak edilerek şe- ALnanyanın neler yapabileceğini g&ter
lıir güzeUe~tirilmektedir. Dolmabahçe- mektedir. 
den Yen~ tarikiyle Halice yeni bir Oeuvre gazetesinde Guerin yazıyor : 

Hayati adı verilen sahalar foılıedilyol açılacalc!Lr. !stanbulun fethinde Fa-
tih 70 • 80 pare gemiyi karadan bu yol- mcsi ve lıarit.alar üzerinde çi.zgılcr çitli
dan geçirerek Halice indirmişti. mesi güzel bir şey .. Fakat takviye etti-
Yenişehir Rum mahallesi olup adı ğinden çok zaif düşüren fetihler vardır. 

Iys avcı idi. Bütün gün dağlarda ge
zer ve Geyik avlardı . Yakup ise babası
nın yanından ayrılmazdı. Rebekaya ge
lince, o da artık gözleri hiç görmez olan 
Ishakın hizmeti ile meşguldu. 

ishak, lysi Yakuptan çok severdi. Re
beka ise Yakubu Iysten üstün tutardı. 

Bir gün Islıak lyse hitaben : 
- Canım av eti istedi, dedi. Git bir 

hayvan avla .. . Kızart ve bana getir .. 
Yeyip Tanrı sana pcygambeTlik versin 
diye dua edeyim. 

lys sevinerek okunu aldı ve a..ıa gitti. 
lslıakın böyle söyledijlini zevcesi Re

beka işibnişti . Hemen koşarak Yakuba 
geldi: 

- Baban, dedi, kardeşini ava gönder
di. Geyik vurup gelecek. Baban da kı
zarmış av etini yiyerek onn peygamber 
olmas, için dua edecek. Sen hemen git, 
semiz bir koyun boğazlıyarak kızart. .. 
Babana götürelim de o duayı senin için 
etsin ... 

Y akup, annesinin dediği gibi yaptı. 

Semiz bir koyun alıp boğazladı ve der
hal kızarttı. Kızamıl§ hayvan etini Re
beka alarak Ishaka götUrdU. 

- işte, dedi. Oğlun av etini kızarttı 
ve getil'di ... 
Ishakın gözü görmediği için koyun 

etini av eti ve Yakubu da lys zannetti. 
Elini göğe kaldırdı: 

- Yarabbi.. dedi. Bu kızarmış eti ba
na getiren oğluma sen peygamberlik na
sip eyle ... 

Aradan bir iki saat geçince bu sefer 
lys geldi. Avda körpe bir geyik vurmuş, 
etini kızartmış ve getirmişti. 

- Baba .. dedi. Av kızartmasını getir
dinı . 

Islıalc, işi anladı. 

- Oğlum, dedi, ben kızartmayı ye -
dim. Ne çare dua nasibi kardeşinin imi§. 
Sen gam yeme .. Ben senin için de başka 
tilr!U ve hayırlı dua ederim ..• 

Iys bu işe çok Uı:Uldü ve bu yüzden 
Yakuba kin bağladı, düşman oldu. 

- Ben muhakkak Yakubu öldürece-
im ... 

Evangelistradır. y enişehir deresinin es- Ne Çelclerden Alman, ne de Habcşler
ele geçirecelclerini bildikleri için sabaha kiden suyu Çok olduğu anlaşılmaktadır. den İtalyan imal edilebilir. Halta bu 
kaqı sarayın etrafına da oıkı bir kordon Dolmabahçeden Yenişehir yoliyle Ha- Çeklerle Habeşlerin bir barp halinde 
çevirmiflerdi ... Saraya hücum ve oarayı lice gemi nakletmek muazzam bir iştir. müstevlil r için bazı ihtilatlara da mal 
ifgal için Eftimyosdan emir gelinceye Bu işte gemici Yorgi Karavokirosun Fa- olacağı tabınin edilebilir. 
kadar burada bekliyorlardı. tibe yardım ettiği ve mukabilinde bir Ordre gazetesinden : 

Diye tutturdu. Yakup ise bu tebdid
den çok korktu. Çadmndan dışarı çık
maz oldu. AnasL da yanından ayrılmaz.. 
dı. 

Efıimyos ioe Samatya manastırinda. dalyan aldığı rivayet olunur. Bu ailenin Haclıa şahsen Nazi nezareti altında· 
adadan derhal gelen Totarao. mavi göz- torunlarından biri el'an !stanbulda ba- dır. Kendisini ziyarete gelenler polis 
lü dilber ve imparatorla baı bap verınit- lık ticaretiyle meşguldür. kontrolüne tllbidir. Kabinesi, programı 
Jer. Bizanınn yeni idareaini gÖrÜfÜyorlar- Boğaziçinin kıyılariyle askeri müze evvelden hiınilerinin tasvibine iktiran 

ishak ly• için de: 
- Yarabbi... Bunun neslini çok ve 

hayırlı eyle ... 
Tanrı Ishakın duasını kabul etti. Iy-

dı. olarak kullanılmakta olan Ayia İrini ki- etmedikçe toplanaınaz. Nutulcları ve 
Leon, yirmi dört saat evvel ölen karıaı lisesinin içindeki eserleT tstanbulun mu- kararları umuınl valinin. tasd'.kine tabi- tedii!i hale getiremiyecektlr. Almanya 

Zoiçenin daha ölüm döşeğindeki vaziye- hasarası hakkında iyi bir fikir verebilir. dır ve .yahudıler . alcylıındeki kanunda bu suretle bütün tehdit altında bulunan 
tini unutmuş, hakikaten ıalıane bir gü- Gemilerin bir çoğu balta )imanında yap- yapıldı~. gı.bı, vali bu kararları baştan milletiere ~orku telkin edecek, evveloe 
zelliğe sahip mavi gözlü dilbere bütün tırılmıştı. Maamafih İzmir ve Amasra- başa degı1!ırmel!e saUllıiyettardır. bugün Çe erin maruz kaldığı muame-
mevcudiyeti ve ihtirası ile bağlanmııtı. da yapılan gemiler de vardı. Çekler himaye edilmek için himaye leye uğramış olan İtalyanların da nef· 

Eftimyos, Totarasın saltanat ihtirasını Haliç zencirle kapalı olduğundan, ge- altın_a _konulınuşl~r: Fakat Çekleri retini kazanacak ve nihayet, bUtlln re-
pek iyi bildiği için bu işde onu ikinci miler dağdan indirilmiştir. Bu tarihi h5mılerme karşı k"." himaye edecektir? aksiyonlar inkişaf edince, dünyada bir 
planda bırakmak istemedi. ı zencirin bir parçası askeri müzede mu- lkpublik gazete., de şu satırları }'azı- kin duvarının arkasında yapyalnız ka-

Elindeki baıvekô.let makamını kendi hafaza edilmektedir. yor : lacaktır. Bismarkın hatası, Hitlerin ha-
arzusu ile ona terk etti. Bu müzedeki eşya ile lstanbul semt- Almanya, Alsas - Loren hatasını tek- lası, bu daima kendinin ayni kalmış 

Böylece Bizans içinde yirmi dört saat· !erinin isimleri tstanbul fethini daima rar ediyor. Alsas • Loreni nasıl tabii ha- olan, gururundan gözU kararmış bir Ai-
te bir baş vekil ölmüş ve birbiri arkasın· hatırlatmaktadırlar. !ine koyamamışsa Çekoslovakyayı da is- manyanın ananevt hatasıdır. 

lıyan ve iki evladı IsmaU ve lshakın ke- Şüphesiz, 16 Y•tındaki bir a-enç lı.ız da 
za peygamberlikl E.'ri ile devam eden bu çehresine itina göstermelidir, f""kat suni 
devir de böylece blbniş oldu. çareler kullanarak değil ı 6 ya , ekseriya 

clbrahim• in kurduğu din esası, put- ergenliğin, oivilcelerin ya~ıdır. Sıhhati vo 
peorest bir Aleın içinde tek olan Tanrıya muvazeneei muhafaza edilecek bir uzvi
ibadeti ve aynı zamanda ibadet tarzla - yet, bu müzic ıeyleri peki.il önliye.bilir. 
rını, bilhassa nezafeti telkin eden bir Cildi 11cak ou ile yıkamalı, biraz sertçe 
dindi. Gerek Lut olsun, gerek Ismail ve bir fırça ile fırçalamalıdır. Cilt kuru İle, 
Islıak olsun, putperestlerle olan cldalle- bahada bir, yağlı ise her gün fırçalamak 
rinde hem Ibrahimin kurduğu esaslara münasip olur. Cildi beslemek için de ter
davet vazifesini görmüşlerdi .. Onlar ay- kibinde lanoline bulunan bir krem kullan
rıca ve kendiliklerinden bu dine bir il&- malıdır. 16 yaşında bir ııenç kız, hec hal
ve yapmış değillCTdi .. Ve TanrL onlara de, pudrayı tutsun diye, mak}~j ·remi 
ayrıca vahy tebliğ etmemiştir. kullanmağa kalkmamalıdır. Bunun için 

Ibrahim, müslüman dininde olduğu önünde daha uzun seneler, bütün bir 
kadar hıristiyan ve Musevi dinlerinde ömür varı 

Sıcak veya ooğuk, güneıli veya göl
ııeli havalarda oık oılt ookaia çıkan ı;onç 
kazlar deniz banyolarında deriyi yan-

de hUmıetle anılıı' bir peygamberdir. 
Museviler, bilhassa Yakup peygamberle 
babası olmak itibariyle onu daha aziz 
bir mevkide tutarlar. Isl&m dininde ise 
0 da h T u!U gibi uh~-- maktan kwtarmak için olduiu ııibi, yüz-

er ann ..,. m """"' - 1 · h fif b" k b- '-dir. Fazla olarak Hazreti Muhammedin erme a . ır rem ta ,.,..., sürmelidir-

(•---") . UIAleslnd 1_,_ ,___ ler. Bunun ıizerine de ciltle aynı renkte 
.ı:;uıau m s en ge&üll9 ouna:11 . . 

ayrıca bir tevkire balstlr. ~e ııayet ınce hır pudra tabakası oürebi-
" bilh ahir • b . lırler. Pudranın renginin ciltden ayrı ol-• e assa zaman peygam en- . . 

nin nuru nübüvvetinin Ibrahimden iti- muı, çırlcin durur, buna çok dikkat et-

baren tecelli elliğini lslAm tarihleri kay- mek lilzıındır. 
dederler. Ruj meselesine gelince: Bu da ç,k na-

** clbrahim ve Nemrud• tefrikamız bu
rada bitti. Yarından itibaren peygam -
berler tarihinde geniş bir yer işgal eden 
cYalrup w evlAdları> tefrikamıza başlı
yacağız. 

Bu tefrikamızda Yakubun kardeşi Iys 
ile olan rekabetini, Yalrubun on iki fl!V· 

111.dı arasında bulunan Y usufun Mısırda 
Zellba ile hayat ve maceraııı, Benliaral
lin Mısıra ilk gidişini gllreceııtz. 

-SON-
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • E Yem tefrlhaınu : . . . 
• • . . . Beni lsrail 

Tarihinden 

Yakup 
VE 

EVLATLARI . : 
Peygamberler tarllll· ! 
ntn müldm bir fmfl i 

Y akup ile brd.,.ı İys ..--ukl İ 
münaleret 

Yt1S11( ile kard"fleri 
kıslr•ııçlık 

• • 
arasındaki i 

: • 
Yusuf ile Zelilıanın Mısırdaki j 

maceralan ı 

Yarın okuyacaksınızİ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

ziktir. Annelerin muvafakati alınmak p.r
tiyle, işte bir usul: Dudakların rengin• 
uyııun renkte bir rujdan az miktarda sü
rüp bunu parmaklarla iyice ezerek yay
mahdır. Siklamen ve aair gibi, daha eunt 

ve 20 yaıını geçmiflere mahsus renkler 
kullanmak doğru değildir. 

Kirpiklerin düzııün ve parlak durum
ları için bunları bir parça hindyağına ve
ya yağlı bir kreme batmlmıt bir fırça ile 
fırçalamalıdır. K.,ıar için de ayni ,ey 
tatbik olunabilir. K.,ıan calmak» mo
da.. ııeçmeie batlaaufhr. Onun için yal
nız turada. burada beliren vr. bunlann 
biçimini bozan kılları calnıaklft.t ,ktifa 
etmelidir . 

CEVtZDt;N YAPILMIŞ MOBl.L
YEl.ERIN TEMIZUCI 

Cevizden yaptlan mobilyeleri lenıiz
lemek için, müu•t miktarda vazelin ya
iVle terebantin esansını biribirine karıı
bnp bir bez ı>arçaMnı bu mahlGle bah
rarak mobilyelcri ovunuz. Bir saat kadar 
kurwnaia baraktıktan aonra aynı ameliye
yi telu rlayıp bu sefer 12 saat m()bi(ye
leri olduğu gibi bırakınız. Sonra da bir 
güderi parçasiyle ovunuz. 

BiR GOZELUK REÇETESi 

Alcoo) camphTe ile yapılacak frik j .. 

yonlar, etleri tıertl'"'ftİrir. Fakat uzun 
müddt-t buna devam "dince deri kuruya
bilir. Onun için, alcool camphre kullan
makla beraber, zam n zaman da cildini
zi hem kuvvetlendirmek hem de yumu .. 
şatmak için şu formülü kullanınız. 

R<n;.r~hitaben: bilirsiniz. Yalnız unut;,,..Y,-nız ki bu zat ~ültüyU-bil& bekliyordu .. 
Levanta çiçeği suyu 500 gram tatlı 

badem yağı 50 gram parafin yağı 30 
gram her hangi bir caanı 2 O gram. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve macera 
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romanı 

Madam dö Mentenon bir müddet başı
nı pençereye dayalı halde hareketsiz ve 
dalgın kaldı. Kralın ve kral ile beraber 
giden iki asilzadımi.n at nalı seslerinin 
tamamen kaybolmasına kadar belcledi. 

Sonra koşarak Ekzilinin saklı bulun-
duğu yere gitti ve perdeyi kaldırdı. 
Ağzından bir hayret nidası yükseldi. 
Ekzili kaybolmuştu ... 
Markiz kolunun bitkin bir hareketi ile 

perdeyi indirdi. 
Düşünceli bir halde mırıldandı. 

- Peki ama .. bu adam niçin kralın 
muhakkak Sen Margrit ada91na gitmesi

ni istedi ... 

ı<XXV 

KONT DÖ MARKI.... 
Şuvalye dö Labarın idam edildıgi ve 

nberi 

içinde idi, öyle ki sıhhi vaziyeti Sen 
Marsı endişeye sevkediyordu. 
Omuzları düşük ve mütemadiyen dal

gın bir halde olan monsenyör Lui ye
mekten içmekten kesilnı is, gittikçe zaif

lemişti. 

işte vaziyet bu merkezde iken m"._118· 
fızlar adaya bir sandalın yanaştıgıru 
Sen Marsa baber verdiler. Bu haberi 
getiren mulıafı • n arkasından bir başka
sı kan ter içinde koşarak geldi ve: 

- Kumandan .. Kumandan.. Kralın 
postacısı .. 

Diye haykırdı. Rozarj bıyı.klarının 
ucunu dişleri arasında çiğniyerek ho • 
murdandı: 

- Bir bu eksikti .•. 
Sen Mars, postacının getirdiği zarfı 

açmış ve okwnaga başlamıştı. Simasın
da derhal büyük bir tahavvül hfu;ıl ol-

-Binbaşı, dedi. Beni odamda bekle
yin. Bir az sonra geleceğim. Bütün ka
le muhafızları ilk emir ve işarette hazır 
olsunlar .. Bu mektup büyük, çok büyilk, 
hatta bizzat nazırdan daha mühim bir 
zatın ziyaretini bize haber veriyor .. 

- Vay canına .• Şu halde ziyarete ge
len .•• 

- Sus .. Tek bir kelime bile sarfı mem-
nu . •• 

Rozarj kumandanın hususi daıresine 
giderken Sen Mars ta aleU\cele monsen
yör Luinin mevkuf bulunduğu yere git
ti. 

Demır ınaske, oturdugu yerden başı
nı wrak:i kaldırarak sordu: 

- Ne var .. Ne istiyorsunuz! 

- Monsenyör.. Çok mühim bir lıA. 
dise olmak üzeredir. Bu hadisenin sizin 
tfiliiniz üzerinde kat'i bir tesir yapması 
da melhuzdur. Burayı çok büyük ve na
fiz bir zatın ziyarete geleceğini size ha -
her vermeğe memurum. Bu uıt hakkın
da ne benim ne de sizin fazla malumat 
sahibi olmamız arzu olunmıyor.. Sa
dece gelecek olan zatı Kont dö Marll 
tc.vnıye weceğiz .. o kadar ... 

- Bu dediğiniz csra ngiz zat o kadar 
uzun yollardan buraya ~dece Sen Mar
grit ada.sına geo:mek için mi geliyor! 

ek · t rs nız d · üne-

sizin lehinizde de aleyhinizde de her ** 
tUrlU emirleri verebilir. Esrarengiz şahıs Tulondan kendisine 

- Yani kendisine burada, sizden gör- Kan getiren arabadan iner inmez derhal 
düğüm eyi muameleleri anlatmamı is- ve yanındaki iki asilzadeyi sahilde bıra
tiyorsunuz değil mi? Tabii sizin vazife- karak kendisini bekliyen sandala atla
nize ne dereceye kadar sadık olduğunu- mış ve Sen Margrit ada ına yollanmış-
zu da söylemek şartiyle.. tı. 

- Nasd ist!'l"Seniz .. Yalnız unutmayı- Onu adanın rıhtımında 
nız ki yapacağınız fenalığın acısını yine Mars, yerlere kadar Pğilmek suretiyle 

bizzat Sm 

siz çekeceksiniz.. karşıladı. 
- Mösyö Sen Mars.. Zannederim 

Sen Mars, rnon. enyör Luinin ziyaret-
d epeydir görüşmedik .. 

çiye ada a geçen hidL•eleri anlatacağın- - Hakkınız var monsenyör .. Son de-
dan korkmuştu . Ve bu korku u hali ba- fa nazır Luvuva ile birlikte huzurunu -
kiydi. 

Odadan çıkarken kendi kendine: 
- Bereket versin görüşmelerinde ben 

de bulunacağım ve onun majesteye bu
rada geçen hadiseleri anlatmasına el. 
bette ki maııi olacağım .. Diye mıırıldan
mıştı . 

Sen Mars çıktıktan sonra (Demir mas
ke) birden ayağa kalktı. üzerinde an! 
olarak bir değişiklik hAsıl olmuştu. 

Zaif vücudu dimdik olmuştu ... 
Yumrukları sıkılmıştı. 
- Sen Marsın hakkı var .. diye söylen-

di. Evet.. Hepimizin ifil.il (0) nun l'lin • 
de .• Gelsin bakalım . .. Onu bekliyorum. 

Ve monsenyör Lui, kalbinde kin ve İn
tikam ateşh•rl ile kulakları tetikte en 
ufak bir ayak • ini .. En kUçUk bir gü-

za kabul cdilmCjtim v~ bana o zaman 
verdiğiniz emirde ... 

- Evet... Şimdi verdiğim emirlerin 
nasıl tatbik ed.ildifıinl görmeğe geldim. 
Rica ederim, öne düşUnUz ve yol göste
riniz. 

Emir kat'I ıdi.. 
Sen Mars öne düştil , bir müddet ko

nuşmadan yürüdüler_ 
Esrarengiz zat bu sükutu lhlAI etti. 
- Mevkuf benim ziyaretimden haber

dar edildi mi? 
- K ndl.sini bü)·ük bir zatın görece

ğinden malumatı var.. Fakat bu zatın 
kim vt der<cesinin ne olduğunu adada 
bulunan herkes gibi o da bilmiyor. Bil
diği sadece i minin kont dö Marlı oldu
ğudur. 

İNGİL2'EREDE 
Sivil tayyare 
pilot bröveleri 
Londra, 12 (Ö.R) - Bu 'ene mayıs 

ayında vc-rilen ~ıvil tayyare pilot bröve
lerinin rnikdnrı 1938 mayısına nlsbctle 
iki buçuk misli artmıştır. 

Yalnız kllnuoıısani ayında 781 pilot 
diploması verilmiştir ki bütün 1938 se
nesinde verilenlerden fazladır. Hava or
dusu için g··nUllü kaydı, geçrn senenin 
ayni aylarına nislx>tle Uç mL•li artmıt
tır. 

--
B • .S2'RAHG 
Moslıoııaya harelıet etti 

Londra, 12 (Ö.R) - Foranynofis orta 
Avrupa dairesi fi B. Vilyam Strang 
Moskovada İngiliz - Rus müzakereleri
ne iştirak etmek üzere bugün hava yo

liyle ve V arşova tarikiyle Londradan 
hareket etmi:;tir. Hareketinden evvel 
Lord Ualifaksl.a ve Londrada bulunan 
P ris İngiliz sefirı sır Erik Fıµs ile n 
bir mülakatta bulunnıu tur. Bunu mü
teakip Sovyet sefiri B. Maıski hariciye 
nazın Lord Halifaks tarafındaıı kabul 
ediln~tır. 



SAHiFE 15 

Danzig'de yeni bir hidise daha old 
Üç Slovak tayyaresi Almanlara teslı~m olmamak için Polonyaya iltica etti 
Bir Alman asteğmeni de Almanyanın hayat şartlarından Lehlere kaçtı 

Berlin ve Prag arasında lngiliz Hükünidarları 
Vaziyet hala gergindir. Tavassut 
haberlerini Berlin tekzip ediyor 

Varşova 12 (ö.R) - üç Slovak tay
ı iVaresi, Um.ilen Slovak olan 10 kişilik 
mürettebatiyle Varşovarun cenubu şar
kisinde Lehistan arazisine inmişlerdir. 

Tayyareciler, tayyarelerini Almanlara 
teslim etmemek için Lehistana kaçtıkla
rını bildirmişlerdir. Tayyareler Leh hü
kümetinin emrine bıraktlmış ve askerle
rin silahları alınmıştır. 
Varşova 12 (ö.R) - Lehistanın mer

kezinde kam bir hava meydanına inen 
1iç Slovak tayyaresinin pilotları Alman
iların ahiren Slovakyada başladıkları as
keri hareketler hakkında izahat vermiş
lerdir. Bu hareketlerden Almanların ya
l.tında Slovakyayı işgal edecekleri anla
§ılmıştır. Tayyareciler Alınan boyundu
ruğu altında yaşamak istemedikleri için 
Slovakyayı terkettiklerini bildirmişler

dir. 
Varşova 12 (A.A) - Iş cephesine 

mensup bir Alman astegmeni Polonya 
toprağındaki Chojnice hudut istasyonun
da Almanya - Doğu Prusya transit tre

ninden inmiş ve artık Almanyaya dön
roek istemediğini zira hayat şartlarının 

1 tahaınmül edilmez hale geldiğini bildir
ıniştir. 

Astegnıen, iş cephesinin azası arasında 
hoşnutsuzluğun gittikçe arttığını ilAve 
etıniş ve Leh makamlarından Almanya
)ra iade ed.ilnıeroesini rica etmiştir. 

Bedin 12 (ö.R) - D.N.B. ajansı Dan
zigden istihbar ediyor: Danzig hüküme
tl, ıerbest şehirde Leh diplomatik tem
ail heyeti nezdinde Leh gümrUk müfet
tişi Lepskinin hattı hareketini protesto 
etmiştir. Bu şahıs, casusluk ithamlyle 
mahkemeye verilmiştir. Aynı umanda 
Jlltlerci milislerin kaçırılmasiyle de 
JDilttehemdir. 

Varşova 12 (Ö.R) - Danzigde bir 
Leh gümrük müfettişinin serbest şehir 
nasyonalist otoriteleri tarııfından tevki
llnl ve Hitlercilerin büyük nümayişleri 

1 tekrar Danzig meselesini gazetelerin bi-

Dan.zigden bir manzara 
rinci kaygısı haline sokmuştur. Gazete- haklarını tasfiye elmeğe matuftur. Ilk 
!er Almanyanın Bohemya ve Slovakya önce serbest şehirdeki Leh gümrük mü
protektoralarında karşılaştığı müşkü - fettişleri, sonra Leh postalan ve şimen
latla Danzig meselesine aynı derecede difer memurları bertaraf edilecek, ni
ehemmiyet veriyor ve Danzigde Bitler- hayet Danzigdeki Leh tersanesi tasfiye 
ci teşkilatın vücud bulmasına nazarı dik- olunacaktır. Aynı zamanda mahalli bay
kati celbediyorlar. Leh gazetelerinin rantlar vesilesiyle yapılacak şenliklere 

verdikleri malumata göre Danzigde ha- ve geçidlere iştirak vesilesiyle Hitlerci 
zı şenliklerde bulunmak üzere şarki milisler Danzige idhal olunacak ve böy
Prusyadan gelen ve silfilısız olarak hu- lece Alman programının tahakkukuna 
dudu geçen Hitlerci milisler serbest şe- doğru gidilecektir. 
hirde silah omuzda geçid resmi yapmış- Varşova 12 (ö.R) - Leh gümrük mü
lardır. Bu da serbest şehrin hakild bir fettişi Lepin.skinin kaçırılarak şehir dı
sil8h deposu olduğunu ve Danzig sta - şına kaçırılması ve dövülmesi hadisesini 
tüsünün emrinde yalnız küçük çaplı ka- Leh umumi komiseri protesto etmiştir. 
rabineler bulunmadığını gösteriyor. Lipinski şimdi hastanededir. 

Leh gazeteleri Alınanyanın Danzig- Berlin 12 ('O.R) - Danzig hakkında 
de yeni hareket p!Anından balıı;ediyor- bir tavassut hareketine dair yabancı 

lar. Bitler Danzigi Alınanyaya ilhakın memleketlerde çıkan şayialar tekzip edi
imkAnsızlığını anladığı cihetle taktik liyor. Bilakis, Varşovanın hattı hareke
değiştirmeğe karar vermiştir. Yeni kul- tinden mütevellid olan siyasi gerginlik 
!anılan usul yavaş yavaş Danzigdeki Leh olduğu gibi bakidir. 

B. Çemberlayn 
Beynelmilel meseleleri 

bir konferans masasında 
halletmek nasıl kabil 
olduğunu izah etti 

• 
Londra 12 (ö.R) - Avam kamara

eında baıvekil, lngiliz hükümetinin bü
tün beynelmilel meseleleri bir konferans 
maıası etrafında hal edebilmek için el
zem addettiği emniyet p.rtlarını bildir
meğe davet edilmiştir. Böyle bir konfe
ransı içtimaa divet için hükümetin nasıl 
bir teıebbüste bulunabileceği sorulmuı

tur. 
Batvekil şu cevabı vermiştir: 
c- Böyle bir konferans, ancak iıtirak 

edecek bütün devletlerin idiline bir tes
viyeyi istedikleri ve kabul edecekleri her 

teahhüde harfiyen ve bütün ruhile sadık 
kalacakları hakkında umumi itimad ha
ıehile beraber olursa netice verebilir. 
Böyle bir itimad hissi uyandırmak için 
lngiliz hükümeti daima elinden geleni ya
pacaktır. Fakat muvaffak olması için di
ier devlet1erin de ayni gayreti earf etme
leri li.zımdır. 

Londra 12 ( ö.R) - Avusturalya baş 
vekili söylediği nutukta lngilterenin Al
manya ile bir sulh ruhile müzakereye ha
zır olduğu hakkında B. Çemberlaynın 

beyanatını memnuniyetle dinlediğini söy
lemiş ve şunları ili.ve etmiştir: 

c - Esaslı bir sulh azim ve kararı 
mevcut olunca bir konferans masası et
rafında ıulh yolile hal edilmiyecek hiç 
bir mesele yoktur. Fakat taarruz ruhu ha
kim kaldıkça sulkçu milletlerin silahlan
malan, hem de aüratle ailihanmaarı e-

zemdi.r.> 
Londra 12 (ö.R) - Avam kamara

sında Arnavutluk hakkında ıorulan auale 
cevaben B. Çemberlayn ıu maliimatı ver
miıtir: 

c Arnavutluk hariciye nezareti, Arna
vutluktalU ecnebi diplomasi heyetlerine 
hariciye nezaretinin yakında kapanacağı
nı ve bu ıebeple ecnebi elçiliklerine ha
riç ezmemlcket imtiyazının ve halen isti
fade ettikleri imtiyazların verilmesine de
vam edilemiyeceğini bildirmiştir. Bu 
şartlar dahilinde Tiran lngiliz elçisi artık 
elçi unvanını haiz olmıyacak, fakat hq 
konsolos unvanile vazifesini muhafaza 
edecektir. 

Londra 12 (ö.R) - B. Nevi! Çem
berlayn Avam kamarasında, harp ha-

1nııi!tere umum erkanı harbiye reisi 

!inde fiyatların kontrolü ve başlıca gıda 
maddelerinin tevzii için bir pl&n hazır-

1andığını bildirmiıttir. Lüzum görülür gö
rülmez bu plan derhal tatbik edilecek
tir. 

Bir hapisanede mevkuf
lar müdürü kaçırdılar 
Buenavista - Coldrads 12 (A.A) - Buenavista islahhanesi mev

kuflarından beş kişi, müessesenin direktörünü kaldınp götürmüşler
dir. Bu eşhas, direktörü islahhaneye 4 kilometre mesafede bırakmışlar 
ve Coloradoya gitmişlerdir. Direktör, verdiği izahatta müesseseyi zi
yaret ettirdiği esnada bu beş kişinin fırsattan istifade ederek kendisini 
biçakla tehdit etmiş olduklarını söylemiştir. Direktörünü tehlikede gö
ren gardiyan, anahtarlarını ve ruvelverini mahpuslara vermek mec
buriyetinde kalmıştır. 

V aşingtondan Kanada ya döndüJer 
B. Ruzvelt Londraya davet edildi 

Vaşington 12 (ö.R) r 
Ingiliz hüküm -

darları Kanada -
ya hareket etın.i§ -

!erdir. Birleş " k dev
letleri ziyaretleri -

nin son gününde 
hükümdarlar pro -

tistan Opiskopol ki
lisesini ziyaret et

mişlerdir. B. ve 
Bn. Ruzveltin de 

huzurunda bir dini 
ayin yapılmıştır • 

Ahali, çatısı man
tarlı eski kilise et
rafında toplanmış -
tı. 

Saat 11 de bi -
rinci bir otomobille kral ve B. Ruzvelt 
gelmişlerdir. Yanlarında, Kanada baş
vekili B. Makenzi King bulunuyordu. 
!kinci bir otomobilden B. Ruzveltin an
nesi ve zevcesi ile beraber kraliçe Eli -
zabet çıkmıştır. Üçüncü bir araba ile de 
Reisicümhurun oğlu Cems Ruzvelt ve 
zevcesi ile küçük kızları gelmişlerdir. 

Böylece Ruzvelt ailesinden dört nesil, 
hükümdarlarla birlikte bu dini Ayinde 
hazır bulunmuşlardır. 

Merasimi müteakip Reisicümhur ai
lesi ve misafirleri olan kral ve kraliçe, 
B. Ruzveltin malikanesine gitmişlerdir. 
Burada bir kır ziyafeti verilmiştir. V.il
llnın taraçasında bir tahta masa hazır
lanmıştı. Parkın manzarası çok muhte
şemdi. Bazı yüksek memurlarla Ruzvelt 
malikanesinde hizmet eden alelade va
tandaşlar ziyafette bulunmuşlardır. 

Ruzveltin ailesinin dostları yemekten 
sonra hükümdarlara takdim edilmişler
dir. Kralın üzerinde bir spor elbisesi 
vardı. Kraliçe emprime bir rob geymişti. 
B. Cems Ruzvelt kır elbisesiyle idi. Re
isicümhur ise ~ri bir kostüm taşıyordu. 
Kır ziyafetinJen sonra, B. Ruzveltin 

bizzat sevk ve idare ettiği otomobiliyle 
kral ve kraliçeyi Misis Ruzveltln mali-

Ingiliz hükümdarlan Kanadadan cıynlırken ycıpılan tewi tezahürü 

kanesine götürmllftür. Akşam bir veda 
ziyafeti hükümdarlarla B. ve Bn. Ruz
velti aynı yemek masası etrafında biı-
leştirmiştir. Bu ziyafette ancak 20 kişi 

hazır bulunmuştur. 

Londra 12 (Ö.R) - Kral ve kraliçe 
şerefine verdiği veda ziyafetinde B. Ruz
velt bu ziyaretin manasını tahlil ederek 
şu vakada mütemerkiz olduğunu bildir
miştir: Amerika ve In~tere arasında 
dostluk vardır. Zira iki memleket bir
birine tam emniyet besliyor. Böyle bir 
neticeye vasıl olmak için kuvvetli olmak 
Jazımdır. Öyle bir kuvvet ki yalnız şa
hıslardan ibaret deltildir. Aynı zamanda 
disiplinli hareketi temin eden karşılıklı 
anlayışa milsteniddir. Bu meziyetler mo
dern hayatın temelini teşkil eder. Eğer 
bu meziyetler beynelmilel sahada inki
şaf ederse dünya milletleri sulh eroelle
rini tahakkuk ettirmeğe daha ziyade 
yaklaşmış olacaklardır. 

Kral ve kraliçeyi hAmil olan tren, 
şimdi hududu geç~. Kanadadan son 
seyahat safhasının programı Kebek vi
layetinde bir çok duraklarl ihtiva et
mektedir. Hükümdarların şimali Ame
rikada dört hafta süren tariht seyahat-

!eri, önümüzdeki Perşenbe günü tel<!91 
Ingiltereye dönmek üzere vapura bil>' 
meleriyle nihayet bulacaktır. ,! 

Haydpark 12 (A.A) - Ingiltere kt.,) 
ve kraliçesi, bu sabah Kanıulaya gitıJ! 
üzere Haydeparktan hareket e~el 
ve B. Ruzvelt ile refikası tarafın~ 
uğurl~lardır. 

Haydepark 12 (A.A) - Ingiliz J<rıl 
ve kraliçesini Kanadaya götürecek o!Jıll 
tren bura saatile 3 de Haydeparktan br 
reket etıniştir. CUmhurreisi ve baY~ 
Ruzvelt gara kadar misafirlerle bir~ 
gelmiş ve Ing.iltere kral ve kraliçeSl"' 
bir vatandaş dostlarını tew! ediyorJ11ııl 
gibi merasimsiz bir tarzda selft:ınlanl~' 
]ardır. 

Kral, hareket ederken Ruzvelte 111 ' 

rek kendisinin ve gerek Amerika ınJllr 
tinin ıniaafirperverliğinden dolayı ıe• 
§ekkUrlerlni ifade için altın bir hoJıl;ı 
hediye etmiştir. 

Paris 12 (A.A) - Ce Soir gazete.siııJ!I 
Nevyork muhabirinden: 

Henüz teey}'ild etmemiş olan habt!" 
lere göre Ingiltere kral ve kraliçesi, Jj. 

Ruzveltl Londrayı ziyarete davet etııılf 
lerdir. 

Boğazların anahtarı 

Türkiye Akdeniz hakimiyeti mesele-
sinde nıüessir olacak vaziyettedir 

. Bükreş - Rumen basını, Türk • lngi-ı etmek şartiyle hamu!eleri ve bayraklan l a~çme~e~ hus.us, münhasıran Türk biİ' 
lız ak.ordunun dünya matbuabnda uyan~ ne olursa olsun Bogazlardan ıerbestçe kumebnın reyıne bırakı.lm.ııtır. 
dırdığı alika ile elycvrn meşgul olmakta geçmeğe haklan vardır. Böyle tansiyonlu bir zamanlarda, e(/ 

berdevamdır. Harp gemileri ve tahtelbahirler iııe, nebi ticaret gemileri, tehlikeli mınıal::•' 
cUniversul> gazetesi cBoğazların denizin üstünden veya altından geçmek lara (Mayn tarlalarına) düflJlemek ;çiJt 

anahtarı> hBJlığı altında neşrettiği bir için hususi ıartlara tabidirler. tesbit edilen yollardan ıevkedecek nıe<'' 
yazıda ezcümle ıöyle denilmektedir: Karadenizde aahildar olnııyan dev• huri pilotaj gibi Türk hükümetlnin B•' 

c Türkiye ile Britanya arasında geçen- le ti ere ait olup bu denize geçecek. ıefaini ğazların müdafaası için alacağı kararlıa1' 
!erde aktedilen akort, yalnız Şarki Akde- harbiyenin haddi azami tonajlan teabit riayet etmek ıartiyle Boiazlardan sel' 
nizi değil, Boğazları da alakadar etmelı:- edildiği gibi sahildar devletlerin gemi bestçe geçebilirler. 
tedir. Meselenin esası nedir} lerine de, her iki Boğazdan ıcrbestçe Tehattür edelim ki, umumi harp eın•' 

Alman gazeteleri, bu anlaşmanın, girip çıkmalarına ve 1iman1arma avdet ıında Türlciyenin müttefiki bulunan /J' 
1936 senesi yazında Montreuxda akte- edebilmelerine müııaade edilmiıtir. manya, Boiiazların kapatılması keyfi>'"' 
dilen Boğazlar mukavelesi ahkamını ta• Harp esnasında Türkiye, muharip va- tinden çok iıtifade etmiıtlr. Ve müıt"' 
dil ettiğini yazıyorlar. Türk matbuatı da, ziyetinde olacağından, ıefaini harbiye- fiklere ait lngiliz - Franaız donanması J• 
yalnız harp halinde Türkiye muharip, nin Boğazlardan geçmelerine mütaallik müstahkem Çanakkalenln ıtratejik voıf' 
fakat muharrik ve mütecaviz olmamak hususat, Ankara hükümetinin reyine bı- yeti dolay,.iyle lıtanbul yolunu açanı•' 
üzere tatbik edilecek Montreux muka- ralı:ılmıftır. Boğazların açılması veya mıştır. Harp halinde, Türk - lngiliz .~· 
veleainin çerçevesi dahilinde aktedilen kapatılması keyfiyeti de, onun arzularına laıması ile geçenlerde imza edilen Alnı•~ 
hu akordun hali hazırdaki Boğazlar re- ve menfaatlerine göre keza kendisine hı- ltalyan ittifakı, umumi harptekine naı•' 
jimini tadil edecek hiç bir ıey yapılma- rakılmııtır. ran Akdenizdeki, Karadenizdeki ve §at~' 
mıştır diyerek cevap vermektedir. Bu Bu gibi ahvalde, kendiliğinden de an- daki ıtratejik vaziyeti çok tadil edeceJ~ 
gibi ahvalde lngilterenin, kuvvetleri ile IBJılacağı veçhile, Boğazlar, ancak Tür- tir. Çünkü Almanya ve onun müttefiki• 
müdahale ederek, Ege denizinde ve Bo k.iyenin doatlarına ve müttefi1derinc ait Boğazlann anahtarlarına aahip olrnıY~' 
ğazlar mıntakasında faaliyette buluna- ticaret ve harp gemileri için açık ola- caklardır. Diğer taraftan ise, lngilt•r• 
cağı tabiidir. cakbr. Fransa ve müttefikleri Boğazlardan •e'' 

Montreux mukavelesi, ticaret ve harp Türkiye, gayri kabili içtinap harp teh- bestçe geçebileceklerdir. Bu da, Akdeı>İ1 
h.,_. __ . · 1 · d üh. ·rl•' gemilerinin Boğazlardan geçmeleri husu- Iikesi zamanlannda da aynı hakkı isti- a.ıuıruyeb meae eıın e m ım teeı 

sunda Ege denizinden Marmara.ya ye mal edebilecektir. Montreux mukavele yapacaktır.> 
Karadenizden Marmaraya ne gibi ahkA- namesinin l I inci maddeıinln birinci Havanaya kabul edil• 
mı ihtiva etmektedir} Sulh zamanında, fıkruı, bu hakkı muhtevi bulunmakta.- mlyen yahudiler , 
her iki 11nıfa mensup gemilerin ıeyriiıe- dırı Kito, 12 (A.A) _ HUkUmet, Havaıı9 
ferleri, harp veya harple tehdit edilen cTUrklye, ııayri kablll içtinap bir harp ya kabul edilmemi§ olan ve şimdi EJc1l' 
ahvaldekiyle bir değildir. tehlikeıi zamanlarında mezkftr mukavele- atllr sahillerinde bulunan 96 Alman "' 

Sulh zamanında, ticaret ve hafif aefalnl nln 20 ci maddeal ahk&mını tathika ııall- Çek mülteci yahudislnin memleket ıçl" 
harbiyenin yardımcı telilll olunan gemi- hiyettardır.> rlne girem~melerl i~in ~iddetll tedbirle' 
!erle b irlikte Sıhhiye nizamatına riayet Yani, 1efalni harbiyenin Boiazlardan alını$tır. 
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Istanbul -Londra 
Asfalt yolun Edirneden 

geçecek olan ~ısını .. 
Edirne (Hususi) - Istanbul Londra neye kadar olan kısmı ihale edildi. ihl 

. . B haber "'-akya irin ve hele tar asfalt yolunun Edirne şehri içmden ge- u - -r- . . . .. 
ecs olan lrısmmı göııterlr gl.izerp}ı ve turistik bir ş~ olan ~n>e ıçm bu-

ç ük. b" ·· "d oldu Turıstik ve ekono-. si mimar Egll tarafından hazırlan- y ır muı e · 
proıe .. yük bir ·· · haiz 
makta olan şehlr pl!nı mtttemmlmabn- mik bakımdan bu .. . = inki
dan olarak yapılmış ve belediyeye veril- olan bu hAdise her ~un1 b~~'---•R kal-

tir şaf etmekte olan guze .... ,~ 
miş · . kınma hareketlerinin tamamlanmasında 

Bu proje muclblnce asfalt yol gilzer- i.ihim bir rol oynıyacak±ır. 
gAhı ta:yln edll:mlf olup yolun geçecei!l m As(alt ol 940 sonunda veya ergeç 
ferlerde l.sfünlAk muamelelerine başlan- . .!.. . ...ı. bwiuda le.adar tamam= 
µıak Uzeredir. 941 ilk Y~ 

Edirne (Hususi) -Asfalt yolun Edir- b~ olacaktır. 

Deliler kolonisi 
Belçikada ~imarhane 
vazifesini gören şehir 

Belçikada Gheel adında bir kasaba 
vardır. Bugün 16,000 nüfusu olan bu ka
saba, eskidenberl, bir cçılgınlar koloni
si> olarak meşhurdur. 

Bu laısabanm yerlileri, .aklı bozuk. 
tahtası eksilt, meczup ve emsali gibileri 
evlerine alarak, anları, muayyen ı.ı- ile
ret mukabilinde, kendi usullerine göre 
tedavi ..cmplrteıllr)er Bir nevi kocakarı 
il&.cı mahiyetinde olan bu tedavi usulü. 
asırların mahsulüdür. 

Orta çağda bir köy olan Gheel, çılgın
ların bir fiyaretgMıı idi. Bugün bu gibi 
zavallıların şifa melce! olmuştur. Her ne 
]<adar çı.lgualan tedavi etmek bu ~a 
halkının bir geçim vasıtası ise de, bıu:a
dakl koloniye devlet de yardımını esır
gememektedlr. 

Kasabada, akıl hastanelerine mahsus 
bir devlet müessesesi kurulm~ olduğu 
fibl, köylülerin evlerinde barınıp ken
dini tedavi ettirmek lstlyen deliler, de
vamlı bir surette devlet hekimlerinin 
loontrolü altında bulunmaktadırlar. 

insana acalp geliyor ama, hakikat şu 
merkezdedir; bu bilyilk köy veya kasa
bada, deliler, aklı ~ında o~ lll"a
ıında serbestçe dolaşmaktedırlar. Ma
l(lındur ki, başka memleketlerin tedavi 
urullerl, buna müsaade etmemektedir; 
bajka yerlenie deliler dört dıvar arasın
da, ve tamamiyle tecrit edilmiş bir hal
dedirler. 
Şu var ki timnrhanelerin vazifesinin, 

' -cemiyeti delilere karşı korumak old~-
nu sanmak bir hatadır. Bu yanlış goru
nilş, sahne ve kitapların, akıl hastaları 
hakkında yapmış olduğu propaganda
dan doğıııuftur. 

Çünkil edeli> denince, insan, tehevvür-

(BORSA] 
tıztJM 

!il Hsyll!ı Koro 15 15 

685023 ı F.ııki yekOn 
685051 l Umuml yekUn 

No. 1 12 

No. 8 12 50 

No. 9 J3 50 

No. 10 14 75 

No. ll 18 

den gözleri fırlamış, ağzı köpürmüş, b~
-''·l . . gıcırdatan arada da bır zan u.., erını , 

kahkaha ile gülen ve hemen ~rk'."'ından 
anasız bir hareket yapan hırını tasav

m etmektcdirŞüphesiz ki, korkunç de= vardır; fakat bunlar akalliyette kal
na]dadırlar. 

Gheelde bulunanların çoğu akıl zaafı 
olanlardır ve bunlar da kimseye bir za
rarı dokunmıyan zavallılardır. 

Asıl çılgırılar, hastalıkları ekseriya 
kronik olan akıl hastalarıdır. Bunlar, 
birdenbire normal bir hal almakta ve bir 
mi!ddet için tehlikesiz oldukları için, 
hastalıklarının bu devresinde tJımamiyle 
serbest bırakılmaktadırlar. Ancak, has
talığın tekrar başlıyabileceği gözönilnde 
tutularak, müteyakkız davranılmaktadır. 
Kriz yaklaşınca, hasta, devlet müessese
sine nakledilerek tedavi altına alınmak
tadır. Bu suretle, delinin hem kendisine 
hem de başkalarına saldırmak tehlikesi 
ortadan kalkmaktadır. 

Gheelde, sıhhatleri yerinde olanların 
arasında dola~an delilerin sayısı çok bil
yilktür. Ancak, bunun temini aklı başın
da olanların h81italara karşı doğru dürüst 
bir tavır takınmalarına ve bu kasabada
ki münasebet şekillerinin hususiyetine 
bağlıdır. Evvela köyde hAkirn olan zih
Diyet akıl hastasını tedavi etmek, onun 
ıstıraplarını azaltmaktır. Bu zihniyetin 
hakim olması çok faydalı ise de, bunun 
da bazı mahzurlu tarafları yok değildir. 
Her n~ kadar insan çılgınla münasebete 

ilin Çıldırmak ihtimali yok ise de, geç ce, 
bu zavallıların arasında ço_cukl~rı dolaş
tırmak ve onlara mütemadiyen ınsan ha
rabesini seyrettirmek, her halde çok acı-

dır. 

IZMIR 2 nci HUKUK MAH • 
KEMESINDEN: . 

Buca Kırlar köyü de lbrahım 
kızı Fatma tar•fından kocası arap 
Halil aleyhine açılan bofanma da: 
vaaının Halilin gıyabın.da carı 
tahkikat ve muhakemeaı' sonun -
da K. medeninin 134 ve 138 v~ 
142 ve 148 ve 150 inci maddel~rı 
hükümlerine tevfikan Fatma ıle 
Halilin yekdiğerinden bo~a -
!arına ve kabahat Halilde. ~ un
duğu cihetle hüküm tarıhındf n 
itibaren bir sene müddeti~ .ev e-

. - terek ikı ço -nememesıne ve mu' 
ZAHİRE cuğun velayet hakkının anaları 

P uk 51 50 52 ·ı · ,., babaları 104 balya am Fatmaya verı muıne v-
27964 kilo Yapak 53 .SS Hah1 üzerine ayda alh•aı:d~n on 

200 kental Palamut 335 480 iki lira nafaka bedeli takdınle ay-
-------------ı dan aya Halilden alınarak~~-

Tashı•h lann analan Fabnaya ..,enlmeıı
ne ..,e çocukların her hafta paz.ar 

Gazetemizin lD tarihli nüshasında Iz; Rnleri alh saat babalan Halıle 
gu •f• h mir sicil ticaret memurluğunun i!Anında ·· terilmesine ve maıarı ı mu a-

birlncl satmndaki isim tertip batası ola- f:_ olan 1104 lrunıfUD ~~i H~ 
rak Mehmet Ozdem olarak çıkmıştır. lile yükletilmesine temyızı. ~abıl 
Bunun doğrusu Mahmud özdemdir, tas- olmak üzere 9-&1938 tanhınde 
h1h eyleriz. davacmın -ricabında ve müd.de~ -
-------------1 aleyhln cryabınd~ karar ..,enldı -

MJLAS ASLiYE HUKUK •• ...e wıulea tanzun kolman gıyap 
MAHKEMESiNDEN: ' iJı~b !erinin malı.keme ko • 

arname • bl'" Milasın bacı Ilyas mahallesin - ridonına talik kılındıgı te ıg ~a-
de mukim ibrahim kı.zı Ba!'iye kamına kaim olmak üzere ılan 
kocası Gümüflük mahaUesınde olıoıur. 20.31 (1192) 

ukim iken tegayyüp ettiği anla-
;Lı.n ,evket oğla ali kantar aley
laine açtığı bof&IUD& ~a'fasmda 
miiddeialeyhin ikametPhı. ~ -
bul olmasından il.ilnen tebligat ıc
ruına karar verilmit ve mvh•_ia;: 
me.ai 27 Hazir.n 1939 salı pnu 
saat 9 a bırakılmış olduğundan 
yevmi mezkılrda gelmediği vey• 
bir vekil göndermediği .urette "!: 
yabında muhakeme görülecegı 

Zayi 
ıcar.ı,.ı.a Fevzi P9f'l i~ oka

lundan 938 _.inde. aldı~ !•: 
Jı.detnameyi :zayi ettim. Y eruaını 
çıkartacağımd.aıı e~inin hükmü 
olmadığını ilin ederım. 

Karııyaka kurtuluf sokak 24 
numaralı evde 417 numaralı Riza 
oğlu Lütfi 

1 

5 

Vebolid Cihazları 
EVLER 

HASTANELER 
F ABRiKALAR VE 

BiLÜMUM SINAi MÜESSESELER 
KİREÇLİ SULARINIZI VEBOLİD CİHAZLARI 

İLE TASFİYE EDİNİZ .. 

8UHAR KAZAN VE KALORİFERLERİNİZİ 
HARAP OLMAKTAN KURTARJNIZ 

HER TtJ'IU.0 İHTİYACI K.ABŞILIYACAK EV· 
SAFTA VE BOL i D CiHAZLARIMIZ EM· 

RİNİZE AMADEDİR .. 
TEDİYEDE .KOLAYLIK BEŞ SEN~Lİ.K garanti 
V.EBOLİD L TD. ŞTt İZMiR ŞUBESi 
llfim:ır Kemalettin caddesi No. ıs 

TELEFON : 2365 TELG. VEBOLiD P. K. No. 72 
(1198) 

1 - Kartıyaka su idaresine RIN AÇIK ARTIRMA iLANiı 
IZMIR 4 ncü iCRA MEMUR. 

150 adet komple (Kozmoa Stan- LUöUNDAN: Madde 126 
dard) tipinde su s yacı hat mü • D N 
hendislikteki tartnamesi veçhile A~tk· ~~~: ile paraya çe'fTI. 
açık eksiltmeh suretiyleb aad bnı· alı - lecek rayri menkulün ne olduiuı 
nacaktır. Mu ammen e e ı 2100 M--L .. · b · d-"ı-

• . 1 .h l • 23-6-939 C ernun arsa u:zerme me nı ~· !ıra o up ı a eaı uma kan 
günü ıaat 16 dadır. ı,tirak ede· fu · nkuı·· bul d • 
cekler 157 liralık teminab, öğle- mevk~ mhell . un ka" un ugu 
d k 1 b. ı, ma a esı, so gı numa

en sonra apalı bu unmasma ı- rası: 1200 nci adada 3 parsel a&• 

naen öğleden evv~I it b~~uına yılı ikinci kordon caddesinde 133 
yat!'"arak makbu:zıle encumene eski ve 177 yeni numaralı dükkin 
gelırler. Takd. 1 kı 1699 li 

2 H f b .k d ır o anan ymet: • - avagazı a rı asın a ra. 
mevcut tahminen 8 ton miktarın· l 

Artırmanın yapı acağı yer, gün 
da muhtelif boyda demir potrel, saat: 15-7-939 cumartesi günü sa
köte bend ve T. demirleri ve saç at 11 de ikinci artırma: 31-7-939 
levhalar bat katipl~teki fartna- pazartesi ııünü saat 11 de yapıla· 
mesi 'feçhile açık artırmaya ko -
nulmuftur. Muhammen bedeli be- caktır, 
her kilosu 7 kurut olup ihalesi 1 - ltbu pyri menkulün arbr· 

ma fartnamesi 5-7-939 tarihinden 
23-6-939 cuma günü saat 16 da- itibaren 39-324 No. ile 4 ncü icra 
dır. lttirak edecekler 42 liralık te-
minatı öğleden sonra kapalı bu • dairesinin muayyen nwnarumda 
lunmasına binaen öğleden evvel her kesin ııörebilmesi için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fa:zLı. 
~~~:=:~:ır:ı:.arak makbu:zile malumat almak istiyenler, itbn 

3 - Karfıyaka suyu abone te- şartnameye 'fe 39-324 dosya ııu • 
nuu-asile memuriyetimize müra • sisatı için 2000 kilo kurfun boru- caat etmelidir. 

, .................................. 1.1 ...... F 
su bat mühendislikteki tartname- 2 _ Artırmaya ittirak için yu. 
si veçhile açık eksiltmeye konul- karıda yazılı kıymetin yüzde 7,S 
muştur. Muhammen bedeli 700 li- nisbetinde pey veya milli bir ban-

lzn1ir Valiliğinden: 
Ti'-'' parası kıymetini koruma hakkındaki 12 numaralı 

kararnameye ek karar 

Madde: 1 - Sikke ve külçe halinde olduğu gibi kıymetli midenlerin 
hurda ve masnu halde de memleket ılıtma çıkarılması memnudur. Kıy
metli madenlerden maksad plitin, altın ve gümüştür. 

Madde! 2 - Y olculann tahsi zinet olarak daİına tafl(lıklan kıymet
li midenlerden mamul qya birinci madde hükmünden müstesnadır. 

Şahsi zinet olarak t&flllJiluı mümkün olan kıymetli inidenlerden 
mamiil eıyadan memleket dııma fazla çıkarmak suretile laymetli mi
den kaçalı:çıhğı yaptı.klan alakadar makam ve memurlara tahriren ih
bar edilen yolcuların gümrük kapılannda üzeri.erinde arqlırma yapı
lır. Bu yolcuların beraberlerinde memleket dıtına çıkarmak istedikleri 
kıymetli midenlerden mamul zinet qyuı içtimai me..,kilerine nazaran 
fazla bulunduğu takdirde fazlasının ihracına müsaade edilmiyeceğl 
gibi yapılan tahkikat neticesinde kaçakçılık kutlan tahakkuk edene 
haklarında takibat icra edilir. 

Madde 3 - 30. 6. 1930 tarihli ve 1715 sayılı kanun hükümlerine 
göre yapılacak muameleler bu karar hükmünden müstesnadır. 

4 - 14. 1. 1938 tarihli ve 2/8030 sayılı kararname hükümlerine 
mülgadır. 

Madde 5 - Bu karar nefrİ tarihinden muteberdir. 
Madde 6- Bu kararın icrasına maliye vekili memurdur. 
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Elengüllü Ilıcası Açıldı 
Aydının Germencik Nahiyesi civarında mqhur §İfalı EJenııüllü 

ılıcaları 1 Haziran 939 tarihinden itibaren i,lemeye ba!lamlfbr. 
lhcamızın Romatizma, Siyatik ve euvaiJe Böbı-ek, Ciier, Mide, Me

sane ve bilumum kadın h.utahkları için kükürtlü ve çelikli banyoları 
cilt haatalıklanna kartı çok ,ifah çamunİ ve Mide, B-1< ve B":"u~ 
aata\ıklıırırıa kartı da emsal.iz İçme suyu mevcuttur. lhcamızın tifaı 

hassaları bir çok sayın doktor]~ tav~iyel~ri v~ .halin~~ sene
lerden beri devam eden tecrübeye muatenıt ragbetı ıle ııabittir. 

lhcaya gidip gelmek üzere her saat için Gennencik lstuyonunda 
üteaddit kamyonet ve tenezzüh oto~obilleri mev~. M~erem 

müıterileriıı istirahati için her türlü tertıbat alınmıf, yeniden bir takinı 
inp.at ilive edilmiftir. Ayni zamanda gayet temiz ve ucuz bir lokanta 
açıldığı gibi aynca radyolu ..,e bol eğlenceli bir de gazino tesis olun
muıtur. 

Sıcak yaz günlerini en eh-ven terait altında serin çamların gölgesin
de ıifa ve hayat bahıeden bu cennet köıesinde ıeçirmeyi ihmal 
etme iniz... l::Z7/. Sa. 7 

•Zümrüt Damlası 
Cinsiyet Kokuları 

(Erkek)( Di,i)iki cins losiyon( Maskülen) 
(Femfnen) etıııetıe

...,_~~ 

rl üzerinde işaret· 
feri vardır.. Q~ ......... -
B harçiçett 

Gönül 

Altın rüya 

Fulya 

Limon çiçeği 

Yasemin 

DEPO: 
Hilal 

• 

Son batıra 

Leylak 

Menekşe 

Amber ECZANESi 
Eczacı Kemal KAmil Aktaşın aşk,zevlı:, neşe ve sanat kokulan 

ra olup ihalesi 23-6-939 cuma CÜ- kanın teminat mektubu t vdi ed· 
nü saat .16 dadır. ,t,tirak ~~ecek- lecektir. (124) e .. 
ler 53 liralık temınab, og!eden 3 _ ipotek sahihi alacaklılarla 
~ra kapalı b'!lunmaıma bınaen diğer alikadarların ve irtifak 
oııleden evvel. ıt b~uma yab- hakkı sahipleriııiıı gayri menkul 
r_arak makbuzıle encumene ge • üzerindeki haklarını hususile faiz 
lırler. .. ve masrafa dair olan iddialarını 

4 - 63 ncu ad~nın 405,50 met- ifbu ilin tarihinden itibaren yir
re murabbaındak~ ~ ~ayıl~ arsa- mi ırün içinde evrakı müıbiteleri
sının ~abfı !>at kitıplikteki tart- le birlikte memuriyetimize bildir
namesı veçhıle açık artırmaya k°: meleri icap eder. Aksi halde hak
nulmu!tur. Muhammen .bedel~ !arı tapu aicilile sabit olmadıkça 
1216 lıra 50 ~f .~lup ıhaleaı satıt bedelinin paylatmasındar .• 
23-6-939 cuma ırunu saat 16 da - hariç kalırlar Satıf icra kan\Uluna 
dır. 1 tirak edecekler 92 liralık röredir . 
teminatı, _öğlede~. kapalı bul~ - 4 _·Gösterilen günde artırma
masına bınaen ogleden evvel. lf ya iştirak edenler artırma tartna
bankasına yatırarak makbuzıle meııi · okumn• ..,e lüzumlu malu-.. l. l nı -.. 
encumene g~ ır er. mat almıt ve bunları hmamen 

5 --47 ncı adanın 284.50 metre kabul etmit ad ve itibar olunur • 
murabbaındaki 7 sayılı arsasının lar. 
sahtı ba, katiplikteki şartnamesi 5-Tayin edilen :zamanda ray
veçhile açık artırmaya konulmuf- ri menkul üç defa bağırıldıktan 
tur. Muhammen bedeli 2845 lira sonra en çok artırana ihale edilir. 
olup ihalesi 23-6-939 cuma günü Ancak artırma bedeli muhammen 
saat 16 dadır. iştirak edecekler kıymetin yüzde yetmit betini bul-
214 liralık teminatı, öğleden son- maz veya aatıt istiyenin alacağı· 
ra kapalı bulunmasına binaen öğ- na ruchanı olan diğer alacaklılar 
leden evvel iş bankasına yatıra- bulunup ta bedel bunların o gay• 
rak makbuzile encümene ırelirler. ri menkul ile temin edilmit ala -

8-12-16-21 1960 (1156) caklanrun mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıraıun taah-

- Doktor Mustafa Enver bey hüdü baki kalmak üzere artırma 
c~deslle 1~ sa!.'lı -?keiın Ata: on bet ırün daha temdit ve on be
türk cad~esıle cüınhunyet ca~ı tinci ırünü aynı saatte yapılacak 
araınn.daki kuımlannın bet~ d~ arbrmada, bedeli sahf istiyenin 
me iki tarafına kordo? ~eki~esı. ~e alacağına rücham olan diğer ala
yay~ .~ldın~~arma. !r!'1ı ~°'~nl- caklıların o gayri menkul ile te· 
mesı ıtı ~müh~~ıslikteki ketif ve min edilmit alacakları mecmuun· 
f~ameaı mucibınce kapalı zarflı dan fazlaya çıkmak tartile, en çok 
eksiltmeye konuluıuıtur. Muham- artırana ihale edilir. Böyle bir be
meR bedeli 10872 lira olup ihalesi del elde edilmezse ihale yapila -
16/6/39 cuma günü saat 17 dedir. maz ve satıf talebi düter. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin- 6 - Gayri menkul kendisine 
de hazırlanml§ teklif mektuplan iha- ihale olunan kimse derhal veya 
le günü azami eaat 16 ya kadar en- verilen mühlet içinde parayı vır
cümende riyasete verilir. mezae ihale kararı feaholunarak 

Muvakkat teminab 815 lira 4-0 kendiıinden e'fVel en yüksek tek-
kuruıtur. lifte bulunan kimse arzetrnit oldu-

31, 6, 9, 13 853 (1080) iu bedelle almağa razı olursa ona 

- Fen heyeti deposuna teslim 
edilmek tartile 1500 torba çimen
to satın alınması batmühendislik
teki tartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuftur. Muhammen 
bedeli 1575 lira olup ihalesi 16/ 
6/939 Cuma ıünü saat 16 dadır. 
ittirak edecekler 119 liralık temi
nat makbuzu ile encümene gelir-
ler. 1, 6, 9, 13 1875 (1102) 

razı olmaz veya bulunmazsa he
men on bet ,rün müddetle artır • 
maya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale araaındalri 
fark ve geçen günler için yüzd 
5 ten hesap olunacak faiz ve di -
ğer :zararlar aynca hükme hacr 
kalmaksızın memuriyetimi:zce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 
Yukarıda -ıöaterilen 15-7-939 

tarihinde ~ ncü icra memurluiu 
odasında itbu ilan ve gösterilen 
artırma sartnamesi dairesinde sa
tılacağı ilan olunur. 

2029 (1193) 

- Basmane istasyonu kartısın
da T epeciie giden otobüıler için 
bir durak yeri yapılması başmü
bendislikteki tartnameıi veçhile -------------
açık eksiltmeye konulmuttur. lanmıt teklif mektupları ihale gü
muhammen bedeli 1218 lira 58 nü azami saat 16 ya kadar encü
kuruf olup 16/6/39 Cuma günü mende riyasete verilir. Muvakkat 
saat 16 dadır. lttirak edecekler 91 teminatı 982 liradır. 
lira 50 kurutluk teminat makbu- 30, 2, 9, 13 1844 (1074) 
zu ile encümene gelirler. 

1, 6, 9, 13 1872 (1101) 

1 - 939 yılı için yoksul hasta
lara verilecek ilaçların satın alın
maaı baflcatiplikteki tartnamesi 
vcçhile açık eksiltmeye konulmut
tur. Muhammen bedeli 3000 lira 
olup ihalesi 16/6/939 Cuma ırünü 
saat 16 dadır ittirak edecekler 225 
liralık teminat makbıızu ile encü
mene gelirler. 

2 - Kadastro 104-0 belediye 
35 nci adanın 1007 metre murab
baındaki 2 ıayılı arıasının ıatıfı 
bqkatiplikteki tartnameai veçhl
le kapalı zarfla eksiltmeye konul
mu9tur. Muhammen bedeli 13091 
lira olup ihalesi 20/ /939 Salı 
ırünü saat 17 dedir. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazır-

lzmir belediyesi Fen heyetinde 
su, yol, intaat ve kanalizaıyon it
lerinde çalıttırılmak üzere, 275 li
raya kadar aylıklı, mühendis 
mektebinden mezun, iki mühendis 
alınacaktır. lzmir belediyeıi bq 
mühendiıltiine müracaat edilir. 

2030 (1194) 

Düzeltme 
Gazetemizin 11 Haziran 939 

günkü nüahaaında netredilen iz. 
mir belediyesi ilanının 3 numara
lı fıkrasındaki muvakkat teminat 
miktarı olan 3 liranın bankanın 
öğleden sonra kapalı bulunması 
dolayısiyle öğleden evvel yatırıl
ması denecek yerde muvakkat t~ 
minat miktarı sehven konulma • 
mıttır. Keyfiyet tashih olunur. 
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Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASP:RiN seneler· 
den beri her türlü · soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi ' marka· 

sına dikkat ediniz. 

Kapalı zarfla eksiltme ilanı 
Tire Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediyemiz elektrik santralı ile mezbaha ve ölü nakliye oto

mobillerinin 1939 mali yılı mevaddı mÜ§teile ihtiyacatı 3. 6. 39 tari
hinden 20. 6. 939 a kadar on yedi gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmU4tur. 

2 - Eksiltmeye konulan mevaddı mÜ§teilenin: 
Muhammen bedeli Miktarları 
Lira Kurut Kilo Cinsleri 

5605 50 77000 Mazot 
945 00 4500 3 ve 4 sıfır makine yağı 
396 00 1800 Benzin 

45 00 300 Gaz 
45 00 75 Stopi 

7937 50 Yekfuı 

3 - İsteklilerin ikinci maddede yazılı 7937,50 liralık muhammen 
bedelin yüzde 7.5 u nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 1939 
mali ticaret odası sicil vesikalarına leffedecekleri teklifnamelerini ek· 
ıiltme müddetinin ıonuncu salı gÜnü zevaline kadar belediyemize tev· 
di etmeleri ve bedelsiz olarak verilecek §artnameleri ve icabeden iza
hatı almak için de her gün çalı§ma saatleri içinde belediyemize müra· 
caatları lüzıimu ilin olunur. 8, 13 1936 (1148) 

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylu~ 1 llrincitetrin 
tar i b 1 erin d e çeki 1 e c ek tir. 

ı= İkramiyeleri: 17LZ.7f/.f'L.ZZX'.r/LZZZZJ' 

1 Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S » 1000 liralık··· S.000 Lira 
s n SOO liralık ••• 4-000 Lira 

16 n zso liralık ••• 4-000 Lira 
60 » 100 liralık ••• 6.ooo Lira 
9S n so liralık ••• 4-750 Lira 

250 n zs liralık ••• 6.2$0 Lira ;;;·· ~:;; 1 
'a:,:r.>(.; YEL///~~ U:/TT/J., 
T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiı olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

B RI S TOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMAN/YE 
Sıraecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omt>r Lütfi Bengü 
dir 44 Sene~ik • tı;crübeli idaresile bütün müfterilerine kendisini 

sevdırmı4tır .... 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. İstanbulda 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluşurlar ... 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi

yecek derecede ucuzdur ..... 

Istanbul sıhhi müesseseler artırma ve eksiltme komisyonundan: 
Tahmini Teminat Şartname bedeli Eksiltmenin tarihi 

Miktarı Fiati 
Cinai Azı Çoğu L. K. Sa. Lira K. Ku. Şekli 

------
Ekmek 800000 970000 Kilo 
Fırancola 30000 45200 

9 50 7402 81 
14 50 

494 Kapalı 23. 6. 939 Cuma Saat 14,30 

Karaman eti 97500 119000 50 
Dalgıç eti 61000 89000 53 10759 81 717 Kapalı 23. 6. 939 Cuma Saat 15 
Kuzu eti 23800 32400 
Sığır eti 53000 64000 

Kok kömürü 2965 3460 Ton 
Kıriple kömürü 1960 2625 Ton 

Kesilmi§ odun 265 355 Çeki 
Kesilmemit odun 3700 4850 Çeki 
Mangal kömürü 48500 59000 Kilo 

Sade yağı 29900 39900 Kilo 

Tereyağı 5550 7700 Kilo 

Vejetalin 5000 8000 Kilo 

Pırasa 21000 26100 Kilo 
Lahana 11500 15000 « 
Bakla 8900 12300 « 
Ispanak 31500 42200 « 
Barbunya 7800 10000 « 
Ane kadın 36200 45800 « 
Calı faıulya 3700 5000 « 
Bamya 2350 4000 « 
Sırık domatesi 2800 3950 « 
Yer domates 19800 27000 (( 

Salnz kabağı 20800 28000 (( 

Patlıcan 64500 81700 « 
Semizotu 3500 5300 (( 

Enginar 5000 13000 Adet 

Süt 153000 192000 Kilo 
Kese yoğurdu 11500 
Kilo yoğurdu 13800 

Cekirdekli kuru kayisi 2450 
Kuru fasulya 12800 
Kuru fasulya «Akliye hu» 25000 
Nohut 25250 
Pirinç 54200 
Pirinç «Akliye hastanesinin» 45000 
Y efil mercimek 1800 
K1rmızı mercimek 16000 
Kuru üzüm 11350 
Barbunya 16900 
Kuru sovan 36500 
Patates birinci mal 48000 
Patates Akliye için 40000 
Bulgur 45000 

Zeytinyağı 18500 
Zeytin 5000 
Zevtin Akliye için 5000 
Sabun 25100 
Yesil sabun 11350 

17000 Adet 
18500 Kilo 

3450 Kilo 
15700 « 
30000 (( 
31900 « 
69500 (( 
55000 « 

2500 (( 
21350 « 
14800 (( 
23000 « 
50000 « 
61000 « 
55000 (( 
55000 (( 

25200 Kilo 
7200 « 
7500 (( 

32800 (( 

17600 (( 

Mutbah yumurtası 355000 440000 
Günlük yumurta 190000 285000 

Beyaz peynir 9750 13100 
K&§ar peyniri 3600 4900 

Makama irmikli 5500 7500 
Makama unlu 25000 30000 
Sehriye irmikli 1200 1650 
Sehriye unlu 15000 20000 
Pirinç unu 3450 4350 
Un 22900 29600 
Kuskus irmikli 700 950 

Toz feker 69900 88000 
Kesme teker 5000 8000 

Benzin 20000 25500 Litre 
Gaz 5500 8000 Kilo 

Arpa 28500 36500 Kilo 
Saman 7000 9500 (( 

Kuru ot 2500 4000 « 
Kepek 10000 13500 « 

İyi su 3000 4500 Damacana 

38 50 
38 

18 50 
15 50 

3 20 
2 70 

4 

98 

1 15 

58 

5 
6 
7 
7 

13 50 
13 
11 
20 

8 
7 50 
8 

15 
4 
7 

11 
5 

17 

55 
18 
15 
16 
27 
23 
14 
12 
20 
11 

9 
8 
7 

12 50 

55 
27 
22 
35 
21 

1 50 
4 

45 
70 

25 
20 
25 
20 
25 
16 
25 

27 
30 

18 
16 

6 
3 
4 
5 

65 

7852 32 

1244 33 

2932 65 

664 14 

384 

2447 40 

1883 63 

5568 72 

2447 28 

1350 

699 39 

1376 14 

1962 

440 25 

248 25 

219 38 

523 Kapalı 28. 6. 939 Çarıamba Saat 14,30 

Kapalı 28. 6. 939 Çartamba Saat 15 

196 Kapalı 30. 6. 939 Cuma Saat 14,30 

Kapalı 30. 6. 939 Cuma Saat 14,45 

Açık SO. 6. 939 Cuma Saat 15 

163 Kapalı 6. 7. 939 Çar§amba Saat 14,30 

126 Kapall S. 7. 939 Çuıamba Saat 15 

372 Kapali T. 7. 939 Cuma Saat 14,30 

162 Kapa)I 1. 7. 939 Cuma Saat 16 

Kapall 12. 7. 939 Çarpmba Saat 14,SQ 

Kapalı 
12. 7. 939 Çarpmba Saat 15 

Kapall 14. 7. 939 Cuma Saat 14,30 

131 Kapali 14. 7. 939 Cuma Saat 15 

- KapaJi 19. 7. 939 Çarpmba Saat 15 

Açık 19. 7. 939 Çuıamba Saat 14,30 

Açık 19. 7. 939 Çuıamba Saat 14,49 

Sıhhi müeııeselerin 1939 mali yılı ihtiyaçlan olbaptakl prhıame ve numuneleri veçlıile eksiltmeye konmU§tur •• 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasÜtda toplanan komisyonda yapılacaktir. 
2 - Eksiltmenin tekli, gÜn ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat garanti miktarlan karfılarında gösterilmiftir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel latekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zıırflarinı No. 1u makbuz mu

kabilinde komisyona vermeleri lizımdir. Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazİ ve hem de rakamla yazılmaai kanuni mecburiyettir. 
4 - Şartnamelerin paralı olanlan hizalarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerlerini parasız olarak liıomisyondan alınabilir. Ve niimunl!

ler her zaman görülebilir. 
5 - istekliler umum müe11eselerin bütün ihtiyaçlari için veya bir müeasesenhı bir tartname dahilinde bulunan biltün ihtlyaci için teklifte bu

lunabilir. 
6 - istekliler 1939 yılına ait ticaret odasi vesikaslle 2490 sayılı kanunda yazıh vesikalar ve muvakkat garanti makbuz veya bank mektup-

larını kapalı zarfların içerisine koymaları lazımdır. 7 12 17 21 1921 ( 1135) 

Türk hava kurumu İzmir şube
sinden: 
1 - Genelkurmay bqkanlığının tensiplerile Türkkuıu genel direk

törlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan hava gedikli hazırlama 
yuvasına orta okul mezunları alınacaktır . 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek lıtiyenlerde aranacal( 
belli batlı tartlar ataiıda gösterilınittir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk soyundan olmak 
B - Bekar olmak ve Yatı en az on altı en çok 18 olmak 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elveritli olmak 
D - İyi hal sahibi bulunmak 
E - Ana ve bahasının yoksa velisinin rlzasıni gösteren vazıh ad· 

resli vesika göstermek 
F - Hava gedikli hazirlama yuvasıni ve hava okullarÜti bitirdikten 

ıonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaı olarak vazife görme 
ği teahhüt etmek bu teahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldiketn ve 
hava sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten 
sonra masrafı Türkkuıunca ödenmek suretile yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tay. 
yareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve tartlar hakkında daha 
fazla malilmat almak istiyenler orta okul lise ve kültür direktörlükleri
ne askerlik !Ubeleri bqkanlıklarına Türk bava kurumu ile Türkkutu 
tubelerlne gönderilen matbu brötürleri görebilirler. 

4 - Kayit muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazım ge
len tartlan haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkutuna aevkedileceklerdir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasÜta girmek lstiyen orta okul me
zunlari kayıt edilmek üzere Türk Hava kurumu tubelerine Ankarada 
Türkku,u genel direktörlüğüne müracoat edilmelidir. 

1~. 1 ı; lA ?? ?C: ?A ?O?C: f11 
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Messageries Umdal Olivier ve / Deutsche Le- Fratelli perco 
ve şürekası Maritimes A~L~lı"l~. Şürekası vante Linie Vapur Acentası 

T. Bovven Rees 

CUNARD LIHE K U M p A N y A S 1 mı.ı.ENtc L1NEs LTD. BİRİNCİ KORDON REES G. M. 8. H. HAMBURG ADRiATICA S. A. Dt 
Liverpool ve ANGHYRA vapuru~ haziran ara- BINASI TEL. 2443 . NAVIGATİONE 
Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sında beklenilmekte olup Rotterdam LARİSS~ vapuru halen lımanmuzda ZARA motörii 7 haziranda gelir, ayni 
BOTHNİA vapuru Haziran nihaye- temmuz tarihinde gelerek ayni gün İs- Haınburg ve Anversa ~anlan için yük LONDBA BATTI : olup lO hazırana kadar Anve~,. Rott~.•'- gün Pire, Korfu, Sti. 40. Brindi<i, Valo-

tinde gelip Llverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- alacaktır. . •POW. vapur~ 3 Haziranda Lonclra dam, Bremen ve Hamburg ıçın yük na, Durazzo, Gravoaa Spalato, Zara, Fi-
mal çıkaracakbr. k t ed ktir HELLAS ~puru 15/17 hazıran ara- ve Anverııten gelip yük çıkaracak ve alacaktır. ume, Triesteye hareket eder. 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, r e e ece . · • . , sınJa beklenilmekte ?lup Ro~ aynı ıwnanda Londra ve Hull için yük . DELOS vapuru 21 haziranda bekle- LERO motörü 8 haziran 939 da elir 
i.siınleri ve navlunları hakkında ace ta Her türlü izahat ve mali1mat ıçın Bı· Hamburg ve Anversa limanları !çın yük alacaktır. nıyor. 24 hazirana kadar Anvers Rot- ayni gün p t Le K limn t • 
bir teahhüt altına giremez. Daha ~ rinci kordonda 15' numarada LAU· alaBcakbrELGİ.ON nih tlnd LİVERPOOL ffATTI terdam, Bremen ve Hamburg i~ yük köy Rodos a~'. V roedık, . 

3 
T

0
•. stan-

. ........... vapuru ayın aye e . alacaktır. ı ı ı. en • ve rıesteye 
tafsilAt almak ıçin T. Boven Rees ve Şr. RENT BEBOUL ve. ŞER.•n..ı vapur acen· beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- . •MARDİNİAN' vapuru 10 Hazıranda TAIILİYE : hareket eder. 
nın 2353 telefon numaruına müracaat tasma müracaat edilmesi rlea olunur. burg ve Anversa limanları için yük ala- Llverpoldan gelip yük çıkaracak ve ay- ARKADİA . BARLETTA motörü 14 haziran 939 
edilmesi rica olunur TELEFON , 2 3 7 5 caktır. nı zamanda Liverpol için yük alacak • . vapuru 15 haziranda bek-

. • BALKANLAR ARASI BATI'l tu-. lenıyor. Bremenden mal çıkaracakbr. da . gem:, ayni gi.ln Pire, Korfu, Saranda, 
ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR •OPORTO• vapurunun yükleri Is. Brındisı, Valona, Draç, Ragosa, Spalato, ........................ _. ................. . YUGOSLAV BANDIRALI tanbulda aktarma edilerek Denizbank DEN NORSJCE MİDDEL• Zara, Fiume, Trieste ve Venedike ha-

uLOVCENn •DUMLUPINAR• vapuru ile ge~tir. HAVSLIN.IE O reket eder. 

T. C. Ziraat Bankası 
ICuıoıılıq tarihi: 1888 

Sennayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA. BlRtKTbmNLERE 28.800 ıJllA 
tKRAMtYE VERECEK 

Ziraat bankaoında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en az (50) 
lirası bulımanlıra senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl!na göre ik
ramiye clqıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 o 250 , LOOO • 

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 düşıni
yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kar'.Jar aenecle 4 defa, ı EJ141, ı Birinci kinun, l Mart ve l Haziran tarih-

Lüks vapuru 11 haziran 939 pazar BOSPHORUS ' $LO CİTTA Dİ BARİ motörü 15 haziran 
günü Şu.şak, Venedik ve Pireden mu- GOULANDBİS BROTHERS LTD . vapuru 26 hazirana 939 da gelir, ayni gün İstanbul, Pire, 
vasaüt edip ayni gun" Köstence ve Var- PİRE doğru beklenıyor. Le Havre ve Norveç Napoli u.~• Cen h L~ · · yük alacalrtır • aıw=ya ve ovaya are ..... 
naya hareket edecektir. NEA BELLAS• ıçın AMER1 · eder. Cenovada (5.7) Romolo S/ AYU.9-

uLOVCENn Lüks transatlantik vapuru ile Pire • CAN EXPORT LİNES, !Ne tralya için aktarma alır. 
vapuru 17 haziran 939 cumartesi gü- Nev • York hattı Pire • Nev • York .. EXCHESTER vapuru halen limanı- ROY Al.E NEERLAN 

nü Kösten~~n avdet edip 18 haziran yahat "ddeti 12 gün, Nev. York fuan mızdadır. Nevyork için yük alacaktır. DAISE KU,..PA~A.,I 
939 pazar gunu saat 12 de: mu . D T R. T .,. "' .a • 

Pire • Arnavutluk Jimanlan _ Kotor- için hususi fiatler Pireden hareket ta- rts · .. ." DEUCALİON vapuru 8 haziran 939 
Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye rihleri: ZA m~törü 8 haziranda beklen!- tarihinde gelerek Burgas, Vuna, K&-
hareket edecektir. ı TEMMUZ 12 AÖUSTOS 23 EYL'OL yor .. Tuna lımanlan için yük alacalrtır. tenceye hareket eder. 

ANGLO • EGYPTİAN MAİL LİNE • · BUDAPEST motörü 20 haziranda TRİTON vapuru 13 Haziran 939 ta 
PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT Gerek vapur_Jarm muvasa!At tarihleri. bekleniyor. Tuna limanlan için yük rihinde Amsterdam, Rotterdam ~ 

HAYFA _ İSKENDERİYEYE hat gerek vapur isimleri ve navlunları hak- alacaktır. b liman! ve 
kınd bi t ahhüt altına · urg arına yük alarak hareket 

·CAİRO CİTY • LÖKS V APUBU il a acenta r e gıremeı:. SZEGED motörü 26 hazir do'-· ed e ıafsilA almaJc . B ana ,.. u er. 
Marsilya için Beyrut-Hayfa-İsken- Daha fazla t !çın irinci bekleniyor.. Beyrut, İ.skenderiye ve SVENSKA OBİENT LİNEtN 
hareket tarihleri deriye için hareket Kordonda 152 numarada • UMDALo Portsait için yük al:caktır. BARDALAND motörU 20 haziran 939 

tarihleri umumt deniz Acentalı~ Ltd. müracaat DUNA motörü 8 temm d "-• bek- tarihind 1 k Rotterdam H b 
2/6/939 

16-6-939 
30-6-939 

10/ 6/ 939 _.ı,._ . ol . uza o,..u e ge ere • am urg, 
cuumesi nca unur. lenıyor. Beyrut, İskendcriye ve Portsıtit ve Skandinavya 1imanJanna yük alarak 

24-6-939 Telefon : 4072 Müdüriyet için yük alacaktır. hareket eder 
8-7-939 Telefon: 3171 Acenta BORELAND motörü 28 Haziran 939 

SERVİCE MARITIME tarihinde gelerek Rotterdam, Hamburg 
ROUMAIN ve Skandinıvya limanJanna yük alarak SALONDA AT Y ARiŞLARI 

lerlıı._o•ç•e\ll•ecek••&•. ______ mR!!l_. .. _. ......... ;.11, 

Bir aile eğlencesidir 
DUROSTOR vapunı 9 hazJranda beki hareket eder. 
nlyor. Köstence, Kalu ve Tuna ~ SERViCE llARITIME 
1an ıçin yük alacaktır. Roumafn Kumpanyası 

• 
Taze Temjz Ucuz ilaç 

Türlü Tuvalet Çeşitleri Her 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 

....,.. 

Juvantin çsa boyaları 
INGILIZ KANZUK ecunesl Jaboratuvar!annda hazırlanan Juvn~tin saç 

boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen liri olup saçlara tabil renk· 
!erini ha~. .. . 
• JUV ANTIN saç boyalan kumral ..., siyah olarak iki tabii renk uzerıne ter

hp edHmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk yık"?"'ak, ter· 
!emek hatta denize ciımelı: smeti:rle de çtlımaz. Eczanelerde "" ıtri7nt mai:•· 
zaJannda arayınız. 

En cidıli 'l>'e emniyetli markadır. 

Izmir Defterdarlığından: 
Sehitler mahallesi Demirhane 1497 No. lu sokakta IWn 35 taj No. 

lu harap yün ve iplik tarama fabrikaaı dahilinde bulunan iki katlı ya· 
zJıane binaaınm enlcazı 15. 6. 939 tarihinde pufelUbe günü nal 14 
ele pa:zarlık auretile aablacaktır. Taliple..in yevmi mezlrurda mahallin
de toplanacak sa~ heyetine müracaatlan ilin olunur. 

1999 (1190 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S • , Aydın, Balıkesir, Denizli. : 
: Mu!la, Antal:ra, Afyonbrahisar, Kon-: 
: ya viliyetleri ve bza1an için acentalar i . . 
: aranmaktııdır. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İZMİIIDE llER TÜTÜNCtlDEN ABAYINız .. FİATİ (100) PARADIR. ... 
UMUM DEPOSU VE l\IÜRACAAT YERt : tzMİR İKİNCİ llUHÇILAR 
No. il · 10 MÜSKlRAT SER BAYİİ KÜSEYi:N BABBİ VE ŞEKİP TİCA· 
BETRANESL 

Deviet Demiryollarında yeni 
TARiFELER 

•• D. D. Yolları 8 nci i letme 
dürlüğünden: 

mu 

Devlet ckmiryoUan ,..hekesinde Ye bu meyanda 8 inci iıletme mm
takaaında mer'i bilumum yolcu "' buıtiyö trenJerinin vakti hareketle
ri 15. 6. 939 tarihinden itibaren deiifecddir. Trenlerin hareket ve mu
vuali.t saatlerini gösterir ilinlar iltaayonlara talik edilmittir. Fazla 
izahat için iatasyoolara miincaat edilmesi muhterem halka ilin olu-
nur. 13, 14 2032 (1191) 

Vapurlann hareket tarilılerlyle nav- SUCEA VA vapuru 6 temmuz 939 ta-
lunlardaki c!Pğl)lklilı:lerden acenta me- rihlnde gelerek Malta, Cenova, Mars!l
suliyet lı:abul etmez. ya, limanlan için yük ve yolcu alarak 

Daha fazla taf.clat için ATATURK hareket eder. 
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der İTALYA Soe. An. di NAVİGAZİONE 
Zee ve Şsı. Vapur acentalığın• mllraca- Triyesteden 14/ 6 S/NEPI'UNİA Ce-
at edilmesi rica olunur, nubt Afrika için aktarma alır. 

TELEFON : 2007/%008 Triesteden haziran 939 da S/ROSAN-

------------ DRA cenubt Afrika için aktarma alır. 
C..novada 5 temmuz 939 da S/RO-

D Al• R• 1 MOLO Avustralya için aktarına alır. 

r 1 lza İIAndaki hareket tarihleriyle navlun-
• 1ardak1 değişikliklerden dolayı acenta 

0 0 mesu!Jyet kabul etmez. Daha fazla taf-u l sUAt 1ç1n lldncl Kordonda 11RATEUI n en SPEBCO vapur acentasına müracaat 
edilmesi rica olıınur. 

Oofum ve Cerrahi Kadın 
hutahldan Oı>er•törii 

Her gün hastaJaruu eaat llçten BOD· 

nı Atatürk caddeııi oF.old Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFONızt87 

TELEFON : !ON • 2005 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

ile 

öldürünüz 

Bir çift kara sinek bir yazda 1,500,000 olur 

Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Dl· 
zanteri, Kara humma, verem, Şar
bon, !{olera gibi bir çok salgın has. 
Çthklar taŞl.yaa sinek, tahta klll'ilsu, 
Pire güve ve bütün haşerab qyaa. 

a FAYDA ile lrnflcı ediniz-

FAYDA bütün başerat öldiirüc:ii 
mayilerin en iyisi ve müessirid.ir_ 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu 14. 
tH ve sahhidir-

Adi gazı boya ile Jıarıştıraralı 11e 

sUslü A11rupa 11e AmerUıa etilıetı ve 

marlıaı lıo~Gl'alı F A Y D A Yerine 
satmalı lstlyenler 11ardır. Salımıntz ,,,..... ,,,. 

FAYDA lsmine dlJılıat ediniz. 

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Keıneraltı Bükümet caddesi No. 6t n.. 31 

• • • • Toplan saiq yeri Yeni Kımillar ~ No. Z4 TL. 28'2 

• • • • Kartlf alııı >'111'i Ferah Eaanesi TL. 5023 

SelMllı: aerp.inin &37 ve 938 oeneJerinln 
blriadlilr llllllial.yalarmı krz•-•ıtır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yallı tüp resim : 

boyaları : 
Fraıısanın alemşümul LEFRANC: 

DÖ P ARİ fabrikasının yağlı tüp re- J 
sim boyalan ge~tir .. İzmirde Bal-i 
cılarda 209 No. AmlET l\IÜMTAZ: 
CAHİT İSTANBULLU boya ticaret-i 
hanesinde satılmaktadır. Bu mefhur: 

boyaları bir defa tecrübe edenleri 
artık ba,<ka marka resim boyası kuJ.. ~ 
!anmak isteıniyec~klerdir. ! ............................................ 

DOKTOR 

Celal Yar~ın 
İZMiR MEMLEKET 

RAST ANESt DAHiLiYE 
MVTAHASSISI 

Muayenehane : ikinci Beyler sokak 
o. ZS TEl..EFON : 395' 

Doktor 

Hami~ Ataman 
KULAK, BURUN, BOOAZ ve HAN

ÇERE IIASTALIKLABI UZlllANI 
lan.ia, İzmir cadd · No, 13Z 

Şen slnemaı yanında 
Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 

tedavi der 

r 

• 
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il' A DIJZI a 

SAHtFS ıe 'IK'lff A.SIR 

Hariciye Vekilimizin ve Gafenkonun nutukları 
=-~~~~~~~~~~~~--------------

8 al kan Antantı bütün Avrupa icin mühim 
' 

bundan böyle de mühim bir sulh unsuru 
bir sulh 
olarak 

Rumen Ha. nazırı diyor ki: '' Sizler büyük bir inkılapçının 

unsurudur ve 
kalacaktır 

emniyetine Bizler de hakim nezaret ediyorsunuz. 
hareke tile aşağı T unanın hürriyetine 

ve cesur 
nezaret 

idaresi altında Boğazların 
bir kralın inkılapkar 
ediyoruz ... ,, 

Ba.§Vekilimiz Rumen hariciye nazın ve Rumen •efiri ile (A.A) 

Rumen hariciııe nazırı hariciye ı·ekliletifl.den çıkarken 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

bulunmuştur. Bu ziyafeti, çok sa
bir hava içinde geç vakite kadar 

m eden parlak bir kabul resmi ta
·~ eylemiştir. 
· ·Ziyafette hariciye vekilimiz şu nutku 
hdetmişlerdir : 

.Aziz dostum B. Nazır, 
Eksclfuısınıza Ankaraya hoş gel<İlniz 

demekle ve sizi bir kaç gün içinde sıkı 

ve dostane bir temas halinde aranuzda 
bulundurmaktan duyduğumuz sevinci
mizi bildirmekle bütün Türk milletinin 
hissiyatına tercüman olduğumdan emi
nim. 

(A.A) 

Rumen heyeti Ankarapalasın önünde (A.A) 

Rumen hariciye nazırı şerefine verilen ziyafeti takip eden suvarede ( A.A) 

Rumen heyeti Atatürkü n kabrine çelenk koymağa giderken ( A.A) 

B. Gafenko Adliye vekilimiz Fethi Okyarla görüşüyor ( A.A) 

Bay vekil, 
Komşu hüküınetler arasında bir sulb• 

birlik ve kardeş iş birliği fıleti olan biÇ 
kimseye karşı müteveecih bulunmıyaJl 
ve hiç bir Balkan milletini hariçte ıııt· 
nuyan Balkan antantının sulha ve f."' 
rupa müvazenesine lüzumlu olduğull~ 
müdrik bulunuyoruz. İşte bundan doJ.• 
yıdır ki niyetlerini ve sulhperver ideli" 
lini bu derece sarih ciimlelerle tebll}'ilj 
ettirdiiittiz bu antantın faydalıhğıru ~· 
ebemnüyetini &en ve Yugoslav dostlıır 
rmuzla dürüst ittihat halinde her türJil 
şekilde teyide ve ispata karar vemıişiı· 
dir. 

Aziz dostum bay vekil, 
Cümhuriyet hUkümeti adına ve şah- Sözlerimi bitirmeden evvel gerek re· 

ııen kendi adıma ekselansınızın şahsında fikanun ve gerek şahsen benim TürkiY' 
dost ve miittefik memleketin muhterem cümhuriyeti merkezinde bulunmaktaJl 
mümessilini selfunlamakla hassaten ne derece memnun olduğumuzu ve ba• 
menınun bulunuyorum. yan Saracoğlu, siz ve bütün Türk bil• 

Balkan antantının tara(lDllzdan üzeri- kümeti tarafından bize karşı gösterile~ 
ne kvrulduğu sağlam temeli teşkil eden hüsnü kabulden ne dereee mütehassi> 
mlh idealine Atina vesikalarının imza- bulunduğumuzu size bildirmek isteriJ11" 
ıından heri geçen seneler zarfında dü- Hariciye vekilimiz Rumen hariciye ııazırının refıkası ile konu§urken 'l!<IZtrı stadyumda ba.§Vekilinıizle görii§Üyor (A.A) Sizlere, hepinize derin surette ınedy\l" 
rüst ve sadık bir surette hizmet edil- nu şükranız. Her adımda Kemal Ate" 
miştir. Mesut işbirliğimizi ayn ayn he- eden kuvvetli bir dahili teşkilAtta bul- dan daha iyi hissetmektedir. Bu dev- Bay vekil, nasebetler idaınesine gayret ederek an- tiirkün hatırası görülen feyiz ve ku"' 
pimizin siyasetlerimizin istiklalini bir maktadır. Jetler tehlikelere büyük bir cesaretle j Sözleriniz beni derin surette müjehas- )aşma, uzlaşma ve bitaraflık zihniyeti vetler dolu .. Bu şehirde biiyiik başatı' 
ittihat noktası haline getirerek teşkil8t- B. Nazır, karşı koymayı bildiklerinden dolayıdır sis etti. Bu sözleriniz asil ve hararetli dahilinde yapınağa aznıeylemiş bulunu- cının hatırası önünde hürmetle eğiliriıl> 
Jandırmağa muvalfak olduk. Bu ittihat İşte bu unsuru Ro~ya bütün mille- ki, gerek kendileri, gerek büfün dünya kelimelerle ittifakınuzın temelini teşkil yoruz. F,akat biz, gerek bizim için gerek Ve onun büyük eserinin liyakatli ve asil 
noktası harici münasebetlerinin sevk ve tin kendi biiyük hükümdarı etrafında için sullıa azimkar bir surette bağh bu- eden ve bu ittifala kuvvetli ve canlı bir diğerleri için bu dereee faydah olan va- devamcısına karşı derin hürmet hissiYB' 
idaresinde Balkan devletlerinin müşte- birleşmesinde bulmağa muvaffak olmuş- Junmaktadır. Dünya yüzünde hüküm bağ haline getiren his, her tiirlU imti- z:ifemizi ancak arazimizin emniyetini ve tıını ifade ederek kadehimi ekselAıı' 
rek direktifini te~kil eylemiştir. Sulh tur. BUkreşten hareketinizin arifesinde •Üren emniyetsizlik ortasında bizler he_ş ham muvaffalayetle geçirmiş sadık bir milli istiklilimize hürmeti müteyakkız Türkiye reisicümhurunun sıhhatille. 
için vücuda getirilen, sulh içinde inkişaf milli organizasyonun kat'i bir merhale- sene evvel bizi toplıyan ayni (Bir kel'.- dostluğu ifade eylemektedir. Bu dostluk bir surette temin etmekle iktifa edebili- memleketimin sadık dosfu Türkiyen!JI 
eden ve sulh getiren Balkan antantı sinin küşadında bulundunuz. Ve yeni me okımamaınıştır) ettafında birleşnuş milletlerimizi birbirine rapteylemekte- riz. Bizim için her şeyden daha ziyade şan ve refahına ve aziz dostum B. ve1dl 
en mükemmel bir sulh fıleti vazifesini Romanya parlamentosu önünde kuvvet- bulunuyoruz. Bu birlik bütün Avrupa dir. Yine dostluk bay nazır ikimiz birbi- aziz olan bu mülkler esasen coğrafi va- sizin ve muhterem refikamz bayan SB' 
gönnüştiir. Ve hadiselerin teakübü her li, müttehit ve kendisine düşen vazife- i~in mühim bir sulh unsurudur. Ve b~- rine yaklaştırmış ve aramızda emniyetli ziyetimiz dolayısiyle yüksek enternas- racoğlunun sıhhatlerinize kaldırıyoruJllı 
ne olursa olsun en mükemmel bir sulh !eri müdrik bir memleketin harici siya- dan böyle de milletlerimizin ve bizler gı- ve muhabbetli iş birliği münasebetleri yonal bir menfaat irae etmektedir. Balkan antantına içiyorum. 
ôleti kalacaktır. setini mesut cümlelerle izah eylediniz. bi ayni mukaddes davaya bağh bulun~_n Tiicuda getirmiştir. Türkiyenin ve Ro- -------------------------------

Türkiye ile Romanyayı birbirine bağ- Bay Nazır, her kesin en b!iyük neline olarak nıu- manyanın birlikte ifa edecekleri vazüe-
lı)·an rabıtaların bu tarzda telakkisi Sıkı hir azimle Avrupanın en kanşık him bir sulh unsuru olarak kalacaktır. nin doğru bir tarzda anlayışını bu dost
Balkan devletlerinden her biri için en bir kıtasını teskin etmiş olan Balkan Aziz dostum, luk hissine medyunuz. Kader gerek 
hakiki ifadesini harici siyasetin muvaf- devletleri kanlı. h~disclerin karışıklık ve Bü tik dost ve m!ittefik memleketin sizleri ve gerek bizleri milli inkişafımız 
fakıycti için en esaslı unsuru teşkil kabus devrelerının acısını bir çokların- h . ~ Ank ziyareti ~erçivesi içinde büyük ehemmiyeti lıfıiz 

arıcıye nazırının arayı ' . . . .. . . . . 
Roman anın harici siyasetinin şefliği b'."bırıne muşabih vazifeler verınıştır. 
vazifes( ile Balkan antantı konseyinin Sızler büyük bir inkılıipçının idaresi al
bu seneki reisliğini şahsınızda birleştir- tında. ~uhteşem ~ir. milli. kal~a h~
diğiniz bir zamanda vukua gelmektedir. rekctı ıle y~py.e~ı bır ~mzıyetc gıre~ bı.r 
1. k" .. k k f il "'zl · d kalben devlet otorıtesı ıle bogazların eınnıyctı

ı yu se vası e so erım c 
gelen samimi bir dostluğun hürmetkar n~ nezaret ediyorsunuz. Bizler de ba

kım ve cesur bir kralın inkılapkar ha-ifadesini bulmanızı rica ederim. 
Kadehimi Majeste kral ikinci Karo- reketi ile yepyeni bir vaziyete giren 

lun sıhhatine, dost ve müttefik Roman- enerjileri gittikçe daha mühim bir hale 
yanın şan ve refahına kaldmr ve Aılz ııelen bir vazifenin enırine vererek aşa
nazınn sizin ve Ankarada bulunması zi- ğı Tunanın hürriyetine nezaret ediyo
yaretinizin bizde bıraktığı minnettarlığı ruz. Bu birbirine henziyen ve birbirine 
arttıran bayan Gafenkonun sıhhatinize bu derece sıkı surette bağlı bulunan va
içiyorum, Balkan antantına ve Türkiye illeler bizleri Enternasyonal tesanüt va
ile Romanyayı birbirine bağlıyan büyük zifelerimizi hakiki kıymetleri ile anla
dostluğa içiyorum.. mağa sevki iinıirdir. Umumi mahiyette 

Muhterem misafirimiz bu nutka aşa- menfaatleri miidafaa ediyoruz. Bu vazi-

Bir Italyan gazetecisi 
Mevkuf bulunduğu Tunus hapisa

nesinden kaçtı ve yine yakalandı 
Tunus 12 (A.A) - Resto Del Carlino gazetesinde çalışmakta olan 

ltalyan gazetecisi Ciuci, 15 ikinci kanun 1935 denberi mahpus bulun· 
duğu hapisaneden kaçmış ise de Tun us varoşlarından birinde tekrar 
ele geçirilmiştir. • 

Ciuci, memnu mıntakada fotoğrafiler almakta olduğu esnada Me
deuine"de tevkif edilmiş idi. Mumaileyh klişeleri bir ağacın gövdesine 
saklamağa teşebbüs etmiş idi. 

Ciuci, avukatı ile görüşürken hapisane içindeki gidip gelmelerden 
mütevellid kargaşalıktan istifade ederek kaçmağa muvaffak olmu~
tur. 

Yapılan ara~tırmalaidan sonra tekrar ele geçirilmiş olan Ciuci, ltal
yan mektebi müdürüne ait olan Giuglia villasına iltica etmiş idi. 

Öğrenildiğine göre, mumaileyhln firarı için hazırlıklar yapılmış ve 


