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Başmuharrir ve wnum! neşriyat müdUıil: 
HAKKI OCAKOt;LU 

ABONE ŞERAiTi 
orv AJııl ıronnı:n Türkiye için ~ ~ 

,,...... . •• ••• ••••• 1400 2900 
Alta .,Mı: •.••••••••••••• 750 JSSO 

1 
Günü ııeçmif nüshalar (25) kunqtur. 

_ T E L E F O N ı 2697 

il 
Genç Osman 

Tarihe uygun büyiik roma ' 
Atk • ihtiras • Kanlı maceralar 

Yakında neŞTe başlıyoruz -' ___ __.__ 

Uin münderecatmdan gazetemiz meauliyet kabul etmez. Cümhurlyefü' 1'e Cilm1ı.uriyet e!erinin bekçW, ıabah.ları çıkar !'iuasi gazetedir Yeni AM1 Matb-•11nd. &•im ıs. 

Mısır Saadabad paktına girecek .. 
- -

Tii.rkkuşu mensupları karşılayıcılar arasında 

Tftrkknşu filosu geldi 
•• 

Onümüzdeki Pazar günü lzmirde 
büyük· hava gösterileri yapılacak 

Atatürk kızı Sabiha Gökceni bir cok lzmirli kızlar 
• • 

heyecanla karşıladılar. Filoda beş tayyareci 
kız vardır. Gelen haf ile on yedi kişidir 

Filo kumandan Yarbay O. Nuri Baykalın gazetemize beyanatı 
- YAZISI 6 cı SAYFADA -

Moskova görüşmeleri etra
fında büyük gizlilik var 

ihracat 
işlerinde 

---1:ı-·---

Ç ok hassas 
Dimağa ihtiyaç 
Vardır 

--tr-
HAKKI OCAKOCLU 

Harp halinde Fransız ve lngiliz ordu· 
larının müşterek kumanda meselesi 

müzakere mevzuu olmuştur 

Londra, 15 (Ö.R) - Moskovada İn- reyan etmektedir. 
giliz hükümetinin fevkalAde mümessili ~oskovn, 15 (A.A) - Frnnsız sefiri 
B. Strang ile Sovyet hariciye komiseri B. Maggiar, büyük Britanya se!aretha
B. Molotof arasındaki müzakereler hak- nesinde bir saat kadar B. Seeds ve bay 
kında en büyük bir gizlilik muhafaza Strang ile görtişmilştür. 
edilmektedir. B. Stran.g İngiliz kabine- Öğrenildiğine göre bu iki zat, Fransız 
since tasvip edilen son tekliflerin metni- sefirine B. Strangın İngiltere hariciye 
ni Sovyet hariciye komiserine tevdi et- nezaretinden almış olduğu talimatı bil-

miştir. Milzakerat bu esas üzerinde ce- - SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

Sabiha Gökçen tayyareden iniyor 

11111111111111111111111111111111111111,111111 

Yarın 
---,-r:r~--

Tü r kk uşu filosu 
-*Salihli - Al~şehir . 

lnegöl. Bul dana kadar 
bir propagan·dauçuşu 

yapacaktır: •• 

Mısır Hariciye nazırı Yahya paşa 
Cumartesi günü Istanbulda olacak 

Kral Farı.tk bir merasim esnasında 

Kral Farukun da yaz 
içinde memleketimizi 

ziyaret etmesi muhtemeldir 

Abdüllettah Yahya paıanın Anka· 
rada görüşeceği meselele~ çok ge• 
niştlr. Bu ziyaretten mesut netice• 
ler bekleniyor-

Kahire 15 (Hususi) - Mısır hariciye nazırı AbdüHettah 
Yahya paşa Türkiyeyi resmen ziyaret etmek Uzero bugUn, 
lskcnderiyeden hareket etmiştir. 

Istanbul 15 (Hususi) - Mısır hariciye nazın Rumen ban,., 
dıralı Besarabya vapuru ile tskenderiyeden hareket etmlt" 
tir. Cumartesi gilnti Istanbulda bulunacaktır. Hazırlanan 
programa göre meraslınle karşılanacaktır. Nazır aynı gün
de Taksimdeki CUmhuriyet Abidesine çelenk koyacak v• • 
Pazar akşamı Istnnbuldan hareketle ayın on dokuzuncu Paııı 

- SONU 3 ncü SAYFADA -

Tokyoda şiddetli protesto 
Mihver ispanya ve Japonyayı da as
keri ittifakına sokmağa çalışıyor 
ltalyan gazeteleri bermutat tehditkar 

neşriyatta bulunuyorlar· Mihver 
mü.daf aadan taarruza geçecekmiş 

B. Hitlere 
Suikast yapıldıp 
haberi asılsızdır 
DHn şehrimizde Alman devlet reisi 

B. Bitler aleyhinde bir suikast ya
pıldığı hakkında bir şayia dolaşmak· 
ta idi. Biç bir kaynaktan teyit edil· 
nılyen bu asılsız şayianın bir radyo 
- SONU 4 CNcO SAWFEDE -



C:E R HABERLER• Yersiz ve lüzumsuz bir ~ ~ Hi · _ . 1 .. sürpriz karşısındayız_ •. 
' 

ihracat 
işlerinde 

Ekmek Altıncı bölge materyal ,~~ı:ın~!~:~::.'.:"b;=.v::;::.::~.:ı:,""';ş~ı: 
-~-- • • e d k• ki yanatı sırasında, İstanbul ha1kma bir fflbbüsü İstanbul için yepyeni bir ~· 

---·~----

Çok hassas 
Olmağa ihtiyaç 
Vardır 

F. t• d t ff .. sergısın e tet ı er sürpriz yapmak tasavvurwıda olduğunu İstanbulun, böyle İzmir aleyhine o~ 
18 J 0 3 ere U e e söyliyor. Bu sürpriz, 1940 senesinde İs- yeni bir teşebbüse girmekten ziy ... 

1 k tanbulda bir enternasyonal fuar kurul- büsbütün ayrı mahiyette daha güu1, da· 

t.minıe0=!c!..ıen _. Sergi her bakımdan çok muvaffak =:;::ız:r.::=: :::=".:!~=;;=;:; 
.. 

16 da belediyede reis Dr. Behçet bir eser olarak beg" en ilmektedir = d= !::le bu mevzu ~;~e..!rwıt.t::1 .:::d~cek 
Uzun bqkanlıjmda mühim bir toplantı "r"iT 6" 

' yapmışlardır. Fırmcılar, toprak mahsul- BÖLGE MATERIAL SERGISI 1 Evvela, enternasyonal fuar memleke- Gönül isterdi ki, sayın Lütfü Kırdar 
- BAŞTABAD 1 INcl SAHİFEDE - leri ofisinin piyasanın ihtiyacmı bışılı- tin her istenen köşesinde kurulabilen meselA, selefleri tarahndan başlanınJŞ 

k nisbe b .• ~- -"'-- n:~- va''-'- B Ethem Aykut ,.. _ _, bir pazar d~l..1'-. TeaddUd:' ı....-.-. ve ve fakat muvaffak olunamamts 1ıir 
l k · izd ·· d ·ı ·· ·· yaca · tte piyasaya uguay ~- .&.1uu, wııa; • ~ 1 ~ ""' ~""""" ..,. 

ınem e etım en gon erı en uzum ,__, . . rial mabi etini __ aL •• ıı.__....__ı..:ı_ L--'ber (K ) . bir ha t ve 
.. !!L b' wbe . masııu temenni etmişlerdir. O&UJUDU zıyaret etmiş Ve mate ser- y ;uuua t..ı&•~ ut:.na ermes mevzuuna yelll ya 

_.ularına buyUAçe ır rag t temın . . . . · · · g-i..+> Sa __ ,,_,_ kendile-- İzmirliler hesabına aynca bir çok zarar- yeni bir can versin.. Belediye reısınıne kmek mevzuu etra- gunnı ~---,,-r. ym viUllillz., 

~ylF~!6· A ha hu "h fındaki izahatını dinliyen fırıncılar, şiın- rine okulu gezdiren öğretmenlerin veı-- lanmm mucibtir de.. Yine gönül isterdi ki, İstanbulun yer-
, iUUlt umuma rpte 1 racat dilik fiatlerin arttırılmasına }Uzum olma- dikleri izahatı allka ile dhıle~. ve bu İzmirde senelerce göz doktorluğu, li mallar 8ergisi, İstanbul için yüz .ıch-
dur1d~.d d .. eak .. •. dığını temin eylemişlerdir. ziyaretinden memnun olduğunu üade sıhhat mildilrlüğ\l gibi bir çok hizmet1e.. lı tefkil edecek bir mahiyet alabilsin. 

stır a ı mut ıp kuru uzum etmiştir ri geçen sayın Lütfü Kırdarın, Yam:Dlf, Daha bunun gibi, .lstanbu1 ~ tecrU-
rnahsulü çok yiıuek fiyatlarla satıl- -*- · ** harap olmUf İzmir phrinde ne büyilk be edilmif, edilmemit bir çok mevzuları 
dığı ve şarap imalabna ehemmiyet Altay Geçenlerde Gazi okulunda açıldığını g(lçlü1deile meydana aetirilen ve.._ süslemek, barebt1endirmel imkbı 
verilmediği için üzüm suyunu ihraç yazdığımız material sergisini tetkik eden' !erden beri kurulan fuannma ne kudı mevcuttur. Böyle apllÇlk bir ufuk du-
eylemek mümkün olamadı. -~- bir arkadaşımız gördüklerini §Öylece hU- oldulunu anlıyamadım. rurken, brdet bir fehrin bayat ve refah 

1930 yılında kuru üzüm fiyatları · üsa ediyor: İzmir Entemasyonal fuan bugün dün-~ el matmak elbette iDbetli 
Öüşmeğe başlayınca, üzümün başka idman yarda ihya Sergi altıncı mıntaka birinci smıf öi- ya fuarlan mumda teUmille dolru g1- bir hareket olmaz. 
yollardan istihlakine imkanlar ara- edildi retmenlerinin elbirliii ile yaptıkları den den millt bir müessesemiz olmakla kal- Devlet, İstanbula hususi bir ehemmi-
mak yoluna aidildi. Şarap imalltba- . materiallerini ihtiva etmektedir. Bu ma- mayıp senenin muayyen bir zamanında yet vermektedir. İman için genif bir 
neleri faaliyetlerini arttırdılar. Alsancak ~ kulübü i~ heyeti. terialler ii7.erinde yapılan tecrübeler dahilt ve haricl turistik hareketlere ve pl'Olr8m hazırlanm•p. Tarihlerin slne-

Hatta inhisarlar i~aresi ~rap ih- gece ~~-bir.toplantıda kulup heyeti müsbet neticeler verınif ve tedris bakı- i§Pl ettiği genif :yangın aah•11nda um- sinde yapttıjı phz ulerle her zaınO 
racatçılanoa beher litrede iki kuruş umumıyesmın bir arzusuna~ Al- mmdan çok faydalı oldultlan görülmU,. ran faaliyetine vesile olmaktadır.. Bu bir turist ıehri olan t.t.nbuıa mukabil 
prim vermeği kabul etti. sancak kulilbil. ~ (Altay 1~ tür. Çocuklar bunlar vasıtasiyle dersleri ~ek için matariy~ hazırlaımt olmasıdır. hareket etnfmda İzm.lr bımbep- 'bir İzmirin biricik .hareket, refah ve umnD 

Buna rağmen ihracat yapmakta yurdu) na ~ ~ ~· daha yakın bir allka ile takip ediyor, ki. bunJan m~~ ~. ~ J8_P- çehre arzeden yeni ve modern bir prp ....ılesi olan fuarına IAltfU Kırdar bO-
yine zorluk çekiliyor, Beynelmilel Bu suretle 25.senelı~ bir .tarihe malik ve verilen problemleri daha çabtik kav- Dll§lardır .. Serginin bir kopmnde de .öl- şehri halini almakta ve 'bir taraftan da mem neden göz Jm,duT 
.piyasalara uymak mümkün olmı- bulunan Altay ismi, yıne siyah - beyaz nyorlar. Zaten ana mabad ta. budur. retmenlenn okuması icap eden terbiye- İzm.lr halla ve esnafı refah bulmaktadır. Biz, İzmirli olarak ~ w Sfl!V• 

yorau. forma alımda eski mevkiiııi elde etme Mesell: Matematik dersinde sayılan vl ve tedris! mahiyette bir çok kitaplar Fuarın lzmırden •lmm .. İzmirin. hayat dilimiz Ultfü Kırdardlm İzmir fuanDJll 

Bu it bir türlü çözülmesi mümkün imk~ ka~. . çabukça ~tmek, toplama ft çıkaf'qta- tepir edi-~~~~·y Tale~ ~ de damarmın kopanlma.sı demektir. yıkılmasını değil, İstanbul ticaret ve sa-
olmıyan bir kör düğüme bağlı bulu- KulUp 1cıru: .heyetının bu kararı, bır lan hata.sız yaptırmak için şekillerden bunları goru~ ogrenmsı suretiyle o~u- Filvaki her belediye fuar kurabilir. ııayi erbabım daha gem, mikyasta fua· 
nuyor. temmuz. tarihinde toplana~ _(~tay) istifadt'! yolu araştmlmtş, ve bir çok malar~ te~ ~akımından nazarı dık- Meeele bunllın r111ıwak, 'bunlann u. nmıza iştirak ettirmek 9ll!'etiJle hlına-

Ozüm suyunun ihraç edilebilmesi k~sınde Altaylılara bıl~ıl:cek, renkli ve resimli materialler vUcuda ge- katlerı celbedilmi§ oluyor. na n mahiyetleri yalunda rmdmm .ı.. ~ lteklmlL 
için V-.İIİne yüzde yinni alkol b- tasvıbınden sonra beden terbi)'esı ge- ~-n-ı~tir En mülilm den saydılJmız Sergi her gün yflzleree yurttaş tara- bilmektir. Maamafih h ·· kit · d ğil" -

-.-- ' 1 "'c1iirl::.s::-- biJdiriJıecektir ~~ • f d ·ı kt la k ld y ala enuz va geçtnıJ e 
'1fbnlma.. icap eylemektedir. ne mu &&&5~. • alfabenin tedrisi alakalı kelimeler serisi ın an gezı me e ve ilyı 0 • ~gu - Türltiyenin iki bUyük şehrinde belki dir. Sayın İstanbul valisi bu fikrinden 

Alkol Türkiyede inhisarlann elin- 1 temmuz tarihındc yapılacak kongre- ile yapıldığı gibi ayrıca alfabe makin.ası kayı toplamaktadır. Bu sergırun fuar de aynı· tarihlerde kurulacak iki fuarı h tn bil ği ·b· b' fmıir-
d ye · "dare be ti d ~ftft;1.......,.ı,tir da ill t d ._.,hiri er vaz geçe ece 11 ı, ız 

Cleclir. Hariçten yirmi kurup~ e nı 1 ye .e.~. · ile de gösterilmekte ve dersin eğlenceli :r:amanm v ye pavyonun a ~ birden yaşatmak, bunlarda hareket ve Uler ele b8fta mebuslarmm Ye büyükle-
me.i mümkün olan alkolü inhisarlar Yalanda 'Oçok kulübu de aynı şekil- ve alAkalı bir şekilde geçmesi temin de dilJijnülmeldedir. Seqiyi vücuda &e'- nete yaratmak hnklnsmhr. En-eli, her rimiz olduğu halde derdimizi şimdiden 
idaresi doksan kuruşa satmaktadr. de hareket ederek Altınordu adını ala- olunmaktadır. Serginin en bariz husu- tiren altıncı mınta.ka öğretmenlerini sene Türkiyenin iki fuarına birden ec- devlet büyüklerine' hattA Milli Şefimize 

Biz dahili istihlak için doksan ku- caktır. siyeti, çoc:up bayatta 1izım olacak bil- tebrik ve bütün talebe velilerinin bu nebi deVletlerin iştirak edeceklerlırl. kadar anlatabiliriz.' 
ruşa alkol aahlmuına itiraz edecek -•- gileri verirken, dersi mUpbhal bir hale sergiyi gidip görmelerini tavsiye ede - ümit etmiyorum. Diğer taraftan, yerli İzmir enternasyonal fuan, son sene-
Cieğiliz. Çünkü Jnhisarlar idaresi ha- "'f U rİs tİ k yollar sokmak, ve onu bizzat faaliyete sevkeı.. rlz. ve ecnebi :firmaların da ayni düşünce ile 1mn modası olan taklitçilik salgınından 
riçten yirmi kurup tedarik edebile- iki fuara birden iştirak etmiyecekleri korunacak kadar genişlemif, güzelleş-
ceği alkolü, dahilden yani şeker fab- Maarif Vekilinin teblifi kuvvetle muhtemeldir. Ziyaretçilere mi§, df!Yleti!n.i%in ve bllyilklerimhlıı aıı-
riblanndan bık bet kuruşa almak- Dd yolun inşasına gelince, fuar münasebetiyle yapılan yol ka ve takdirini kuanmış bir müessese-
tadır. Bir çok Avrupa maddelerini birden başlanıyor k d ucudııklarmdan istifade ederek hariç- dir. 4 
4aha ucuza temin eylemek mümlriin İzmir turistik yollarmın ilk parti8iDi Okullarda üçte i i eva m ten"" dahilden memleketimizi aem-11 İmıir onu bü,yütüncaye kadar çok 
iken paramızı harice akıtmamak için yapma~ denıhte eden P:nmsaz reji 19- J çıbcak olanlar da bu iki ru.dmı hiriıHo. meşakkat çekti .• 
dafıilden bahaJıya tedariki tercih edi- neral ~eti faaliyete geçmiştir. Şirke- müddetini ılolduramıyan ar ni tercih edecekler.. İzmiria sinesiııde dolan bu mUMeese-
yoruz. tin ildsi Fransız, ikisi de Türk olmak Bu hesaba ~ İstanbWda açılacak yl bırakın İzmire!.. lf 

Dahili istihlakit için inhisarlar ida- ibeıre dört mühendis 1taqayab JOlu ile 1 _Orta obıl ...... tal-.....-.n. b) Den )"'lh içinde aldaiı notlar kat'i fuardan sonra bu iki fuardan biri mut-
reeinin hareketine bir feY diyemeyiz. Arapçı köy - Selçuk :rolunda etüdler • 12 . . ti.e twljgyıtna • • I •~ f bil w• k ti • . lak ehemmiyetini kaybedecektir. BAYDAK AltYAL 
D- • !La...-~t 1• !'I__ b' ~A~d.ır He ild _ 1 in sm• mn mca, ... ,.. =e o ara&. aını geçe ı ecegı anaa nı vennıt N ti İzmirin _, __ hin -w..::.. .. ., __ L .... ı.: .. Meclisi ---
pu vazıyet uunıw po ıtı&amızın U' .)'•J:l'™wa • r ~-un P 21 . . .... etmea olmDan _... tmli- b 1 ı_ e ce _, e ~· gun J.ZDUr ~~ --

lf-'-dı birde ba 1 caktır lllıCI Ye op u unma&.. --------------------------
p;aua ~· • • • • • X:~"~m~ yol 07.erin- matna=! He 20 iDı:i maddelinia birinci c) Haatabiı tMdikli doktor rapona ile BDl AV1JSTURYALJ __ ..__._ .,...., 

Dalıilde 18tihlak edilmıyerek han- . . &kraJarmm aPPlaki ,ekilde deiiftiıil- t ik edil · olmak. ...--•9811.-1~ 
ce çıbnlacak ve yirmi litresinin ya- de bm istimWdar Y'll91ınasma lUzum diii maarif nkilliiind tcb1ii o1 eva 1111' • PRENS OLDO Parls sellrl 
nında sekaen litrede fBl'ap götürecek g~U~. ~Alc yapdacak yerler tar: en ........... . d) H~talı~na ve hır y.ukar·ı· ~~~~- ta· Viyana, 14 (A.A) - Motosiklet yarı- Vazifesine bafladı 
olan alkollerin prap ihıacatçalanna tesbıt edilmektedir. • Bir den :rda içinde talebenia ~ kıp edebil~c~e okul dırekt~uaunce ıı içill ~lancbğı bi~ mwla ~ ut- P.ns, 15 (A.A) _ fu sefiri, dün 
doban kuru.._ ... verilme.ine aklımız -*._,., l w d ""dd t" . .. t b' . d kanaat getırilmit bUhmmak, 1Uti7le okul rıyarak ölen prens Vi..adinghlrazin ce- Pm-ı.e .... }miti waaifemne '--:lmncıbr 

!'........ V I bol ıgı, evam mu e ının uç e ınn en kl"f .. . "f .~ ··~ ,,. ..., ~ . 
ermez. O ey maçı fazla olursa o talebe sınıfta bırakJır. An- direktörlüğünün te ı ı uzenne maarı nazesi bugün VI7anada yapılmışbr. Fransız gazetelerinin Şahinşahın şahsı-

Nanl kutuluk keresteler, çuvallar, Dün gece Üçok ~übünde A. v~. B. cak yatakta tedavi veya ameliyat İcap.,_ vekilliğinin müaaade~e. devam mü~·e· . Prens, eski A~urya - :-ıacaristan ll8 karşı atayh bir lisan lru1Janma1arın-
.tÜIÜD clenlderinde kullanılan çullar tab:nları arasuıda bir ~ybol musa- . . buhuuuı b' Matahktan dola de- tini doldaran talebe gıbı muamele gorur. ımparatoru Françoıs Josephin torunu- elan mütevellit hidiseye kapanımf na-
~ nihayet YUiJ1er marukat kabul l>aJruı yaplldı. A. tabm galip geldi. =müddetini 

1

~oldUllDIJall tale~e; 2 - Bütün mesleki tahsil müessesele- mm ~uğudur. zariyle bakılrnalrf•hr. 
usulile gümrükten geçirilip tekrar -*- a) Hal ve hareket notu kmlmanu_o ol- rinde de b. karar hiik.imlerine sön h• B..,. ~ a., a • .&. ·T F 1 J. 1 a. ,.. 1 N E 
ihraç ediliyorsa §Brap ihracatında Sddd teltlşler mak, reket olunur. AA 19aU~ .a • 
kullanılacak alkolleri de gümrüksüz Sıhhat müclürü Dr. Cevdet Saracoğ- KONIBRAlfSI '4-000 rall•lll 
ithal eylemek 'Ye prap halinde ihraç ıu dnn amıı Flıansız hastanesine lide- y A ı. j 1ıl j z KARA KIZLARDA Stclcholm, ıs (A.A) - iaveç hükü- lıalJul edDec:elı 
etmek hem mümkün ve hem de çok rek muhtelif servisleri dolaşmı~ ve tef- Evkal mildtirlüğtlnde •iR HADİSE metinin daveti (iz.erine İneç, Danim••- Kudüs, 14 (A.A) - Beyaz kitap ah-
lizımdır. ~e bulunmuştur. .. .. Torbalmın Kara kızlar köyünde bir ita, Norveç ve Fenlandi7111UD 600 mil- kamı mucibince, Filistlne muhaceret 

Mallaımızm ihncma yardım ede- lllMlllı- Vali 1:., Ethem~~~= : :me~ vak'a o1clu. Bekir otlu Şevki Atay messili, . miinalr•lituı emnb'etini temin edecek olan Yahudilerin uamt mlkdarı 
cek ve dahilde istihlak edilmiyecek I n c •. ra 1t1 n da k ,· = E. işleı:- ~g ~ . 1 e ~ isminde biri biJA sebep B. Cavid.in hil- mabediyle müzakerelerde bulumnak " bin olarak tesbit edilmiştir. Bu mlk-
maddeleri ne gümrük ve ne de lnhi- a ait te ey mış er, ev v ' üzen Stokhnhnda toplanmqlardır. dar beı 8elle içilnde dolduruJacütır. ~-
aarlar idaresinin bir kazanç mevzuu _ _ müdüründen !Azım gelen izahatı almış- cumuna u~;br. Dört devletin miinakalAt naarlmı, ba IOle kadar 7850 yahudi Filistine kabal 
yçmaması gayet tabiidir. lardtr. Suçlu ,Çifte tufengiyle ateş etmişse de toplaııbda hazır bulunmıql.rdır edilecektir 

be -•- Şevki kendisini yere atarak mermiye ' · Uzun yıOardan ri üzerinde du- .._ .,.. 
rulan bu meaele bir türlü halledile- Ban TEBDa& hedef olmaktan kurtuhnuştur. Vak'anın 

· . Sürmeli ırob1rt.e bir MıdlM olmuştur. faili tutularak adliyeye veril.ın1ştir. 
memııtır. ırmak al- sonunda ikmal edilecektir. Müteahhit, Vehmet admda bir şahıs, Hamide --.•-

Şarap ilmbm~ artt ... Y pl&j ve gazinoyu vaktinde yetipirmek Türkanm kendisiyle arbdqbk etmek 801r& UIU 
nız mem&ek~te !etir~ dövız ba- lçill &eceli S(iodüzlil ~hpnaktadır. teklifiui nddetmea üzerine llarrrideyijE KOŞ 
kurundan mutalia edilemez, Plaj ve pzinonun aeoe)ttııı 1300 lira ölümle tehdit e-;. ve •ahhnmwtır. Pazar g(hıil killtDrparkta ~ kilomet-

(J)z- '- • • • b' k ..,. --. 1 -r- relik bir sokak kn_cna_qu yapılacaktır. Ka-
n~~ ... ~? ~ımılftlD YBf muluunmea bedelle üç •ne müddetle n -~ 

olarak lsbhlikın1 temin eder. Rek.ol- kirQa ...U... vilATet idare he em. ...... A....,11:.11 .r•~111 z-e..._.. ttgok kulübtl tanimdm '* 
t · L_c.:n ____ ! k .. ·· fiyat d .,_ı__-.n_ Y aa ..., • .,. •• .....,..... kupa, ferci Jrn.-anlara madalyalar ve-enua 11aıuE111Cm1 uru uzum - e ~ eıtnaiftir. Pl&j · A .... __ • L=-n...a;_ 
lan üzetinde mae.ir ol ha1kJ.n w·ı _. i • • • ve gazmo, ,mmmpn ır.r-ııuc IW7- Gebet rilecekür. Müsabaka pazar sabahı saat 

Netekim geçen sene k:~peratifler la kiraya ':!.um~= edecek prtlar-~ B~-~ ~ dokuzda yapılacaktır. 
b• l'W• b '- h . şm ~ mev YauAA evı Çl- __...,__ 
ır ıgı u mevzua ÇO& e emmıyet kan b. ti · d mn~ 

. .. .. böl ı inde apb ............... " ........ -............. ır yanglll ne cesın e ya ,,.... Bir bmkanm amami 
vem ... -= ..... geyer ota:k ~- : Gelenler I Gidenler : Zabıtam ~pılaıı t.bkfbtta, Emin he•et .__._.._ 
ne er .,___.~. .at mu- :....-... ---. ...... _.: Aktaş1a mde;ıi raıçber s.lih arasında rl ·-· .......... 

h~ mikta~da mübayaat yapmıf, Ankara sıtma milcadele reisi Asım mevcut husumet yüzünden. Salibin bu Ödemif müstahlıillerl ltil•r Jroopsati-
bagcılara bıraz nefes aldırmışbr. Asrak İstanbuldan geldi. Konya mebu- , __ _ı t -...a..ıe .lr....n fi benk-mn 28 L--"-- tarihinde ya-

y .. ·· 1 _ı_ • ib--' _..J!L +-~-L eve Aa11Uen a eş venn~7 ç.-..~ ve U11unıD 
aı uzum em 18t ıaa cuuen ,._ m Ali Riza TUrel uuuıuula lit11. · aıı:hk ,....., mı.caJr umumi ı.- ... ..ı-tmmda llc-lar b. mil litremı. ele hari y .. ,.,..,-s-· r- __ ,_ ...,..... 

rap ın ır yon ı ce • Suçlu rençber Salih yablmımış ve tısat •ekaletini Ödemif bymabmmm 
aatmağa muvaffak olmtıftur. mızı çok genişletecek olan hır mev- tahkik ta başlanmıştır temsil etmesi uygun görilhnOftUr. 
Piyaumızdan mühim talepler var- zu üzerinde ehemmiyetle durmaja 

8 
' 

dar. Lakin alkolün dobm kurup mecburuz. r· ... -----------------ızm--.ıııııl 
olatu beynelmilel fiyatlara uyma- Bu kadar mühim bir mevzuda Elh Sinemasında 
1D1Z jmlranlanm 1eJbediyor. devletçe kabul edilecek bir fedakar- a m ra 

Çünkü rakip memleketler yirmi bk da yoktur. Y apalacak if, dahilde Buıiln matinelerden itibaren 
kurup alkol kullanırken bizim dok- istihlak edilmiyec:ek olan alkolün n&NSIZCA SÖZL"C tKt BtlYOK FiLiM BİRDEN 
ean kUl'Ufa alkol almağa mecbur ka- muvakkat ithaline müsaade eylemek 1 V E R T H E R 
hpmız rekabet imk•mm ortadan kal- veya yine ihraç edilecek olan alkolü 
dınyor. inhisarlar idaresi vuıtasile f81'8P ih-

Ozümleriı.1izin Yat olarak ihracı raç edeceklere Avrupa maliyeti olan 
tecrübeleri müabet netice vermemi~ yirmi kuruı üzerinden vermektir. 
tir. Bağlanmızın mukadderatım yal- ihracat itlerine verilen ehemmiyet 
ruz kuru üzüm ihracahna bağlamak- yanında ıimdiye kadar bir kör dü
da tehlike vardır. ğüm halinde duran bu meselenin 

Dünya eclebiyatmua • şöhretli GstadanıMlan Dibi Götheaia Waat 
yaşadıiı aşk macensı 
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Florinalı Nazım 
....................................... 

ŞBir Flarinab Nazımın cenazesinde hiç kimee bulunlDNDlf. Döıt, 
bet h .. tabane criniA sırtında T opk.apaNnclaki lDeZUllla neklediliTill'-
Dllf. 

Şiir kraJmia bu tarzdaki &lıiret yolculuju inNnlann: vefa. arkadllt
Lk, saygı gibi hislerden ne kadar uzakla§mlf olduklanm gösteriyor. 

Floriaabnm ıu uafa, bu kusuru, öteki batua olabilir. Bütün bun
larla beraber ölümü hakkında bir çok muharrirlerin iyi kötü fıkralar 
yazdaklanm: gazetelerin uzun uza.daya bayatından babeettilderini dü
tfinecek olanak ba kubbede bir aea ve bir iz bırakmış olduğuna hü.k-

..... !ltmıniz0 icap eder. 
Her ,e,clen vaz seçtik. Merhumun memleketimi.le iali&n yıl dö

imlerinde tertip edilen ihtifallercle eebbden hizmetlerini dilfünerek 
bq.hğuu ödememiz icap etmez miydi~ Bu zavalluun bütün hayatın
da deniz km Eftalya bdar da memlekete hizmeti aeçmedi mi~ 

Hayatmı temiz bir bdirfinaahğm icaplannı ifa etmekle geçimıif 
olan Florinah ne yazık ki arkadaşlarının, tanıdıklarının mütemadi bir 
ihmal ve Wmydileri içinde gözlerini yumdu. 

rakretin her yıl dönümündeki ihtifali belli bath vazife edinen Nazı
- hiç olmazsa • Fikreti 9evenler alaka göetenelerdi. 

Her 9ene cAfiyan> ı ziyaret edenleri adeta bir ev sahibi aamimiye
tile brplamıf olan florinahmn uğradığı bu acı ihmalden dolayı mu

p:aep olacak bir ruh varsa o da Fikretindir. 
Hayır ... Hayır ... Florinabnın ruhu, ahiret yolculuğunu dört kahra· 

Türk askerinin aırbnda yapmakla çok müsterihtir. Bu müzdeyİ 
Filaete götürdüğü zaman o da müıterih olacakbr. Yüzlerce mürai 

••rt temiz 



Yeni hadiseler arefesinde 
Almanya Slovakyada askeri harekete 
girişerek son pürüzü de temizliyecek 

25000 Alman askeri hudutta bekliyor, lokomotifler 
iki gün islim üzerinde tutulacaktır 

Londra, 15 (Ö.R) _ Alınan Gestapo harekete girişerek askeri garnizonlar Bratislava otellcr~de ycrlc~i.şler~ir: 
reisi Himlerin Pragda bulunması Çek-lyerleşt.i.recektir. Bu maksatla Moravya- .~~evy.~rk Ta~ıs· gazetesının .hildir
lerin heyecanını arttırmıştır. Almanla- nın simnli şarkisine asker tahşit edil- , dıgıne gore 250 bın Alman nskerı Slo
nn yeni bir darbe hazırladıkları tahmin m· ~ Almanların hazırladıkları hare- vakyanın şimalinde Leh hududundn Uıh
ediliyor Taymisin Prag muhabiri tara- iştir. . şit edilmiştir. Bunlar beş piyade fırknsı 

• ket c:u jcaretlerden bellı olmaktadır : 1. • nl f k d b" d -
fuıdan bildirildiğine göre Almanya Çek- ~ ~ . . ılc hır ta t ır ·asın an ve ır e agır 

da b··ın· .,,_ ku t1 . . 1 al k Slovakya hududunda lokomotiflerın topçu fırkasından mürekkeptir. ya u n powt we erını e e ma 
istiyor. Protektora Führeri Asayişten iki gün istim üzerinde tutulması emre- Bratir.lavada 48 saat içinde 50 den faz-
yalnıi başına mesul olacaktır. Protek- dilmiştir. Hududn giden yollara bugün in tevkifot yapılmıştır. Tevkif edilenler 
tora rejiminde yapılacak bu değişiklikle sivillerin çıkmaması emrolunmuştur. Pan - Slovak içtimnında hazır bulun. 
birlikte .Almanya Slovakyada bir askeri Son günlerde Alınan polis zabitleri muşlardı. 

Danzig ve Alman ~üfuzu 
Almanya Danzig meselesini kuvvet 
darbesile halletmeyi düşünmiyormuş 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nazı düşünceler: : 

• • . 
Muhaber 
ücretlerinde 

• Bif' nlsbet olmalı 
ıazım geıır .. 
tJdemiıe azatdan otomatik 

telelon hattı halkın iatifade
.ine açılmıı bulunuyor. 
tJJemiıliler lzmirde, lz.mir

liler lJdemiıte iatedikleri ile 
görüıebilmektedirler. • 
Bu hadiaeyi memnuniyetle 
kaTıılamamağa imkan yok -
tar. lJJemiı gibi mühim bir 

• merke~miz.in otomatik tele -
fon teıi•atı bulunan her yerle 
temaıı temin edilmiı demek
tir. 

Ancak fU kadar VaT ki ba 
kazamıza tatbik edilen ltaif e
nin devlet elindeki Jiğer te- • 
le/onların muhabere tarif ele
riyle ni•bet kabul etmiyen 
bir ayrılığı vardır. 

tlç dakikalık bir muhabere 
için yetmi, beı kuru' alın -
maktadır. Buna ilaveten oto
matik telef on hattı henüz. 
tJdemiı belediye •antralına 
bağlı bulunmadığı için on beı 
kuruı ta aranılan adamın ça
ğırılmaıı İçin istenmekte ve 
bir muhabere dokıan kuruJa 
çıkmaktadır. 

latanbul ve Ankara ile mu -
habere ücreti yüz kuru,tur. 
Ankara ile Kay.eri gibi hayli 
uzak bir meaafe için de bu üc
retin yaruına yakın bir ıey 
alınmaktadır. 

1 

Leh 
Vilayet dahilindeki bir ka-

ga zete J e rİ de, Lehistanın Danzigin serbest vasfını zanın muhabere ücretinin 
dokaan kuruı olmaaına akıl 

değiştirmeği düşünmediğini haber veriyorlar er,t;~i~:;;;·,arifelerin teabi-
Varşova 15 (ö.R) _ Leh gazeteleri nin Leh halkı tarafından istila edildiği, tinde meaale melhumunun 

yarı resml cDoyçe Politişe und diploma- kültür teşkilatının dağıtıldığı her gün bir rolü olmak liızımgelir. 
ti§e Korspondas> gazetesinin neşriyatı- öğrenilmektcdir.lngiliz. gazeteleri, Avus. Devletçe tatbik edilen muh-
pı tekzip ediyorlar. Bu gazete Lehistanın turyada Şuşnig rejiminin son znmanla- telil tarifeler araıında da bir • 
I>anz.igl kendisine tAbi bir devlet haline rında nasıl vaziyeti lngiliz umumi efkll- niıbet aramak icap eder. 
1<>kınak Wediğini yazıyor. Lehistanın rından giz.lemişlcrse şimdi de Lebistnn- Eğer telgral muhabereleri 
serbest ıehrin istiklillni bozmak istedi- daki hakiki vaziyeti gizliyorlar. gibi yurd içinde tek tarife 
li iddiası yalandır. Lehistan Danı.igin cFrankfurtcr Zaytung> gazetesine gö- mevzuubahı olıa bir ıey ıöy-
ınuhtariyet haklarını azaltmağı aslA dil- re Almanya Danz.ig meselesini kuvvetle lemeğe hakkımız. olmaz. 
ıUnmemiştir. Bu kadar zorluklar Alman halletmeği asla düşünmemişti. Eğer in- Fakat madam ki fChirler ara-
h.UkU.metine yakından bağlı unsurlar tn- giltere Lehlerin uzlaşmazlıklarını terviç ıı telefonlarında tarife bakt-
rafmdan çıkarılmaktadır. etmezse mesele halledilebilir. Eğer her • mından bir ayrılalı varda. : 

Bertin 15 (Ö.R) - Almanyanın Slo- şeye rağmen Lord Halifakı;ın söylediği S iJJemiı ,ibi lıulaiungın Ji- ! 
,yakyanın askeri işgalini ve taksimlnl gibi lngiltere Almanya ile an1aşmağa S binde olan bir yer için Je hu- : 
'1il§UndUğ\1 hakkındaki haberleri tekzip miltemayılse, Danı.ig meselesi bu tema- S ftl•İ H malıül bir tarife iale- ! 
etmekle beraber gazeteler, Fransa ve In- yilliln mihenk taşı olabilir. Filhrer Le- : melı lıalılıımızda. : • 
giltere tarafından halline mümanaat histana sulh teklif etmiş ve denizd Yeni açılan bir hatta raibe- : 
edildiğini iddia ettikleri Danz.ig mese - mahreci için de garanti vermişti. Bina- ti lemin için acazlulı ve lıo - ! 
lesi üzerinde ısrar ediyorlar. Polonyanın enaleyh bir anl~mnnın husulüne mani /aylık lazımdır. • 
Almanya ile müzakereye hazır olduğu olacak hiç bir şey yoktur. Tarif enin ta•lıihini ve hal -
doğru değildir. Danzig meselesi «Kozüs Bcrlin 15 (ö.R) - cBursen Zaytung> lın iJJemiı .antralına bağ -
belli> -harp sebebi- yapmak imkfuun.ı gazetesi Londrn.ya §U ihtarda bulun - lanmaıı bu hattın İnfQll yo-
kendisine veren garp devletleriniiı mü- maktadır: Almanyanın Leh arazisine lunda katlanılan ledakarlıiı 
uheretine gUvenerek Lehistan her mil- gôz dıktiği hakkındaki lngiliz iddialan karfılıyacalı bir harekettir. 
11akaşayı reddetmektedir. Varşova, Lon- gösteriyor ki IngiltCTe Lehistanm eski ......................................... . 
pra ve Parlste ne denildiğini bile düşün- Alman başkumandanı general Kictel Çckoslovakyanın vazifesini üzerine nl -
meğe ihtiyaç hisselmiycrek verilen ga- manların imhasına girişmiştir. Bir çok masını, yani Almanyanm amansız düş· 
rantiyl istismar etmektedir. Leh bükü- Alman memur ve işçilerin vazifeleri.nd n manı olmasını istemektedir. Bundan do
ıneU Danzig hükümetine karşı inanıl_ çıkarıldıaı, Alman arazi sahiplerinin çift- layı çıkacak vahim hadiselerin mesuli
mıyacak derecede serkeş bir vaziyet ta- liklerinden tardedildiği, Alman mağaza- yeti tamamiyle Varşovayı bu yola gir
kındıktan başka Lehistandaki bütün Al- !arının, gazetelerinin ve hatta kiliseleri- meğe teşvik edenlere ait olacaktır.> 

Çekoslovak yadaki 
Almanlar yine 

kudurdu 
Londra 15 (A.A) - Times gazetesi 

Prag muhabirinden aldığı aşağıdaki ha
beri n~'>rediyor: 

Çekoslovakyada Almanların yeni bir 
faaliyeti hakkında milteaddit emmare -
ler vardır. Pragda bulunan bütün Joko
motifler işletilmiş ve iki gün müddet is
tim üzerinde durmak emrini almıştır. 
Bcreo Olmutz ve Iglau arasındaki yol
lar sivil nakliyata yarın ve Cumartesi 
gün için kapanmıştır. Prag otellerine 
bir çok subay ve yüksek polis memuru 
gelmiştir. Pragda oturan Alman subay
larına eğer Bohemyaya aileleriyle bir -
likte gelmişler ise ailelerini Almanyaya 
geri göndermeleri emri verilmiştir. 

Eski :.ırhlıların yüz
dürülmesi için 

bir teşebbüs 
Atina 15 (A.A) - Maliye neureti ile 

bir Fransız şirketi arasında 1827 de Na
varin deniz muharebesinde batırılan 
Türk Mısır donanmasının yüzdürülmesi 
hususunda müzakereler cereyan etmek
tedir. Batan bu gemilerin yüzdürülmesi 

ile gemilerde bulunan kıymetli maden
leri harp hazinesi ve gemilerin kıymetli 
ağaçları kurtarılmak istenilmektedir.El

de edilecek kazanç Elen devl ti He yüz
dürme işlerini üzerine alacak Fransız 
şirketi arasında müsavi surette taksim 
edilecektir. Bu donanma altmışı hemen 
tahrip olunmuş seksen dokuz gemiden 
mürekkep bulunuyordu. ,,. ........................................ ... 

BUGÜNDEN iTİBAREN iKt ŞAHESER 

Kültİi:rpark • 
sınemasında 

TURKCE IZAHATLI 

Rus- JapÔn muharebesi 

Milli Şefimiz 
Ulusal Ekonomi haf
tası münasebetile 

telgrafları 
Ankara, 15 (A.A) - ınusal ekonomi 

ve arttırma kurumu beşinci kongresi 
münnsebetiyle kongre namına başkan 
general Kazım Özalp tarafından büyük
lerimize gönderilen tazim telgrafları ve 
karşılıkları şunlardır : 
İSMET iNÖNÜ 

REISiCÜMHUR 
1929 yılı 12 kanunuevvelinde Kamu

tayda verdiı,,<iniz tarihi nutkun çocuğu 
olan kurumumuzun Ankara sergi evin
de toplanan beşinci kongresi Milli Şefe 
sonsuz saygı ve minnetlerini sunar. 

Kongre başkanı 
K.AZIM ÖZALP 

Ulusal Ekonomi ve arttırma kurumu 
Kon e reisi General Kdzım Özalp 
Kon~eyc candan muvaffakıyetler di-

lerim. Yüksek bn karılığını da cemiye
tin on seneden beri ifa ettiği yUksek 
hizmetl ri tnkdir ile yadeylcrim. 

1Sl\1ET iNÖNÜ 
B. Abdulhalik Rendn 

Kamutay başkanı 

Mısır 
Hariciye 

Yahya 
nazırı 

Paşa 
Cumartesi günü lstan-

bulda olacak 
- BAŞTARAFJ I lNCl SAHiFEDE -
zartesi gUnil Ankarada bulunacaktır. 

AbdUllettah Yayha paşa memleketimiz
de bir hafta kalacaktır. 

Dost ve kardeş memleketin mUmessili 
hUkUmet erkunlyle muhım temaslarda 
bulunacaktır. AbdUllettah paşa milll 
Şefimiz lnöniinc Mısır halkının derin 
sevgi ve saygılarını bildirecektir. Bu zi
yaretin Mısırın da Türkiye - Iran - Af
gani tanı birbirlerine bağlıyan Saadlibnt 
paktına girmesile alakadar olduğu söy
lenmektedir. 

Mıaır kralı majeate Farukun, 
Kraliçe ve Ana kraliçe ile birlik -
te yaz içinde memleketimizi ziya
ret etmeai muhtemel görülmekle 
beraber buna dair reımi malumat 
yoktur. 

Istanbul 15 (Hususi) - Mısır hnrici
""e nazırının memleketimizi ziyareti, es
ki hariciye v kili Tevfık Rüştil Arasın 
geç n ne Mı ıra yaptı ı ziyareti inde 
mahiyetindediı-. Bu zıyar t esnasında iki 
memleketi al·k dar ed n mühim ıne e
le) r görüştilec tir. Bu me el ler çok 
geniş ınahiyett oldugund n ziynrdtcn 
çok m ut neticeler beklenmekt dir. 

.. 

. S .,QN HABER 
L , . · ... ~.ı · f' · · ,.,,.;'' 

Hırvat lideri 
Dr. Maçek Sırp - Hırvat 
anlaşn asını izah ediyor 

Belgrad 15 (A.A) - Yugoslabenski Posta gazetesi, bir r:n: .• ahiri
nin Matchek ile yapmış olduğu mülakatı neşretmektedir. 

B. Matchek, muhabire şöyle demiştir: 
- Sırplarla uzlaşmağa mani olmağa çalışan esrarengiz kuvvetler 

da~a bü~~~ de olsa id!, bu uzlaıma gene yapılacak idi. Zira Sırp mil
let!, ~u ıt_ılafı arz~ edıyor. Bunun da sebebi, Sırp milletinin tatmin 
edılmış hır Hırvatıstanın kuvvetli bir Yugoslavya demek olduğunu 
bilmesidir. 

Bundan dolayı yakında bir itilaf akteclileceği tahmin olunmaktadır. 
Belgrad 15 (A.A) - Bugünlerde ltalyan zabıtası erkanının BeJ

gradı ziy~ret et~eleri beklenilmektedir. Bu ziyaret, Yugoslav zabıta
sından hır heyetın geçen seneki ziyaretini iade için yapılacaktır. 

Bclgrad 15 (A.A) - Kral Naibi Prens Paul, dün beyaz sarayda 
Brezilya, Belçika ve Norveçin yeni sefirlerini kabul etmiştir. Sefirler, 
Prense itimatnamelerini takdim etmişlerdir. 

Belgrad 15 (A.A) - Belgrad ile Varşova arasındaki yeni havai 
hattı küşat resmi dün yapılmıştır. 

Varşova l 5 (A.A) - Yugoslavya elçisi B. Vukeeviç, Atinadaki 
vazifesi başına gitmek üzere Varşovayı terketmeden evvel Pat ajan
sının bir muhabirine beyanatta bulunarak, Polonyadaki memuriyeti 
esnasında Polonya milletinin Yugoslavya milletine karş beslemekte 
olduğu hislerin ne kadar derin ve dostane olduğunu müşahede etmek 
fırsatını elde etmiş bulunduğunu söylemiş ve esasen bu hislerin müte
kabil olduğunu ilave etmiştir. 

Elçi sözlerine §U suretle devam etmiştir: 
Fikri ve ırki bir alaka ile yckdiğerine merbut olan milletlerimiz is

tikrar ve sulhun birer amilidirlcr. Bu sebepten dolayı her iki memkkc· 
tin sıkı bir teması idame etmeleri menfaatleri iktızasındandır. 

ispanyada telaş var 

ispanya da mihvere ilti
hak etmek üzere imiş 
Lizbon 15 (ö.R) -- Portekiz gazeteleri ispanyanın Almanya ve 

ltalya ile askeri bir anla~ma aktcderek Alman - ltalyan ittifakına işti· 
rak edeceği haberlerinden teessüfle bahsediyorlar. Bu gazetelere göre 
böyle bir hadisenin Portekiz için vahim neticeleri olur. Zira akd ve im
za edilen Portekiz - lspanya dostluk paktından evvel ve bunun fev
kinôe lngiliz - Portekiz ittifakı vardır. ispanyanın Alman - ltalyan 
ittifakına iftirak edeceği hakkındaki f&yiaların esassız olması müm
kündür. 

Portekiz gazeteleri diyorlar ki: clyi düıününek görürüz ki bu gibi 
tcahhüdlere giriımek 1914 de ve onu takip eden senelerde ispanyanın 
bitaraflığını muhafaza edebilmiı olan lspanyo) siyasetinin ananelerine 
mutabık değildir.> 

Jngiliz Erkanıharbiyesile 

Türk ve Leh heyetleri 
arasında görüşmeler 

Londra 15 (Ö.R) - Lehistan ve Türkiye milli müdafaa teşkilatını 
temsil eden heyetler şimdi lngiliz hükümetinin misafiri bulunmakta
dır. lngiliz erkanı harbiyesile bu heyetler arasında teknik müzakereler 
cereyan etmektedir. 

Bir lngiliz teknik heyeti, Türkiye ve lngiltereyi alakadar eden mü
dafaa sistemi hakkında temasta bulunmak üzere lstanbula gitmiı ve 
oradan Ankaraya hareket etmiıtir. 

Yunan tezgahlarında 

Son sistem altı harp 
yapılacaktır • • 

~emısı 
Atina 15 (A.A) - Dün Salamin civarında Skaramangada, Kralın 

Bükrcşten yeni dönen Veliahtın başvekil Metaksasın, bir çok nazırla
rın ve yüksek generallerin huzuru ile, harp gemileri için yapılmakta 
olan tezgahların mekanik ilk tesisatının küpt merasimi yapılmıtbr. 
Bahriye genel kurmay başkanı amiral Sakallariyu, bir nutuk söyliye
rck, otuz senedenberi düşünülen fakat ıimdiye kadar yapılmıyan bir 
işi başardığından dolayı Metaksaa hükümetine teşekkür etmistir. 

Bundan sonra bahriye müste§Bn Papavasiliy·• bir nutuk söylemis 
ve yeni tezgahlar hakkında izahat vermiştir. Bundan böyle Elen harp 
ve ticaret bahriyesi, kendi gemilerinin yaptırılması veyahut tamir edil
mesi için yabancı memleketlere ihtiyaç göstermiyecektir. Yeni tez· 
gahlarda, en küçükten Yunanistanın istiyeceği en büyüğüne kadaı 
altı harp gemisi birden inşn olunabilecektir. Tezgahlar, daha bu sene 
içinde işlemeğe başlıyacak ve ilk olarak iki torpido muhribi yapıla
caktır. 
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BÜYÜK HARP, AŞK VE CASUSLUK Fil.Mİ 
CK 

Ulusal ekonomi ve Arttırmn kurumu
nun Ankara r i e\'inde toplanan be -------------------··· CiCi 

Sevişmek Arzusu 
MARLENE DİTRİCH • GARRY COOPER 

NEŞE, AŞK VE ŞtlR DOLU BÜYÜK KOMEDi 

·· · US JAPON MUHAREBESi : 3 - 6.15 - 9.30 .. 

şinci kongre i azaları Kamutay başka- lar temenni iyle saygılarımı sunarım. 
nını sa) gı ile selamlar. B. Millet Meclisi reisi 

Kongre başkanı RENDA 
KAzll\I ÖZALP C. H.~,,€enel sekretcrligine 

Sayın General KWnı Özalp Cün\huriyet Halk parti ine içten bağ-
Ulusal Ekonomi ve arttırma kurumu lı olan ulusal ekonomi ve arttırma ku
kongre başkanı rumunun be inci kongre i sonsuz saygı
Beşinci kongreniz münasebetiyle sa- larını sunmakla şeref duyar .. 

bu urduğu Kongre başkanı 

BERBER 
LOREL JIARDl 1sviçm .. DE 

izMiıtDE İLl\. DEFA 

TEL ÖRGÜ 
TÜRKÇE EN YENi FOKS JURNAi.. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Camartesi, pazar : 16-11-2.30-7.30 da .. Sair ıünlcr : 11-2.30-7.30 da.. 
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Son görüşmeler Edir~ede lii------_T_._ --- - ------., 
ıi'=itat ~r.i.b!!'!!!~9!.'J 

IQ ~~KT!)RUN • • • 

Yaz sebzeleri 
-Y:r-

Baltık -devletleri mes
elesinin içyüzü nedir? 

Çok feci bir 
cinayet oldu 

Edirne (Hususi) - Dün şehrimizde 
çok feci ve tüyler ürperten bir cinayet 
olmuştur. 

PlşefıtiP Küçüfı lsmaıı efendinin hatıPatı.. 
ANLA TAN: Eczacı K. K. Akta, YAZANı l)r. G. A. 

Kıyık mahallesinde oturan köy hoca
larından Ali adındaki §8hıs karısı Fat
maile geçim•izlik yüzünden arasıra kav

tam•miyeti mülkiyeleri Rusyayı, Belçi- ga edip dururlarmış. Dün de yine hoca 
kanın Ingiltereyi alakadar ettiği deTece- kansını dövmeğe başlamış ve kadın fer
de alakalandıran Baltık devletlerine va- yat ve figan ederken bunu duyan oğlu 
ki olabilecek tecavüzil menetmek zaru- kan koca kavgasına yetişerek babasının 
reti karşısında Jngilterenin Rusyaya elinde bıçakla annesini tehdit ve tekme 
yardım taahhüdünde bulunmaması mu- darbesi ile dövmekte olduğunu görünce 
cibl hayrettir. babasına yalvarmağa başlamıştır. Fakat 

-27-

Taymb gazetesinin diplomasi muha
biri yazıyor: 

Uç taraflı anlaşma hakkında Rusyanın 
vermiş olduğu son nota diln bütiln gün 
hariciye nezareti mütahassıslarını ve ka
bine azalarını meşgul etmlştlr. Bilahare 
Lord Hallfaks bunların verdiği raporu 
alarak başvekili görmeğe gitmiştir. Ak
ıam üzeri kabinenin harici siyaset encü
meni ıçtıma ederek ne yapılacağı ve ne 
suretle cevap verileceği hakkında müza
kerede bulunm~. 

Ekseri meselelerde Rusya ile Jngilte
re arasında mutabakat hlsıl olm~. 
Franaa da dahil olmak üzen her üçü de 
tecavüze kat'fl karfılıklı bir tedafüi pak
ta taraftardır. Tecavüze uğrayacak her 

hangi. bir Avrupa devletine mukavemet 
edebilmesi için yardım edilmesi hakkın
da da uzlaşmışlar ve erkaru harbiyelerin 
müzakereleri hakkında da hemfikirdir
ler. 

BRITANYANIN NOKTA! NAZARI kudurmuş olan hoca oğlunun bu sözle

rine ve yalvarmalarma aslA kulak asma-
Ruslar her ne kadar nokta! nazarları- dığı için aralarında ağız münakaşası 

nı hiç değiştirmemlşlerse de, Ingilizler başlamış ve nihayet gürültü fazlalaşarak 
herkesce kabul edilebilecek bir formü- hoca elinde tuttuğu bıçağını oğlunun 
lün bulunacağını ümit eylemektedirler. karnına saplamış ve zavallı 17 yaşında
Baltık devletler! meselesindO' Ingiltere ki KAzı.mı bağırsaklarından yaralamı;ı
blr çok noktaları nazarı itibara almak 

tır. 
mecburiyetindedir. 

Evveli\: Baltık devletlerinin kendileri, 
Belçikanınki gibi müteaddit taraflı bir 
tarzda olmadığı takdirdO', teminat altına 
alınmamalarını beyan etmi şlerdir. 

Saniyen: Büyük Brltanya, Polonya , 
Romanya ve Türkiyeye vaki teminatiyle 
Sovyet garp hudutlarının mühim bir sa
hasını nazarı itibara almış bulunuyor. 
Bundan başka da, teklif ettiği üç devlet 
anlaşmasında Rusyanın garp hudutları
nın tamamını t eminat altına almayı ser
detmiştir. 

Türkkuşu filosu 
Edirneye temmuzda 
gidecektir •• 
Edirne (Hususi) - Şehrimize gelıne

si beklenen 11 tayyareden milrekkep 
Tllrkkuşu filosunun son dakikalarda alı
nan bir habere göre seyahatlerinin bazı 
sebepler dolayısiyle geri kaldığı öğrenil
miştir. Tiirkkuşu filosunun bu seyaha
tini önilmüzdeki temmuz ayında Edirne
ye yapacağını ve buradaki tayyare mey
danı için bir miltahassısın şehrimize ge
leceğini öğrendim. 

Alaşehirde 

E - Ağzını topla .. Aklını başına koy. 
Ben ııen!n bildiğin adamlardan değilim. 
Hip deyi sopayı kafanın üstüne vurur
sam lap deyi arkan üstU düşersin. .• 

H - Canım şimdi onları bırak. Bizim 
kaşık diişmanı için fena diyorlar. Sen 
ne dersin? 

E - Kaşık düşmanının hangisi eyi ki .. 
Parizden kapan getirdim ise... Köpo 
oğulları kurnaz, girmiyorlar içine ... 
En sonunda bir kedi aldım, bir tane bı
rakmadı. 

H - Canım öyle değil .. Benim famil
yam için fena diyorlar .. Sen bir şey bil
miyor musun? 

E - Ben öyle işlere karışmam, ma -
hallenin daha büyükleri var, onlara so
rar anlarsın... (Ermeni gider.) 

(Kavuklu bir milddet ortada dola -
şır.. dilşünür... Sonra gider, pişekarın 
kapısını çalar .. ) · 

H - l smail efendi .. Ismail efendi .. 
P _ (Gelerek) hayrola ... 
H - l smail efendi ... Sen evlisin değil 
'? mı . 

P - Evet, ne olacak? 
H - El!nln köril olacak .. man hiç 

insan ilalemin sörii ile karısına kötil 
der mi.. Senin familyan için böyle söy
leseler hemen inanır mısın.. Bunca se
nedir bir yastığa baş koyduğun karını 

sen m i daha eyi b ilirsin ila.Iem mi? 

P - Orası doğru Hamdiciğim ama .. 
H-Amması mamması yok ... Bu böy-

Dün lhtilAf çılı:xnış olan mesele teca
vüze karşı sarahaten temin edilecek olan 
devletlerin adedi idi. Bilyülı: Britanya el
yevın Belçika, Lehistan, Romanya, Yu
natl.stan ve Tllrkiyeye açıkça temina t 
vermiş bulunuyor. (Portekiz de vardır, 

fakat bu, hali hazırdaki müzakereler e 
dahil bulunmamaktadır.) Fransa ise dört 
devlete teminat vermiş ve bu ay sonun
da imza edileceği ümit edilmekte olan 
Türk Fransız muahedesi itmam edilir 
edilmez bir beşinci devlete de teminat 
vermiş olacaktır. 

Salisen: Teklif edilmiş olan planın 

Ruslarca kabul edilmiş bir maddesinde 
Baltık devlet!J!ri zımnen dahildir, zira 
üç büyük devlet, bitaraflığını müdafaa 
edemiyecek derece sıkışık bir vaziyete 
düşilp de k endilerine milracaat edecek 
olan her hangi bir Avrupa d evletinin va
ziyetini aralarında istişare edeceklerdir. 
Başka bir tabirle bu maddeye dahil bu
lunan bir çok diğer devletler gibi Baltık 
devletleri de yardım için müracaatte 
bulunurlarsa yardım için harekette bu
lunulmak üzere derhal vaziyet istişare 
edilecektir. 

Emniyet işleri le ... B en de sana uydum, demindenheri 

Alaşehir, 13 (Husus!) _ Şehrimiz mahalleli>'1:. ~n:'.:~ gibi sorguya çekerek 

Bovyet hükümeti cevabında Jngiliz ve 
Fransız teminat sistemine ancak Rusya
JllJl şlınall garbi komşulannın da tahtı 
lemine alınması ıartiyle dahil olacağını 
beyan etınlştir. Bu devletler Finlandiya, 
;Estonya ve Letonyadır. 

· t k · · b Cemil kazamıza karımın kotillullünU anlamap kalkış -
emnıyc omıserı ay 

ld·-· ·· d be · · t kil'tı ku tım .. Ufür uçtum tut kaçtım adamların ge ıgı gun en rı yenı eş a y.. ·1 1 · 
ti dirm • affak im t durup dururken başkalarının aı e erı 

ve en ege muv o uş ur. ti ka b' 
Mumail h !is 1 hafta üzerine çamur atmalarının mu a ır 

ey po memur arına - · tültik 
da b . bek il · d iki .. sebebi vardır. Ama bu sebep kö 

ır, gece ç erıne e gun mes- . . b lam dık 
leld d kt bun] ml k sürdüklerı kadınlardan yüz u a -

ers verme e ve arı me e &-o 

Cevabi notada bildirildiğine göre bu 
,üç büyük devlet hem kendilerinden bi
rinin bir tecavüze marıu: kaldığı zaman 
o devlete ve hem de ismi zikrolunan se
kiz devletten her hangi birine karşı olan 
'Vecibeleri noktai nazarından yardım et
meye muvafakat edecektir. Notaya göre, 

Sovyet notasında bir çok tfil1 ihtilaf 
noktaları da vardır, lakin başlıcası bu 
Baltık meselesidir. Hatta bu bile gerek 
diplomasi kanallariyle gerekse bizzat 
müzakere yoliyle gayri kabili iktiham 
değildir. 

ları içindir. 
te daha milfit bir hale getirmeğe çalı§- p _ Yahu .. Hamdi .. Sen bayağı oku
maktadır. Meslekdaşlannda tetebbu zev-

muş gibi iM söyliyorsun. 
kini uyandırması takdirle karşılanmağa 
değer. H - içime doğdu da ondan .. 

Şehirde tam bir emniyet ve huzur P - Sen saf adamsın .. Madam ki içi· 
ne doğdu, öyle ise gam yeme ve dedi -

vardır. ınl 
RizA KAYA kodulara aldırma ... Git evine .. Kar a 

Bitlerin nutukları 
Ne öğreniyoruz! Hitler hakikati mil- arasında harbi ispanyada başlatmıya te

letinden gizlemi§, Hitler unutmak sure- şebbtis> etmekle ittiham etmektedir. 
tiyle yalan mı söylemiş?lspanyaya bir is- Evet, Kondor alayları göndermemiş olan 
panyol alayı, yirmi bin ~ilik bir alay bizler harp istiyorduk, ve Kondor ala
göndermiş de bu h ususta tek bir kelime yını gönderm~ olan Hitlerin maksadı 
söylemem~. Gazeteler bile şimdi haber sulhtu. Mussolini de keza. Klğıdın her 
veriyorlar ki diln kendisi «Alman asker- şeye tahmil ettiğini mikrofonun kendi
lerinin bu kahramanca hareketini uzun sine söylenen her şeyi uysallıkla kay
müddet gizli tutmak mecburiyetinde kal- dettiği malfundur. Bununla beraber, ya
mış olmıık:tal' mütevellit tee!!Silrilnil> lanın bu derece pervasızlıkla söylenme
ifade etmiş.. Bakın hele! Peki ne diye si hayret uyandırıyor ve insan kendi
bunu saklamış? Ve bilhassa neden sak- ne soruyor: Acaba alınanlar, acaba ltal
lamak mecburiyetinde kalmış? Hiç şUp- yanlar buna inanıyorlar mı? 
hesiz biraz vatandaşlarını bir dış siyaset Heyhat! Inanmrunnlar, inansınlar, bunun 
takip etmek istediği için. Fransayı mü- ehemmiyeti yoktur. Bedbaht köleler sı
dahalecilikle ittlham etmek istiyor, ve fatiyle şikayetsiz dinliyorlar, nasıl ki ne
gazet~ri, ltalyan gazeteleriyle birlikte reye gönderilirlerse gidecekler ve kendi
bundan geri durmuyordu. Nihayet bir !erinden iııtenilen her §eyi yapacaklar
kavga çıkarmak vesilesi muhafaza etmek dır. Ezeli Almanya eğer vesile olmadığı 
istiyordu. takdirde onu yaratmasını bilecektir. Fa-

Fakat bunlar başkalarını yalancılıkla kat ancak galip gelmek hususunda biraz 
lttiham etmesine mani olmuyor. Yalan Umidi olduğu takdirde bunu yapacaktır. 
söyliyen biziz. Ve Şansölye hiç pervasız Bu da bize vazifemizi tayin eden: Kulak
bizi cçemberleome politikacılarının ve !arımızı tıkıyalım ve çıldırmadan kimse
harp tahrikçilerinin hararetle ummuş I nin bize tecavüz etıniyeceği kadar kuv
oldukları o felaketi, Avrupa milletleri veUi olalım. Galim - IntTaıısigeant 
E 

EHRAZAD 
Büyük HALK Hikayeleri 

Adliye vekilimiz Lon-
draya gidiyor 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
mel bulunduğunu, ikinci anlaşmanın İn
giliz - Tiirk anlaşmasına milvazi olarak 
şarki Akdenizde müşterek emniyet ve 
miltekabil yardım esasına istinat ettiği
ni, birinci anlaşmanın Ankarada, diğe
rinin Pariste imzalanacağını yazıyor. 

B. Hitlere 
Suikast yapddağı 
haberi asılsızdır 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
haberinde Şanghayda Japonlar ta
rafından öldüriilen İngiliz Tinklerin 
ismiyle yapılan iltibastan ileri gel
diği anlaşılmıştır. 

Şanghay, 1' (A.A) - Japon bah
riyelileri tarafından yaralanarak 
ölen İngiliz Tiokler hAdiscsl İngiliz 
mahafilinde büyük bir infial uyan
dırmıştır. 

Alınan ve Norveçli doktorlar tara
fından yapılan otopsi neticesinde 
Tlnklerin aldığı ıllnıü yaralarından 
öldü~ sabit olmuştur. 

evine dönmüş. ihtiyar vezir bir kadı ma .. 
rifetiyle ni~anlıları biribirlerine rUkahla
mı§ ve iki genç o geceden itibaren evlen .. 

mitler. 
Nureddin böyle evlenirken kardeti 

Şemseddinin neler yaptığına ııelelim: 
Sultanın seyahati bittikten aonra -33- Şemseddin Kahireye dönmÜf. Kardeıi· 

durmıyarak dola§makbr> demiş. Basra.. Sen de mesut olursun.> nin arkasından çıkıp &ittiğini ve bir daha 
nın ihtiyar veziri coilum bu fikrinden ı Basra vezirinin bu .özlerini dinliycn geri dönmediğini görünce karde§inin kal~ 
vazgeç. Çünkü memleketler bildiğin gibi Nureddin batını bir yana bükerek bir az bini kırdığını ve artık Nureddinin kolay 
değildir. Bir çok yerler haraptır. bir çok dü§Unrnüı. ıonra ihtiyar vezire muvafa- kolay Kahireye dönmiyeceğini anlamış. 
yerlerde de kıtlık vardır. Onun için ken- kat cevabı vermiı. Gerek Nureddinin ettiği muamele, ııerek 
dini botu bo§una. telef etme> diye nasihat ihtiyar vezir bu cevaba çok sevinmiş. ona ıöylediii fena aözlerden dolayı bin 
et~ ve Nureddini evine götürerek mi.sa- Sonra bir gün Basradaki arkadaşlarını bir kerre pifman olrnuı, fakat ne fayda 
fir etmiş. evine davet etmiş. delikanlıyı tanıtınış, ki işten geçmİ§ bulunuyormuı. Şemoed· 

Aradan üç gün geçmit ihtiyar vezir - Bilirainiz ki demİf, cbabamın iki din kardeıini aratm11. Buldurarnamış. 
bir gün ' Nureddine cbenim er.kek evla- oğlu vardL Bana Allah bir kız çocuiu Günlerce uzun uzun ağlamıo. Gel zaman 
dım yoktur. Yalnız bir kız evladım var- verdi. Biraderimin de bir erkek çocuğu git zaman Şemaeddinin kederi yatışmış. 
dır. Seni gördüğüm ııiJnden beri yüreği- oldu. Evvelce çocuklarımız büyüyünce Ve o da bir gün KahireH zengin bir tüc
me bir sevgi girdi, seni bayağı oğlum biribirleriyle evlendirmeğe karar vermiı- cann kıziyle evlenmif. Şemaeddinin Ka· 
sanıyorum, kızım senin kadar güzeldir. tik. Kardeşimin oğlu büyüyüp delikanlı hirede güveyi girdiği gece, tam Nured· 
Onu benden bir çok kimseler iatediler Şimdi bir kaç günden beri misafirimiz bu.. dinin Baerada güvey girdiği gece imif. 
fakat bir türlü kızımı vermeğe razı olma- lunuyor. > O geceden tam dokuz ay sonra Nured· 
dım. Eğer kabul edersen kızımı sana ve- Sözünü bitirmeden misafirlerine Nu· dinin Baarada nur topu gibi bir oğlu dün .. 
ririm. Benim yaşım çok Heriledi. Artık j reddini ayn ayrı tanıtmış misafirler kızı· yaya gelmit. Bu oğlana Haıln .... 13edreddin 
iş &Örecek vaktim geçti. Seni saraya gö- nı iyi bir damada vereceğinden dolayı ismi verilmiş. Şemseddinin de Kahirede 
türürüm, padişaha burada çoktan beri veziri tebrik etmişler, sonra ıerbetleri iç· melek gibi bir kızı doğmuı. Buranın ift .. 
bulunmıyan bir kardeşimin oilu olarak mişler. dualar ederek çıkıp gitmişler. tiyar veziri o gün damadını saraya götü
tAkdirn ederim. Benim yerime oeni vezir Erteai günü Nureddin hamama ııitmiı, rüp padişaha takdim etmif, padişah Nu· 

maıını rica ederim. Benim bir dedi- kayın pederinin gönderdiği güzel elbiae- reddinin akdl:ı bir genç olduğunu anla· 

rahat rahat yaşa .. . 
H - Eyvallah Ismallclğlın.. Sen de 

bir daha böyle pilften kerani sözlere ka

pılma ... 
(Kavuklu yeni dünyaya girer, pişe -

kar da bir köşeye çekilir. Bu sırada zur
na ikinci zenne havasını çalar. Başta bti
ytik Asım ferace içinde bir kocakarı ... 
-merhuma zaten kocakarı Asım derler
di- arkada meşhur zenne Tevfik lepiska 
kıvırcık saçları ile yaşmağı içinde bir 
huri gibi elinde yelpaze, arkasında ipek
li ferace kırıtarak yilrilmekte... Onun 
arkasında meşhur zenne Zihni sürmeli 
gözleri, bin naz ve eda ile, elindeltl yel
pazesi ile etrafa işveli nlgAhlar saçarak 
gelınekte ... En arkada da bacı kalfa ... 

Bunlar, zurna çaldığı müddetçe mey
danı bir iki kerre dolaşırlar .. Zurna ile 
bm-aber dıırurlar .. ) 

P - (Karşılıyarak ve kocakarı Asıma 
hitaben - Vay efendim, Fitnat hanım
efendi, böyle hanım kızlarımla beraber 
iki dirhem bir çekirdek yola dUzülmüş, 
nereye? Seyre seyrana mı yoksa? 

Bilyilk Zenne - (Kocakarı ağzı ile) 
Aman Is mail efendiciğim.. Ne seyre ne 
de seyrana çıktık.. Sırf seni görmeğe, 
seninle biraz konuşmağa geldik.. Kızla
rım Canruba ile Sfıfinazı tanımadınız 

mı yoksa ... Haydi kızlar .. Öpün amcanı-
zın elini .. . 

(Kızlar hemen küçilk lsmailln elini 

ihtiyar vezir kendi yerine Nureddinin 
vezir olmasını rica edince padi,.Jı tered
düt etmeksizin kabul etmİ§ ve o ııUnden 
itibaren Nureddin vezir olm~. Nureddin 
aabahtan aqama kadar aarayda itile gil· 
ciyle uğr&fıp dururken Nureddinin oğlu 
mini mini Hasan da evde büyüyormuı. 
Ha.san dört Y&§ma varınca ona hocalar 
tutulm~. Haaan çok zeki çocukmuş. Her 

' şeyi çabuk öğrenirmiş. Hasan on bet 
ya9ına gelince her gün babasiy1e beraber 
aaraya gitmeğe baılanu§. Tam bu 11rada 
Huanın dedeoi hutalanarak ölmü1- Ev 
halkı ihtiyar vezirin ölümüne ağlarken, 
bir taraftan da Haaanın babuı Nureddin 
fena halde haatalanıp yatağa diiımü1-

Bir gün vezir Nureddin, oğlu Huanı 
yatağı batına. çağrrarak. Oğlum demiş, 

bu dünyada hiç bir kimae baki kalmaz, 
ben de yakında öleceğimi anlıyorum. 

Beni öbür dünyada memnun etmek ieter .. 
•en, çalıı. uğrat, namusunla yaoa, Kahi
rede bir kardeıim vardır ki Mı11rda pa
dişahın ha§ veziridir. Eğer bir gün sıkın

tıda kalacak oluraan oraya var o karde
şime oğlum olduğunu, ~u kağıdı da ken
disine ver o sana yardımdan çekinmez. 
Bu kağıtda vezir Nureddin hayatını yaz
ını§, ne zaman Basraya geldiğini, hangi 
gün öldüğünti, ve hangi gün oğlunun 

dünyaya geldiğini kayıd etmİ§. Bu .kAğı-

öperler ve utanmış bir halde karşısın
da dururlar.) 

P - Maşaallah.. Maşaallah ... El öpen
leriniz çok ol.sun .. Bu köftehorlar bilyü
müşler yalıu .. (Eliyle işaret ederek) ıu 
kadar şu kadar çocuklardı ... Ne çabuk 
yetişip gelişdiler.. Eh efendim, dilnya 
bu .. Onlar bilyüyecekler, biz de böyle 
ihtiyarlı yacağız .. Bari baş göz ettlnlz mi? 

Yaz sebzelerinin terkibi yüzde .et:• 
aenden doluan üço kadar fada audur· 
Ost tarafının da mühim bir kısmı hazınr 
dilemiyecek aellüloz olduğu için yaz oei>< 
zeleri insanı pek te beel~yiçi ırıda oayıÜıo' 
mazi ar. 

Bununla beraber onlar pok değerli 
yemeklerimizdir. Her biri sllzel kokuaiY• 
le ittihamızı açar, ııüzel lezzetiyle yemelo
lerimize keyif verir. Zaten hepııin.i aaM 

Bilyük Zenne - Aman Ismail efendi
ciğim, başımıza gelenleri sorma .. Canru
bA ı evlendirdik.. Adam ııarho• çıkmaz yağla, yahut zeytinyajila Pitirterek yedY 

Y • -· • • • -ı dd 1 d d 1 bf.. ını? Neler çektik ve neler çekiyoruz.. gıxnız ıçın Y1lfı ı ına • er en o ayı 

P Vah ah S h luk f 
zi haylice do besler. Hazmedilemiyen O 

- v .. ar oş en:ı şey- . 
dir A b · bak ? sellüloz ınaddesı baroak.larm rahatça . ca a evıne ıyor mu 

B.Z. - Eve bakmak ne demek Ismail 
efendi ... Her akşam köfe ile geliyor. 

P - Oh .. Oh.. Deomek evine meraklı .. 
Asma altında dolduruyor köleyi, evde 
bolluk olsun diye ne bulursa alıp geti
riyor. 

B.Z. - Öylesi değil lsmail efendici
ğim , öylesi değil! .. Köfenln içini kendi
si dolduruyor. Yani kendisini koyuyor
lar .. Ne yaptığını bilmiyecek.. yürüye
miyecek kadar sarhoş ... 

P - Vah vah .. Acaba rakıdan vazge
çirmek kabil değil mi? 

B. Z. - Ben de bunu dilşündilm de 
sizinle görüşmek üzere buraya bunun 
için geldim Ismail efendi.. Bu adamca
ğız fona bir adama benzemiyor .. Fakat 
rakı içti mi ne yaptığını, ne söylediğini 
bilmiyor. Vazgeç bu işten, içtiğin zaman 
kendini kaybediyorsun, ne yaptığını bil
miyorsun diyoruz. Fakat o ben içtiğim 
zaman aklım başımdadır. Yaptığımı pek 
AJA. bilirim diyor da başka bir şey söyle
miyor. Sanki bu yetmezmiş gibi üstelik 
bir de kızımın üzerine ortak getirmek 
istemeğe kalkışmaz ını ... Ismall efendi .. 
Ben, kadın aklımla bir şey düşilndilm. 
Bir erkek bulsak ta kadın kıyafetine 
wksak.. O bermutad sarhoşlukla gerde
ğe girdiği gece gellnln kadın değil erkek 
olduğunu anlarsa belki utanır, aklı başı
na gelir. Biz de etraftan çıkar, hani se
nin içtiğin zaman aklın başında idi .. Ka
dın ile erkeği bile farkedemedin deriz. 
Ne bileyim, hani sanki böyle edersek 
belki rakıya tövbe eder diyorum. Aca -
ba böyle bir adam bulabilir miyiz lsmail 
efendi ... 

•• BtrMEDİ •• 

temizlenmesini temin eder. 

Fa.kat yaz ıebze)eri bize lllzwnla olaıı 
m&den maddelerini verirlet. Bunlar, ya• 

kıa, et gibi, yai gibi. tekar gibi inaaııJ 
kimya bakımından healiyece.k ıeyler d.
iiildir. Fakat bunlar olınayınca besliyr 
cek maddeler ite yaramaz, midenaiz ba• 
yat kabil değildir. 

Bunlardan daha mühiın olarak, Y~ 
sebzeleri bize gene hayatımız için pek 
lüzumlu olan vitaminlerin büyÜk bir k19• 
mını temin ederler. Yemeklerimizle yedi .. 
iirniz gıdaların hepsi biribirine bağlıdır. 
Et yemekleri vücudumuzu teşkil eder· 
Yağ bizi ısıtmai:a, vücudumuzun daiınf 
hareketini temine yarar. Ancak vücU" 

dumuzda ıeker yanmayınca ne et erir, 
ne de yağ ... Şeker bize hem hareketleri• 
mizi temin eder, hem de eti ve yağı eri
tebilmek için lüzumludur. Halbuki vl!• 
cudumuzda vitamin bulunmayınca ıeket 
de eriyemez. Demek ki bize vitamin ge

tiren sebzeler, bizi beaÜyecek olan gıda
larımızın ite yarayabilmeai için mutlaka 
lüzumludur. 

Sebzelerden çok istifade etmek için 
onlann hepsini, aalata ve turp gibi çili 
yemek daha doğru olurdu. Fakat insan 
oğlu, daha ateıi icat etmeden önce, gÜ" 

ne§ten kızmıt kayalann üzerine kanıJ.Ş 

içerisinde sebzeleri koyarak pişmİ§ seb• 
zenin lezzetini aldıiındanberi, onlann en 
çoiunu pi§irmeden yemek ildetini .ka7• 
betmiştir. Bu i.deti yeniden çıkarmağa. 

ıebzeleri çiji yemeğe do artık imki.n yok• 
tur. 

O halde, sebzelerden beklediğimiz Ti
taminleri bulmak için onları mümkün ol• 
duğu kadar çok muhafaza ederek pişir• 
me usulii bulmak lazımdır. Vitaminler 

Türk - in gili z keşfedildikten ıonra ıebzeleri vitaminleri 
kaybolacak surette pişirtmek artık hata 

--~-t:r olur. 
Ticaret münasebetleri 

---t:r-- Sebzelerin vitaminleriyle birlilı:te ml• 
cF!nanc!al NeW> un verdiği malftmata denlerini ve zaten pek az olan bealeyicİ 

göre, Türkiye matbuatı Türk - Ingil!z maddelerini de kaybettirecek pİJİrmO 

ticaret münasebetler! meselesi üzerinde tarzı • yani en fena tarz - aehzeyi ıu içİ
genl§ m.ik:yuta mütıılAalar yürütmekte- ne koyarak haılatma.ktır. Böyle pifeıl 

dir. Halihazırda Ingilterenln i§ mehafili ... bze lezzetini ve rengini muhafaza eder. 

murahhaslarının Istanbulda bulunduk:la- Fakat ondan beklenilen fayda bakımııı· 
n ve burada her iki memleket arasında
ki kaqılıklı ticari münasebetlerin geni§
letilmesi hakkında müzakereler yapıldığı 
bildirilmektı:ıdlr. Gazeteler.in neşriyatına 

göre, lngiliz sanayiciler! bilhassa neft ve 
tütünle a!Akadar bulunmaktadırlar. 
cTimes> gazetesinin bildirdiği Uz.ere, Jn
giliz firmaları Türkiye hii.kümetine umu
mi yek.ılnu bir milyon fond sterlin tutan 
58 lokomotif arzedilmek üzere sipari§ 
almış bulunmaktadırlar. Bu lokomotif
ler bir buçuk sene zarfında Türkiyeye 
getirilmiş bulunacaktır. 

ze sardırtarak oiilu Haaan Bedreddinin 
baılığının astan içine diktirınit. Zavallı 

haota vezir oğluna daha bir çok nuihat
larda bulunduk.tan şonra yavat yavaı 
.kapatarak, vefat etmif. Haaan Bedred· 
din babasının üzerine yıkılarak acı acı 

aiilamıt-
Vezir Nureddin öldükten ıonra ıultan 

onun yerine bqka bir vezir tayin etmiş. 
Yeni vezir Nureddinin dütmanı olduğu 
için, oulıana Nureddin hakkında bir çok 
yalanlar söylemiş. Nihayet aultan Nured
dinin nesi var nesi yoksa hep.inin zap .. 

tedilmeaini ve oilu Haoan Bedreddinin 

dan kaybolmUf olur demektir. 

Sebzelerin vitaminlerinin en ziyade 
havada pişerken kayboldu'iu bir çok tec
rübelerle sabit olmuştur. Ondan dolayı 
ıebze konaervuı hazırlıyan fabrikalar 
aebzeleri havuız etUvlerde kaynatarak 
sonra gene havas~ kutulara korlar, o 
zaman sebze - hava.su: olmak ıartiylc " 
yüz dereceden ziyade sıcakl.ıia karşı gel• 
ıo bile terkibindeki vitaminlere halel 
gelmez .. 

Bu uıu!U, evlerde aebze pitirirken tal• 
bik etmek, tabii kabil değildir. HavaatS 
etüv bulmak pek maoraflı bir f"Ydir. Ona 
az çok ya.kl..,mak için ieat edilen kuvvet• 
li bir tazyik altında kapakla kapanan ten• 
cereler bile haylice pahalıdır. Fakat bu 
usule az: çok yaklaımak her evde mÜI'!l"' 

kün olur. 

Bunun için de bir kerre ıebze tencer .. i 
pişiril.,:ek Jebzenin ıniktanna göre olın•' 
lıdır. Hemen her evde irili ufaklı bir kaÇ 
tencere bulunduğundan inaan ai! .. inin 
1AY1"ın& kadar IUzurnlu, pişirecek sebz ... 
ye kafi tencereyi intihap edebilir. Evd• 
yokaa bir yenİllrıi alnıak ta pek pahalı ol-

de saraya getirilerek idam edilmesini maz. 
emretmiş. 

Merhum vezir Bedreddinin sadık bir 
askeri varmıı. Sarayda çevrilen bu enti· 
rikaları haber alınca kop. koıa Haaan 
Bedreddine gitmiı ve ona hayabnın teh
likede olduiunu bir an evvel buradan 
kaçıp uzaklaşması lazımgeldiğini haha• 
vermiş. Hasan Bedreddin tehlikeyi hisse
der etmez hiç bir şey almağa lüzum gör
meden evinin •rka kapJsından acele acele 
çıkıp gitmiş. Nereye gittiğini bilmemeksi

zin yürümüf, yüriimilt. Şehrin d~ııııı çık.
mış. Dere tepe düz gitmi§ nihayet yoru
lup bir kerre gözlerini etrafında gezdi
rince bir rnezaristanda bu1unduiunu ve 
tam baba.sının mezar taoı önünde durdu· 

Baylo tam kvamında tencerenin içine 
sebzeyi - tabii yıkayıp temizledikten son• 
ra oebzenin cinfine ııöro !Uzumu kadar 
yağ .. Tencereye ebzeyle dolu olunca 
içinde pek az hava kalır. Yeniden ha"'• 
girmemesi için de tencerenin kapağııı1 
kapadıktan aonra kenarına hamur sürıtıl" 
li. Böyle yapılınca sebze rnümkün oldu'. 
iu }<adar 11~ lıava içinde pifer, vitıııninlefl 
de pek az kaybolur. 

Böyle p~en ıebıenin lnZl'tind•Jl h<>f" 
Janmazşan~. yllhut eziyetli diye bu ıııtJ'. 
b . b . . d·-· . gibı 
eyenmezsenız, sc zeyı ıste ıwınız 

pit!rtlrs!niz, fakat hayatınıza )üzuırıl0 
olan vitaminleri bulmak için ıalat• fO 
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Beklenmiyen netice •. 
Yengeç'in tam zamanında kurnazca ve 

Sebaatiyanoyu kurtardı garip müdahalesi 

Sebastiyanonun goı.lerindeki endişeyi 
derhal sezen Eftlmyoa vahft blr zafer 
giiliişli yükseltti. 

- Artık elimidesin.. dedi. Eğer ce
henneme gitmek 1.otemez ve bir hıristi
yan gibi ölmek istersen dua et .. ÇünkU 
bu dünya ile o!Akanı kesmeıte pek az 
vaktin kaldı ... 

Vaziyet cidden vahimdi .• 
Hele koca masa bütün ağırlığı ile Se

bastiyanonun üzerine yıkılınca o, kımıl
dıyamıyacak hale g~ti. 

dana çıkmış olacaktı. 
Sebastiyano: 
-Yengeç ... 
Diye seslendi. Odanın altından Yen

gecin sesi cevap verdi: 
- Emrediniz kumandanım ... 
- Ne yapıyorsun orada? 

- Muhterem pederin işini bitirmek 
üzere ... Bir dakika müsaade .. Şimdi ya
nınıza geleceğim ve iplerinizden sizi kur
taracağım ••• 

Sebastlyano çok kısa bir dii§ünceden 

Türkkuşu 
Ve mekteplilerin 

çalışma/art memnu
niyet vericidir 

Ankara, 15 (A.A) - Bize verilen ma
lilmata göre mekteplerin yu tatili dev
resinde motörlü ve motörsüz tayyare 
kamplarında toplanmakta olan liseli 
gençlerle TUrkkuşu senelik mutat ça
lışmalarına başlamııı bulunuyor. An.ka
radaki Etimesut motörlü tayyare mey
darunda geçen sene p!Anön:illülı: kursu
nu bitirerek yüksek yelken uçucu brö
vesini alınış bulunan gençlerden bir 
grup dün UÇU§lara başlamışlardır. İnö
nü pllinörcülük kampı da iki gUn evvel 
kampa gelen yeni kayıtlı gençlerle ta
limlere girişmiş bulunuyor. Ankaradaki 
planör meydanında açılması kararlaşan 

p!Arıörcülük kampı da temmuzun ilk 
haftasında faaliyete geçebilecektir. '!ürk 
kuşu bu seneki mesai programı ile ve 
ciddi bir imtihan geçirmektedir. Tayya
reci olmak istiyen bin kadar liseli tale
beyi ye~ek ve teçhizatlı ve tecril
beli memleketler için düşilndürücü bir Eftimyos, elindeki kamayı havaya kal

dırdı. 
aonra: ı k \ ~ olduğu göz önüne getiri ece o ursa 

Masa. eski haydudun gövdesi üz..rt -
ne kapaklandığı için göğsil masanın al
tında kalmıştı.,. 

- Sakın papasa bir şey yapayım, de- Türkkuşunun bu seneki programı ile 

Baş papas ... 

me ... 
Dedi. O bana diri olarak lazımdır. 

- Eyvahlar olsun... Bunu bana ne 
diye evvelden söylemediniz.. Herifçi oğ
lu galiba 7.Ibardı.. Gırtlağını o kadar sık-- Sen böyle istedın.. dedi Eğer ra -

hat dursa idin kamayı birden kalbine 
saplıyacak ve birden ölecektin.. Halbuki 
§imdi bıçağı bu vaziyette ve böğrüne 
saplıyacağım .. Uğurlar olsun Sebastiya
no ... 

giriştiği işin ehemmiyeti bir kat daha 
anlaşılır. Bununla beraber malzeme iyi
liğinde ve türlü tecrübe sahalarında en 
ileri memleketlerle boy ölçüşecek vazi
yette bulunan Türkkuşu öğretmenleri-

mışım ki suratı mosmor kesildi.·· nin fedakilrlığı ve bilhassa Türk mille-

B.., papas, dişleri ile beraber elinde 
sıktığı hançeri havaya kaldırdı ... 

Yengeç böyle söylerken Eftiınyos tinin himayesi sayesinde bu çetin iş ha
omuzunda olarak delikten çıktı. Ve he- şarılmış bulunmaktadır. Tilrkkuşunun 
men Sebastiyanoya koştu .. Yere dil~ - bu sene amatör tayyareci olarak yetiş
m!IJ olan Eftimyo•un uzun hançeri ıle ti~ği liselilerden başka bu sene orta 
ipleri kf'Sti ve arkadaşını kurtardı. , mektep mezunlan arasından seçeceği 

Sebutiyano kollarını, bacaklarını bır gençlerle açmak flıere olduğu hava ge
ikl gerdikten ve oynattıktan sonra he - dlklisi hazırlama yuvası yeni ve başlı 
men Eftimyosun uzandığı yere atıldı. başına ehemmiyettedir. Bunların kayıt 
Kulaitıru b8f papasın göğ5üne dayadı.. işlerine bu ay başından beri b~ 

Bu vaziyette arkadan havaya kalk -
ınış olan elini biri ..• Yengeç tuttu diye
ceksiniz .. Hayır ... Böyle bir şey olmadı .. 
Yalnız baş papas, havaya kalkan eli in
meden sırt üstü yere .. , odanın ortasına 
yuvarlandı .. 

- Yaşıyor .. ölmem~ .. · ve daha şimdiden yilzlerce orta mektep 
Dedi. Yengeç cevap verdi: mezunu hava gedikli hazırlama yuvası-

Ve yuvarlanmakla beraber de ağzın
dan sadece boğuk bir hırıltı çıktı, o ka
dar ... 

- Herif kedi canlı .. Başkası olsa idi na alınmak için müracaat etm~. 
çoktan gebermişti.. Bunu yaşatıp ta ne 
yapacağız? 

Ne olınu§tu? 
Bunu bilhassa SebasUyano merak et-

ti .. 

Eski kurd, gövdesini bastırı.n ağır ma
sa altında artılı: öleceğine inanmış, vücu
duna saplanacak kamayı beklerken baş 
papasın nasıl olup ta yere yuvarlandı
ğına akıl sır erdirememişti. 

Hele onun hafif bir hırıltıdan sonra se
sini duymaması büsbütün merakını 
uyandımuftı. 

Acaba herife inme mi inmişti .. Yoksa 
fücceten lilmllf mUydU? 

Tllllnln dalına kendlalııe ylr olduğuna 
itimadı vardı .. Fakat bu defa bu tlliln 
nasıl tecelli ettiğine cidden merak edi
yordu. 

Vücudunu sağa sola oynatmak sure
tiyle üzerindeki koca ve ağır masanın al. 
tından sıyrıldı. 

Baş papuın da dllJtilğU yere baktı .. 
Hayret! ... 
Kimse yoktu ... 
Odada kendisinden başka kimse yok

tu. Baş papas sır olmuştu ... 
Sebastlyanonun gözleri odanın köşe

sinde bir ucu kalkık halıya takıldL 
Bu halı... Bodrum yoluna açılan de

liği örten örtü görünüyordu ve §imdi 
kalkıktı ... 

Bir An içinde Sebastiyano hakikati 
kavradı ... O, bütün gün ve gece birbi
rini kovalıyan hAdiseler arasında Yen
geci unutmuştu.. Onu koca göbeyin 
meyhanesine yolladıktan sonra artık 

onunla meşgul olmamıştı ... Bu yer altı 
yolunu ise kendi•inden ve bir de Yen
geçten başka bilen yoktu. 
Şu halde ... Yengeç saraya ge~, bu

rada saklanmış ve tam zamanında mey-

- Onu sonra anlarsın.. Şimdi söyle 
bana bu sarayda neler oldu .. Ve biz bu 
kapandan nasıl çıkabileceğiz ... 

- Sarayda neler olduğunu ben de si
z.in iibi bilmiyorum .. Fakat bu kapandan 
nasıl çıkacağımıza gelince.. O kolay ... 

- Ne gibi? 

Yengeç, Sebastiyanonun sualine cevap 
verecek yerde baygın ve yarı öl il bir 
halde yatan Eftiınyosu soyınağa, üzerin
deki dini libumı çWormaia bqladı ... 

-Bb'JIBDJ-

lktısat 
---·-tr---

Vekaleti Avrupa-
ya talebe 
gönderecek -·-Ankara 15 (A.A) - Memleket sana-
yimizin muhtaç bulunduğu bilgili teknik 
elemanları ye~tirınek üzere Iktısat ve
kAleti tarafından Avrupaya tahsile gön
derilecek talebenin 2-5-939 da Ankara, 
Istanbul, Bursa ve Izmir yüksek sanat 
okullarında yapılan seçim müsabaka im
tihanını sıra ile Abdullah Arkunt, Ni -
hat Organt, Ihsan Ergun, Mehmet Göç
kan, KAmil Y eğiter ve Celtılettin Erkun 
kazanmışlardır. Bu altı genç Istanbul
da Feshane fabrikasında dort ay staj 
gördükten sonra Avrupaya yünlil men
sucat tahsiline gönderileceklerdir. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve macera romanı 

1 - 180 -
ifa etıniş .. Onun sana yakın olanlardan 1 On dördüncü Lui böyle söyliyerelı: 
öldürdüklerinin sayısı senin taraftarla- belinden ince, uzun ve keskin bir han-

rının bana yakın olanlardan öldürdük- çer çıkardı- .. . . . 
!erinden çolı: daha azdır .. Sen bilmiyor-ı Monsenyör Lui daha buyük hır kin 
sun ki senin arkandan taraftarların da ve nefretle haykırdı: 
boş durmadılar .. Onlar da gölgede kala- _Alçak .. Elinde sillh bulunduğu için 
rak cinayetler işlediler, masumları öl- kendini daha kuvvetli görüyorsun değil 
dürdüler •• Hattll. benim kendi bardağı- mi? Fakat dikkat et. Beni de Allahım 
ına bile zehir koydular. Ve ben buraya ve annemin ruhu himaye eder .. 
bunun h~sabını senden sormak için gel- Ve Monsenyör Lui bir atılışta karde
diın .• Sarayımdan kimseye haber verme- şinin gırtlağına sarıldı. Bir eli ile de 
den çıktun .• Yanıma yalnız iki asilzade üzerine inmek üzere kalkmış hançerli 
aldun .. Bunlardan biri Marki Danjodur, el! tutmuştu .. 
oteki de düşmarun olan Luvuvanın oğlu Odada müthiş bir mücadele başladı. 
, larki Dö Barbezyödilr.. Birbirine sunsıkı sarılmış bir halde, 

İkisini d karada .. Sahilde bıraktım ağıılarındaıı tek söz. tek istimdad sc i 
'" cnınle yalmz olarak hcsaplaşınağa çıkmadan ikisi de yere .. halının iızeriııe 
ı;eldiCl. Hakkın ,·aı· sefil.. Bu toprak yuvarlandılar. 

ikimizden biri fazla .. Gel.. Gel Bir aralık kral boğazını sıkan elden 
ı u hnnçeıle parça p.vı;a ede- kendisini kurtardı ve Mon enyor Luiyl 

Mosaova görüş
meleri etrafında 

büyük gizlilik var 
- BAŞTARAFI 1 tNct SABİFEDE -
kabulü imkansız bir tahrik te!Akk! edil-
mekte ve büyük devletlerin Çindeki bü
tün haklarını vikaye ed:eekleri bildiril
mektedir. 

Roma 15 (Ö.R) - Ingiliz gazeteleri, 
Italya hariciye nazırı kont Cianonun 
Madrldi ve mlltealı::iben general Frank<>
nun Romayı r.iyaretlerl baberlerinl tef
sir ederek Italyan - Alman askerf ittifa
kuun Ispanya ve Japonyaya da !~miline 
çalışıldığını kaydediyorlnr. Tiyençin In
glliz ve Fransız imtiyazlı mmtakalarının 
Japonlarca ablokası bu itibarla Londra 
ve Pariste endişe tevlid etmiştir. Ingiliz
Japon münasebetlerinde ihtilaftan kor
kuluyor. Zira Japonya enerji ile hareke
te a.zimklir görünmektedir. 

Japonyarun istediği Ingiltere. Fransa 
ve Amerikanın Sovyet Rusyaya uyarak 
Mareşal Çankayşeke her suretle yar -
dımdan sakınınalarıdır. 

cPopolo d'Italia> gazetesi şunları ya
zı.Yor: Duçenin son nutkunda söylediği 
gibi eğer otorite rejimlere karşı kurul
masına uğraşılan koalisyon teşekkül 

ederse, mihver devletleri bu meydan 
okumayı kabul ederek dünyanın her 
noktasında müdafaadan mukabil taar
ruza geçeceklerdir. Tiycnçin bu nokta
lardan biridir. 

Japon başvekili Tiyençinde enerıik 
bir hattı hareket muhafazasına karar 
vermiştir. Japonya lngilterenin Çinde 
Japon programının tahakkukuna karşı 

Y~ündeki demir mask;z;;-;a11;-g~nci 
çok müşkül vaziyete koyuyordu. Hava
sızlıktan boğulacak raddeye geln'i~ti ve 
artık uzun müddet mukavemet c'<lemi
yeceğini de anlamıştL 

On dördüncü Lui vahşi bir gülüşle 
hançerini kaldırdı: 

- Şimdi Allahı da, annenin ruhunu 
da imdadına çağır .. Bakalım seni ölüm
den kurtarabilecekler mi.. dedi, Haydi 
melun .. Sana kısa bir dua için bir kaç 
san.iye müsaade ediyorum .. Çünkü öle
eehin. 

- Aman monsenyör ... Pek o kadar 
acele etmeyin ..• insan son nef <Jni ve -
recek kimseye hlç d"iiilse biraz u fes al
mak müsaadesini çok görmeı:.. Kuyru
ğun kopsun.. Amma da insafsız.mışsın 
ha! .. 

Ve aynı zamanda kuwaUi bir el kra
lın kollarından tutup onu sırt üstü yere 
yatırırken diğer bir el de e-lindeki han
çeri almıştı ... 

xıxvI 

FARIBOLUN HORTLAKLARA tNA
NACACI GELlYOR 

Farıbol ve Krizostoınun ipe sarkılı bir 
halde iken Son Marsın gelerek Mistufle 
ile konuşmasını duyduklarını biliyo -
ruz. Bir müddet sonra SC'Il Mars gelerek 
seslenmiş, Mislufle de zavallı Suzanın 

cesedini alarak çı ~tı. 

• Y akup ve Evlatları 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• ''Yakup,, un zevcesı 
Onun iki kız kardeş olan iki karısı ve iki 

cariyesinden on bir oğlu olmuştu ... 
Yakup adamakıllı içerlemişti .. 
Yedi sene... Tam yedi yıl hasretim 

çektiği sevgilisi yerine başkasına nikah
lanmak onu aynı zamanda büyük bir te
essüre de sevketti. 

Hemen Lahana koşlu. 
- Ey dayı ... dedi. Ben senden kilçük 

kızın Raşeli istemiştim ve onu almalı: 

için kapında tam yedi yıl çalıştım. Sen 
de benim teklliimi kabul etmiştin.. Şiın
di bana neden onun yerine büyük kızını 
verdin. .. Neden yalan söyledin ve beni 
aldattın.. Bu Jayık mıdır? 

Laban da şu cevabı verdi: 
- Ey oğul .. Senin hakkın var ama .. 

Benim de hakkım var ... VakıA sana ya
lan söyledim. Fakat böyle harekete 
mecburdum. 

- Neden mecburdun ... Ben Raş"li 
seviyordum.. Raşe! de beni istiyordu.. 
ikisi de senin kızmdı. Lia yerine Rqeli 
yollasa idin ne olurdu .• Eğer ak§am AI'

hoşluk!a kızına tekarrüp etmemiş olsa 
idim onu almazdım .• 

La ban: 
- tl'zülme Yakup .. dedi. Bizde Adet

tir. Büyük kız evlenmeden küçilğü ev
lendirmeyiz. Bu itibarladır ki Raşelin ye
rine Liayı sana yolladım. Ama eğer 
mutlaka Raşeli de isterim dersen onu da 
vereyim .. şu şartla ki tekrar yedi seııe 
yanımda çalı,..,calı:ııın ..• 
Labanın bu teklifi Yakubun ilzilntil

sünil biraz teskin etti. 
O Raşe! için yedi sene çalışmıştı .. Da

ha yedi sene de çalışırdı .. 
Kalbind• yeni baştan hasretin acısı ve 

intizarın heyecanı yer buldu. Vala! evli 
idi ama .. Bütün sevgisi kansının değil, 
baldızının üzerinde toplanmıştı .. 
Labanın Yakuba öte-ki kw.ru da vere

ceği hakkındaki teklifi ile Y akubun iki 
kız kardeşle evlenmek arzusu ve evlen
mesi garip görülmesin .. Bu usul o devir
de sadece Adet değil, hattl ınllbul bir 
şeydi. Ilı::i lnz kardetle m-.mek Adeti 
tl Mma ram•nme bdar llilrdlL Ve bu 
usOl Musa üzerinde Tevnıt ile ~ 
di. 

Tanrı, Yakubun yaptığı bu müsavat
sızlığı gidennelı: için Raşeli gilz~ğine 
ı-ağmen kısır yapmış, Llayı ise bilakis 
çok çocuk sahibi kılmıştı .. 

Yakup, Raşeli de aldıktan sonra yedi 
sene daha dayısının memleketinde, yani 
Şaında kaldı .. 

Laban ona bir çok mal ve müteaddit 
koyun sürüleri vermişti, öyle ki Ya -
kup hemen hemen onun kadar zengin 
olmuştu .. 

Llarun altı çocuğu olmuştu. 
Altısı da oğlandı .• 
Her çocuk doğuşta Y akup Raşelden 

biraz uzaklaşıyor, muhabbeti Llaya bir 
az daha artıyordu .. 
Raşe! bunu farketti .• Kendi çocuğu ol

madığı için Liayı daha ziyade kıskandı 
Yakubu ondan çevirmek için babası

nın verdiği cariyeyi Yakuba teklif ettı_ 
Yalı:up hu defa Lladan tekrar y!lz çe

virmiş, Raşelin cariyesine döıımllştll. 
Ondan da iki oğlu oldu .. 

Lia 1"" durmadı. Onun da bir cariye
si vardı. O da Raşelin yaptığı gibi cari
yesini Yakuba teklif etti. 

Yakubun bu ilı:inei cari7eden de iki 
oğlu doğdu. Ve böylec.- on .,..JAd aahilıi 
oldu. 

işte bu sırada Tanrı Raşelin lı:ısırlığt. 
nı kili görmil§ olacak. ki Y akubun .
dan da baba olacağı haber verildi .. 
cRaşeb in ise sevincine payan yok:tu. 

Hele dokuz ay aonrıı öyle bir oğlan do
ğurdu ki, giizelllkte cidden emsalsizdi. 
Adını cYusub koydu. 

Ve Yakup Yusufu diğer on evl1dın
dan daha çolı: severdi. Çünkü Yusuf hem 
sevdiği Raşelin çocuğu hem ev lidlarınm 
en küçüğü ve hem de en güzeli idi.. 

-BlTMEDt-

T okyoda şiddetli 
protesto 
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dirmiftir. ** ıı-, 15 (Ö.R) - İnciJia mi! 

1
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Ikin · edi d · Stnııg yolda VaJ10vada -.kkufta cı y .sene e geçti ... 
Bu sefer Yakup emniyetle d~ et- aonrıı lıloslawaya """'1 olarak mibake

iencesi tedarikini gördü. Çünkü dayısı- relerine beş1=•Jb•. Bu w;.., İngiliz 
nın başka kızı yoktu. Bu sefer ııldatıl- Fransıx - Leh gawtelerinde bir çok ,,.. 
ına.zdı. Bu sebeple eğlencede korkusuz lan haberlere• abep olmaktadır.. Bü. 
olarak bol ~P içti. basaa Leh gazeteleri İtalyııya şiddetle 

Raşe! de mesuttu. Babası Lahan ab- hileum ediyorlar. 
lası Lia gibi ona da en güzel cariyele- Ayni :ıaJNnıMı Siovakyada Leh budu-
rinden birini hediye etmişti. duna karşı. Alman askeri hareketlerin-

Raşel, bu cariye ile birlikte zifaf oda- den bahsedi,...larsa ıMı mevki tayin ede
sında sevgili Yakubunun ııelmeslni bek- nıi;yorlar. 
liyordu. Londra, 15 (A.A) - Dün Avam b-

y akup nihayet ve on dört sene ııonra marasmcla, hükümetin harp vukuu ı.. 
muradına ennlfti... linde Fran.oız ve İnciliz kuvvetlerlı. bir ** FraM!Z generalinin başkumandan ta-

Yakup, iki kız kardeşin içinde pelı: ta- yin edilme6ine muvafakat edip etmemiş 
bildir ki Raşeli daha çok seviyordu. Za- olduğunu soran amele fırkası mebusla
vallı Lia ise bu ortak işte kendi payına rından Hendersona cevap veren B. Çesn
kocasının aşkı isabet ~tmediğinl daha berlayn, askeri harekatın muhtelif mın
çok evvelden anlamıştL taka1arda kumanda işlerinin tanzimi, 

Kadınlık hissi ile kız kardeşini kıs- bizzanıre i.lı:I dost devletin mUınessilleri 
kandıitı kadar Yakuba da kızıyordu. arasında müzakere mevzuu olmuştıır .. 

-------------- Bu mesele haklı:ında etraflı malfunııt 
her ne suretle olursa olsun mildahale- vermek menfaati umuıniyeye muvafık 
den vazgeçmesini istemektedir.> ~. 

f!d:hir kaç saat ~Üii'°&JCl:'ıııi: ınai!ı I~nsenyö;-ıdıinin nezdinde-
tuflenin avdet etmemiş olması Faribolu ki zındancılık vazifelerini her zamanki 
ciddi bir end~ye dilşürm!IJtil. gibi yapmaktadırlar. Monsenyör lılistuf

En alt kat bodruma, ö!Um bunUerinin leye gelince.. O da nerede ise kmdiııi 
bulunduğu kısma inmiş. Bir köşeye çö- gösterir. 
melerek d~ünmeğe başlamıştı. - Ya ölm~ ise ••• 

Frer Krızostom ise karşısında ayakta Frer Krizostom haykırdı: 
duruyor ve sesini çıkarmıyordu, - Aman ustacığım.. Ne ııöyliyorsu -

Nihayet Faribol de ayağa kalktı. nuı:.. 
- Sen ne dersin bu iş" muhterem pa- - Ve ben ölenlerin geri geldiklerine 

pas efendi, dedi. hortladıklanna inanmadığım içindir ki 
- Ben mi... Ben bir şoy diyemem pat- ,imdi kendimizi çok kötil bir vaziyette 

ron. •• görüyorum. 

- Başka zamanda bu hürmetklr vazl- - Siz ıuuınediyorsunuz k.i .•• 
yetini kabul ederim. Fakat şimdi if öyle - Evet.. Bizim projemiz, p!Anımız 
değil.. Bu çıkmazda senin de fıkrinl sel'- meydana çıktı. Matmazel Suzanın iş -
bestçe söylemekliğin IJlzım .. Bizim bura- kenceli ölümü bir ~ oldu. Arka
ya niçin geldiğimizi şilphesiz biliyorsun. •ından do Labar, sonra Ivon ve nihayet 

- Evet üstadım.. Kurtamıal':a geldik. Mistufle aynı Akıbete uğradılar .. 
- Tamam .. Monsenyör Luiyi kurtar- - Vay canına.. ~r bunlar dotru 

mak işinde biz kaç kişi idik? i..., ... 
- Matmazel Brevanı saymıyorum, - Biz de burada hapı yuttuk demek-

çünkü zavallı öldü .. Ondan başka şö- tir ... 
valye dö Labar var, matmazel Ivon var, - Allah Janet etsin .. Allah belfilarını 
monsenyör Mistufle var... versin.. 

- Şimdi ise biz yalnız ikimiz kaldık.. - Frer Krizoslom .• Hiddetinize tama-
- öteki arkadaşlarımız yukarıdalar" men hak veriyorum." Fakat eğer onlar 
- Ve yahut ta b~ka yerde! r .. I te Mistufl yi öldürmü•lerse ben de Mistuf-

anlamak istediğim nokta, kafamın içini lenin ruhu üzerine yemin ediyorum ki .• 
kemiren büyiik istiflıam bu.. - Patron .. Ben buradayun ..• 

- Bana kalırsa .• madam Sen Man Bu •••- derinılen .. a "ıdnn aks ıli -
defnedilmiştir. Şövalye dö Labar ve mal- yordu. 

....... 
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Sebz.e yemeklerinin 
faydaları 
--1?-

Bir zamanlar, yiyecekler araıında tf .. 
kir akraba• telikki ol..,..n sebzeler, iyi 

tanzim edilmiı sofralarda ancak etlerin 

ııarnitılirü olarak kuilawl,yordu. Vakıa 

o zamanlar her scy de boldu ya .. 

Dünya knziyle beraber, berkeı sebze
lerden bir klSmırun ete göre daha ucuz 
olduğuau h brladı ve ihtiyacın doğurdu
Ku zaruret yüzünden, herkes daha sıhhi 
bir tarzda bealcnmek imkanını buldu. 

Yal ruz sıhhatJerini değil, ağızlarının 
tadını ~venler de bunda..n ziyanlı çıkma· 
dılar. Çtinkü sebzelerin pişirilmesi ete gÖ· 
re daha gÜçse de, sebze yemelderinin lez
zeti da büsbütün hatkadır. 

Sebzelerin deri için olan faydası üze· 
rinde uırara hacet var mı} Maltyaj detiyi 
az çok ast.istik., az çok. kalın bir k.rcm ve 
pudra kılıfiyle k plar. Fakat öyle zaman
lar olur ki, kılıf ortadan çekili.t. lıte o 
zaman asıl kumatı. iti.na ile muhafaza el· 
mek 18.zımdır. 

Hangi kremlerle be.leoirae bealenoin 
ve hangi masajlarla tedavi olunursa olun

ıun, cildin iıızlo. etli. a.llı.ollu ve batta ek
mekli bir beııknme tarzına uı;un müd
det dayanamıyacaiı 8,fikardır. Bu bealeJ>
me tarzı peldjk veı:ir, itan çiieri v böi>
rekleri yonı.r: c.iklde. ıı:öu hiç bot 11<>
rünmiyen bir takım üvikc.ler&n. kwll.k
lano pe7da olmuaı& yol açar. 

Bütün bu m-L-urlaıı, aeb&e yemekleri 

bertaraf odu ve buml.u ""'~" _. 
viyct üzerinde ve bilhana cilt üzerinde 
çok ciddi bir ı.eair yapulu. 

Cildi çirkinkJıirea b.tlaca Nnilkr ....,.. 
ludır: 

Kanın deveraamdalti tqevvü,ler; da
mu Mrt.li.iii; andokrin guddel rinin uma

miyetle fena itlemeleri; kanda bamıziyet 
bakımından görülea muvıu:eneoizlik; ka· 
raciğerin fena iılemcıi ve nihayet pek
lik (banun ekxriya karaciierle de ali.
luuıı vardır.) 

O.Yorandaki ~!er umumi ..ı.
hi vaz;yetin düxclmeaiylc giclerilebilir. 

Dunar ııert!iiine kar)l yapılacak reiimd<1. 
sebzeler bqlıca. rollui oynarlar. Cudd ... 
leriıı dahili iltazab üzerinde tesir J'11P~ 
ii.miller ar....da. k...d&ki mideni ıniJI... 
ler ,._..._,..ki •-in&.. de ..... .ı.. 
Sebzderde mideni milhler nwıwtıur. 
Aynca oebaeler ı.... kaleri..,eiren:lı:, et, 

h-ı. ,.yıe.,.. ..... p ~ ı.

le selen bımuııiyeti be.taraf ederle<. 
A7nca oebzele.de, bağınaklarm ko

lay bo,alabilmeoi İçin lüzumlu olan ad
lülozla vitaminler de Tiırdrr, Pekliiin cil
de ne kadar zararlı olduğunu Ye bağıroal
larda kalan gıdai ve sair tobialerin va. 
cutta fazla kalmasının ne kadar kötü ol· 
duiana berlı: .. bair. Çünkü, bağırsaklar
dan normal &111'- çıkamayınca, bu tolı:
ıinler ciltden çıkmak çarelerini ar8ftıra.

ral: cildin tıuııvetini bozarlar. Oiji.,. ta
raftan vücut tobinleri ıekrar m......din
ce zehirlenme hatlar bu sefer de ltaraci
iier yorulur. 

Sebzeleri pifirirken dikkat edaecek bir 
nokta da, onları pişirirken husalanoı 

lı:aybeıtinnemdttir. Sebzeleri lıaılamak
tan mümkün olduiu kadar aakınılmalıdır. 
Çünkü buolan haılamak için kullanılan 
ıu ile beraber, vitaminlerin ve midenl 
milhlcrin büyüle bir kı,.mını da atmıı olu· 
yoruz. 

Lahana cilt için çok faydalıdır ve hat· 
!andığı zaman bile içindeki kükürtü kay
beımez. Çiğ yenmek prtiylc aoia.rıın ve 
pırasanın da cilt İçin faydalan büyüktiir. 
Bunlar müdrir oldukları için toksinlerin 
kolayca vücuttan çıkmasına da yardlD\ 
ederler. 

lapanakta yiizde 2 nisbetinde azotl11 
maddeler ve A, B, C vitaminleri varcbr. 
Çok bealeyici ve etten daha azothı olan 
mercimekte yüzde 20 aiebetinde azotla 
A ve B viıaıninleri vardır. LibaMdaki 
azot niabeti yüzde bir bol miktarda kü
kürtlü olduğu iç.in cilt ve romatizma. İ.çİa 
çok iyidir. Havuç ve talıı:amda yüzde 
1 nisbetinde azotla A, B ve C vitaminleri 
ve ıeker vardır. Ena:inar, teker hutalıiı· 
na tutulmut olanlar için çok (aydaltdır. 
Kuru soğanda azot ınikı..n yüzde 6 dır 
ve B, C vitaminleri vardır. 

GazoUn yülö lllr 
.Japon gemisi tutuşa
ralı lıül haline geldi 

-*-llongkong, 14 (A.A) - Çine gitmekte 
olan bir Japon vapurunda yangın ı;ık
ınış ve içinde bulunan 7500 U>neke ga
tolin tutuşarak vapur kül olmuştur. 
Tayfanın bUyük bir kısmı yaralanırut
tır. Bu gazolin Japon ordu,una gönde
riliyordu. 

Yangın harp aleyhtarı Japon unsur
larının bir suikasdine atfolunmakladır. 

• 



• 

Önümüzdeki Pazar günü lzmirde 
büyük hava gösterileri yapılacak 

Atatürk kızı Sabiha Gökçeni bir çok lzmirli kızlar 
heyecanla karşıladılar. Filoda beş tayyareci 
kız vardır. Gelen kafile on _yedi kişidir 

y • 

Yıllık sergisi Valinin 
huzuru ile dün açıldı 
Sergi 

eseri erile 
kızlarımızın 

süslenmiş 
çok güzel 
bulunuyo 

F~lo kumandan Yarbay O. Nuri Baykalın gazetemize beyanatı Türkkuşu rnosuna mensup tayyareciler 

Yurd içinde turneye çıkan Türkkuşu 
teşkilatının on bir tayyareden ibaret bir 
hava filosu dUn öğleye doğru §ehrimize 
gelmiş ve askerl hava meydanında ha
raretle karşılanmıştır. Türkkuşu filosu
nun yurd içinde yapmakta olduğu pro
paganda turnesinin bUtUn hareketleri 
yakından takip olunuyordu. Bilhassa İz. 
mirde, gençlik arasında uyandırdığı ala
Jta gayet geııı,tı. Sabah erkenden genç 
mektepliler yollarda, birbirlerine soru
yorlardı : 

- Ne zaman geliyor? 
- Saat kaçta geliyor? 

l - Atatilrk kızı Gökçen de aralarında 
Jnl? 

- Nereden karplıyaealız? 
l Sabah dokuzda hava kurumuna tele
fon ettik. Vaziyeti öğrenmek istedik .. 
Bize, on bet dakika 90nra malfunat ve
receklerini blld1rdiler. Saat dokuz bu
fUkta telefon ettiler : 

- Filo Bursadan hareket etti. Balı
kesirde tevekhıl etmebfz.ln İzmJre ge
lıettk. Derhal hava istasyonuna hareket 
ediyoruz. 

Biz de, bu haberin arkasından hareket 
.ttik. Askeri hava meydanında bllyUk 
bir hazırlık nazarlan okşıyor. Ordunun 
genç ve enerjik hava kahramanları, ya
rın orduya iltihak edecek genç arkad~ 
lannı karşılamaya çıkmışlar. Onları 

Manisa istikametinde karşılıyacaklar-
mış .. 
İSTİKBALDE BULUNANLAR 
Otomobiller, karşılayıcıları hnva istas

;yonuna taşıyor. Yolda valimiz B. Ethem 
Aykutun otomobiline rastladık. Beledi
ye reis muavini, komutan vekili, tayya
" alayı komutan vekili, Emniyet müdü
rii, hava mUfettip, hava :kurumu müdü
ril, merkez komutanı, Tiikkuşu mensu~ 
:lan, gazeteciler ve diğer zevat meydan
da hazırdılar. 

Biz yanm saatte Kemeraltınclan hava 
ıneydanına gelmi§tik. Burada öğreL~o
ftlZ kl TUrkkuşu filôsu da yarım i'&te 
Bursadan ~Mi'e gııııh.ifler, ~i 
~lAmlamışlar :nlarak yollarına dü
ıelrnişler. Tü.ı&UWı filosunun bulundu
lu yerleri, gellf istikametini Adeta adım 
adım takip +oruz. 

GELDtLEJi 
Saat on bire yirmi var.. Dürbinlerle 

ufuklarda karaltıları arıyoruz .. Nihayet 
amat on bire on yedi kala ufukta bir kır
langıç sUrUsU gibi göründiller. Şehrin 
üzerinde kıaa bir cevel&n yaptılar. Bu
lunduğumuz hava meydanına yaklaştı
lar, üzerimlzde kısa bir tur yaparak se
)Amladılar. Sonra aaf halinde, inecekleri 
meydanın ifaretll yerlerine yaklaştılar. 

En önde filo kumandanı TUrklruşu 
teşkilatı umum mUdilrU yarbay Osman 
Nuri Bay kalın kumanda ettiği tayyare 
ilerledi, meydana indi. Sonra Türkkuşu 
baş öğretmeni Atatürk kw Bn. Sabiha 
Gökçenin yüksek sevk ve idaresindeki 
tayyare ilerledi ve mahirane bir şekilde 
indi.. Bunu, üçerlik sıra halinde gelen 
filonun diğer cüzü tamlan takip eyledi. 

NASR,, GELDİLER? 
Vali ve diğer karşılayıcılar, hava kah

ramanlarını iştiyakla karşıladılar. Bütün 
nazarlnr onda, Atatürk kızı Sabiha 
Gökçenin üzerinde toplanmıştı. Karşıla
yıcılar arasında bulunan bayanlar ona 
yaklaştılar ve sordular : 

- Nasılsınız? 
Uçan Türk kadınlığından bir parça ve 

bir ruh olan Atatürk kızına Türk kızla
rının bu suali o kadar yakın bir hitaptı 
ki, genç kız cevap verdi : 

- Teşekkür ederim, rahat geldik. Hoş 
bir spor gUnü .. 

Bütün tayyareler inince hava kahra
manları ağır ağır ilerlediler. Valiye tak
diın olundular. Hazınınun ellerini sıktı
lar. Çok heyecanlı bir dakikaydı bu .. 
:Askeri tayyarelerimiz de havalanarak 
üzerimizde mükemmel hareketler yap
tılar. Selilm uçuşu cidden mükemmeldi. 
GELENI~ER 

Filo kumandanı Yarbay Osman N u
ri Baykaldı .. 
Türkkuşu baş ögrctmcni Atatürk kızı 

Sabihn Gökçenden başka daha dört ba
.,yan filoda vazife görmüştü. Bunlar Na
ciye Toros, Edibe Snyın, Muzaffer Sel 
ve Sahavet Yılmnztürktür .. 

Necip Tulgar, Saip, İbrahim Güreri, 
Kemal Karapars (İzmirli), Mehmet Ara
-bacı, Abdurrahman Türkkuşu, Hüseyin 

Uçar, Şinasi Kavlan, Muammer, Maki~ 

Türkkuşu filosu İzmir üzerinde filo uçuşu halinde 

Türkkuşu filosu 

Yarbay Osman Baykal tayyareden indikten sonra 

Türkkuşa mensuplan karşılayıcılar arasında 

Türkkuşu umum müdürü beyanatta bulUJW)'or 

nist Rüştü ve İhsan kafileyi tamamlı
yordu. 

YARBAY BAYKALIN BEYANATI 
Türkkuşu umum müdürü Yarbay Os

man Nuri Baykal bir muharririmize şu 
beyanatta bulunmuştur : 

- ıBursadan itibaren seyahatimiz 
muntazam ve müsait hava şartları dahi
linde geçti. Saat 8.40 ta Bursa hava mey
danından hareket ettik. Karacabey, M. 
Kemalpaşa, Susığırlık, Balıkesir, Akhi
sar, Manisa üzerlerinden uçarak İzmire 
geldik. Seyahatimiz iki saat ve l!S daki-

ka sürdü.. Serginin cıçılm4Bında buluna-n valimizle bir gnıp ve mektebin 
Türkkuşu filosunun memleket dahi- :müdürü bayan Mürüvet 1lkhia •. lı' 

linde yaptıjı bu seyahatin maksadı, Cümhuriyet Kız En.titüaünün yallak muvaffakıyetli eaerlerin değennl 
Türk gençliğini havacılığa ~ ve aerwiei dün akpm aaat on yedide aayın 1 tunlarda hakkile canlandırmak ;çiıt 
yeni yetişen TürkkU§U gençlerinin ilk valimiz bay Ethem Aykut' un buzurile kadın göz.ile bilhaua bu itlerden 
defa olarak meydanlardan alAkasını ıl bir kadının mütalaalannı dinlenıei' • . . yap mlfbr. 
kesmek ve seyrüsefer yapmaktır. Görü- Genç kızlanmwn bir yıllak meaaileri· yaç vardır. • 
yorsun uz ki turnemiz büyük bir mu- nin neticelerini bir araya toplıyan bu •er- Yalnız bizim söyliyeceiimiz bd' 
vaffakıyet içinde devam ediyor.• . Tü L L d l·x.. • .::Laek kabiliyetini vardır ki her yıl gördüiümüz AL1NtN SÖZI.ER.t ııı. rır. &a m ._.nın ~-- .. .. ül., 

V . . sözlerimiz önünde canlandmnağa kifi nazaran mektepte buyük tek'1n 
Valunız B. Aykut, Hava kahramanla- el _,_ b" L d tted' ı.:·-fın çok bariz olduğudur. .. . . . . ıı ec- D' &u re ar. ....,.. 

nna şoyle hıtap etmiştir • yeni yuvalar kuracak olan genç kız- Serai &ezilirken müdür bayan 
- •Kartalların, Türk ku§lannm ebe- larıımza mesud olmanın •ırnnı öğreten, vet llkhia mütemadiyen mektebin 

di zafer çiçekleriyle bezenmesi en bil- geçim darlıklarından onlan timdiden bir iztırabı üzerinde duruy9r, çok 

yük iftiharımızdır, varolun.• kurtaran bu irfan müessesesi cidden çok nık ve ihtiyaca cevap vennekt~ 
HA VA ŞENLhcLERİ talı'lı"dı'r. • uzak olan bina vaziyetini izaha çal~_,,J tzm· halkın dil ğini kabul eden ~ 

k ıhr ku ın e i k zı" fe- Kuruluıunda ve tekamülünde büyük du. Meslek aıkının ve iztırabı d - .1' 
Tür ava rumu umum mer e , d h 1 ·· · d d~ 
dakfu-lık bahasına Türkkuşu filosunun himmetleri sebkey]emesi itibaril.e . adını doğur uğu cyccan a uzerın e. E'-

.. .. k d İ · d kalmas 1 burada kaydcylemeği bir kadırşınaslık bu mevzu temcileri atılan yc~ı u Pazar gununc n ar zınır e ın . . • 'hl~ f b" k b " d ıknı.., 
k b 1 ı mişti P .. .. + ____ ·--d vazifesi saydığımız bay Hasıbı ıstı a ınasının en ısa ır zaman a a u ey e r. azar gunu ızmır e • _ . d 'b · 
b.. "k h I'k1 · 1 aktır F' e en yenı mu ur ayan u d · ""d'" b M' ruvvet Jlkhıs menniyatın an ı arettı. A 
uyu· nva «:en ı erı yapı ac . ı- .. . . ş· d' k d lil sınd• 

l t · d"" k 1 d 'stif d d' de muesscseyı maksad ve gaycsıne.;. uy- ım ıyc a ar va er ara onun zmır e n masm an ı a e e ı-

Jerek civar kaza ve vilayetlere uçuşlıır 
yapılacnktır. 

Türkkuşu filosu yarın sabah erken
den hareketle Kemalpaşa, Turgutlu, Sa
lihli, Alaşehir, İnegöl, Buldan, Ödemiş, 
Tire, Bayındır ve Torbalı üzerinde uçuş
lar yapacaktır. 

Pazar günü izmirde yapılacak hava 
şenliklerinin programı hazırlanmakta
dır. Bu programın Wla hatları tesbit 
olunmuştur. 

-:----"'---
BEKLiN • PRAG 
Ekspresinde bir kaza 
oldu, IJ kişi öldü.. 
Berlin, 15 (Ö.R) - Berlin - Prag eks-

presi Südet arazisinde Vitenburgda yol
dan çıkmış, 13 kişi ölmüş, bir çokları 

yaralanmıştır. HAdisenin sebebi malfun 

Muvaffakıyetli sergiden bir iki kö§e .., 
gun bir tekilde idarede değerli bir kud- cılığı ile ıöhret alan bay Ethem AY 

değildir. 

Berlin, 15 (Ö.R) - •Graf Zeplin• di
rijaph iki günlük bir sefer için Frank

ret aahibi olduğunu mektebin verimli himmeti rica olunuyordu. ~ 

caerlerile fiilen ispat eylemiıtir. 1 Valimiz ~k takdirkar ol~. i~.t .. il' 
Maarif siyasetimizin kızlara ait kısmın- nı ifad!! eylıyerek mektep mudurüJI .. 

furttan hareket etmiştir. 
da çok ehemmiyetle göz önünde tuta- mesai arkadaılarını tebrik ederkeS' 1'4 
cağımız müe..eaelerden biri ıüphe yoktur mevzula yakından ıllakadar olmak 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

ki Enstitüdür. Buralarda genç kızlanmız dini de c•irgemediler. 
orta derecede tahsile aahip kılındıktan lzmire ve bu çok kıymetli müe 

Yolculuk dolayısiyle 18 Haziran Pa
zar günü sabah saat 10 buçukta Alsan
cak istasyonu karşısında 436 No lu, evde 
maruf iki aileye ait fevkalAde zarif ve 
nadide mobilyaları mlizayede ıureUle 

bqka elbiselerini kendileri dikmek, pp- layık bir enstitü binasına ihtiyac 
kalannı kendileri yapmak, çocuklarının ıiddeti ölçü kabul etmiyecek kad-' 
elbiaelerini ve kocalarının iç çamaıırlarını yüktür. 

kendileri hazırlamak, yemek ve pasta Maarif vekaletinin de takdir ve k• 
imal eylemek gibi bir aile ocağı için çok buyurduğu, hatta kısmen tahsisatını 
ehemmiyetli olan bilgilerle tachiz edil- diği bina inıaatını tamamlamakta t 

satılacaktır. mektedirlcr. düt göstermiycccğini muhakkak sa . 
Korkmadan iddia edebilirler ki Ensti· la aldarunadığımızı ümit etmek isteriı-Satılacak mobilyalar arasında masif 

tüden çıkmıı bir kızın kuracağı yuvanın cevizden mamul aynalı büfe, aynı ma -
lın otomatik anahtarlı kare yemek ma- masrafı muhakkak diğer ailelerden en az 
sası, bir çok yemek iskemleleri, 9 parça yüzde elli noksandır. Sergiyi bir kerrc 
yeni bir halde lAcivert kadifeli pomye gezmek bu müeueacnin aile ocağına yap
koltuk takımı, kadife perde ve nikel tığı hizmetleri canlı bir tekilde anlatmaia 
kornezalar, sigara masaları, eyi bir hal- kafi eelir. 
de (Hakke) markalı siyah alman piya- Mektebin müdür ve muallimleri miaa
nosu, müteaddit elektrik avizoları, eyi fulerini kendilerine has olan bir nezaket
bir halde 7 lambalı Silkoks markalı rad- le karıalamakta, •ergiyi dolaıtırmakta ve 

yo bUtün dünyayı alır, çok rahat ku - bir aenelik mesailerinin muvaffakıyetli 
maşh kanepe iki koltuk, cevizden ma - neticelerinin aöiüalerinde, pek haklı ola
mul çok kıymetli lüks kristal aynalı ka- rak, uyandırdığı aururla yorgunluklarının 
bine, sahibinin sesi salon gramofonu, ce- dindiğini hi•eylemektc idiler. Ziyaretçi
vizden mamOl milkenunel şifonyeralı lerin gözlerinde beliren takdir hisleri, 
aynalı dolap, aynalı tuvalet, nikel korno- onların en büyük manevi mükafatını teı
din, iki kişilik nikel somyalı yarım kar- kil ediyordu. 

----~---

Suriyede 
---~.---

Kabine teşklllne 
memur edilen Ata 
Eyyablnln şartlara -·-Şam - Reisicümhur tarafınJ.ıl 

bineyi tefkile memur edilen Ata 
bazı prtlar ileri sürmüıtür. 

Öğrendiğime göre bu prtlar fU 
deleri ihtiva etmektedir. 

1 - F ranıız otoritelerinin, Suri?' 
dahili işlerine müdahale etmeıneP . 

2 - Polis ve jandarma ku~et~ 
tekrar Suriye hükümetine baglsn 

3 - Siyasi mevkufların serbest 

yola, Amerikan duvar saatı, etajer, ha- Mektebin alt salonunda, ancak en ma· 
sır takımı, iki porselen kolona çiçeklik ruf terzihanenin hazırlayabileceği zcra
vazo, aynalı şemsiyelik, basma ve yağlı fette tuvaletler, tayyörler, çocuk elbiıe
boya tablolar, 6 adet koridor sandalyesi . 
lüks konsol santi, taban muşambalan leri, ve hesap işleri büyük takdir hislerinı kılması. rd 
tek kapılı aynalı dolap, iki ki§ilik ke~ uyandırmağa kafi geliyordu. Sergi yalnız 4 - Fransızla~n ~uri~ede~~:ı::r 
me yarım sarı karyola maa somya, mer- muhteviyatı bakımından değil, tanzimi gruplarla yapacagı sıyası mu 
merli komodino, nikel portmanto, bir bakımından da en müşkülpescnd zevk- Suriye hükümcti vasıtasilc yapf'llll'; 
buçuk kişilik nikel somyalı karyola, ko- leri bile tatmin edecek zarafette idi. Kabinenin teşkiline esas olınalc ~ 
Iona elbise askısı, yemek masası, camlı Koridorlar yavrulanmızın ince zevk- ileri sürüldüğü söylenen bu p.r~sr eut 
radyo masası, porselen tabak ve çay ta- lerinin makesi olan modellerle dolu idi. reisicümhura arzedilmiş, r~~cutı1'· 
kırnları, seccadeler ve sair bir çok lü- Mevcut elbiselerin sulu boya modelleri bunlan Beruttaki Fransız uce . ce 
zumlu eşyalar müzayede suretiyle satı- de birer tablo ıeklindc dıvarlarda yer rine bildirmiştir. Oç günden berı 
lacaktır. almıştı. beklenmektedir. l ecle 

Fırsatı kaçırmayınız.. Yukan katta zengin nakış ve model Yüce komiaer bu şartları kabu 
Fırsat artırma mobi1ye salonu itleri. ppkalar, çiçekler, çantalar, be- Ata Eyyubi kabineyi kuracaktıt· 

Aziz Şınık, telefon 2056 bekler iki aalonu doldurmuttu. bu c:enp menfi Çlbrea Suri)'ed 
ı....a (1312) 



400,000 gönüllü yazıldı Türk - Fransız görüşmesi 
lngilterede talim müddetince, hizmet 

erbabının borçları "tecil edildi 
Ha tayın 
Bulgar 

ilhakı arefesinde bir 
gazetesinin neşriyatı .•• 

Londra 15 ( ö.R)- Askeri talim müd- birinci çocuğu için S ııilin, ikinci çocuğu de muayyen nisbetler dahilinde tahsisat .. 
detinl geçiren mükellef hizmet erbabının için 3 gilin, üçüncü çocuğu için 2 §İlin ve verilecektir. YAZAN: ('f. Kujuharof) Ştab• ıönniyen, piı ve tahtakurularlyfe dolu Bübaua tek bir Franewn 1919 da tanı· 
hizmet müddetince borçlannın tecili hak- fazla her çocuiu için bir ıilin verilecek· Londra 15 (ö.R) - Harbiye nezare· Kap. Kopoykin (•) yerlerdi. Ve, Anadolunun bu tenha, madığı bu kuabacıiın günün birinde 
kında bir emirname neıredilmittir. Di· tir. Aynca kendi haftalık ücretlerinden tinin bildirdiğine göre ni%ami O\"dudan Slovo gazetelİ. Ankaradan yaz.ılıyor: unutulmuı ve geri lcaıabaqiında lıtan• beynelmilel politika iıılerinde ve bahuaue 
ğer taraftan dün ak,am nqrolunan beyaz de aileleri için üç buçuk tilin tutulacaktır. tamamen müstakil ohm gönüllü ordu Slovo ıazetCNDe Ankaradan yanlı· bulun muhtqem ııaıaylarmdan ve bütün Y ılkm Şaılc. hadi.aclerinde mühim bir mcr• 
kitapta uked hizmet müddetince mükd· ihtiyatların aile tılhaiah riitbelerine göre mevcudu 'mdi 400 bini geçmektedir. Büyük !ilrk. inhl~pçw ~tatW:k öleli :abancıludan nefret eden büyük bir kez ol~ını hatınna bile getirmemiıtL 
lef lüzmet erbabile ıinüllü Ye milialenı haftada 16 • 26 tilin olacakbr. Zevceleri Dün Avam lı:amara.aanda bildirildiğine aylar geçU. Fakat dunya donmcsıne de- ınkıl&pçı. ruhunda tutuııan muau.am ve F'ran.War hotnufauzluklannı ve hürmeto 
verlecek aile taJ..i.atı tarih edi}nıiftir. ve çocuklan için verilen tahaiaattan ba§· göre. son üç ayda nizami ve muavin or· vam ediyor. Bir çok kinueler büük mukaddca ihtiraalariyle burada yapnllfb. •i.zll.lcrini izhar etmek istedilderi zaman 
Hes W-. t.aftac1a :uvceei içiD 17 filin. b. iqeleri kendilerine ait aile efradı için duya 236 bin gönüllü yazılmqtır. Peuodan eonra RUl)'antn teneffüı ede· Çünkü: Muatafa Kemal ancak burada. emealıiz bir vaziyet anec:lerlcr. Buna 

mez bir hale ııeleceğini .anıyorlardı. Boı bu ııeri ve fakat namualu imanları· bu '--bil L-·' . .__ d'l · • f ..J_ 

d 
.. 'tl 

1 
t-'L.ı:.- ___ _..ı • .. • mu- mcnı-uerı. ıı;en ı ennı euaı-

metaneti 
ve beyhu e wru cı • ~ muauam ~ardan ben hur yapnuı kirnaeler ara- ki 1-'Ld b 1 .. _..J_ • .. • 

ld bunl tl 
. •. r "' a u unmaıa aeva.ettııı;ı zaman. 

Yugoslavyanın 
o uktan ve arın meme en topra· aında vatarunın bur havuuu tcneffüa iz.ba ~u . • . 
" d 'nlikl · d d-'- d bil' d r etuagen 1empatı ve koınpli.manlan. 
gm erı erıne ayan uı.tan aonra e e ryor u... hiç ki ~ 

inkılapç.ı. dbumda muvaffak olmut de- mae aoatuemcz.. 
mektir. Onun cauini yıllaı deiil, aıırlar ••• itte timdi An1'uada Türkiye· Franea 
bile ailip ııölilıem~ Binaenaleyh Anka· Bundan yirmi yıl evvel bu kaaabanın aruuıda mühim politik aörilfmeler ol-

Hitler, Göring ve Ribbentrop 
teşebbüslerinde muvaffak olamadılar 

nuun yalçm b1alaklanna hakkedilen bu adı. yalnız coirafi bilıiai iyi olanlarca maktadır. Bu görürrneJerden Türk diplo
büyük •e ıanlı İIİm ebedjyen hlacak malumdu. Halbuki Klemaneo ile va.on. masisinin HataYJ anavatana ilhak eyle
vo payidar olacakbr. dan sonra bu gibilere pe~ de te.adüf edi- mek gı'bi bir muyaffaJı:ıyetle çıkacaiı 

Ankara ... Bundan bir müddet evvd lcmemektedir. Tam 0 aaralarda Pariı cİ· meydandadır. Maruf Fransız gazctecile

Türkiycnin büyük evladı buramu kendi· vanndaki aayfiyderde bar11 konferam- rinc;len Barca timdi Ankaradadır ve otur
' ne bir melce~ pllUJtL Bundan 20 sene lan topl nmıt bulunuyordu. Klemanıo makta olduğu Ankara palastan gazete· 

evv l, ynni 1919 yllının gamlı ve sisli çok ne eliydL Hava gGzddi. Or:talık ne: lcrine Turkiyc hakkında enteresan yazı. 
bir ı1onbalıar :gununde knlbi ac:ılarla do· ~ içindeydi. O eırada Klemanaoya bir lıır göndcnnektedir. 
lu olan ve bir aakerin du,ydu"1 bütün in· telgraf uzattllar. Bu te "'rafta boyundu• (Muh rrir, Fransız C zetecisinin mem· 

ki.arı batallerin ıatıraplar ile Jc.ınanan nığa baı cğmiyen Kemal Pata admda ir lcketimiz hakkında yaz:dığı aitayiJkir ya .. 
Mıutafa Keınaipqa buraya ccluıiı. yır· Türk ceneralının te killt yapmak üz.ere zılardan iktibaslar yaptıktan sonra yazısı· 
tıcı Lit \;aplna gibi iltiça ettiği bu yc.rdc Ankıırayn kaçlığı bildiriliyordu. Bu eski nı ou cümlelerle bitirmektedir:) 

b ütün milletinin cncrj~ temsile b ~ıı- kaplan ka 1 nnı çattı. Yüzünü buru tur- - Anknrn palasın bir u ötesinde 
mı§b. Buraa.ı, .uuk, .c~ki. h r<lp hir Asya du. Y n\ndan bir an bile ayırmadı~ı mü· Atntürkün ınuaz.zaın bir he) keli yüksel· 
kruı bn,CJğı ıdı. Tarihi Ankarn kıılesinin şaviıi T rdioya ümitsiz nazarlar atfede- mcktcdir. At türkün bu bronz he kel' 

kl 
• W:_!!L l • •• k y 1, ete erıne 'tlrm nan .. ~~ C'1i en gunq re : bdki de bu Franııız. gazeteci inin ıavur· 

- An~orn) Ah aziz dostam, ben duğu komplimanlan zevkle dinlemekte· 

(~) C~ K.a~f, e~ bir u- böyle u.fak tefdc ııçyleri hatmryamıyacak dir. Filhakika Mariana kur yapmasını 
ke.rdir. !htipt zabitidir. Profaor Çan- kadar ıhtiyanm. Rica ederim, haritaya pek iyi bilir. 
kof taraft,atlanndmıd•. Halen Sofya bakın fU Angora nerede bulunuyor).. 1919 da yaralı bir icap lan gibi ıssız 

mebusu olarak Subranyadaki nluhalefet dedi. Anadolu içlerine kaçan ve Klernenso· 

Bir Franı.ız gazetesi Yugoslavya kral Hitler eöz.üne ,öyle devam etmifti: ca'.kbr. grubuna meoaıptur. Büyiik ve Ebedi Dünya hnrit.aaını kcslp biçmekle met- nun fena ve hasmnne ruhu tarafından ta· 

nMbi Prua Polun Al.manyaya vuku bu- - Sizi he.r taarruza UJ'JI garanti et· Prens Pol vnkit kazanmak için büyük Şefin irtiba11erinde .,m ıütanlarda çok gul bulunan bu adamın ° günkü icraatı, kip edilen bG)-ük ndnm için bundan daha 

l• ıon ziyareti münuebetile Hitler ve meğe hazırım. Balkan Antanbnm zaafa ihtiyatln cevap vcrın.İftİr. güzel bir yamı çıkmııtı. Bu yuwnm IOD co~rafyaya kargı göstcrdiii kayıtsızlığa büyük bir zevk tasavvur olunabilir mi> 
.,_,, anuondaki mülakat ı..llında oa uğnma• yiizünd .. tchdid. maruz kalu- Z;.a hariciye nazm Cinen Mukoviç;. cimi.; ~ .Kop alınm ı..n ,..,;7

• .. jm .. , bi• muvallakoyot uzetmiıti. Fa- Eve~ Fnumz mc&anirlnin ba oözlori~ 
.... ıan yazıyorı ıaıuz derhal müdahaleye amadeyim. Bu- pek yakında l..ondraya mukarrer olan Ay.. türkçe olanık JUllmlfbr. kat, o Aniorıunn sünün birinde Ankara dialiyen Atatürk •ellSİzce mırıldanıyor: 

Şanııölydik binaııında TUka bulan ilk na mukabil Yugoslavyanm bazı §llttlan aeyahatinden evvel kat'i cevap vermeai M. U. M. olacağını hiç kimse tahmiD edemamiıti. - Kaça alınm ben •cnil ... 

afriilroede Hitler ve Prens Pol tetik bu- k b 1 t • ı· d B ti F imkunsızdı. Prensin Marccnl Görin" nez- Macaristan Romanın bir teşebbüsü a u e mesı uzım ır. u §Rr nr ransa r- "' 

luuyorlardı. Prens ltalyayı ziyaretinde i1 y __ 1 d k' 'tt"f L f h' dinde ÜÇ gün devam eden misafirliği da . . . ı e tıg~avya ar m a ı ı ı aııtın es ı, • 
Cianonun fzacabndan kendiainı kurtara· n_ .

1 
. b ' . • ha az ruu.ik olmamı tır. Bu 2.iyaret cö.-

L:t-:atL fak t b d ka ıl tı" d nayı 1 e yem ır bcan mukavele yapıl· • • ki Al l ı_ b' 
----tr·---

Mihver deuletler.lne ~ a ura a fi gı a am .ı_ Al . . .. d 75 tenniştir mnn ann ~om ınc tazyik-

b bü
lr b k b' d d m wr. man ıermnyesının yuz e l . wn ~ a çapta ır a ıım ı. ennden Sl)'rllmnk kont Cianonun cilve-

- Almanya, Yugoslavya hakkında en nisbetiılcle iştirak. edeceği bir Alman • lerinden aıynlmağa hiç benzemiyor. Jspal\ ltalya haliaaııe qA• be.lentekte oldıaiua- Yq,soehtr ltomonıyum pllıunı husrlamı§ Bu sırada hariciye nazın Ribbeauop yat 
ve Almanya ile istinattadeuamedecelı 

1 k d 
? Budapeşte, 15 (~R) - Macar gaze

r a ZI o aca mı ır. telcri kralhk nnlbJ amlrnl Hortinin ye-dan bu memleketin bugünkü hudutlannı ~- O. k-o~ ~ndü- ta Yuaoıılav hariciye nazın Markoviçlc askeri bir ittı•faka 
ni parlAmcntoyu açarken s8yledığj nut-garanti edebilir. ferler, otoitrndlar, bet .tayyare fabnkaaı, görüımü,hir. O da ıki memleket arasında 

Hitlerin bu eöz.lerinl dinliyen Prens in•anrn, Tutya Te Bokaid madenlerinin siyasi miına90betleria geni,letilmc:ai. eko
PolUn yüıi& kızanwatı. Bu kız.ankhk &il· i,letilmeaiDİ deruh~ edecektir. ~·ni kon· nomik 'l.' C kiıltürel iki yeni anlqma yapıl· 

Y AZAN: ROBERT GVY." "'N ku harnrctle tefsir ediyorlar. Bu nu-
,n tulcta Mncnrlsüuıın programı şöylece 

bet altında üç saat süren bir geçid res· 80rıriyum bir hava nakliyat tirlreti tesis ması. Yugoslavyaıun kayıt&Lz ve prtaz. 
ıninde hazır bulunmaktan mı ileri gcli- edecektir. Eski Raküze, bugünkü Dub· bitaraflıiuu ilan etmesi lüzumunda iuar 
yordu bilinemez. rovnikte bir de11K irıpat teql}u kurula- etmİ§tir. 

Roma -~ .. Roma rami pçitle- birlikte demokrasUere karp mllcadeeye 
riDden 1K>nn. ukıerlerla 1f1 bibnifilr, fJfripnelidir? .> 
§imdi diptomaUaruı aaaU çalnu§tır. lapanya huna ran o1acalc mıdır? Dün 

Fraııkoya. Romaa., iç bakanı Serrnno akpm B. MUAOlini ve Kont Ci:mo B. 

huıtısa edllmlştir : İg birliği, dahili imar, 
harlct mUnnscbetlcrdc islikW, fakat bu
nunla beraber. Mncaristanın şimdiye 
kadar kendisine çok faydası dokunan 
mihver de\'lctlcrhlc istinatta devam ede
cektir. Repulse kruvazöründe Seydiköyde 

Adli kısım 

S~er temsil ctmckt..edir; bu .zlynret.t.en Berrano Sunerle h1r :mUlAkat yaptılar. 
istilad~yc çnlıplıyor. ltnlya bu 2.iyaretln Bunun netic.esl ne olacaktır. Diyorlar ld 
kat'i bir :netice; vermesini, son haftaların Frankonun mllmes8ill ıi ukeıi bir iW-

~hğı ve hatt.A sıkıntısı yerine açık faka yana mıya~dır. Bununla be- ı•-••••--------· 
Reisimiz 41 kilo realitelerin. kalın olmasım isti)or. Bu raber fafist hUkUmetıne teınlnat verme-

TiJrk gazetecilerine oerilen ziyafetten 
sonra yapılan tetkikler 

esrar yakaladı CD~ooal buhran zamanında, kısa· }eri muhtemeldir. Glz.11 ve mahdut blr 

Zabıtamız dün bir mllddettenberi ta- ca ~~lnr ki ~a kararıw venin. aılk6i ltüfakttklbıde mi? Belki. Bu ta~ 
kip e.tmektc olduğu esrar kaçakçı Jebe- ve kend~ )'apılan hizmetlerle şükran diroe yapılacak olAn Italyan - Alman gö-

A~..ıele kiralık han 
Gaıi buh•annda Ziraat bankası ya

nında 18 numaralı ban kiralıktır. 

Resmi \"e llusu i daire, yazıhane ol
mıığa fc,blade clverislidir. istiyen
lCJ' Gazi buJvannda doktor Haliisi 1 
b.y t.added.U 42 numarada ti§I 
doktorwıa bet TVS1Uıı. .. 

Londrn - cDaily Tclegraph> m hu- TheU&in ziyaından dolayı derin teessür- kesinin 47 kiloluk mallarını yakalamak borcunu ~:rcrek mihvere .iltihak etsin. rllF1elcrl hır tesanüt anfaJillası ile bc
ıust muhabiri Weymouthdan bildiriyor: }erini ifade etmişlerdir. Heyetten bu- All'eÜyle yeni bir muvaffakıyet kazan· ~.a§bt hilkünıct mahafilleriniJı açık~ lirtilecck ve bu tesanUdlln şllmulünU nn-

lngllterede, on~ gUn müddetle misa- lunan ve Türk parltunentosunda bir ml.§tır. ı!ade olunan arzusu budur. cak istı'kbal g&te:rec.ektir. Fakat Italyan-

ffr olarak bulunan 'nlrk gazetceilerl mebus olan Hüseyin Cahil Yalçın. ka- HAdise r.abıtaııuı malitnnı olup bir . Kimienin bunda filphe.d kalmamaaı lar dostlarından bt't vladlar elde etme-

Portlende tayyare ile giderek Jngiliz raya ~karken bana aedi kf: baftadaııber:i takip edilmekte idi. için &Ueteı.rlıı. bUtün kodamanları ka- yl pek attu etmektedirler. 
gemllerlni ziyaret etmi~lcr ve 32,000 ton- cZnnnederim ]d TUr).iye ne Ingiltc- Bundan bir hafta evvel, Seydiköyüoa r~lannı vermekte hiç de btlcıa1 göater--

T.KID"'ON : SZ81 (llM) 

luk Repulse harp kruvazörilnde kuman- renin karplıklı doa)Uklanna ınani ola- gidc.ı:ı şehrimiz r.abıtası, bir hayvan üze. llU)'en lspanyollan .nkıştırmak cmrlni 

~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~Y~~w~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~ 
kendilerine bir öğle yemeği verllmlştir. ğildir.> Karaya çıktıktan sonra r· ~·ur esrar kaçakçısı Veyselin §ebe- rp m ydanlarınm kard~ğlni Is- ,. . 
Bepluaenin, Kan.ıda seyahatinde kral ve ler otomobt11e Wannwclldcki hava mey- ke.sinden olan Zola Emini de yalW.ıyarak pllDYol topraklannda yaWı ltalyan ölil
krallçeyi. Amerika. "Uirm:ı.. lan danına gitmişler ve oradan tayyare ile hapishaneye göndermlşü. leriııln miktarlUını ballandıra ballandı-

) a go ""il 0 ge- Londra dönmilşlerdir. Znbıta, 7 kilo gibl mllhiın bir yek~ ra aelattıktan, Roma llc Madridin emcl-
nü olması Ziyaretçilerin aıakasmı bir kat ene:; Mail> tesinln Balkanlarda tutan ve yakalanan bu c rann daha bri m~tenk dl~ lsbat ettikten 
daha arttınn~tır. Haric.iye :vekaleti mat.- seyahate çıkmış ı:-:n bir muharriri son esaslı lusunları da olduğunu nazarı dik- to8l'8p bütün gaz teler l~yaya yarm
buat &meal ınuavinl Burhan Belge bana bir röportajı.nda ,Ahnanyanın Yugoslav- kata ahnış ve SeydiköyUnda sık k1 dun.ununu .dikW edfyorlar~ 
dedi ki: cBUyUk Brltanyımın bu kudttt yadaki faaliyet! hakkında diyor ki: sık araştırmalar yapm1JUr_ Fakat Koat Clanonun gazeteal Telegrapbo 
t1msalI biz.de çok bUynlt bir intiba hbıl Alınan diplomasisinin maksndı, bu bu ara,tırmalarda. yakalanan yedi ki - di)ıcır ki: 
~tir. Yüzbaşı Spooner tarafından memleketi Balkan Antantından. ay~ lodan bafka bir esrar buluoamamı§tır. -hıianya yeniden büyük.Avrupa po
pyet teklifsiz ve dostane bir tarzda ka- maktır, ve h'Iç ~Ophesizdlr ki TOrkıyenin D~ -~ bat~ reiıtl B. Sırn biDai litlkasında, rol oynııınnk arzusunu duy
bul edilerek son derecede yakınlık gör- BUyUk Brftanya ile yapml§ olduğu anlaş- Seyd~oyünıe . gıderek esrar ~çım mUıdır. Yeniden dünyada clehamıa, gu
dtlk.> :aıa bu maksnd için kuTianılacak ve bu ZOlaçmin evinde araşLırmalar yapmlf ruruna ve harpte-ki 'kahraman} ğı JA-

2'Jyaretçllcr hilAbare tahtelbahir depo nntantın azası bulunmakta olan Türki· n yine hiç bir l8J' bulamamıftır. yik bir variyet kntttnmnk g 

1 

ıı:·~-
pmisi Tltruılayı ve bir L . Smıfı deniz- yenin böyle yalnız. bapna hareket etm.İf Fakat zabata ifinde ~k kumu olan malıdır. Frankonunki gib' ~[es 'll! 
altı gemisini ziyaret etmişlerdir. Tita- ohn•anm u.!antl mahvetmif oldulu iJeı. adli kl5lm reisi B. Sam, yaptıjı bu ant" jhn insiyakı olan lrudret 

1

,.-e rb~kl; 
nlanuı kumanda zabiti Komodor Beüıele ri sUrlileoektir. ~~duvar içlerine bd. göalr- ihti,.acını karşılamıya çalışmadıkça ya-

milş ve nihayet ot\11 alta torb. içinde şıyamaz. llAdis lerln icapları ve aynı uı-

D 
w • • • ı ______ ..... ______ ]-.!bulunan 47 küolUk esrarı bulınağa mu· manda kendi nmıfaatlcrintn dikkatli bir 

egıştırı en [ B o R s A "'~.;=· . nıil§ahadest. lspanyayı yeniden Avrupa-
- esrarın bulunmasa P'Y· da bir fe7 olmıyn .vkedeeelrlir. Paknt 

Yeni banknotlarımı· le o muştur: Ispany~ cidden bir şey olmak C'mellni 
._ :OzOM Bir haftadan beri. bu bçakçl ~beke- taşıra iıter istemez demokrati1' clevlet-

Ankara 15 (A.A) -Türkiye Cünlhu- sinin ~§inde kopn B. SllTl dün yine lede geçinoüyecektir. 
riyct merkez bankasının 15 ikinci Teş- 429 Albayrak 14 15 50 SeydUtöyUne gl.t.mif ve evin ~ Teklif, daha doLtrUsu ihtar kAfi derc-
rin 1938 tarihinden itibaren tedavüle 129 F. Solari 14 75 15 50 s:ım ya~ır. Fakat bUtiln a.rqtırma- cede snrihti. Fakat her halde böyle gö-
çıknrmıya başladığı yeni harfli batik - l ıv..... ıtmı ... :. Niha ın d ı 12 P . Klark ;ıs 16 UJ """il"' g ~· yet ev UYm' J"il memlş olncnk ki mukn\'cfo aonunda 
notlardan 15-6-939 tarihlnc kadar lkl aralannm da t~kikine bqlanml§tır. • Jspanyanın himaye ve tcsanUdU, Uç tra~ 
bucuk liralıklnrdan 7310000, beş lira- 571 Yek<ln Yapılan tetkikatta. yatak oduıma 1'ir jik sene znri'ında geldıği yerden araması 
lıldardan 41177885. on liralıklarda 685354 i Eski yekön dıva~a. ayrıca ilave olunan diier ~ zaruretini işaret ediyor. 
21835480, elli lfrnlıklardan 32564900 685925 t Umum.! yek1in dıvar ıçınde, 36 torba carar buhmduiu NeUce: cAntikonüatenı pakta Otihak-
y~ l.iralıklardan 33053900 liralık olmak N 

7 12 
görlilmü~tür. Şebeke. ba daY&r ~lci la bu yola girl§~tir. sonuna kadar 

Uzere Jti.ı kırk bir milyoıı dokuz yüz o. esarlan çen..,I YUıtMİle ,..kan)'a çe- bn yolda gidilecektir.» 
kırk W bin yüz altmıf ~ş lin tedavü- No. 8 12 50 Jı:İ7er, n IManıdaa eufed....... Açık konUJU7orlar. Kısacuı, bu .tsz 
le çdmrılmıf ve mukabilinde eski harfli No. 1 13 it y.-... 47 .no.,.. da dia lrml- unutulmamabdır. Sıkı Wr aurett.e omın 
bulmlıdardall apı miktar tedavll1den No. 11 M • ra •lil' 'ı*· T•ki .. ta deftm ol~ yanında mevki almalı. onunla btr aker! 

. . 
- - ---------

Eczacıbaıı 
,.,, • L 
~lTa Eczanesi 

Avrupa mii•talızaratının en müsteana 
çeıitleri, Termoslar, Barometrolar Ter
mometrolar, Doğam .andık/an, La.tik 
çocuk eıyaaı, bütün taoalet ihtiyaçları 

Nüeuese JO •e11ec11P "'"'""" lıendidne gösta
dJll ,,,_., .,. ...,IJetle ııııha,. eder 

... 

Şifa Eczanesi 
s. Ferit Eczacıba§ı 

-.- .. -,. ... 
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DALGA VZVHLIJGV 
BUGiJN HASAN KOLONYASI ve motosikletleri Bisiklet 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ ıo Ww. AVRUPA SERGll..ERtNDE BOYOK MUVAFFAKIYET VE 
T. A. Q. 19•74 m.15195 ~es./ ~o.v~vw. AL TIN MADALYA KAZANAN DONY ANIN EN ESKi BiSiKLET 

12.30 Program 12·35 Turk. muzıgı pl. uF ABRIKASININ SON MODEL MEŞHUR AD LE R BiSiKLET 
13.00 Memleket saat ayan, aJans ve me- VE MOTOSlKLETLERI GELDi 
tcoroloji haberleri. 13.15 Müzik (Karışık ' 
program - pl.) 19.00 Program. 19.05 Mü- TORKtYE BA YILtlll : Gazi Bulvarı Ziraat Bankası ka11ısı 
zik (Uvertür - pl.) 19.15 Türk müziği.. D U N L O P mağazası .... 

TABÜ LİMON, PORTAKAL VE TURUNÇ ÇİÇEKLERİNDEN MUSTAHZAR BİR SANAT HARİKASIDI&. 

Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
Basanın yavrusudur-. Daha hafif ve daha ucuzdur •• 

HASAN KOLONYA 
(İnce saz heyeti) 20.00 Memleket saat C p (1231) 
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20. • u. a. ca. 1 - 6 ve LOSYONLARI 
15 Neşeli plaklar - R. 20.20 Türk müz.iği 1 m .., • 
ı - Şevki Bey - Uşşak şarkı - Gülüznra fZMIR BELEDiYESiNDEN: leden evvel it bankasına yatırarak Limon çiçegı, Lavant 
nnzar k\l. 2 _ Tanburi Faize - Uşşak 1 - Kartıyaka su idaresine makbuzile encümene gelirler. çiçeği Leylak. Yasemin 
şarkı _ Niçin alendcsin 3 - Şemsettin 150 adet komple (Kozmos Stan- 5 - Belediyeye ait Alsancakta ' ' 
Ziya - Uşşak şarkı - Şu salkım söğüdün dard) tipinde su sayacı bat mü - 1492 ci sokakta 9 sayılı barakanın rt'lenekşe, Revdor 9 Bahar 
altı daima 4 - Uşşak türkü - Söyleyin hendislikteki tartnameıi veçhile bir sene müddetle kiraya verilmesi çiçekleri Fujer Şipr 
güneşe 5 - Şehnaz peşrevi 6 - Nazım açık eksiltme suretiyle satın alı - bqkitiplikteki ıartnamesi veçhile ' ' 
Şehnaz ağır semai - Didem yüzüne na- nacaktır. Muhammen bedeli 2100 açık arttırmaya konulmU§tur. mu- HASAH ESAHSLARJ 
zır 7 - Tellalzade - Şehnaz şarkı - Et- lira olup ihalesi 23-6-939 Cuma hammen bedeli 31 lira olup ihalesi Ş' M k L J"k 
medin bir lahza ihya 8 - Santur taksi- günü saat 16 dadır. lttirak ede - 28/6/939 çar§amba bünü saat 16 ıpr, ene şe,. ey a ' 
mi 9 - Şemsettin Ziya - Şehnaz şarkı- cekler 157 lira 50 kuruf teminatı dadır. l§tirak edecekler 2 lira 50 ku- Revdor Yasemın, Suar 
Hem aldandım hem aldattım 10 - Rah- öğleden sonra kapalı bulunaması- ruıluk teminat~ öğle~~n sonra ka- dö Parİ Senkflör Fiyer 
mi Şehnaz şarkı - Ey dilberi işvebaz 21 na binaen öğleden evvel it ban - palı olmasına bınaen ogleden evvel ••• ' ' 
Konuşma 21.15 Müzik (Radyo orkestra- kasına yatırarak makbuzile encü- it bankasına yatırarak makbuzile Fruı ver Skandal 
sı - Şef : Hasan Ferit Alnar) 22.15 Ko- mene gelirler. encümene gelirler. 
nuşma 22.30 Müz.ik (Şen şarkılar, ka- 2 - Havagazı fabrikasında 6 - Satın alınacak imdat otomo- Hasan müstahzeralı-
bare ve saire - pl.) 23.00 Son ajans ha- mevcut tahminen 8 ton miktarın- bili baJkatiplikteki fenni ve mali •• 
berleri, ziraat, esham tah\·ilat, nukut da muhtelif boyda demir potrel, şartnamesi veçhile açık eksiltmeye nı en yuksek Avrupa 
borsası (Fiat). 23.20 Müzik (Cazband köşe bend ve T. demirleri ve saç konulmu§tur. Muhammen bedeli ve yerli firmalarının mÜS·
PI.- 23.55 Yarınki program. levhalar baf katiplikteki tartna- 2500 lira olup ihalesi 26/6/939 gü- • • •• •• 

mesi veçhile açık artırmaya .ko - nü saat 16 dadır. l§tirak edecekler •esna çeş1tlerı ve her turlu 
OPERALAR VE OPERETLER 

20.40 Bükreş : Faust 
21.15 Budapeşte : Lohengrin 
21.20 Berlin : Halaskar 

nulm~ştur. Muhammen bed.elı be: 188 liralık teminatını öğleden son- luvalet levazımı şubemiz-
her kılosu 7 kurut olup ıhalesı ra kapalı bulunmasına binaen öğle- • • • • 
23-6-9~9 cuma günü aaa~ 16 da- den evvel it bankasına yatırarak de bulabılırsınız 
dır. lttırak edecekler 42 lıralık te- kb · l ·· ı· I r H Q ~ • ş b ,. . ..~ k ı b ma uzıy e encumene ge ır e. asan eposu zm s mınatı ogled~n son~~ apa ı u - 7 _ Satın alınacak cenaze otomo- . J r U e J: Kemeraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

!unbmaksına bınaen ogkledenkbe':e
1 

l bili bqkatiplikteki fenni ve mali • • • • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 

21.20 Saarbrücken : Opera balosu 

BÜYÜK KONSERLER ıt an asına yatırara ma uzı e t . h'I ık k 'itme 
16.50 Lonclra (Regı· onal) Beethoven, .. l' l r §ar namesı veç ı e aç e sı ye " " • • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL 5023 

encumeneK ge ırke · b konulmuştur. Muhammen bedeli 
Vagner vesair bestegfırfarın eser- . 3 - .. artıya 8: suyu a one te- 2500 lira olu ihalesi 26/6/939 pa-
lcri.. sıtatı ıçın 2000 kılo kurşun boru- . . .. P I · k VATANDAŞ, Dl KKAT! 

O 1 1 k b "h d' l"kt k' tn zartesı glinu saat 16 dadır. ıtıra 2 .05 Berin: Ba et musi isi su aş mu en ıs ı e ı şar ame- . . t .. ~ 
20.05 Droitvich: Veber, Dvorak vesair si veçhile açık eksiltmeye konul- edecekler 188 liralık temma mı 0~-

Senede yedi yiiz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu öldüren en miithiş Met SITMADIR .... 
VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden korunmak ve 
kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) dir .. Kinin sıtmanın emsalsiz ilılcıdır. 

21.20 

21.20 

21.25 

21.35 

21.45 

bestegarların eserleri 
Doyçlandzcnder : Çaykovskinin 
6 numaralı senfonisi 
Leipzig : Haydn, Mozart, Vagner 
vesait· bcstegurlann eserleri. 
Beromünster : Muhtelif bcstegar-
ların eserleri. 
Paris (P. T. T.) Vagner, Glasu
nof vesair bestegarların eserleri 
Münib : Beethovenin dokuzuncu 
senfonisi 

23.40 Kolonya : Debussinin eserleri. 

muş tur. Muhammen bedeli 700 li- leden .~.?nra kapalı ~ulunmasına bı
ra olup ihalesi 23-6-939 cuma gü- naen ogleden evvel ı! bankasına ya
nü saat 16 dadır. lttirak edecek- tırarak malcbuziyle encümene gelir
ler 53 liralık teminatı, öğleden ler. 
sonra kapalı bulunmasına binaen 8 - 931 sayılısokakda 44 sayılı 
öğleden evvel İf bankasına yatı- belediyeye ait küçük kuzu oğlu ha
rarak makbuzile encümene ge - nınrn yıkılarak enkazının satılması 
lirler. baıkatiplikteki ıartnamesi veçhile 

Beynelmilel tıp ve sıtma ccmi:vctleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmistir ... 
Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı önlemek ve sıt
m~ parazitlerini derhal öldürmek için Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hüJasalariyle birleştirerek BİOGE· 
NiNE müstahzarını hazırlamıştır. 

BiOGENiNE 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır ... 

Kanı temizleyip çoğaltır .. Kırmızı kürrecikleri arttırır. adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı açar, dermansız
lığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün .şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilAç 

HER ECZANEDE BULUNUR .. 

4 - 63 ncü adanın 405,50 met- açık arttırmıya konulmuştur. Mu
re murabbaındaki 30 sayılı arsa- hammen bedeli 3600 lira olup ihale
sının sahfı bat katiplikteki tart- si 26/6/939 pazartesi günü sa~t 16 
namesi veçhile açık artırmaya ko- dadır. iştirak edecekler 270 lıralık 
nulmu•tur. Muhammen bedeli teminatını öğleden sonra kapalı bu-

Stokholm : Muhtelif parçalar 1216 lira 50 kurut olup ihalesi lunmasına binaen öğleden ertel İf IZMIR SiCiL TiCARET ME -
ODA l\tUSİKİLERi 

18.10 
18.35 Prag : Müntehap havalar 23-6-939 cuma günü saat 16 da - bankasına yatırarak makbuziyle en- MURLUGUNDAN: Kira ya verilecek Benzin satış 

barakası ve arsası 
dır. l•tirak edecekler 92 liralık cümene gelirler. limirde ırgat pazarında 72 nu-

Varşova : Tartini, Corelli ve To- T d l k 
teminatı, ögwleden kapalı bulun - 9 - Mezbaha için satın alınacak mara a eczacı ı yapan (Asri ec-rellinin eserleri 

19.05 

masına binaen öğleden evvel i• iki kamyon bARkitiplikteki . • artna- zahane, Bohor Sidi, Benyamin Leipzig : Kronke, Kaufmann ve ~ 'S Suh D 
bankasına yatırarak makbuzile mesi verhile açık eksiltmeye konul- ami ve avit Algazi) tirketi-

sair bestegarlann eserleri :ı- • fi h l 
19.25 D. D. Y alları 8 inci işletme ko

misyonundan: 
21.20 encümene gelirler. mu .. tur. Muhammen bedeli 4800 li- nın tara arın rizasile fes o un· Danzig : Eski ve yeni ev musikisi 'S d w d b · 

5 --47 nci adanın 284.50 metre ra olup ihalesi 26/6/939 pazartesi uguna müte air eyanname tı -
23 25 Doyç]anclzencler : Dohanyinin bir k · h k I · ·· 

· serenadı murabbaındaki 7 sayılı arsasının günü saat 16 dadır. Iıtirak edecek- caret anunu ü üm erme gore 
satı•ı haf katiplikteki ,artnamesi ler 360 lı'ralık teminatını ögwleden sicilin 2531 numarasına kayt ve 

23.35 Luksemburg : Kuvartet konseri T ·ı d'ld' w • 'lA l 
veçhile açık artırmaya konulm~f- sonra kapalı bulunmasına binaen öğ- tescı ~ ı . ı.gı ~an o unur. w 

idaremize ait Alaancakta 15/5 No. lu benzin satıı baraka ve arsası 
4. 7. 939 tarihinde aaat 15 de Alsancakta İ§letmemiz binasında komis
yonumuzda açıık artırma ile bir sene müddetle kiraya verilecektir. Mu
hammen bedeli (200) lira olup muvakkat teminatı (15) liradır. istek
lilerin muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte komisyona 

SOLİSTLERİN KONSERLERİ 
16.20 Doyçlanclzender : Şan konseri 
16.30 Hamburg : Piyano ile şarkılar 
17.25 Varşova : Piyano konseri 
17.25 Münih : Piyano konseri 

tur. Muhammen bedeli 2845 lıra leden evvel it bankasına yatırarak lzmır sıcıl tıcaret memurlugu 
olup ihalesi 23-6-939 cuma günü makbuziyle encümene gelirler. resmi mührü ve F. Tenik İmzası 
saat 16 dadır. 1,tirak edecekler 10 - Mezbaha motörlerine senelik 1-~e!anname 
214 liralık teminatı, öğl~den s?.~- 5000 kilo dizel yağı satın alınması Fes~ı ft~~et ~eyann~~esi: 
ra kapalı bulunmasına bınaen og- b kAt' l'kt ki t • h'le lzmır bırıncı noterlıgınden re-
leden evvel if bankasına yatıra- ~ .1~P 

1 
e k ta.:nnru;esı Mve~ 1 

sen tanzim ve tasdik kılınmıt olan 

gelmeleri. 16, 24 2089 ( 1225) 

rak makbuzile encümene gelirler. e sı bedeyeı· 
6
°
5
n
0
u 1.u! ulr. uih a1m: 19-1-937 tarih ve 449 numaralı 
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1960 

(
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) men e 1 ıra o up a esı k 1 .1 k . 
satılık bina 8p-12kl- k lm k .. 28/ 6/939 çarpmba günü saat 16 mut ave enadme 7ı2e ve merı ezı ır-

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 1 

iNHiSARLAR ÇAMAL Ti MV
DORLOGONDEN: 

Basmahane, Dibek sokağın
da (Tan) oteli olarak kiralanan 
12 numaral büyük bina ve mo
bilyası satılıktır. Ev ve aparti
man olarak kuUanılmağa elve
riılidir. İsteyenlerin Gümrük 
karıısında F evziı>a§a bulvan, 
Bahçeliler hanı 7 numarada ma
liye hesap mütehassısı Muzaf-
fere müracaatları. N 

S. 5 H. 3 1-5 (1233) ~ 
'LLZ'JtfZ'J.QIJZZXT'"J.YZYK..7:.7~~/"/L/J/ZJ!:J 

IZMIR 2 nci SALIYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

lzmirde birinci kahramanlar 
mahallesinde bay emin sokağında 
13 sayılı evde mukim halid oğlu 
mehmet ormanlı tarafından karı
sı ankarada erzurumun mahallesi 
nitan lafı sokak 7 sayılı evde hilal 
kızı zekiye aleyhine açtığı boşan
ma davasından dolayı müddeia
leyhe çıkarılan davetiyenin biHi 
tebliğ iade edilmesi ve zabıtaya 
yazılan teskereye gelen cevapta 
müddeialeyhin yazılı ikametgahı
nı terkle nereye gittiği meçhul bu
lundufru bildirilmesi ve davacımn 
da tebligatın ilanen yapılmasını 
istemesi üzerine bu baptaki tebli
gatın ilanen icrasına ve arzuhal 
suretile davetiyenin mahkeme di
vanhanesine talikine ve bu bap -
taki tahkikatın 3-7-39 pazartesi 
saat 15 şe talikine karar verildi -
ğinden yazılı gün ve saatte müd -
deialeyhin veya tayin edeceği ve
kilinin tahkikat hakimi huzurun
da hazır bulunması lüzumu aksi 
halde hakkında muameleyi gıya
biye yapılacağı tehi' ğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

1 - ar ara onu a uzere d d 1 . ak d ki 49 1. 1 k t ga pazarın a numara ı ecza-
ad k lm .. a..... a ır. stır e ece er ıra ı e- h d (A ~ h B h 500 et an epe yaptın ası ışı ~- . .. w b ane e ve arı ecza ane, o or 

mühendislikteki keşif ve farlnameai mınatını ogl~den ~~nra kapalı ~- Sidi, Benyamin Suhami, Davit Al
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. lunmasına bmaen ogleden ~vvel ış gazi şirketi) unvanı altında ve 
Muhammen bedeli 5000 lira olup b~sına ~atırarak makbuzıyle en- 18-1-937 tarihinden itibaren otuz 

ih ı · 26/6/939 p t • ·· ·· cumene gelırler. sene müddetle ve 9000 dokuz bin a esı azar eaı gunu sa- . d 593 50 
at 16 dadır. iştirak edecekler 375 11 - 57 cı .a anın ' metre lira sermaye ile teşekkül eden ve 
li 1 k t · t ·· w led ka murabbaındakı 17 sayılı arsasının sicilli ticaretçe tescil ve ilanı icra 

ral ıb lemma ını bo'g e~.~50lednra - satı§ı baskatiplikteki p.rtnaınesi veç- kılınan kollektif tirket mukavele-
pa ı u unmasına ınaen og en ev- h'I k - lı arfl k l · . 

ı · ha k t k akb ı e apa z ı artırmaya onu - namesının ahkamını müddeti hi-
~e l§ .• n asınal'y~ ırara m uzu muştur. Muhammen bedeli 5935 li- tam bulmadan teriklerin ittifak 

Oral 
Memlefıet llutanesi 

esfıl operatörü 
Her gün öğleye kadar Fransıı: hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .• 
No. 4.2 TELEFON 2310 

e
2
encumKene gekır e

1
r
7
·
00 

l dd ra olup ihalesi 26/6/939 pazartesi ve rıza ve muvafakati ile fesih ve 
- aJ1ıya a sayı 1 ca e .. .. 17 d d' 2490 ılık . l 'k v . k . b'd . Zeybek apartmanı ·· · d ki b · t bar k gunu saat e ır. say anu- ıpta ettı . e fır etın 1 ayetın-

uzenn e enzın sa 1§ a asının 'f dah'J' d h lan d b .. 
18/ 6 / 939 t 'h' d 't'b b' nunun tarı atı ı ın e azır mı§ en u gune kadar devam eden b da 

arı ın en ı ı aren ır se- l kl'f kt lan 'h 1 .. .. A lA h b 'ki Fevzipaşa ulvann yeni yapılan 
ne müddetle kiraya verilmesi bqka- e tı16me kupd ı ~ e gudnu. azamt ı muamed atı .. ve eds'al ~tı şherı er bu apartmanın daireleri kiraya .,,·e-
t' l'kt ki artn . h'l k saa ya a ar encumen e rıyase e arasın a ruyet e ı mıf ve er te- rilecektir. 
ıpttı e f k aml esı t veçMı ehaçı verilir. Muvakkat teminatı 446 lira- rik vaz ettiği sermayesini temet-

ar ırmaya onu mu• ur u am- ) .1 k Görmek için kapıcısına, görüşmek 

bed li 260 1
. 'S 1· ih 1 . dır. 11, 16, 21, 23, 2016 (1185 tüü ı e çe mit olması hasebiyle 

men e ıra o up a esı kd' w • • • • • h .. için Zeybek Rakı fabrikası sahibi 
28/6/939 b ·· ·· t l6 ye ıgerının zımmetını er tür -
d d 1 . kçardşam k~ gun'ii:~:ıc Türk parasını koruma hakkın - lü iddia ve yeminlerden ibra et - Salih Zeybeğe müracaat edilir. 

a. ır. f~~ e ece er 20 a te- daki 12 numaralı kararnameye mif olup itbu feshi tirket beyan- TELEFON: 3677 

mınatmı ogleden sonra kapalı bu- ek 17 - 5-39 tarihli ve 11008-2 nu- namesinin ticaret kanununun 150 1 - ıo <1215> 
lunmasına binaen öğleden ~vvel İ! maralı kararname belediye ilin inci maddesi ahkamına tevfikan w' wzw aı ""' 
b~nkasına >:atıraral: makbuzıyle en- tahtasına asılmıttır. Herkesçe bi- Sicilli ticarete kayd ve tescil ve Sidi ve Kartıyakada donanmacı, 
cumene gelırler. . linsin. 2090 (122S) ilanı hususunda zirde mevzu im- sokak: zafer 88 numarada Benya-

3 - 899 sayılı sokakda 71 sayılı zalarımızın tasdikini isteriz. min Suhami ve Sadullah sokak 
dükkanın yıkılarak enkazının ıatı§ı Doktor Operatör 12-6-939 23 no: da David Algazinin olup 
baskatipliktel<i ıartnamesi veçhile ADRES: münderecatını tamamen kabul ve 
açık arttırmıya konulmuıtur. Mu- S • K J k lzmirde istiklal mahallesinde ikrar eyledikten sonra bizzat ken-
hammen bedeli 40 lira olup ihalesi a m 1 u a çı saçmacı hamamı sokağınrla 23 dileri vaz ettiklerini tasdik ede -
2~/6/9~9 pazartesi günü s~at 16 da- Kulak Boğaz burun numaralı evde oturan eczacı Bo- rim. Bin dokuz yüz otuz dokuz 
dır. lştırak edecekler 3 lıralık te- ' .. ' hor Sidi ve lzmirde kartıyakada senesi haziran ayının on ikinci 
minatı öğleden sonra kapalı bu - hastalıkları mutahassısı donanmacı mahallesinin zafer so- pazartesi günü. 12-6-939 
lunmasına binaen öğleden evvel Muayenehane Birinci beyler No. 42 kağında 88 numaralı evde oturan T.C. 
iş bankasına yatırarak makbuzile TELEFON: 2310 eczacı Benyamin Suhami ve yine lzmir birinci noteri Mehmet Ri-
encümene gelirler. Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 lzmirde Sadullah sokağında 23' fat Bayraktaroğlu resmi mührü 

4 - Garajsantral tamir atelyesi- TELEFON : 3668 numaralı evde oturan Eczacı Da- ve imzası 
nin elektrik tesisatı, JJJakine ve elekt- vit Algazi. Genel sayı: 503 

Tuzlamız çuval anbarında mel'· 
cut olup 19/6/39 tarihinde müza-
yede yoliyle tuzlada taliplerine 
ihale edileceği ilan olunan çuval
lar tuzlanın tehre ve ticaret piya
sa.sına uzak olması dolayısiyle 
19/6/39 tarihinde saat 14 de mü
zayede yoliyle lzmir inhisarlar 
ba,müdürlüğünde satılacaktır. 

Çuvallar her gün basmüdürlük
te görülebilir. isteklilerin yevıtl 
mezkôrda inhisarlar İzmir batmii
dürlüğünde müte,ekkil komisyo
na müracaatları lüzumu ilan olu-
nur. 14, 16, 18, 2049 (1207) , ______________ , 
1 PAR 1 S F AKOL TESINDEN 

diplomalı 

DJŞ r ABİPLERİ 
Muzaffer Eroğul 

VE 

KemalÇetindağ 
Hastalarım her gün sahalı saat 9 

dan başlıyarak Beyler - Numan za
de • 21 n·ımnrnlı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 392!,. 

Doktor 

Hami~ Ataman rik mühendisliğindeki fenni ve mali Satılık imzaları ltbu beyanname suretinin dai-
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye a r sa Genel Sayı: 412 rede ıaklı 12-6-939 tarih ve 412 "' - a N• KULAK, BURUN, BOuAZ v~-~· 
konulmuıtur. Muhammen bedeli Çeşme ılıcasının en iyi mevkiinde de- ltbu 12-6-939 tarihli beyanna- genel sayılı aslına uygun olduğu ÇERE HASTALIKLARI uz~ .. ~ 
310 lira olup ihalesi 26/6/939 pa- niz kenarında güzel bir arsa satılıktır. me altındaki imzaların zat ve hü- tasdik olunur. Bin dokuz yüz otuz Manisa, İzmir caddesi_~~. 
zartesi günü saat 16 dadır. lıtirak İzmir Yemiş çarşısında 19 numaraya viyetleri dairece maruf lzmirde dokuz seneıi haziran ayının on Şen sineması y,........
edecekler öğleden sonra kapalı olma- miirncaat istiklal mahallesinde saçmacı ha- dördünci Çarp.mba sünü.. Saat 3 ten _.. luıl*•larl a..ı " 
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16 ..... CUllA '" • 
T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli ier ve Dcutsche Le· 1 Fratelli Sperco 

ve şürekası Maritimes A~J:"~m. Şürekası vante Linie Vapur Acentası 
CUHARD LINE K v M p A H y A s ı HELLENiC ıJNF.S LTD. Btnllfcl KORDON REES G. M. B. H. HAHBVRG ADı:::.ı::r~o':iEDI 

Liverpool ve HELLAS vnpunı 19/?1 hnirao _.... BllfA•I 'J'BL. 2'4J tss hal J d BARLE'ITA motörU 14/ 6 da gelerek 

~as v hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 suı.!a beklenilmekte olup Botterdam, U>NDRA HA'm : olLAR L-~-vap~~.1-- Anen imanıRorn:.z_ a a·-' gU p · K rfu C!-- d rn....t........ . ı. ~ r ı.n. . JüJr up 10 ıw;c.ı.rcana IUIUoiLl" vers uo:r- ,..LI D ıre,, o ' ...ı-an a, .L.I~ 
vapuru Haziran nihaye- temmuz tarihinde gıe1ettk ayni gUn Hamburg "YelllWl lÇllt •POCO. wpvu 3 Bair .... I.-Jn dam. Brem Hanburg ~ Jiik ve Venedije hareket eder. 

tinde gelip Uftlpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napo1i ,ıe Marsilya~ ha- ·~ioN va uru a ın niha etinde \e Anvcrsten gelip yük çıkaı:a~ak ~e alacaktır. en ft n CiTTA Dl BARI motörU 15/6 da gclır, 
mal çıkaracaktır. rcket edecektir B P Y Y aynt :zamanda Londra ve Hull ıçın yiik . 1 . 

Gerek vapur1ann muvasalAt ~ . · • . bekJenilmcktc oluı_> RotterCI~ .. Ham- alacaktır. DELOS vapuru 21 haziranda bekle- ayna giin stanbul, Pıre, Napoli, Marsil-
lsirnleri ve navlunlan baklanda aeenta Der türlil iııah.t ve ...ı6-at ıçm ~ burı ve Anftftla limanları iPıa ~kala- Diyar. J6 lıazinma bdılr A.ım!n, Rot- ya ~e Cenova,. 1-reket eder. 
bir teahhUt albna giremez. Daha {azla rlnd kord_. 151 • • LAU- eaktıBr.Ai.KANLAR ARASI f,fVERPOOL RA!'TI terdam, Brcmen ve Hamburg lçhı ytlk BRk>Nf motmil 15/ 6 da gelerek ayni 
tafsilat almak için T Boven Rees ve Şr RENT REBOUL ve ŞERtıd vapur acen- _. a 'TTI İNİ N 10 R--r- ~- alacaktır. gUn Pntmos, ~s, Rodosa hareket 

• • edilm • rl I ~ •MARD A •vapuru ıu.ıcanu. TAHLİYE. cd 
nın 2353 telefon numaruma müracaat tasım müracaat esı .ca 0 

UDlll'. ZB"l'SKA PLOvtDllA Live ldan gelip yük çıbmcak ve sy- İA. er. 
edilmeııl rt. ohmur. 'ft1EFON : 2 ı 7 5 a D wrATOR nı za~ Uverpol ıpn ytlk aı.c.k- ARKAD wpuru 15 haziranda bek- ZARA ır.otörü 21/6 da &elerek ayni 

... •...., tır. .lmiyor. a-e..Ddea mal çılmneakur. gOn Pire Koriu. Saranda Trimtıe ve Ve-

-.-----------------··----.. , nl.OYCElfn •OPORTO• vapannun yükleri Is- ncdiğe hareket eder. • •• .:Vap~ 17 hatlra~ 939 cu~artesi gü- tanbulda aktarma edilerek Denizbank DEH HORSD MIDDEL- LERO motöril 22/ 6 tarihinde gelir, 

T. C. Zı·raat Bankası nu K"dstcnceden gelıp 18 haz.ıran 1939 •DUMLUPINAlh vapuru ile gelmiştir. HAVSLIJIJE O.il.O ayni gün Patmos Lcros Rodosa hareket 
pazar gilnü aat 12 de: ' ' • 

Pire - Amavuthık limanları - Kota~ BOSPHORUS npuru 26 hazirana eder. 

Dubrovnik : Split Vencdik ve Triesteye Eil At• R• doğru bekleniyor. Le Havre ve Norveç RO'FALE •EERLAJll 
Kııralıq tarihi: J888 hareket cdccekt.ır. f J IZa için yük alacaktır. DAİSE KUMPANY4SI 

Senaayesl : 100.000.000 Türk liı'ası.. .. ANGLO Eıt~ • AMfECAN EXPORT LİNES, fNc TRIToN vapuru lf/6 da gelerek 17/5 
fabe Ye ajan adedi: 262 ,. .. .... ~A 1, t • • • EXCHESTER vnpuru halen limanı- da Arnsterdam ve Hamburp yilk ala-

Zir:Pi ve ticari her nevi Banka muameleleri PİRE ~YA ve p RE BEYRUT u ı rak hareket edecektir 
P~-• 8 ._ ... ...._.,uwDnD ıı•..... .._ 6 HAYFA- isKENDERİYEYE hat n en mızdndır. Nevyork için yük alacaktır. JUNO · .. 

.. -... .... _ ... __ an&aaaa-.n~ _,. GVV l.JM• CAİRO ciTY• LtlKS VAPURU ile vapuru 18!6 tarıhine doğru 
Dal&Jdn YEBECEK M;rsilya için Be)'l'Uf·Hayfa-lshn- D. T.. il. T. gelerô: yükünü 1 tahliyeden m-a İstan-

Zfraat benhsmda kumbaralı ve ihbarsız tmrruf hesaplarında en u (50) hareket tarihleri ftriye ~in hareket Doğum ve Cerrahi Kadın TİSZA motöril 8 haziranda beldeni- bul Burgas Vama ve Köstenceye harc-
11-- bul .... tarihleri haıtallk.lan Operatörii .__ Tuna limanlan ı·,.;n yük alacaktır. ket edecektir. ur-. unanlara aenede 4 defa çeldlecelc kur'a fJe 8flllıdakl pllna g&e _. ı -~ ,...... 

ramiye da!ıtılacakbr: 30/ 6/939 24/6/939 Her ,un basta1annı saat üçten aon- BUDAPEST mot.öril 20 haziranda SVENSKA OBIENT ıJNiEN 
4 Adet LOOO UraJ.ık 4.009 Lira 14/1/939 Sf'l/939 ra Atatilrk aOleR •ı:.ld BirlDci bekleniyor. Tuna lhnant.n için yük BARDALAND motörii 20/6 tarihin-
4 • 500 • 2.009 • 28/7/939 22,l"l/939 kordon• 2Z2 numaralı mUQemba- at.caktır, de beklenmekte olup Rotterdam, Ham-
4 • 250 • LOOI • GOULANDRİS BBOTllEKS L'lD nes;nde bbul eder. SZEGED motörU 26 hazirana dolru burg ve Slmndinavya limanlan için yük 

40 • 100 • 4.000 • PİRE n:LD'ON: Z9IT bekleniyor_ Beyrut, İSkenderiye ve alarak hareket edecektir. 
100 • 50 • 5.000 • . nNEA REl.LA._Sıı. Portsait için yUk alacaktır. LEVANT motörü 25/i tarihinde bek-
120 • 4.808 • IAib transatlanb1r npam ıle Pıre - lcnmcktc olup Anve.rs ve Gdynia liınan-
160 • : : 3.200 • Nev - l"ork hattı Pire - NCT • York se- ~UNA motöıü 8 temmm.a dolru ~- larına yük alarak hareket edecektir. 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir aene içinde 50 liradan .,..ıı dOpl- yahat müddeti 12 gün. Nev. l"ork fuan DOKTOR ~?'1yor. =~İskenderiye ve Portsait BORELAND motörU 28/6 da beklenl-

yenlere ikram.iye çıktılı takdirde yUme 20 fazlasiyle verlleeektir. için husu i fiatrcr Pireden hare.'kct ta- JÇID yOk • yor. Rottcrdam Hamburg Skandinavya 

Km'aı. ..... ' defa, 1E7lil;1Bın.d ..... ı11.t" 1 Bmdna..... ;ın~ lZ ACa!STOS Z3 EYLCL c 1 laA 1 Yartın •ERYICE JfARft'DIB için yilk alarak hareket edecektir. 
1erm1e ~11r. • 80.,.. .. •ır SERY!CB llAR!rDIE 

• • ... Gerek \•apurl:ırın muvasalit tarihleri, .,,,.,.., ......... l[_JNlll]NISI 

Taze Temiz Ucuz Iliç 
Her Ti1rli1 Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTVBAK Büyük Salepçioğlu ham brpsmcla.. 

Fenni gözlük için 
Kemal Kamil Aktaş 

Bütün Gözlük ve Teferrüatı • 
:&.rocwbol.,, linmebo, Allimet>ro, Pedametro, Sferomeb'o 

ile ..... ilml alçal., Optik heqey 

----
Açık eksiltme ilanı 

Tire Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediyemiz mGeueaesi tarafından ifletilmekte olan içme ıuyu 

iaale ve teni ıehekaile abonelerinin 939 mali yılı ihtiyaçlarından bu: 
lunan muhtelif cina malzeme ve demirbat ilit ve edevat ile Al aaatleri 
7. 6. 39 tarihinden 27. 6. 39 tarihine kadar 21 sün müddetJe ve iki ka
lem olarak ayn ayn açık eksiltmeye konulmuttm. 

2 - Açık eksiltmeye konulan malzeme ve Al aaatlerinin 
Muhammen 
Bedeli 

Lira IC_ l'°L Adet Nevileri 
----------

1950 00 1300 ı 50 Türbin sistemi kuru tip ıu saati 
4184 05 O o T esiaab tebeke ve abonelerine ait 77 

kalem teaiaat malzeme ve demirbq 
ilit 

3 - lateldilerin ikinci m•ddede yazdı muhammen bedellerin yüzde 
7,5 niabetindeki muvakkat teminat akçesi ve 1939 takvim yılma ait 
ticaret odua aicil ve kaJJt vesiblarile birlikte eksiltme müddetinin 
sonuncu .alı ıünü aaat 14 de belediyemiz daimi encümenine ve bc
delaiz olarak verilen müfredat liatelerile fenni ve umumi prtnameleri 
ıörmek ve iuhat almak iateyenlerin de müddeti ve çalıpna saatleri 
içinde belediye miielıeaeai muhuipliiine müracaatlan lüzumu ilin 
olunur. 11, 16 1985 (1188) 

Denizbank müdürlüğünden: 
Atelyemizde bulunan yedi, sekiz ton miktarında hurda demir 19. 

6. 39 pazartesi günü saat 16 da açık artırma ile atılacaktır. 
Taliplerin artırma ıünü atelyede buJ•mmalan ilin oluam. 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- DUR06TOR vapuru 9 hazlnnda bekı. SUCEAVA vapuru 6 tanmuz m ta-
kında acenta bir tcahhUt albna giremez. ~· K"&tenee. Kaı.. ft Tuna Jim. rihinde gelerek Malta, CenoTa. Manil-
Daha Cazla tafsilat a!mak lçin Birinci IZJllJI JIBJIUK'Br mn için yak alacaktır. ya. limanluı için yük ve yolcu alarak 
Kordonda 152 numarada •UMDAL· ıAlflU'r. Vapurlana banket tmihlertyle ...,,_ hareket eder 
umumı tleniz Acentalığı Ltd. mUracaat llAftAlfDI D E lwıludald ~ ~ta m. İlandaki h~ket tarihJeriyle navlUD-
edilmesi rica olunur. HV'I' ARASSISI suliyet kabul etmez. 1ardald değişlldik\e.rden dolQı ııcenta 

Telefon : 4072 Müdüriyet Muayenehane : tkinci Beyler sobl Daha fazla tafsilAt için ATATtmK mesuliyet kabW etmez. Daha fazla Uıf-
Telefon : 31'71 Acent. No. 25 TELEFON : 3951 caddem 148 No da V. F. Benry Van Der silit için ilrinc:i Kordonda FILATELU 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
~ dölciilmmnr "' h.,elllenmeslne mlnl olur. ltomojen saçı.na kök

lerini hnetlencHrir ,,. beller. K-ten a(laıut cıdasıdrr. Taha renklerini 
IN•11i111t litif 1ııir 1'117fhw ..,._, K~ Kwulr ~ eb1r1 -.nlf M" r 
lerle ıtriyat nutlaulenada balwnar. 

lzmir lskdn miJdürlüğünclen: 
urla bzuı merkeziı.te lrereateleri iakin idaresince verilmek ve 

sair malzeme ve İfçİliii müteahhide ait olmak üzere 100 adet kirgir 
göçmen evinin İnpaı bpah zarf uaulile münakasaya konUlmuttur. 

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

2 - lhal~ıi 3 Temmuz 939 pazartesi ıünü ıaat 11 de lzmir ilkin 
müdürlüğünde müteıekkil komisyon huzurunda icra edilecektir. 

3 - Ketif bedeli mecmuunun % 7,5 den tutan olan 3572 lira 25 
kurut muvakkat teminat peraauıın mal aandıjına yatmldığma dair 
makbuzun veya banka teminat mektubu ile 2490 aaydı kanuna göre 
muktezi evrak ve vesaikin ihaleden bir mt evvel komisyon reialijine 
mald...ız mukabilinde tevdi edilmeai lizuncLr. 

4 - ltbu inpata ait fa1lname ve aair evrak ber aün lmıir Ankara 
•e latanbul İlkin müdürlüklerinde görülebilir. 

11 ı zı. Z6 
~-

Zee ve Şsı. Vapur aeentalıluıa mliraca- SPERCO vapur llCeDtuma mW1ıcMI 
at edilmesi rica olunur. edi1mmi rica olunur. 

TELEFON : 200'1/2GOI TELEFON : UN - 2115 -----· SALONDA AT YARIŞLARI 

Bir aile eğlencesidir 
............................................. 
: M- ı .&-- BeLh a J)=i=U: . . ~---- . '• 
: 11 ....... _._.__ AfrnkC:MHsr .:... : . .......,.,, . 
iYll~Yeh-ehnipı.a-Wrj 
ian..-ld .. v. : ............................................ , 

tzMIRDE HER T()TONCODEN ARAYINIZ .. riATf (l«M>) PAJlADIR.... 
UMUM DEPOSU VE M'ORACAAT nal: UMİR iKINct MDIÇILAK 
No. 8 - 10 MtlSKiaAT sa BAYtt HOsEl"tN BABBI VE ŞDdP rtCA
RETHANESL 

inhisarlar umum müdüTlüğün
den: 

Ton lnı • NaldolamcU 
taz miktarı nakliye iaeti M. Bedeli T ..Wlllb 

Ton Se.k miktarlan Kurut Ln Lira 

18.000 Karadeniz nuntablan 
12.000 Akdeniz « 
10.000 Mannara denizi 

350 
300 
150 

63.000 
36.000 
15.000 

40.000 l 14.000 

4.725 
2.700 
1.125 

1 -939 mali aeneai zarfında Camalb ve Fop tuzLllarmdan Kara
deniz, Akdeniz ve Mannara denizi limanlarına ceman 40.000 ton ta
zun nakli iti 5. VL 939 tarihinde ihale edilmedi;inden yeniden puarbk 
auretilıe eksiltmeye konnn11tur. 

O - Her mınt&bya naldolunaQk miktar ve muhammen hedelleri 
ile teminatlan yukanda 7V'IMLr. 

W - Pu.arlık 30. VL 939 aünü aaat 15 de Kabata,ta Lnumı '" 
Malaayaat tub-inde!Q alam komia1onunda yapılacalda-. 

iV - ŞutnameJer a.. IÜll 1..n-- ...._. tez ı riı de. w ı-ir, 
Ank..a b.t miid&irliilderindm 570 il--. ••• ı I iliude • c' •. 

V - Taliple.in ıerek üç mma.lra iPn ..._ w .-.ar 1 ve,112-
tab iPa t.adifaua ............... Ba liılllLde vaeec:lda"i ._iıılllt .lr-
çeai teklif eclerelcJeri 'eh;ra ait adtlwl.da olıcwW.. 

Fiylllllr l...ldi ll711s ~ talalrde 3 ......... iPn IMrden ,... 
...... tmldif terda edilir. 
vı - leteldjler ~ 71'1 sl...-.e .,....ı...ile Mııaıe pazarhll ~ 

tayin edilen güa ... _ ... ~ 7,5 1Bvaw1e .,.u.,iyle hislilı:te,. 
bnlalldc ~ ..._.,w • Mııleri c418b 

16. 18. 24. 27 2087 (1229) 

iLAN 
lzmir Vilayeti Muhasebei Husu
siye müdürlüğünden: 

!darei b~uaiyei ':iliyetçe Y~n ~ olunan uri tertihab havi yıl. 
hiı 1200 lira bedeli muhammenli Onciraltı plij ve ıazinoıu) tutna
meai mucibince 3 yll müddetle kiraya verilmek üzere 15 aün rnüddetle 
açık arttırmaya çıkanlmııbr. 

Müzayede ve kira prtlaruu öğrenmek iatiyenlerin her aün nnaha
.ebei huauaiye müdüriyeti varidat kalemine ve müzayedeye iftirak et
mek iatiyenlerin de ihale rünü olan 26. 6. 939 puarteai pnü aaat 11 
de yüzde 7,5 depozito makbuzlarile birlikte encümeni vilayete müra-
cutlm ilia ol•WP'. 2060 (1224) 



16 Haziran 

Japon ablokasının hedefi .. 
Büyük elci Strangın Moskovaya ayak bastığı gün, nCızarları Avrupada 

' . 
uzaklaştırmak için hazırlanmış bir hareket telakki ediliyor 

Japonlar şöyle söylüyor B. Gafenko Pireye vardı 
Kılınç kınından çıkmıştır. Mesele Balkan Antantı, Balkanlarda sulh yo 

kuvvetli halledilmeyince kınına girmiyecektir lunda 
Atina 15 (ö.R) - Yunan nazırlarlyle 

göriişmeğe gelen Rumen hariciye nazırı 
B. Gafenko geçtiği yolları dolduran halk 
tarafından çok parlak bir şekilde kal"fı-
1anmıştır. Nazır Yunan başvekili B. Me
taksas]a gelir gelmez ziyaretler teati et· 
miştir. Akşam şerefine resmi bir ziyafet 
verilmiştir. Yarın Elcnler kralı tarafın

hatveler atmaktadı 
Ablokanın Londra, Paris ve Vaşingtonda uyandırdığı 

infial _çok geniştir. Temaslara başlanmıştır 
Londra 15 (ö.R) - Avam kama-

rasında Tiyençindeki vaziyet hakkında 

ıorulan sualler üzerine bqvekil B. Nevil 
Çemberlayn ıu beyanatta bulunmuştur: 

c Tiyenc;in İngiliz ve Fransız imtiyazlı 
mıntakalannın ablokaıı dün ıabah baş· 
lamıştır. Mıntakaya giren veya çıkan ec
nebi tebaalan mmtaka hududunda tev
kif edilerek arqtmlmaktadır. İaşe mad
delerinin imtiyazlı rnıntakaya girebildi
fini, fakat fiyatların yük.aelrneğe müte· 
mayil olduğunu zannediyorum. Nehrin 
imtiyazlı rnıntakanın ileri ve gerisindeki 
kısırnlannda lngiliz ticaret gemileri de 
japonlann müdahalesine maruz kalmak· 
tadır. lngiliz askeri otoriteleri nizam ve 
asayişin muhafazası için lüzumlu olan 
tedbirleri alDUflardır. 
Lovenstof lngiJiz kruvazörü imtiyazlı 

mıntaka iskelesine bağlıdır. lngilterenin 
Tokyo sefiri japon hariciye nazırı nez· 
dinde esaslı şikayetlerde bulunmuştur. 

Tiycnçinde mahalli japon otoritelerinin 
müeııııif hadiselere sebebiyet verebilecek 
olan tahrikçi hareketlerinden çıkabilecek 
tehlikeyi bilhusa kayıt için hükümetten 
talimat almıştır. Tokyo sefiri Sir Robert 

Crezi Tiyençinde japon hariciye nezareti 
mümessilinin vahim mahiyetteki beyana
tı üzerine de japon hariciye nazınnın na• 
aarı dikkatini celbetmiştir. Bu beyanata 

Japon Diyet meclisi 

le ıKılınç kınından çıkmıştır• demekte 
ve şunları ilave etmektedir : 

- İngiliz memurları, Çinli canileri 
teslim etseler de bütün Çin meselesi 
için esaslı bir hal sureti bulunmadıkça, 
Japon kılıncının kınına sokulmasına im
kfuı yoktur. 

Çinin imarına ve kalkınmasını temi
ne mani olan bütün engellerin orta.dnn 
kaldırılması lUzımdır. 

AVAM KAMARASINDA 

dolayısiyle bir zafer olocaktır. 
Japonya, Sovyetlcri de tehdit etmek

tedir. Hitler, darbelerini indirmekten 
fariğ olmıyor. Uzak şarktn vukua gelen 
her şey, Avrupadn d~ akisler husıl et
mektedir. 

ABLOKA MESELESİ 
Paris, 15 (A.A) - Pietri, Jour gaze

tesinde, Tiençindeki İngiliz ve Fransız 
imtiyazlı mıntakalnrının ablokası me
selesine tahsis ettiği yazısında şöyf e di-

söre Tiyençin ahlokaaı meselesi japonlar Londra, 15 (A.A) - vam kamarasın- yor : 
tarafından suçlu görülen dört çinlinin tes- da muhafnzakAr1ardan B. Moreing, Ja- Uzun sürecek bir sinir harbi başla
limi ile halledilecek mahiyette değildir. ponlan, Şanghaydaki beynelmilel imti- ~tır. Tam bir•kuvvet darbesi ile Ja
Maksadı §İmali Çinde lngiliz makamları- yazlı mıntakada İngiliz iplikhanelerini ponların işi bitirebilmeleri ihtimali yok
nm Japonlarla daha sıkı bir iş birliğini Japon askerlerine işgal ettirmek için bu tur. Bu vaziyette, yalnız şurası unutul
temin etmektedir. iplik.hanelerde kasden grev çıkarmakla mamalıdır ki Çinde mücadele eden bir 

Vazıhtır ki eğer bu beyanat Tokyo hü- itham etmiştir. Fransız - İngiliz birliği değil, fakat bir 

l 1 d B. Moreın. g, 15• tikbalde bu gı"bı" hadi- İngı"liz - Fransız - Amerik.' an birliğidir .. kümetinin görüı erini temsi e iyorıa ja- a 

d Ç nlin 1 d d h 1 · tek ·· tm · 'çın· muktezı· Şimdi bütün gayretlerımiz, Japonlann ponlar ört i · in tea imin en a a se erın errur e emesı ı 

dah ıı dd t db. 1 · al · t ·şı·r arıkra niyetlerini teşkil eden bir ara mühim ve a ıumü ü mü eiyat için e ır enn ınmasını ıs emı ı . ~ ~ 

bu hadiseden istifade ebnek istiyorlar. B. Butler, B. Moreingin beyanatının açıklığına düşmektedir. 
Bu da, bizim kadar büyük devletleri de hakikate muvafık olduğunu söylemiş ve BU BİR DARBEDİR 
ala.kadar eden ıiyasi bir meseleyi orta- icap eden tedbirlerin alınmış olduğunU: Kerillis, Epok gazetesinde diyor ki : 
7a çıkarmaktadır. Bu sebeple lnııiliz hü- ilave etmiştir. Japonların bu hareketi ile B. Strangın 
kümeti Fransız ve Amerikan hükümetle- Mumaileyh, zikri geçen iplikhaneler- Moskovaya varışı arasında bir mUnnse
rile en sıkı temas halindedir. Hükümet deki tahrikatın Japonların kuvveti ile bet görmemek imkl\nsızdır. Gene şunu 
japonyanın h&.diaeyi halletmek için bir yapılmış olduğunu ve Şnnghay ve Tok- da düşUnmemek imkansızdır ki, Uzak 
tahkikat komisyonu tqkili teklifini red- yodaki Japon makamatı nezdinde icap Şarktaki müttefiklerinden Akdenizde 
detmesinden ve ablokayı idame etmesin- eden teşebbüslerin yapılmış bulunduğu- bir deniz iş birli~i vadi alamıyan .Roma 
den ileri gelen vaziyeti ıimdi tetkik et- nu ilave etmiştir. ve Berlin, hiç olmazsa Avrupa mUzake
mektedir.> Bunun üzerine amele fırkasından Ben relerinin kat'.i dakikalarında Tokyonun 

Mebuslardan biri Londra hükümetinin Smith, şöyle demiştir : Uuık Şarkta bir darbe vurması için Ja-
9 devlet muahedesinin 7 inci maddesini - İngiltere, kendi prestijini ne za- ponya üzerinde tesir lem etmişlerdir. 
ileri sürmek niyetinde olup olmadığını man tanıttıracaktır? Fakat Tokyonun İngiltereyi tuttuğu yol-
ıorması üzerine, ba§vekil ıu cevabı ver• B. Butler, bu suale, cevap vermemiş- dan çıkartabilmesi için vakit çok geç-
miotir: tir.. . mi§tir. 

«-Vaziyetin vahim olduiu besbelli· GAZETELERE GÖRE Bayan Tabouis, Oeuvre gnzetesinde 
dir. Ve Majeste hükümeti bunun her saf- Paris, 15 (A.A) - Bütün gazeteler, diyor ki : 
hasını tetkik etmektedir. Fakat hangi ha- Tiençin meselesiyle meşgul olmaktadır- Uzak Şark meseleleriyle alakadar dip
reketi ihtiyara karar vereceğimizi timdi- lar. Gazetelerin ekserisi, bu meselenin lomatik mahafiller, Tienç.inin kısınl ab
den beyana mütemayil değilim .. .> çok vahim ve beynelmilel vaziyet ile sı- lokasına esaslı bir ehemmiyet atietıne-

kı surette alakadar bir mesele olduğu mektedir. Bu mahafillerin dediklerine 
Va§İngton 15 ( ö. R) - Hariciye na- mütalbsındadırlar. Japonları Tiençin- göre, meselenin ehemmiyeti, ancak İn

zın B. Kordel Hul gazetecil~r.e, Amerika deki hattı hareketleri, Çindeki beynel- gilizler ve Fransızlar Japonlara ~ eğ
diplomasisinin Tiyençin lngılız ve Frım- milel hntiyazlı mıntakaların kMfesine diği takdirde başlıyacaktır. Zira Tien
aız imtiyazlı mıntakalannın ablokası~dan vaz.ıyet etmekten ibaret olan umum! plA- çinde mevzuubahis olan mesele, mane
neşet eden vaziyetin inkişafı, Amerikan nın safhnlarından biridir. vt kuvveti bir nevi imtihana tAbi tut
menfaatlerini korumak için, büyük ~!r Matin gazetesinin istihbarına göre, maktır. Buradan alınacak netice Uzeri
dikkatle takip ettiğini söylemiştir. lngılız Fransızlarla İngiliiler, Tokyoya mUşte- ne Şanghay imtiyazlı bölgelerinde hare
ve Fransız mümessillerile ııkı bir temas rek bir protesto notnsı göndereceklerdir. kete geçilmesi pek muhtemeldir. Tien
muhafaza etmeleri için Amerikan mü- Le Jounıal yazıyor: çinde alınacak netice üzerine Japonlar 
rnessillerine hariciye nezareti tarafından Her tiirlü uilnşrnndan imtina eden Ja- Şanghayda ya harekete geçecekler, ve-
hususi talimat gönderilmiştir. ponların inat ve ısrarlan §imdik! ahval yahut ta geçmiyeceklerdir. 

Amerika umumi efkarı japonyaya kar- ve şerait dahilinde bir nebze huzursuz- Dormesson, Figaro gazetesinde, Ja-
şı husumet beslemeğe devam etmektedir. luk hükilin sürmesine bais olmaktadır. ponyanın hareketi esbabını tahlil edi
Bu sebeple hükümet japonyaya karşı ye· Bir Fransız - İngiliz - Sovyet ittifakı ih- yor ve diyor ki : 
ni ekonomik tedbirlere lüzum görürse timalleri karşısında Tokyonun sıkıntı Acaba B. Strangın Moskovaya muva-
1tongrenin bunun tasvibinden çekinmiye- hissettiği bir zamanda bu ht\discnin zu- salatı günü, İngiltere korkutmak mı is-
ceği tahmin edilmektedir. bur ebncs.i sırf tesadüf eseri değildir. teniliyor? Acaba, Japonyayı alakadar 

Tiençin, 15 (A.A) - Japon a1ilokası- Petit Journa1, hadisenin Avrupanın etmemekle beraber, Uç taraflı anlaşma-
nın ikinci günti bir h!\dise ile başlanuş- vaziyeti üzerinde hilsıl edeceği aksüH\- ya bir cevap mı veriliyor? Japonyayı 
tır : mellerin vehametlııc işaret etmektedir. Fransa ve İngilterenin aleyh.ine loşkırt-

Bu sab::ıh, imtiynzlı mıntaka budu- Bu gazete, diyor ki : maya çalışan Almanların arzularına mı 
dunda tahrikfıtçılar, 2.000 Çinliyi, Japon Çinlilerin son zamanlarda kazanmış mutavaat ediliyor? Garp devletlerine 
barikatlarına taarruz etmeğe teşvik ey- oldukları muvaffakıyetler yüzünden karşı bir korkutma politikası ile, uıa
lemiş1erdir. Mitralyözlerle mtiscllfih bir Japonyanın askeri prestiji pek ziyade yıp gitnıekte olan Çin harbinde bir de-
İngiliz askeri müfrezesi ile mühim mik- zaiflemiştir. ğişiklik mi yapılmak isteniliyor? 
darda polis kuvvetleri vak'a mahalline Jnponya, bunun ncısını İngiltereden Fakat her ne olursa olsun, Londra ve 
gelerek halkı dağıtmıştır. çıkarmağa çalışmaktadır. Japonyanın ic- Paris hUkümetleri, Japonya ile iyi mü-
TİENÇİNİN ABLOKASI raatı, İngilterenin dikkat nazarım Av- nasebet1er idamesini ve aradaki ihtilaf

rupadan çevirmek için İngiliz mcnafiini ları dostane zilıniyctle hallctmeği ne de-
gazetesi Tien · 

dan kabul edilecektir. 

Atina 15 (ö.R) - Rcınanyn hariciye 
nazırı B. Gafenko saat 16 da cDa~ya> 
vapuriyle Pireye gelmiştir. 

Bükreş 15 (A.A) - Radyo ajaru;ı bil
diriyor: 

Romanya gazeteleri, Romanya hnrlcl
ye nazırı B. Gafenkonun Ankara ve Ati
nayı ziyarelerine ge~ sütunlar tahsisi
ne devam etmekte ve bu ziyaretlerin 
bilyük ehemmiyetini tebariiz ettirmek
tedir. 

cTimpul> gazetes cB. Gafenkonun 
Ankara ve Atinayı •ziyareti> ba~lıklı ya
zısına şöyle başlıyor: 

B. Gafenko, Türk topraklarına ayak 
bastığı dakikadan itibaren umumt bir 
sempati havası ile karşılanmıştır. Bu -
nun ehemmiyeti çok bilytiktür. Tilrkiye
de bu ziyaret münasebetiyle vukua ge
len Rumen-Türk dostluğu tezahürleri, 
sulh veı istiklal içinde çalışmak ve te -
rakki ebnek mii§terek gayeleriyle bir
birine bağlı bulunan iki memleket mli
nnsebetlerinin inkişafını derin hissiyat 
ile takip etmekte olnn Rumen efkarının 
duygularının birer aksidir. 

Gazete, bilUhara, B. Gafenkonun An
karapalastaki ziyafette söylediği nutkun 
bazı parçlannı alarak Rumen hariciye 
nazırının Türk - Rumen münasebetleri
nin temelini teşkil eden fikirleri sara -
hatle tcsbit ettiğini kaydediyor ve diyor 
ki: 

Türklerin ve Rumenlerin, filhakika, 
büyük Avrupai ehemmiyette birbirine 
müşabih vazifeleri vardır. Türkler, bo
ğazların emniyetine, Rumenler de aşa
ğı Tunanın serbestisine nezaret ederler. 
Bu iki milletin müşterek vazifeleri ve 
müşterek mukadderatları aralarında, 

balkan antantı ile temhir edilmiş olan 
kardeş tesanüdilnü sağlamlaştırmıştır. 

Enternasyonal Mcllie.Ier, Romanya ve 
Türkiyeyi, aynı hareket hattı üzerindeı 
bulmuştur. Bu hat, sulhu muhafaza gay
retleri ve istiklal ve millld tamamiyeti 
müdafaa azmi hattıdır. 

Işte, bu sebeplerden dolayıdır ki B. 
GafenkonunTürkiyeyi ziyaretinin ehem
miyeti pek biiyiiktür ve iki memleket 
efkarının hissiyatı, Türk - Rumen tesa

nUdünlin kıymeti hakkında iki milletin 
itimadının yeni bir teyidini teşkil eder. 

B.Gafenko Ankarada ven1en ziyafette Foto (A.A) 

Rumen nazırı Ankara radyo evinde foto (A.A) 

B, Gafenko radyoda nutkunu okuyor Foto (A.A) 
Gazete, bundan sonra, B. Gafenko -

nun Atinayı ziyaretini balın mevzuu ey- dostluk ve sulh arzularının habercisi te- nı yenileştirmiş ve Fransa ile faal Jllil• 

!emekte ve bu bahiste de §Öyle demek- l!kld eden bUtUn Rumen milletinin his- iak.erelere başlamıştır. Balkan antant>' 
tedir: si.yatına terceman olmuştur. na mensup her memleket, onun da~~ 

Yine aynı hissiyatladır ki, Atinada Universul gazetesi de, <Balkan tesa- lunduğu yeni meselelere karşı koynı-
B. Gafenkoyu karşılamak için hararet- nüdil> başlığı altında neşrettiği bir baş mecburiyetini görmUştUr. 
ll hazırlıklar yapılıyor. Balkan antantı- makalesinde, balkan antantı konseyinin Bunun üzerine, Atina paktı ile tcsbli 
nm bUUln diğer devletleri gibi, Yunanlı- aon içtimaındanberi geçen dört ayın ta- edilen Balkan antantı siyaseti Uzeritlcl' 
tan da enerjik bir devlet reisinhi hlkim rihçe.slni yapıyor ve diyor ki: tesiri meselesi orta.ya konmuştur. BütuP 
idaresi altında, yeni yeni kalkınma ve Bu dört ay, umumt harptenberi ge - Balkan devletleri, kuvvetlerinin, bir~~ 
terakki merhaleleri kaydeylemektedlr. çen devreler içinde, siyasi tehavvUller te ve mii§terek Balkan menfaatleflV 
Balkan antantını doğuran Atına paktı - ile arazi değişmeleri bakımından en zen- kollektif surette mildnfaa nzminde tır 
nın diğer Akitleri gibi, Yunanistan da ginidir. ceınmü ettiğini anlamışbr. İşte bu ıJ,lı' 
biltün gayretlerini, balkanlar mıntaka- Çekoslovakyanın parçalanması ve ar- niyet iledir ki, Balkan antantının bu 6" 
sında sulhun ve antantın muhafazası navutlukta bir himaye idaresi tesis neki reisi bulunan B. Gafenko, Belgtıı• 
eserine tahsis etmektedir. olunması, Tuna ve Balkanlar müvazene- dı ve Ankarayı ziyaret etmiş ve }lal: 

Gazete nihayet, B. Gafenkonun An- sini değiştirmiş ve ayni zamanda Fransa de Atinayı ziyaret etmek Uzerc yol 
karada radyo ile' neşredilen mesajına ve İngilterenin siyac;etleri ile mihver bulunmuştur. Bu görüşmelerin neti;; 
temas ederek b~ makalesini şöyle bitir- devletlerinin siyasetleri üzerinde de de- sini, Balkan antantı milletlerini birb ~ 
mektedir. rin tesirler yapmıştır. Bu değişiklikler, ne bağlıyıın dostluğu sadık bir s~c~ 

B. Gafenkonunun Türk milletine hita- Balkan antantının siyaseti üzerinde te- muhafaza etmek az.mi, Balkon ~~ 
ben söylediği sözler, kendi hariciye na- slr yapmaktan da hali kalamazdı. İtal- hakkındaki mütesanit siyasete de\ 
zırım Romanyanın balkan milletleri ile yanın Balkanlara nyk b~, Yuna- etmek niyeti ye milli kuvvetleri :ın~~ 

n.lstan ve Romanynnın hudutları üzerin- rek menfaatlerin ve sulhun ruzınctifl 
ne menfaatlerine ne de şereflerine kat- de yeni vaziyetler ihdas etmiştir.. Ro- koymak iradesi teşkil eyliyeceldir· ,-e 
iyyen Japonyanın ,dokunmasına müsaa- manyaya gelince, şimal hudutlarının Hiç kimsenin aleyhinde olınıynıı • 
de etmiyeceklerdir. ötesinde arazi vaziyetleri değişmiş, Ma- hi~ ~yi bünyesinden hnriç'tc tıı~ 

Paris, 15 (A.A) - Le Temps gazetesi, cnr ve Bulgar tadilciliği artmış, kendisi yan Balkan antantı, umumi menfna rSi• 
başına'ltalesini Uzak Şark meselesine İngiltere ve Fransanın tek taraflı ga- ri müdafaa etmekte ve şeref ve b:ı~ tJ• 
tahsis etpıiştir. rantilerini kabul et~ ve Almanya ile yet ve istiklale hürmet hudutları ile Jtl ıc 

Bu gazete, Japonyaya İngiltere ve olan münasebetlerinde esaslı iyile~me- kayyet olarôk bütün diğer devlctl~B" 
Fransayı tahrik etmemesini ihtar et- ler vukua gelmiştir. Yunanistan da İn- iyi münasebetler idam esine çnlışrıt~ ıııı· 
mektedir. Zira, bu iki millet, dünyanın gilterenin tek taraflı garantisini almış- dır. Bnlknn antantı, bu suretle, :aalF c:tc
bu kısmında hak ve menfaatlerinin mut- tır. Türkiye ise, İngiltere ile karşılıklı larda muvazeneyi ve sulhu ida:ınC c 
tarit .surette ihlal edilmesine artık mü- yardım anlaşması akdetmi~, Sovyetler rek ent omıl v~ 


