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1 TELEFÔNı 2697 

Uin ınünderecatmdan gazeteıniz ınesuliyet kabul etmez. 
Cümhurlyeti" tıe Cümhurl11et eım..ı,. bekçiıf, ıabııhlan çıkı"' .!yari gazetedir 

lsviçrenin siyaseti 
Bem 13 (A.A) - lıviçre miUi meclisi 

hükürnetin harici aiyaaetini büyük bir ebe
riyetle tuvip etnrlttir. Sosyalistlerin eberi
ai ınüıtenlrif kalmıttır. 

·~-------' Yeni >.- Matbaumda Buıı.....-. 

illi Şef B. Gafenkoyu kabul etti 
Rumen hariciye nazırı dün saat 14 de 
Daçya vapuru ile Pireye hare et etti 

Rumen gazeteleri Ankara 
ziyaretinin büyük ehemmi
yeti etrafında hararetli 

neşriyata devam ediyorlar 

B. Gafenkonun B. Antantının 
devre reisi sıfatile faaliyeti 
Atina ve Belgradda sempati 

ile karsılanmıştır ..• 
' 

Gafenko, başvekilimiz ve hariciye vekilimiz - YAZISI 3 t}NCÖ SAHİFEDE -
---·--

Inönü 
Devrinin 
Zaferleri 

lngiliz - Rus görüşmeleri 

--~--tı-·---
ŞEVKET BiLGiN 

lngiz fevkalade elçisi Starng 
bugün Molotof la temas edecektir 

BQfvekilimiz parti grubunda 
pıenıt bir haber verdiler. Ha -
tayın pek yakında Ana vatana 
iltihakını tesit etmekle bahti -
yar olacağımızı müjdelediler. 
Fransa ile, dostane bir hava 
içinde cereyan eden görü,me
lerin bu neticeyi vermesini 
haftalardanberi bekliyorduk • 
Bugün artık hedefe varmıf bu
lunuyoruz. 

Kurluitlf miicadeleainde muzaffer olan 
Türkiye terefli hayatına kaVUJtuktan aon

ı"' kalplerimizin derinliiinde bir elem 
noktuı kalınıtb. 

Antakya ve hkendenın iİbi özbeöz 
Tllrk olen, Türklüklerile iftihar eden te· 
hirlerimizin muvakkat bir zaman için bile 

Molotof ve V oro~of 

olaa milli hudutlar dqında bırakılması gün · · hi talim tı bildir Jı.tir B gün ··" led n • • · M sk 14 (ÖR) - Bu ıçın Ç a ece . u , og e 
içimizi ıızlatıyordu. Hatay kendi mukad- . 0 .0~a, · .. . · mütasavver sonra, İngiliz hükümetinin mümessili ve 
deratına sahip olmak hakkını elde edin- bır İngıliz • Rus goril§meSI . İn . . . 

d "'ldir B hah Moskovaya g~ giliz sefiri bununla meşgul olmuşlar-
ceye kadar pek hazin, pek müşkül saf. egı · .. u "". . . Str•nd ilkön- dır. 
balar · d" o· hakik. h. olan İngiliz mümessili B. -e 
.._. b. g"?ır ı. avamızdm b. ı mda ıye· ce B Vilyam Fips ile temas ederek İn- B. Fips şimdi bir kaç günden beri ken· 
"'" ilmiyenler nuann a ır leza tqkil . . · akdi- disini yatakta tutmu.• olan hafif gripten 
etm ki be b bakik t ·d· k. H gılız - Fransız - Rus anlaşmasının , 

e e ra er a ıu ı ı ı, ata- . . . . üınetl namına iyileşmiştir. Esasen B. Strangın Mosko-
)'lll iatırabı ıiddetlendikçe Hatayhlar ken- ?' '.a.cıl m~~diyle . hük mur olduğu _ SONU 5 İNCİ SAHİFEDE _ 
dilerini Anavatana daha yakın hissedi- Ingılız sefırıne tebliğe me ----------
yorlardı. 

Mısır 
Hariciye nazırı 
Ankarayı resmen 
ziyaret edecektir •• 

-0--

Knhire, 14 (A.A) - Anadolu aJnn· 
5llllll hususi muhabiri bildiriyor ı 

Mısır hariciye nazın Abdilllettah 
Yahya paşa, Türkiyeyi resmen ziya
ret etmek üzere pe:rşcınbe günü bu
radan h:ıreket cdetek ve ayın on ııe· 
klzinde Ankarada bulunacaktır. 
Mısır hariciye nazınna devlet 

umuru hukuki e heyeti reisi ve ha· 
riciyc hukuk müşaviri Abdüllıaınit 

Bedevi paşa, hariciye nezareti kiti· 
bi umumisi Mehmet Abdillhalek 

l 
Hasona bey ile hariciye memurla
rından Hüseyin Aziz bey refakat ey
lemektedir. 1 

Sofya, 14 (A.A) - İyi haber alan 

e ilhak cttnftn 
Ankaradan Hataya 
bir heyet gidecektir.~ 
Hatay 63 üncü vilayet olacak 

Meclise sekiz mebus gönderecektir 
lıtanbul 14 (Hunısi) - Hatarın ana vatana iltihakı sıünleri

nin yakın olduğuna dair baıveki B. Relik Saydamın parti gru -
bundaki beyanatı yurdun her tarafında büyük sevinç uyandır -
mtŞtır. ilhakın tahakkuk ettiii sr.ün milli mera.im yapılacalı ve 
Ankaradan Hataya bir heyet 11idecektir. 

Hatayın Türkiye Cümhurireti idari taksimatında 63 ün.cü v!
lôyet olarak yer almasına daır ~ükümet P*'._k_Y~"!da Meclıs.e bır 
kanun lôyıhası takdim edecektır. Hatay vılayetının merkezı An-
takya olacaktır. . . . l. · 

Halayda ilhaktan. sonr~ yapıl'!-cak !eçım ıl*'._ Mıllet mec ısıne 
sekiz mebus gönderılecegı tahmın edılmelıtedır. 

lngiliz askeri heyeti 
dün Ankaraya gitti 

Heyet Büyük Erkdnıharbiyemizle temasa 
gelerek müzakerelerde bulunacak 

Londra 14 ( ö.R) - htanbuldan bil
diriliyor: 12 May11 1939 mukavelen•· 
meıi mucibince Türk • lnailiz ordusunun 
ihtiyaç halinde it birliii için Türkiye 11•· 

ne! kurmayı ile müzakerelerde bulunacak 
olan lngiliz aıkerl heyeti bu sabah lotan• 
hula gelmiı ve aktıım Ankaraya hareket 
etmiıtir. 

htanhul 14 (Hususi) - Tul ıeneral 
Otto Marlinp Lııva ile yüı:batı l..intay
dan mürekkep lngifu aal<eri heyeti lngil
tettnin bava at-ile bilrikte bu aabah 
geldiler. Merkez komutanı tarafından 

kBrfdandılar. Yemeklerini Parapalaoda 
buıuıi ıuretle yediler. öileden sonra 
ıehirde bir gezinti yaptılar ve ak1&m eka
preale Ankara ya hareket ettiler. lngiliz 
generali gazetecilere olan beyanatında 

Türkiyeye geldiğinden memnun olduiu-
Büyük lrurtancının bu meseleyi bir 

milli hayat dii.vaıı olarak ele alltttf olması 
istikbale emniyetle bakmamıza kifi idi. 
ATA TURK haatalığırun ilerlediği gün
lerde bile Hatay meselesine derinden de
rine gösterdiği alika ile milli birliğimizi, 
yurdumuzun total emniyetini alakadar 
eden bu meııeleye fevkalide bir ehem· 
ınİyet verdiğini anlatıyordu. Ebedi Şef 
fani bayata gözlerini kapamadan büyük 
eserinin tamamlanma yoluna girdiğini 
ıönniiftür. 

Türkkuşu filosu 
1 

nıahfellerde söylendiğine göre lllısır ! 

hariciye nıwrı yakında Balkanlara ' 
yapacağı seyahat esnasında bir kaç 
gün ofyada kalncktır. 

• nu ve Türkleri çok Mvdiğini söyledi. 

Harp halinde lngilterenin Frıımıııııı 

götıdereceı}l orduya kumanda edecek 
olan general lromide 

ATA TURK kudretli halefine ema· 
net ettiği büyük eserin her noktada tam 

ırafere kavupcaiından emindi. Bir gün 
dünya karttına Türkiyenin dostluğuna 
en büyük değer verileceğini, beynelmilel 
münasebetlerde ıulh ve İnsanlık divıuı· 
nın kat'i zaferi için nazımlık ı·· ·· ·· ro mıu gor· 
meğe davet edileceğimizi biliyordu. Ebe
di Şefin hu tahminleri Milli Şefin bükül
mez iradesile tehakkuk etmİ§tir. 

Türk - lngiliz, Türk - Frıınn ıuılAfma· 
lan, Halayın kat'i lrurtulttfu ıüpbe edile
mez ki INöNO devrinin en parlak eaer· 
lendir. 

Hayati menfaatlerimiz arasındaki ay
nlmaz birliğe rağmen Hatay Türk - Fran
ııız münasebelterinde bir plİkolojik an· 
IBfl"llZlık noktası idi. F rarua ile müna· 

- SONU 2 İNCi SAHİFEDE -

ŞEVKET BİLGİN 

Bu~ün olmazsa yarın 
şehrimizde bulunacak 

Y urd içinde bir propaganda turnesine 
çıkan 11 tayyareden mürekkep Türkku· 
şu filosunun bugün şehrimize gelmesi 

Franko Romaya gidecek 
Roma - Berlin mihveri ispanyayı as-
keri ittifakı kabule icbar ediyorlar· 

muhtemeldir. Dün öğleden sonra Bur· Roma 14 (A.A) - Stefani aJanaının 
sada hava şenlikleri yapan Türkkuşu fi- Burgoıtaki aelabiyettar bir menbadan 
!osu, on binlerce halk tarafından alkış- öğrendiğine göre general Franko, Eyl\ıl 
lanmış ve cidden heyecanlı dakikalar ayının tonuna doğru Romaya gelecektir. 

yaşar.mıştır. Berlin l 4 (AA) - Alman latihbarat 
Filonun İzmire gelme saati kat'! ola· bürosunun aldığı malumata göre, Kont 

rak belli değildir. Filo dün Borsadan Ciano, 16 temmuz 1936 da ispanyada 
Balıkesire hareket. etmiştir. Eğer hava dahili harbin patlama.mm yıldönümünün 
miliiait olursa bugiln öğle vakti, olamaz.. tesidi için yapılacak meraıimde hazır bu .. 
sa yarın sabah İzınire gelecek ve hara- lunmak üzere önümüzdeki 16 temmuzda 
retle karşılanacaktır. Madride gidecektir. 

On bir Türkkuşu tayyaresinden mil· Paris 14 (A.A) - Madrldden bildiri· 
rekkep filoya, Türkkuşu umumt müdil· liyor: 

rü Osman Nuri Baykal kumanda el- lıpanyo\ gazeteleri ltalya ile lıpanya 
mektcdir. Planörler de tayyarelere ta· araamda Romada yapılmakta olan mU

kılı olarak gelecektir. Gelecek Türk.ku- zakerelerin ıumul ve ehemmiyeti hak
şu mensupları arasında Bn. Muzaffer kında ıükıltu muhafaza etmekte ve yal• 
İzmirlidir. İzmirde ilkokul muallimi iken nız bu görüşmeler baklanda ajanıların 

Şehrimizde beklenen Türkkuşu kıtııaı Türkkuşuna iltihak eden bu cesur Türk 
bil§ öğretm1?11! Bn. Sabiha Gökçen - SONU 6 iNCi SAHİFEDE - - SOSU 5 İNCİ SAHİFEDE -

• 



Ziraat işçileriyle iş 
verenler arasında ~ ŞEHiR HABERLERi, lnönü 

Devrinin 
Zaferleri Münasebetlerin halli 

V ekdleti bir proje 
icin Ziraat 

t 

hazırladı 

Ekmek fiatil 
----tr----

Stolı llıığdayların 
piymaya 
çılıaf'ılması istendi 

-1:?-
Tereffiie mini olmak üzere belecliye 

1 

Ziraat Yekaleti. veületin lüzumlu ıö-ı edeceklerdir. Bu heyetlerin kararları ma
receği yer ve itlerde ziraat ioçileriyle it hallin en büyük mülkiye amirinin tasvi
Terenler arumdaki miinuebetlerin tan-1 bi He tekemmül edecektir. Büro idare 
~e dair bir ltanan projMİ hazırlanut- heyetlerince it verenlerle iKiler arasında 

akdedilecek mukavelelerin tatbikinden tedbir ahyor 
br. Piyas.:ıcla son zamanlarda buğday 

Projenin ihtiva ettiği eeulara göre zi-
1 
doğacak ihtiliflara hikem sıfatiyle ha- l t S k t ·hı· 

1
. . n iti 

.. ..v.. 1 d . nza mış ır. ı ın ı ı una mı naza -
raat vekilcti lüzum ıordugu yer er e ve kılacak ve bu sıfatla verılecek kararlar b al b l di . ti il§. ete mü · · ·ı · •v T fi ara an e e ye rıyase , v Y -itlerde iş verenlerle zıraat ıKı erı arasın- ilci tarafa teblıg olunacaktır. ara ar d k ld ~ 'b' 

. . .. . . . . racaat e ere geçen sene o ugu gı ı 
C:la it münuebetlennı korumak, bu mu· tebliğ tarihinden itibaren bır hafta ıçınde b d . b vd isti'hsal edince-
. . .. . • . u sene e yeru ug ay 
nuebetlen duzene koymak ıçm zıraat sulh mahkemelerine müracaatla bu ka- k dar prak mahsulleri ofisinin silo-

b 1 ... ti "ud 1 ye a to 
İf üro an ve zıraat ıtçı yur an vuc a rara itiraz edebilec~klerdir. Bu itiraz ar !ardaki stoklardan piyasaya buğday çı-
get~~ilecektir. . sulh mahkemelerince diğer iıl~re terci- karmasını ve her gün ihtiyacı karşılıya-

Vilayet veya kaza merkezlennde ku- ben tetkik olunaraJı. karara baglanacak- cak derecede ıxıtış yapmasını rica et-
rUlacak olan bu ziraat İl bürolarının bi- br. itiraz vukubulmadığı takdirde büro . tir. 

rer idare heyeti bulunacak ve idare he- idare heyetleri kararlan katilC§Ccek icra ınıila ret bu hususta alakadar makam
yetleri viliyetlerde ziraat müdürlerinin dairelerince yerine g11tirilecektir. lar ne~dindc teşebbüslerde bulunncak
reislijinde it bürosu müdürü. sağlık mü· Ziraat ifçi büroları %İraat vekaletinin tır. Belediye reisliği ayrıca ~ehrln muh
<Iürü. ziraat od .. reisi ve İKİ mümeai- te.bit edeceği esaslar d•hilinde işçilerin telif semtlerdeki fınncılardmı bazılarını 
tinden. kazalarda ise ziraat memuru ve• İl buluncıya kadar iqe ibatelerini temin belecliyeye davet etmiştir. Bugün saat 
ya ziraat muallimJerinin reisliği albnda edecektir. Ziraat itçi bürolan teıkilatına 16 da reis kendileriyle vaziyeti görüşe
iı bür08U tefi. ziraat odam reisi. hükü- ait masraflar ziraat vekilr.ti bütçesinden cek ve ekmek fiatinin yijkselmesine mfl
met tabibi ve bir işçi mümeailinden mü- ödenecektir. Ziraat vekaletinin it büro- ni olmak içia alınması Hızım gelen tcd
relı:kep olacaktır. Viliyet ziraat it b:r~ lan kurduguv yerlerde ve i•lerde q' veren- birleri kararlaştıracaktır. 
1 L L__ .:-1 • • idare ve -.aza 7 

an mer-.ez ~ ... ermı 1 k d'l · l" 1 · ·ı · d 'k -*-. b" l ._ l ._1 til · . t · er en ı erme uzumu JKJ en te arı 

ihlf • uro ':._~~d111.u:::_~~ 
1

"~u metlserdını CDU.~· ve işçiler de kendilerine iı bulmak için Yaz tat1· ıı· 
tıyaç uauu e .ır.,._n 'Yuaye en u- . .. .. d' G 

.,_ d · · celb' . il . 1f burolarma muracaat edecekler ır. e-
ıı:umu mı.;tann a ~ı ı ve lfÇt enn 

rek büro vasıtasiyle ve gerekse ııçıktan 
çalıştıkları yerde :İf verenler tarafından 
__ L L • tl ltı d · k.. · l • · İ§çi tedarik edenler veya iş bulanlar ken-
llUUll ıar ar a n a ıs an ve ııaşe ennın 

• • • "-L b ·ı "'-el) f l __ u dileTini z.iraat iş bürolarına kayıd v~ tes
tenıınını muııuı;a e ı e m~ e o aca&1ar• 
·..ı K b- 1 • it d' h d ti cil ettirmeğe mecbur olacaklardır. Ziraat aır. aza uro an ıse en ı u u an 
1 • d k' · t · ·1 · ı · eni · iş büroları ziraat vekaletinin hazırlıya-
çın e ı zıraa lfÇl erıy e ıf ver erm 

münuebetlerini korumağa. tanzim n cağı formül dairesinde iki taraf arasında 
idareye memur bulunacaklardır. mukavele akdini temin edecektir. Bu mu• 

Büro idare heyetleri vilayet içinde zi~ kavele. noterliklerce tasdikten her türlü 
:tut işçileriyle İf verenlere ait Te İl alıp harç, damga ve sair eaimlerdea muaf 
Terme münuebetlerinden doğan umumi olacaktır. Bu projenin koyduiu mükel
meaeleleri tetkik ve bunlar hakkında ka- efiyetleri yapmıyanlardan sulh ceza 
rar ittihaz, her mevsimde ve itin nevine 1 mahkemeleri yoliYle elli liraya kadar pa
ıöre ugarl İfÇİ ücretlerini takdir Ye tesbit ra Ceza.il alınacaktır. 

---"'---
Bugünden itibaren 

me&ai &aatleri değişti 
Sabahları s • 12 arasın
da, öğleden sonra R.4.30 
17.30 arasında 
çalışılacalı .. 
Yaz mesai saatleri hakkında dün vill-

yet makamından devaire aşağıdaki ta
mim gönderilmiştir : 

1 - On beş haziran on beş eylo.l tarih
leri arasında resm1 daire ve rnüessese-

K u•• ı t u•• rpa rk ta Zırvak·ı Ali lerdc yaz mesaisi tatbik edilecektir. 
2 - Günlük yaz çalışma müddeti 

Bil' aınele aJtı Aftı yd ağa' nhiren yüksek vekiller heyetince ittihaz 
fs 1ı buyurulan yirmi beş mayıs dokuz yüz 

metPeden dliferelı hap yataca otuz dokuz tarih ve on bir bin yüz bir 
-Jtf.ır "aralandı.. Eşrefpaşada ciğerci Mustafayı öldiir-
~ ., numaralı kararla ~ saatten ibaret 
KültUrparkta müessif bir kaza ol- melrten suçlu ve mevkuf olarak muha- olarak kabul buy:urulmuştur. 

muştur. İnkılAp müzesi lnşaabnda çalış.- keuie edilmekte olan Zirvaki Alinin ka- 3 - Yarınki on ~ haz.iran dı>kuz 
tmlan amelelerden HUseyin oğlu İsma- rarı tefhim olunmuştur. Suçlunun cür- yüz otuz dokuz perşembe günUndett iti-

11 Ege, altı metre yüksekliğindeki iske- mü sabit olmuş, hafiflet~ci sebe~lerden haren daire ve müesseselerde mesai sa
le üzerinde ~ğı sırada bir blasm istifade ederek altı yıl agır hapsıne ve hah saat sekizden on ikiye kadar dört, 
kırılması Uzerine aşağıya düşmüştür. 600 lira ölüm tazminatı ödemeğe mah- on dördü otuzdan on yedi otuza kadar 

Zavallı amelenin sol kolu ve bir ayağı kfun edilmiştir. üç, ceman yedi saat devam edecektir. 

Şehirde tetkikler 

Vali ve reis dün yukarı 
mahallitı dolaştılar 

Belediye encümeni yol ve kanalizasyon 
isleri hakkında bazı kararlar verdi .. 

---·..f:r·---
ŞEVKET BU.CiN 

- BAŞTA&AFI 1 iNCt SAeiFEDE -

sebetJaimİlıi UIMD RlllD bnrtan br 
diseler, itiraf elmefe mecbaras ki içiınis· 
de büyük 6züntiler ayuıc:hnyorda. Frar 
aa ve Türkiyenin elele, yanyana yiirüınd 
mecburiyetinde olduklannı takdir et· 
melde beraber Hataym milli varhpn• 
claki mevkiinin n ehemmiyetinin F ..... 
nz dostlarunız tarafından layıkile an1r 

l 
falmamlf olmasına hem hayret, hem ti': 
essüf ediyorduk. Nihayet buzlar çödildl. 
Prüzsm bir anlapnap vardık. Aramızda 
suitefehbüm yaratacak mahiyette hiç bir' 
nokta bıralanıyan, mazinin mirası ot.o 
ihtiliflan tamamen tasfiye eden kat'i l.t 
anlapmıdan Türk milleti kadar F...-S 
milletİnin de MTinç n bahtiyarlık daJ9"' 
caitDa eminiz. Bundan sonra lurkiye 99 

F ...... aramda fll'B'la bir dostluk __. 
neli bakim olacak, iki millet birbiı ini da-
ha iJi leYIDeie, takdir etmeie ahir 
c:akbr. Ancak böJ'le pıiuia bir dall· 
lak ----.:.....ıı ~ :..:....ı.:....:..::.. hJiııll 

Kültü"P"rktan bir manzara -7--:-e .-r-___... 

Vali B. Ethem Aykut ve belediye rei- I b?'inci ~rdo~da ş~ g~osunu tet- "=ol:::-~ Fı.-
si Dr. Behçet Uz dün şehrin yukan ma- kik etmişlerdir. Şehir gazınosu blr iki • iafiaD .ıı-

kadar _,Aftft,..._ Kapalı ile .n1.,..,...... .... 7elm - -hallelerini gezerek ihliyaçlan tetkik et- güne a!t~H&. atq pc>- mmk • 0 Mta..ı. .,._._. • edilderi ... 
mişle.r ve Kadife kalesine çıkmışlardır. ligonunun açılması da Temmuz iptida- itiJ ~ ,,,;,,I. 
Oradan Kemerde belediye temizlik hanı lannda yapılacaktır. "-~ 71111=lw- Ea • ~ 
Ve imalAthanesi, belediye fidanlığı, yeni na MEMUR ÇIKARILDI en temiz~ lalY'nt .ı... 
yaptırılmakta olan yollar görillmii§, it- KUltUrpark ve 9 EylUl kapwnda ziya- dCMdaia iated•W W. «Wr ilfal pr 
faiye merkE!7.i teftiş edilmŞir. itfaiye retçi biletlerinde suiistimal yapan bele- lith-• ,...,......._ a&tameie v•ı..w ... 

N • deiiflni ecek, L ı &91 .I_!.....- .... erlerine bir de manevra yaptınlmqtır. diye zabıta memuru ile kapıcı hakkın- etic:e ~ - • - .._ 
da dün toplanan belediye enc:Umenlnde Ymt olm'llk ,.oı..da ı•&,..-U. Hr 

BELEDiYE ENCüMENINDE cürümleri sabit olduğu anlaşılarak va- yati menfaat ve teref divalannda Tir 
Belediye encümeni dün Dr. Behçet züeden tard kararı verilmiştir. lôyenin ne kadar bauu olcluianu bil_. 

Uz'un reisliğinde toplanmış, yeni açıl- HALKA EYİ MUAMELE ler bu saçmalara gülmekten bqka bir fflf 
mış olan Aziz Akyürek bulvarının par- Belediye rei.ı Behçet Uz yeni tayin yapamazlar. 
ke döşemesini ve iki yerde kanalizasyon edilmi~ olan belediye zabıta mUf ettiş
inşasını ihale etmiştir. Knrşıyakada Ke- !erini ve zabıta memurlariyle belediye 
malpaşa "Caddesinin Soğukkuyuya kadar mıntaka amirlerini belediye salonunda 
parke olarak inşasını kararlaştırmıştır. t 1 b 1 di k t b'h . . op nmış, e e ye anun ve en ı na -
Karşıyaka<la bazı semtlerde bıriken su- el . . tatb'k d k halk d · . m e.rını ı e er en a aıma ne-
lan denize dökecek iki kanalizasyon in- k tl . · ı t 1 rini d · -za e e, eyı muame e e me e aıma 

şası kararlaştırılmıştır. h b 1 ala bildi · assas u unm rını rmış ve za-
KOLTüRPARKTA bıta mmtaka Amirlerine yeni memurları 

Belediye reisi ve müstahkem mevki 
komutanı dün KültUrperka giderek in
şaatı bitmiş olan kapalı atış poligoniyle 

Dahiliyenin 

süratle yetiştirmeleri hususnda takip 
edecekleri hattı hareket hususunda di
rektifler vermiftir. 

bir tamimi 

HATAY yalan gÜnlerde Ana~ 
iltihak eclec:elrtir. Ba eayede miDt birliiİ" 
miz tamam olacaktır. Boiazlamı hiınnıl 
olan Türkiye .ayni zamanda Şarki Akdr 
nizin en mühim emni,et bpll& olan lr 
kenderana hllıim olmakta emniyetini bİf 
kat daha kuvvetleamif sörecektir. s;s. 
ba çok prefti neticeyi temin eden Midi 
Şefe milletia ebedi minnettarlığını a11ll"' 

..- Wr ..m.dir-. 

ŞEVKET Bff.GjN 

-*-Bbl DEMtZ KAZASI 
kınlmıştır. Yarah derhal memleket has- -•- · 

tanesine naklolunarak te~ altına KOMİSYON EVİ 4 - ~aat sc.kiz~cn on beşe kadru: gün- Gı·zıı· nu·· fus vak'aların-.ıınmıştır. Sperko vapur acentesi memurların- de yedi saat inkita:~"~ iinkAı~ -
dan bay c::. .. tr~ .. C azif · d ·ti nı olrruyacağı için ,,........uuu madde mue 

Alsancakta eski itfaiye karşısında de
niz kenarında dolaşmakta olan Ferit ol
lu Mustafa Bez.dan milvazenesini kar' 
bederek denize dilpU, ve kurtarıluıır 

Sınai 
müesseselerde 

~ unan v esm en ıs -

fa ederek Cendeli hanında 19 numarada gösterilen mesai şekliların'yle ~~ahenlsı~ dan kı• mler m esuldu•• r? 
ithalj!,t ihr t L • 1 w saatlerinde memur ıstır at enne tır. 
baş~:. aca a.omısyoncu uguna imkan verilmek ciheti istihdaf olunmuş.- --

s ko .. · ae 'k · dam tur. Esf'ar "Özünden per muessescsm ı en ış a - . -'-1---dan -' 
lan .. ind b' ti tm w 5 - Çalışma müddetlerı kanunu malı- Gizli nüfus v-.uarıu mesul olan- inci maddelerine göre kabahat nevinden 8J.. "-alCllllllG mr--•- -•-• m.-8 uzer e ır sempa yara aga .. tara u•r .,-.-.....,.......,. ~-, w...- _ u_ 1_ lan bay Şakire bcst ha- susla mahdut olan Posta telgraf. gümrük hükmolunacak para ceulan hak- meydana çıkan bu ayn suçlar muhtar İsm~ bulvannda esrar istemek 

llded gelndftlP.. muv~ 0 
ser ve belediye daireleri gibi daire ve ,mü- kında Dahiliye veklletinden vilayete bir ve ihtiyar heyeti azalarının her birine meselesinden çıkan kavgada sabıkalılal'" 

Villyet dahilinde mevcut tefvi1ı:i a- yatta da muvaffakıyetler dileriz. essesclerin yevmi mesailerini bu esa.sa tamim gelmiştir. Taıniuı aynen ıudur: ayn ayn muhtelif deWarda verilecek dan Mehmet oğlu Reşat, Mehmet ~ 
neyi kanunundan istifade eden ve etml- Bir tal'Clbk mütenazır bir surette tanzim etmeleri 1 - Nüfus vakalannın vaktinde ih- cezaların yeldllıu c300> liraya baliğ Mustafayı bıçakla sağ bacağından yara-
~ imti)'llZlı ve imtiyazmz bilOmum m- !"an muvafık olur. bar edilmemesinden mesul olanlan tas- oluncaya kadar verilebileceği ve geri ı .. -.. k ..__ S 1 h .adisesL k lmı d' ,~_,__ b l d w ..... ~ve açmı;:ı.u. uç u aranıyor. 
nal müessese ve maden ocaklanndan .. a 6 - Yarından itibaren tatbikine~- rih eden 10-7-936 tarih v~ 7654-1737 nil- a ş iğer meuwıwm u un ugu 
haııgilerinde kurs açılacala tesbit edi1tr Odemişiıı Kardoğan köyU halkından lecek olan çalışma programının verhnli, fus Ş. 2 sayılı taminı nüfus klavuzunun haber alındıkta suçların içtimai halinin -*-
rek İktısat veklletine bildirilecektir. rençber ~ Klhya, hayvan satın al- ahenkli, intizamlı bir surette takibini 164 Uncü sahifesinde mUnderiçtir. haddı azamı cezasına fıükmolunduğun- Yeniden 84 ona 

İktısat veklletinden gelen bir tamim- mak üzere Ödemişe giderken kasaba ke- daire ve müessese reisleri arkadaşlan- Idare heyetlerinin buna göre mesul - dan bu husus için ayrıca bir ceza tayin 0JıuJ Ve yirmi 
de usta ve iyi işçi yetiştirmek için açıla- nannda önüne ?ıkan 00. şahıs, hayvan mın hassasiyetlerinden beklerim. leri tayin etmeleri ve ceza takdirinden edilmiyeceği ve ancak hliküm tarihin- Lise açılacalı 
cak bu kurslarda kanun ve ni:ıamname satmak bahanesıyle 31 lirasını mantar- -·- evvel ihbar keyfiyetinde kastlı cürmt den sonra yeni bir mektume .sebebiyet Maarif vekaleti lise ve orta okul ih~ 
hükümlerine göre yapWnası llzun gelen cılık suretiyle çalmşır. Suçlular aran- Ba g"" c ı 1 ara 1 1 d v ak h ks verilecek olursa yeni bir suç l§lenmi§ yacını tetkik etmektedir. Yapılan teftir 

mak ..J__ o up o ma ıgını aram sızın a ız ve _.. 
tesisata ..;-~:den haslan•-'- milfredat taw.c. olacağından tekerrür ahkamının tatbik ler neticesinde her villyetin lise ve or.,. 
~ ır "4At lüzur-ısuz karar ittihazından ictinap ey-

--'·- hazırlana-L 15 temmuz i edilmesi icap ede'l'. okul ihtiyacı tesbit e.ı:t-ı .. , raporlat 
J:M--&&GU&Mll&• ıı;;ıuı; ve Kazalaf'ın do-""' Mühim bir tavs •e lemeleri lAzımdır. ~ 
tarihi. kad +. '--t ,_j!,, tin .. d .. _ ti 4 - Kabahat sahipleri hakkında yapı- Maarif vekiletine verilmi~ ... 

ne ar LKUSa veAiUe e gon e- -.us. Defi Bornova milcadele istasyonu mUdilr- 2 2 d ~-ril ktir mücadele ...U.e • - 5786 sayılı kanunun 5 inci ma - lacak tahkikata gelince: Teftiş raporlannın tetkiki neticesinde 
;7ııı ~ muhtaç olduğu bil- ydJePi teüft edlklJ ~üğü, ba~ aşağıdaki tavsiyede bu- desinin son fıkrasında, köyünde gizli nU- Kanun! mUddet içinde bildirilmiyen bu yıl Maarif vekfiletinin yeniden yjrııll 

gili işçileri yetiftirmek hususunda bil- MUZll' hayvanlarla mücadele ~ • unuyor · valarm k ~ 
1 

fus vakası bırakan muhtar ve ihtiyar nilfus vakalannın nüfus idarelerine ih- lise ve 84 orta okul açmak mecburiye" 
yük faydalar beklenen bu kursların açıl- yonu toplanarak 939 - 940 yılı içinde vi- •Bu~. ha ahsul" . ~ ~f11ı;'~/ heyetlerinden, haber alınan her vaka ban halinde nüfus memurları bunlan tinde olduğu anlaşılmşır. 
ması ve muvaffakıyetle çalışabilmeleri layetin, kazalar itibariyle yaban domu- geç~esı ilzilm ~ d u ıçvın 1ar ke U: için ayrı veya gizli kalmış müteaddit va- kabul ve tescil ile mükellef oldukların- Orta okul ve liselerin yerleri tesbl* 

hkJar ...J--L_, ·~, .. ~ !:L-nefi •=-: L--b't 1 -:...+1. vazıyet yanattıgın an, yagmur es kalar için toptan btr ceza alınması key- ~---'' 1 kl b -~:ı-:a olduğundan yakında di~er '"'~ içi nicap eden hazır u.rn.u ~ zu ıuaı; mU&Cll yeWU& _,,. ı eye.._,._. k ilın kapalı da lsa . d b' dan ıeaciı muame esini yapma a era- ............. ~ 0 w 
+_ '- -'·cak Ö ilmilzd ki bir yıl içinde İzmir es ez bava 

0 
yüz e ır fiyetine dair husus1 kanunda sarahat her o vakaya ait ilmühaberin tasdikli yAr>larm da tesbitine b••lıuıacakbr. caktır. ızmirde kurs ·~ mH•9t9- n e mer- b çuk bord bulam cına 200 gram arap -s ...,.. 

k • S dikö Bo Ç Ka u 
0 

a mevcut olmadığından umumi kanun bir öğrn' egvini cem + .. _; .. ; için mülkiye --ler şunlardır : ebzı, ey . ıy, rnova, .e~me ve - sobunu kablarak istimali lazımdır ve MV ..... 

İzmir yUn mensucat, pamuk mensu- ra urun ellişer adet, Seferihiser, Mene- olan ceza kanunu hükUmlerine göre makamlarına bir' müzekkereye rapten Aftfıara lıJtap Sel'flfSI 
· T" k men B d "-' " D"-'l. 100 çok faydalıdır.• muamele 'f 'kti -..ler kelim ek1 zif sini ifa t · 1 _.,_ cat, pamuk ipliği ve kapot bezı ur ve ayın ır .uu yuzer, .uu ~ ' -- ı ası ı za t:u. • ta etm e va e e mış o ur- Ankarada açılan kitap sergisinin ~ 

~nim şirketleri, sigara ve tütün fal> Urla, Kemalpap, Torbalı, Tire, Ödemiş 3 - Muhtelif gizli vukuata ait bir de- lar. nen 1stanbula nakli kararlaşmıştır. :ıO-
rilcalan, Turyağ fabrikası.. ve Kuşadası iki yilz ellişer, Değirmen- Adllyede tayinler faya mahsus olmak üzere Türk ceza Bu iş hakkında yapılacak tahkikat tap sergisi ıı inci Yerli Mallar sergisiır 

Bunlara kurs açmak üzere tebligatta dere 75, Buca 25, Foça 150, Bergama ~füru şahsiye h .. a~i~ ~un Akş!t kanununun 78, 79 uncu maddelerine gö- idare heyetlerine teveccüh eder. de güzel bir şekilde kurulacaktır. BIJJY 
buhmulacakar. 300 domuz itlaf etmekle mükelleftirler. saWıiyetle Çeşme hakimliğine, sulh ha- re ceza takdirinden sonra yine aynı 5 - idare heyeUerince takdir ve hilk- dan başka yerli Mallar sergisinde • "'/r 

• Bu mükellefiyet rakkamlan asgari kimi Behçet Turgay Kemalpaşa sulh muhtar ve ihtiyar heyeti azalarının kö- molunacak cezaların tahsili memurini nnki İstanbul• ismiyle bir pavyon dl 
B. Ferit incel haddi göstermektedir. Bilhassa köyler- hllkimliğine tayin edilmişlerdir. yünde gizli nüfus vakası bıraktıklar. te- maliyeye ait bir vazifedir. vilcucla getirilecektir. Bu pavyonu be1r 

V'ıliyet maiyet memuru B. Ferit İncele deki avcılar, milkellefiyetlerini yerine -*- beyyün ettiği takdirde son vaziyete na- Ona göre iş yapılmasını ve beyhude diye yapacak ve bir çak maket ve p!AP" 
sıhht durutnmıdan dolayı ild ay mezuni- getirmeyi ıeret borcu olarak teWdd edi- 0 DE ili Ş 2' E zararı ceza kanununun bazı maddelerini şikAyetıere meydan verilmemesini rica ıarıa 1stanbulun ileride alacağı modetO 
:yet verilmiştir. yarlar. Dört günlük bir çocuğu değiştiren 3038 sayılı kanunun 76, 77- ederim. şekil halka gösterilecektir. Ayni zaın8ıt' 

terketnlifler.. da şehrin ne suretle, ne şekilde imar edl-' 
Ödemişin Çatalyol mahallesinde, is- Köy eğitınenlel'inia Bn. Fatınanın 280 leceği ile bu işlerin ne kadar milddedf 

tasyon caddesinde Mahmutça sokağının Tediye emri lirası kayboldu ikmal edilebileceği de pavyon~ Uad' 
bir köşesine dört günlük bir kız çocuğu Kızılçullu köy eğitmen kurslannın Ödemişin Turgut m•haUesinde 38 sa- edilecektir. 
terkedilmiştir. Zavallı yavru kırmızı bir yıllık masraflanna tekabill eylemek Uze- yılı evde oturan 40 yaşlarında Fatmı --------
beze sanlmıştı. Oradan alınarak beledi- re vekAletten 8555 liralık tediye emri isminde dul bir kadının yatağı içine sak- İtalyan gazetelel'lıdll 
yeye teslim edilmiştir. Yavruyu terke- gelmiştir. Bu paranın 4000 lirası yiye- ladığı 280 lirası çalınmı§br. iddiası 
denler aranıyor. cek maddelerine aittir. Paranın, bu kadının yakın tanıdıkla- Roma 14 (ö.R) - lngiliz gazetelerıııi' 

·-- nndan Ahmet oğlu İsmail tarafından tekzibine rağmen Italyan gazeteleri f!': 
BİR SARHOŞLUK ... ,,,,.,,,, .... ,,.,,,.,,,,,.,,,,,.,,,,.. alınması ihtimaline binaen İsmail tutul- giliz kuvvetlerinin Adeıı hududUJlP"" i Ge/(?nler, Gidenleri ~ Ödemişte rençber Lütfü Altıok ile Ali ••• ,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,. muştur. Yemene ait olan ve mUhim bir sev gıJ 

oğlu Şükrü Narcı, fazlaca sarhoş olarak Balıkesir mebusu Hacim Çankh ve Çelıll'ge ndicadelesl ceyş noktası olan Şabua mevkiinl ış 
gürültü yaptıklarından ::.~kclanarak ka- Mardin Saylavı Ali Riba Levent Anka- Seferihisara bağlı Kuyucak köyünde ettikleri~~ •. ~eme~ ima:netinin ~unu P;:: 
rakola götürülmüşlerdir. radan geldiler. Ziraat bankası müfettiş- çekirge zuhur etmiş, mücadele edilerek testo ettıgını iddia edıyor ve ışgali 

Suçlular karakolda da gürültil çıkar- !erinden Naci Şıkman Fethiyeye gitmiJ.- imha edilmiştir. VilAyetin çekirge mü- pan müfrezenin yüzbaşı Hamiltoıı ~ 

Şehir Gazinosu 
lzmirin en güzel yeri olmuftur 

-- Çok yakında açılıyor 

tir. cadelesl ifl neticeler vermiftir. manda11nda olduiwıu yuıyorlar. 

1 
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Bazı düşünceler. : 

Fennin 

. . . 
• . . . . . ·.s C>~.N H ·A BE R 

•.) . . - ..... _. __ , ' 

Barem kanun 
. nimetlerinden Resmi Tebliğ 
Yofısul insanları da 
istifade 
e"iremez miyiz? B. Gafenkonun ziyareti 

Büyük Millet Meclisinin 
Dünkü toplanışında 

Memur maaşları ve dereceleri üzerin
de münakaşalı müzakereler oldu 

uzak bulunduğunu işaret eylemişlerdir. 
Ankara, 14 (A.A) - B. M. Meclisi 

bugün Refet Canı tezin başkanlığında 

toplanarak Ankara şehri imar müdürlü
ğünün teşkilat ve vazifelerine dair ka
nunun dokuzuncu maddesinin tefsirine 
ait mazbatayı kabul etmiş ve bazı eşha-
5lll ölüm cezalarına çarptırılınalnrı hak
kındaki mazbataları da kabul ederek 
devlet memurları aylıklannın tevhit ve 
tcadülüne dair kanunun müzakeresine 
devam eylemiştir. 

Buna nazaran maaşlı devlet memurla
nnın (Hakimler ve muallimler dahil) 
(subaylar l.'e askeri memurlar hariç) 
dereceleri ve her dereceye ait maaş asil
leriyle tutnn aşağıdaki cetvelde görUl

mektcdir.: 

Kanunun ilk maddesi üzerinde söz 
alaiı hatipler, devlet mcmurlnrına ait 
dereceler ve bu derecelere ait manş nis
betleri üzerinde durmuşlar ve bilhassa 

Derece Maaş nsı11nn 

1 150 
2 125 
3 100 
4 90 
5 80 
6 
7 
8 
9 bu maaşlardan kesilmekte olan muhtelif 

vergilerin çıkartılarak geri kalan kısmı- l O 
nın esas maaş olarnk tesbitini ve bu su- 11 
retle memurlara safi bir maaş verilme- 12 
sini istemişlerdir. 13 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

Tutarı 

600 
500 
400 
300 

260 
210 
210 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

Bu mUtalfuılan ileri süren hatipler bu 14 
esaslar dairesinde bir şekil bulunarak 15 
tesbit edilmesi için maddenin geri veril- Tekaüt ve harcırah hesaplarında ve 
;ıncsini istiyen bir de takrir vermişlerdir. muhtelif kanunları maaş asıllarına taal-

Dahiliye vekili Faile öztrak hatiple
rin meslek arkadaşları hakkındaki iyi 
temennilerine teşekkür ettikten sonra 
mülkiye memurları için ilk manş olarıık 
otuz lira asli maaş tesbit edilmesinin ha
remde yüksek mektep mezunları için 
ilk maaşın otuz lira olarak kabul edil _ 
miş bulunması dolayısiyle bu esasa in
tibak zaruretinden ileri geldiğini bunun
la beraber kaymakamlarımızın vaziyet
lerinin terfihi üzerinde vekflletçe tetki
kntta bulunmakta olduğunu işaret ey _ 
le~ ve demiştir ki: 

Yüksek meclisin gösterdiği bu alaka
dan cesaret alarak barem esası mahfuz 
tutulmak suretiyle bu memurlarımızın 
terfihini temin edecek bir hal şekli ile 
huzurunuza gelmeğe gayret edeceğiz. 

Dikkat edini.z. Refaha ka -
vuıan veya orta halli bulu -
nan aileler efradından biri 
biraz hasta oldu mu derhal 
doktora koşar. Medeni bir in
san için bundan daha tabii 
bir şey olamaz .. 

Doktor, teşhiıte biraz tered
düd göıterdi mi, haıtayı rönt
kcnc, muhtelif tahliller için 
laboratuvarlara gönderir • 
Eline gelen hadiıeyi inceler. 
Nihayet fennin icaplarını ye
rine getirir. 
Fakirler ve günlük ekm.ğini 

zorlukla çıkar.an inıanlar için 
va~iyet böyle değildir. Bun- • 
lar, hcuta olunca, bir köşede E 
haıtalığın kendi kendine geç- E 
mcsine intizar ederler. lıtı - E 
rapları pek lazlala,ıyorıa E 
memleket haıtanesine, cliı • E 
paruerlere baf vururlar. Bir E 
kaç ıaat içinde en az yirmi. 5 
den baılamak üzere elliye ka- E 
dar haıta bakımına mecbur : 
olan doktorun basit bir teda- E 
vi imkanını kendisine verme- E 
ıi onun için bahtiyarlık olur. E 

Halbuki tababet ilmi bugün 
öyle bir inkişafa mazhar ol
muştur ki bir çok hastalıkla
rın teşhisi için bir çok vasıta
lardan istifade etmeğe lii:uun 
ve zaruret vardır. 

Rumen ve Türk milletlerinin birbirini bağ .. 
lıyan bağların bütün tecrübelere müteham
mil sağlamlığını bir kerre daha ispat etmıştir 

Ankn~a ~ 4 ~A.A) - Resmi Tebliğ: 
Resmı hır ~~arette bulunmak üzere J 1 haziranda Ankaraya gelen 

Romanya harıcıye nazırı B Gnfenko Tu'·rk h .. k.. t k · d k" . . · u ume mer ezın e ı 

ıkamcb esnasında başvekil B. Dr. Refik Saydam h · · k"l' B 
Ş .. k ·· S '"l ·ı ve arıcıye ve ı ı . 

u ru ara~~g .. u ı e müteaddit görüşmelerde bulunmuştur. Sayfiyede 
bulunan reısıcumhur B. Gafenkoyu 14 haziran ta "h" d y 1 vad 
k b l 

. . rı ın e a o a 
a u etmıştır. 

Bu resmi ~iyaret Türk ve Rumen milletleri arasında t dık 
d . d ] .. "k" .1 mevcu aa 

ve erın ost ugu ve ı ı mı leti birbirine bag'"lıyan rab t 1 b .. t .. "be] .. . .. .. ı a arın u un 
tecru ere mutehammıl saglamlıgmı bir kere daha bütün kı f)e 
tb 

.. . . . yıneı 
e aruz ettırmıştır. 

Türkiye hariciye vekili B. Saraçoğlu ile Balkan Antantı konseyinin 
bu seneki reisi olan Rumen misafiri arasındaki itimadlı görüşmeler iki 
nazıra balkan antantının birliğine istiklaline ve sulh siyasetine müş
terek bağlılıklarını bir kere daha müşahede imkanını vermiştir. lki na
zır bu antanta komşu milletler arasında balkanlar nizamına elzem ve 
Avrupa sulhuna gittikçe dahn ziyade lüzumlu bulunan bir kardeş bir
liği ve tesanütlü hareketi fıleti vasfını görmektedir. 

Denizaltı facias1 hakk1nda 
Bahriye nazırının izahatı 

Londra 14 (ö.R) - Avam kamarasında bahriye naz.ınna Thetis 
denizaltı gemisi felaketi münasebetile bir çok sua1ler sorulmuş ve tah
telbahir mürettebatının emniyetini istikbalde daha iyi korumak mnk
sadile ne gibi tedbirler dü ünüldüğü öğrenilmek istenmiştir. Bahriye 
nazırı badema dalma talimleri yapacak her tahtelbahire bir harp ge
misinin refakat etmesi ve muntazam faslalarla tahtelbahirle temas et
mesi için tedbir alınacağını bildirmiştir. Kaza halinde tahtelbahirlerin 
daha kolay bulunmasını temin edecek telefon tertibatı düşünülmek
tedir. Bütün bu noktalar ve tetkik edilmekte olan diğer projeler ami

Bütçe encümeni ikinci reisi Faile Bay- Jule eden hükümlerinin tatbikinde bu 
Al, Maliye vekili Fuat Ağralı verdiklc- cedvelin ikinci sütununda yazılı ıniktar
ri izahatta maaş ve derecelerin tayinin- lar ve emsal hasılatına ait hUkUmlerde 
de esas olan cihetleri izah eylemişler ve de üçüncü sütunundaki rakamlar esas

Bu müzakere esnasında yüksek tahsil 
görmüş bir memurun her hangi bir ec
nebi lisana vakıf olmnsı dolayısiyle bir 
1nafevk maaşa tayin edileceğine dair 
olan kanun hükmüne nazaran bir nnhiye 
mildürlüğüne tayin edilecek en yüksek 
memurun bu şeraiti haiz olması tak -
dirde bu makam için kabul edilen en 
yüksek maaş haddinin otuz. lira olması
na göre bu cihetin telif edilmesine im
kan olamıyacağı ve bunun bir adalet -
sizlik tevlid edeceği hususunda ileri sü
rülen mütalaalardan sonra bu cihetleri 
telif eder bir es:ıs bulunulmasını istiyen 
bir takrir verilıniştir. Ta\trir okunarak 
tasvip edildiğinden madde encümene 
veril~. üçüncü madde ilzcrlnde bazı 
hatiplerin mUtala{lları dinlenerek cuma 
gUnil yapılacak toplantıda kanunun mü
zakeresine devam edilmek Uzere içti. 
maa nihayet verilmiştir. 

Netekim varlıklı olanlaT bu 
oaııtalcudan istifade ediyor- E 
lar.Lalıin fakirler iıe mukad- E 
derata boyun eğmek mecbu- : 
riyetinde kalıyorlar. Hayvan- E 
ları korumak için bir çok len- E 
ni müeııeıeler vücuda getiri- : 

• liyor. E 
Ziraati himaye için hüıran- : 

la mücadele enstitülerine ge- E 
ni' ehemmiyet veriliyor. in - E 
sanlar icin fennin icap ettir- E 
diği ıağlık müesseseleri ne - E 
den kurulamıyor? ! 

rallıkça ehemmiyetle takip edilmektedir. 

Lehistandan lngiltereye harp 
heyet 

memur maaşlarından alınan vergilerin tır. 
kesilerek mütebaki kısımlarının maaş 

olarak tesbiti yolundaki mütnlllalara 
karşılık olarak ta bu hususun bugünkü 
bütçe mevhumu içinde tatbikine imkfın 
olamıyacağı gibi umuınt bir fayda temin 
eylemekten de uzak bulundufwıu izah 
eylemişlerdir. 

Umumi muvazeneye dahil dairelerin 
birinci madde mcvzuuna giren teşkillit 
kadrolarındaki değişiklik gösteren ced
vele ait ikinci maddenin müzakersinde 

de söz alan hatipler de sıhhat vek!ileti 
ile Dahiliye vekAletiııe ait kadrolar et
ralinda Daıi wmennil-<fe bulunmu§lar 
ve bu arada bymakamlar için kabul edL 
len esasın onları kendilerinden be'l<lenen 
hizmetler de,recesjnde terfih etmekten 

Bu mevzu üzerinde geçen milzakere
Jerden sonra takrir reddedilmiş ve mad
de tasvip olunmu~tur. 

Milli Şef B •. Gafenkoyu kabul etti 
Rumen Hariciye Nazırı 

vapuru 
dün saat 14 de Oaçya 

hareket etti ile Pireye 
lstanbul 14 (A.A) - Rumen hariciye riciye nazırı B. Gafenko ve hariciye ve

nazırı B. Gafenko ve refikalnrı ile bari- kilimiz B. Saracoğlu otel Tcmaldc bir 
ciye vekili bay Şükrü Saraçoğlu ve re- müddet istirahatten sonra Cün\hurrcisi 
fikaları, bu sabah saat 8 de hususi trenle l\1illi Şefimiz İnönü tarafından kabul 

Pendike muvasnlflt etmişler ve is- edildiler. 
tasyonda vali muavini ile emniyet direk- Cümhurreisimiz B. Gaienkoyu öğle 
törü tarafından karşılanmışlardır. Bir yemeğine alıkoydular. Rumen hariciye 
polis müfr~zesi selfun resmini ifa etmiş, nazırı saııt on dörtte Ynlova önünde de
mi.safirler, Pendik iskelesinde bek- mirlemiş bulunan Rumen bandıralı 
liyen Ulcv vapuruna binerl?k saat 8-25- cDaçya vapuru ile dof,<ruca Pireye ha -
te Yalovaya hareket etmişlerdir. reket etmiştir. 

Istasyonda ve iskele civarında toplan- IBUkreş 14 (A.A) - BUtiln Romanya 
mış bulunan binlerce kişi kendilerini matbuatı Gaienkonun Türkiyeyi ziya-, 
hararetle alloşlamıştır. retine hususi bir ehC'lllIIlİyet vermekte 

Istanbul 14 (A.A) - Romanya bari- berdevamdır. Gazeteler, Ankara görüş
ciyc nazırı B. Gaienko ve refikaları, ha- melerini yakından takip etmekte ve bu 
riciye vekilimiz Saraçoğlu ve refikaları, görüşmelere mütedair müteaddit sütun
berııberlerinde ve maiyetlerindeki zC'Vnt lar tahsis eylemektedirler. 
ile birlikte saat 9.40 da Ulev vapuru ile Timpule, Ankarndan yazılan bir ma
Yalovaya gelmişlerdir. Kendilerini is- kalede, görüşmelerin ta~ bir anlaş~a 
kelede Islanbul valisi karşılamıştır. Iki ile neticelendiğini ve ikı memleketın 
vekil, meydanı dolduran binlerce kişi- maksallariyle bu maksatların tahakku
nin şiddetli ve sürekli alkışları arasında ku için olan teşriki mesailerinde lüzumlu 
otomobillere binerek kaplıcaya hareket olan bütün vasıtaları birleştirmek arzu
etmişlerdir. sunun bir kerre daha teeyyüd eylediği-

ycU göstermeğc ve iki memleketi bil -
hassa ıılfıkadar eden meselelerle umumi 
mahiyetteki mesclcl!'.'r hakkında görüş 
iştirakini teyide muvaffak olm1,1Ştur. 

Timpul gazetesinin gönderdiği hususi 
muhabirinin diplomatik mahfillerden el
de ettiği intibaa göre, Ankara görilş
mele.ri Türk - Rumen münasebetlerinin 
müsalcmctpcrvcr mahiyetini vl' Avrupa 
ve Balknn muvazeneleri için çok llizum
lu bir teşekkül olan balkan antantının 
kat'i birliğini, istiklfilini ve kuvvetini 
tebarüz ettir:meğe imkan babşeylcmiştir. 

Muhabir diyor ki: 

Romanyanın, Ttirkiyenin ve balkan 
antantının Bulgnristnna karşı vaziyetle
rinde, Gnfenkonun Meclisteki nutkunda 
da tasrih edildiği veçhile, değişiklik yok
tur. Sarnçoğlu söylediği nutukta mutlak 
Türk-Rumen tesanüdünü bilhnssa kasd 
ve işaret eylemiş olduğundan, bundan 
Bulgaristanın bugünkü şartlar dahilin
de antanta girmesinin çok eyi karşılamı
cnğında bütün antant devletlerinin mu
tabık olduğu neticesini çıkarmağa cevaz 
vardır. Orada da bir polis müfrezesi selam ni bildiriyor ve diyor ki: 

resmini ifa etmiştir. Gnfenko, Romanyanın Türkiye ile Gazete, hususI muhabirinin uzun bir 
Yalova 14 (Hususi) - Rumen ha- olan münasebetlerine verdiği ehemmi- yazısında iki milletin bütUn meseleler 

D 

nuGt)NDEN iTİBARES 

' hakkındaki görüsmelerinin aynı oldu
ğunu tebarüz ettirmektedir. 

Türkiye ve Romanya kapa1ı bir kap 
de illerdir. Bunun iç.in ziyaret aynı za

Hiç olmaz.sa dispanserlerin E 
mesailerini tamamlıyacak f>ir : 

c" röntlten cihazını, genifre bir E 
: laboratuvarı yok.alların teda- : 
i vi•ini yapan doktorların em - : 
• rine amade kılamaz mıyız? : 

Yok•ulları da fennin bütün E 
nimetlerinden iatilade ettir - : . 
mek Türk cômia•ı için bir va- : 
zile değil midir? : . 
Kim bilir kaç baht•ız bu im- ; 

kanları ele geçirememenin E 
kurbanı olarak hayata gözle- E 
Tini yok yere kapıyor!. E 
•••••ııeı•••••••••••••••••••••••••••••••• 

olan iki memleket arasında bir bC'DZcr
lik tesisi suretiyle bitmektedir. 

Romanya gazetesi, Ankara görüşme
lerinin siyasi mahiyetini ve çok samuru 
bir hava içinde cereyan etiiğJni tebarüz 
ettirmektedir. 

Gazete, aşağı Tuna ile boğazların hU
riyetini müdafaa eden iki memleket ara
sındaki görüş ve menfaat birliğine işa
ret etmekte ve politikalarındaki milsale
metpcrvcr mahiyeti bilhass.-'\ kaydeylc
dikten sonra Bulgaristan ile karşılıklı 

hürmet ve riayet prensibine dayanan 
dostluk münasebetleri tahakkukunun 
çok n.rzuya şayan olduğunu bildirmek
tedir. 

Gazete muhabirinin diplomatik me -
baf ılden öğrendiğine göre, Ga!enko, an
tantın bu devre reisi sıfntiyle, dörtlü it
tifakın birlik ve istiklfilinin muhafazası 
lüzumunu müdnfon etmiş ve bu da Bel
grad ve Atinada sempati ile karşılan -
mıştır. 

Gazete, balkan antantının bugünkU 
hudutlara riayet edilmek şartiyle bütün 
bıılknn memleketlerini içcri!;ine nlmıığa 
timnde bulunduğunu bildirdikten sonra, 
yazısını şu sözlerle bitiriyor: 

<Ankara ziyareti, Tuna ağzının, hUri
yati lüzumlu olan boğa1Jar derecesinde 
mühim bir nokta olduğunu ispat eyle -
mektcdiu 

malzemesi almağa gelen 
Londrn 14. (ö.R) - lngiltereden harp malı.emesi satın almak ve kredi te

min etmek mııksndiyle Lehistanm eski maliy nazırının riyaseti altında bir 
Leh heyeti gelmi~. Sabık Leh nazın bu akşam Lord Halifaks tnrnfmdan 
kabul edilecek ve gorjişnc'lcr yarınpl!Şlıyacakt.ır. Leh heyeti şerefine Ingiliz 
hUkümeti tarafından bir ziyafet verilecektir. . 
Varşovadan bildirildiğine göre hariciye nazırı B. Bek bugün Rusya ve Al

manya sefirlerini kabul etmiştir. 
Londra 13 (A.A) - Polonya hükUmetinin mali eksperlerinden miralay 

Koc'un bugün Londraya gelmesi beklenmektedir. 
Deyli Ekspres gazetesinin bildirdiğine göre Koc, Ingiltcrenin Polonyaya 

ikrazattta bulunması için gayri resmi şekilde müuıkerelcrc girişecektir . 

/ngiltere, Alman Liverpul konsolosunun 
geri çağırılmasını istedi 

Londra 14 (Ö.R) - Ingiliz htikilmcti Almanyndan, Liverpol konsolosunu 
g ri çağırmasını rica etmiştir. Bu tedbir, bir lngiliz mühimınııt fabrikasının 
mühim plfınlarının çalınması hfldisesiyle alfikadardır. Tahkıkat bu işte kon
solosun da iştiraki oldu!,runu göstermiştir. 

Başvekil öğleden sonra avam kamarasında demiştir ki: 
dlükümet konsolosun bu meselede suçlu olduğu htikmünii vcnnc~e ken-

dinde salahiyet hissetmektedir.> 

lngiliz Devlet Bankası 
müdürünün nutku 

Londra 14 (ö.R) - Ingiliz devlet bankası reisi Londrada bir konferans 
vererek Ingiliz. ve Alman vergi ,;istemleri arasındaki farkları göstermiştir. 
Bir defa Almanyadnki vergiler, lngiltcredekilerden umumi olarnk daha ağır
dır. Diğer taraftan Almanyada vergi yUkü en çok küçük mUkelleflcrin sır-
tındadır. 

Rumen senatosu reisi 
Yorga istifa etti 

BUkreş 14 (A.A) - Senato reisi prof sör Nikola Yorga tarafından teklif 
edilen ve reislik müddetinin dokuz sene olmasına dair bulunan takririn Se
nato ekseriyeti tarafından reddedilmesi üzerine, Yorga Senato reisliğinden 
istifa etmiştir. 

Hafi olarak yapılan reyl<'..rin tasnifmde 85 azanın lehde ve 98 auının i e 
aleyhde bulunmuş olduklıırı görlildüğünclen Yorga derhal istifa etmiştir. 
Başvekil Knlincsko da bu müzakerelerde misnfir bulunmuştur. 
BUkrcş 13 (A.A) - Profesör Yorganın nyan reisliğind n istifasını mucip 

olan ve ayan meclisince rcdd dilen madde divan azalarının 9 sene müddetle 
yani bütün teşri devre için intihapları hakkındaki maddedir. Divan azaları
nın bir sene müddetle intihaplarının hüküınctçe terviç edildiğı 1.anncolu-
nuyor. 

Yorganın yerine yine eski başvekillerden Minc-reskonun getirileceW so) -Kültürpark sinemasında manda beynelmılel bir mahiyet kazan- ,-------------- lenmektedir. 

Biri heyecanlı bir mevzu, diğeri de neseli ve zevkli bir operet 
İKİ BÜYÜK I'1Ltl\I 

1 -- S RATO 
JEAN llARLOV - CLARK GABLE • LİONEI.. BARİMORE 

Enfes bir ask ve he) ccnn şaheseri 

A 

2 -- ŞEN DUL 
LA VEUVE JOYEEUSE 

JEANETTE MAC DONAT~ - l\1AUUİCE CHEV ALİER 
Franz Lcharın bestelcd0ği bu şa1ıruıc operette şahane bir müzik 

giizel şarkılar hulııcak kahk halnr ile giileccksiniz .• 
ARATOGA 5.30 • 9 DA 

maktadır. Görüşmelerin tabii bir neti-
ce i, tam göriiş tıpkılığının ve iki mcm
le-ketin sıkı te riki mesaiye devam hak
kındaki müşterek kararlarının tcsbit ve 
t yidi olmuştur. Balkan antantını, bir
li i bu böl ede mühim bir siyasi umil 
teşkil eden beynelmilel bir te ckkiil ha
line gelmiştir. 

Balkan antantının genisletilmesi me-
ele ine gelince, Gafcnko mecliste söy
ledıği nutukta toprak terkine imkfin ol
madığını kat'i surctte tasrih etmiş oldu
ğuna göre, bu geni leme şimdiki statü
koya riayet e a ı dahilinde anuya şa
~ n bulunmaktadır. 

BUGUN 2 Fılm Bırdcn 
3-6 ve 9.20 sC"nnslarında 
UYKUSUZ GECELER 
Les Nuits Blanches de 

St. Petcrsbourg 
Gaby Morley - Jean Yonnel 

4.40 ve 8 seanslarında 
BALALAYKA 

Aşk, dans ve müzik fılmi 
Anna Sten - Henry Wilcoxon 
METRO JURNAL No. 21 
Fiatler 20, 25, 30, Talebe 

10 kuruştur 

~~J.Z7J..7.7.T..LZZn111 _____ Ka0.1~211-:~:ZZ:~~B61l'Jt::_t 

Y E N • t NiN JKİNCi l\1UAZZA1'1 FiL11\U .. I:R HAP.l'ASI 

J MUVAl~FAKIYJ::TU: DEVAM ııniYOR .. 
.................................................................................... 
E HEPSi YENi KOPYA 1 1'ürkçe E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CiCi BERBER 
LOREJ, HARDİ tsvtçımDE 

İZMiRDE İLK DEl;-A 

TEL ÖRGÜ 
Tünıcçr l.N YENİ FOl{S JUHNAL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
· azar : 10-11-2 30-7.:m da .. Sair günler : 11·2.30-7.30 da.. 



Osmanlı 

Çeviren: Hafinı Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-52-

Balkanlara 
Fazla yağmur 
yağmıştır. 
Edirne 13 (Hususi) - Bir haftadan 

beri Edirne ve havalisine aürekli yağ
murlar düşmektedir. Bu yağmurlar yazlık 
mezruata ve bilhassa pancar mahsulüne 
faydalı olmuştur. Mezruatın su ihtiyacını 
da tamamile gidermiştir. 

s;---------~-------~-, 

~~V.cıt ~r.ibl'1!1!~t!'J 
PqefıciP Küçüfı ısnaaıı efendinin hatıratı.. 

ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktat 
-26-

[Q ~!~~:111:~J 
Şuruplarla 

reçeller 
-~-

y AZAN: Dr. G. A. 

Sürekli yağmurların tesiriyle hava ol- Zurnanın çaldığı Kayserili havası Hü- A - Ayva.·· Bu mahalleli... Şuruplarla reçeller Ye.mit kome"eled 
dukça aoğumuş ve bir son bahar serin· seyni makamındandır. Kayserili şu şar- H - Beni tanır nusın? demektir. Yazın tadına doyamadığıınd 
liği her yeri kaplamı~trr. Haziran ayı kıyı okuyarak gelir: A - Ayva.·· yemişlerimizi ıekerle k811§tmp kaynatr 
içinde olduğumuza göre sandıklara yer. Kayserini1' kızlan H - Herif acaba neden muttasıl ayva rak kışa saklarız. Şurup olsun, reçel oJ. 
leştirilen palto ve pardesüler tekrar çıka· Sırma gibi saçtan diyor? Ismail efendi benim kan için fena sun, yemi§ler tekerle karıştıkları için, yiiS 

,....._ burada yatan kadın Hicri ağzı ... Sokakların l...-ftında sarıklı rılarak giyilmiştir. Civar ve Balkanlara Hey .. Hey .. Hey .. Hey.. olmAuş-d~7~·so··ytedi'. dereceye yakın sıcaklıkta hiç olm.-
~ ~ d f l f J w wd w 1 h Gören. hayran oluyor ı. 

t Z97 .... nesinde ölmü ..... Takriben adamlardan mürekkep büyu""k bir ka- a aza az 8 yagmur yag ıgı ge en a· bir saat kaldıkları için. bir de daima ea' 
..,, -ı: b l d anı ıl Keman gibi kaştan H - Ismail efendi söyledi.. -•~ 

....._,. -ne evvel... Bu tarih 8zıyade- !abalık kayna•ıyor. .• er er en a§ mıştır. şiliklerini muhafaza ettikleri için bozur 
,., ....... -. -ı: Keman gibi 'ka§lan A - Kime söyledi? 
ahı öldügw Ü seneyi gösteriyor ..• Zan· tlerde büyük bir cami fark ediyo- -***- H H H _ (Kendi kendine) gördUn mil la- mazlar, mikropların tesirlerinden kurtU" 

R Hey.. ey.. ey.. br 
aederim, aziyade ile aynı yaşta öl- rum .• 1ki tarafında, sonsuz bir uzun- Omanya Ve K _ (Kavukluyu görerek) merhaba kırdı ;ınlıyanı.. (Araba) bana söyledi.. turlar ve kış içinde bize yaz kokusunu 
m{lf... luktaki minareleri yüksdeliyor ... ba Bulgaristandan elmasım.. A _ Söyledi amma.. Ne söyledi? tırlatırlar. . 

Şüphesiz bu mezar hiyadenin de- Ledi Falkland, bura a ara yı eelecek muhacirler H _Allaha emanet ol pırlantam. H _ Ismail efendi bana, senin kann Fakat şuruplarla reçeller taze yenıır 
jildir .•. Onun nereye gömüldüğünü durdurdu .. Halbuki ben burada gö- Edirne 13 (Hususi) _Bu yıl içinde K _Benimle eğleniyor musun? bozulmuş dedi.. lerin tekmil hassalarını muhafaza edet" 
Jıiç kimse bilmiyor... rülıneğe layik hiç bir manzara, hiç Romanya ve Bulgaristandan Anavatana H - Eğlenirsem ne olur sanki? A - Kim söyledi" ler mi) Güzel koku ve lezzet cihetindeO 

Burada yatan kadın için ne mas- bir vaziyet sezememiş idim ... Ne eski getirilecek göçmenlerin bir miktan Trak- K _ Ben senin bildiğin adamlardan H - Ismail efendi söyledi.. hiç §Üphe yok, hatta şeker yemişlerin tr 
Jıariyet •.. Çünkü bu mezar lstanbula bir abide, ne de bir mezar... ya bölgesine yerle§tirilecektir. değilim. Suratına şu yumruğu korsam A - Kime söyledi? bii lezzetini daha ziyade arttmr .. Beel.,-
gden eeyyah kafilelerine &.ziyadenin Etrafta, harap, eski tahta yığınla- Bölgemize mürettep göçmenler diğer geri yanın kibar yapısı gibi paydos ça- H - Bana söyledi... mek cihetinden fUruplarla reçeller tal' 
hakiki mezarı olarak gösteriliyor.. nndan, yıkık taşlardan başka bir şey yıllarda olduğu gibi doğruca Marmara ğırır... A - Ne söyledi? yemitlerden pek çok üstündür. Taze.,., 

Acaba burada yatan Türk kadını görünmüyordu ... Araba, acaba, ni- Ereğliainde karaya çıkanlacaklar ve bu- H _ Aman hetni~hrim kızma... H - (Hararetle) Ismail efendi yok mitlerin tabii tekerleri az olduğu haldi 
fla. aziyade gibi sevmiş ve sevilmiş çin burada durmuştu?... radan tayin edilen isk&n yerlerine gön- K _Kızarsam ne olur? mu, işte o bizim kan için fena dedi.. reçelle §urup insanı taze yemi§le hem lı:t' 
midir? ... aziyadeyi okuduğum vakit, Ledi Falkland, bir az sonra beni derileceklerdir. Yeni evler inşaatına bu H-Ben de kızars:ım fena olur (Kay- A - Kim söyledi? yu edilemiyecek derecede çok besler. 
aevgilisine kavuşamadan ölen bu ta- meraktan kurtardı... Birlikte araba- yaz mevsiminde başlanacaktır. scrilinin üzerine yürür gibi yapar.) H - (Duraklıyarak) canım Isınail Ancak, §İmdiki fikirlerimize göre ~ 
1aıaiz kadın için, bir çok defalar ağ- dan indik ... Mümtaz hiç bir gösterişe -*- K- (Ağlar gibi) bana ne çatıyorsun? e!endi söyledi dedik ya... miıleri yalnız kokulan, lezzetleri ve k.,..-
•--- tun malı'k lm y b' h be · y na E D İ R u E A - Amma kime söyledi? dimizi beslemek için yemeyiz. Onlardd llllJllf ..• o ı an ır ara nın anı .n Ben sana bir şey mi dedim? Şunun şu-

Gerek 8ziyacle ve gerekse bu ka- kadar ilerledik ... Burada ellinden tu- rfctll'et naUdUrlüğü rasına çağırmışlır da geldim. Eylik ede- B!-:y~ kime söyledi bilmem ama.. vücudumuza lüzunllu madenlerle yitr 

bir de uyuyan meçhul kadın için, bu- tarak; Edirne 13 (Hususi) _ Merkezi Edir- yim derken kötUlüğe mi çattık? zorun minleri de isteriz. Bundan dolayı turuP" 
r~a ekseriya çiçek bırakının ... Şim- - Türk tarihine biraz vukufunuz ne olmak üzere ihdas edilen mıntaka ti- nedir? A - Ne vak.ıt söyledi? larla reçellerin içinde yemiflerin miden' 
Cti başka bir alemde yaşıyan bu zaval- var mı~... diye sordu.. Süleyman caret müdürlüğüne umumi müfettişlik H _ Sen beni tanırsın değil mi? H - Şimdi, biraz evvel... !eriyle vitaminlerinin ne hale girecekJ.;;. 
L kadınlar çiçeklerimi paylaştıkları Rokzelanla tanışmadan evvel Haseki iktı.aat müşaviri Mesut Şadan tayin edil- K _ ipsiz sapsız bir adamsın.. A - Söyledi amma !lasıl söyledi? ni dütünmeğe de hakkımız vardır. 
earada, acaba uyuşabiliyorlar mı~... adında bir çerkez kıziyle evlenmişti.. miş ve emri ticaret vekaletinden gelmit- H _ Bizim hatun içb fena diyorlar- le:? - Nasıl söyliyecek l:~'lcayağı söy- Yemişlerin madenleri bakımından fil' 
Buraya çiçek bırakbğım vakit, bu Bu kadından iki oğlu oldu: Mehmet tir. Memurin kadrosu da bekleniyor. mış ... Sen bir şey duydun mu? A _ Kim so'"yledi? ruplarla reçeller için tua çekmeie lüzUll' 
nokta fikrimi daiına işgal eder.. ve Cihangir (.Y.) ... Bunlar güzel ve -·,,,,,,,,,,,., K _Duydum.. yoktur. Hele reçellerin içerisine yeınİf' 

Ledi Falk.land bu sözleri o kadar ilerde padişah olmıya namzet idiler. H- Ne duydun? H - (Sabırsızlanarak) IsmaU efendi terin çoğu bütün olarak, yahut ayva rr 
hazin düıünceli bir tavırla söylemiş- Rukzelan Hasekiye düşman kesi- Hayrabolucla petrol K - Ne duyacağım, Yedilrule bari- söyledi... çelinde olduğu gıôi doğranmı~ olarak git' 
ti ki gülınemeğe asla muktedir ola- lerek bu çocukların her ikisini de cinde ölmüş bargirlerl pastırma ediyor- A - Kime söyledi? diğinden taze yemişte ne kadar maddi 

d k · d ld aranıyor H-Ha söylemez olaydı .. Bana söyle- _ _. madun... Aynı zaman a orsaıın a Ö ürttü... larmış ta.. üzerine Kayseri çemeni sü- varaa reçelin içerisinde bulunmam__..-
giz:lediği bir kaç menekşe demetini Valdeleri de, çocuklarının arka- Hayrabolu 13 (Hususi) - Şehrimiz rüp Kayseriden geldi diye salıyorlar- di be bana!... bir sebep kalmaz. 
mezarın ayak ucuna bıraktı ... Ve sö- sından çok yaşamadı ..• öldü ... Bü- clvannda yapılacak petrol aramalan et- m.ış... A- Ne vakıt söyledi? Ancak. vitamin bakunından m~ 
tilnde devam ederek dedi ki: tün bunlan bildiğim için, bir az ev- rafındaki hazırlıkları gözden geçirmek H _ Ulan.. Sana pastll"IIlQ & sucuğu H - ~imdi a~:! 80

.": le<W? çok değiıir, vitaminlerin bazıları sentet* 
- Kadınlar biribirleriyle uzlaş- vel, Rokzelarun türbesine girmek üzere miden tetkik ve arama enstitüaü kim soruyor? Bizim karı baştan çıkmış A - e m soy bir kimya maddesi olaralc fabrikalardl 

makta o kadar güçlük çekmezler .•• istedim ... Ve şimdi bunu anlatmak müdürü Bay Cevat Tqman Hayraboluya diyorlar.. H - Benim sana day~ aUuaklığım yapılmalta ise de. tabii hallerinde, 1" 
"al k b' k dı ·· t 1 · · • t · · b t" d" B geldi. •--- d ahı için söyledi.. (Araba bir ı.Ule vurur .. -=-1 • • • d l!!d ta nl lerdir o .. ı ı nız te ır a n mus esna .• ıçın, ış e sızı ura ya ge ır ını... u K _Katır baştan urnuşsa sen e - ~enn ıc;m e 11 e ca ı ICY • l""' 

Bu müstesna kadının kim olduğu- talisiz kadının ruhunu kısa bir dua Bu sene Hayraboluda yalnız hendekler ra baş gerl ederek sok.- Arap gider). (Bu ~~~':'" m~ha~~- çel veya fUnıp kaynatılıd.:en vitaminleıİI' 
nu anlatmakta tereddüt etti .. Sonra ile sevindirelim ..• Ve hemen araba- açılarak jeoloji tetkikler yapılacak araı· H _Yahu .. Meramımw anlatamaz ol.. na laf anlatmaktakı gilçlu~ karik~tun- o kadar yüksek 11caklığa dayanıp da~ 
kaşlarını çatarak ve dişleri görünecek mıza dönelim... tırmanın bundan sonraki kısmı bu tetkik- duk be.. Sana katır matır soran yok.. ze etmek ~mm~ hakikaten dikkat mıyacaklan -::llifünülecck bir meseJedit• 
mertebede dudaklarını asabi bir te- Çok acele etmeliyiz ... Çünkü va- !erin vereceği neticeye göre inki~af ede· Biz:im kadın için bozukmuş diyorlar- çe~ecek m:;e::x~ elir Vitaminler birer birer tetkik edilmek İf' 
kallüsle büzerek ilave etti: kit hayli ilerledi ..• Arabacı ... Emin- cektir. K - Bozuksa ayarını düzeltiver. E ~H:y g;ili dU:ya ty.:· irahmetlik ter. 

- Haris, sefil, başkasının çocu- önü ••• Şirketi Hayriye .• Çabuk ... ça· H _Ulan .. Sana saat bozuk demedik. babam der idi oğlum. bu dünyada para Y emif]erden en çok istediğimiz C vitr 
ğunu çalmak isti yen ahlaksız bir ka- buk... LEH • MACAR Bizim kadın bozuk dedik.. kazanması kolaydır. Fakat tutması la _ mini su içinde telef olmadan kalır, faktı' 
~n ... işte bu kadın müstesnadır.. - 16 - Hududunda yapılacak K _Ben bekar adamını. Evlenecek zun deT idi. işlerde kesatlık var .. Günde ıncaklığa dayanamaz. Şurup veya ~ 

Edirnekapısına döndüğümüz vakit 25 Eylul simendiler nakliyatı değilim. Kadın bozukmuş değilmiş bana iki bin, üç bin lira aksatadan ne olur kaynarken sıcaklık 70 dereceye çıkı~ 
saat beşi geçmişti ... 1ıte üç araba... Ne tuhaf maceralar ... Geceyi Bey- Budapeşte, 14 (A.A) - Müşterek ne? sankL bu vitamin kaybolur. Süt içinde ondaf 
Fakat bunların her üçü de gayet es- kozda geçirdiın .•. Ve bu sabah, bal- Leh - :Macar hududundan yapılacak şi- H - Ben de seni adam 7.annettlm, H _Atma Varbet camları kırarsın .• bulunduğu halde o kadar derecede _, 
lci, berbat şeylerdi... konumun parmaklığına bir yasemin mcndifer nakliyatına ait teferruatı tes- karşıma aldım da 1Af ediyorum, defol E _ Sen kin:islıı ki benimle konuşu_ caklığa çıkınca süt çocuğuna ağız has_. 

Ledi Falkland arabacılarla sonu demeti konulmuş olduğunun farkına bit eden itilAf, imza edilmiştir. Bu itilaf- şuradan... orsun? lığı verir. Şuruplarla ve reçellerle bu ter 
ge!mez. o zaman, heyecanlı bir pa- vardım... la geçen 19 marttan beri tatbik edilen (Kayserill gider. Zurna arap havası- H _ Ben de bu mahalleliyim.. rübe henüz yapılmaml§ta da onlar 70 dr 
:zarlığa girişti ... Nihayet uyuştular... Acaba bunu kim bıraktı} .. Balkon muvakkat rejimin yerine dalın! bir re- nı çalar ve arap gelir). E _ Senin suratından belli ki tahsilin receden çok yüksek sıcaklıkta kaynad~' 

Arabanın arkasındaki oturma denize nazır.. Sahilden kayıkla ge- jim ikame edilmiştir. A - (Kavukluya) MaasselatnJ.. yoktur. lan için §Uruplarla reçellerde C vitaıni~ 
mevkiine yerleştik.. Araba bozuk çenlerden biri miL. Mümkün değil. İtilafta pasaport ve gümrük muame- H -Anlamadım hacı baba vesselam.. H _ Neden bildin? aramağa lüzum kalmaz. 
kaldırımların üstünde koşmağa baş- Yalnız yandaki pençe re açık ... Diğer- lfıtının iki memleket memur lan tarafın- Sen bu mahalleli misin? E _ Sen Panzi gördUn hiç? Sinirlerimizin muvazenesine lüzurnl' 
ladığı vakit, demir tekerleklerin hu- leri Örtülü ... Bu halde, buraya demet dan müştereken yapılması deT"piş olun- A - Ayva.. H _ Yoo.... olan B t vitamininden de yemişlerd• 
sule getirdiği gürültü, tıpkı örse vu· bırakılamaz ••• İşte vaziyet meydan- maktadır. Bu suretle yolculara büyUk H - Ayva sormıyorum. Sen buma- E _Demesen de ağnadmı .• Afieder- ehemmiyetli miktarda bulunur. Fakat Y" 
rulan çekiç aealerini andırmakta idi.. da. .• Meseleyi başka bir tarzda tefsir bir kolaylık yapılmış olacaktır. halleli misin, onu öğrenmek istiyorum... sin amma .. eşek m.işsin.. mişleri taze ve pi§irmeden yemek şartif' 

insanı sağır edecek derecede mü- etmek imkansızdır.. ~ ' H _ Senin baban Farisi gördU mü? le. Bu vitamin açık havada kaynatı1ınai' 
:z:iç olan bu gürültülerden sakınmak Bu demetin bitişik evdeki şevni- E _ Vakıt bulup ~dememiş.. hiç dayanmaz. Havasız bir tencereci' 
için l..edi Falkland elleriyle kulakla- şinden buraya konulduğunu kabul Akdenizin İncisi H _Ya babanın babası? ıurup veya reçel kaynatılacağı tasa~ 
rmı bkamıştı ... Bu vaziyette fistanı- etmek lazımdır... ç Pi A •ı d E- 0 da çok ihtiyarmış, gidememiş .. edilebilirse yüz derece sıcaklığa ka~ 
nm yenine nüfuz eden gözlerim, na- Fakat bitişik evde ak sakallı bir eşme aı arın a H- öyle ise affedersin ama .• Siz sü- dayanabilir. Bu da belki bir fabrik•~ 
rin, küç~k ve düzgün iki kolun zarif imam oturuyor ••. Hakikaten çok tu- lAlece.. olur. Ama evde pişirilen ıurup ve ref/'-
§ddini üyük bir vuzuhla fark et- haf, düşündürücü bir iş!... .: ............................................................................ :. İ İ karıştıra karıştıra kaynatılır .. 
melde idi... •• BJ'J'MEDİ •• • l : - B rMED - Cildimizin sailığı için ve yediğim~ ~ 

İstanbul, gezmekle nihayetine eri- :.·_: Rası·mpa as Oteıı· s: kerlerin vücudumuza yarıyabilmesi iri" 
ıilemiyecek mertebede büyük, çok FRANSADA lüzumlu olan B 2 vitaminini de yemitleıİI' 
büyu""k görünüyor ... İ§te yeni bir ta- (~) Klod Farerin Ledi Falklanda : : h h · h d . b ı · bC" • •• .. • • • ••• •• • • •• • •• • • .. •• • •••••• •••••••• •••••• ••• • ••••••••••••••••••••••••••• Nisbi ısl8hat kanunu emen epsı, em e epeyce o nıs 
kım mahalleler ve sokaklar .•. Çarşı- söylettiği bu sözlerde yanlı§ ve tarih 20 H • 939 •h• d te verirler. Bu vitamin yüksek derececi' 
lardan, pazarlardan geçiyoruz. hakikatlanna münakittir ..• Cihangir 3ZJla 0 tarJ JD CD Paris, 14 (A.A) - Nisbi ısla.bat hak- ::.ıcaklığa ve açık havada .kaynamağa V 

Araba tenha sokaklara saparak Rukzelanın oğlu idi ... Evvelce söyle- b ) k kmdaki kanun layihasının bir kerre da- yandığı için reçellerle ıurupların içiııd' 
mütemadiyen ilerliyor •.. Şimdi bü- diğimiz veçhile §ehzade, yani Meh- iti aren 3ÇJ 3Ca lir ha adliye encümenine havalesi hakkın- kalmamasına bir sebep yoktur. Bundı:-
yük bir meydana vardık ... Arabamız metle Cihangir mev'ut ecelleriyle ve- ... daki teklifi mebusan meclisi 260 reye dolayı şurubu içtiğimiz. reçeli yedi~ 

burdayavaşhyor .. .. ~~~t:e~b~i~r~d~b~·r~t~y~o~l~&=t~e:~~~~~=~~ir~·;··~~~H~.~S~·~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~k:a;~~3~1~9~re:y~l~e~r=~~d:e~~i~~:·~·~~~~ vak~oclann~ndeki~kerinv~ud~ 
2 E H R A z A D iyi fakat çok ihtiyar bir veziri ~armı~,, . Diye cevap ~rmİ:J. O zar.:ıaq ~ured- yola çıkmıı. za yarıyacak hale gelmesinden emin o'ıf' 

vezirin biri Nureddin öbürü Şemseddin dm: Nureddin evvela Kudiisc uiram.,, ora- biliriz. 
adlı iki oğlu varmış. Bunların ikisi de bi- - Kardeııim, demiıı. ikimiz Öe veziriz. da bir kaç gün kaldıktan sonra Halebe Çocukları büyütmeğe. herkesi mik1 
ribirinden güzel delikanlılarmış. Vezir ikimizin de rütbesi birdir, böyle olunca doğru hayvanuu aürmÜf. Halepde bir kaç lu hastalıklardan korum':Ya yarıyan A 

H • k -. } • bir gün hastalanmış. öleceğini anlamı§. neden oğlum senin kızına bu kadar aiır gün kaldıktan sonra Ba.sra yolunu tut· tamini de yemişlerin bazılarında ~ 
1 3 Ye e ll Sultana haber göndererek kendisi öldük- yüz görümlüğü versin, sen yüksek fiat mUJ. Ve akpm üzeri Buraya varmış, nur. Mesela kaym ondan bize Y it 

_ J 2 _ ten sonra yerine oğullannın ikisini de ve• istiyerek müşteriyi kaçıran esnafa benzi- hana gitmif. Han ~apıcıaına yorgun atıru 7,000 ölçüye kadar verir. Ancak bu 

Büyük HALK 
zir tayin etmesini rica etmi~ Vezir öldük· yorsun! hanın önünde yukan apğı gezdirmesini taminin iti biraz kar11ıkbr. Yemiıleri, ı1' 

Genç adam sözünü bitirince, Harunul duğunu sormuş. o da sokakta bir çocu· ten sonra sultan iki oğlunu vezir yapmış. Şemsiddin kızmış. emretmif. Kapıcı beygirin geminden tu- sela kayısıyı su içine koyup kaynaı::; 
RC§il veziri Cafere dönmilş ve cbu genç ğun elinden kaptığını anlatmış. O zaman Her hafta biri vezirlik edermiş. Sultan - cBen seni yanıma aldırnsa, sana tarak hayvanı yukan, a,aiı gezdirmeie nız A vitamininden hiç bir ICY kaybol 1" 
oğlanı bu cinayetten dolayı öldürtmek vezir, aradığı kölenin kendi kölesi Rey- bir yere gideceği zaman iki vezirin birisi- acıdığımdan dolayı aldım. Demiş, sen bqlamıı. Bura memleketinin ihtiyar ve- fakat reçeli kanttıra karııtıra ve ~ad-' 
doğru olmaz, kadının öldürülmesine se- han olduğunu anlamııı. Ve Reyhanı doğ· ni beraberinde alırmış. madamki b..ına karıı bu lisanı .kullc.nıyor· ziri evinin pençeresinden bakarken bu !andırarak kaynatırsanız o vitaının 
bep olan çocuğun elinden elmayı kapan ru Harunu) Reşidin huzuruna götürmüş. Bir gün sultan seyahate çıkacak olmuş. I sun, artık yüz gürümlüğü olarak ağırlı- güzel hayvanı görmüş. cBu hayvan her eser kalmaz. i1"' 
zenci köledir. Eğer o köleyi üç gün zar- Harunul Reşit Reyhanın dediklerini du· iki karde§ vezirlerin birisi, adetleri ol- ğınca altın versen yine kızımı oğluna ver· halde ya bir aultan ya bir vezir hayvanı Ondan dolayı Avrupada ve ,Aaıer_11 
fında bulup bana getirmezsen, onun ye- h k"k b k t b f b" '- duğu veçhile, sultan ile beraber kidecek- mem> Nureddinin kan başına sıçramış, olmalıdır.> diye düıünerek, hayvanı gez- da gimdi moda yemi§lerin usaresin.i ~ yunca c a ı aten u ço u a ır va.ıı;.a> tpr" . 

rine seni darağacına astıracagv ım> demic:. d . h"kA . b" k ' tab ıl miş. Yola çıkmazdan bir akşam evvel iki cacaba ben oğlumu kızına verir miyim diren kapıcıyı çağırtmıı ve beygirin aahi- rarak onu saklamaktır. O vakit vıtB ~ 
>1 emıış ve, ı ayenın ır ı a yaz ıp c&if" 

Cafer ınne pek müteessir olmuc:. Köleyi k"" •. h . k t · kardeş konuımuşlar. ikimiz de aynı gece sarıki> diye bağırmış iki kardeş hiç yok· binin kim olduğunu ve nerede bulundu· lerden hepsinin ımpa sağlam kala ..,,., 
ı· >1 utup anesıne onmasını emre mış, o za., d r. 

cebrin her tarafında arattırmış. Bir gün Caf d d" h d . b d evlensek, ikimizin de aynı günde birer tan biribirlerine ağır laflar söylemioler ğunu sormUf. KapıCJ da beygir scıhibinin, dan şüphe edilmez. Bu usul bizde e ·,.J 
:ır man er e pa ı§& ım emış, u a . )eJ111"' 
geçmic:, iki gün ge"miş, Ü"Üncü gün gel- k , A 1 . N dd" .1 k d . evladımız dünyaya gelse ve evlatlanmı· biribirinin gönüllerini kırmışlar ve kızgın güzel bir delikanlı olduğunu, ve handa yılıncaya kadar, yemiıılerin vitarnın t .. 

:. ıs Y va a mır sı vezır ure ın ı e ar eşı ,, 
miş. Aranılan köle hiç bir tarafta bulun- Ş "dd" . h" .. . k ki d zın birisi erkek ve birisi de kız olsa, bu olarak ayrılmışlar. Ertesi sabah vezir misafir bulunduğunu anlatmı'ş. ihtiyar muhafaza için reçellerinizi kaynattıl9 ..k 

emsı ının ıkayesı ço mera ı ır> .k. '-
mamış. Cafer artık kölenin yerine kendi- d . ı.:ı l R . d . . h"k" ı ı çocuk biribirlerinin amca zadeleri ola- Şemseddin sultan ile beraber seyahate vezir doğru hana gitmiş. Orada Nured· yaparsınız. Her hangi yemişten Y. ~P· .Ji 

emış. ·ıarunu eşıt e vezırıne o ı a-, w • • • • • • • • k ııı""'" 
sinin asılacağını anlamış. . I . h.k.. . cagından onları bırıbırlerıyle evlendırır• çıkmış. Nureddın de şchırde kalmıf. dini bulmuş. Nureddin ihtiyar veziri istiyorsanız ezer, suyunu çıkarır, ı 1 bıtl' 

Ve evine gidip çoluk çocuğuna veda yheyk~kan at~dads~nı e~~et~bı~ ve 
1klay~sı dik, demişler. Bu fikri çok beğenmi§ler. Nureddin kardeşinin sözlerine o kadar ayakta kar§ılamı~. Bin ihtiyar öbürü genç ağırlığında ıckerle karıştınrsınız ve ~ 

a 1 aten 1 ıa ettıgı gı 1 mera 1 ıse . r· . . d y• ... 
etme~e başlamış. Cafer en küçük kızını k"'l . R h ff d w • • d "d sonra ın ırata geçmışler. Nureddın sor- sıkılmıf ki, o gece uyku uyumamış. Ertesi iki vezir kucaklaşmışlar. kırsınız. Şeker bir kaç gün için e J1I 

k d . . l .. w • • b d o esı ey anı a e ecegını a vaa et- hah d·ı_ k""l . h L l d r P Öpme. üzere ızıne a ıp gogsune as ığı muş: sa sa ı&. o eşme ayvanını nazıra· ihtiyar vezir Nureddine kim olduğunu yava§ erir, yemiııin usaresi ona ' il'.JI 
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Sebastiyano tehlikede 
Fakat o hala ölüme karşı 

kanlılıkla müdafaa 
kendini sotuk 
ediyordu 

Bıyık yağı 
-..f:r-

Yczzan: ECZACI KEMJ!L K.AKTA..S 

Bizim gençliğimizde bıyık modaaı var
dı. On dört on beş yqına giren delikan-

lılara bıyıkları terlemİf denilirdi. Haki
katen o yaılarda bıyıklarda bir karartı 

Yakup ve Evlatları 
PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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y akup muradına erdi 
Sevdili kıza yedi senelik hasretten 

nihayet kavuştu fak at . . . 
ıonra 

••••••• • 
EV ...................... &.= 

• • • • • • • • • . 
• . 

Kadın 
• 
= • : • • • • • ••••• ı : ................ . MODA 

Basit ve ucuz bir 
ilaç: Soğuk su _..,,.,,_ 

Hemen hemen bütün kadınlar (er• 
kekler de öyle, fakat onlar farkında d~ 
iildlıler.) ıözlerini kırpmak illetine müp
teladırlar. Göz kırpmadıkları zaman da. 
göz kapaklarını kısa bir zaman için 11Ull-

9ıla k.apıyarak bir takım mimikler yapar• 

Sebastiyanonun bu sözleri bq papası 
oüsbiltUn kudurttu .. 

- Kağıd.. diye bağırdı. Bana imz.a
!attığın klğıdı ne yaptın ... 

dı. 
- Çizmenin içinde mi? •. Demek ora-

da... Oraya bakmamıştım.. Eğer doğru 
ise ben de verdiğim sözil tutar ve seni, 
J.Stırap çektirmeden bir hançerde şeyta
nın yanına yollarım ... 

belirirdi. Dudak üzerinde mesamat açı
lır, taze oebnemler gibi dudaklar terlerdi. 

yq yirmiyi bulunca dört kaıJlı tipi ortaya 
çıkardı, yirmi beşe doğru kaytan bıyıklı, 

otuzda palabıyık olmak. her kese mukad
der idi. Öteden beri erkeklik ifadeai var-

Laban, kız karde§lnin oğlunun geli
şine memnun oldu. Raşelin ablası Lia 
da evlerine bir delikanlının gelmesine 
sevinmişti. 

Fakat en çok memnun olan Yalrup 
ile Raşoldi.. ikin gencin kalplerinde ve 
daha ilk görilşte blr yer bulan se_vda 
giln geçtikçe alevleniyordu ... 

kanmakla beraber bu kıskançlığını ula 
iz.bar etmiyordu. 

L1a da gUzel bir kızdı. Fakat Rqel 
hem daha gUzeldi, hem de Yakubun kal
bi ilk olarak ona meyletmişti .•• 

lar. 
Bazı kadınlar veya genç kızlarda. mi

yop olduklarını ileri ıürerek uzaklara 
göz kapaklarını büzerek bakarlar. Bütün 
bu hareltetler iyi olabilir ama, çok geç.o 
meden göz kapaklannın çok nazik olan 
derisini bozmıya, bunıııturmıya başlar. 

Hatta uyurken dahi kapaklan tamamen 
normal vaziyette değildir ve intan iste
miy~k bunları tekallüı ettirebilir. 

- Anladım.. Hovardalığınu;ın hilcce-
tini istiyorsunuz. Merak etmeyiniz.. Ben 
l.hmalcı değilim. Böyle kıymetli vesika
ları !Ayık olduğu ehemmiyetle ve !Ayık 
uduğu yerde saklarım ... 

- Nerede? Nerede? .. Eğer o vesikayı 
bana verecek olursan ölUmden kurtulur-
sun ..• 

- Ilahi baş papas cenapları .. Biz vak
tiyle Bizans sokaklarında haydutluk 
eder ve yol keserken karşımıza çıkarila-
ra : 

- Ya keseni.. Ya canını._ 
Derdik. Herifçi oğlu kesesini kendi 

eliyle bize verir ve sonra da cenneti boy
lardı. Şimdi siz de aynı usulii bana tat
bik etmek istiyorsunuz .. 

- Nerede? Nerede? Size Mesih ve 
Meryem üzerine söz ve-riyorum ki ... 

- Muhterem peder .. Isa hiç birşey 
üzerine yemin etmeyiniz.. demişti.. Gö
rüyorsunuz ya.. incili ben sizden daha 
eyi biliyorum ... 

Sebastiyanonun bu alaylı sözleri baş 
papası blisbütUn kudurtmuştu. 

- Melun di)'e batırdı. Ben seni söy
letmesini bilirim... Madam kl sözilme 
inanmıyorsun.. Ben sana s5zllne 1nana
cak dilinden anlıyacaiın bir tercüman 
bulurum ... 

Eftimyos böyle söyliyerek belinden, 
cilbbesinin altından bir hançer çıkardı. 

Sebastiyano yine alayı bırakmadı .. 
- O.. dedi, işte bak ben onun dilin

den mükemmel anlarım .. Hele mukad
des kilisenin mukaddes emanetleri ara
sından çıkmış hançer olursa.. Merak 
buyurmayın aziz peder .. Siı.in istediğiniz 
ve o kadar büyilk ehemmiyet verdiği
niz o vesika uzakta değil .. Burada .. 'Oze
rimdedlr. 

- Hay Allah razı olsun sizde'll ... 
Baş papas, Sebastiynnonun eli ve aya

ğı bağlı olmasından cesaret bularak ve 
fakat ihtiyaten de elindeki hançeri bı
rakmadan eski haydudun ayak ucuna 

geçti .. 
Eğilecek... Çizmeleri çekecek ve ken-

disi için bir hayat vesikası demek olan 
mahut klğıdı alacaktı .. 

Tam eğilmek üzere idi ki Sebastiyano 
bağlı vUcudu ile ve kalçalarına verdiği 
bir hareketle ayaklarını kaldırdığı gibi 
baş papasın karnına indirmesi bir oldu. 

Eftimyos bir lnilU ile sırt Ustü yere 

yuvarlandı .. 
Sebastiyano: 
_ Geçmlş olsun muhterem peder ... 

dedi. Ne yapalım .. Kollarım bağlı oldu
ğu için size karşı borçlu olduğum hür
met vazifesini ayaklanma yaptırıyorum. 

Beni mazur görUn.. 
Eftimyos, düştUğü yerden ayağa kalk

tı. Gözleri ate~ saçıyor, salyaları akı -
)'ordu .• Elinde uzun ve keskin hançer, 
Sebastlyanoya hücum etmek istedikçe 
Sebastlyano bir canbaz gibi bacaklarını 
kullanarak onun yaklaşmasına mani 

oluyordu. 
Böylece bir müddet Fare ile Kedi oyu-

nu oynadılar. 

Nihayet baş papns. bu tehlikeli ve azı
lı düşmanının hakkından gelmek için 
şeytanca bir tedbire baş vurdu. 

Köşedeki bilyük masanın yanına git
ti. Onu çekerek ortaya getirdi. 

Masanın arkasına geçti ... 

dır. Her hangi bir iddiada bu böyle ol
mazsa bıyıklanmı kazıtmm denirdi, bı-

yıklıırı kazıtmak erkekliğinden istifa ma
nasına gelirdi. Bıyıklar çabuk veya geç 

çıkmıı delikanlılar arasında bir mesele 
olurdu bıyıkların erken çıkması bir nesil 

ve bünye işidir. Irk ve nesil itibariyle 
saçları gür ve koyu olanların bıyıkları ça

buk çıkar, bıyıklarının çıkmasında geç 
kalanlar bıyıkya.ğı kullanır. Hele fındık-

yağı eürerck bıyıklan hemen fıııkirır ze
habı maruf idi. Bugün kirpiklere kullanı-

lan kozmantiklc.r o zaman bıyıkların ila
cı idi eczacı mektebinde talebe idim. 

Bıyıklarımın çıkmaııı geç kalmı~ı. bun
lan çabuk çıkaracak formüller arıyor-

dum. Arkadaşlarımdan Allah rahmet ey
leain bir Şckip vardı. Bana bir su verdi 
bıyıklanma eürer eiirmez dudak.tarım 

yanmıya baıladı, o h..:m g~Üyor ve hem 

kaçıyordu, bana bıyık ilacı diye aayyakol 
vermişti. Dudaklanm yandı bir hafta aim-

eiyah dudaklarla gezdim. Ben de Şekibe 
bir kaqılık. yapmak istiyordum, nasıl ya
pacaktım. Eczanelerde veratrin denilen 

bir toz vardı, bunu koklıyan mütemadi
yen ak.sınr, bunu Şekibe nasıl koklata
cakhm, düşündüm, taşındım, eczanede 

pratik dersleri görüyorduk, veratrin §İ· 

şesini elime aldım, etiketini avcumun 
içine çektim. Şişe etiketsiz görünüyordu, 

Şekibe teveccüh etmeden ('enin etiketi 
düşmüş, kokusundan ne olduğunu anlı-

Maksadı .• Masayı iterek yerdeki Se
bastlyanonun üzerine yıkmak ve masa
nın sıkleti altında ve kendi de çullana
rak onu ezerken kaması ile dUfmanmı 

yamadım dedim, Şekip hemen ıişeyi 

kokladı. abmk baılamıştı eczacı talebe-

Eftlmyos soludu: 
- Yalan ılöyliyorsun .. Uzerinl 

dun.. Yok .•• 

ara • temizlemekti •. 
Bu kararın tatbiki hakikaten de Se-

lerinin pkuı o Kiine göre böyle tcYler 
oluyordu vakıa ilaç ile oyun olmazdı 

ama eerde çocukluk Yarda. Şimdi ortada 
bıyık telltı yok, acaba zaman gelir de 
bıyık hattl eakal moda olur mu dersiniz, - Her tarafımı aradınız demek.. 

- Evet aradım. .• 
- Çok şey... Çizmemin içinde sakla-

dığım o kıymetli vesikayı acaba kim al
mış olabilir ... 

Eftimyos muzaffer bir çıihk kopar-

bastlyano için çok vahim neticeler ve -
rebilirdL ÇUnkU masa oldukça ağırdı. 
üzerine yıkılınca hareketlerine lınkim 
olamıyacak olan Sebastiyano baş papas 
için kolay bir av teşkil edecekti.. 

-aınmoı-

hiç zannetmem külfetli bir ıeydir, modası 
geçmiştir diyorum, moda olsa da ben 

yanaıımam zannediyorum zaman bu pek 
belli olmaz büyük ıöylememek ııerektir. 

AMERiKA HAHAMLAR KONFERANSINDA 

.B. Ruzveltin bir mektubu 

············ ................................... . 

Yakup, bir aylık misaferetten sonra 
dayısına babasının vaziyetini anlattı. 

- Eğer, dedi. Bu vasiyetin yerine 
gelmesini arzu edersen kızın Raşeli ba
na ver .. Onunla bir yuva kuralım.. 

Laban bu bir ay zarfında Yalrubun • 
bUtün tavır ve hareketlerini tetkik et-
miş ve beğenmişti. 

Teklifini kabul etti ve faknt ortaya 
da bir mahzur çıkar: 

- Ya Ynkup, dedi. Kızımı sana mem
nuniyetle veririm ... Ancak biz.im bura
da ve ecdaddnn intikal eden ve hiç kim
senin bozmağa cesaret edemiyeceği bir 
usulümüz var ... Sen fakirsin .. Paran ve
ya malın yok .. Parnsız ve malsız adama 
kız vermek te bizim adetlmh:de meveud 
değil .. Nasıl edelim? 

Bu mahzur, Ynkubu olduğu kadar Ra
§eli de Uzmilftil. Fakat gene; 'kıza karşı 
Ya"kubun hissettiği derin aşkı ona bu 
mahzuru lule edecek çareyi buldurdu. 

- Ya Laban, dedi. Para ve ın8l bul
mak için çalışmam lazım. Bana en ya
kın sen varken senin yanından ayrılıp 
başkasının yanında çalışmaklığım elbet
te ki muvafık değildir. Ben yedi sene sa
na ücretle çalışayım, koyun sUrülerini 
güdeyim, işlerini göreyim ve yedi se
nelik ücretimin bedeli mukabili mal ve
rir ve mal ile bcxaber de kızın Raşeli 
tezviç edersin ... 

Yakubun aynı zamanda Raşelden ay
rılmamak planını da ihtiva eden bu tek
lifini Laban kabul etti. 

Yedi sene sonra ... 
Laban Yakubu çağırdı ... 
- Eh.. dedi. Artık mUddet tamam 

oldu .. Bu kadar zamandır sabrın ve ça
lışmanın mUkifatını hak etme zamanı 
geldi .. Kendine bir ev tut .. Sana ev eş
yası göndt!receğim .. Bir koyun sUrilsU de 
aynca hediye vereceğim .. Sonra da kızı
mı zifaf gecesi yollarım ... 

Yakup, tuttuğu evi kendi eliyle döşe
yip dayadı .. Davetliler geldiler. 
Lnbanın kızını resmen Ynlrnba Ve'l'di

ğini ve bunu halk huzurunda ikrar eyle
diğini müjdelediler .. 
UsO.ldNı olduğu üzere gelin eve gece 

gelecek ve gelin gelinceye kadar da gU
veği evinde eğlenceler yapılacaktı. Bu 
eğlencelerde Laban da bulundu .. 

BiltUn davetlilere §arap su gibi tevzi 
edildi. Yakup, fertı saadetten oldukça 
çok iç~ti ... 

Nihayet: 
- Gelin geliyor .. 

Diye haber verdikleri zaman Yakubun 
ayakta duracak hali ltalmamı§tı .. 

Koluna girdiler ve bir cariye ile be
raber sUsleruniş olarak getirilen gelinin 
odasına koydular .. 

.... 
Yakup önce muradına ermiş, yedi se

nelik çalışma, sabır ve hasretinin mükft
fatını görmüştü .. 

Sabah olup ta ayık yiizle zevcesine 
baktığı zaman az daha aklını oynatacak

tı .. 

Çok ince ve nazik olan bu deriyi be9-
lemek her zaman için lüzumludur. Fakat 
yapılan itinalar çok zaman, sabahlan 
uyanıldığı zaman, göz kapaklannın ıiı• 

mesine mani olamazlar. Sabahlan oitmit 
gözlerin ve kalınlaşmış göz kapnklannın 
verdiği bu şişkinlik hissile uyanan kadın· 
lar ne kadar çoktur!. 

Halbuki, saba'hlan henüz tamamen 
uyanmadım tatbik edeceğiniz basit bir 
çare ile bu müziç hiai önliyebilinriniz: 
Yapılacak ,ey, kapalı olan her gözün üze
rine, çok soğuk •uya bahrılmıı birer 
kompretı koymaktır. Bu euyu akpmdaa 
da yataiınmn yanı bapna koyabilininia 
ve içine de dört bU,.Uk parça pamuktan. 
veyahut da altı veya sekiz kat edilmit 
gazlı bezden yapdma dört tane kompree 
bırakabilininiz. 

Kompreslerdcn ikisi göz.lerinizin nz~ 
rinde iken. diğer ikisi de suda kalır Ye 

on dakika içinde bunlan alh yedi defa 
değiştirdiniz mi, uyku yüzünden biru 
bulanmıı olan fikriniz de yerine gelir • 
Alında olduğu gibi, gözlerinizin üzerin• 
deki eerinlik de sizi uyandınnıya olduğu 

kadar o günü iyi geçirmenize de yardım 
eder. 

Yatakta yatan ... Raşel değil ... Lia idi. 

- Peki.. dedL Yedi sene çalış .. Yedi 
sene sonra sana hem. ına1 ve davar
hem de kwmı veririm. 

Yani Labanın küçük kızı değil .. Sevgi
lisinin ablası idi ... 

Yakup bUyUk bir hiddete kapıldı. 
Lia, istemediği halde onun zevcesi ol

mUftU. 

Soğuk euyun tesiriyle burufukluklu 
gerilir ve göz kapaklarının deO.i beaa 
kuvvetlenmif, hem de güzellqmif olur. 
Şitmit bir ayak bileği için ıoğuk eu ile 
yapılan kompre1 ne kadar faydalı İle. 
fİfmİI söz ka.,aklan için de lıal böyledir. 
Aynca bu buit Ye ucuz ille;. göz gUzel. 
liiine Ye göz kapaldannın pnçlepne9ine 
de .imkln Yem. ** 

Yedi sene ... 
Dile az gelen bu yedi sene iki sevdalı 

için de az slirdll. 
Yakup, Labanın silrUlerlnt güdüyor. 

ev l~lerinl görüyor, sUt sağıyor, kalbin
de bir An evvel sevgilisine kav~mak 
Umidl ile çalışıyordu. Rnşel de ona yar
dım ediyordu. 

Raşelin ablası Lia ise kardlşinl kıs -

- Bu ne haldir? Benlmle evlenecek 
sen değlldln. .. Dedi. Lla da: 

- Benim suçum yok .. Babam eınretU 
ve babam yolladı ... 
Cevabını verdi. Lla ile beraber gelen 

Labanın hediye ettiği cariye Zelfa da 
hanımının bu slizlerfnl teyid eyledi .. 

-BtrMEDf-

lngiliz -Rus görüşmeleri 

Küçük tavsiyeler 
Sellüloid ilzerinde lekeleri çıkarmal 

için, bunlan benzinle •İlmek kafidir. 

* Mürekkeplerle leke1enmit keten men-
dillerini temizlemek için, bunlan önce 
ıoda, •onra da limon euyuna babnnız 
ve bu ameliyeyi, lekeler kayboluncı7• 
kadar tekrar ediniz. Sonra da temiz • 
ile dunılayınız. 

* Küf lekelerini çtkarmak için reçete& 

''A .k . d h.. . eti prens .b. ne lngiliz fevkalade elçisi Starng bugün 
merı a vıc an urrıy 1 1 Molotofla temas edecektir 

Carbonate d' ammonium 3 gr. mutbak 
tuzu 7 gT. •u 90 gr. kumaı1n lekeli yer• 
terini bu mahlule batırdıktan ıonra biraz 
çitileyip ıonra. güneşte kurutunuz. 

tamamen bağlı bulunmaktadır,, - BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE - ni kabul mecburiyetinde bırak cm~line 
ntlcdiyorlar. 

Vaşington, 14 (A.A) - Amerika ha
hamlarının konferansında reis Currick, 
B. Ruzveltin bir mektubunu okumuştur. 
B. Ruzvelt, bu mektubunda şöyle de
mektedir: 

- Amerikalılar, milletimizin meyda
na geldiği andan beri bize telkin edilmiş 
olan tam vicdan hilrriyeü prenSibine 
imaııımW tecdit etmeğe Amadeyiz. 

Bizler, Amerikalı olmak itibariyle, fi
kir, vicdan, matbuat ve tedris hürriye
tini ortadan kaldırmağa matuf olan bir 
hayat sistemine müsamaha edemeyiz.• 

Vaşington, 14 (A.A) - Mümessiller 
meclisi hariciye cncilmeni, bitaraflık ka
nununu tadil eden ve bilhassa muharip 
devletlere gönderilecek silahlara konu
lacak anbargonun kaldınlmnsını derpiş 
eden Bloom projesini 8 reye karşı 12 rey 
ile kabul etmiştir. 

Encümen f1zasından 12 demokrat, pro
je lehinde, 8 cilmhuriyetçi de proje 
aleyhinde rey vermişlerdir. 

iRAN • FRANSA 
MUN'-\SEBETLERi 
Londrn, 14 (Ö.R) - Bir Paris gaze-

tesinin İran Şahinşahı için hUrmetsiz bir 
makalesi ilzerinc kesilmiş olan Fransız 
İran diplomatik mUnasebetleri İran sefi
rinin Parise nvdeüylc yeniden başlan-

Amerika Cümhu?Tcisi B. Ruzvelt ve lngiliz kralı 

vaya gönderilmesine sebep te sefirin 
hastalığıdır. Zirn evvelce sefirin Lond- Pnris, 14 (A.A) - Strangın Moskovn 
raya giderek hariciye naun Lord Hıili- seyahati hakkında Le Journ31 gazetesi 
fakstan doğrudnn doğruya talimat al- 1•nz.ıyor : 
ması knrarlnştırılmıştı. Müzakerenin Moskovaya intikali aslfi 

İngiliz hilkilmetinin milmessiliyle Londrn ve Pnrl!l diplomatik foıiliyetinin 
So :yet hilkümeti nrasında müzakereler yava~lnması demek değildir. Bonne, Su
ynrın başlıyacoktır. Şimdiye kadar sc- riçle teması muhafnza et'llekte ve Erie 
{irin yaptığı gibi B. Strang ta doğrudan Phipsin avdeti de bilhassa Çemberlayn 
doğruya B. Molotofla temas edecektir.. ve Halifnksın ynpttklan beyanatların 
Hariciye halk komiseri D. Potemkin bu ı fcrdasına imklln vermek istemiyorlarsa, 
görUşm~nrdc geri safta kalmış ve sade- üç tarnflı nnl~c;mayı imza etmeleri ve 

ce tercüman vazlfesi görmekle iktifa et-ı Banş cephesini teşkil eden milletlerle 
miştir. B. Molotof Avrupa işlerini tama- halisane hir surette teşriki mesai eyle

men elo nlmış gibidir. Hariciye komiser- meleri icap eder. 
liğinde kendisine bir şark işleri için, di- Aube gazetesinden : 
ğeri de uzak i!ileri için iki müsteşar yar- Moskova ile müznkerclcrin akinı kal-
d.m etmektedir. mnsı harp demektir. Muveffakıyet ise 

belki barıştır, fakat her halde teminat 
Roma, 14 (Ö.R) - Eski İngiliz har- &!tına alınmış zaferdir. İşte bize hattı 

biye nnzın B. Dif Kuper, Evening Stan- hareketimizi bu aşikar hakikatler dikte 
dard gazetesinde ne§rcttiği bir makale- etmektedir. 

• . de bazı kUçUk devletlerin İngiliz - Fran- Brossolctte, Populaire gazetesinde, ln-
B. Bloom, matbuata beyanatta bulu- ge~e= siltihlanuı:ılm~ı:a::: suz - Sovyet yardımından milstağni gibi glltercnin mUznkcrcleri neticelendirmek 

narak mümessiller meclisinin 26 hatl- nunıye ve m ma "rUnmcl · · el · ti htı' lma ı kk d k" l ka d d kontrolUnU natık olan ahklmını ınuha- go erının ıemmıye KlZ o - uı ın n ı ma ısus arzUStınu Y e e-
randa bitaraflık kanunu hakkında mü- dığını ve her hangi bir tarnız halinde rek İngilterenin bu meseledeki endişe-
zakcrclere girişeceğini ve projesini sil- faza etmektedir. bunların ister istemez İngiltere, Fransa !erinde de nyni namuskD.rlık delilini 

1 k b 1 d · .. 't lm kte bu Pro1'e, silMılara nnıbargo konulması rat e a u e eceğinı urnı c c - ve Sovyet Rusyanın yardımını kabul rrörmektedir. 
J d ır. 1 maddesini feshetmektedir, yalnız muha- b 
un u6unu söy emiştir. edeceklerini "n""•nk protestolarına pek G d" k' riplere ve ecnebi müşterilere satılan eş- o1 ....,_. ,nzete ıyor ı : 
Vaşington, 14 (A.A) - Mümessiller yanın mUlldyeti Aınerikadan scvkedil- fazla ehemmiyet verilmemesini tavsiye Müzakere öyle bir noktaya gelmiştir 

meclisi hariciye cncilmeni tarafından medcn evvel bu muharip ve müşteriler ediyor. ki, Sovyet hükümcti bu hayatı mUzakc-
kabul edilmiş olan Bloom projesi, şim- uhdesine geçmesi lilzwnunu natık bu- Diğer tnra~tan, Sovye~ gaze~e~erinde :clerin muvnff nkıy~tle neticelenmesine 
diki bitaraflık kanunun muhariplere lurunaktadır. Almanya~ki. Leh ckalliyeilennın ıztı- unkt~n vermek stıretıylc umwni minnet-
kredi açılmasına, muhariplere yardım Nihoyet proje, reisicüınhura, Aıneri- raplı vnzıyetı hakkında çıkan yazılnr tarlıgı kazanacaktır. Böyle bır fırsatı 
için iane toplarunasına, Amerikan li- kan gemilerinin bazı harp mıntakalanna müna ebetiylc Alman ga7.etcleri Sovyct kaçırmaması hnkkındaki temenninin de-

t v üssü ola- girmelerini menetmek salahiyetini ver· Rusya tarafından güsterilcn bu alakayı rece i, kendi ine karşı olan sempatinin 
Ü 

Fr2nko Romaya 
gidecek 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -

vermekte olduklan çok kısa haberleri 
neşretmek.le iktifa etmekte berdevamdır

lar. 
Madridin müstakbel itililflann akdine 

ispanya hükümctini icbar etmek arzusun
da olduğu görülen Roma • Berlin mih· 
veri matbuatının arzusunda olduğu
vcri matbuatının nikbinliğine gem vur
mak istemekte olduğu anlaşılıyor. 

Diğer taraftan aktedilecek itilaflann 
ıadcce külıürel ve iktısadi olacağı tahmin 
edilmektedir. Zira ispanyaca şimdiki 

halde herhangi askeri bir itiliıf akdi mu
tasavver değildir. 

Berlin 14 (A.A) - ltalynn karabin
yerleıi kumandanı general Moizo refa· 
katinde Alman polie ıdi general Daluege 
olduğu halde Wie1baden ve Codesbergi 
ziyaret etmiıtir. General bugün Dünel
dorfa giderek Alman polis tqkilatının 

iıgal ettiği binaları tef Liı edecektir. 
General Moizo ile maiyeti yarın ve 

öbir gün Berlinde misafir edileceklerdir. 
Roma 14 ( ö. R) - ispanya dahili 

harbine İştirak eden ltalyan tayyarecileri 
yarın Ccnovaya vasıl olacaklardır. Tay
yarelerin karaya çıkmaııında kral ile be
raber Kont Ciano, parti genel ıekreteri 
Starace, propaganda nazın Dino Alfi
ycri. hava müııteşnrı general Valo hazır 
bulunacaklardır. lspnnyn hava nazın bu 
münasebetle Düçeye bir telgraf çekerek 
lta.lyan tayyarecilerine teşekkürlerini bil-

diımittir. 
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Türkkuşu filosu Borsadan 
sonra Izmire gelecektir 

Havalarımızın dişi kartalı Sabiha 
Gökçenin çok heyecanlı sözleri 

Yarbay Nuri Baykal'in kumandasında 
olarak Ankaradan lıtanbula giden Türk· 
kuşu filosu Bursayı ziyaretini mütaakip 

lzmire gelecektir. Filo burada büyük ha
va gösterileri yapacaktır. ızmirden ıon
ra Çovril .. Konya - Adana • Kayseri 
Merzifona gidilecek, takriben 4000 k.i
lometrelilc bir uçuı yapılacaktır. 

Bu uçuıun bütün memlekette büyük 
alaka uyandırdığı muhaklcaktır. 

Baıöğretmen Bn. Sabiha Gökçenin de 
uçanlar arasında olması bu a18k.ayı art

tırmıştır. Bir arkadaıımız Türkkuıu filo
ıunun Ank.aradan hareketinde intiba1a.rı
bl ıu suretle teabit etmi§tir: 

Batöğretmen Sabiha Gökçen talimat 
veriyor: 

Ankara Radyosn 
---·-&·---

DALGA VZVHLVCV 
BUGVH 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Program, 12.35 Türk müziği .. 
1 - Hicaz peşrevi 2 - LAtlf Ağa - Hicaz 
şarkı - Niçin şeb ta seher 3 - Mustafa 
Nafiz - Hicaz şarkı - Göğsünde açılmış. 
4 - Ahmet Rasim - Hicaz şarkı - Can 
hasta gönül 5 - Artaki - Kürdili Hicaz
kar şarkı - Arbk ne siyah gözlerinin .. 
6 - Kürdili Hicazkfuo şarkı - Güller aç
mış bülbül olmuş. 13.00 Memleket saat 
ayarı , ajans ve meteoroloji haberleri.13. 
15 müzik (Karışık program - Pi.) 19.00 
program. 19.05 Müzik (Kabare - Pi.) 
19.15 Türk Müziği (Fasıl heyeti.) 20.00 
Memleket saat ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri. 20.15 neşeli pliklar - R. 
20.20 Türk müziği 1 - Hüzzam peşrevi. 
2 - Sadi - Segfilı şarkı - Ruhumda ölen 
3 - Zeki Arif - Segah şarkı - Mızrabı 
bırak 4 - Neyzen Riza efendi - Suzinak 
şarkı - Çaldırıp çalgıyı 5 - Mustafa Na
fiz - Suzinak şarkı - Sonbahar goncası .. 
6 - Kemençe taksimi 7 - Halk türkü
sü - Eıninem hopla da gel.. 8 - Halk 
türküsü - Develer katar katar .. 9 -
Halk türküsü - Esmerim kıyma bana .. Sabih ... Gökçen... Bu ad, hiç ktınse

)'e yabancı ıelmiyecektir. Onu biz biliriz, 
bütün dünya duymuıtur ve en çok der
•imliler tanıdılar. Biz oneriz, dünya Ju.. 
urur. asiler korlunutlardı. 

muyor muaunuz) 

Bu ıuali ona çok ıormuılardı ıaliba .. 
daha eaararlı bir ilemin bin bir tehlike- 10 - Halk türküsü - Bir kaçı birleşerek. 
aiyle alay edebiliyor amaı 21.00 Konuşma (Ziraat saatL) 21.15 Mü-

Gökçen ı.- boyludur; topraim boz 
renginden çok, namütenahiJiiin mevkile
ıini seyre allf11llf koyu, ateıli ve çok zeki 
ıözleri var, Az çıkık elmacık kemilderi 
irade, kudret ve biraz da tahakküm ifade 

Güldü ve: 
- F'ılhak.ilı:a heyecan duymuyor deği

lim, dedi. fakat benim bu heyecanım si
Eİn kaıtettiğiniz heyecandan baıka bir 
,ey... Ben arkadaılarımın ıevincini, on
ların yetitmit olduklannı ıörerek ve on• 

- Fıroad bulunanı lstanbulda vapura zik (Neşeli plftklar.) 21.30 Müzlkli ko
da bineceğim, öyle hevealeniyorum ki... nuşma (Cevat Memduh tarafından-ope
Derken gene derin derin göğsünü çeki- ra ve tekAmülü (Son) plAk!arla misal
yor. !er) 22.00 MUzik (Küçük orkestra Şet : 

lar namma heyecan duyuyorum. Hem bu 
eden çenesiyle o daha çok erkek yapılı bana yalnız heyecan değil, ıonıuz bir ıe

Filo kumandanı O.man Nuri, genç Necip Aşkın) 23.00 Son ajans haberleri, 
arkadaılarını ıon tefritten geçirmiı, va- ziraat, esham tahvilAt, kambiyo, nukut, 
zifeleri batına yollam11tır. Onun yanına borsası (Fiat) 23.20 Müzik (Cazband 

bir kızdır. 
yaklaııyorum: Pi.) 23.35 Yarınki program. 

cDiıi kartal> bu yüze ve bu kıza en 
çok yaratan ünvardır. Onu, ona kahra
manlık derai belleten en büyüle adamın, 
babasının, on eün aüren bir ıenitı mem
leket ıeyahatinde yakından görmüıtüm.. 
Yanından hiç ayırmazdı. Gökçen, kut 
bakıtı ile pek iyi tanıdığı sarp Tunceli 
topraklanna ille defa o büyüiü ile birlik

te bastı; Diyarbakır tayyare meydanında 
ıördüğümüz tayyareler hak.kında o bü
yüğüne fikir beyan etti. Ama, o ıeyahat
te Gökçenle tanıtmak ve konuımak fır

eatma kavutarnıunıttun. 

"Vinç de veriyor ..• - Kumandan, diyorum, ıize çocuk- OPERA VE OPERETLER 
!ara ıorduğum gibi heyecan duyup duy- 22.05 Roma : La V edova Scaltra. 
madığınızı soramam. Bu sualimi gülünç BtlYÜK KONSERLER 

Tayyarenin önünden geçiyor. ıon ha
:mlıklarıru yapan gençlerle konuşuyoruz. 
Bana, elbisenin içinde yaıını kaybeden 

bir Türkkuıu talebesini tanıttırdılar: Ba
yan Edibe... Yüzünde çocukluğunun o 

temiz safiyeti ve fakat büyük hadiaeler 
arafeainde ekseriya kaybedilen durğun
luğu ve itidali var. 

bulursunuz. Fakat ıizden de bu seyaha- 16.20 Droltvich : Mozart, Dvorak vesa
ir besteghların eserleri. 

- ilk seyahatiniz mi Edibe Hanım di
ye sordum. 

- ilk aayılabilir, dedi, yalnız bir ker
re lnönüne kadar gitmiı gelmiştim . ilk 
uzun seyahatim bu oluyor ... 

- Biraz heyecanlı gibisiniz. 

Hiç gizlemedi' 
- Biraz değil epeyce heyecanlıyım, 

dedi, fakat neden bilir misiniz} 
- Elbette k.i seyahatiniz tren yolcu• 

luğıına pek benzemiyeceiii için ... 
Bu cevabı vereceğimi evvelden bili· 

tinizin gayesini öğrenmek isterim. 
Ömrünün yansın1 gökyüzünde geçir .. 

miş, timdi kendisini yeryüzündekilere 
kanat takan hayırlı Türkkuıu. yuvasına 
vakfetmiı olan kumandan: 

- Seyahatten maksad, diyor, yeni 
yetiıen arkada§ları meydan haricine çı

kartmak, meydanla bağlarını kesmek, 
yabancı araziye alıotırmak, kendileıine 

seyrİsefcr tatbikab yaptırmak. ve ... 

-Ve .. 
- Ve memleketin genç1iğine, bir se-

ne evvel kendi aralarında doJaıan arka
daılarını, bir sene sonra havalarda gös

termektir. On1arın neler yapmağa muk
tedir olduklarını ispat etmektir. Ve en 

büyük gayemiz de budur. 

içlerinde, kend.iainden ba,ka dört kız 
daha bulunan genç tayyareciler halka 
oldular, onu dinlediler. Gökçen mual
Jim tatlılığı fakat kumandan edasiyle ön· 
u yolları, bir daha anlattı, kartılatılma
., melhuz olan güçlükleri birer birer oay
dı, initler, ve kalkıt!ar hakkında bir ker· 
Je daha kaideler tekrarladı ve: 

- Arkadaılar, dedi, ıökte hangi mÜf
lill!e lr.artılatıroak lr.artılqalını, meeelil 
bir aiale, bir bulutla - filo kumandanın· 
dan ayrılmak yok ... Onu tak.ip edeceğiz. 

yormuı Kibi gülümsedi, ve bu tebesaümiy- Tayyareciler dümenlerinin başına geç
le heyecanının ıebebini keıfedemediği· tiler. Oradakilerin hayırlı yolculuk> le· 

Talimat bitti tayyareciler askerce ee
Jlm verdiler, pervanelerinin batına dön

düler. 

mi anlatmak istedi. 
- Hayır, dedi, ondan lıiç değil... Ben 

ömrUmde daha hiç deniz görmedim. Bu 
ıcyalıatte deniz göreceğim de ondan ... 

Denizi ve "Vapuru çok merak ediyorum. 

- Hem de, dedim, denizi hiç kimse-
Ben de Gökçenle lanlfmak fırsatmı nin görmediği yerden, havadan görecek-

buldum. ıiniz. Bu ela az bahtiyarlık değil .. 

mennileri arasında bir müddet yerde kay .. 
dı1ar ve üçer1ik. nizamlarına göre yerle

rini aldılar. Sonra kumandan hareket et
ti. ötekiler onun arkasından.. Sessiz ıa
dasız ayakları yerden kesildi: İnönü iı

tikametinde ıüzüldü, uzaklaıtılar. 

Onlan, bir beyaz bulut kümesinin ya
nına kadar gözlerimizle takip ettik; son

ra gök botluğu içinde, beyaz bulutun ar· 
kasında kaldıl~r. kayboldular. On bir 
tayyare içinde. yirmi iki cesur vatanda§ 

21.10 Brilno : Çek besteghlarının eser-

21.20 

21.35 

22.05 

leri.. 
Breslav : Rahmaninof, Mussorgs
ki - Ravel vesair besteghların 

eserleri. 
Budapeşte : Beethove, Haydn ve 
Debussynin eserleri. 
Doyçlandzender : Hande!, Haydn 
Schumann vesair besteghların 

eserleri. 
22.50 Luksemburg : Senfonik konser 
22.55 Strasburg : Svendsenin eserleri 
23.20 Stokholm : Şimal bestegfuolarının 

eserleri. 
ODA MUSİKİLERİ : 

16.30 Hamburg : Paganini, Voli, Ravel 
vesair besteghların eserleri. 

19.55 Leipzig : Mozart, Bach vesair 
bestegfu-larm eserleri. 

20.05 Viyana : Flütle Mozartın eserleri 
20.20 Bertin : Kuvartet konseri 
21.20 Moyçlandzender : Eski musiki 

filctleriy le konser 
SOLİSTLERİN KONSERLERİ 

16.30 

18.15 
19.35 
20.35 

Viyana : Küçük bir sanatkAnn 
konseri.. 
Hilversum I : Piyano konseri 
Doyçlandzender : Piyano konseri 
Stokholm : Keman ve piyano 
konseri 

- Elbette ki çok uzun ve hatıl çetin 
seyahatler yapımız, dedim. bu onlann 
yanında küçücük kalır. Ancak ne oluna 
olıun nihayet bir csefer> dir. Biraz ıon.
ra da kalkacaksınız. Hiç heyecan duy-

Edibe Anadolu tehirlerinden birinden 
ve l'eçen cüınhuriyet bayramından aon .. 
ra Anlo.araya gelmiıtir. Denizi nereden 
tanısın çocuk) Bu on yedi yaı1ndaki kız. 
denizden daha engin, daha hudutsuz ve 

esrar ve muamma dolu bir sonıuzluk için- 22.10 Londra : (Regional) 
de. ıi.mdi h818. uçuyorlar. konseri. 

Piyano 

Türkkuşu filosu 
Bu~ün olmazsa ayrın 
şehrimizde bulunacak 

ROMANYADA 
Yapılan ilk harp 
gemisinin denize 
indirilme merasimi 
Bükreş, 14 (Ö.R) - Kral Karo! Ga

Iaçta Romanyada yapılan ilk harp gemi· 
sinin denize indirjlmesi merasimine ri
yaset etmiştir. Bu gemi bir mayn koyu
cusudur. Torpil tüpleri, defi tayyare 
topları vardır. 135 rnayn taşır .. -·-- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -,ası için gerekli elemanları yetiştirmek- İngilterenin geçen 

. . .. tir. Bir taraftan modern tayyareler te- ayki harici 
kızı pilot. olarak yetişrru~ ve ~uşun- min edilirken öte taraftan da pilot ye- ticaret istatistiği 
da muallim olmuştur. Yıne İzmir genç- tiştirmek üzere büyük gayret sarfolu- Londra 14 (ÖR) _ Geçen ay zarfın-
! · de Hikmetle Salahettin Sart ta İz- • · 
erın n nuyor. da İngiliz harici ticaretine ait istatistik 

mire gelmektedir. İzmird b d d ...,,._._.,_,_ ka 
ENLİKLER e u evre e • ~..,,~a Y- bir ay evveline ve 938 mayısına nisbet-

İZMİRDEKİ Ş d~erek muameleleri tekemmül eden- le ithalAt ve ihracatın arttığını göster-
Filonun İzmire gelişine göre Türk ba- l?rın sayısı ellidir. Bu talebelerden im- mektedir. Senenin ilk beş ayına ait is

va kurumu bir hava şenliği programı tihanları bitenlerin Ankara ve İnönü tatistik ticari müvazenenin İngiltere Je-
hazırlamaktadır. Eg" er filonun İzmire k )arın ki · b ş1 amp a sev erme a anmıştır. hind d" idi "' · .. te · İlır t 

ih ali . .. e uze gını gos rıyor. aca 
gelişi yarma kalırsa, galip bir · tim e Dıger taraftan orta okullar mezunları artını 'thal•t . bil•'-'- ••• 1_,.,.,~ 

İz d b ·--"t. · ıl G dikli' h ş, ı " ıse <U<U> ~~~· pazar günü mir e üyük hava ~- yenı aç an e ava yuvasına kay-
ıııwrtııı11ıı11"°••tıı/lıı/lııN 

leri yapılacaktır. dcdiliyorlar. Kayıtlara hararetle devam 
Hava şenlikleri için Urladan 15 oto- olunmaktadır. 

büsle kalabalık bir kafile İzmire gele- İstanbul, 14 (A.A) - Dün İstanbulda 
cek, diğer kazalar ve köylerden de bir binlerce halkın iştirakiyle hava gösteri
çok kimseler İzmire geleceklerdir. !eri yapan Türkkuşu filosu bu sabah 

Türk hava kurumu, şenliklerin yapı- Yeşilköyden Yalova yolu ile Bursaya 
lacağı sahayı tesbitle meşguldür.. Eğer uçmuştur. 

Pragda neşredilen bir 
Alman emirnamesi 
Londra, 14 (Ö.R) - Pragda Alman 

protektora makamatı, grevleri meneden 
bir emirname neşretmişlerdir. İş saatle
ri ve ücretler hakkındaki ihtilafların bir 

23.25 Doyçlandzender : İntermezzo 
NEFESLİ SAZLAR ORKESTRALARİ 
19.05 Londra (Regional : Askeri bando 
19.35 Danzig : Marşlar 
1.05 Stuttgart : Muhtelif havalar 

Veremi 
-.ı;..

Serumıa tedavi 
ettiğini iddia eden 
doktorun muhakemesi 
Liyon (P. S.) -Burada Fransız taba

bet alemini ehemmiyetle alakadar eden 
bir muhakeme cereyan etmektedir. Suç
lu doktor Bernaydır. Suçun mahiyeti ve
remi tedavi için kullandığı gizli bir ila
cın ticaretini yapmasıdır. Şik.8.yetçi Lİyon 

tıp fakültesinin duvayenidir. Doktor 
Bernayın dostları onun bulduğu metod 
sayesinde bir çok hastaları iyi ettiğini te
min ediyorlar. 

Fakülte duvayeninin ıikılyeti üzerine 
doktor Bernayın kliniğinde araştırmalar 

yapı1mıf, ve mcıhur verem aıısını ihtiva 
eden ampü1ler müsadere edilmittir. Bu 
ampüller üzerinde yapılan tetkiklerin ne .. 

ticesi de raporla mahkemeye bildirilmit
tir. F ransanın en meıhur avukatlanndan 

Hanri T orres Bernayın müdafaasını de-

ı5 Haziran Perşembe 9jt 

Belçika · meclisinde 
Alman propaganda faaliyeti 

· bir münakaşa mevzuu oldu 

Brüksel 14 (ö.R) - Mebusan meclisinde Alman nasyonal aooY•; 
list partisinin Belçikadaki propaganda faaliyeti münakaşa mevzuu ~ 
muştur. Bir çok mebuslar Alman nazilerinin Belçikadaki sisteına 
propagandalarından şikayet ebnişler ve Belçikalı işçiler arasında çal
.kanhya mani olacak tedbirler almasını istemişlerdir. " n 

Başvekil B. Piyerlo hükümetin ecnebilerin nezaret ve kontroluıı 
takviye edeceğini, bunların siyasi nümayişlere iştirakini menedCC: 
ğini ve Belçikalı teşekküllerin ecnebi memleketlerden her türlü tıı1ıır 
sat kabulünü meneden bir kanun layıhası hazırlanacağını bildirmiştir'. 

•• 
B. Strang'ın Moskovaya götürdüğU 

teklifler hakkında neşriyat 

Londra 14 (A.A) - B. Strangın Moskovaya götürdüğü teklifle! 
üzerinde Londra ve Paris hükümetlerinin tamamile mutabık olduğu• 
nu kaydeden T aymis gazetesi, Slovakya hadiselerile alakadar olarai 
aşağıdaki haberi vermektedir: 

Almanya zengin madenlere malik Silezya mıntakalarına ha.kim olall 
ve ayni zamanda biraz daha cenuba Polonyarun endüstriyel mıntak~ 
lanna kontrolü altında bulunduran şimal hududu üzerinde asker t~· 
ıidah yapmaktadır. 23 Mart tarihli muahede mucibince Almanya ~~: 
çük karpatlar, Beyaz karpatlar ve Javomik dağlan aırtlarında aevku 

ceY§ yollan ve istihkamlar yapmak hakkını muhafaza ebniıti. Bu ı:nll" 
ahede mucibince Alman k.ıtalan istihkamları iıgal edebileceklerdi. fa· 
kat son zamanlarda Slovaklar Almanyadan gelen k.ıtaların çoklui1' 
karşısında endişeler duymak.tadır. Diğer taraftan gelen yolcular Slo' 
vak - Alman gerginliğinin Alman - Çek gerginliğinden daha az 01ınadı· 
ğıru bildiriyorlar. , 

Deyli Herald ise Slovak.yanın yakında askeri aurette i§gal edileai' 
ve himaye idaresine ilhak olunacağı haberini vermektedir. 

lsviçre Sergisinde 
Milli konsey reisinin sözleri 

Zürih 14 ( ö.R) - İsviçre milli sergisinde fora! gün münasebettle 
milli konsey reisi bir nutuk söyliyerek fora! meclisin ve milletin fs'\liç• 
re ordusuna tam emniyet ve itimadını bildirmiş ve şunları ilave el• 
miştir: 

c- Fakat ordu yalnız başına bir mana ifade ebnez. Cılız bir vücudı 
mütereddit bir ruh ve zayıf bir kalbı örten en sağlam bir zırh bile te
sirsiz kalır. Bu sebeple millet her fedakarlığı kabul, her zorluğa göğü• 
germeğe daima hazır olmalıdır. Bunun böyle olduğunu temin ederinı·' 

«Yabancılar karşısında lsviçrenin çocukları ayni azim ve irade ile 
birleşmiştir. Ordu memleketin mukaddes toprağını müdafaaya hııD' 
iken millet de, birinciden sonuncu erkek ve kadına kadar vatan hizıxıl 
tine hazır bulunmaktadır. lsviçre demokrassi 650 seneden beri aY11 

idealle yaşamakta olup her evladı onu müdafaa için ölmeğe amadedir. 
Acaba böyle altı buçuk asır sürmüş veya sürecek baıka bir rejim kO' 
!ay kolay bulunabilir mi h 

~-----------~---------~------

Manisada Kızıla1 
Haftası kuruluyot 

Manisa Halkevi ikinci devre zehirli gaz 

öğTetmenlerile 

Manisa 14 (Hususi) 
eğitmen kurou talebelerile 

Horozköy 
Halkevinde 

açılmıı olan sıtma mücadele kurıu tale .. 
belerine Halkevi salonunda projeksiyon
la (fotoğrafla Türkiye albümü) göste• 
rilmiştir. 

1 O. 6. 9 39 cumartesi saat 2 1 de orta 
okul öğretmenlerinden lbrahim Gökçen 
tarafından Halkevi radyosunda (tarihi 
eserleri nasıl korumalıyız) konusunda bir 
konferans verilmiıtir. 

12. 6. 939 pazartesi günü saat 20,30 
da Halkevi salonunda hükümet doktoru 

kursu talebelerinden bir kısmı 

bir arada 

') ""' ve sosyal hayatımızdaki ehemmiyell pt· 
nusunda ve Kızılay kurumu baıkaıııl rl' 

1 öd•". Cemil tarafından (Kızı ay ve ,ıll' 

miz) konusunda iki konferans "" 

cektir. d•'f' 
Manisa Gazi okulunda sınıfların 

!erle ilgili yapmıı oldukları: 
1 - Sınıf ıergileri ,er• 
2 - Yazı tekniğini gösterir ya:zJ 

gisi efjı1' 
3 - Resim tekniğini gösterir 

1 

sergisi. 

1 teknisyenler muvafık göriirlerse şen- Yeşilköyden 8.50 de hareket eden fi- karar verilmezden evvel, hükümete ar
likler Kızılçullu at koşuları alanında ya- Jo biıyük bir intizamla uçarak 55 daki- zedilmesi mecburiyeti vazedilmiştir. 

nıhte etmiştir. 
Muharrem Özgör tarafından (sosyal has

celsesinde auçlu 
talıklar ve korunma çareleri) konusun· 

kendi ketfinin ehemmiyetinden bahıet-
Muhakemenin ilk 

Olarak üç sergi açılnuıtır. ı;rı· 

Gazi ilk okulu öğretmenlerind.::ı ;Jj 
ver T ofnamıı ve Halil Özcan ıehrı ~.J~ 
okullarından 6 Eylıll ve A. Mithat 

0~,r· 
baş öğretınenliklerine tayin edil"1 

Kladnoda Alın b tası ")dürül pılacak ve o gün İzmirden koşu saha- ka sonra Bursa halkının coşkun tezahü- an za 1 • 0 en 
' sına müteaddit trenler tahrik edilecek- ratı arasında yere inmiştir. Alınan polisinin katliyle alfudar ola-
tir. Bugün öğleden sonra saat 14 te Bur- rak, bir Çek kadınım tevkif etmiştir. 
Türkkuşu filosu İzmirde paraşut at- sa halkı için uçuş ve paraşut atlayışla- . -1f-

l 1amaları, katar halinde romork uçuşla- rı yapılacak ve filo yarın sabah İzmire ltalyada bır deri 
r ve plfuıörle akrobasi uçuşları yapacak- uçacaktır. şirketine haciz kondu 

1 tır.. İstanbul, 14 (Hususi) - Türkkuşu fi- Milfuı, 13 (A.A) - Gayri kanuni bir 
PİLOT LAzIM !osu bugün Bursaya hareket etmiş ve şekilde ecnebi memleketlerine altı mil-
Türk hava kurumunun gayesi, hava- Bursalıların cand~n tezahürleri ile kar- yon liret ihraç etmiş olan bir deri şir-

cı bir gençlik yetiştirmek, yurd rnüdafa- şılanmıştır. kPt;n;n ~·11·--- "···- ' 
_ _ ·--·--- __ ,-·· -- ... _ ••"""'" va.ıuı uu awtanın cnk ••''""'"" 

miıtir. 

Reis - Keıfiniz mevzuubahis değil
dir. Belki mükemmel bir devadır. Bu hu-

da bir konferans verilmi~ konferansı mÜ· 
teakip bu haatalıklar üzerinde projeksi-
yonla resimler gösterilmiştir. 

susta hiç bir ıey bilmiyorum. Suçunuz KIZILAY HAFI' ASI: 
mevzuubahis ilacın kanuni tescili yapıl- Kızılay hafta11 ıehrimizde esaslı teza-
mamıı olmasıdır. hürata vesile verir ıekilde kutlanmakta-

Suçlu henüz tecrübelerini ikmal etıne- dır. Bu münasebetle Halkevi baıkanı Az. 
diğinden bahsetmiıtir, Bu dS.vanın neti .. mi Önakın tarafından HAIJt.,.vt -..ı., ...... , .. 

dir .. 

-*-
KONTCİANO 
Madride gidiyor aDaO )>i!· 
LONDRA, 14 (Ö.R) - Roın .......... 
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~ EKONMİ HAFTASI ~ 
Eşy·;····ri';tı~;;~·d~····g~ç~~ 
haftalara göre hiç bir 

YE•I ASIR 

Italyanın maksatlarını 1 Barem meselesi 
açığa vuran iki makale 

YAZAN: Pierre Dominiaue 
Günün en mühim mevzuu 

olarak ele alınmıştır Arnavutluk artık ltalynn yarım ada- taleplerinin toprağa mütaallik olduğunu, 
ııına hailanmlfbr. Krallık fafist ltalyanın ve ltalyan milletlnln kabında bunun ta
işine yaramııtır.Arnavutluk yine Arnavut nımasuu ı.orlıyacağını öğrenince buna ne 
kalıyor fakat hükümdarı ltalya kralıdır. cevap vcrebilirsinlı? Anlaşılan bu millet 
ilhaka muadil olan bir birlqme. Esasen tavizlerle avutulamaz.mı~. Bize diyorlar ~ütün pazeteler bu mesele De mesguldttr 

Şebrim1z ticaret borsası tarafmdanlvaki talepler do~a:1siy~e .yapağı .piyasa- ye~i ~~1 d~h~ önce Habeşistana tatbik ki cAvrupa taHhfnin bazı dUğUmlerini Sertst~n~I .~ <_AA) - M. Zekeriya tununda olc:uyucufanndan barC: meselesi 

değişiklik yoktur .. 
~ ekonomi haftası içinde neşredilmiş mızda hararet g~rulmüş :se d~ ~ıa~lerde edılr~ı:ıtı: gorulmcmiı bir şey değildir. kılıç daha iyi lce.sfp atabilir.> Bu tehlikeli • e ' an. ~· ılk barem kanunundan münascbetile a1dığı mektupların, hilllaa 
o\m malOmata namran borsada aşağıda geçen haftaya rusbe. tl~ bır de~ ol- Savoıe hanedanı bundan müşteki değildir bir oyundur. Zira ck.ılıçla oynıyanın ölil- ben, gerek ıçtıma1 hayatta, gerek devlet bile edilemiyccck kadar fazla old w 

pi 
ti g-n haftaki sc- 1 1 k ı tel!kkimiz.de bir tak d ğ" ..:ıkl"kl L d ·ı_ ugunu 

ljaretli muameleler cereyan eylemiştir: ~. yasa vazıye -~- ve tn ya gene azançlı çıkmıştır. Musso- mU kılıçtan o ur.> HattA dalma aynıdır: . . . ım e ıli'. ı er vu· a.ay ettııden sonra, Bunlardan birinin 
! OAFI'ALJK MUAMELAT : viyesinde blmı§tır. lini siyaset ..:hıwnda elastikiyetini bir Harp halinde - Habeşistan harbinde ol- kua gddığını, devletin pasif teşkil!ttan barem kanununun üç kuıurlu tarafınd~ 
tga mikdar az çok Elde mevcut malların işbu fiatlerle ta- kerre daha gösterrni~tir. Sosyalist mual- duğu gibi - kılıcın yalnız bir tarafta ~t~eaden yapıcı role geçtiiini, aktif tC1"' ıikayet ettiiini söylüyor, bu kuıurlann 
' çuval mamen sarfedileceği anlaşılmaktadır. lim Benito Munolininin lcral Viktor bulunacağını sanmak. Ve gazete devam kilabnda memurun ayni umanda bir mü- 1 - Şahadetnameye mutlak bir kıymet 
)ılutıtelif buldaJ 5631 '-75 6.1875 PALAMUT : Emanuelc. yani bugünkü Habefietan im· ediyor: tehasaıı olduğunu aöyliyor ve hu zarurt izafe edilmesi, 2 - Asgari maa§ haddi-
bakla 1044 4.00 4.18'15 paratoru ve Amnvutluk kralına cSin- Italyan milletinin bir serbest liman vaziyetin devlet teıkilibnda bir ikilik do- nin çok düıük olması, 3 -Terfün mün· 

~ 
459 20.00 20.00 Son hafta içinde borsada yapılmı,ş pa- yor Savoie adını verdiği zamanlar pek \·eya statüko ile iktifa edebileceğine iurduğunu, yeni barem kanununun o iki- hasıran u.manla mukayyet olmuı nok· 

~ 1...1.- 50 53.00 53.00 lamut işlerinin aşat'ldnki şekilde ecre- geride kalm•.,+ır. Eski cünıhur"ıyetç"ı sol- Fı-ansa da inanıyorlar mı? Buna inanan- liii ortadan kaldınnak, iddia edilen ada- t Ll ld .. -~ ...-y• ~· l a 11 0 UKtJnu söyledikten ıonra. birinci 
Yl&J9iı ton 4:6 50.00 55.00 yan ettiği anlaşılmı§tır : elan çark ederek imparatorluğunu kur- lar Mussolininin mlllctini tanıınıyanlar, eteizliic bir nihayet vermek iç.in yapıldı- maddenin kili derecede münalcap edil· 

PL 

-1.4.. ton 
80

,
5 

425 '-25 Nevi mikdarı az çok muştur. onun arzularını ve ihtiyaçlarını' bilml- ğını izah ediyor ve barem kanunu görU- diiine ikinciı" · .. .. d k 1 ~ k l B Italy 'll . ~ı .. k · d - • ' ınm, ustun e onuıu ama· 

P
...:•--ut L-&-1 200 335. '80.00 enta . u neviden maceralarla felaket şudur yenle(dir. an mı cll için hayat sa- ıu ur en en uya c uzennde durulmuı yacak .kad kJ ld .. ~ .. .. _ ~ ~ 135 460 480 k · r 1 · " ar acı 1 0 uııunu. uçunc.wıu· r~ •• n...n- 2273 10.00 18.00 Tırnak mallar ı durm.ak mU.'şkUldür. Açık söylemek hası p,;ııJlemek demektir; faısi.stlere gö- aum ge en mesclenın burokrat devletle nün üe yi d- .. d 1 cı· ~ UMA&A 65 335 335 1 • 1 k d k · ik d• d l ' ne onup 

0 
aflP ıplorna me-

rt.. ___._.._

1

_.11o. ton 
50 

36.00 36.00 Kaba mallar ftz.ımgelırse bır defo yürUmeye b""lı- re g~ı.ş eme eıne Italyaya aıt top - bea ı ev et mefhumunu ayn ayn ya• edcaine acJd'"' · "li d' -~ ~ 200 · t ~ _....ı_ lı: l ~ w • ıgını ı ve e ıyor ve yükael-
Yukanda tpretli eşyanın liaftalık sa- Yekfuı .. . . yan ıs erse de duramaz. Napolyon Ispan. ıraklanıo. )'~ama ve sa l§mak demek- oat

8
m:.Rzarureti oldugunu söylüyor. me ölçüeünün zamandan ibaret bulun-

ı: 
_..ı etleri hakkında mikdar ve fiat Palamut mabsulunden ıyi kalite mal- yayı ele geçirmeyi tahayyül etmic: ve ele JUr, favi%ler t.amanı gaçm~r. Sulhun ft EM MESEu-51: man. ener,·;.,; öld"' . 
Ya:.uY + __ ,--J kla ı,"1 ......... ,., bul .... ı 1ş :r enf • la k --, . ., • uren U)"Ufturueu bır ei.-

ttbui le mez1dll' neşriyattan aldı~ lann .a.znÜ,nJe sto n ~~ ~- gc~rm Ur; Polonyayı diriltmeyi düşün- ~~ m aatine o ra tanınnut?ı la- tem olduğuna baret ediyor. bu üç mad-
~le pi vaziyetleri etrafında duğundan ve 'l?una krlrş'ı a cılar ytik- mUş \İe diriltmiştir; ve Madridde Ro- 2nn gelen haltlar vardır. Bu anular, şe- 5. Felek, kendi sütununda, barem me-- deden daha evvel, lieretleriıı maq eevi-, ~ :kattan edind.iğimi:ı ma- sek kalitede mallari ter~nn sat~ al- man~a, Alx1a • Chapelleye, Viya~aytı , fin.Jasit bir .emri üzerine apaçık meyda- selesi etrafındaki münakaplan mevzuu ye.ine inmekle beraber, ücertli memurla
ltlniatı ayn ayn llf8ilda bydediyonız ': makta bu}unduklanndan ışlerilcki gev- Berlıne ve Varşovaya da hukim olmak na çıktığı giln :Fnmsa sanıyor mu ki bahis ederek, reami veya gayri resmi mü- nn uzunca müdet Wn. tekaüdiye vcaire 

BOODAY ı · ~ devam etmektedir. Bir .kısım ih- ~C!~~ştir. Fnka't bır kış ordusunu öldür- ltalyan .n:ı?Jctiniu <ierln arzularına mu- eueeelede çalı an bütün memurlıı.nn ayni gibi halc.lanndan mahrum edilmeleri nia
racatçılar aradıklan mallar içın do~- muştur. Trablushi ohriak Jtnlyayn Tunu- hale!at gostermckle )tendlnl ve sulhu niıbette mıı.11J almalan e.aıına iatinad betaiz.liğini tebnrüz ettiriyor. 

Hafta •tıflan fU teJdlde cereyan ey- dan doğruya istihsal mıntakalarına mil- su alarak Çat gölüne doğnı genişlemek kQrtaJ:abilccektir? eden bu kanun münRM:betile, devlet da- Barem hakkıftda teknik unaar. 
lemiştir • racaat etmekte ve mübayaalarını ora- anusunu •crmeldcdir. Trablus ve Adi- Ve gazete mlhvcrin bUtUn ittifak '5is- irderindeki mc.af tarzı iJc meseli banlcn- lar ne dÜfünüyorlar? 
~evi · Çuval az çok dan yapmakta bulunduklarından İzmir sabaya httklm olan Harttım ve Kahireye t~mlerinl ve garantilerini yıkacağını lardaki mesai tarzı ftratında. randıman 
~mallar 

129 6
.
1875 6

.
1875 

piyasaS1 durgundur. Maamafih fiatlorde muzafferane bir giriş yapmak arzusuna ®ylij•or. noktasınd il d 1li f k b 1 d 
" •• ....:1r __ n__ 1- "-

75 
6 oo kuvvetli bir istikrar mil§ahede edilmek- ıınsıl mukavemet edebilir? Bunlar yol ltıılyan mille.ti bW iyi tanır mı bil- nun naza::' rk~ ~ e I ar ulüun u~u- Ali N. Karacan ikdamda snai mücsae-

, ... um...,_ ~ ~ . üstUd" . B il kü a e a ınmuı :ırumuna 1 d 1 Sert mallar 1Z1 5.1875 5.1875 tedir. ur. mem. u~u s~ıyorwn, ç n o ince ve iıaret ediyor. memurlann, hatta mütelca- ee er e ça 11an m~urların nazarı dikkate 
Nablekt mallar 409f 

5
..875 6.00 ÇEKİRDEKSİZ tİZÜ 1\1: • B~ bakımdan G<?'l"lrrclıtnnm ve Rcla- zeki bir mıllettır. Fakat m.ağrurane mUn- itlerin hak ve vazife bakımından müeavi a!ınmaıını temenru ettikleri cihetleri hü-

Yekan 
5637 

zıonı Intemnz.ionnlinin makaleleri pek ferlt tavırları evvela kendi milletine o1ma1arı noktnaını ileri sü le: h Jaa~ ederek, mceel& on eenc ihtieaa dai-
~aaa DUBUllU ı Son hafta içinde günlük itibariyle çe- mUhimdir. Bu makaleler şimdiden ma- sonra da biltiln dilnynya karşı istihkar kanununun ehe • . d redrel , adrem reaınde, fakat huıu.i surette ça}ıtan bir 
ll'"A~~ 1drd ks' • " •·~1 •• 1 k·"'l h dd' 1 'f d d M li · i · dil' I 1 ' mmıyetın en ° ayı, ev- üh' .J:_ b ' e ıı; Uzum sa~arı şoy e cereyan u a ı aşmış o an bir gururun de.re- ı a e e en usso nı stısna e ırse ta - i d • .. k • d h • m en~ ır aene evvel, barem kanunu . . . ..

1 
. k 

1 
. re oaJln n muz:a eresı a a mUnıunp ul" • 

Pi da st klann 
ve dahilden mev- etmiştır : cesıni o çmek ımkanını vermektedir ya nnmınn onuşan arın seslen pek sah- 1 .. U 1,, d d" oum une gıren bir mücucaeye intiaap et 

yasa o • . Ge rch" • k 'l . o acagı m ta aasım aer e ıyor. •W• • 
\;t daü.n azlığı dolayısiyle .on hafta için- $atıj tarihi ~ az çok ra ıa vaktiyle, sanının. 0 zamanlar tc çıkıyor. Eğer endı erınde hasma hilr- tigı zaman. müktcacp belli aahip olma· 
..;:, huğda 

1 
asasında mabsUs bir te- 7 - 6 - 939 475 10.50 18.00 duçenln mnhrem esran olan bayan sa~ met telkin bUyUklüktcn eser olsnydt, ZEKA •• KABiLiYETiN HAKKI mak )'ilziinden mekt<pten yeni ç.knu, 

fiil kay~~~. ~ muamelA- 8 - 6 - 939 434 12.00 15.25 fntti ~rafından kurulmuş bir resmi ga- durmadan kUfUrlc karışık gUrUltülü bir mc.lcktaıından farkaız kaJdıiını. 11
• 

im kısinı küllisi şark vilAyetleriinİZ mah- 9 - 6 - 939 884 10.00 17.00 zetedır. Burada l~nya harbindeki Ital- sözlerle konuşmazlardı. Fransa impara- Sabiha Zekeriya Sertel, ( Cörüılcr) nai rnüe~lerde çalıpn memurlann 
:Sulltı üzerine cereyan etmiş ve bu me- 10 - 6 - 939 163 13.50 15.00 yan müdahalesi hakkında kont Ciyano- torluğundan en kUçilk bir fodakfırlıkta sütununda, barem kanununun müzakere- mesai ve iltikbal emniyetleri sadece bar 
"1"'- .U- ı,ler de yapd<hğ< haber 12 - 6 - 939 28 15.00 15.00 nun bir mnlmlos; gtirUlmektedir. Bu da bulunrunaz. Bunu nnsıl •Öyliyclim k; ım- ,; .,n••mdn h~ çok mo~~•lann ilıima"n la• kanununa mlinh..,, bulundufiunu, •= 
abnmıştır. 13 - 6 - 939 288 14.00 16.00 Gcrarchianın bizzat kont Ciynno gibi az- Jasın1ar? Ne Rclazioni lnternazionali'nin ~ıılkmnsı'. zeka ve kalıılıyetin hakkının kaütlük, idari azil vesaire gibi istikrar ve 

Orta Anadolu :mahsullerinin bol ıiıik- 2272 kalsın duçe gibi diyecc.ktim konuc:tugwuna makalesi Frnnsayı ilrktiteeeklir, ne e odenmesı noktnı:ındn durmıı.ları münaıc- istikbal emn·ıyetleri bulun d w b "" · • . b ·ı d b lik . ma ıgını, un-
clıarda piyasaya arzına kadar bUğday fi- Bu suretle mevsim başından :işbu n~ dclaJet edC'l'. Imdi, kontun mnkaJesi ya- Getnrch~ nı~ yazısı Inı;ıltere, Yunanis. .ehe e~e e~ • _mutlakıyet ve m~u- lann mesken bedelleri de mevzuubalıa 
atlcıinde istikrar hisıl ohunıyacagı- nn- riyatımız tarihine kadar borsada satıl- nında yer alan diğer bir makaleden ii"'- tan ve Türkıycyi kokutncaktır. Büyük tıyet dcvırlcnndekı devlet teliikkilerirü edilemcdigwini ve •ına"ı mü _, d 

6 b' ·ıı 1 • h d' d eucac:.ıcr e ça-
~dır. Bu mmtakalardan mezru- mış olan çekirdekSiz üzümün rnikdan reniyo~ ki bugün t_ek ve kudretli bir ~r mı :ı o an ltalyanları s~vdiğim için- ıza c .. •y~r .~~- e:lct .. müe":acleri~e lıpn memurt nn daha bu gibi bir çok 
Lal ~da gelen haberler son yağmur- 685.000 çuvalı teçavüz etmiş bwurunak- ordu hnlinde birleştiiilmiş olan Italyan ~r ki bır zamandır Cavour un konuştu- hahr conul hukum surdukçe Cumhunyet hu uslarda, diğer devlet memurlarından 
Ju- Uzcrine çok müsait ve JI)emnuniyet tadır. ve ~vutJuk orduları. bir Avrupa har- ğtı gibi dc~il de, pek yükSekten konuş- i~areainin. katedeceği ilcrte~e merhale· farklı vaziyetlerde bır~kıldı1dannı izah 
wrid bir mahiyet an.etmektedir. Halta .. tı~~ ~la yukan bir ha- b~. halınde, Vardar ve Meriç vidı1erinin tuklnnnı lşıtmclc canımı sıkıyor. mnde <luralclnmağa mallk.Oın olacaiın.ı ederek, bu dilelclcrın nazan itibara alm· 

raret görülmiiJ ise de 17 • 5 - 939 tari- buyUk yollanhı, labt eiki fatihlerin ta- LA BEPUBLIK ııöyliyerek cbarem kanunu, devlet me- masına imkln ol J d ... 
hinde teessüs edip 9 - 6 939 tarihin~ ka- kip ettikleri yolun aksi istikamette takip murlanna mütcaavi inkiıaf imklnlan te- up 

0 

ma ıg1nı soruyor. 

dar ayni Şekilde devam eden fiat vaz.i- edeceklcrcUr. r· min ederken. yüksek zeka ve kabiliyete 

Haftalık satış kiloSu 4 - 4.1875 kuruş yeti ıo - 6 - 939 da değişmiş ve bu hal Tilrk fatihlerfnln mevzuubahis oldu- B o R s A ] de daha ileri inkip.f imkinlan Yermeli. Amerı·ka 
d 

L!-tl l AA l hazır ki 12 - 6 - 939 da tekerrür etınl..+ir l,nınu anlamışsınızdır. Mecmua devam __ ve bu farkı ödemelidir> diyor .,arasın a ım er e - çuva ve - ·.....ı· · cö k diy · . 

BAKLA: 

J<-u '-0625 kuruştan 1000 çuval vadeli Tenezzül ,eklinde tebeJJiir eden vaz.1- e;e. . or kı: tBu kuvvetler çabucak 0.zt}M YENi BAREMLER: 
. . eti izah için ilk ve son tarihlere ait fi- Bogaz.ıçıne varacaklar ve Ruslann Ak-

fd ceman 1044 çuvaldan ıbarettır. Y . • d~nize inmek hiilyaları a b d" ·• Yunus Nadi Cümhuriyetto hu ba~ ma
knlede, barem hakkındaki yeni lüyıhala
rın, maaılı ve ücretli muhtelif vazife sa

hipleri arnsında tevazün ve tenasüp te· 
mio etmek ihtiyncile tanz.im edildiğini 

söyliyerek. davanın nalına hayat bahsile 
alak~dar bulunduğunu. maaı ve ücrete 
esas olmak laz.ımgden hayat bahası üze
rinde, tıpkı bir luburatuarda çalı11lır gibi 
çalıplncağını izah ediyor cbu Refik Say

dıım hükümetinin kılı kırk yaran titizlik
le ve isrnrlı, anbırlı çalıom~~"'-eln yükaek 
baınrılı himmetini hckliyen çok büyük 
bir meseledir> diyor. 

Alivre muamele bir ihracat firmam atlerı aynen aşağıda g&tet"ıy'onız : . n e e ı~en nı 15 Faik Saydan 
t.rarından yiiz ton olarak yapılmı~ ve No. 9 - 6 - 939 12 - 6 - 939 hayct vereceklcrdır.> Sonra lngutueye 685339 i Eski yckOn 
fiat yukanda işaretlendiği gibi 4.0625 8 12.75 12.00 ve onun tabii addettiği Yunanistann şid- 685354 1 Umumt yek<ln 
laınıl olarak tesbit olunmUJlur. 8 l32S 12.50 detli bir pençe attıktan sonrn devam edi- No. 1 

h 
9 13.75 13.50 yor: No. 8 

Satışa cnUz faila mikdarda mal arze- d'okat Itnlynn ve Arnavut kıtalan N 
'.;""'ijiinden hazu- 4Jer durgun gitüj; 10 14.75 14.75 Yunanı.tanm, ı.tlyerek veya istenllye- No. 9 

vadeli i§Jerde de henüz esaslı bir ll lS.OO l8.00 rek, dilşmanlorımızın safında yer almn- "'oo.. lO 
ilSeket ve faali et "rül. kt-.J•-" Şu vaziyete nazaran son günlerde hu- J.'• ll Y go ememe =· ff" 

7 8 
d sına mani olmıya yanyacaktır Balkan-

Vaziyetin inki fı harict istihlak . _ sule gelen tere u ve numara a 0.75, J rd B 1" • 
· · · fa . pıya 9 numarada 0.25 santim olup 10 ve ll n a er ıne ve Romanya yn karşı çem-

~,..ıan fiatlerınm tammnıyle tavazzuh et- __ w • . • }A- berlcmcnin vukua gelmesine ve &ğazl-
.........ı..... 1'.;..~ •• _,,,, __ ~.-.:ı:.. ş· dilik numaralilı' ise eaa.ı eevı.vesını e <LD mu- 1 • ,,_..., vaUQi~e go~~·. mı ha.faza etmektedir. ç. n.ın. mU.rihasıran Soyyetlerle mütte!ik-

i J'apılan ijlere apeküIAqon gozıyle bala- . lcnrun clıne dü~esine mani olacaklar-
Jı.For. Stoklar ırıalmtJ olduğundan fiat te- dır. 

PAMUK• mevvüçlerlnin artık müessir olmaktan 

ZAHiRE 
BH çuval Buğday 

306 i ton Buğday 
100 ton Bakla 
11 Balya Pamuk 
200 kental Palamut 

14 50 15 

5 

12 
12 50 
13 50 
14 75 
18 

6 
4 10 

31 50 53 
380 BAREM HEYECANI: • .. ktedir B ~ Arnavutluktaki ltalyan kıtaları bu iti-

Hafta satıp kilosu 53 kuruştan 60 bal- uzak bulunduğu soylenme - ag barin Akdcnizin 1nuk dd t t • ı 
· · · takalanndan Uz" mahsulü hakkın n era mı ayın m- 1112 kilo Bndem 39 

:va,,Akalab ~~ ne~~~ pamuğa mmda • • d~likm emnunı'yetı...ı.: susunda kat'i rol oynıyactık mevkidedir.> 
m._n_ıwr ~ ve ~ca tnuamele pıyasamıza şun ı m ~ A · 
L...""''"•·- haberler lmektcdir. şıkfirdır ki bu yazının maksadı Yu-

o ..... ._.'"'il'"'-'• gc nattl ta ·· · d Pamuk · daki tcraldri ille- NOT • s n uzerın e tazyik yapmaktadır. 
pıyasıısın mey • <Ya lngılteredcn yUz çevirccekciniz, ya-

ri karşısında alıcılar ihtiyatlı hareket et- Borsa neşriyatında kuru meyva ve hut da sizi istill\ d iz ı k --•~- Id--"-' d . l .. d . ,, _ _.:_ ıl 1 lcr e ecet .> şte ona arşı ı~&e o wuarm an lŞ er tcvessu etme- en ~uue yap mış muame e mev- kullam1an ifnde nşnğı 'k b d v 
melde olmakla bcrQbcr fiatlcrdck:i te- cut ise de (Eski satış) kaydiyle mukay- Yugoslavyaya Selanıf1 ~~lf u ~~ll c 
h!fiu meyli kuvvetli gibi görülmekte- yet bulwıduklıırmdan bunlar hakkında (tabll Dalmaru k bil) :f_,__ı ybor 
.u.. 11... •• lfıkki edil ... ı._ );,,aya mu a ' aıuıt u, 
uu-. ma umat itası luzuınsuz te l ""'"T" Vardann sol -hili l B 1 • Ad ti .... n u garıstana v11 et-

Piyosa ~ğlamdırbm.. rUM. u••i uıyı1.oı;SA D"ru"nLW. miye mani teşkil etmiyor. Bulgarlstana 
• unan ve Türk Trakyalan da vadedili-PAMUK Çl'.X P'..t.I : "" aı a..: uau»ı y 

yor. Fakat bfitiin buıllar Jtalyayı endi-
Haftalık satış olan 17,5 ton ~kirdek Her sene bu sıralarda olduğu gibi bu ~eden kurla .. k .. Tu .. 

k
. k f' ı tı,_,,.. l\•' d . d . . •~b"" i b ramıyor. Çun u nus ıyı 
ılosu 4.25 urus ınt c sa ... '"'il.ır. 'ıU- sene e pıynsa a mevsımın "' ıı en ı mUdnfaa cdilın ,_, d. l\'I d ild • 

' l"than fın ı b. d l·"'- ard n_ _ _ e11.Le ır. ısır a m a 
baynnrun bir ynğ ima a esi tnra • o an ır urgun UA v ır. ınracat eş- fnnsını •~k . b ,_ Til kJ . d 1 . h b b "' vıyeyc nşwmışlır. r ye 
dan yapıldı[.'I anlaşılmıştır. Pıyasada az yasın an o an zchnır ve u u atın he- cidd. b' k e d 1 . 5 ti .. . . ı ır as erı ev ettir, ve ovye er 
mikdardn mnl kaldığından talep vukuu nuz ıdrAk ctmemıJ bulunmasa ve stok- birl:r.ı nr, """lr b' d d Fr . . • • "6 "'tiır )'~er ır yan an a nıısn 

halinde fiatlerin ilerlemesi ihtimalinden lnrın da hıtmiş bulunması itibarıyle ye- ile Ingilte 'JAhJ 1 • . . . . re sı u anına arının temposu-
bahsedilmekte ise de ~dilik fazla talep w işler ıçm yeni mahsullenn pıyasayn nu git gide hızlandırmnktadırlnr. 
olmadığı ve binaenaleyh fiatleiin bu- inmesin~ in~ edilmcktc_dir· Bu ili- Nihnyct yalnız toplar, tayyareler ve 
günkü seviyeyi nıııhafuı.a edeceği söy- b:ırla pıy~daki bareketsi.ıliğe muvak- harp gemileri meselesi değil ayni zaman· 
lenmektcdir. kat naznrıyle ~du.. "Mevcut da ham maddeler, petrol, pamuk, kau-

SUSAl\I • ~ya fiatler.indc kuvvetli istikrar mev- çuk ve baz.ı nadir madenler, nikel mesc-
cuttur. lesi de vardır. 

Stokların ailığı karşısında gösterilen Son haftanın piyasa kapanıf fintlerl Esnsen emniyetimizi değilse bile sab-
istek dolnyısiyle hafta içinde .satılan 459 aşağıda göstcı·ilnıiştir : ırımızı temin eden de budur. Italyanın 
çuval susamın heyeti umumiyesinin 20 HAFTA .KAPANIŞ FİATİ : dış bakanlık resmi orgnnı Relazioni ln-
kuruş füıtle muamele gördüğü anlaşıl- Eşya isimleri Asgari Azam1 tenuızionalidcn Itnlyanın Fransaya karşı 
mıştır. Yerli buğday 5.00 5.75 

Piyasaya arzcdilcn mallar bu Iiatle Anadolu buğday sert mal 5.25 5.75 
hemen müşteri bulmaktadır. Piyasa sağ- Anadolu buğ. Yumuşak 5.375 6.00 
lamdır. Ekstra buğday 5.75 6.125 

YAPAl'il : Yerli arpa 3.75 4.00 
Çavdar 4.00 4.<JO 

Son hafta .içinde borsada kilosu 50-55 Balda hazır mal 3.75 3.75 
1run1t arasmcla :fiatlerle .a; ton muhtelif Bakla vadeli mal 3..875 4.00 
L......i. aıam·bd ~ mleplm.... Yulaf 4.00 4.25 
~~ .. 

Nohut 6.50 8.00 
Fnsulyn 13.00 13.50 
Susam 19.50 20.00 
Kepek 2.75 2.75 
İşbu fiatlerin de geçen haftaki muka

yesesi netittsinde anlaplaca~ \17.ere eş
ya fiatlerlnde geçen haftalara nisbetJe 
değipklilc olmwhlnv'an lphliğe nalmm 

normal ...,.. ........,... 

1529 kilo Mozı 18 22 Peyami Safa, (HAdiscler arasnda) 8Ü~ 

,. ..... ~--------~----------.... illlm-, 
Sıcak havalarda e tabii bir ihtiyaç 

Kırılmaz Termozların 
... en yeni ~eşitler • en ehven f latlere 
Bermıııaı iter sıhhi ihtiyacınız ~Jn mqluıp 

S. Ferit Eczacıbaşı 

Şifa Eczanesi 

Bitaraflık kanunu 
Va§lngton 14 (Ö.R) - MUmessiller 

meclisi hariciye komlsyonu bitaraflık 
kanununun bir maddesinin tadilini ka
bul etmiştir. Bu tadUMtan maksad fil 
len §U neticeye varmaktadır: Harp ha
linde silah ambargosu ve muhariplere 
silah satmak ynsnf;ı tatbik edilmiyecck
tlr. Şu takdirde ancak silAh ve mlihim 
mat satın alacak parnsı ve bunlan ken 
di vasıtı:ılariyle nakil kabiliyeti olan 
devletler Amerikadnn hnrp malzmesl 
satın almak hakkından fiilen istifade 
edeceklerdir. 

.,. 5 ..,..,. amım 

Satılık ve-
ya kiralık. 

ı 

Kemeraltı caddesi y&kininde ~ 
matbaa teetsüıüne elverifli sağ
lam yapılı kirgir bir bina aranı
yor. isteklilerin : 
• Küçük Salepçioğlu hanında 
cCümhuriyel» gazeleaİ bafba
yiliğine müracaıttta bulunma
lan ilin olunur. (1223) 

1 

!JA7'Jll~.ü:X?.7'ZT_L772Z7.77'Jj 

Zayi his e senetleri 
İrmir Esnaf \"e Ahali bankasının 2579 

defter sıra numnrasında namıma yazıh 
9/7/932 tıırihindc Urla f\lbesl vasıtasi
le satın aldığım ve yedime verilen 9856 
9857 numaralı iki ndet muvakkat ~ 
scncdlcrirni zayi ettim. Yenisini alaca
ğundan hükmU olmadığı ilan olWlur. 

Scferihisardan Yusuf oğlu 
SADIK ŞAKA 

(1212) 

Zeybek apartınanı 
Fevzipaşab ulvannda yeni yapılan 

bu apartmanın daireleri kiraya ve
rilecektir. 

Görmek için bpıcasma, ıörüpnek 
İfin Zeybek Bala fabrikası sahibi 
Salih Zeybeğe milracaat edilir. 
TELEFON: 3677 

1-10 (1215) 
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SAHIFE8 

Çölde tatlı su 
Ruslar bunu elde etmek 

caresini bulmuşlar 
' ÇöLDE TATLI SU ELDE ETMEK SUN'! KAFURU 

---• BRONZ 171 

BRONZ 
EL Y AFi IMPERMEA.BtLtZE OLDU -
CUNDAN SERTLtôtNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

M fM:P 

Acele kiralık han 
ÇARESİ BULUNDU Gazi buh'arında Ziraat bankası ya· 

Akademi azasından Tişçenkonun reis- nında 18 numaralı han kiralıktır. 
Sovyetler Birliği ilim Akademisi, orta liğindeki Sovyetlcr Birliği Ormanlar Resmi ve hususi daire, yazıhane ol-

Asyanln Ço··ı ve geru"ş step mıntakalarını Kimya Enstitüsü, endüstriyel tarzda kal"d 1 . l"d" İst" 

azıran 

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

ile 

öldürünüz 

Bir çift kara sinek bir yazda 1,500,000 olur 
mağa (ev u e e vcrış ı ır. ıyen: ti 

kıymetlendirebilmek çarelerini, seneler- sun'i kafuru imalinde şimdiye kadar hiç d d kt Bul·" 151 lcr Gazi bulvarın a o or u~ı 

1 
den beri, tetkik etmektedir. Filhakika, bir yerde tatbik olunmnmış orijinal bir bey caddesinde 42 numarada diş 

Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 

bu steplerde güzel otlaklar mevcuttur. katalitik usul bulmuştur. Bu usulle, ka- doktoruna baş vursunlar .. 
Yalnız içilebilecek tatlı su yokluğu, bu- furu, çam ağacı terebantininden istihsal 

h t. ı· olunmaktadır ve elde e.lı'len k"'.r..·-u, ka- TELEFON : 3287 (1134) 

zanteri, Kara humma, verem, Şar· 
bon, Kolera gibi bir çok salgın has
talıklar taşıyan sinek, tahta kurusu, 
Pire güve ve bütün haşeratı uyan
madan FAYDA ile imha ediniz ... 

ralarda geniş mikyasta ayvan ye ış ır- ·.ı aıu.c 

me faaliyetine set çekmektedir. Bu se- furu ağacı lignininden elde olunan tabii "•---=2l!!l:l-•amımm•ı:2ew+ll!!Jtı::#5l*ılS~iN!Ün 
hepten de su meselesi. birinci derecede kMurudan kalite itibariyle katiyen aşağı 
bir ehemmiyet kesbetmektedir. bir mahiyet göstermemektedir. Doktor 

Hami~ Ataman FAYDA bütün haşerat öldürü<.:ü 

ilim akademisinin buralara gönderdiği Geçenlerde kurulmuş olan ilk kafuru fab 
araştırma heyetlerinin raporlarına göre, rik.ası, projede yazılı kfıfuruyu vermiş 
Orta Asya çöllerinde su tamamiyle yok ve senelik programını muvaffakıyetle 
değildir; fakat oldukça çok toprakaltı tatbik etmiştir. Gerek bu usulle endüst
sularının üst tabakaları mühim miktarda riel bir tarzda elde edilen kafuru ve ge
tuz ihtiva etmektedir. Mesela, Kara rek daha pahalı bir iptidai maddeyi teş
Kum çölünün merkez mıntakalarında kil eden epicins yağından çıkarılan ka
sudaki tuz litrede vasati 20 ila 25 gram- furu, Sovyetler Birliğinin bütün kafuru 
dır, yani bu sular, Hazer denizi suların- ihtiyaçlarına tekabül etmekte ve ka.funı
dan bir buçuk iki misli daha tuzludur. nun yabancı memleketlerden ithalini lü-

Bugün, ilim Akademisi coğrafya Ens- zumsuz bir hale getirmektedir. 

KUI,AK, BURUN, BOi';AZ \'e HAN
ÇERE IIAiTALIKLARI UZMANI 

l\lanisn, İzmir caddesi No. 132 

en s·neması yanında 
Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 

tedavi eder 

mayilerin en iyisi ve müessiridir
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu la· 
~il ve sıhhidir-

titüsünden S. Hellerin ileri sürdüğü bir Enstitü, halen, bu usulle sun'i kafuru 
ilmi usul teklifi ile, buralarda tatlı su istihsalinin tekniğini daha ziyade iyileş- IZMlR BELEDlYESlNDEN: 
elde edilmesi meselesi hall~dilmiştir. tirecek tecrübeler yapmakla meşguldür. ı _ Nümune vcçhile ltf aiye Adi gazı IJoya ile lıarqtıraralı ve 
Hellerin ileri sürdüğü usul, malum bir müstahdeminine 58 çift fotin sa. 
fizik ve kimya hadisesine dayanmakta- IZMIR SiCiL TiCARET ME - tın alınması baş katiplikteki ,art-
dır. Bu hadise, suyun, buz tutmakla, tu- MURLU('.;UNDAN: . • namesi veçhi!e açık eksiltmeye 
zunu kaybetmesidir. S. Heller, buralarda lzmirde sandıkçılar ıçınde ı l konulmu,tur Muhammen bedeli 
bulunacak tuzlu suların, kış mevsiminde, numaralı mağazanın alt kabnd~ 348 lira olu~ ihalesi 30-6-939 Cu
hususi mahallere getirilmesi, burada ta- Dereli zade Ispartalı. Hafız Alı ma günü saat 16 dadır. ı,tirak 
bii soğukla buz tutturulması ve bu suret- Riza unvanı altında tıcaret v~ ko- edecekler 27 liralık teminatı, öğ-

süslü Avrupa ve Amerilıa etilıeti ve 

marfıası lıoyarafı F A Y DA yerine 

satmalı istlyenler 11ardır. Safıınınız 

FAYDA ismine dilılıat ediniz. 
le de tuzunun kaybettirilmesidir. misyon İf lerile uğra,makta ~ken leden sonra kapah bulunmasına 

Akademi, 1937 - 1938 kışında, bu usu- bunda~ böyle. lzmir b~sımevınde binaen öğleden evvel İ! bankasına 
ıu, Kara - Boğaz - Göl mıntakasında tec- (A. Alı Derelı) unvanıle mat~aa· yatırarak makbuzile encümene 
rübe mahiyetinde tatbik etmiş ve bu cılık itlerile uğratacağından ıfbU gelirler. 
tecrübeler, müsbet neticelerle nihayet- yeni ticaret unvanı ticaret kanu- 2 _ 1379 sayılı sokakta kana. 
lenmiştir. Geçen kış ta, aynı tecrübelc- nu hükümlerine göre sici.lin ~52~ lizasyon yaptırılması baf mühen
re, bu sefer daha geniş mikyasta ve Kara ~??1~rasına kayd ve tescıl edıldı- dislikteki ketif ve tartnamesi veç-

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeralh Bükü.met caddesi No. 69 TL. 3180 

• • • • 
Kumun merkez mıntakalarında devam gı ılan olunur. hile açık eksiltmeye konulmuftur. 
olunmuştur. Tuzlu su, kuyulardan ve 2066 (1217) Muhammen bedeli ı369 lira olup 

• • • • 
Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

diğer muhtelif menbalardan alınarak bu ihalesi 30-6-939 Cuma günü saat 
işe tahsis olunan hususi araziye sevke- IZMIR SULH HUKUK HA.· ı6 dadır. btirak edecekler 103 li- ANNELER, DiKKAT! dilmiş ve burada da su, Orta Asya çöl- KIMLIGINDEN: ra1ık temi.;atı, öğleden sonra ka
lerinde kışın hüküm süren soğuk hava- Davacı hazinei maliye vekili palı bulunmasına binaen öğleden 
1ann tesiriyle donmuştur. Bilahare ya- avukat Zehra Yeğin tarafından evvel it bankasına yatırarak mak
zm gelmesi1e tabii surette eriyen buz - izmir darağaç topçu sokak 6-1 es· buzile encümene gelirler. 
dan Msıl olan tatlı sular, aylarca muha- ki 8 yeni sayılı barakada oturan 15-19-23--28 2067 (1216) 
faza edilebilecek kapalı mahzenlere nak- bitlisli mecit ve kızı feride aley- --------------=

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temi.x ve saf olma
masından basıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en mUZJl' hayvanlardır .. Bunlar, ince barsağm is zanna ya
pışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunUI'. 

ledilmiştir. Tecrübeler, bu usulle, insan- ı hine 939-1309 numara ile açılan 
lar ve hayvanlar için, çok büyük miktar- ecri misil davasından dolayı müd
da içilecek su elde edilmesi imkanlarını, deialeyhler namına gönderilen 
tam olarak isbat etmiştir. davetiye varakasının ikametgah-

Teknik ve ekonomik hesaplar da, bu •

1 

larının mechul kalmasına mebni 
usulün geniş mikyasta kullanılması su- gazete ile ilanen ~~ki davet ü~e
retiyle, çöl mıntakalnrında hayvan ye- rine de muayyen gunde gelmedık
tiştirllmesinin pek çok genişletilebilece- İ lerinden haklarında gıyap kararı 
ğini teyit ettiğinden, halen, Kara - Kum verilmif ve muhakeme de 4-7-39 
çölil mıntakasındaki kolkhoz ve sovk-1 gününe saat 10 na bırakılmıf ol -
hozlar lüzumu kndar buz tutturma sa- duğundan yevm ve vakt imezkur
haları hazırlamağa başlanmıştır. Bu kış- da müddeialeyhlerin bizzat ispatı 
tan itibaren, bu usul, artık tamamiyle vücut etmeleri veyahut tarafından 
tatbik sahasına intikal edecek ve Kara bir vekil göndermeleri aksi tak· 
Kum çölü, çöllükten geniş bir hayvan ye- dirde haklarında gıyaben muha
tiştirme mıntnkasına tahavvül edecektir. kemeye devamla karar veri!eceiH 

Bu usulün tatbiki, çöl mıntakalarında lüzumu tebliğ makamına kaım ol
bulunan endüstri müesseseleri için de mak ve bir nüshası divanhaneye 
büyük faydalar temin edecek mahiyet- talik kılınmak suretile ilan olu -
tedir. nur. 2060 (1220) 

lzmir Defterdarlığından: 
Kazanç vergisi nıükelleflerine 

ı - Kazanç vergisinin birinci taksit zamanı hulul etmİ§tir. Haziran 
sonuna kadar birinci taksit borçlarını ödemiyenlerden borçları biç bir 
müsamaha görmeksizin yüzde 1 O zamla ve cebri yollarla tahsil edile
cektir. Bu hususta lizım gelen bütün tedbirler alınmııtır. 

2 - Cebri icra tazyiklerine ve yüzde 1 O ceza zamlarına maruz kal
mamaları için birinci taksit borçlarını bu ay içinde bağlı bulunduklan 
maliye ıubesine behemehal ödemeleri lüzumu sayın mükelleflere bil-
dirilir. ıs, 20', 2S 2072 (1222) 

Devlet Demiryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

ı - Devlet demir yollan istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere 
müsabaka ile hareket memuru namzedi alınacaktr. 

A - Türk olmak 
B - Müsabakaya iıtirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan dahil yukarı olmamak 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak 
E - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde 

fnal serviste çalışmağa mani bir anza ve hastalığı olmamak . 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdır. 
Ecnebi lisanlarından birine vabf olanlar 71 lira ücretle alınacak

lardır. 
3 - Aakerliğini bitirmiş lise mezunları imtihansız olarak ayni şart

lar dahilinde alınacaktır Bu gibilerin dilekçelerinin doğrudan doğruya 
umumi müdürlüğe göndermeleri lazımdır. 

4 - Müsabalca imtihanı ı5 Temmuz 939 cumartesi günü saat 14 
de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, 
Afyon, İzmir ve Erzurum iş1etme merkezlerinde yaplacaktır. 

S - En soıı müracaat 1 O Temmuz 939 cuma gününe kadardır. 
6 - Talipler İ§letmelere ve İstasyonlara istida ile müracaat edecek

lerdir. 
alumat almak 

Teşekkür 
Yıllardan beri çekmekte oldu

ğum hastalık dolayısiyle lüzum 
gördüğü ameliyatı büyük bir liya
kat ve merhametle yaparak teda
vim hususunda göstermit olduğu 
yüksek alaka dikkat ve ihtimam 
ile de hayatımı kurtarmıt olan 
kıymetli doktorumuz bay Kam
ran Örs' e alenen tefekkür etmeyi 
bir borç bilirim. 

Halsizlik, .kansızlık, hazımsızlık, karın ağnlan, karın şi.~melcri, burun, makat kaş.mması, ishal, oburluk, baş 
dönmesi, salya akması, saraya benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtların 
tesiridir. 

!SMET SOLUCAN BiSKÜViTi 
Bu kurtların en birinci devasıdır... Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk se\'t seve yer .•• 
Çocuklannıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz .. Aile doktorunuza damşuuz. 
D İ K K A T : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşme~ çocuflmuzda solucan olıdadığma İÜ· 

mat ediniz. Sıhhat vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutulann içinde yazılıdır. 
FİATİ HER ECZANEDE •20• KURUŞTUR .. 

Leman Karadayı 
D İ K K A T : Piyasaya taklit olarak başka Solucan bisküvitleri çıkmıştır. LütCen kutuların üzerinde İ S M E T 
markasını arayınız .. 

206ı (1221) •-.ıı ......... la'll~ ... im!ll ... lml ...... llimalllılilıııa • 
eksiltme ilanı 

Tire 
Açık 
Belediye Reisliğinden: 

ı Belediyemiz müessesesi elektrik abonelerile şebekesinin 1939 ma
li yılı malzeme ve ampul ihtyacı 7. 6. 939 tarihinden 30. 6. 939 tari
hine kadar 24 gün müddetle ve ayn ayrı açık eksiltmeye konuhnuştur. 

2 - Açık eksiltmeye konulan malzemenin: 
Muhammen bedelleri 
Lira KurU§ Cins ve nevileri 

1525 95 Elektrik tesisatı malzeme ve ampulleri 28 kalem 
765 70 Elektrik şebekesi demir ve İn§aat malzemesi 9 kalem 

3 isteklilerin ikinci maddede yazıl muhammen bedellerin yüzde 7,S 
nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 1939 takvim yıhna ait ticaret 
odası sicil kayt vesikalarile birlikte eksiltme müddetinin sonusu 9. 6. 
39 cuma günü saat ı 4 de belediyemiz daimi encümenine gelmeleri ve 
bedelsiz olarak verilen müfredat listelerile fenni ve umumi ıartname
leri görmek ve izahat ahnak isteyenlerin de müddeti ve çalışma saat
leri içinde belediye müessesesi rnuhasipliğine lüzumu ilin olunur. 

15, 28 1986 (12ı3) 

lzmir 

Satıı D. 
No. 

Defterdarlığından: 

ı 46 Şehitler Banyo 1506 No. lu sokak 297,33 metre 
murabbaı 3 taj No. olması lazım gelen arsa. 

1S4 Kestane pazarı cami altında 54/7 taj No. lu 
Mahzen. 

Yukarıda yazılı emva!in mülkiyetleri satılacaktır. 
lcar D. 
No. 

493 Osmaniye caddesi Kara Osman oğlu hanı içinde 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

237 86 

600 00 

26/29No. oda. 38 50 
494 Tepecik Bahçeler sokak ıS-20 taj No. lu dükkan 50 00 
496 Tepecik Akşam sokak 32 taj No. lu ev. 36 00 
497 Şehitler Havai sokak ı taj No. lu Fırın İcan. 60 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyet ve icarlanna bidayeten ve tem

diden talip çıkmadığından 13. 6. 939 tarihinden itibaren bir ay zarfın
da azarlıkla satılmasına ve icara verilmesine karar verilmi,tir. Talip-

pmq.za &I 

Elengüllü Ilıcası Açıldı 
Aydının Germencik Nahiyesi civarında meıhur şifalı Elengijllü 

ılıcalan 1 Haziran 939 tarihinden itibaren iılemeye bqlamqtır. 
llıcamızın Romatizma, Siyatik ve enva ile Böbrek, Ciğer, Mide, Me

sane ve bilumum kadın hastalıkları için kükürtlü ve çelikli banyolan 
cilt hastalıklarına kartı çok ıifalı çamuru ve Mide, Barsak ve Basur 
hastalıklanua kartı da emsalsiz içme suyu mevcuttur. llıcamızın ıifai 
hassaları bir çok sayın doktorlarımızın tavsiyeleri ve halkımızm sene
lerden beri devam eden tecrübeye müstenit rağbeti ile sabittir. 

Ilıcaya gidip gelmek üzere her saat için Germencik İatasyonunda 
müteaddit kamyonet ve tenezzüh otomobilleri mevcuttur. Muhterem 
müıterilerin istirahati için her türlü tertibat alınmıJ, yeniden bir takım 
İnpat ilave edilmiıtir. Ayni zamanda gayet temiz ve ucuz bir lokanta 
açıldığı aibi ayrıca radyolu ve bol eğlenceli bir de gazino tesis obm
muıtur. 

Sıcak yaz günlerini en ehven şerait altında serin çamlarin gölgesin
e tifa ve hayat bah,eden bu cennet kötesinde geçirmeyi ihmal 

etmeyiniz... - Sa. 7 
~L"/.L77XZZ?z:ztıı:ııa:r..2E& ,f\ "~ 

D. O. Yolları 8 nci işletme ko
misyonundan: 
1 - Muhammen bedeli 8500 lira olan lmıir - Torbalı batti üzerinde 

KLM: 23--24 arasındaki Dereden toplama, Kırma ıuretile 10,000 
metre mikabı balastın hat kenarında ihzan kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmu§tur. 

2 - Eksiltme 3. 7. 939 tarihinde saat 16 d ., .Aluuıcakta işletmemiz 
binasındaki komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat (637) 
lira (50) kuruştur. 

3 - Muvakkat ve dalıni teminat mektubu örneği ile mukavele pro
jesi ve bayındırlık genel ıartnamesi ve eksiltme şartnamesinden ibaret 
münakasa evrakı İ§letme kaleminden bedelsiz alınır. . 

4 - İsteklilerin bu işe ait teklif mektuplarını tayin olunan günde 
saat ON Beşe kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

S - T eahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların geçikme
sinde~ idare mesuliyet kabul etmez. 

ıs, 2s 204ı 0214) 

idaremizin Alsancak merkez ambarında bulunan 554 kalem muh
telifülcins eıya 27. 6. 939 salı günü saat ı O da Abancak gan merkez 
ambarında açık artırma auretile ve peşin para ile satılacaktır. Fazla 
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T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli ier ve Deutsche Le· l rate ı perco 
ve şürekası Maritimes .~~~TD. Şürek3sı vante Lioie V ııpur Acentası 
C

•wPfARD L..,... F.u"c • .... ,....,..,. LTD aı-•u"f KORDOPI 9 •E9 G M B il H • .. BURG ADldA!'İCA S. A. Dl 
v .,.,.:. K 11 M P A H Y A S 1 IJEı.ı. ru ı..wı~ • .ıun., o.:. .,. • • • • .,.. NAVJGArJOPIE 

Liverpool ve HELLAS vapuru 19/21 haziran ara- BINASJ rEL. 244J LARİSSA vapuru halen limanımızda BARLE'ITA motörü 14/6 da gelerek 

GlDe.aov battı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sın~ beklenilmekte olup Rotterdam, LONDRA BATl'I: . rfu, S d . --. İs-- Hamb An:. liman1an · · yUk olup 10 hazirana kadar Anvers, Rotter- ayni gUn Pıre, Ko aran a, Trieste 
BOTBNİA. vapuru Haziran nihaye- temmm tarihinde gelerek ayni gün urg ve versa ıçm •POLO• npuru S Bazlnncla Loedra dam, Bremen ve Hambura için yUk ve Venediie hareket eder. 

tinde gelip Uverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- ala~iON vapuru ayın nihayetinde ve Anventen gelip yülı: çıbra?1' ~ alacaktır. Cİ'M'A Dİ BARİ motöril 15/6 da gelir, 
mal çıkaracaktır. reket edecektir. . _1_ 1 Ro dam, H aynı zamanda Londra ve Hull içm )'ilk 1 •• ı b 1 p· li MarsU-

Gerek vapurların muvasalAt tarihleri, beklcnilm ... te o UJ? tteı: . am- alacaktır. DELOS vapuru 21 haziranda bekle- ayn gun stan u ' ıre, Napo ' 
lalmlerl ve navlunlan hakkında acenta Bs tilrlü izahat ve ınaUbnat l9n Bi- burg ve Anversa limanları ıçin yük ala- nl)'or. 24 badrana kadar Anven, Rot- ya ve Cenovaya hareket eder. 
bir teahhllt altına giremez. Daha fazla rlnd kordonda 156 uamaıaU LAU- caBAı.KAMı.AR A.RASI LfYERPOOL RAl'TI terdam, Bremen ve Hamburg için yUk BRİONİ motörü 15/6 da gelerek ayni 

tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. KENT R~OUL ve. ŞER~ vapur acen- HATTI ıMARDİNİAN • vapuru 10 Haziranda a;~ ı günr Pabnos, I..eros, Rodosa hareket 

nın 2353 telefon numaruma müracaat tasma müracaat edilmesa nca olunur. ZETSKA PLOVİDBA Liverpoldan gelip )'ilk çıkaracak ve ay- ARKADİA 15 hazire da bek- edze AR. A .. .. 21/6 d le '- . 
edilmesi rica olunur. TELEFON : % 3 7 5 a D KOTOR m zamanda Liverpol için :yük alacak - '·-•- B vadpuru n motoru a ge rea. aynı 

14111 

________________ 
1

______ ~ • tır. ~-vor. remen en mal çıkaracaktır. gUn Pire Korfu, Saranda Trieste ve Ve-

uLOVCBNn ıOPORTO• vapurunun yükleri ıs - nedi~ hareket eder. 
vapuru 17 haziran 939 cumartesi gU- tanbulda aktanna edilerek Denizbank DEH PIORSKB M.fDDEL- LERO motörU 22/6 tarihinde gelir, 

nil Köstencedcn gelip 18 haziran 1939 aDUMLUPINAH• vapuru ile gelmiştir. HAVSLfH.JE OSLO ayni gün Patmos Leros Rodosa hareket 
pazar gUnü saat 12 de: ' d ' ' 

Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- BOSPHORUS vapuru 26 hazirana e er. 
Klll'alllf fCll'ifll : 1888 Dubrovnik. Split Venedik ve Tricsteye D Al R doğru bekleniyor. Le Havre ve Norveç ROT ALE HEERLAN 

Sel'ftlayesl : 100.000.000 Türk lirası.. hareket edecektir. r. 1• 1• za için yük alacaktır. DAtSE KUMPANYASI 
Şabe ve ajan adedi : 262 AllGLO .E9YPTİAll AMERICAN EXPORT LiNEs. INC TRİTON vapuru 14/6 da gelerek 17/6 

Zir~ ve ticari her nevi Banka muameleleri Maaa. LİME • • EXCHESTER vapuru halen limanı- da Amsterdam ve Hamburga yUk ala-

T. C. Ziraat Bankası 

anaa aıu:.n~ llOe HAYFA - İSKENDERİYEYE Jıat nuz a ır. cvyor ıçın a tır. • . PA.RA B*-"'T*-... ~ ~RE •asoo LtRA PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT Unlen d d N k. . yUk al cak rak hareket edecektir 

İKRAMİYE VERECEK •CAİRO CiTY• LÜKS VAPURU ile JUNO ~apuru l8/S tarihine doğru 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) Marsilya için Beyrut-Hayfa-İsken- D. T. R. T. gelerek yükUnU tahliyeden sonra lstan-

lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre Ut- hareket tarihleri deriye için hareket Doium ve Cerrahi Kadın TİSZA motöril 8 haziranda beldenl- bul Burgas Vnrna ve Köstenceye hare-
ramlye dağıblacaktır : tarihleri butalıklan Operatörü yor .. Tuna Umanlan için yük alacaktır. ket edecektir. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 30/6/939 24/6/939 Her gUn hastalaruıı saat Uçten eon- BUDAPEST motöril 20 haziranda SVENSKA ORİENT LiNIEN 
4 • 

500 1 

2.000 • 14/7/939 8/7/939 ra Atatilrk caddesi aEsld Birinci bekleniyor. Tuna Uman1an lçln yük BARDALAND motöril 20/6 tarihin-
4 • 

250 1 

1.000 • 28/7/939 22/7/939 kordon• 222 numaralı muayeneba- alacaktır. de beklenmekte olup Rotterdam. Harn-

40 lOO • 4.000 • GOULANDRİS BROTUEFS LTD nesinde kabul eder. SZEGED motörU 26 hazirana dolru burg ve Skandinavya limanlan için yUk 
100 • 

50 
• 5.000 • PİRE TELEFON : Z98'1 beklenlyor.. Beyrut, İskenderiye ve alarak hnreket edecektir. 

120 • 40 • 4.800 • ulf EA HELLASn Portsait için yUk alacaktır. LEV ANT motörU 25/6 tarihinde bek-
160 

1 20 1 

3200 • 1.üks transatlantik vapuru ile Pire - DUN .. Jerunckte olup Anvers ve Gdynia liman-
DİKKAT: HesaplanndU:i paralar bir sene ı...ı-.ı ... 50 liradan apğa dQ§lnl- Nev - York hattı Pire - Nev • York se- leni ABemotoru.s,_temmderluza dolru bek- lanna yilk alarak hareket edecektir. 

~ h t "dd ı· 12 " ""' y k DOKTOR yor. yrut. .wten ye ve Portsait 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. 7·~ a mu e .• gu~, ~"ev - or fuan için yUk alacaktır. BORELAND motörü 28/6 da beklenl-

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylfil, 
1 

Birinci kinma, ı Mart ve ı u.inD tarih- ı~ın ~ususi faatlu Pıredcn hareket ta- yor. Rotterdam Hamburg Skandinavya 

... ı TEMMuz 12 Atusros, 23 En.OL A ~ . ., ..-Aa •• MB sERYJCE MARl'J'JHB rihlerı: c 11 y ~ aER•!"E .. .... için yilk alarak hareket edecektir . 

----------mı!I---~~~~~-- Gerek vapurlnnn muvasalat tarihleri, e a ar ın ROUMADr Roumaln Kumpanyası 

Taze Temjz Ucuz Iliç 
Her Türlil Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Bil)'tlk Salepçioğlu bam karşwnda. • .. 

•Zümrüt Damlası 
Cinsiyet Kokuları 

(Erkek)( Diıi)iki cinı losi yon( Maskülen) 
(l'emlnen) etllıede- ~~mı 

.. özePlncle ...... ............. _ 
---·····---
..... çlçell 

GönMI 

Altml'lba 

1'1117• 
Limon çlçell 

... batan 

LeylAk 

Meneqe 

Amber 

DEPO: 
Hilal 
ECZANESİ 

Eczacı Kemal Klmil Aktapn aşk, zevk, ne§e ve sanat kokulan 

BRJSTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin miisteciri Türkiyenin en eaki otelcili 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Sene~ • t~ idareaile bütün mütterilerine kendi.ini 

aevdırmıttir ··-
Otellerinde miaafir kalanlar evlerindeki nhati bulurlar •• latanbulda 

bütün Ege ve. lzmirliler bu otellerde bu}l14urlar ••• 
Huauıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul dml-

gerek vapur isimleri ve navlunları hak- DUR~R vapuru 9 haziranda ~kle- SUCEA v A vapuru 6 temmuz 939 ta-
kında acente bir teahhilt altına giremez. Diyor. Kostence, Kalas ve Tuna lıman- rihinde gelerek Malta, Cenova, .Marsil-
Daha (ula tafsillt a!maJc için Birinci f ZMİR MEMLEKET lan için yilk alacaktır. ya. limariları için yUk ve yolcu alarak 
Kordonda 152 numarada •UMDAL· Vapurlann hareket tarihleriyle nav- hareket eder. 
umwnl deniz Acentalığı Ltd. müracaat HAS'J' APIESI DAHİLİYE lunlard81ı:i değişikllklerden acenta me- İlAndakl hareket tarihleriyle navlUD-
edilmesl rica olunur. M'U'J' AllASSJSJ sullyet kabul etmez. lardaki deği~iltliklerden dolayı acenta 

Telefon : 4072 MUdUriyet Muayenehane: lkinei Beyler 10bk Daha fazla tafsillt için ATATtmK mesuliyet kabul etmeı.. Daha fazla taf-
Telefon : 3171 Acenta No. !5 TELEFON : 3951 caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der sillt için lklnci Kordonda FBATEW 

Siz de bu kremden şaşmayını7. 

Sıhhat habnh!mm resmi rvh•efma 
hiiı:hlrhwblJO..........,.. 

BDtftn cihanda em ...ıh daima U.
tiin ve epiz kalmqtır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vi· 

nuta cetirilmİf 1ecine llhhi krem· 
Jenlir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini ah ve prlat.nlıkla delil. 

sıhhi enalnu Londra, Paris, &erlin, 
Nevyork ctlzellik emtitfllerinden ,Us
Jerc:e krem arasında birincilik mftkAfa
tmı bpnm'f olmakla ispat etmi§tir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yaim, gece için yatb ve 

halis an badem ile yapılmıt ıtındtls ve 
gece şekilleri vatdır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMİN; öteden beri tanmrnlf hususi vazo ve tap şeklinde satıbr. 
İNGILtz KANZUK ECZANESl BEYOCiLU • isTANBUL 

Zee ve Şat. Vapur acentalılma mürap- SPERCO vapur acentasına mU.racaat 
at edilmesi rica olunur. edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2007/ZOOI TE'LEFON: ZOM - ZOOS 

SALONDA AT YARIŞLARI 

Bir aile eğlencesidir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J ...... .. .... _ JWılr'Nir p,,r..u : . ..,.... ' ~. 

!• ..... Antaba, ~. ıc--: • • 
=~ ~ ... lresehn lcla ·-.. ·-= • • :............... : . .....................................•..... : 

tzMIBDE HER TCTCNCCDEN AaAYINIZ" FIATI (100) PABADOL.. 
UMUM DEPOSU VE M'OBACAAT YERi : tzMlR tıdNci MIBÇJJ,.AR 
No. 8 • 10 MOSKIRAT SER BAYil ırOsEYtN BAHRİ VE ŞEKİP TICA· 
RETHAN~L 

Türk hava kurumu İzmir fube
sinden: 
1 - Genelkurmay batkanhimm teuiplerile Tiirldmtu aene1 direk

törlüi\inün emri altında bu yıl açılmakta olan bava ıedildi bazarlama 
yuvuma orta okul mezunları almacakbr. 

2 - Han gedikli hamlama yuvuana airmek İltİJenlente anmcak 
belli hatlı prt1ar af8iıcla periJmİttİr. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk aoyundan olmak 
B - Bekir olmak ve yqı en az on altı en çok 18 olmak 
C - Saibk durumu uçuculuğa elveritli olmak 
D - iyi bal aahibi bulanmak 
E - Am. ve babumm yolma ftliıinin n..m. pıteren nah ad

reıli veıika göstermek 

11------ı--l!ml!mmm_. ... ~ • ..,....:n1 .-n~aa 

Vebolid Cihazları 

F - H:. - gedikli bamrlama yuvasını ve hava olmllanm bitirdikten 
eonra ha .~ birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbq olarak vazife görme 
ii teah!-m eboek bu teahhüt gedikli hazırlama yuvaıma ıeldiketn ve 
baft ~ heyetince ,apdacak kat'i muayene iyi netice verdikten 
eonn murafı Tiirldmpmca &lenmek mretile yapılacakbr. 

3 - Gecfildl olmed.n enel 'ft olduktan sonra alınacak aybk \ıe taJ· 
,.anci .........._ miktarlan ile cliier esas ve ıartlar bakkmc:la daha 
fala mal6mat almK İltİJen)er orta okul Iİle ve kültür ctirektörlülderi
ne ulmrlik tuheleri ~ Türk bava kurumu ile Tiirldmta 
plbelerir.3 aönderilen matbu bratfirleri ıörebilirler. 

EVLER 
HASTANELER 

F ABRiKALAR VE 
BiLÜMUM SINAi MÜESSESELER 

IUREÇIJ SULARiNIZI VBBO.tfD CDIAZLABI 
b.E TASPIYB EDDOz.. 

BUHAR KAZAPI YE KALORJFERLE.RINIZI 
HARAP OLMAK'J'AN K11R2'ARJHIZ 

HER TORLO DITIYACI KARŞILIYACAK EV• 
SAPTA VE 8 OL I D CtHAZLARIMIZ EN• 

RbftZE AMADEDİR.. 
rEDIYEDE KOLAYUK BEŞ SEPIEUK gCll'Gfdl 

VEBOLID LTD. ŞTL iZJdR ŞUBESİ 
Mimar Kemalettin caddesi No. 15 

TELEFON : Z3G5 TELG. VEBOLİD P. K. No. '1! 
(1118) 

4 - Kayıt muameleline 30 haziranda 1011 vc.riletektir. Umn,. 
len patlar, haiz olduiu a&llen pnçler temmuz ayı içinde Anbnda 
Ttiıldmtuna ~. 

S - Han pdildi hamrlama JUVum& sinnek İatİJ8ll orta okul me
mnlan kayıt edilmek tbere Tirk Hava kurumu tubelerine Ankanda 
Tfirldmtu pael clirelct&lli6ne müracaat edilmelidir. 

13, 15, 18, 22, 25, 28 2025 (1196) 

-----------------------
1 z mir Vilayeti Defterdarlığından: 
1 - MGkelleflerin ftll'Iİ nnilerine ıöre tahakkuk ettirilmit olan 

borçlan ile bu borçlanna kartı yatırac:aldan pata)ann miktannı kayıt
lara ve ellerindeki makbuzlara müracaat ebnebizin derhal anbyabil
meleri maluadile 21841ayıh kanunla ihclu edilmit bulunan vergi cüz
clanlan het- mal ean:llğmdan bez kapblar yirmi ve mqin kapblar elli 
kurup utalmaktadır. 

2 - Borçlu tarafmclan yapılacak teslimat için kendilerine aynca 
makhuz verilmekle ben1!er teslimat bu cüzdanlara da kaydedilir ve 
MI- mükellef •ersi cüzdanlarındaki kayıtlarla da verm•ini öd...ı:x.:-.ı 
İ.Jl)at edebilir. ·- -. .. uu 

3 - Cüzdan almak mükellefler için mecburi değildir. 
Ancak bütün borç ile teslimatı bir arada gösteren bu cüzdaıılar bü

yük bir kolaybk temin ettiğinden her borçlu vatandat tarafmclan alın. 
muı faydalı olduiu ve arzu eden vatandqlann bedeli mukabilincle 
mal aandıldanndan alabilecekleri teblii olunur. 

s. ıs t964 cııss> 
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Uzak arkta çıkan yenı ıse 
Dört Çinli kendilerine teslim edilmedi diye Japonlar 

mıntakasın! dünden itibaren abloka altına 
Tien - Çin lngili~ 
aldılar 

Çin avcı taayyareleri ise 
Kuangşi ve Mançaug' da Japon mev
zilerini daimi bombardıman ediyorlar 

Londra, 14 (Ö.R) - •Deyli Telgraf• 
gazetesi Tiyençln İngiliz imtiyazlı mm
W<asının ablokasını Japonya tarafından 
bir meydan okuma mahiyetinde göril
/or. Fransız h\lldlmeti de bu hareketi 
lııfialle k8J1llanııştır ve İngiliz protes
tosuna iştirak edecektir. 

Daily Herald şunları yazıyor : Bütün 
Çinde vaziyet gittikçe vehamet kesbet
mektedir. Japonlar, Çin tedhişçilerini 
mi takip ediyorlar, yoksa imtiyazlı mm
takanın statüs\lnü mü tahrip etmeğe 

uğraşıyorlar. Eğer Japonların maksadı 
bu statüyü tahrip etmek ise, İngiltere
nin uzak Şarktaki mevkii tamamiy le 
mevzuubahis olacaktır. 

•. 

Daily Telegraf, Japonyanın Çini lsti
ıa etmek teşebbiliıtıniln pek bati bir su
rette ilerlemekte olmasına binaen üçün

cü bir devletin zararına olarak vaziyeti sevkiyata tahsis edilmiştir. 
Japon kadın askerleri 

lı:urtarınak istemekte olduğu mütal.aası- Tiyençindeki askeri Japon roakamla
JU serdetmektedir. n evvelki gece İngiliz makamlarına 

Tokyo, 14 (Ö.R) - Tiyençin İngiliz muhtelit bir tahkikat komisyonu teşkili 
imtiyazlı mıntakası memurlarının bura- hakkında yapılan teklifi Jayıki veçhile 
ya iltica eden dört Çin tedhlşçisini Ja- takdir ettiklerini, fakat bu teklifin çok 
ponlara teslimi reddetmeleri üzerine Ti- ılmı ld - bl k . . . . . geç yap ş o ugunu ve a o a prog-
yençın İngiliz ve Fransız ımtiyazlı mm- ramında bir değişiklik yapmanın artık 
takalarının ablokası başlamıştır. Japon 
har. · .,_,_ .. ili' bl k mümkün olmadığını bildirmişlerdir. 

ıcıye nezareuı.u..u. mumess a o a- .. . . ~ 

çangdaki düşman mevzilerini bombardı
man etmişlerdir. 

Japonların zayiatı mühimdir. 
Londra, 14 (Ö.R) - Japonların Ti

yençinde İngiliz ve Fransız konsesyon
larına karşı tatbik ettikleri a bloka mü
nasebetiyle, hariciye müsteşarı Avam 
kamarasında hilkümetin Fransa ve 
Amerika ile müştereken ittihazı icap 
eden tedbir !eri tetkik ettiğini bildir-

a1nız d"rt Çinlinin · d . 1 lak Royter aıansının muhabirı, bu saban 
mn y o ıa esıy e a a- İngiliz' . ti t k . miştir. 
dar ima . d istikbal . . ım yaz mın a asını gezıruş •e İn lı tak o yıp aynı zaman a ıçın Japonlar, giliz imtiyaz mın ası-

temin t alm ğ tuf bul d _ mıntakanın hududunda bir kaç noktada d 
a a a ma un ugunu ve _ .. .. .. na iltica eden dört Çinlinin ia esine se-

flmal Çinin ekonomik ve siyasi hayatı- araştırmalar yapıldıgını gormüştur. Ja- bep mevcut olup olmadığuun bitaraf bir 
JU altüst eden Çin tedhişçilerine imti- pon askerleri İtalyanlara ve Almanlara mahkeme tarafından yapılacak tahki
;vazlı mıntakalarda yardım edilmemesi- iyi muamele etmektedirler. katla tayini hakkındaki İngiliz teklifini 
nin temini gayesinin takip edildiğini söy- Buna mukabil İngilizler, U2.un bir is- reddetmişlerdir. Amerika hükümeti, Ti
leıniştir. Mümessil şunları ilave etmiştir: ticv~ba t~bi tut~kta ve vesikaları yençin Amerikan konsolosunun bir İn-

•Bu abloka bir husumet hareketi ol- tetkik edilmektedir. giliz ve bir de Japon mümessiliyle bir-
mayıp bir meşru müdafaa hareketidir.. Karakollarda bir kaç Çinlinin elbise- likte bu mahkemeyi teşkil etmesini ka
İmtiyazlı mmtakalar işgal edilmemiştir .. !eri alınınıştır. bul etmişti. İngiliz hükümeti mahkeme
Japon otoriteleri imtiyazlı mıntakalarla Zahire fiatleri mahsus derecede yilk- nin hükmünü önceden kabul ettiğini 
tehrin diğer kısımları arasında milnaka- selmiştir. bildirmişti. 
lAta nezaret etmekle iktifa edecekler- Çunking, 14 (A.A) - Çekiai ajansı Japon hariciye nezaretinin bir mil
dir.• bildiriyor : messili tarafından yapılan beyanattan 

Tiyençin, 14 (A.A) - Japon askerle- Bir Japon hava filosu dün Kuellin anlaşılıyor ki dört Çinlinin iadesi me
rlnin işgalinde bulunan barikatlar bü- şehrini bombardıman etmiştir. Çinliler selesi Japonlar tarafından bir vesile 
tün mahreçleri tıkamışlardır .. Bununla iki düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. olarak kullanılmıştır. Beynelmilel im
bareber İngiliz imtiyazlı mıntakasına gi- Kuangsi vliayeti hududunda Çin avcı tiyazlı mıntakalara karşı tatbik edilen 
den iki yol açık kalmıştır. Bu yollardan tayyareleri üç Japon tayyaresi düşür- abloka tedbirinin hakikl gayesi Tiyen
birl imtiyaz mmtakasına yapılacak nak- müşlerdir. çinde ecnebi ticaretin kontrolünü Ja
liyat diğeri bu mıntakadan yapılacak Son günlerde Çin tayyareleri Nan- ponların eline vermektir. 

Hükümdarlar 
Kral Bir gün kızlarımızla birlikte 

buraya tekrar geliriz, dedi 
Ottava, 14 (Ö.R) - Kral ve kraliçe 

saat onda Lidney destroyeriyle Prens 
Edvard adasına hareket etmişlerdir. Ada 
başvekilinin nutkuna cevaben kral de
miştir ki: 

•Kraliçe ve ben güzel eyaletinizi zi
yaret fırsatını bulduğumıız cihetle bah
tiyanz. Bir gün, temenl ettiğiniz gibi, 
kızlarımızla birlikte tekrar gelebileceği
mizi ümit ediyorıız. • 

Ottava, 14 (A.A) - İngiltere kral ve 
kraliçesi, dün saat 14.30 da - Grenviç 
sa&ti - otomobille Nevcastle - Nev 
Brunsvickden Frederictona hareket et
mişler ve 17.30 da oraya varmışlardır .. 
Kral ve kraliçe, derhal parlamentoya 
gitmi~lerdi r. 

Biraz sonra kral ve kraliçe hususi bir 
trerıo binerek Saint - Johna gitmişlerdir. 
Saat 20.30 da oraya vasıl olmuş olan kral 
ve kraliçeyi o,-qda kendilerine mahsus Ingiltere kraliçesi bayan Ruzvelt ile beraber 
olan mavi ve yaldızlı tren, beklemekte ceklerdir. Hükümdarları hlıınil olan hamptona vasıl olacaktır. 
idi. mubribe Saguenay muhribi ile bir hava Londra, 14 (Ö.R) - Prens Edvard 

Türk -Rumen Dostluğu 
Rumen gazetelerinin hararetli 
neşriyatı devam etmektedir 

Macar naibi amiral 
ve Romanya ile 

Horti, Macaristanın Yugoslavya 
olan münasebetlerini anlattı 

Bükreş 14 (Ö.R) - Rumen gazeteleri 
hariciye nazırı B. Gafenkonun Ankara 
ziyareti neticelerinden son derece mem
nundurlar. BB. Gafenko ve Saraçoğlu
nun beyanatı iki memleket devlet adam
ları arasındaki müzakerelerin açık bir 
samimiyete ve hakiki bir tesanüde isti
nad ettiği gösterme-ktedir. 

Ankara telgraflarını tefsir ederken 
gazeteler ilti devlet adamının, yalnız git
tikçe daha ziyade birleşik bir hal alan 
Balkan antantının istikbali hakkında de
ğil, aynı zamanda Bulgaristan da dahil 
olduğu halde bütün balkan milletleri 
arasında bir iş birliğinin tahakkukuna 
şahld olmak ümidi hakkında da nikbin
liklerini kaydediyorlar .. 

Budapeşte 14 (Ö.R) - Mebusan mec
lisinin parlak merasimle açıl!§ında, kral
lık naibi amiral Horti, çok alkışlanan bir 
mesajla Macaristanın siyasetini izah et
miştir. 

Karpatlaraltı Ukranyasının ilhakı gibi 
malt1m fiili vaziyetleri kaydeden nokta
ların yanında amiral Horti şu izahatı 
da vermiştir: 

Hükümetin gayretleri bilhassa agrer 
ve sosyal ıslahata matuf olacaktır. Ha -

Rumen hariciye nazın Istanbula geli§in-
de Rumen .efiri ile beraber 

rict siyasete gelince: Macaristan dost
luklarına sadık kalacak ve dostlarının 

dairesini genişletmekle daima bahtiyar 
olacaktır. Amiral Macaristaru Alman-

ya ve Italya ile birleştiren bağlardan .U
reti mahsusada bahsetmiştir. Lehistan& 
gelince: Bu memleketle dostluk Maca • 
ristanın asırlardanheri devam eden btr 
ananesinin ifadesidir. 

Yugoslavya ve Romanya ile Macar\5-
tanın münasebetlerinden bahsederken 
amiral Horti Macaristanın bu iki komşu· 
siyle mütekabil emniyeti derinleştirmek 
için her fırsatten istifade edeceğini te • 
min etmiştir. 

Macaristan dünya sulbunun muhafa -
zasına hizmet etmek arzusundadır. Bü
yük devletleri alakadar eden meseleler 
halledilince, küçük milletlere alt mese
lelerin halli için de bitaraf bir makamın 
teşebbüsde bulunması icap eder. Amiral 
Horti bununla papalık makamını kast
etmiştir. 

Devlet reisi Macaristanın, zaroanııı 

icabatına uyacak derecede e!Astiki olan 
ana yasası dahilinde, hareket muhtari
yet ve istiklfilini muhafaza azmini bil
dirmiştir. 

Yeşil gömlekliler de amiralı çok alkış
lamış ve mecliste roilI1 marş terennüıD 
edilirken kollarını uzatarak selamlamıŞ
lardır. 

Marta Eggerth ve kipura 
Polonyanın müdafaası için konserler 

vereceklerini söylüyorlar 
Roma 14 (ö.R) - Lehistan gazete

lerinin ve Pat ajansının ltalya aleyhinde
ki neıriyatını ltalyan gazeteleri Leh hü
kümetinin verdiği bir emre atfediyor ve 
bilmukabele Lehistana kartı hücumlarda 
bulunuyorlar. 

Varşova 14 (A.A)- Bir Alman ajan
snın verdiği bir habere göre Polonya. bat 
komiserinin Danzig i.yan meclisi reisine 
hitaben yazdığı mektup müroelünileyhine 
tevdi edilmeden evvel neşredilmiotir. 

Bu haber, aaılsızdır. Çünkü mektup, 
cwnarteai günü öğle üzeri tevdi edilmiş 
ve ancak ertesi pazar günü Leh matbuatı 
tarafından neşredilmiotir. 

Polonya komiserine yazılan mektup .. 
lan mumaileyhin eline geçmeden neşret
mek usulünü bilakis Danzig &.yan mecli
sinin tatbik ettiğini tasrih etmek lazım
dır. 

Var§Ova 14 (AA) -Tenor Kiepura
nın zevcesi ıinema yıldızı Marta Eggerth, 
gazetecilere beyanatta bulunarak Var
ıovada ve daha bazı Polonya ıehirlerin
de zevci ile birlikte Polonyanın müdafaa
sı menfaatine bir kaç konser vereceğini 
söylcmiotir. 

Varıova 14 (AA) - Baıvekil Sklad
kovski, ayandan Haobach'i kabul etmiş
tir. Haobach, baıvekile Polonyadaki Al
manlann vaziyeti hakkında bir rapor tev .. 
di etmiştir. 

Berlin 13 (AA) - Danzig ayan reisi 
Grciser 1 O hazirandan itibaren mezuniyet 
almı~tır. 

Mensup olduğu Alman donanmasında 
nizami yüzbaşılık stajını yapacaktır. 

Kaunos 1 4 ( ö.R) - Geçen 1 O son 
teşrinde bahri idare müddetinin bitmesi 

Polonyanın tarihi payitahtı Karakovi 

teıebbüaünde bulunmasını teklif etmiş 
ve demiştir ki ı 

Müzakere zamanı arbk belki de gel
miştir. Fakat ilk adım en zor olandır. 
Papa gı'bi yüksek mevkide bulunan ve 

bitaraf bir ıahsiyet büyük devletleri koP" 
feransa çağırmak gibi bir tetebbüste bı>' 
lunursa bütün meseleleri, en iyi hal çe.rl"' 
!eri bulunacak tekilde tetkik etmek iıı>' 
kanı hasıl olmuş olur. 

Bir Alman tekzibi 
Almanya, Slovakyanın statüsünü 

değiştirmek ·niyetinde değilim, diyot 
Berlin l 4 ( ö.R) - Salahiyetli daire

ler, Slovakya istikametinde Alman as
keri hareketleri hakkında ecnebi mem-
leketlerde çıkarılan fayialan tekzip edi

. . . if>i Keza tiyatro, sınema, kahve ve saıre S 
umumi yerler de tekrar işlemeğe başlı>''~ 
caktır. 

Hükümdarlar, Moncton ve Cap-Ter- filosu refakat edecektir. adasını ziyaret eden majesteler yarın üzerine hükümet merkezi olan Kaunos 
yorlar. Bu dairelerin teminabna nazaran 
Almanya Slovakyanın statüsünü hiç bir 
suretle tebdil etmek niyetinde değildir. 

~Prag 1 4 (A.A) - Çeteka ajan" b 
diriyor: 

mantinednvrodns Nimekudan Skeena Londra, 14 (A.A) - Kral ve krali- Halifaksa gidecekler ve İngiltereye dön- ile mıntakasında alb ay müddetle cari 
torpido muhribi ile Prens Edvard ada- çeyi getirmekte olan Empress Of Bri- mek üzere Empress Of Briten vapuruna olmak üzere reisi cümhur tarafından im
sının merkezi olan Charlottetovna gide- tam, haziranda öğleden sonra Lout- 1 bineceklerdir. za edilmi~ olan istisnai vaziyet emima
-------------------------·-----------------·------- ı mesinin de müddeti bittiğinden geçenler-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . . 
• • • . 
• • . 
• . 

Yakında neşretmeğe başlıyoruz : Genç Osman 
oman A K İHTİRAS, KAHLI MACERALAR 

de kabul edilen bir kanuna tevfikan bu 
müddet daha alb aylık bir devre için 
temdit edilmiştir . 

Londra 1 4 ( ö.R) - Macar parla
mentosunu açarken Amiral Horti papa-

d .. Jef' 
Ocrct meselesi yü~ün en son g\Jfl J' 

de muhtelif yerlerde tezahürler vukub . 
P 13 (AA) R bild . ·1 H"k" h' 'd resi~'~ rag . - esmen ırı - muıtur. u umet, ımaye ı a ~ 

dig"ine göre yapılan bir çok tevkifat ne .. umumi valisi ile mutabık olarak, burıd~ .. 
. ti•' 

ticesinde asayi;ı: teessüs etmiş olduğundan böyle Lokaut ve grevleri menetnı1~ t' 

Kladnoda sekiz ve dokuz haziran tarih- Hükümet lı:ollektif mukaveleler ve ucr• ~ 
!erinde ittihaz edilen tedbirler hafifletil· !er hakkındaki kararnameyi tadil ed•~.~
miotir. ve bu mukavele ve ücretler bundan b::.-

Geceleri kapı ve pençerelerl kapalı le içtima! basiret ve sihbat nazırlafl 
ı haklwıdaki emir lı:aldınlmıtbr. tahrirl taıviplerine ~bi bulunacakııt• 


