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Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdürQ: 

HAKKI OCAKOôLU 

ABONE ŞERAiTi 

orv AM ıroooı:n TUrkiye içhı Hariç lçl1l 
.!etMtl8s............ 1400 2'00 
Alh ~ • •• ••••••• •• ••. 150 1150 
Günü geçmİf nüshalar (25) lrunqtur. 

1 T E L E F O N : 2697 

Hin münderecatından ıazet~ mesuliyet kabul etmez. 

• 
Cümhurlyetin ve Cümhuri11et e$erinin bekçbf, sabahlan çıkar ıiycı.!i gazetedir 

B. Molotol'un nezdinde 
Londra 16 (ö.R) -Sovyet hariciye ko

miseri B. Molotof lngiliz ve F ranaız aefirle
rile B. Vilyam Strangı kabul elmİf ve bir 
saat bir çeyrek göriifmüılerdir ..• 

·-----------' Yeni Aa. Matb.uında s...ı...,._. 

Gafenko Atinada Türkkuşu filosu 
Balkan Antantının kuvveti Bayındır - Manisa - Salihli - Alaşehir 

teyid edilmiş bulunuyor lnegöl üzerinde bir uçuş yapıyor 
--,~-- Paraşütçülerimiz 

Z • f lt Dün akşam geldiler ) ya e e Plinörler bu sabah 
--.t:r- geliyorlar .. 

ÇOfı hararetJI nııtıılılar P82aI glinU büyük Jıa,a göıtterile-
rinde para:ııilt atlamalan yapacak 

söylendL B. Gaf enJıo olan paraşütçiilerlmiz dun akşam 
diin lıral tarafından ~are ile Ankaradan g~lerdir. 
Öğle yemeğine aJdıonda Akrobasi UÇllilan yapacak olan iki 

--*-- plinör de romörk \•azifcsini gören 
Aziz dostum B. Nazır, Tiirkkuşunun iki tayyaresi tarafın· 
Size hoş geldiniz demek ve şahsınızclo., dan bu sabah saat sekizde Kütahya. 

kraliyet hükümeti ve Elen milleti adına dan hareket ederek saat on buçukta 
dost ve müttefik nsil Rwncn milletinin hmirc geleceklerdir. 
muhterem mUmessilini sclfunlamak, be- '---------------' 
nim için büytik bir zevktir. ; . 

EvveH\, Altes ruvayal vcliahta mnjcs- F E C J KAZA 
tc kral Karo} ve Rumen milleti tm-afın. 
dan gösterilen hararetli hüsnü kabulü Ankara ekspresi bir ara 

. . . tebarüz ettirmek isterim. Bu hUsnu ka- baya çarIJtı. Uç ölü var .. 
Balkan antantının smı Bü krc§ toplantısından bır ıntıba bul, bu memlekette hararetli akisler İstanbul, 16 (Hususi) - Eskişehir ci-

Atina, 16 (Husust) - Bay Gafenko ettirmektedir. . • uyandırmı§ ve elen ruhunu derin su- varında dün gece bir arabaya çarpan 
bugün meçhul asker Abidesine bir çe- İstanbul. lG (Hususi) - Atmada sı- rette müteheyyiç ctmiştirı Ankara ekspresi bugün üç buçuk saat 
Jenk koymuş ve saat 12.30 da kral tara- ynsi temaslarda bulunan Rumen .ha~~~ Bugün bize sizi aramızda görmek se- tealıhürle geldi. Müsademe neticesinde 
fından knhul edilerek öğle yemeğine nh· ye nıwn B. Gafcnko pazartesı gunu vincini veren, bir nnlaşınanın mlizake- arabacJ Şükrü, Ömer adında bir köylil 
konmuştur. . . şclıri~i~e ~?nccck ve burada hns~si su- resi veyahut imınsı değildir, sizin bı.tra- ve on yaşında Burhan ndında bir çocuk 

Bütün matbuat dost ,.e müttefik mil- rette ıkı gun kaldıktan sonra Bukreşe da bu1unmanız, Romnnyn ile Yunanista- çok feci mırette <>lmüşlerdir. Arabacı 
Jetin hariciye nazınna hararetli •Hoş gidecektir. nı birbirine bağlıynn sarsılmaz dostlu- ŞUkriinUn cesedi tıdem tanınmıyacak bir 

Sabiha Gökçen ~ hazırlanıyor 
:····················································································· :rürlı haucı Jıurmnu pazar günü saat 15 te Gazi: 
: Emirde yapdacaJı,. IJüyüfı Hava göste,.llerfne : 
s ............... ~~~.~!:.~.~!!!~!.l.~ .. ~~~~-~.!i::!!~~!:~ .................. ~ geldiniz• demekte, Yorum - Rumen dost- Atina, 16 (A.A) - Dün akşam Ro- ğun ve SJlo tesanüdün parlak bir teza- şekilde parçalanmıştır. 

luğunım eski tarihlere dayandığını ,.e manya hariciye nazın bay Gnfcnko şe- hürünü teşkil etmektedir. Fakat bura- ----·-----------------·-----------------------. 

=.:ı:::ı:~:·::bı::::~~~:=~: ı~~~:ıo~·~·~:::.::;~:k; .. ::~ :ı::ı .::::::.::.~:":!:· ::~:~ ısır Harı· cı·ye Nazırı 
- YAz.JSI 6 cı SAYFADA -

:n§1 temin u~mdakl faaliyetini tebarüz . söylemiştir : - SONU G INCI SAHİFEDE -. . 

Japonyanınyenltaleplerl Bu akşam Istanbulda bulunacak 
imtiyazlı mıntakada Japon polisinin ziyarete büyük ehemmiyet veriliyor 

f aaJiyette bulunmasını istiy~rlar Bergama da 
Tahrik 
Politikası 

J Amerikanın tavassutta 
bulunduiu şayiası dün 
tekzip edilmiştir .. 

---,-1:?---
ŞEVKET BlLGtN 

f kBerlinle Roma gizlemeğe muvaf-
8. ol~ndıkları iki başlı bir endişe 
l~ındedırler. Bir taraftan emperya
lıst projelerinin suya düşmek üzere 
old~ğunu görüyor, diğer taraftan 
malı yıpranmanın müthiş tazyikini 
hergün daha şiddetle hissediyorlar. 

Japon askerleri 

- ....... -Jll __ _ 
Londra 16 (Ö.R) - Tiyençin Ingiliz 

imtiyazlı mıntakasının Japonlar tarafın
dan abloka edilmesinden doğan gerginlik 
devam ediyor. Japonlar Ingilterenin 
uzak §3rktn yeni bir nizam tesisi için Jn
ponlarca 1ııkip edilen siyasete karş.ı ha
rekeUerini kökünden değiştirmesini isti
yorlar. Tokyo, Londrnmn şu dört noktn
da 1§ birliğini lüzumlu görüyor: 

· TOKYONUN TALEPLER! 
1 - Tedhişçi sulknsdlcrin ffilllcrini 

lngi]lı imtiynzJı mıntakası dahilinde 
araştırmak için lngiliz ve Japon polisleri 

- SONU 6 IN('I SAHİFEDE -

Türk askeri heyeti 
~lmanya ve ltalya kolay zaferler 

peşınde koştuklan müddetçe bir çok 
Ptahrumiyetlere katlanan umumi ef
lcann hoşnudsuzluğunu zafer sar
hoşluğu içinde 

0

boğmağa muvaffak 
olmuşlardı. Hareketsizliğe mahkum 

edildikleri günden itibaren işin rengi ) • h k k d 
değişmiştir. Şimdi rejimlerinin için Londrada harp ma zemesı a ın a 
İçin çürümesinden korkuyorlar. Sık • • • 

·~k savurdukları tehditleri, göster- müzakerelere gırışmış bulunuyor 
d~kleri tela§ı başka suretle izaha im· G lcrd Lo _ 
:kan yoktur. Zira Mihver pek ala bi- Londra, 15 (A.A) - cçen e n 
r k. Ih . dm gclrnic: olan general Orbayın ida-ır ı su cephesinde toplanan mıl- ya "' .. 
Jetlerin k d' h-'-'- d . . l · resindeki Türk askeri heyeti ıle general en ı UK.Kın a suınıyet erı 

1 
ask 

yoktur lst b lm"l l · Rayskinin idaresindeki Po onya eri · enen §ey eyne ı e nı- · h kkınd .. 
zamın ihlal ed'I . ·ıı l . heyetinin harp malzemesı a a mu-
h ı memesı, mı et erın :...4a,.1 1 bildiril 

ürriyetlerini ve istiklalllerini ala- zakcrclere gir~&.&n er resmen • 
kadar eden mevzularda hak ve ada- mektcdir. . 
let mefhumlannın keyfe ku ha "t- Diğer taraftan general Lundun ıda-
memeaidir. r n gı resinde bir İngiliz teknik heyeti dün İs-

Avrupnnın iki kutbu d tanbultı gelmiş ve iki memleketi alaka-
l arasın a 

1 1 
. . .. .. 

do durulmaz uçurumlar şeklinde dar eden mildnfan mese e erını goruş-
arze?ile~ dikenli ihtilafların hakiki mek Uzcrc Ankarnya .hareket. ed~~ek~: 
mahıyetıne gelince bütün anlaşmaz- Metrepol kuvvellerı umumı mufc~ı 
lıkları bir zihniyet farkına irca et- general Sir Vnltcr Kirke, Finlnndıya 
mek kabildir. Bu farkı ortadan kal- müdafaa nazırının daveti üzerine, yann 
dınnak kabil olsaydı, yani Almanya Hclsinkiye hareket edecektir. General 
ve ltnlya beynelmilel ihtilafların hal Stokholmda dn biraz kalacaktır. 

Mısır hariciye nazın Yahya paşa maiyeti ile bir arada 

htanbul, 16 (Hususi) - Yann akşam ziyaret ebnek ü:r.orc, Basarabya Rumen 
,ehrimiı.e ıelecek olan Mmr hariciye vapunı ile hareket eylemiş ve sivil ve 
nazın Yahya paşanın bu seyahatine bü- askeri makamlar ile Türk ataşesi, İş 
yllk bir clıenım.iyct verilmektedir. Yah- Bankası direktörü ve matbuat milmes
ya paşanın Ankarayı Kiyaretinde radyo slllcri tarafından selfunlanmıştır. 
evini de gezerek oradan Tilrk milletine Abdülfettah Yahya paşa hareketin-
bir hitabede bulunması muhtemeldir. den evvel vnpurdn, Anadoİu ajansının 
İskendcrlyc, 16 (A.A) - Hariciye ve- husus} muhabirine B§8ğıdald beyanatta 

drl ekseltıns Abdiilfettah Yahya paşa, bulunmuştur : 
maiyeti ilo birlikte, Tilrldyeyi resmen _ SONU 4 tlNC'O SAHiFEDE -

Kremlin sarayında mü
him görüşmeler oluyor 
Fransa ve lngiltere Sovytatlerin talep

lt&rini tenıine karar verdiler 

Bir mahküm idam 
ediliyor 

---111---
Bcrgama ağır ceza mahkemesi kara

rlylc ölüm cezasına çarptınlması icap 
eden Şerif oğlu Ali Ürkmez hakkındaki 
kararname 12 hıı7.iran tarihli resmt ga
zetede intişar eylemiştir. Kararname ay-

- SONU 2 INCt SAHİFEDE -
--=:---

Kral Zogo 
---"'---

Ve Kraliçe Jeraldin 
Parise gidiyorlar 

İstanbul, lG (Hususi) - Sabık Arna
Moskova 16 (A.A) - Tas ajansı bil-ı !ar tetkik edilmiştir. GörUşUlınektc olan vutluk kralı Zogo ve Kraliçe Jcraldin 

diriyor: meseleler Uzcrindcld Fransu: - lngillz iki güne kadar bir kaç ay knlmak üzere 
Sovyet hnrlciy~ halk komiseri Molo- metinleri Molotofa tevdi edilmişti. Parisc gideceklerdir. Kralın büyük kar· 

çaresi silaha müracaat olmayıp dü- Avusturnlya genel kurmay reisi ge
rüst ve geniş bir anlayışla miizakere neral Lavarnck Londrnya gelmiştir. 
masasında yer almaktan ibar~t oldu- Londrada nltı ay k~acrik olan genera1 

k b ) ] d' ·· h ed'l modern harp usullennJ tetkik edecektir. ğunu a u etse er 1 şup e 1 emez Ankarn, 15 (A.A) - General Lundun 

- SONU 2 iNCi SAHiFEDE - idaresinde İngiliz teknik heyeti bugün 1 · 

tof, dün Ingiltere büyUk elçisi Scds, So~yct harlclyc halk ko~erl!ğl me- deşi Prens Celfil Zogo yirmi sekiz kişi
Frnnsız bUyük elçisi Nagg.inr ve lngilte- h~lindeki intiba, bu il~ görilşınc neti- lik maiyeti ile bu sabah geldi. Kendisine 
re hariciye nezareti deniz dairesi şefi cesinin, ve Frnnsız - lngıliz metinlerinin Arnavut kumnndanlanndan Muhtar 
Strangı kabul etmiştir. Bu kabul esna- tetkikinln tamnmilc müsait olduğu mer- CnlosJ, milis teşkillitı kumandanı Mu-
sında hariciye halle komiserliği baş mu- kezindedlr. rat refakat ebnektcdir. 
avlnl Potemldn de hazır bulunmuştur. Roma 16 {Ö.R) - Moskovadan öğrc- Prens Celal Zogo beyanatında (Tür. 

ŞEVKE!' BİLGİN hriniize muvasalAt etmiştir. Sovyet ordıuu b<l§kumandanı Voroşilof Bu görUşme, iki saatten fnzln silrmilş- nildiğine göre c:Tns> ajansı lngillz mU- kiycyi ikinci vatan olnrnk biliyoruz, bu-
tür. ~aslı meseleler ve ihtil!flı nokta- _ SONU 4 CNC'O SAHİFEDE _ rada yerle~m ı • 

1 
zu ... un yun) dcdL. 



, 

.................................... • • : l ktı&at Ticaret : ................................................ : . , . . 
ŞEHiR HABERLERi, Tahrik 

Politikası 
· ................................ ..: : 

Fransa ile Ticaretimiz 
. . 
• . . 
• .. .. 
• .. 

Yeni anlaşma akdi içini iz mir Alaşehir - iz mir ---~---
ŞEVKET 81LG1N 

• n.aüzakerat başlıyor · kluhtelit kadrosu 
d ld ' A d. • ı · • k •• h ki dünyanın vaziyeti bu kadar Ece tespit e i l rasın a ış ıyen otoray yerıne o - olmaz, milletlerin karııılıklı itim 

- BAŞTARA.l<"I 1 tNct SAHİFEDE 

Ed - nJ N w k d Fuar günlerinde İz:rnirde yapılacak 1 - 1 \,1 b 1 d baltalanmazdı. 
--~~~t Y:•Barparau oalzrveç -:rdonserva a ınaçlara hazırlık olmak üzere İzmir ne Vagon U tren iŞ emege aş a I Bugün ufukta her dakika harlıt 
auuanaca-. m emesın en menşe muhteliti çalışmalarına başlamak üzere- - mafa amade bir yangın kıvılcımı • 

şabadetnamesj aranmıyacak.. dir. 15 temmuzda antrenmanlara başla- Alqehir 16 (Huauıi) - 15 Haziran-, iptidai vagonları tahsia etmiftir. Bil.has- bi duran Oanzig me5Clcsi Alına 
nacaktır. Muhtelit kadrosuna ayrılan dan itibaren lzmir • Alaşehir arasında iş- aa yaz mevsimi gibi faal ve aürati çok müddeiyatında bir merhaleden ba 

15 haziran 937 tarihli Türk - Fr~ ya fabrikalardan mübayaa edilen ve ta:. oyuncular şıınladlr : leyen ray otobüsleri kaldırılıp yerine tren , iltizam eden bir zamanda banliyo ka- ka bir şey değildir. Bu müddeiy 
mal miibadelesine ve bedellerin sureti rifo kanununun dördüncü maddesinin Üçok : Necati, Halim, Ziya, Fehmi, ikame edildi. Bundan maksad ray oto- tarlarına böyle muhtelif katar ve hele tın arkasında Polonyanın siyasi 1J 

tediyesine ait ticaret avenantı ile tediye yedinci fıkrası mucibince gümrükten Nurullah, Sait, Namık, ac;ık Namık. büalerinin halkın tehacümü karıısında ka- çok iptidai vagonlar konulmuı halla iktısadi hüviyyetini tahrip ederek 
anlaşması 1 te.rruiıuz 939 tarihinden muaf olarak ithal olunan silAh ve harp Doğanspor : Mahmut, Reşat, Abdul- fj gelmeyipdir. müteessir etmiftir. Münakalat vekili 8. ikinci bir Çekoslovakya yaratmak 
itibaren Fransa hükümetince feshedil- teçhizatından menşe şahadetnamesi lah, İrfan, Fuat. Halk sürat ve temizlik bakımından Çetin Kayadan bu halin acilen refini arzusu saklıdır. 
miştir. Daha pratik: usullere dayanan aranmaması tanılın suretiyle gümrükle- Ateş.spor : tbrah.im, Cemal, Sezai, Fe- Otorayı tercih ediyordu. Bu defa şimen- ve halkın ihtiyacına kafi gelecek temiz Alman gazeteleri Polonyanın rnil· 
yeni bir ticaret ve tediye anlaşması ak- re bildirilmiştir. rit, Ömer, Avni, Salih. düfer idaresi otobüslerini kaldırarak ye- aüratH bir yolcu htarının tahsisini rica li ve hayati menfaatlerini müdafaa 
dolunacaktır. HAYVAN SAtLIK RÜSUMU Alt.ay :. Ali, Enver, Rasinı, Nuri, Hak- rine bugün için mu-zdar kalmadıkça kul- ediyoruz. lıusıı:sunda teşci edilmesini ıiddetlo 
Fransız ik.tısadi mahfellerinde Tilrk 'E ban ülkelerd Türki "th 

1 
kı, Sait, Ilyas. lanılması caiz olmıyan köhne ve çok Riza Kaya tenkıd eden yazılarında: cEğer Po-

!Fransız ticaretinin 929 senesinden ev- ol a hacı lardanenha yey~ıkı a Yamanlarspor : Melih. lonyaya hudutsuz bir hareket serber 
velki · be • Juıı lclmvf bir unan yvan yvan sa res- · Ak J ti ' bah§Cd il d lı 
--:1 vardırnıs ı:_.ırcaıbuldaki: Fa ~- mi aranılmaması gümrük ve inhisarlar BD~lmırs~r: ~ı _a.. . de şam san at Böyle şey_ t sı. t len gadranVt er veh'"ek~~t' 
, '" • .:asum ransız ticaret •ekil tind bildirilmiştir o ge gurcşçı en ve denizcilerı ça- - emına o masay ı ar§Ova u urn 
odası iki memleketin birbirinden satın v e en . lı§malnra başlamak üzeredir. okulu l ? ti anlaşmazlıkta bu kadar ileri gide-
alabileceği maddeleri, beynelmilel piya- MAL isTİYORLAB -*- 0 Ur fflU • ••• mezeli.» diyorlar. Böylece anlatmak 

sa fiatlerini, bütün maddelerin fop ve Bir Estonyalı firma, tüccarlarımızla J • b l d. · ı Yıllık talebe eserleri Uyuşturucu maddelerden afyon ko- istiyorlar ki Oanzige kar§l Almanlar 
sif kıymetlerini tesbit eylemektedir. İki Uınışmak suretiyle Türkiye menşeli Z m 1 f C e J Y eSI e sergisi bagun·· a.r-dıyor kain, eroin gibi zehirlerle sİgaraya' du- tarafından yapılacak bir hareketin in-
memleket ticaretinin inkişafı imkAnla- mallara talip olduğunu, ayni zamanda Y yulan iptilalar gibi .İzm.irde bir ikinci giltere ve Fransa hü'kümetlerince 
n araştırılarak yeni anlaşma, tam bir tüccarlann Estonyadaki mümessilliğini Mülhakat belediyeleri Kültür bakaolığı Cümhuriyet akşam tiryakilik revaç bulduğu iddia edilmek- doğrudan doğruya Polonyaya yapıl-
anlaYJ§ ruhiyle meydana gelecektir. almak istediğini bildirmiştir. arasındaki ihtilif kız -~at okulun~ ~~ sonu sergisi tedir. Hilal eczanesi sahibi Kemal KAmil mış bir taarruz gibi sayılarak harP 

ED
_,.,,.._ YA.l'o" ..... .,, Hind" Çin"d ·~..::~ edile F .h halledildı· bugun saat on yedide torenle açılacak- . . . bcb" t ·~'-1-· ed'I w• . k L-.n.r..ıu.n. u~ ı ı e ,~ n ransız ı - . t Ok 1 G . bul daki b" Aktaş diyor ki : Benım kolonyalarunı se ı eıa&.&ı ı ccegının açı ça ~-

Edremit mıntakası yağlarından yüzde racat şirketi Hindi Çiniden ithalAt yapan Izmir mülhakatında ve İzmir merkez ~r. ~un azı . varın ınasın- kullananlar baŞka kokularla ülfet ede- yan edilmesi Avrupa sulhunun ıtı\1' 
yanm asit ve yüzde bir asitli iki zeytin- :firmalanmızla tanışmak istiyor. !rozası nahiye ve köylerinde işliyen oto- hazıa 

1 
kl ~n . beri ~ap~ 01:0 mezler. Kokuculuk, yalnız teknik bir kadderatını çok nazik bir safhaya 

.... .ın •• · S Hamb da b" fir mlek · · bil k t' b" "b" ak"l r ı ar bıtmış ve cıdden guzcl bır d"k - ·• A •--lan Alm 1 .. ,ao• numunesı tavangerde kfiln gıda urg ır ma me eünuz- ıno , aınyon, o o us gı ı n ı vası- . h şey değildir, ayni :zamanda zevk ve sa- o muıtur. n-tı an art•• 
maddeleri JAboratuvarında tahlil ettiril- den koyun ve keçi derisi almak arzu- lalarının, nahiyeler dahilinde mevcut ~~ :::ıştır. w· .. nat ~dir, bu iki hususiyet taklit kabul istedikleri şey Südetler oyununun 
a:ıiştir. Bu yağlann Norveçte balık kon- sundadır. belediyeler tarafından mı, yoksa İzmir W: 1~ emegı ve goz nuru- etmez, kolonya ve losyonlanm daima bu tekrar edilmesi, Danzig ve Korido-
lerVaSl sanayünde istimali elverişli bu- Hayfada bir firma, memleketimizin belediyesi tarnbndan mı kayde, ruhsata nun. ~ ,_~11..____ kmadıeydana koyan bu iki tılsımdan aldığı mahiyetle UstünlU- run Almanyaya terkedilmeai içitı 
1 d 

• L-1Lt __ 3_ :co,:,,_.,_, .. ~ t .t!, __ .,____ F' -·zaıc .. ı1b· t··1- y ktas sergırun ,uı ı~ nlarımız tarafın- p l .. . d ~'- 1--• un ugu U&IUUDUA ibu IAboratuvardan rllJ.l>u.u.ıe ... care yapan .urnuuacllll ı- ve mu ereye 1.e1 ı tu ı.uacagı no ın- d bil ilk b' aiak . ğünü muhafaza ediyor ve edecektir. İd- o onya uzerın e tazyıA. yapıllllO"•· 
rapor alınmıştır. Bu raporun suret ve listinde temsil arzusundadır. Bunların da nahiyeler belediyelerlle İzmir beledi- ~ ! .. lr . . a ve zevkl~ ~P diamda tereddüt eden varsa rica ederim dır. Ta ki Polonya Çekoslovakya gi· 
tercümeleri İzmir mmtaka ticaret mil- adresleri ticaret müdürlüğünde mev- yesi arasında bir noktai nazar ihtilafı 1..•- ecekği şuphdesizclir .. Aç~a torenıne bir başka koku alsınlar, derhal HilM bi müttefikleri tarafından terkedildi-

d:ı..:ı:ı~ı-- 1-:....:- cuttu ,.,ı,_,~tı. UU" ço zevat avet edilmıştır. - . . l k Alın k "ı ~ '"6........, ge~""· r. ~ * eczanesi kolonyalarının tiryakisi olduk- gmı an ayara anyanın as er' 
KATI& IHBACI YASAK POTASALARIN EVSAFI . VilAyct makanu, aradaki ihtilafı tet- POYRACiKT !arını anlıyacaklar, bir daha başka ~- siyasi ve ekonomik müddeiyatın11 

Memleket mUdafaası bakımından hll.- Gümrük muafiyetinden istifade ede- ~k ~ere~ ~ok~ nazar~ı4 ~liye ve: _A lere el uzatamıyacaklardır. İzmi.ri ko- bo!un eğmekten bqka çare kalıoır 
sıl olan lüzum ve zarurete binaen katır rclc yurda ithal olunan ve bağcıların kfilelıne bildir~ .ve. vilayetin noktai Belediye seç~ Y~~dch lonyası ile meşhur edişimin zaferini yi- dıgını anlasın... . 
ve merkep ihracının yasak ed.ihnesi hak- üzüm kurutmasında kullandıklan pota- n~rı kabul ~tir .. ~l1;11~ sonr~ Berg~~ ~ nahiy~ Poy- Le İzmirlilerin zevki selimine medyu- F'.~t bu oyun tekrar eclilmıye-
kındald kararname tkaret vekiletinden salarm evsafı .. · t k"' tin tesb' murakabe ve kayıt ı.,7lcnnı Izm.ir beledi- racık koyunde yemden belediye ~kila- nwn, bu ~eref bana değil," İzmirlilere ait- cektır . 

.1.ıraa ve we ce ıt · cak . k . 
tebliğ olunm~tur. edilmiştir. ycsı yapa tır. Hizmet mukabili alı- tı urulmuş ve yapılan belediye seçi- tir, çünkü ben teşvik ve tergibi onlar- Polonyanın mukadderatını hürrı-

HATAY İHRACATI Bu pot.asaların karbonat dö p t nan ~ara İzmir belediyesine, belediye minde B. Ahmet Cevdet Kapancı bele- dan gördüm, varolsunlar sayın yurd- yet ve istiklalleri ayni derecede teh-
Hatay mahsulAt ve mamulatı listesine mikdarı yüzde 75 ten yukarı ola:;: vcr_gı ve re~imlcrt ile ~ylık rüsum mül- d!ye reisi olmuştur. ~il.ayet. m_akamı se- daşlarım. dit altında olanw diğer milletlerin rnd"' 

yumurtanın da ilavesine Hatay icra karbonnt dö sud mikdarı azami yüzde haknt beledıyelerıne aıt olacaktır. çım mazbatasını tasdik etmiştır. Yakın- -*- kadderahna baglayan sebepler o~ 
meclisince karar verilmiştir. Bu suretle on olacak, terkibinde Hidroksit dö potas -- da belediye meclisi. toplanacak ve çalış- İhtiyar kadını dar kuvvetlidiı ki sulh ccphesino:-
yumurta da ilıraç maddeleri arasına gir- ve hidroksit dö sud bulunmıyacak, suda Pansiyonlarda malara başlıyacaktır. dövmüşler- yer alan .milletlerin müş~cre~ emot-
mlştir. erimiyen ınnddelerin mı"kdarı binde biri tenzilat nisbeti . --:*- Bucada Zeybek sokağında bakkal Ke- Y~ ha~ı~de ayr~ bır kul te~ 
TÜRKİYE • IRLA.NDA TİCARETİ geçmiyecektir. Pansiyonlarda tenzilata tabi memur Görünmiyen kaza rim oğlu Milinin Bağdat ve oğlu Ali, ettık~erını anlamak _l~dır. 
Türkiye - IrJanda ticaret ve tediye çbıENTO GÜMRÜK RES.&ıi çocuklarından birden ziyadesi için hem Ç~ kazasa hapishanesinde nöbet çocuk meselesinden 67 yaşlarında Bakış Mıhver ?~ hakik.atı an}a.mııtır· 

anlaşmasının bir sene müddetle temdit H-'--+en ı"thal 
1 

. tod memur tenzilatı, hem de kardeş tenzila- bekliyen İzzet Kartalın el.indeki ınavze- adında bir kadını dövm"-t-- ve kolu- Sulh cephesını parçalamak ıçın ~ 
.... ")'. 0 unan çuncn an · ~ f tt••· l b d l"l'd' Ar olunduğu ticaret vekAJetinden şehrim.iz.. alınmakta ol gfun.rük . • beh tt yapılacağı ve bu suretle birinci çocu- rı ate§ alarak menni, şahadet parmağı- nu kırmışlardır. Suçlular yakalanmıştır e ıgı gayret er unun e ı ı ır. 

deki alakadarlara bildirilmiştir. to b -:~ı· kreılmsnunm ~r ğun taksitinden yüzde 10 ikinci karde- nın ucunu koparmıştır. __ · manya ve ltalya, lngilterenin 5o"' 
n aşına ı ı ıraya çı ar ası ve çı- . . ' t1 l 1 w •• • fk' 

SiLAH VE DARP TEÇHİZATI mento ithalinin iktısat vekaletinin mü- şın taksitınden yüzde 25, üçüncüsünden -*- Taksı·t vermı·yen ye. ere_ an Cl§amıyacagını umıt 
Elçilikler vasıtasiyle doğrudm dolru- saadesiyle yaptlınası kar.:ı.rlaşmıştır. yüzde 30 tenzilat yapılacaktır. Keyfiyet Tarlanda sebzeler mışl~rdı. -

maarif vekaletinden bildirilmiştir. Son yağmurlar Balçova istikametin- Talebe engel sınavına Vılyam Strangın Moskovada So~ 

Reisicümhur lnönü ve 
lngiliz kralı arasında 

-*- d yet ricalile temaslan, ve son Ingilıı 
eki turfanda domatesleri çürütmüştür. bırakılamaz.. · teklifleri Sovyetler mahafilinde pe~ 

K l • • Bu yüzden turfanda domates fiati 15 
JZ JSeSJ kuruştan tekrar 30, 35 kuru a kad Özel Türk okullarından bazılarında, müsait bir intiba bıraktığından Mih• 

,A-~de bir yükselmiştir. Digwer turfanda ~--1 dar taksitlerini vaktinde ödemiyen talebe- ver bu anlaşmanın tehakkuk e()ect" vnuu seıu.t:Jer e . el b·--·1_1 w. k . B .. ,,.. 
tramvay ka

..,a.... hasara uğramıştır. nın eng sınavına ı..auu.ı.dığı Maarif gıne artı ınanmıştır. unun ıçı • 
-.... veklletinden bil~. Lise ve Or- dir ki Almanya ve ltalyayı yetıl 

birKı.z. lisesi önünde tramvay durağında B. Hakkı B~oM t:ı o~ ~tnamesi. mucibince tak- vaziyete .~~;e hazırlıklar yapmak~ 

Doğum yıldönümü ve Denizaltı faciası 
münasebetiyle teati edilen telgraflar 

kaza olmuştur. . r;;aU sıtlennı vaktinde venwyen talebenin me!'!gul goruyoruz. ltalyanlar fspell 
Konak.tan Güzelyalıya gi1mekte olan ~caret odası reisi B. Hakkı Balcı dün ancak, tasdikname ve diplomalannın ve- yayı askeri ittifaka sok.mağa çalı.I'': 

~5 .~yılı tram~ay arabasına Kız lisesi İ~en ayrılmıştır. Fransa ve İtalya- rilmiyeceği. tasrih edildiğinden talebe ken Almanlar da taarruz cephesirı' 
onunde durdugu sırada, ayni istikamete da iki ay devam eden seyahatler yapa- b.ılkkında talimatnameye uygun tekil- Uzak Şarka nakledecek olan tahriki' 
süratle giden bir kamyon şiddetle~ caktır. de muamele yapılması icap etmektedir. peşindedirler. Deniz kuvvetlerini t~.' 

Ankara, 15 (A.A) - Majeste altıncı 
Georgesin doğum yıldönümü münasebe
tiyle aşağıdaki telgraflar teati edilmiş
tir: 

Majeste altıncı Georges, İngiltere bü
yük elçiliği vasıtasiyle .. 

VAŞİNGTON 
Majestelerinin doğum yıldönilmleri 

münasebetiyle, çok samiml tebriklerim
le birlikte f8hst saadetleri ve Britanya 
imparatorluğunun refahı hakkındaki en 
hararetli t.emennilerimi keodiierine ar
zetmekle pek bahtiyar buhm11yOnmı. 

tsMET iNÖN()' 

TOrldye Reisicümhuru 
ANKARA 

Dolum yıldönüm.üm münasebetiyle 
vaki tebriklerinden ve pek ziyade mn
tebassis bulunduğum temennilerinden 
dolayı ebeJAnsJanna içten teşekkürleri

f_...;iltcre b:: • .::ı... eı ... ıı:ıı;.: vasıtasiyJe mı..+... Kam , ____ ..]_,__, ] * it ~ ..., ...... ~ ~~··· yonun &rAAı>uıu.a.ıri ~e - - ~- sime uğratmamak için Ak.denize b 
VAŞİNGTON tramvayın ön sahanhğ:ınm sol kısmına Romanya pavyonu E . . ld f"I -· d '-t . ti0 ed jş> takılarak şını o·· •• l o gon erme~ en ıç nap en 

.1:lir çok kahraman subay ve .bahriye- . . ~·Vatman ~· Romanyarun resmen fuarınw:a iştira- Uren ponyayı Fransa ve lngilterenin U~ 
linin ha~a~. maı olan kaza ile krali- va~ye~ gayet ıyı ıdare ederek daha mu- ki takarrür e~ür. Romanya pavyonu Adam •edi seneye Şarktaki malikanelerine karşı tehdit" 
yet bahriyesının maruz kaldıgı~ b"'yük' esru hir kazaya mini olmuştur . ~- ı..~~ı ., k h _.it u . ınşaa ... na ""'i"anmak üzeredir. ma•t.A- edildi ar areketlerde bulunmağa ıe" .. 
zıyadan pek müteellim olarak, Türk Kamyon şoförü kazadan sonra (dur) __ •IAllDI ed I d 
milletinin İngiliz milletinin bu mUellim ihtarına ehemmiyet venniyerek: kaç- K~paşanın Kızıl üzüm köyiinde eBn on aedr ır .. I. il F _.fi ViJ.4yet takdir edlldi karısı ü ilyü ··ki·· eki çl Rece- u say e ng tere ve ransaw~ 
matemine samimt bir surette iştirak et- makta devam etmiş, bilahare yakalan- VilA . . . . mm 

0 
urm e su u d"kk t 1 Uzak S k # 

tiğini majestelerine arzeder teheyyüç mıştır. K'8.m.yon şoförü •Halkın hayab.- yet muhasebeı hususıyesı tarafın- hin ağır cezada devam eden muhake- ı w a nazar arını •ar_ a .ç eJr 
tazi tle 

. . kabul- . '. tehJ'L d"..r.--.ı.. - . dan Bergama& .inşa edilen •Bergama mesi neticelenmiştir. Suçlunun 22 sene- mege mecbur olacaklarını umıt 
ve ye nmın unu nca eyle- m !&;eye Us................. surette makine 1 T" · d k" · · 1 I"' · ketmek __ ..J__ palas. otelini meydana getiren vilayeti- ye bedel esbabı m~ istifade yor ar. ıençın e ı ımtıyaz ı mın 
rmı. sev • suçı.wu.ıuı muhakeme edile- miz . k bl k bu h 'k"' '--hfl" İSMET iNöNO l.'ektir. tıcaret ;\-ekfiletince takdir edilmiş ve ederek yedi sene hapsine karar veril- anın a o . ~sı ta n abn oo:ı: 

bu hareketin di"- vilayetler için de nü- ..... ;...... gıcı sayılabıllT. 
EbelAm İsmet İnönu·· -..*- 5 = A•~~ ..llY 

munei imtisal olması icap ettiği bildiri!- Recebin istifade ettiği cürmünü azal- Japonya, Çinlilerin iki ıeneye r. 
Türkiye ReisiANKAR"ciimhuruA Seydiköyde miştir. ucı .ıebep, kansmııı bir kaç defa başka kın bir hama ra~en ~alam~": 

-·- erkeklerin nezdlne kaçmasıdır. dane mukavemetını harıçten görd 
Thet~ fetö.eti sebebiyle donanmanın Bulanan 17 JıDo esıear JS gön hapis ycıtaeaJı -- teri yardımlara atfettiğinden imti~ 

rna:uz kaldığı zıyadan dolayı gerek ek- halılılllda talllıiluıt Urlada Ramazan adında bir pbsa ka- 8 İ R A D A )f lı ~ıntakal8:1' ortadan ka1dmna~, -_J 

sel~nslarının ve gerekse Türk milletinin Dünkü nüshamıula Seydiköyünde 36 til kud.iyle bıçak çekmekten suçlu Ca- I[ dö d•u rctıle hedefine daha kolaibkla ""' 
tftzıyetlerini bildiren nazile" t 1 ah b arısını " .. 1 ... .• . di da . · ane e gr - tor a içinde 47 kilo esrarın bulunduğu- vit Saçlı, ağır cezada 35 gün hapse mah- I' "" dılf• .a& o acagını umıt e yor. l2ıif" 
nız n pek zıyade minnettarım. nu yazmıştık. Bu esrarı duvar içinde krun edilmiştir. YOC:W~U ~t.._ japonya, lngiltcre. Fransa ve l7_k 

ALTINCI GEORGES depo ettiği anlaşılan Veyselle İzmir Ce- __ Fevzıpaşa b~vannda oturan Ahmet le§ik Amerikaya karşı bu derece~ 
ALTINct GF.O&Gm -•--.. za evinde mevkuf bulwıan Emin hak- BİR URA.Er KA.RARJ Masa~. adında -~ır adam, karısı Bn. Yıl- bir meydan okuma politikasına atıl' 

Ankara, 15 (AA) - 'I1ıetis deniultı Valiyi ziyaret kında takibata başlanmıştır. Üıtilh ve zimmetten suçlu Menemen dızı .dover:b~ort aylık_ çocuğunun d6ş- bilir mi} .. _r.te' 

mi ar:zederim. 

gemisi kazası münasebetiyle •flliıd•ki İtalyan general komolosu. dün öğle- Eski.şehirde bulunan Veyselin İzmi.re iskAn memurlarından Bahaettin ağJrce- tırmcsıne sc ıyet ve~ ve yakalannnş- Bu h~susta a~l.e hüküm yiıf"' 
telgraflar teati edilmi§tir : den evvel vali B. Ethem Aykutu maka- celbedi.lerek talıkikatın genişletilmesi zada devam eden muhakemesi netice- · ede vazıyette değılız. ~ 

Majeste altıncı Georges mında ziyaret etmiştir. muhtemeldir. len.mi§ ve beraetine karar verilm.i§tir. -*- Yalnız §U kanaati besliy°foddet' 
Bergamada bir mah- taarruz ve tehdit politikasın• '1 .ıt 

Şehir Gazinosu 
lzmirin en güzel yeri olmu,tur 

Çok yakında açılıyor 

\, '" ... : . .: . • . . . • ! : 

Elhamra Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

FRANSIZCA SÖZLt) İKİ BÜYÖK FİLiM Bİ&DEN 

1 VER THER 
Dünya cd.cbiyatmııı eıı şöhretli üstatlarından Dihi Göthenin bizzat 

yaşacfıiı aık macerası 
BAŞ ROJ.l.ERDE: PİEB.RE BİCHAKD VİLİM - ANNİE VERNAY 

JEAN GALLAND 

2 - BÜYÜK CAZ 
BAŞ ROil.FRDE : Tl'RONE POVER - AUCE FAY - DON AMECHE 
Seanslar: BÜYÜK CAZ: 3 - 7 de \'e VERTHER: 5 - 9 da başlar.: 

FİATLER : 20 - 2S - 30 - 40 KURUŞTU& 

k 
. . , lendirerek sulh cephesini zaafıl t~' 

1 Üm ıdam edılıyor ratmak imkansızdır. Bilakis. teh ~ 
- BAŞTA.BAFI 1 İNCİ SAHiFmE _ ne kadar büyük olursa reaksıy<'J ı' 
nen §Udur : o nisbette büyük olacakhr. il td" 

•Ramazan kızı Ayşeyi cebren kaçır- Japonyanın iltihak edeceği bir btJ ~ 
maktan ve mhl olmak istiyen babası met cephesi de kat 'i bir ak3d' 

Ram.azanı öldürmekten suçlu Bergama- düşmekten kurtulamıyacaktıf···,,, 
nın Arif bey mahallesinden Şerif oğlu ŞEVKEr BfflG 
327 doğumlu Ali Ürkmez, hakkında -- ,. 

ı Bergama ağır ceza mahkemesince hilk- v t lj h tJ 
medilen ölüm cevısının değiştirilmesini a p u r enez z ,l· 
veya hafifleştirilmesini icap eden bir Alsancak idman yurdunun çeşıtl~ 
sebep görUlmemiş olduğundan Teşkilatı tına tertip ettiği vapur tenezzUhO ,ııit' 
esasiye kanununun 26 ıncı maddesi mu- günü Türkkuşunun hava bayı-aııı' 
c~binc~ bu cezanın infazına karar ve- nasebetiyle başka bir tarihe tebit 



ı1 Hazii'an cumartesi ı939 

Doğanspor ' 

• 
eresı MeclisteBa em 

lstanbula vardı, lisans
ları Bandırmada 

unutmuşlar 
htanbul, 16 {Telefonla) - lstanbul 

da iki mnç yapacak olan lzrnir Doğan
apor takımı bu gece ıehriınize gelmiştir. 
Kulübe ait lisanslar Bandırmada unutul
muştur. Kulüp vaziyeti Ankaraya bil· 

dirmiştir. 

Dünkü müzakereler daha hararetli 
oldu, ve bazı maddeler kabul edildi -·-Reisicümhur 
Ankara 16 (Telefonla) - Sivil ba

rem projcainin müzakeresine bugünkü B. 

M. Meclisinde devam olunmuştur. Mü
nakaşalar daha z.iyade aka~emik olmuş, 

encümenden gelen ikinci madde görüşü
lürken B. Refik ince söz a1mııı, projenin 

teııkilat kanunlanna taaruz ettiği nokta-
9lnda iarar etmiıı. ve: 

- Biz bu cetveli kabul ettiğimiz tak

'dirde her &Ün kar~mıza tadiller gelecek
tir. 
Demi tir. 

lngiliz -

Emin Sazak (Eskişehir), Maddeler 

hakkında mütalaalannı söylerken bir ara

lık sözünü müesseselere nakletmiş ve ba

rem tatbikatının bu müesseselerde uyan· 
dıracağı aksi tesiri işaret etmiııtir. Bu sı
rada Rasih Kaplan yerinden bağırmış: 

- Bu müesseselerdeki aksi tesiri de
ğil, bu arada köylerdeki aksi tesiri dü-

şünelim ... 

Bugün köy vergi vermiyor, biz hep 
hususi müesseseleri düşünüyoruz. Ne 
var orada? .. 

Salondnn bir ses : 
- Her şey orada!. 
B. Rasih Kaplana B. Emin Sazak şu 

cevabı vermiştir : 
- Bu müesseselerin de ekserisi dev

let müesseseleridir. Şu halde müdahale
niz yersizdir. Ben size hürmet etmesini 
biliyorsam siz de bana hUrmet etmesini 

bilin .. 
Bu müzakereleri müteakip encümen

lerden gelen madde ile üçüncü, dördün
cü. beşinci ve altıncı maddeler kabul 
edilmiştir. 

KRALZOGUYV 
KAB1JLETTL 
Yalova 16 (A.A) - Rcisicümhur İs

met İnönü kral Zogo 'Ve krnüçcyi dün 
saat 16.30 da hususi olarak kabul bu· 
yurmuşlardır. --

Çocuk 
Esirgeme kurumunun 
yardıınları... 
Ankara, 16 (A.A) - Ilazıranm birin

ci gününden on beşinci günü nkşamma 
kndnr Çocuk Esirgeme kurumu genc.1 
mer1foziııc mürncnat eden 43?. hasta ço
cuk muayene ve tednvi edilmiş ve ço
cuk sarnyındnki sıcak banyodnn 1513 
çocuk ve annsı banyo almış iki fnkir ço-

Av ustura ly a lngiliz proı· esine müza- :~~r:y;a::~~:.sekizçocuğanak-
Bundnn başka her giln süt damlasına 

hı·r.. Leton. ya resm"ı bı·r teblı•gv çıkardı müracaat ederek bnstorize edi1miş ÇO· cuk !'litü alan slit çocuklarının sayısı 
15 günde 2006 ya baliğ olmuş ve bu 

Londra, 16 (Ö.R) _ Kamberadan bil- İngiliz - Rus müzakereleri ve Letonya ya - Lctonya hududunda Almanlar va- yavrulara tew.i edilen süt rnikdarı 1108 
<!iriliyor : Avustura1ya hariciye nazırı ile Almanya arasında bir ademi taarruz sıtasiyle istilıkamlaı· yaptırmak taahhü- kilo u bularak kurumun son on beş 
dün parlrunentoda demiştir ki : paktının akdi münasebetiyle son zaman- dü altına girdiği hnbcridir. Elçilik bu gün~e hnyırkar cünin uzanabildiği ço-

Avusturnlya hükümcti bir İngiliz lnrda gazetelerde çıkan ve hakiknte uy- haberi en kat'i şekilde tchibc mezun- cuk sayısı 3962 yi bulmuştur. 
Rus ittifakı akdi hususundaki İngiliz mıyan bazı haberler dolayısiyle bir teb- dur. -•*•-
projesine mUZahcret etmektedir. Böyle liğ neşretmiştir. Bir kaç haftadnn beri 7 Hnzirnn 939 tarihinde Almanya ile 
bir ittifak ancak bütiln milletlerin men- Baltık devletleri aleyhinde yapılan pro- imza edilen ademi tecavüz muahedesi 
fnatlerine hizmet edebilir ve yalnız Av- pagandalarm tcfcrrüatına girmeksizin Sovyet hükümetiyle 5 şubat 932 de imza 

t rupa için muteber olacağından Avustu- tebliğ bilhassa iki iddiayı knt'iyyctle rcd edilmiş mümasil muahedenin tabii mu
ralyanın Japonya ile milnasebatını doğ- etmektedir. Birincisi Almanya ile Le· kabilidir. Bu diplomatik vesika Leton
rudan doğruya olfıkadnr etmez. Esnsen tonya arasında akdedilen ademi tecavüz yanın sulh ve sıkı bitnraflık siyasetine 
~aponya da Avrupada sulh imktuılarının muahedesinde siı.li bir maddenin mev- devam hususundaki samimi ve sarsıl
bu suretle artması imkAnından memnun cut bulunduğu iddiasıdır, ki tamamiyle maz azminin bir ifadesi olup Estonya ve 
olmahd.ır. esassızdır. İkincisi ise Letonya hariciye Litvanya komşu ve dost memleketleri 

ritany 
Çok k a ışıl< b • 
vaziyette ·miş 

Parls, 16 (Ö.R) - Lctonya elçiliği nazırının Berlin hükümetine karşı Rus- de bu arzUY\l iştirak etmektedirler. 

Roma, 16 (A.A) - Bütlin gazeteler 
Tiençinin ablokası hakkında mütalaa
lar ncşrctmcklcdirler. Gazeteler bunun 
çember içine alma siyasetine karşı To
taliter devletler tnrafmdan yapılan bir 
mukabele olduğunu beyan hususunda 
müttefiktirler. Popolo Di Roma dcmok
~ilcrin koalisyon teşebbüslerine karşı 
totclıtcr devletlerin mukabil taarruzlıırı 

Hariciye Vekilinin beyanatı 

Balkan paktı Avrupa 
sulhunun temelidir 

ff ri i unvnnlı yazısınd §Öyle demektedir : 
a C ye nazırının Büyük Britnnya o Jaıdar karl§lk bir 

ikamet programı vaziyet knrşısmdadır k1 umumi bir hnr-
Anknrn, 16 (A.A) - Türkiyeyi res- be. sebebiyet vermeden bunun içinden 

men ziyaret etmek üzere Anknraya gel· çıkmasına imktin yoktur. 
mekte olnn Mısırın hariciye nazırı Ah- Gnzctc De PoPolo diyor ki : 

Bilkreş 16 (A.A) - Rumen matbuatı 
~liarieiye nazırı Gafenk.onun Ankarayı 
Eiyaretine slitunlar tahsis etmekte de -
vam eyliyor. UniversaJ. gazetesi Türki-

1 ye hariciye veklli Saraçoğlunun, An-
ı . 
lcnraya gönderdiği hususi muhabirine 
~aptığı beyanatı neşretmektedir. Dost 
ve müttefik Romanyanın hariciye nazın 

ile yaptığı mülfiltatın neticelerinden 
memnuniyetini beyan eden Saraçoğlu 
<iemiştir ki: 

Dalınt olarak birleşmiş olan iki mem
leketimiz Balkan anntantı çerçevesi için
de aynı sulh ve teşriki mesai hedefi ta
kip eylemektedir, ~una knniiz ki tebll

limizde de ehemmiyetle kaydetmiş ol
duğumuz gibi Balkan antantının birliği 
1stiklf'ıli ve sulh siyaseti sayesinde bizzat 

mcnfontlcrimiz olduğu kadar Avrupa 
.1ulhunun emin bir temelidir. Işte bu
nun içindir ki gayretlerimiz rabıtalan· 
mızın her fuı daha z.iyade kuvvetlendiril
mesini istihdaf ediyor. 

Tımpul gazetesi de Saraçoğlunun ken
di hususi muhabirine yaptığı beyanatı 
neşrediyor ve Saraçoğlu Timpul muha
birine şunları söylemiştir: 

Iki memleketimizi birbirine bağlıyan 
dostluk bağları bu z.iyarete bir samimi-

yesini alakadar eden meseleler konuş- dülfett.nh Yahya paşa pazar günü Yalo· Nihayet Japonyanın sabrı tükenecek· 
malanmız esnnsında Balkan antantının vada rcisicümhur İsmet İnönü tarafın- tir. 'l'otnliter dcvlellerjn yani, Japonya, 
şimdiki reisi ile tetkik edildi. Hariciye dan kabul edildikten sonra hariciye ve- İtalya, Almanya ve İspanyanın kayıt ve 
nazırı Gafenko Avrupa hUkümet mCT- kilimiz Şükrü Snracoğlu ile lılr1ikte Pen· şart.Sız olnrak ve her salında teşriki mc
kezlerine yaptığı sc-yahntten henüz dön- diğe geı;erek hususi trenle Ankaraya saiyc knrnr vermelerinin zamanı gelıniş
milştUr. Bu seyahat bugün A:vrupa.~a hareket edecek ve pazartesi sab:ıhı saat tir. 
hakim olan siyasi hava hakkında mu • S.35 te burayn gel cck ve Ankara garın- Corricre Papado gazetesinden : 
dekkik müşahede geniş intibalar hasıl da merasimle karşılanacaktır. Muhterem İngiltercnin Uzak Şnrkta uğramış ol-
etmek imkanını vermiştir. misafirimiz ve maiyetind ki zevat için duğu müşkll1Uttan dolayı memnun ol

Binaennlcyh konuşmalarımız bir kat Ankarnpalasta daireler ayrılmış bulun- mak icnp eder. Bu müşkUlntın neticelc- ' 
daha faydalı olmuştur. Müttefiklerimizin maktadır. ri Japonya ile mihver devletleri arasın-
birliğini ve siyasi zaruretler karşısında Eksclllns Abdülfettah Yahya paşa An- da nskeri bir ittifak olabilir. 
milletlerimize terettüp eden hattı har:- knrbdnki ikametlerinin ilk günü başvc- --•-

ketin müşabehetini bir kerre daha mü- kil doktor Refik Saydamı ve Büyük Mil- İngir z ~ut olcuları 
şahede etmek fırsatını bulmak be~ se- let Meclisi reisi Abdülhnlik Rendayı zi- Anka agu" CÜ ile 
nelik hayatı müddetince gerek dogru - d k ı w • • Mı 

v k d' . . e Balkan müt- ynret e ece ve öğ e yemegını sır sc- l'arşılaşıyor-
dan dogruya en ımızın v ulh faretinde hususi olarak yiyecektir. Öğ- Ankara 16 (AA) _ lngiliz Midilsex 
tcfiklcrimizin menfaatleri gerek s un led d At ı·· kil k b · · · " 

b en sonra a a ur n a rmı zıy .. - \Vohdererı futbol takımı bu gün saat 12 esaslı menfaatine hizmet etmekte u- t d k b' l ık k ktır Ak 
1 .. d re e ere ır çc eı oyaca · · ·- de ehrimize üç tayyare ile nelmi .. Jerdir. 

lurunuş olan balkan paktiy e mueyye a " 

bu müşabehet Avrupa semasını kaplı- şam hnriciyc vekili ve bnyan Şükrü Sa- Misafir ııporcular hava istasyonunda 

d d h tam racoğlu tarafından hariciye köşkünde Ankara bölncsi beden terbiycei direktör-yan kesif bulutlar karşısın a a a o " 

kt dir Mısır hariciye nnz.ırı şerefine bir akşam lüğü ileri gelenleri futbol !edcrasyonu olarak zaruret kesbcyleme e · 
ziynfeti ve bunu bir kabul resmi takip müme silleri kulüp delegelerinden ve 

Vardığımız kmıaat şudur ki: __ ,,,.. eyliyecektir. Eksel!lns Abdu"lfettah Ynh· 
· · vıu.uıgı sporculardan miirekkep kalabalık bir he--

Yüksek menfaatlerirnızın m~. . ya """'-"' ~n-'ine salı gun"' ü b"c:vekil Dr. 
.... d b 'ki "ttcfikin her turlil nh· r-r- ~~ -y· yet larnfından karoıl nmışlnrdır. Karoı-
onun c u ı mu kl 1 Refik Saydrun tarafından Anadolu ku- 1 ı d ki d ce er ayıcı ar arasında lngiliz sefareti erkanı 
v_al ve şerait al_t:n .a !afa :ti~Hilleri- lUbünde bir öğle ziyafeti nkşanu da Mı- da bulunuyorlardı. Misafir sporculara 
sıyasi hareket sı_yası 1 kt sır elçisi tarafından Ankarnpalasta bir Ankara bo"'lnesı" ve !ut'-ol federasyonu nin emredeceği hattı hareket o aca ır. . . . . . ., u 

. · b"" ··k krallarının akşam zıynfotı vcnlccek ve bu zıyafcti namına birer buket verilmi• ve mihman· 
Eğer Tımpul gazetesı uyu b" k. · · b .. 

R ·ıı t• ır suvare ta ıp eylıyecektır. Çarşam a d ı · ı b b 'k ı · h · yet ve hatta bir hususiyC't mahiyeti ver- etraiında toplanmış olan umen mı c 1 minu" d ,.,, hari . , . e r aııy c ern er ı aınet erme ta sıs 
l k h' ı · tcrceman b~· e mısır cıye nazırı şercun edilen otele uötürülın.ü•lerdir. 

mektc ve bns!t bir nezaket veya siyasi hakkındaki dost u ıs ermek"" İran büyük elrisi tarafından İran büyük " 
h b t k 1 R anın güzel bil umet mer- )l • • Misafirler akşama ktular istirahat el-

a er eşme ziyareti çerçevesini kat at 0 ur ve omany . k" . Ub elçiliğinde bir öğle z.iyafcti verilecek ve 1 
aşırmaktadır kez.ine yaptığım son zıyarette ı ın a- h . . •. İ miş er ve akııam anat 17,.30 da 19 mayıs 

Siyast işle;imiz dünya cfkfırı umumi- }arımı tekrar ederse bahtiyar olurum. ~~ t~remekmt ısafl~ o gktt~n akşamı stan- stndyomundn bölge ba~kanlığı taraf m-

,.ı ...... ._ .............................. ~21m-~ 
BUGÜNDEN İTİBAREN İKİ ŞAHESlffi 

Kültürpark • 
sınemasında 

TÜRKÇE ZAHA 1 

apon m ha e Rus- • 
Si 

Sevişmek Arzus 
MARLENE DİTRtCH • GARRY COOPER 

NF..ŞE, AŞK VE ŞÜR DOLU BÜYÜK KOMEDİ 

SEANSI.AR : Her gün : RUS J APON 1UHAREBI;;5l : 3 - 6.15 - 9.30.. il 
• ı: - C ı r tesi 'c pazar güuk ri 1.30 da başlar -

u a nr e ey ıyece ır. dnn verilen çaydl\ hazır Lulunmuşlardır. 
Ekselans Abdülfettah Yahya paşa şeh· Çayd misafir porcular, spor teşkiliıtı 

rimizdeki ikametleri gUnlerinde enstitü- ileri gelenleri, Ankara sporcuları hazır 
leri ve lınknranm görülmeğe değer yer- bulunmuılardır. Misafir takım ilk mnçıı\ı 
!erini gezccc.l<lerdir. yıırın s nt 17,30 dn J 9 Mnyıutndyomun

BUGÜN 2 Film Birden 
3-6 ve 0.20 seanslarında 
UYKUSUZ GECELER 
Les Nuits Blanches de 

St. Petcrsbourg 
Gaby Morley - Jenn Yonnel 
1,30 - 4.40 ve 8 sennslannda 

BALALAYKA 
Aşk, dans ve müz.ik filmi 

Anıın Sten - Hcnry Wilcoxon 
M1'.......rRO JURNAL No. 21 
Fintler 20, 25, 30, Talebe 

10 kuruştur 

dıı Anknrıı Cücii ile yapncaktır. -·-• Çem e laywı 
ye -b a 
Londra, 15 (A.A) - B. Çemberlayn 

Avnm kamnrnsıncln beynnntta lmluna
rak hükumetin sulh zamanında istihba
rat nezareti teşkiline lüzum olmadığıtHI 
ve hariciye nezaretinde l.ord Perthi 
idnresinde bulunnn •Yabnncı memle
ketler için istüıbnrat şubcsh ile iktifa
ya karar vermiş Lulunduf,'llnu bildir
miştir. 

Londra, 15 (A.A) - Harbiye nazın 
tarafından verilen talimat üzerine, ilk 
ihtiyot efradı bugün m<:nsup oldukları 

ubcl r ine miir. c ot ctmi lerdir. 

Adliye vekili Londraya 
hareket etti 

Jstan hu l 16 ( Telefonla) - Adliye vekili B. Fethi Okyar lngiliz 
ü niversitesi tarafından kendisine tevcih edilen fahri doktorluk unvanı 
merasiminde bulunmak üzere bu akşam ekspresle Londraya hareket 
etmiştir. B. Fethi Okyar lngilterede onbeş yirmi gün kadar kalacağını 
ve avdette bir yere uğramıyncağını gazetecilere söylemiştir. 

Payasa kadar olan hudut işinin 
kaldırılması k"anunu kabul edildi 
Ankara 16 (A.A) - Büyük millet meclisin in bu günkü toplantı

sında söz alan başvekil D r. R efik Saydam meclis r uznamesinin beşinci 
maddesindeki ve meydanı ekberin bir kilometre ~imali şarlcisinde 312 
numaralı hudut başından Payasa kadar inen sahad a h udut muamelele
rinin kaldırılmasına ait kanun layıhasını müstacelen ve tercihan m ü
zakere edilmesini istemi~ ve bu talep tasvip edilerek okunan kanun 
sürekli alkışlarla kabul olunmuştur. Bundan sonra barem kanununun 
yedinci maddesine kadar müzakeresi yapılmı§ ve pazartesi günü t op
lanmak üzere içtimaa nihayet verilmiştir. 

Uçüncü bir denizaltı 
f iciası mı oldu? 

30 saattenberi denize dalmış bir 
Fransız tahtelbahrinden haber.yok 

Paris 16 ( ö.R) - cF enikn isimli Fransız tahtelbahiri hakkında 
bazı endişeler hissedilmektedir. Tahtelbahirde 60 kişilik mürettebat 
vardı. Sayfundan öğrenildiğine göre tahtelbahir 30 saatten beri dalını 
olup bir daha gözükmemiştir. Bu gemi 1927 bahri programına göre 
inşa edilmiş olup 1400 ton hacmindedir. 

Haftada 40 saat iş 
Bey nelmilel mesai konferansında Fransız 

mesai zaztrı yapılan tecrübeyi anlattı 
Cenevre 16 (ö.R) - Beynelmilel mesai konferansında Fransız 

mesai nazırı Pomare 40 saat meselesinde F ransanın vaziyetini izah 
etmi ve bu memleketin üç seneden beri haftada 40 saat iş kanunu nu 
tatbik ederek diğerleri hesabına tecrübe ettiğini ve bu tecrübeden mem
nun bulunduğunu bildirmiştir. Harici vaziyet ve hızla silahlanma za
'rureti Fransız hükümetini kanuna daha fazla siyalit vermeğe sevket
mi§ ve bu tadilut Sşçi şınıfının umu mi riza ile karşılanmışhr. Çünkü 
bu anda hem Frnnsanın kendi emniyeti, hem de b ü tün dem okrasilerin 
mukadderatı mevzuubah istir. 

Frnnsndn haftndıı 40 saat iş siyasetinin iyj n eticele ri hesapsızdır. 
Daha yakın b ir mazide Fransa grevler memleketi olarak gösterilirdi. 
H alb uki çoktanberi Fransada hiç bir grev yoktur. Ve i sizlik azalmış
tır. 1935 den beri işsizlerin miktarı yüzde 12,53 nisbetine düşmüştür, 
1938 de yüzde 12,53 tü. Gerçi Fransada hala 365 bin işsiz vardır. Fa
kat b u n lara yeniden iş b ulunmakta ve kendileri yalnız silah fabrikala
rına değil , nyni znmnnda daimt endüstri şubelerinde istihdam edilmek 
üzere yeniden alıştırılmaktadır. 

Çek kara oluna tecavüz eden 
Alman polislerinin muhakemesi 

Prag 16 (Ö.R) - Bir Çek polis karakoluna girerek Çek polislerin
den birini kaçıran ve hırpalayan iki Alman polisinin muhakemesi bu 
gün Prag Alman mahkemesinde yapılmıştır. istintak fezlekesinde es
babı muhnffefe olarak şunlar gösteriliyor. 1 - İki polis ço'k fazla iç
mişlerdi. 2 - Hadise, Kladno hndisesinin ertesi günü, yani şehirde 
hnvnnın gergin bulunduğu bir sırada v ukun gelmiştir. Şahitler dinlen
dikten sonrft mahkeme yarına ta lik edilmiştir. Gazetelere bu mesele 
hakkında yalnız resmi teblijiler i neşretmeleri tavsiye edilmiştir. 

Rayşbank doğrudan doğruya 
Hitlerin emri altına giriyor 

Berlin 16 (ö.R) - Berlin mali mahfelleri Rayşbankı doğrudan 
doğruya Führerin emri altına vazeden ve mühim knmrları ona hasrey
leyen emirnameye büyük bir alaka gösteriyorlar. Rayşbank bir devlet 
mües esesi olmamakla beraber nosyona! sosyalizm ' in en mühim siyasi 
ve ekonomik bir a leti hiikmündedir. 

Muhtelit Amerikan -Alman komisyonunun 
kararını Almanya tan ımak istemi yor 

Beri in 16 ( ö.R) - Resmi bir tebliğde beyan edildiğine göre Al
man hükümeti muhtelit Amerikan - Alman komisyonunun Amerikan 
fıznlorınca düıı ittihaz edilen knrnr münasebetile li\zım gelen teşebbüs
lerde bulunmıığn knrnr vermiştir. Bu kararda Almanya büyük harp 
esnasındn 1916 ve 1917 senelerinde Nevyorkta mühimmat fabrika· 
larında vuku bulan infiluklerden mcsul tutulmaktadır. Tebliğe göre: 
bu karar hiç şüphesiz Almanya aleyhinde yeni bir tahrik propağnndası 
maksadile ittih. z edilmiştir. Komisyonun statü üne muğnyir olan bu 
knrnrı Alman hükümeti tanımıyacaktır. 

N ı• t NiN 1KiNCİ MUAZZAM FIL1MU:.R HAFTASl 
l\tUV AFF AKIYETLE DEVAM lilllYOU .. 

r··· · ···fİEPsi"""y"E"fVi'""Ko"p"yA"i""f ü;ı;ç;······ ·E 
.......................................................... ! ....................... . 

BE BER 
LOUEL HARDI ısvlçmmE 

iZl\lİRDE 1LK nı;FA 

•• •• 
ORGU TE 

TÜRJ{CE EN l"'E 'i FOKS JUJrnAL 
•••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cuın:ırt i, ıı zar : 10-11-2.30-7.30 d •. S ir giinlcr : 11-2.30-7.30 da.. 

1 



Osmanlı 

Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Mısı:a~::ıiciye n;ı.-u-~;--i~-;.ihi;.i;d;: 
Bu akşam Istanbulda ._ _____ -------- --J 

bulunacak 1 Pffelıôr Küçülı fsmall efendinin hatll'mı.. 
ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktq - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAllİF'EDE -

- TUrkiye hariciye veki1inin ziyare -28-
tini iade etmek ilZeı-e Türkiyeye gitmek- P - (Bir müddet derin derin düşüne-
te olduğumdan dolayı bilhassa bahtiya- :rek) evet.. Evet.. Şöyle budalaca bir 
rım. Emelimiz, ası:rlık rabıtalarımızı adam bulmak lazım... Acaba böylesini 
takviye etmektir. Kardeş TUrkiyeye Mı- nerede buhnalı... Hah .. Buldum.. Bul
sırın derin muhabbet hissiyatını götür- dum. Şurada Eyüplil Hamdi efendi der-

mafih doğrusu seni ilk gören de baya 
bir şey zanneder. 

H - Demek bunlar da beni baya Hin
di zannettiler, kabartmağa kalkıştılar. 

iP. ~~~!!l~ııı;j 
Faaulyenin tazui 

ve kurusu 
--tr-

YAZANı Dr. G. A. 

mekteyim. ler bir .zat var. Daha bugün kendisine 
Naralı Bu~, dün akpm. manasız larken boafOTdan geçmek çok latif bizim mahallede bir ev tuttum. Karısı 

biı' isticalle Trabyadaki yazlık bina- bir seyahat teşkil eder... Ankara, 15 (A.A) - Memleketimizi ile dargındı, aralarını bularak barıştır-

P - Canım olan oldu, biten bitti. Ben 
seni bir şey Içiıı çaju1mıştım.. Bak te
l.aşla unuttum ... Acaba ne idi .. Ne idi .. 
Şey' ieni niçin çağır.mıştım . .• 

Kuru fasulye kıt ve yaz velinimet oldll" 
ğundan elbette tazesinden daha mühiJJl• 
dir. Fakat tazesi de bu mevsimde değer 
li bir yemektir. Bir aralık taze fualyr 
nin terkibinde çokça oksalat vardır, rÜ

matamalı hutalara dokunur diye adı 
çıkmıpa da idareli ev kadını.nm farkın• 
varmadan yapbğı İ..>ir i;ı o rivayetin hak• 
saz olduiww meydana çık.anruftır. 

)" bırakarak Beyoğlundaki sefaret- lılerim de arttıkça artb... Orada, resmen ziyaret etmek üzere beklenmek- dun .. 
haneye naldetmeğe karar Terdi... Bursa sokağındaki apartmanunda, te bulunan Mısır hariciye nazın Abdül- B.Z. - sen öyle hayırlı ~ler yapma- kına? 

Bu bdmın kocuı taze fuulyeyi çok H - Ismall bu kadınlar 1dm Allah aş-

Ve derhal efY&yı k.aldınp tafun6- yazı masamın üzerinde henüz ikmal fettah Yahya paşa cumartesi gilnU saat smı pek seversin Isnıail efendiciğim.. P - Bunlar hamamcıdırlar. 
ia başladılar ... Yarın bütiin sefaret ecWemiyen bir yığın evrak duruyor .. 17 de Romanya bandıralı Basarabya va.- P - Ne yapalım.. Hayır dile eşine.. H - Nasıl hamamcı? 

seTmekle beraber .riimatizmah olclui'ur 
dan hekimler fuulyeyi bir koç defa P 
kattıktan aonra piprterek yemeslııe ınll
saade ederler. Kadın, hekimlerin dedi
ğini yaparsa da fasulyeyi ylkamak için 
kullandığı suyun kaybolmasına acıdığın
dan, ha§lanmıı fasulyeyi koca~ına yedir• 

heweti Boğazı terkcdecek.ler... Hem bunların arasında çok mü- puru ile İstanbula varacak ve rıhtımda Hayır gelsin başına derler. El!miulen p - Kadınlar hamamı tutarlar, işle-
Galibe, ben bu gece, Beykozda hiın olanlar da var... merasimle karşılanacaktır. geldiği kadar eyilik etmeğe çalışıyoruz. tirler .• 

80ll bir iece geçiriyorum... Eğer Mesela Bulgarların Osmanlı hu- Geceyi İstanbulda geçirecek olan Diyeceğim .. Bu Hamdi efendi safça bir H - Ne aynalı ~eyler yahu .. Fakat 
fevkalade bir tabın ahval zuhur et- dudunda yaptıklan askeri hazırlıklar muhterem nUsafirimiz ve maiyetleri için insandır. Kendisine .sen kadınsın falan sanki hiç adam yüzü görmemiş gibi ben

den U:rktUler. Bunlar kimse ile kon~ -mczae, vaziyet böyle olacak gibi gös- hakkında bir rapor mevcut bulunu- Perapalasta hususi daireler ayrılmış bu- der, inandırırız.. 
k · b d h .. 'k l · B.Z. - Aman Imıall efendi, bu adam mazlar mı? 

meden önce, onun suyu ile yaptJtı çor
bayı içirmeğe adet edinir ve bu ldet Mıw 
gün devam eder. idareli ev kadınının ko
cası bir taraftan oksalatsız diye bildiil 
ha§lanMJ1 fasulyeyi yer, bir taraftan da 
okaalatla dolu zannettikleri fasulyenİll 

teriyor... yor ı unu a enuz ı ma etmış lunmaktadır. p - Öyle her ke.sle görüşmezler. Ha-
Adam aen de. .. Burada veya bq- değilim ... Bu rapor, Pariateki nazır- Ekselllns AbdUliettah Yahya paşa ve bu kadar aptal mı? Sen kadııuım denir- mamcı olduklarından ancak hamamcı-

ka bir yerde olmuıwn ••• Ne ehem- lan ve vaziyet hakkında tenvir ede- maiyeUe.riyle pazar günü sabahı ruküp- se inanır mı? larla diişüp kalkarlar. 
..ıyeti varL. Esas itibariyle, latan- cektir... !arına tahsis edilecek bir vapurla Yalo- (Bu arada kızlar fıkır fıkır gülüştüler) 
bulda değil mi yim... - Allah, hıristiyanlara fırsat ver· vaya geçecekler ve burada hariciye ve- Kızlardan biri - Ismail amca bu na- ~ = ~a::::;a::~; kadınlar hamamı 

· kil' · B ş 'kr' Sar ğl il Yal sıl erkek cnnım- Hiç insan kendisinin Ledi F aJldandın bana rehberlik meaın.. uruz . iı d aco u e ova- ic:Jetmiyorlar mı? Hamamlarının yaıu suyundan çorbayı İçer Ye tabü, riimat:İa-Y b' fazl lı ak b da h ' k 1-~-- afından kar~tft erkek mi kadın mı olduğunu bilmez mi? "'$ • 
... ttigıy • günden beri bu sakin ve tenha arın. ır az ~c. a ça ~ u ti ümet er.ti.LUll tar r-- b<>c:mda da erltekler hamamı var. Iki ta- malannın geçmaine de hiç bir teY malll 
"' k al d - ktır P - Eh kızım, ne insanlar vardır ki ~ 

'

okaklar için derin bir sevgi, memle- raporu ı m e ecegım... naca • raf ta arkadan, külhan tarafından birbir- olmaz. Bu meşhur vaka üzerine de ~ 
B - L Beyk _..ı d · İn il kendilerinin ne olduklarmı bHmezler. 

"-:etini çoktan beri gönniyenler gibi u aa.~ o~a geç.ir .~~ı~ Saat 11 . .S te R~isicilmhur ön ta- öteki ka - Acaba bu adamı görebl- lerine Uzun olan nalın, peştamal, hav- fasulye rümatizmalılara dokunacağı ıöb~ 
ficldetli bir tahassür hissediyorum.. bu son gecenın neşesım, sessızligını, rafından kabul edilecek olan Mwr ha- lir miytz? lu gibi ,eyleri emaneten birbirle:rJnden retindeR kurtulur. Zaten bqk.a hiç bir 

Narsis Buşe dün akşam, manasız hiç bir veçhile ihlal etmemek istiyo- riciye nazı~~~!e yemedağinitlireisıclar~~ylu.. p - Durun bakayım.. Çafırayım.. alıp verirler. Yani lelÜll anlıyacağın tiirli huta7a dokanmuma da bir 9Cbep 

bir iaticalle T rahyadaki yazlık bina rum... rumuzun n~rinde ve · 0 - bunlar erkeklerle ve ancak meslek ica- yoktur. yı t L k akl K _,_,__ kili (Pişekar, Hamdi ile karısımn içinde 
teikederek Beyoğlundaki sefaretha- fte, arha. a şam Y a§ıyor... ış- yec~ ve saat 16 da hariciye ve ·- oturduklan yeni dilnyanm üzerinden bı böyle göril§ürler. Başka türlil konuş- Taze faaulyenin terkibindeki au ötelıi 
n-e - - '-J .. '-_ _ di. V d hal ladaki askerler istirahate çekilmek mizle birlikte Ülev vapuru ile Yalova,. 1 sebzelerden bir rMn•n• niııbetle az, tr 

......., llAI["' JUU"ar ver ·• e er . . hazı d div da .ı:1~- şakşağını uzatarak kapı çalıyormu~ gibi maz ar... ,,...,.-
e-ayı taQıtma..,ga baııladılar .• Yarın ıçın rlanıyorlar ... işte sahilde, an Pcn ge geçerek 18.10 Pen\ı.!Aı.aı H - Demek bunlarla konnc:mak için kerli maddeleri habrı sayılacak derce ... 'r, ~ ~ n1 An- Hamdinin çıplak kafasına çat.. çat.. çat.. -Y 

bUtan eefalet heyeti Boğazı terkede- denize karşı sıralanan asker saflarını hareket ~ecek ol~ hmus.t tre e vurarak seslenir.) insan mutlaka hamamcı olmalı.. de, yüzde 7,4 ve yağı pek ehemmiyetaİI 
~.. görüyorum... karaya gıdecelderdir. p _ Ayol Hamdi efendi- Hamdi P - Zevzeklllf. bırak.. Ben seninle ko- olmakla beraber, albümini yüzde 2,, 

Cftlibe, bu pıce, Beykozdak.i Bir boru aeai. .. Bu aea, acı bir fer- - efendi.. Evde yok musunuz? nuşacağım ıeyi unuttum.. Haydi git evi- niabette olduğundan. bele sadeyağla ya-
1,Wmde eon bir aece geçiriyorum ..•• yat kadar hazin ... Borazan borusu- Kremlin sarayında H - (Kafasına vuran pkpğı eliyle ne §imdL Hatırıma gelirse yine çığırı- hut zeytinyaila pifirildikten sonra insaDI 

Müateana bir hal huzur etme:zae nu kısaca öttürüyor ••• Ve boru susar Mu•• hı•m .. •• tutarak) ulan Ismail.. yoksa kapının nm. beslemeğe de hizmet eder. 
böyle olacak. gibi görünüyor... susmaz bütün sağ ellerin selamla- goruşme- topkmağmı tepeme mi mıhladınız be- (Ham.dl yeni dtınyaya girer. Pişekir Fakat taze fasulyenin kıymeti daha z1. 

Adam een del... Beykozda veya mak ~in hep birlikte k~ldınldığ~ı p _ Aman Hamdiciğim.. Azıcık ıu bnyük zenneye doğru gider) yade vitaminlerinden gelir. A vitaminin-
Beyoğlunda olmuşum, bunun ne f~rket!.ıyorum ... Bunu mu~eakıp hu- ler ol uy Or evden çık.. Sana bir §ey .soracağım._ P - Nasıl, tuhaf ve budala bir adam den 1000 ölçü verdiği &ibi B 1 vita.ml-
ehemmiyeti var) ... Her iki vaziyette tun agızlar haykırarak Turk devle- H- (Çıkar) ne .soracak mı~ın .. yok,. değil mi? Bat ne yapar ne eder bunu Dinden 27 ölçü, C vitamininden de 13 
C:le latanbulda deii} miyim}... tinin bekasına dua ediyorlar.. - BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHiFEDE - sa yine bir patavatsızlık mı edeceksin.. gelin kıyafetine sokanm. Hele siz fUnl- miliKram getirir. Demek ki hem mikrop-

Ledi F ı'-landı ha ehbe lik Ben bu haykırmaları, ba§ka defa sili B Str il B M l to• _ (Bu sırada Hamdiyi g<Sren genç kızlar cıkta biraz dinlenin... -'-~'- lu hastalıklara k.arp mukavemet etm.,. 
aaa. n na 1 r limhk da d mes · ang e · 0 0 ~ arasın bir çığlık ile kaç~ırlar ve caman anne- (Zenneler birer sandalya tuantA bir mize, sinirlerimizin muvuenesi.r:ıe, yedi-

lttiği günden beri lstanbulun o ten- ae Askertlaer' h!~~Ufhımt. be .. k. • • daki Uç saate yakın sü:ren miUAkat es- •w· banl Hindi ar kenarda otururlar. ~eklr tekrar yeni 
Jla ve .kin sokak.lan için, derin bir v b ın, . W:-udme ınb d aak.ıkıçdın nasında tetkik edilen lngiliz - Fransız cıgım, ya v . .. . ğimiz tekerlerin vücudumuzun itine y.-
tevgi, memleketini çoktan beri gör- taptıgı u sa~ımı. ua, u a ı a a tekliflerln!n hariciye komiserliği meha- Diye Hamdiyi gösterirler_ Sonra Ik1 dünyaya gelerek Ham.dinin karwnı ça- ram.asına, hem de çocuklann k.emikJerinİ 
~ gıbi tiddetli bir tahassür ruhumda derın hır heyecan yaratı· filinde tamamiyle memnuniyetb~ te- kız kardeş c:haydi Hindiyi kızdıralım> ğı.rır.) ve diılerini düzeltmeğe yarar. 

yor... 1A 1d diyerek ve el çırparak bir ağızdan c:ka- P - Hemşire .. Sizl'lle biraz .~rem Mldenleri de. yalnız mancanez mU.. 
hiuediyorum E T k U1k edilmediğini bildirmektedir. Bu- gö...{loecejim. no.tlarımdan hır aileye 

C . . ··· .. .. vet, ür ler çok vatanperver... nunla beraber Italyan mahfilleri IiıgU- baramazsın kel .E.ıma.. Amıen güzel sen ... ~ B .1 nin teaaa olmak i:z.ere, - tamamdır. Yüz 
ünqın mezarlıklar .u~~?e yayı- Kuvvetli itikat ve iman ta~yorlar.. tere ve Fransanm nihayet Rus arzulan- çirkin> diye ~larken Hamdi Hindi bir eyilik yapmak istiyorum. u aı :ıne gnunda miligram hesabiyle, 30 küküı t, 

lan albn panlhlan ... Bınbırıne. ya~- Artık gı.ineş büsbütün alçaldı .... ru kabul ea~eklerinl tahmin ediyorlar. gibi kabarmak için kavuğunu lSnüne erkeği gece gUndüz sarh:ı:~! bir 50 fosfor, 23 klor, 15 aodyom. 260 po-
fanan evler ••• Muazzam camılerın Osman kayıkhaneden çıkarılan san- '1'- • t si d F rn...ıı..... egver Eteklerini anft-ı.. gulu_ gulv." hiç ~o.rm~··· üste .., __ 25 """'""..,,...,0 m. ..ıın ı.::...... 0,9 l . d fı kıra • Cuıymıs> gaze c e ransa ve ısu•.:;- • ~- aaha lenmekisti rm. Ona bir -~-·- --v--.1 "" -.u...., 
~ mermer erı arasın an f n dalı, ucu bakır çengelli kancasiyle · s t tal lerinl tabnln k _ gulu .... kızlıırm üzerine doğru y{lrO.me- defa ~v yo uş.. . çelik, O, 16 bakır ite 0 ,032 iyot vardır. 
Otlar ... Bütün bu manzaralar bir tür- dürterek iskeleye yanaşbrmağa uğ- ~~d~e e~ B tal~ ğe başlar. BilyUk zenne şemstyeal ile oyun yapalım diyoruz.. Me~ela hır er - Hele bu iyot madde.inden dolayı taze 
lii gazümün öniinden gitmiyor... raıııyor a 

0 Baltıkrmıd Yletl . · uil epkerın cHişt -m..+ > dedikten ııotı.r"l. cAunl .. keğl kadın ve gelin kıyafetine sokarak 
~ ... esası ev enne ver ece ga- .. · .. "'""i... r b h la erdeğe ~ famlye adeta bir define •aYJlır. 

Aynı zamanda, Beykozdaki bu Birdenbire taşırdım kaldım... işte rantidir. lnsar.a blr şey yapar mı acaba~ ~ u sar oş .1 k buk · • d Çünkü iyot maddesi beynimize ve ka .. 
T.u....:ı_ • • d b- b- .. tahl" halk d . • . Pi ,__.._ Tabll vazıyet pe ça mey ana çı-

UJ"J[ evını e us urun ıye etme- on a, yere hır cısının birdenbire şeıuu-a sorar. aadı kekle raciierimizle neaiclerimizin hepeane lü· 
meie karar verdim... Boğazın gü- düşmesinden mütevellit hafif bir gü- Moakova 15 (AA) - lngiliz - Fransız P - Aman hemş!re Mmm. 0 Hbıdl kacak ve 0 ~ buk ..ı_ O§edta eı:+ııt.;-~ zumlu olduiu sibi tiroit gudde9&nia • 
ellikı · · ·d ·· k · ed" fal d ıc.;1 d mln ,__,_....,..,'"'- ... lr.cı kadını farkedem.ıyece uerec e ~~ıs ........ 

Z ennı yenı en gorme ıst ı- rültü ... Aman yarabbi, tıpkı birinci- ve Sovyet paktının hazırlanması için an e~u, e ~~wfSUM ....- .. ak belki de i ki e mühim unsurudur. Bu guddemizde, bi-
lim vakit, arada sırada buraya gel- sine benzi yen ikinci bir yasemin de- Kremlin sarayında bugün Molotof, Seeds Hamdi efendidir. ~rerekd trt~cB ;;. .. düm taş ç ~ lirainiz ki. bütün wcudun bealen~esine. 
mek niyetindeyim... Gelecek yaza meti daha ... Keskin, bayıltıcı bir ko- ve Naggiarm iştira.kiyle yapılan toplantı- H - (Pişek!ra yaklaşarak) yahu.. ~vbe e ece di · ;: 

1
• ~: ~ mı:asi zekaya ve bayanların giizelliğine hakiat 

kadar beklemek lazım... ku neşrederek işte ayaklarımın ya- dan sonra alınan malfunata göre pek bunlar ne biçim kadın böyle ... Beni gö- Lızlm Ham yi u "i p olan hormonları verir. Dem.ek ki bu 

Bir kaç ay sonra, yaz mevsimi hu- nına dü§müı, duruyor. yakında diğer bir toplantı daha yapıla- rilr görmez yapmadıklan kalmadı buldum. madde hayatın en mühim itlerini temba 
lul eder etmez, tekrar buraya döne- Artık şüphe edilerr:~z .• Demetin caktır. P-Yanlışlık oldu Hamdiciğim.. Maa.. eder. Onu bize veren .ebze de elbet.ta 
ceğim... bitifik ıepni§inden atıldığı güneş gi- Almanya, Slovakyaftlft pek kıymetli aayılır. 

- Bosforun tatlı seslerini tekrar bi meydandadır ... Çünkü şepnişinin • • • mevcudiyetine jealum bu derecesini bize bqk.a aeb-
duyacağım... Komşum ak sakallı yan pençeresi bu dakikada açık bu- Akdenizin ıncısı nihayet vermek zelerden pek azı verebildiği gibi ok.ada-

imaını tekrar göreceğim... Ve belki lunuyor... ç Pi A • ı d istemiyormuş.. rını fasulyenin kurwıunda bile bulama• 
de balkonumun parmaklığı üstüne Vakıa orada hiç kimse görülme- eşme aJ arın a Bratislava, 16 (Ö.R) - Slovakya ha- yız. Ondaki yüzde ancak 0,002 milis-
yeniden yasemin demetleri koyacak- mekte ise de, kendisini göstermek is- riciye nazırı Durcanski Almanyanın ramdır. 
lar... temiyerek •aklandıgıv na kanaat getı·- Slovakyanm mevcudiyetine nihayet ver- Fakat kuru f---'ye __ ,. ___ _,u b--1

1·}·- --L 
eg ••e111111111111a11111111111111111a11111111111111aa111111•1111111a11111111111aa ~Ul Vt.ICUQ CIU ecca 

f k . d v• k . v ~·ı k d d • • _ _ ,_ 1~ediğini' ~-1 -.:p e+m'" ve dernic:tir a at o zaman vazıyet egışcce .• rıyorum... e egı ere yer en eme- • • wa:A a~ ~ ..........., --ıı maddeler bakımından tazesiyle luya1 

Kırk altıyı atlatıp kırk yedi ya~ıma ti alyorum... : Rası·mpalas Oteıı· ! ki: Lehistan Slovakyaya karşı müs~t edilemiyecek kadar zengindir: Yüzde 60 
girmiş bulunacağım... Tetkik ederken birden bire farkı- i E bir siyaset takip etmektedir. Polonya ile ıeker olacak maddeleri, 21 albümin. 

Bütün günümü hiç bir şeyle meş- na vardım ... Çiçeklerin arasına iğne ~ ............................................................................ ; münasebetlerimizin memnuniyeti :-- Bundan dolayı kuru fasulyenin bir adı da 
gul olmıyarak, haylazcasına evim- ile iliıtirilmit bir tezkere ... Kağıdın 939 cip bir tekilde devam etmemesine se P nebati ettir. 
de geçirdim .• Bcyoğluna, güneş bat- etrafı altın dantelelerle süslü ... Şu 20 Haziran tarrhinden yoktur. Macaristanla ise münasebetleri- Taze fasWyede B 1veB2 vitaminleri 
rnazdan evvel dönmek iatemiyo- satırları hayretten pşırmış kalmış miz dilediğimiz kadar salah bulmaml§tır. fasulye kuruyunca yüzde nisbetiyle artarw 
rum... bir vaziyette okuyorum: itibaren açılacaktır Sebebi de Macarların Slovaklan istik- sa da onlardan daha mühim olan A ve 

Grup zamanı, akşamın hafif ala- lallerini fedaya mütemayil zannetmiş C vitaminlerinden kurusunda hiç l::ir fe)' 

ca karanlıkları ortalığı sannağa ba~ •• BfrMEDJ •• olmalandır. kalmaz. 

düklerimi anlatayım da şaşarsın, l:Smış. :esSultan emrettikien sonra. hazırlıldan- 1 korkmadan onun sağ tar'::fınd~n yürür- Madenlerinde de, kuruduğu vakit, ki-
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Mezann yanına yıkılır gibi otunnu;ı, ıının Üzerine düımüı. Göklere doğru 

ba§Jnı dleri arasına alarak hazin hazin yükselen ay yüzünü aydınlatmı;ı. O me
düşünceye koyulmu,. Tenha babasının zarlık.ta cinler gezerlenniı. Bunlardan bi
kabrinden sanki c:Ah oğlum> diyen se· ri Hasanm nurhaleli yüzünü görmüı, ve 
sini iıitir gibi olmuı. Tüyleri ürpermit. hayran hayran baka kalRUf. Huanın 
Huan böyle düıünüp dururken yanına yüzü nur gibi parlıyor, uzun kirpikleri 
bir Baaralı yahudi gclmif. Haaanı derhal uykuda titriyor, yarı açık küçük dudak
tanımış, ve coğlum demiş, baban bir çok lannın aralığından nefes girip çıktıkça, 

ııemilerle öteye beriye mallar göndermit- göğsü de hafif hafif kalkıp İniyormuı. 
ti. Gemiler gittikleri yerlerde o mallan Ay qığında kabir üzerinde rüya diyanna 
bA§ka mallarla deziftirerek geri döndü- dalıp gitmİJ bulunan bu insan güzelini 
ler. istenen o mallan bana bin altına sat. seyreden cin müslüman bir cin imiş. 
Hasan bu havadan gelen paraya memnun Faknt o gece göklerde dolaşması icap 
olmuş, derhal orada yahudiden bin altın ettiğinden göklere doğru süzülüp gitmiş. 
almıı ve ona mallan aattığına dair bir Cökün ta derinliğinde kendi gibi uçan 
kağıt vermiş, yalnız bu kağıdın bir de bir ifrite rast gelmiş. Selamlaşmışlar cin 
kopyeaini al ıp paralarla beraber kesesine ifrite nereden geldiğini sormuş. O da Ka
koymuş. Yahudi kağıdı alıp gitmiş. Ha· hircden geldiğini söylemiıı ve mezarlıkta 
ean Bedreddin de olduğu yerde uyuya- gördüiü güzel gençten bahsetmiş. Cin 
kaimi§. Gece olmuş, yJdızlar pırıldama- ile Ifrit yine mezarlığa dönmüşler. ifrit 
fa ba§lamış, ufkun kenarında ıecenin Hasanı görünce ı:ı;ıırmıı o da ömründe 
eultanı ay. aeriıı ve soluk 11ıliğle cihanı bu kadar güzel bir ienç görmediğini iti-

Ve 0 gece gördüklerini §Öylece anlatma· na bA§lanmış.> lıte ben Kahireyi dolqır- sün Onunla beraber gelinin karşuıına misi çoğalır, kimisi azalu: Yüz gramında 
ğa başlamış: ken askerler bu ıoytan ile eğleniyorlar· çık, gelinin iki tarafındaki çalgıcı ve kı- kükürt 220, fosfor 400, klor 25, sael· 

cBir kaç günden beri Mısırda, Kahire· dı. Kıza da gelinlik elbiııeai giydiriliyor nacı kadınlar sana geldikleri vakit elleri- yom 40, potasyom l 000, manyczyooı 
de idim. Mısır vezirinin . tıpkı bu oğlana ve parma1darına kına konuyordu. Baba- ni ceplerine sok, ve ceplerinde bulaca- 150, kireç 140, çelik 7,9, bakır 0,09 çin· 
benziyen bir kızı var. Kızın güzelliğini ıını görmeği bile yıualr. etmiılerdi. Kız ğın albm onlara avuç avuç saç demif. ko 2, iyot 0,002, 
gören Mısır sultanı onu babası vezir görülecek bir ıeydi. Bu oğlana benz~ Hasan Bedreddin ifritin söylediği gibi Fosforla kireç kuru fasulyede daha 
Şemaeddinden karılığa istemiş. Şemsed- mekle beraber bundan da güzeldi. Bel· 

1 
kalabalığa katılarak, çirkin güveyırun çok olmakla beraber ikisinin arasındaki 

din de sultana: ki de bunlar kardct evlatlandır. Kızın yanında gelin evine yollanmlJ. Çalgıcı nisbet bozuk olduğundan taze fasulye 
- cBiliyorsunuz ki, demiı, kardeşim gü:.ı:elliğini dÜ§Ündükçe onun o çirlcin kadınlar ahaliden para toplamak için daha az fosforu ve kireciyle çocukların 

Nureddinin buradan ayrılıp gitmesine, soytarıya verilmesine do~rusu müteeasir tuna buna teflerini uzattıkça Hasan elini büyümderine Ye kemiklerinin sailaın 
biribirirnize söylediğimiz ağır sözler se- oldum.> cebine götürür, tefe avuç avuç lira atar- olmuına kuru fasulyeden daha faydalı 
bep olmuştu. Bu niza da onun oğlu ile ifritin bu sözlerini dinliyen cinin ak.- mıı. Düğünde bulunanlar da bu meçhul olur. 
benim kızımın evlenmeleri hak.kında aç- ima bir fikir gelmi;ı. ifrite: ve güzel delikanlm.ın güzel.üiine hayran 
tığımız mubahasadan çıkmıştı. Karde,imi - cKardcşim, demiş, sen bu oğlanı olmuılar. Düğün cemaati yüriiye yürü- Bollandanın 
kaybettikten sonra, yemin etmiştim ki, uyandırmadan göklere kaldır, Kahireye ye düğün konağının kapıaına varmı;ı. yaptıracağı yeni 
Eğer ben evlenir de, dünyaya bir kız ço· götür bırak. Kız ile oğlanı yan yana kor Kapıcılar Hasanın girRıeaine müaaade harp gemilerL 
cuğum geline, o kız çocuğumu muhak- ve hangisinin daha gi..ızel olduiuııu anla- etmek istemcmiıler fakat çalgıcı kadın· Lahi, 16 (Ö.R) _Hollanda milli nıU
kak Nureddinin oğluna vereceğim. Eğer rız.> ifrit cinin bu ricasını yerine getir- larla halk onun da İçeri girmesinde ıerar dafaa nazırı geçenlerde Hollandanm 
Nureddinin oğlu olmazsa o zaman hiç mif. Cinle birlikte Hasan Bedreddini kal- etmişler. Kapıcılar da Hasanı içeri almak Felemenk Hindistanı için dört zırhh 
evlendirmiyeceğim. epiyce zaman olu· dırarak havaya uçurmuılar ve Kahireye mecburiyetinde kalmışlar. kruvazör yaptıracağım bildiımişti.. J3ll 
yor ki Nureddinin Burada evlenmİ.§ ol- getirmişler. ifrit Hasan Bedrcddini dü- Hasan gidip soytımnın sağ tarafında harp gemilerinin inşasına hangi tarihtAl 
duğunu, ve bir erkek evlat sahibi oldu- ğün alayının geçeceği sokakta uykudan oturmuş. Dairenin tam ortasında gelin başlnnacağı baklanda şimdilik hiç bir 
ğunu işittim. Şimdi kwm o oğlanın ni- uyandırmış. bir tahta oturtulmuı. Gelinin saçları ta- haber mevcut olmamakla beraber zırhh 
pnlısı sayılır. Onun için beni mazur gô- Hasan Bedreddin uyk~dan uyanıp da ranmış, yüzü gözü süslenmiı. kulakların· kruvazörlerin hususiyetleri hakkında iyi 
rünüz.> kendisini tanımadığı imanlar arasında da küpeler, gül gibi gerdanında gerdan· haber alan mahafilden su mnlılmat ve-

~ 

Sultan bu sözleri i§itince vezirin kendi ve bilmediği bir memlekette göriince p- lıklar, komutlar. Elbisesi beyaz ipekten rilmcktcdir : 
arzusuna muhalefet etmesine kızmıı. Ve- şırmış. Lakin ifrit kolundan c;ekmiı: imiı. Bu beyaz İpek üzerine ne roma kı- Bu ·harp gemilerinin her biri 26 bJD 
zirinin bu cevabını tahkir manuuıa al- - cSea çıkarma, dcmiı, biz seni bu- sırlarının ne de Iran phlannın hazinele- ton hacminde olacak ve üç tarete yer
mış. Sarayda kanbur, hoca, çirkin bir raya senin hayrın .için getirdik. Bu kala- riDde hulUIUDl)'acak kadar iri ve büyük leştirilml§ dokuz alır topla m~,,_ 

"-11._....a.. __ ~-------------------~~~-..L-~-------------~---''-------_.....__....._. ___ .._~........._...__.~L....Jl.....__....---'.....,."'--''-....:...-.....w..__~-...._-.&.l.ı.__.c--._..1-,a_.ld..dL..:..-=-....J_~ ~....1-LI~ • • 
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y engeç'in kurnaz plinı 
Sebaatiyano, yeraltı yolundan sarayın 
farap mahzenine gitti ve ilk işi bir şifeyi 

dibine kadar boşaltmak oldu 

YDIASllf 

Antipirin modası 
-*-

Yazan: ECZACI KEM.ı4L K.AKTA.Ş 

Aspirin pek eski bir ilaç değildir, 
yepyeni denilebilir, bundan otuz sene 
evvel eczacı mektebinde onu pek yeni 
bir ilaç diye tanımış, sirke ruhu ile sö
ğüt ağacının müessir cevheri olan Asit 
salisilikden mürekkep olduğunu öğren-

i:Wllll ................................... ... 

Yakup ve Evlitları 
~ ............ llİllla.mııı: ......... ~nm .. •~zzıitım .... .-:) 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-4 

Yusuf'un hırsızlığı 
Annesi Raşel ona Laban 'ın altın ve yakut 

putunu sırf •ii• merakı ile çaldırtmıftı 

••••••• • • . 
• • . 
• • . . . 

- ---- . ....... ______ ... 
......... _._ . - - --

••••••••••••••••••••••••• EV 
Kadın 

• 

. 
::................. MODA 

• • • • • • • • • • • • ..... : 
Güzel olmanın 

şartı 
Buaünlcrd e belki biraz sinirliainizdir? 

Bunun da pp)ac:alc bir yeri pek yoktur. 
Hatta içimizde ıinirlcrine hakim olmayı 
bilen, sükCanetle duran lcimsder de dün
yadaki hadiselerden müteessir oluyorlar. 
Bu ainirlililı: haletinin amili ne olursa ol· 

Sebastiyano, arkadafının bq papası 
&Oymasına hayretle bakıyordu. 

miştik. O zamanlar aspirin bu kadar re- Yakup, yirmi senedir Şamda bulunu-, Yusuf kUçUk olduğundan Labanın 
bekliyelim. vaçda değildi, onun yerinde antipirin yordu.. evine girip çıkması killl.!enin nazarı dik-

sun, bundan haz ve zevk duymakta mev
zuu bahaolmaz. Öyle iıe bundan naaıl 

lc.urtulabiliriz) 

Nihayet sabredemedi: 
Sebastiyano, Y engeçin bu son tekili vardı. Baş. dit ağnlariyle bugün aspirin Yirmi senedir baba diyarı olan Ke - katini çekmeıni§ti. Esasen Laban bir kaç 

ve fikrini kabul etmedi. kullandığımız bütün vaziyetlerde hep an- nan diyarından uzakta idi. Vatan topra- gUn sUrecek bir ava gitmişti. Evde yok- Evvela fizik cihetten ite bakmak li
:zırndır. Zira manevi cihetten ziyade fi
:dk sahada ani tesir yapmak, müsbet bir 
netice almak imkanı daha galiptir. 

- Hayır, dedi. Sen şu koltuğa otur.. tipirin kullanılırdı, antipirini hilmiyen ğı gözünde tiltmeğe başladı. tu. - Ne olacak böyle .. dedi. Sen ne ya
pıyorsun? Arkanı kapıya vererek uyur gibi yap" yoktu. Gel zaman git zaman aspirin Bir taraftan kendi koyunlarını bir ta- Yususf, altın putu kolaylıkla çalarak 

Bunun üzerine Yengeç, Eftimyosun 
bu odaya girdiği zaman verdiği emri an
lattı. 

Belki kapının bir deliğinden falan içeri- meydana çıktı, derhal antipirin ile halef raftan da Labaııın sUrUlerini gütmekte annesine geürdl Raşel de onu devesinin 
Bu ıuretle balı:arııalı:, önümüze Hidro

terapi çıkar. Mükemmd bir asap muva• 
zeneai için su, en cııaalı bir unsurdur. Fa
kat geliıi güzel sıcak veya ıoğulı: ban
yolar da almak İyi değildir. Sinir yor

gunluğu ensenizde o biçinuiz ağırlığı teY• 
lit edince, en mükemmel il&ç. eğer bir 
masaj yapan bulunmadığı takdirde. dut
ıur. Evinizde duı vana, oldukça atcalc 
bir derecedeki auyun albnda tutmalıdır. 
Hatta başınızı duvara dayıyaralı: ve göz
lerinizi kapıyar&k 4 veya 5 dakika müd
detle sıcak duşu sırtınızda hissediniz. 
Bundan sonra zevkli bir iç ferahlığı Ye 
sükunet hiucdecekainiL 

- Herifçi oğlu, dedi, sizi ya burada 
öldürecekti ve yahut ta diri diri çuvala 
koyup den.ize attıracaktı .• Onun bu pll
nı bizim işimize yaradı ..• Ve o sizi ölü
me yollıyacağı yoldan biz seUlmete çıka
cağız .. 

Sebastiyano vaziyeti kavradı. 
- Anladım.. dedi. Sen bir kerre daha 

muhterem pederin kıyafetine girecek
sin. 

- Evet.. Boyumuz, bosumuz bir .. Yal
nız benim sakalım yok.. Fakat buradan 
gece çıkacağımız için kimse farkebnez .. 

- Ya EEtimyosu ne yapacağız .. 

- Elini kolunu bağlıyarak çuvala tı-
kacağız.. Ve Az de çuvalı sırtlıyacaksı
nız.. Saraydan çıkacağız.. Sonra isterse
niz Marmaraya açılır, ba ağırlıfı denl
&in dibine yollarız, isterseniz istediğiniz 
yere gideriz .. 

Bu plAn cidden mükemmeldi .•• 
Fakat tatbik edilmesi için geceyi bek

lemek lfizımdı ... 

Yengeç arkasındaki elbiseleri çıkardı. 
Baş papasın cUbbe ve elbiselerini geydi. 
Çırçıplak ha]e gelen Eftimyosu da, ne 
olur ne olmaz, a~ına tıkaç vurarak çu
vala soktu ve çuvalı iple sımsıkı bağla
dı ..• 

Kendi elbiselerini bodrum yoluna gö
türerek sakladı. 

Sebastiyano: 
- Ne diye arkandan çıkan elbiseleri 

oraya sakladın .• diye sordu. 
Yengeç sıntarak cevap verdi: 
- Şimdilik sarayı dilşmanlarımız ele 

geçirdiler. Burada ve henilz bizim işga
limiz altında bulunan tek bir yer varsa 
o da bu bodrum yoludur. Ne olur ne 
olmaz ... 

Sebastiyano, muavinini takdirklr göz
lerle silzdil. 

-Sen cidden yaman adammışsın doğ
rusu .. dedi. Bu kadar kurnaz oldu!unu 
bilmiyordum 

- Eskiden böyle detfldim ama.. Bu 
~Y 2özümu açtı.. Şimdi siz şöyJe bir 
ko§eye çekilip istirahat ediniz de geceyi 

sini gözetliyenler olur .. Seni muhterem ııclef oldular. Antipirin organik kimyada devam ediyordu. üzerindeki heğbeye koyarak yola çık-

peder kıyafetin ile uyur görsilnler ve piridik sınıfına ve madeni esasa ta bağlı Bir gUn dayısına: tı ... 
şüphelenmesinler.. bir illc;;tır. Halbu ki aspirin böyle değil- - Bana izin ver, dedi. Karılarımı ve Yakup.. Kendi taüesi, adamları ve 

- Ya siz?. di, 0 nebati bir bünyeye de sahip idi. çocuklarımı alarak kendi diyanma gide- hayvanları ile orada durmadan doğru-
- Ben, kafamın sersemliğini izale için Tababette organik ilaçlar temsil ve ha- linı. Aradan geçen yirmi yıl zarfında ca Kenan diyarına gilmeğe koyuldu. 

şu yeraltı yolundan doğruca şarap mah- zım cihetinden daima sentetik olanlara belki kardeşim lys te bana olan dUş- Laban üç giln sonra avdan döndUğil 
zenine gideceğim .. Bir kaç şişe şarap ak- tercih edilir. Aspirinin birdenbire orta· mnnlığmı unutmuş veya vaz geçmiştir. zaman Yakubun ne kadar siyah koyun 
lımı başıma getirCoCek. Sonra da... lığı tutufUna sebep yalnız böyle uzvi olu- Artık ihtiyarladım. ÖIUrsem bari baba- ve benekli keçi varsa hepsini, karılarını, 

Sebastiyano sustu. eu değil, adının kulakta akisleri aksanla- ının nnncmin bulunduğu yerde öleyim. çocuklnrmı ve hatUi kendisinin kıymetli 
Kafasında yer bulan yeni fikri her ne- nnın tıpkı antipirine benzeyişi de büyük Laban buna, Yakubun hiç bir şey al- putunu da alarak kaçtığını görünce bü-

dense Yengece söylemek istemedi... bir amil olmuştur. Aspirin meydana çı- rnadan gitmesi şartiylc rizıı gösterdi. Fa- yük bir hiddete kapıldı ve derhal fira-
- Ben, dedi. Zamanında gelirim ve kıp antipirine galebe çaldığı vakit ecza- kat Yakup eli boş gitmek istemiyordu. rilerin peşlerine koyuldu. 

dediğin şekilde buradan çıknrız... 1 k bl k 1 k - Yirmi sene senin yanında çalış- Yakup üç gün evvel kar-tıgı ı"rın' epey cı ı ta ta et ve omprimcci i revaç :r :r 

** tıın. B,..,; ne diye boc: göndermek ister- 1 l .. .t F kat I b 1 bulmu§ olduğundan aspirin tuz olmaktan ..... ~ :r yo a m"S·'· a ,a an on ara yetişli. 
Yengeç, koltuğa gömiildü .. Arkasını ziyade tablet ve komprime kılı~nda ken- sin .. dedi. Hiç değilse bir sene daha ça- Uzaktan firarilerin çadırlarını gördü. 

kapıya Verdi ve uyur nibi bir vaziyet d' . . k d b lışay.ım ve gelecek sene sUrülcrindcn ve Vakıt aı..~~m olınw:lu. Laban geccyı' bu-

aldı. e. ısmı tanıtma ta a ir nevi kolaylık sürülerimden olacak siyah koyunlar ve ~ :.-
göstermiştir. Aspirinin kimyaca adı aııpi- lunduğu yerde geçirmek ve Yakupla er-

sebast.iyano ise yeraltı yolu ile doğru- benekli kt'çilcr benim olsun .. Alıp gide- tesi gün hcsaplac:mak istedi •.• rin değadir. Am A..etil - aalisilikdir. As- :r 
ca şarap mahzenine gitti. . . L a· . . d -L yim... Gece.. RUyasında ona bir hitap ''aki 

pınn :a.en ısını mey ana .....,.aranın verdi· l 
Burada ve hemen bir şişe şarabı yu- Bu şarta Laban razı o du.. oldu. 

ği bir addır, bu nam ile onu tanıtmak. 
varladıktan sonra yere çöktü, d~nmc- Ertesi sene ise bütUn koyunlar siyah Bu hitap: 

kendisini bwana bir nevi kadirşinaslık 
Xre başladı. ve bütün keçiler benekli do!,rurdulıır .. 
• olmuotur. 
Şimdi ne yapacaklardı? Laban baktı ki Yakubun sürüsü kendi-
Hırislidi, Kocagöbek ne olmuşlardı? Antipirin hekim reçetelerinde ekııi.k. sinden çok oldu, yine razı olmadı .. 
1 t 'bn;.,.;? değildir, kan kesici hassası aspirinde mpara or nereye gı ~~ · · Bunun üzerine Yakup ondan habersiz 
S d 1 l d yoktur. Birbiriyle halef selef olduktan aray a ne er o uyor u.. ve sürülerini, karılarını, çocuklarını ala-
Bunu anlamak için kuduran Sebasti- halde formüllerde el ele, kol kola birer rak kaçmağı düşündü. Bu fikrini de ka-

yano, şarap mahzeninden sarayın harem kapı yolda§hğı ederler Allah muhabbet- rılanna açtı. 
kısmına gitti, bu yoldan gitmek istedi.. !erini arhrsın. _ Sizler, dedi. Ne dersiniz bu işe ve 

Bu yolda bir kaç adım atmıştı ki ku- hen buradan firar edersem benimle bir-
lnğına fısıltı halinde sesler geldi. K • d Iikte gelir misiniz? 

Bu sesler .. Kadın sesleri idi. • ' ayserı e Labanın kızları: 
Bu yolu ezbere bilen Sebastiyano, ka- _ Yakup ... dediler. Sen bw baba-

ranlık olmasına rağmen ayaklarının uç- --.ı:;.-- mızdan yedişer sene çalışarak ve ücre-

lıı.rın.a basarak yürüdü.. . Pastırmacılığı lnlılşaf tini vererek aldın. Biz artık babamıza 
Seslerin şarap mahzeninin tam üstün- ettfreceJı GSl'i mezlJa• değil, sana tfıbilz ve babamız bizim için 

de bulunan harem kilerinin kapısından yabancıdµ-. Nt' zaman gidelim dersen 
geldiğini anlamış ve bu kapının altma.. itanın temeli atddı biz hazm~. 
aşağıya inecek olan merdivenin dibine Kayseri, 16 (A.A) - Beynelmilel bir Yakup bunun üzerine hemen yola 
kadar gelmişti. şöhreti olan Kayseri pastırmacılık sana- çıkmayı söyledi. Hazırlık gördüler. 

Filhakika kilerin kapısı önünde ve tının inkişafını temin edecek olan asri Yakup her vakıt yaptığı gibi yine sU-
eşiğe oturmuş iki cariyenin konu§Ill8kta mezbahanın temeli bugün atıldı. Tören- rUleri otlatmak bahanesiyle Şamdan çık
olduklarını gördü. de belediye reisinden sonra söz alan vnli tı. Karıları, oğulları ve cariyclc.ı·i de ay-

Scbasliyano bodrumda ve karanlıkta Şefık Soycr mezbahnnın hnllon sıhhati rı ayrı şehirden çıkarnk onn iltihak et
oldwnu için cariyeler onu göremiyorlar- ve Kayseri iktısadi durumu üzerinde ya- tiler. Yalnız Rnşcl.. Süs ve zinc-te çok 
dı. Fakat yukarısı aydınlık olduğundan pacnğı tesir ile önemini tebarüz ettirdi. dilşkUn olduğundan gözU babası Laba
Sebastiyano aşağıdan onları mUkemmel Belediyenin verimli çalışmnlan ile pek nın altın ve yakuttan ynpılmış putunda 
surette görüyor ve konuştuklarını du - yalanda şehir su tesisatının da yapıla- kalınL5tı. Laban bu puta Allah diye ta-
yuyordu.. cağını müjdeliyen sözleri sürekli alkış- pardı. Madam ki artık buradan kaçıyor-

- aJrMEDİ •• lnrla karşılandı. !ardı, Raşel bnbasının bu putunu Ja nşır

- Ben, diyordu. Ynkubun babası Is
hak ve dedesl Ibrahimin Tanrısıyım. 

Yakuba ne eyi ve ne de kötü hiç bir 
muamelede bulunmıyacaksın.. Yoksa ga
dabım seni unideo mahvedecektir .. 

Bu hitabın tesiri altında korkarak 
uyanan Lnbnn damadına yine dokun -
ınamnğa karar vcrdL Fakat onunla ko
nuşacnk ve hiç değilse kendisine ait, 
kendi malı olan altın ve yakutlu putu 
isüyecekti •.. Ynkubun Tanrısı ona ken
dine ait mnlı istemeğe de mani olmıya
caktı ya .. • 

işte bu düşünce ile Yakubun yanına 
gitti. 

.- Ya Yakup, dedi. Neden böyle firar 
ettin. Bize söylese idin seni §adlık ve 
nlayln gönderir, düınbelckle te~yi eyler
dik •. Ve kıilarırnı, torunlarımı alıp git
tiğin yelişnıiyonnuş gibi üstelik sırf ba
na, şahsıma ait olan altın putumu neden 
alırsın.. Onu ver ... ÇUnkU o senin de
ğil benim kendi malımdır. 

Yakup, altın putun çalındığından ha -
bcrdnr değildi. Dayısı ve kainpederinin 
bu sözli Uzerlne: 

- Ara .. d~di, hepimizi ve bil tün eşya
larımızı nrn ... Putun kimin üzerinde ve 
eşyasında zuhur ederse o ölmUş olsun .. 

Alınan gazetelerinin garip 
neşriyatı münasebetiyle 

mak ve bernber götürmek se\•dıısına ka
pıldı. Maksııdı putu parçalayıp kendisi-
11e süs yapmaktı. 

Putun olduğu yeri oğlu Yusu(a haber 
\•erdi ve onu putu nşırmağa yolladı. 

Lnban ıırnmağa koyuldu. ilk önce bil
ylik kızı Lianın çadırını aradı. Sonra ca
riyelerini altUst etti ve nihayet Raşelin 
çadırma girdi. .. 

•• BİTMEDi •• 

Mandalar komisyonunda 
Boğazların anahtarı kahraman Türk ordusunun elin- Filistin meselesi için lngiliz teklifle

rinin görüşüinıesine başlandı dedir ve daima öyle kalacaktır ..• Suriyenin istikbali 
etrafında Alman endişeleri pe k gülünçtür Londra, lG (Ö.R) - Cenevrcde Mil- 1tek devlet mi, federal bir devlet ıni, 

So lctler cemiyeti mandalnr komisyonu Fi- yoksa ayrı ayn Arap ve yahudi devlet-
n gelen Alman 1 Istanbul muhabirin.in büdirdiğine göre, bUyük bir yazı ile Ingilterenin Akdeniz- İ 

kiyeyi doğrud gazete erinde, Tür- h d ... hileli bir sı'yaset takip ettiğini, Akde- lis.t.in hakkı. ndaki ngiliz U>.kliflerinin leri ıni olacaktır? Dunu §imdiden tayin 
an doğruya bil t halen Londrada bulunan Türk askeri c- ... k hnrl B --1---tla alakadar d veya vası a • ~-ı" .. il A tl k hAd' 'yle muza eresıne ,....ş amıştlr. u uloiU\bü 

. tın e .en ıneseleler hakkındaki neş- yeti ile Ingiliz salô.hiycltar mahfilleri nız ""' usun n rnavu u a ısesı b 
rıya Yenıden nl değil, bilakis Türk _ Ingiliz anlaşması bu .S::- ah hususi bir içtima yapılmıştır .. 

cBt'rliner B·· ca andığını görüyoruz. arasında cereyan eden mlizakereler es- ·ı bo ld ğ I 'lt ·ı Tu'rklyc İngılız ınUstcmlekfıt na7.ırı D. Makdo-
orsenz 't d in ·1 b' ha ukuunda ı e zu u unu ve ngı ere ı e 

tir) <Aldatılan S . eı ung• (gecikmi§- nasın a gı tere, ır rp v d . l' b' l kd lunduğu- nalda azalar tarafından bir çok sualler 
unye .. b 1 ki b T" ki d d boy zların anahtarını arasın a gız ı ır an aşma a o . 

Bunu mlitcalı:ıp derhal aojuk bir dut 
alıp almamak me9elesi ıizin takdirinize 
kalmııtır. Fazla aaabt hallerde, bu. f&• 

yanı tercih değildir, s1eak dut daha iyi

dir. lıte dut olmazaa, eliaize bOyük bir 
sünger parçaıı alarak eneenize koyar Ye 
sıkar ve ıuyu, amudu ftkariniz üzerinde 
akıtınınız hakikt bir istirahat ve .Ukftn 
duymanız muhakkaktır. 

Buna mukabil, sinirlerinizin bozulı:.lu
ğu hakiki bir manevi inhitat vukua ge

tirirse, bütün gece uykusuz kaldıktan 

sonra, gündüz de yan uyanık bir halde 
gezeceğinizi hissederseniz, sabahleyin 
uyandığınız zaman ııoğulc bir duı çok 
faydalıdır. Fakat, hu duou yataktan çık.ar 
çıkmaz, vücudun henüz ıııcak olduğu bir 
zamanda yapmalıdır. V c du§u mütealcıp 
havlu ile kurulanmayıp, ellerin ayasile. 
ııkı surette friksiyon yaparak lcurulan
makbr. 

Bundan sonra tekrar yatıp bir mUddet 
derin derin ve aakinane nefes alınız. Bu 
teneffüsü yaparlc.en manevi bakımdan da 
lı:uvvetinizi arthracaiınw ve hattl kendi 
kendinize telkin etmelisiniz. Bu ütO.Gk
jcstiyen sinir bozukluğu halinde çok 
ehemmiyetlidir. 

Sinirden uyuyamaua.nız su, yine haki
ki bir ilaçtır. Soyunduktan sonra vUcu
dunuzdan bir miktar soğuk su geçirme• 
niz yani bir tuvalet eldivenilc ııoğuk su 
ile bir friksiyon kafidir. Bunu yapbktan 
•onra kurulanıp yatınız. Uyumadan ev
vel okumağa uğra§mayın. Soğuk su iJa 
friksiyon yaptıktan sonra kitap okuma
nın uyku getirmediği ve düıünceyi uyu

mak fikrinden uzaklqtırdığı ve uykusuz
luğu ortaya çıkardığı isbat edilmi,ttir, 

Ayrıca, çok şekerli ve aıcak bir fincan 
sütün de, yı:ıtaktu yavaşça içildiği takdir
de, uyumoca imk·n verdiği de müsbettir. 

Sinir meselesinde gıda bahsi de mü
himdir. Kendi vücudunuz için çok dik
katli olmanız lazımdır. Şekerli gıdalar. 
Güzel tatlılar ve arıuııra da tatlı bir ta· 
rap. ihtiyaç halinde kendiaini gösterir, 
sinirleriniz bozuk olduğu müddetçe ıit
rnanlamaktan katiyen korkmayın .. Fakat 
her yemekte de fazla miktarda karrunm 
doyurmayın .. öğle ive akram yemekleri
niz, hafi( olsun, yalnız ikindi vakti, aaat 

bqe doiru bir kahvealtı edin. Yedikle
rinizi iyi bir oekilde çiğnemek lizundu, 
çabuk yedilc.çe sinirleriniz bozulabilir. 
yine yemelc esnasında, Asabınızı bozacak 
mevzulardan kaç.ınmaia çallflnlZ. k ı · d ,.. aş ı ı aşma- ur ye en sa e ga . t 

1 
ktad sorulmuşsa da mahiyeti ifşa cdilınemış-

a esın e Rataym Türki ki h ıs· tem~kle kalmıyacak, faknt Türk ordu- nu ıspa a ça ışma ır. . . . . 
susunda Fransa ile T" kiyeye ter u- .. Muharrır' Alired PUlmann iddialarını tır. B. ·. M. ak. donal.d dcm~tır kı : 

edemeyiz. Esns, Arap ve yahudilerin 

kendi hayatlarını serbc3tçe yaşıyabil

meleridir. İngiliz hilkUmeti bu maksa

dın yakın bir istikbalde elde edileceğini 

iddia etmiyor. Fakat hazırladığı teklif-
ur y d sunun askeri bakımdan haiz oldurrn fev- F lis 

l'eyan eden ·· k e arasın a ce- o- • t • . Akd · tarihine bir nazar • ı tinın ilcrıde ne şekil alacnğuu lcrin en objektü ve .isabetli siyaset ol-
muza ereleri m ubahs kalAde ehemmiyete binaen, bu ordunun ıspa ıçın eruz · d'd 

etmektedir M ha . evzu atmakta ve ,.imdi burada Türkiyeyi hl- şun 1 en tayin etmek ıncvsiınsizdir. Dir duğuna emindir. 
re F · u rrır Kurt Neher'e gö- icabında lraka, Filistine ve yahut Mısır- ,.. 
lfl :sa şarki Akdenizdeki en milhim Libya hududuna yapılacak seferlerde maye etmek lst.iyen Ingilterenin bUtün 

.n • arından birini (!) sııf çemberle- kullanılmasını talep eyllyecektlr. tarih boyunca münhasıran Türkiyenin, 
me sıyasetine ye . b. h k l YENI ASIR - Bu da Alman kafasile daha doğrusu Osmanlı imparatorluğu-fcda eh, .. :" nı ır ız verme iç n . 
. -~, fakat aynı zamanda da Su- dostluklann bir anltl!·ış tarzıdır. Filha- nun inkırazına çall§hğını tebarüz ettır-

inkırazını mUteakip yapılan gannim tak-ı da imzalanmıştır. Suriye hakkındaki 
siminde Fransa ve Ingilterenin en yağlı gizli anlaşma, 1940 senesinde yUrilrlUğe 
parçaları kaptıklarını, buna mukabil girecek olan Suriye - Fı·ansa anlaşması
Italyanın, kendisine vaad edilen toprak- nın hUkünılerin.i sakıt kılacak mahiyet
lnrdan hiç birisine nail olamadığını ve tedir. Oiz.Ji Türk - Ingillz protokoluna 
lngiliz entrikasına kurban gittiğini yaz- gelince, bu protokol hükümleri mucibin
mağı da unutmamaktadır. ce lngiltere, Elcczlre viliiyetinde petrol 

Yemek yerken bütün vücudunuz. zih
niniz uyanık vaziyettedir. Meseli kıurt
manız.ı yerken fena bir ha vadi.. veya bir 
kavga, midenizin bozulmasına ve dolaya
ıiylc sinirlerinizin altüst olmasına ve ni
hayet maneviyatmızın bozulması netice
•İni doğurur. 

nycdeki istikı" " mckte ve bugünkü Türk - lngı' liz anlaş-li 
1 

iül mücadelesini, kendi kika Alman metoduna göre ittifakın ma-
; Y e .~ezara gömmüştür(?) Zira Ha_ nası kat't bir teslimiyettir. Bizim Ingil- masını Ingiliz siyasetinde Türkiye Iehl
ay Türkiyeyc bırnkıldığı andan iliba- tere ile anlaşmamız mlisav! §artlar da - ne hDsıl olan tebeddülden ziyaı. • Italya 

ren bir cSuriye isUklfili> nden bahset- bilinde kar§ılıklı haklara saygı göster- ile mcvcud rakabette galip gelmek ar:zu-
meğe, bittabi imkan yoktur.> meyi bilen bir anlaşmadır. Boğazların siyle izah eylemektedir. 

YEN! ASIR _ Bu ne biçim mantık.. anahtarı kahraman Türk ordusunun Y. A. - Mugalatanın bu derecesine 
~e ~Çma bir görüş .. Ne yavan bir tah- elindedir ve daima öyle kalacaktır ... An- ne diyelim? Ingiltcre tarihin muhtelli 
rıktıı·. Almanlar Hatayın bir Tilrk yur- !aşmamız sulha kuvvet vermek için ya- safhalarında Osmanlı imparatorluğunun 
du olduğunu unubnuşa benziyorlar. pılmıştır. Fakat arzumuz lf!lfif ında ola- milttefikl olarak hareket ettiği gibi onun 
Türk vatanından bir parçasının ona av- rak bir harp tahrik edilecek olursa Tür- inkırazınn çalıştığı devirlerde oldu. F.'a
det etmiş bulunması adaletin bir tecelli- kiye ve Ingilterenin müşterek menfaat- kat büyilk bir inkılllp vatanı olan Ata
sinden başka bir şey değildir. Suriyenin lerinin icaplarına uyacakları muzaffer tilrk TUrkiye iyle imparatorluk Tı.i.rki
ıstiklfıline gelince bu husustaki Alman olmak için ne yapmak lfizım geliyorsa ycsini mukayeseye kalkışmak gafletlerin 
<'ndişelerini zavallı Çekyanın istiklfiline onu yapacakları şliphesizdir. Temenni- en büyüğü olur. Zaman Türkiye ve In
tohsis etselerdi daha isabetli olmaz nuy- miz insanlık için bir fclaket olan bu kö- gilterenin hayati menfaatlerini birleştir
:iı? Türkiye kardeş Suriyenin istiklaline tU ihtimalin hiç bir zaman tahakkuk miştir. 

dost olabilen memlekettir. Bun- etmemesi, sulhun bozulmamasıdır.. . iki bilyük millet aynı tehlikeya karşı 
GARiP VE GO'LONÇ IDDIALAR durmak mevkiindedirler. Ve duracak

teai. he- lardır. 

DEMOKRASILERE HUCUM 

«Völkişer Bcobahteu gazetesinin bir 
az daha aşağısında Fransanın Hatayı an
cnk lngiliz tazyiki ile Türkiyeye tcrkcl
tiği, halbuki işin bu kndarla da kalmı-

yarak Halep, Suriye ve sairenin de Tür
klyeye bırakılacağı bildirilmekte, bunun 
ise Akdeniz statüsünün tamamen bozıı
cağı ileri sürülerek Fransn ve lngiltcrc
nin, bu iki gnrp demokrasisinin, yalı:ın, 
hile, entrika ve ihanetten ibaret politi
kalnrı şiddetle tenkit olunmaktadır.Mu
harrire göre son zamanlarda Suriye hak. 
kında gizli bir Fransız anlaşması ile bir

izli bil' Türk • Jnailiz protokolu 

kazıları yapmak hakkını vermektedir. 
Buna mukabil Türkiye de aslen kendisi
ne ait olnn Musul petrollerindcm ebedi
yen vnz.geçme,ri taahhüd eylemiştir. 

Fransa, kendisine ait olmıyan bir 1111\P-

dayı (Jskenderun) Türkiyeye bahşet -
mek suretiyle bu memleketi mihver 
aleyhtarı devl tler blokuna ithale çalı
şırken lngıltcrc de Türkiyenin cenup 
toprakları hususunda beslediği ümıtlc
re, hiç bir zaman tutamıyacnğı vaadlcr
le, sed çekmek istiyor.> 

Y. A. - Beobahtcrde bu satırları ya
zan 7.nt lJcmi kör ve sersem zannediyor 
galiba ... Yalan, hile ve entrikanın hangi 
tarafta olduğu çoktanberi anlaşıldı. 

Nihayet, fazla sinir bozulı:luiunclaa 
ncıe ve sükunet bulmak için metod var
dır: Esnemek veya 1tülmek. 

Esnemek, yani tabiatte yapyan caab 
mahJUkların gerinmek ve uyumak hu
aası, aç.ık havada dolatınanın teairile .... 
kua gelebilir. Bu metod, can aıkıntm 
verecek bir :ı.itabın mütalaasına bin ker
re tercih edilmelidir. 

Gülmek te mükenunel bir ıeydir: faz
la neıeli veya tuhaf bir filme gitmek, ve
ya garip bir kitabı okuyarnlc, bir iki saat 

her geyi unutmak lilzımdır. Fakat bu da 
tabiat meselesidir. Bazılan sinemayı, ba
:r.ılnrı sporu, bazıları da musikiyi dinle
mcği isterler. 

Fakat neticede, en esaslı tedbir ertesi 
günü ne olacağını dii§ünmemek ve eğer. 
Uc başlwacnk cümlelere kulak asmamak
hr. 



Gafenko Alinaaa Tür Kuşu 
Balkan Antantının kuvveti Bayındır - Manisa -Salihli - Alaşehir 

teyid edilmiş bulunuyor Ş.h~.~!?!.kk~:~~inde bir uçuş yapıyor 
mensupları dün vakitlerini istirahatle ge· , 
çirmişlerdir. öğleye doğru Türkkuşu 

umum rtıüdürü Yarbay Osman Nuri Bay· 
kal ve Türkkuşu baş öğretmeni Bn. Sa· 
biha Gökçen Türk hava kurumuna ge· 
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temas etmek ve bugünkü enternasyonal 
vaziyet karşısında, gerek memleketleri
mizi ve gerek Balkan antantının heyeti 
umumiyesini alakadar eden meseleler 
üzerinde, samimiyet ve itimat havası 
içinde, fikir teatisinde buluıunak müşte
rek arzumuzun da bir ifadesidir.. Bu-
günkü enternasyonal vaziyet, halen en 

1 
vahim endişeler vermekten hali kalına
maktndır. Fnkat bunun yakında sükun 
Te anlaşmaya doğru inkişafını göreceği
mize kat'i ümidimiz vardır. Filhakika, 

!vaziyetlerin en fenasının tecelli edeceği
ni düşünmeği kabul etmek istemiyoruz. 
Zira, hüsnü niyetin ve iş birliği yapmak 
arzusunun kin ve tahrip hislerine yerini 

'1erkettiğinc inanamayız. Dünyanın mu-
kadderatını ellerinde tutan yüksek dev- B. Gafenko hariciye vekilimiz, hariciye genel aekreteri Numan Menemenci 
1et adamlarının da bütiln milletlerin oğlu ve Bük re~ elçimiz arasında 
hissettiği ayni sulh azminden mülhem mabet, misli olmıyan en parlak bir me- Georges'un sıhhatine kaldırıyorum ve 
olmadıklnrmı bir dakika için bile olsa deniy~tin varisi olan Avrupanın birliğj Yunanistanın umumt işlerini bu kadar 
kabul etmek mantık ve hikmeti reddey- fikrini temsil etmez mi ve muhteşem, büyük otorite ile idare eden birinci mü
leınek demektir. Harbe müracaat etme- fakat ayni zamanda müellim harabesi şavirinin, sizin sıhhatinize içiyorum. Ge
den bir hal çaresi bulunmıyacak mesele ile, bu müşterek malı mevrusu bir ker- rek refikama gerek bana göstermiş ol
ohnadığı hakkında daha son günlerde re daha kırmak istiyeceklere beliğ bir duklan bu derece nazile hüsnü kabul
en sa1ahiyetli ağızlardan yükselen fikre ihtar teşkil eylemez mi? den dolayı bayan Metaksasa bütün kal
tamaıniyle i§tirak ediyoruz. Antantımıza, memleketlerim.izin or- bimle teşekkür ctmeği kendime bir borç 

Miişterek bir idealden ilham alan, za- tasında bulunan merkezi dağ silsilesi- bilirim. Antantın ölmez şan ve şerefine, 
J'.D.811.Ul ancak takviye ettiği bir dostlukla nin ismini vermiş bulunuyoruz. Fakat Romanyanın sadık dostu Yunanistanm 
birbirine bağlı olan ve ayni menfaatler Balkanlar, ne bugün Alp dağlarının ya- refahına içiyorum. 

Atina 16 (ö.R) - Rumen hariciye 
nazırı B. Gafenko sabah meçhul asker 
abidesine bir çelenk koymuş, sonra kral 
tarafından kabul edilerek öğle yemeğine 
alıkonulmuştur. Bükreşe pazar günü ha
reket edecektir. 

Dün general Metaksasla B. Gafenko 

ve ananelerle birle§lllİŞ bulunan memle- maçlarına kadar uzanan Yugoslavya 
btlerimiz, faaliyetlerini sulh eserine üzerinde, ne Avrupa Anadolu dağlarına 
tahsis etmekten bir dakika fariğ olma- ma1ilt bulunan Türkiye üzerinde, ne de 
Jnı§lardır. Türk ve Yugoslav müttefik- ilah.lan ezelden beri Olempsde oturan 
lerimizle sıkı birlik halinde altı sene- Yunanistan üzerinde hiç bir zaman kat'i 
den beri hiç durmadan, Balkan antantı- tesir icra etmiş değildir. Eğer antantunı
nm tecrübeden geçmiş çerçivesi içinde, zı bir dağın himayesine koymak icap et· 
~vrupanın bu mıntakasında, müşterek seydi, bütün tepeler ara<;ında en küçli
azminin yarattıtı muhadenet ve emni- ğünü, bugün gölgesi altında aranızda arasında taati edilen nutukları gazeteler 
yet havasını idame için bütün komşula- bulunmak zevkini duyduğumuz tepeyi, ehemmiyetle tefsir ediyorlar. cKatimeri
rımızla iş birliği ve anlaşma yolunda küçüklüğüne rağmen üç bin seneden ni> gazetesi ıunları yazıyor: 
yilrüyoruz. beri bütün şahikaların üzerinden bakan c Balk.an devletleri, sulh davasına sa· 

Sulh idealine derin surette bağlılığı- Olempsi seçerdik. dık kalarak şuna kanidirler ki kendilerini 
ıxuzdan gayri, son harbin tesirleri mem- Burada ders vermiş olan tistatların ve Avrupada bir veya diğer gruba mensup 
Jeketlerimiz üzerinde daha 0 kadar faz- onların şanlı telmizlerinin hatıralan ara- büyük devletlerden aynan hiç bir fCY 

la mahsustur ki milletlerimizin y~- sından, site aşkının, umumt menafie ve yoktur. Balkan devletleri istisnasız her 
Jarmı ve refaha kavuşmalarını temin- vatan hürriyetine bağlılığın ne olduğu devletle iyi münasebet muhafaza etmek, 

den başka bir emel gUtmemizin iınkaru öğrenilir. Yine bunlar, biz.lere milletler korntularile muallak meseleleri hal et· 

7oktur. Bize, ancak uzun bir rükfuı dev- arasında hakikt sulhun ne olduğunu an- mek ve altı senedenberi Avrupanm bu 
nsi, dahili balkınmamıza devam etme- latır. Bizler, antantımız içinde, işte bu mıntakasında tesis edilen havayı takviye 
IDiz imkAnını verebilir. Fakat ayni za- derslere sadık kalmak azmindeyiz. Bir- etmek ve sulhun muhafazasına hizmet 
manda, hudutlarımızdan ötesine bakını- liğimiz, çok iyi söylediğiniz gibi, ecdadı- etmek arzusundadırlar.> 

cElefteron Vima> da tu mütalaatı yü
rütüyor: 

7a11 ve ba§kasının malına hürmet eden mızdan kalan malı mevrusuınuzun mü
btzler, bizzat kendimize karşı da ayni dafaasına, memleketleriınizin istiklMine 
müsavi hürmet beslenmesini talep edi- ve anlaşma ve uzlaşma zihniyeti ile fa. 
J"Oruz. Ayni aarsılmaz sulh azmi ve ay- kat ayni zamanda bu güç Anlarda çok 
ııl şeref mefhumu üzerinde müttehit lüzumlu cesaret ve kat'iyyet ile takip 
bulunan dört Balkan antantı devleti ettiğimiz sulh gayretleri yoluna mtinha
wasında mevcut aıkı tesanüdün birinci sır bulunmaktadır. 
.. bebi, budur. Ankaradaki görüşmelerim, antantı-

BUtün büyük devletlerle dostluk mü- nuza verdiğimiz ehemmiyetin kıymetin 
nasebetleri idame etmek ve inkişaf et- ehemmiyetini tebarüz ettirmiştir. Sizin 
tlrmek müşterek arzumuz ve ayni za. yüksek otoritenizin ve hilonetle dolu 
ınanda dostane bir zihniyetle kendiliğin- zekAnızın, bu müşterek esere, sizin de 
den bize verilen ve tarafımızdan da bil- söylediğiniz gibi, bütün sulhperver ni-
1'ilc memnuniyet ve heyecanlı şükran yetleri, şeref hissiyatını ve lllyık oldu
hisl.eri ile kabul edilen teminatlar ve ğu parlaklık ve otoriteyi verıneğe mü
garantiler, istikbale tam itimatla bak- hiın surette yardım edeceğinden emi-
mamızı mümkün kılmaktadır. nim, bay reis. 

İşte bu zihniyetledir ki, kadehimi ma- Kadehimi, Elen milleti için emin ve 
jeste ikinci Karolun sıhhatine, dost ve müdebbir bir rehber olan majeste Kral 

cDünk.ü nutuklar sulh arzuaile meşbu 
olup Yunaniatal\ ve Romanyanm olduğu 
gibi Türkiye ve Yugos]avyanın da hiaai-
yabna tercüman olmuıtur. Bu dört mem· 
leket bütün gayretlerini sulh hizmetine 
tahsis etmitlerdir.:t 

Atina 16 ( ö.R) - B. Gafenko tere• 
fine verdiği ziyafette general Metahaa 
Romanya ve Yunanistan arasındaki gö
rüı uygunluğunu kaydetmit ve demiıtir 
ki: 

c- Arzumuz bütün devletlerle aarni· 
mi dostluk münasebetleri kurmakbr. Di
ğer taraftan bize kendiliğinden verilen ve 
tarafımızdan minnettarlıkla ka11ılanan 

garantiler istikbale emniyetle bakmamıza 
imkan vermektedir.> 

müttefik asil milletin taali ve refahına ----------~----.. ---------------

::a:.::um .. ~==-~~ :~=.: Japonf anın talepleri 
Romanya hariciye nazırı B. Gafenko, 

B. Metaksasın bu nutkuna aşağıdaki nu
tukla mukabele etmiştir : 

Bay Reis, 
Hararetli hüsnü kabulünüz ve nazik 

ve güzel sözleriniz, Grek sahillerine 
varırken hissettiğimiz heyecanı bir kat 
daha fazlalaştırmıştır. Burada bizi kap
hyan bu derece muhabbetli ve bu de
rece heyecanlı hava, kalbimizde, Elen 
milleti ile Rwnen milletini kardeşçe bir
birine bağlıyan müşterek hatıraların ve 
müşterek menfaatlerin derin hissiyatını 
uyandırmaktadır. 

Siz, Altes ruvayal veliahdın Roman
yayı 7.iyaretinin bize vermiş olduğu bü
yük sevinci yerinde hatırlattınız. Müsa
ade ediniz de, bay reis, ben de şubat 
ayında sizi Romanyada misafir etmek
ten ve siz.inle Balkan antantının siyaset 
ve mukadderatını, tam emniyet ve dost
lukla, müzakere eylemekten duyduğu
muz zevki hatırlatayım. 

Bittabi malCımunuzdur ki, son görüş
'lncmizdcn beri, ben memleketimin ma
jeste kral Karolun mümessili sıfatiyle, 
'UZun bir seyahat yaparal:: Avrupa hü
lı:ümet merkezlerini gezdim. Fakat bu
gün uzaktan, Atinanın mavi seması al
tında, mukaddes tepeyi ve hikmet ila
hesi mnbedinin beyaz mermer sütunla-

uı nnı gördüğüm zaman, seyahatimin so
!bn nuna vardığımı anladım. Filhakika bu 
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arasında iş birliği, 

2 - imtiyazlı mıntaka içinde şüpheli 
unsurların araştınlması Ingiliz ve Ja
pon otoriteleri tarafından müştereken 
yapılacaktır. 

3 - Çin Cümhuriyet hükümetinin fa
aliyetine karşı her mUdahale teşebbi.isU
nün önüne geçilecektir. 

4 - İmtiyazlı bölge dahilindeki Çin 
bankalarında muhafaza edilen ihtiyat 
akçeleri Ingilizler tarafından Pekin hü
kümetine teslim edilecektir. 
JAPON HARBİYE NAZffilNIN 
TEBLtGATI 

Tokyoda harbiye nazırı general Itaaki 
bu sabah kabine konseyine, Tiyençin 
Japon otoritell".rinin inceden inceye dü

şündükten sonra vaziyete karşı koymak 
üzere icap eden tedbirleri kararlaştır -
dıklarını bildirmiştir. cDomei> ajansının 
bildirdiğine göre kabine erkfuıı Ingiliz 
imtiyaı.lı mıntakasının ablokası işinde 

Tiyençin otoritelerine müzaheret kara
rı vermiştir. Bu maksatla çizilmiş olan 
siyasi programın tatbikine devam olu
nacaktır. 

tNGILtZ SEFtRtNtN TEŞEBBÜSLERİ 
Hariciye nazırı kont Arita Ingiliz se

firinin teşebbüslerini de kabine erkanına 
bildirmiştir. Ingillz mümessili Japon ku
mandanlığının hareketleri hakkında iza
hat almak istemiştir. Kont Ari ta cevaben 

Ingilizlere itidalle hareket etmedikleri 
siteminde bulunmuş ve Tiyençinde ni
zamın tesisi için kendilerini iş birliğine 
davet etmiştir.· 

GIDA MADDELERİ DE SOKMIYOR
LAR 

Japonlar şimdi Tiyençinden imtiyazlı 
mıntakaya gıda maddelerinin sokulma
sını da menediyorlar. Ecnebi ahali Lon
dradan gelen haberleri alAka ile takip 
etmekte ve lngiliz hilkümetine ltimad 
göstermektedir. 

JAPONLARIN TEZAHORATI 
Tiyençin Japon gazeteleri, 1905 muha

rebesinde telef olan Japon askerlerinin 
imtiyazlı mıntaka dahilindeki abidesi 
önünde 50,000 Japon tarafından muaz
zam bir tezahür yapılacağını yazmışlar
dı. Vaziyetin gerginliği sebebiyle bun
dan vazgeçilmiş ve abideyi ancak bir kaç 
yüz kişi ziyaret etmiştir. 

PROTESTOYU REDDE'ITILER 
Tiyençin Ingiliz baş konsolosu, imti

yazlı mıntakaya gıda maddeleri geçiril
memesini ve Ingiliz tebaalarının çok şid
detle tizerlerinin araştırılmasını Japon 
baş konsolosu nezdinde protesto etmiş
tir. Japon konsolosu protestoyu redde
derek birinci maddenin hakikate uygun 
olmadığını, ikinci maddeye gelince Ja
pon memurlarının aldıkları emirleri ne 
şekilde tatbik ettiklerine Ingilizlerin 
müdahalesini kabul edemiyece' .. ni 

lerek bir müddet çalışmışlardır. 
Bn. Gökçen ve Yar bay Baykal vila· 

yeti, belediyeyi, mü~tahkem mevki ko· 
mutanlığını, tayyare alay komutanlığını 
ziyarette bulunmuşlardır. 

BUGON 

\ n 

On bir tayyareden ibaret T urkkuşu 
filosu bu sabah, Sabiha Gökçenin de it
tirakile İzmirden hareketle Torbalı, Ba· 
yındır, Manisa, Salihli, Alaşehir, İnegöl 
ve Buladana kadar uzayan bir seyahat 
yapacaklardır. 240 kilometrelik olan bu 
seyahat esnasında filo, her geçtiği ıehir, 
kasaba ve hatta köyler üzerinde cevelan• 
lar yapacak, halkı selamlıyacak, halka 
beyannameler, vecizeler atacaktır. Bu se• 
yahat iki saatten fazla aürecektir. 

Bn. Sabiha Gökçen 'UÇ'U§lan takip ediyor 

gösterileri yapacaktır. Gösteriler aşağı· TRENLER: Alaancak iataayonundan 
daki programa göre saat 15 de batlıya· ıaat 11.25, 12.15, 13. 1 O, ve 1.f de ba
caktır. rek.et edecek ve ıösterilerden sonra bal· 

Muvaffakıyet neşesi içinde olan genç 
ve değerli havacılarımıza iyi yolculuklar 
dileriz. 

Havacılığa büyük bir aevgi ile bağlı kın beklememesi için trenler muayyen sa· 
bulunan lzmirlileri kendi evladlannı gör· atte değil, doldukça avdet edecektir. 
mek üzere bu büyük ve heyecanlı göste· Birinci mevki gidip gelme 30 kuruf, 

PAZAR GONO rilere davet ediyoruz.> i1tinci mevki gidip gelme 20 kurut, üçün .. 
Türk hava kurumu cü mev1ti 15 kunıttur. 

Yann yapılacak büyük havacılık günü, 
lzmirin tarihinde emialsiz bir gÜn olarak 
k.aydolunacaktır. Genç Türlluıu men• 
saplan, lzmirde parlak bir havacılık pro
gramı tatbik edeceklerdir. Müsabakalar 

lzmir §Ubesi Otobüsler konak durağından dolduk .. 
PROGRAM: 

1 - istiklal martı 

• ça hareket edecektir. Meydana kadar ait• 
me 30 kuruı, avdet otuz k.unıftur. Oto• 
büslerin tahriki belediye seyrüsefer me• 
murluğuna aittir. 2 - Hava kurumu onursal başkanı 

ilbayımız Ethem Aykut tarafından sÖy· 
lev 

ve hava tezahürleri Gaziemir 
meydanında yapılacaktır. 

tayyare 

IZMiR HALKINA BEYANNAME 

Türk hava kurumu Izmir §Ubeai, lzmir 
halkına hitaben aıağıdaki beyannameyi 
neşretmiştir: 

Sayın İzmirliler ... 
c Türkkuşu filomuz 16 haziran 939 

pazar günü Gaziemir tayyare meydanın• 
da 13 tayyare ve 2 planörle büyük hava 

3 - Genç bir pilotun havada perva
ne durdurarak yere inişi 

4 - Paratüt atlamalan (üslü grup} 
5 - dokuzlu filo uçuıu (genç bayan 

piJotlar dahil) 
6 - Romork (planör çekme ve pla

ör akrobasileri) 
7 - Tayyarelerle akrobasi. 
Program zamana göre değişebilir. 

Rizede Çay Ziraati 
Bir kaç sene sonra Rize 

istihlakatımızı temin 
bütün çay 
edecek 

Gelecek sene çay ihtiyacımızın yarısı tama
men karşılanıyor. Rize çayı Hint 

ve Cava cayları ayarındadır 

Rize (Husuıt) - Rize bir kaç sene· kar bir aeniflik tutmaktadır. Bu fidanlık
denberi ekonomik hayatında mühim bir ı lara dik.ilen tohumlardan vasati olarak 
rol oynıyan ve oynayacak olan yeni iki 15 milyon fidan elde edilecektir. Bu fi
servet kaynağına kavuttu. 340 tarihli danlarda önümüzdeki aene 15 bin de
kanunla baılıyan mandalin ve çay ziraati karlık çay bahçesi kurulacakbr. Bir de
artık bugün faydalı neticelerini vermeğe kar çay bahçesinden 30 - 50 kilo kadar 
başlamııtır. kuru çay alınabildiğine göre, 1 S bin de· 

Çay ziraati, 935 yılında batvekil ola- karlık aaha Türkiyenin senelik çay ihtiya
rak tehrimizi ıereflendiren Milli Şef cmın yansını karıı1ıyabilecektir. 
Cümhurreisi lnönünün yükaek alakalariy
le canlanmııtır. Bu tarihten aonra ziraat 
vekaleti 936 ve 937 yıllarında çay fi. 
danlığı için Hayrad mahallesinde 111 
dekarlık bir arazi istimlak etmiıtir. Kısa 
bir zamanda imar ve ihya edilen bu ara· 
ziye 2 bin kilo çay tohumu ekilmiş ve 
200 bin çay fidanı elde edilmiştir. Bu 

fidanların 2 O bini fidanlığa gerisi de halk 
tarlalarına dikilmiştir. 936 • 939 yılında 
gene ayni makaadla Fener mahallesinden 
1 08 dek.arlık bir arazi daha istimlak edil
mit. bu arazi de çay fidanlığı haline ao
kulmuıtur. 

Vilayetin garp kısmının aon hududu 
olan Eyidere nahiyesinden, şark hudu
dundaki Pazar kazaaınm Ardeıen nahi· 
yeaine kadar uzanan sahil kısmı her biri 
1 S - 2 O köyden mürekkep olmak üzere 
yedi mıntak.aya ayrılmıttır. Bu mıntaka· 
)ara birer çay ziraat memuru tayin edil
miştir. Bu memurlar mıntakalannı daimi 
tekilde dolaşıp halkla anlaşarak fidanlık 
yerlerini teabit etmişlerdir. Hazırlanan 
bu yerlerle, vili.yet sahasında 32 mahal
le ve 7 7 köyünde 300 çay fidanlığı ku· 
rulmuştur. Ziraat fidanlıklariyle birlikte 
çay fidanlık aahalarının yekunu 600 de-

dirmiş ve Tiyençinde nizam ve sük<ıne
tin muhafaza edileceğini nave etmiştir. 

Tokyo 16 (Ö.R) - Amerika masla
hatgüzarı bu sabah saat 10,30 da harici
ye müsteşarı tarafından kabul edilmiş 
ve Tiyençin meselesinde Ameıri.kanın 

noktai nazarını iz.ah ederek saat 11 de 
ayrılmıştır. Bu münasebetle birleşik 

devletlCT hükümetinin Tiyençin işinin 
halli için tavassut teklifinde bulunduğu 
şayiası çıkarılmışsa da Amerikan meha-

ÇAY iHTiYACIMIZ 

Çay fidanları üçüncü senesinden itiba
ren mahsul vermeğe baılarlar, ve dört 
beı aene içinde normal mahsul çağına 
girerler. Bu aeneden itibaren tedrici ola· 
rak çoğalmak üzere 5 - 6 sene sonra Tür-
1tiyenin bütün çay ihtiyacı vilayetimiz 
tarafından temin edilmiş olacaktır. 

Çay ziraati hususi ikilin tartlan iste· 
diğine ve bu tartlar da yalnız vilayeti
mizde bulunduğuna ııöre, cümhuriyet 
bükümeti Rizeyi emin bir servet ve refah 
kaynağına kavutturmuıtur. Tohumlan 
Baturndan getirilen nefi• çaylar bu itle 
mctgul olan halkımıza emniyet telkin et· 
miştir. Her aene 21 mayıs gÜnü çay bay
ramı olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 
çay bahçe sahiplerinin ve vilayet ileri 
gelenlerinin huzuriyle bayram parlak. bir 
törenle kutlanmııtır. Törende davetlilere 
hakiki Rize çayı ikram edilmiştir. Çay
cılık itini ilk gündenberi büyük bir ısrar
la takip eden ziraat vekaleti müşaviri 
Zihni, çaycılığın nasıl başladığını, hangi 
sebeplerle tevakkuf devresi geı:rirdiğini, 
aonrr:r. nasıl ilerlediğini kısaca anlatmış, 

fidanlık müdürü Kemal Atila da çay zi
raatinin inkipfı hakkında izahat vermif, 
ziraat muallimi Cahit Yılmaz çay yetiş· 
tirmesini anlatmııtır. 

EN MOKEMMEL ÇAY 

Rize çayı kalite itibariyle çok yüksek
tir. Cava, Hint ve Seylan çaylarına mua
dildir. Dünyanın diğer çay sahalannda 
olduğu gibi halis çay ağaçlarının körpe 
filizleri üzerinde 

PARAŞOTÇOLER 

Türkkuşu paraıütçüleri dün akfam ha· 
va yollarının bir tayyaresiyle ıehrimize 
gelmişler ve arkadaıları tarafından kar

şılanmıılardır. Paraıütçülerimizin lzmir· 
de yapacakları atlamalar çok istifadeli 
olacaktır. 

Yapılacak planör uçuşları için iki Türk• 
kuşu planörü bu aabah Kütahyadan §eh· 
rimize romörk olarak gelecektir. 

Klearing 
hesapları 

---*----
Ankara, 15 (A.A) - Türkiye Cilmhu-

riyet Merke:a bankasından alınan hesap 
h~salarına &öde 10 - 6 - 939 tarihinde
ki klearing hesapları b&kiyeleri .• 

CErVEL :J 
Türkiye Cümhuriyet Merkez banka

sındaki klearing hesaplan borçlu baki
yeleri : 

Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. !. 
Yugoslavya 
Yunanistan · 

656.000 
3.168.300 

777.400 
3.500.500 

702.600 
11.593.500 

276.600 
3.059.100 

823.700 
2.2'11.700 
1 . .tal.200 

644.200 
185.600 

1.056.600 
.{89.200 
160.300 

CErVEl. :2 
Muhtelif memleketlerin Merkez ban

kalarında tutulan klearing hesaplannda
ki alacaklaruruz. 

Almanya 
Yunanistan 
İtalya 
Letonya 

Lehistan 
Estonya 

5.382.600 
16.100 
78.300 
8.900 

67.100 
36.900 

tek yapraklar ayrıca toplawp kurutulur
sa cçiçek:t veya cakkuyruk:t denilen al& 
çayı verir. Bu yapraktan aonra gelen bi· 
rinci, ikinci ve üçüncü yapraklar ayrı 

ayn soldurulur, el veya makine ile kıv· 
nlır, sonra ihtiınar ettirilir ve kurutulur• 
aa sıra ile birinci ikinci ve üçüncü nevi 
çaylar elde .:dilir. 

Tepe yaprağı ayrıca hususi surette ku· 
rutulursa caltınbaı> denilen aarı renkli 
çay meydana gelir. 

Yapılan tahlille Rize çayının terkibin
de yüzde altı rutubet, yüzde altı kül, 
yüzde 2 9 kuru hü18.aa, yüzde 3 1 albümin 
bulunmuştur. Rize çayı evsafı itibariyle 
çok mükemmeldir. Bursa ve Sabanca ta· 
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Müzayede ile 
fevkalade satış 

Müflis 
idare 

Ethem Balcıoğlu iflas 
Masa memurluğundan: lspanyol emperya izmi 

ne1ere göz dikiyormuş? 
Maksad yeni dünyada demokrasi
lere karşı tamamen düşman bir 

BUGCJN 
1639 m. 183 Ko./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

Yo1cu1u1t dolayıSiyle 18 Hariren Pa
zar gUnü ~abnh saat 10 buçukta Alsan
çak istasyonu knrşısında 436 No lu, evde 
maruf iki aileye ait fcvknlade zarif ve 
nadide mobilyaları müzayede suretile T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 \Vw. 

13,30 Program, 13,35 Türk müZiği 
satılacaktır. 

l - §etraban peşrevi. 2 - Dede efendi Satılacak mobilyalar arasında masif 
şetaraban §arkı - Gözümden gönlümden cevizden mamul .ıynnlı büfe, aylll ma -
gitmiyor 3 - Sadeddin Kaynak • eta-
raban ~arkı - Gecemiz kapkara 4 - Ar- lın ptoınatik anahtaflı kare yemek macephe vücuda getirmektir sası, bir çok yemek iskemleleri, 9 parça 
taki - kürdili hicıızk~r aarlu - n~e ile ge-

Mayısta Madrid sokaklarında büyük listlerinin biricik mukaddes gayeleri ol- çen ömrümü 5 - muhayyer türkü • Ba- yeni bir halde lA.civert kadifeli pomye 

b
. -L nl ıı·dı m••..+ur. Bu nasyonalistler oraya gam-1 • - k b . 6 n _ _ı • koltiık takımı, kn.dife perde ve nikel 
l1' auer ayı ynp . Bu bUyu"k ......;d Y:i" au tan gun ana enzıyor - oeurıye o-r komezalar, sigara masaları, eyi bir hnl-

resmi, gUnlUk hfıdiselerin birinci plaru- Alman haçını götüreceklerdir. Hoşgör - muhayyer türkü - Günct doğ. ııa •eni bir vaka koydu: L.--nanyol impa- Ispanyolluk esasları üzerinde şu iddia du damlara. 14 memleket de (Hakke) markalı siyah nlınan piya• , -r __ ,,~1 : t ayan, nosu miltcaddit elektrik avizolan, eyi 
rntorluğu. vardır: Cenubi Amerika nasyoJUl!Ulwr ajans ve meteoroloji haberleri. 1 '4, 1 Q bir hnlde 7 lambalı Silkoks markalı rad· 

Bu, lspanyol iç harbmı miiteakip mey- ğinin mayası, Avnıpa ve şi.nW1 Amerl- müzik (kanşık program Pl.) 16,30 prog- 3ru 
daca gelen bir netice olarak kabul edil- ka dcmokrasileFine karşı bir muharebe ram Pi.) 18,45 müzik, (küçük orhstl'G yo bUtUn dünyayı alır, ço'k rahat -
mCllwr. -·ıtası vücuda etinnektir. 9 5 maşlı kanepe iki ko1tuk, cevizden ma • 

..... " k b. şef: Necip A§kın) 1 , I Türk müziği m\tl çok kıymetli lüks kristnl aynalı ka-
Gcncral Frankot bu gı-rid resmini yal- Franko, bu gayeyi güdere cenu 1 (fasıl b..ueti) 20 memleket saat ayan, • fo -~ ~J bilıc. sahibinin sesi saıon gramo nu, ce-

nız kardeş kavgasının .sonu ve hpanya- Amerika cümhuriyetleri dahiline durma· ajans ve meteoroloji haberleri 20, t O ne- vizden mamul m\lke.ınmcl .şlfonyeralı 
illi\ çok muhtaç olduğu sulh devrinin bir dan ajanlar gönderiyor. Bunlar orada §eli plaklar - R. 20, 1 S Tütk rnÜzi~i n~nlı dolap, aynnlı tuvn1et, nikel komo
biştangıcı o1duğu.na del!let etsin diye fa)anjın oubelerini teşkili.dandınyorlar. (sazla pe§rev ve saz semaileri) 20,30 slin, iki kişilik nikel somyalı yarım kar
yaptırmadı, bu geçide açıktan açığa u- lspaı\Yol muhacirl~inin vücud~ ge~dik- Türk müziği 1 - Salahaddin Pınar hl-> yola, Amerikan duvar saab, etajer, ha
kert blr mana verdi ve geçid ~. leri koloniler dahılmde lu bu millıyet- caz §arkı - Hasta kalbimde açılını§ 2 - sı talfont iki porselen ko1ona çiçeklik 
yeni bir sergüzeştin hlmet :noktası te- çilik ve vatans~erlik yaratmıya çalışı- Suphi Ziya - hicaz divan - Dün gece ye- v:zo ayn~lı şemsiyelik basma ve yağlı 
lMdd etti. Bu sergin~ ismi clspe.n- yonaT. ~ retle. Almanlann bi.uat ya- sile 3 - ls'hak Varan • hüseyni şarkı bQy; taô1o1ar, 13 nael 1t~ridor sandalyesi 
yo1 imparatorhı~ dur. pamııdıkları nar:ileştirmeyi bu ı~an~ol Baygın suların 4 - Sadeddin Kayna'k \Uks konsol saati, taban muşnmbalnn, 
~ bundan dolayıdır ki, Franko, ajanlan yapıyorlar. M ksad~ :eıu du~- hüseyni türkü - Göresin mi geldi. 5 - lek 'lrnJlf1t"'llynıllı db1rt:P, "ntf kişilik keı;.. 

250,000 kişilik bir ordunun başında ol- yada demokrasilere ka~§l . duşmnn hır hüseyni türkü - Meıeli mqcli 20,50 ko- nıe yarım sarı knryola maa somyn, mer
duğu halde, kendisini üçüncU Ferdinan- blok vücuda getirmek. Şımdıye kad.ar el· nuıma (dıı politika hadiseleri) 21,0S merli komodino, nikel portmanto, bir 
dm Amerlknnın <fatihleri> olan katolik- de edilen netice pek nz~ır. ~~ela Ar· temsil 22 - haftalık p~ta kutusu (ec- buçuk .kişilik nikel somyalı karyola, ko
lerln bayraklariyle donatılmış olarak jantin, Uruguay Kolombıya gıbı ıs~anyo~ nebi dillerde) 22,30 müzik (danı mü- fona elbise nskısı, yemek masası, camlı 
temsil .ettir~. Etrafında Ispanyollann cinsinden olan Amerikan cümhurıy:tl~rı ziği - Pl.) 2 3 ıon ajana haberleri, ziraat radyo masası, porselen tabak ve çay tn
muhtelif devu-~erde kazanmış oldukları nazizim ifratlarına kolay kolay tedbırs!z- esham tahvilat, kambiyo - nukut borsa- kunlnrı, seccadeler ve sair bir çok lil
u.fer1ttô.e ~~~alan- oesine6lirüklenmiycccklerdir: Fakat orta 81 (fiat) 23,20 müzik (cazbant - Pl.) zumlu eşyalar mUznyede suretiyle satı-

Nazilli Suttan Hisarin'in Germes mevkiinde tapuya merbut ve 6000 
liraya İpotekli (5000) metre murabbaı dahilinde solda bir yazıhane 
iki amele yatak odası ve bir çatı altında ve bir kat üzerinde makine ve 
kazan dairesi ve yağahne ve ittisalinde iki kat üzerine iki cepheli üzeri 
çikrik dairesi altı pamUk deposu ve bir havuz ve (9) dökek ve bir ta
mi~~~e ve binanın arka kısmında bir açık hangar ve ( 9) zeytin dö
ke,ı iki amele oduı ve cenup kısmında 14 ağaç portakal ve ( 40) ağaç 
zeytin ve iki hal ve deve damı ile samanlık ve aavran odasını müıteınil 
kirıir müflia Ethem Balcıoiluna ait fabrika if ler bir yaziyette ve ma
kine dairesinde 16 beygir kuvvetinde iki ıilindirli maa teferrüat nok
sansız Sifoni marbh Kontenceve teferrüatını havi noksansız bir buhar 
makinesi ve Sifoni marbh 20 beygir kuvvetinde noksansız maa te
f errüat buhar kazganı ve su ısıtmak için sekameıtire kazganı ve dahili 
tenvirat tesisatını havi A. E. G. markalı 64512 numaralı 110 voltluk 
bir .elektrik dinan:-o_au v,,,e bir ıu pompası ve maa teferrüat iki yağ prc
teaı pompası ve iki yag presesi ve bir adet maa teferrüat noksansız 
zeytin emıe tqı ve 5 adet 1200 zer ldlolUk demiryai polimi ve bir 
adet .b.7.g_ana YN vermek için yai pompası ve 6 adet 6 ıar bin kiloluk 
dCDlll' yag kazgan1an ve 1 adet 4000 kiloluk demir yağ kazganı ve 5 
adet Pole ve Akaon ve 20 adet ınakine anahtarı ve iki adet denıir kü
rek ve 9 muhtelif ka)'lf ve tamirhanesinde 1 adet öRS 1 adet kürek 
1 adet ma~ap ve iki adet ınengene ve 1 adet biJey lafı ve 2 demir kü
rek ve 2 kılo kurfUD ve 1 adet primüı lambası ve ayrıca ceri eskal ve 
baskül ve el kanlan ve 140 hamur torbası ve yazı masası ve telefon 
ve Remington yan makinesi 14 kapalı ve 4 adet a~ık demir zeytin ya
ğı pompasını hnvi 17000 lira kıymeti muhammeneli fabrika pazarlık
la 17. 6. 939 tarihinden itibaren bir ay içinde aatı§a çıkanlınııtır. is
teklilerin 1275 !lira teminat akçesi veya olmiktar teminat mektubu ile 
birlikte bllyiik l<ardiçalı han 61 numarada Avukat Ekrem Orana mü· 
racaatlan ilan olunur. 

17, 25 2105 (1243) 

dı, ve Mndrlddekı zafer meşalesını ebedi ve cenup Amcrikalarında sıyasetcn az 23,55 yarınki program. lacaktır. 
lzmir Defterdarlığından: 

ateşle tutuşdurttu. General Franko yal- tekômül etmi:ı olan devletler var ki, hun· OPERALAR VE OPERETLER Fırsatı kaçırmayınız.. 
ruz lspanyol iç harbini kazanmakla ikti- !arın lspanyol • Alman hiylelerine kur· Fırsnt artırma mobilye salonu 
~ etmiyor, bir imparatorluk kurmak is- ban gitmeleri güç olmıyacaktır. 20 20 Hamburg: Clivia. Aziz Şınık, telefon 2058 

Saht D. 
Muhammen 

bedeli 
Lira K.. 

tıyor. Bu yalnız Amerika kıtasmda değil, 21 :zo Pariı (E.iffel kulesi): Sihirli flüt. 1-3 (l2a2) 
No. 

Gen
1
eralkFrankonun son nutukları, ~ Antil adalarında ve Filipinlerde, Ispan· 21 ,20 Viyana: Karaı\lığa !ku1'un aı-

p&DJ'O as ert erklnının yapmakta o - yol lisnnı totaliter iıkidelerinin nüfuzunda knnlar. IZMIR SiCiL TiCARET ME-
duldan beyanat ve har,pteıı sonra her brr Met olamk kuUamlıyOT. Banlan ti-- 22,0S Milano: Ln Vcdova Scahra. CUND 'N 
gece lspanyollan teyakkuza d!vet eden mali Amerika demokrnııisine kargı hakiki BUYOK KONSERLER MURLU . · : 
lspanyol radyo Utasyoılları Oa g&tes:t.: n vah 'i bir düpnnn haline sokmak İçin 19,20 M h Ak 1...ı A 

1 
ı b Ispan ı cselesı Doyçlandzender: Malpiero n (Adem ltman ve e met • 

-... vrupa Ç n ir yo m . . ne kadar rnlııttığını anlamak için, nas· S 'I J • d Olan ~ıklık chlik · cUmhurıyetin r- trauss. Richin CSCTleri. kullar) ticaret unvanı e zmır e 
t e.sı. yonftlist l~nnyanm ~ ccnabt Amerika- 21,0S Londra (Rcgional): BaCh ve kereıteciler içinde 871 nci ıokak· 

bozgunluğa uğramnsiyle henUz sona er- dnki falnnJ' ist nünclerin matbuatını oku- f ..._ 
0

k d k -ı .. d..7nldi eair beatekarlann eııerlcri. ta 50 numaralı aun a a ereste 
...,... "'!!>~ ·r. d v 'eli ? mak kafidir. l "" k " General Franko nereye ogru gı yor. 21,35 Brüksel: Frank, Saıo, Dehu99)' bir ki itleri e ugrafmft uzere te .. 

Ispanyol lisnnmm mukadderatını, har· ::r d · bu "rk • • t Son günlerdeki beyanatına ve propa- ,. . . . .. ve ıair bestekarların eııerleri. şekkü1 e en '' f 1 ctm bcare 
ganda ııalAhlyeti olan bazı organlarına bar akıdelerını taşıyacak arabadan yuk· 22,05 Luxemburg: Bachın eııerleri, unvanı ve tirket mukavelenameai 

re ispanyaya cebren ;kabul edilmiş sek tcl~kki edecek olnn hakik~ lspanyol· sonra asri musik:i. ticaret kanunu hükümlerine göre 
~an yeni rcjinlin lld gayesi varaır. Biri- lann detle ayaklanmaları lazıındıT. 22,05 Varşova: Senfonik konser. sicilin 2530 numarasına kayt ve 
al nasyonal - sendikalist inkılap, diğeri Bugünkü ispanyaya mukadder olan 23,30 Varşova: Leh musikisi. tescil edildiği ilan olunur. 
1spanyol imparatorluğunun tazelenmesi. şey, cenubi Amerikada nazizmin memu- ODA MUSIKILERI lzmir sicil ıticaret memurluğu 

Acaba, General Franko bu gayelere ru, Avrupada muharebe meydanlarında 19,35 Snarbrücken: Trio (Schubertin re mi mahrü ve F. İenik imzası 
ulaşabilecek midir? Sonra, Ispnnyanın, da, opun bir ücretlisi olmaknr. leJi) .-ıl - Mukavele 
':bugünkü şnrtlan dahilinde bu gayeler fspnnyııyı kurtaracnk: şey, ona kar§ı SOUSTLERIN KONSERLERi 3"'6-939. Bin do'ku:z: yü:z: otuz 
tahakkuk edebilecek midir? muhalefete geçmektir. 16,25 Bre3lıw: Piynno rcfakatı1e şan dokuz yıh Haziran ayınm on 

Nasyonal - sendikalist inkılap, dahili- Eğer, 19 Mayıstn ynpJan ufer alayı konseri (b riton) üç.üncü Salı günü saat on bir bu -
ye naz.ın Serrano Sunere, göre, Alman lspanyol iç harbinin bütün çılgın sergü- 18,50 Münib: Piyano musikisi. çuk raddelerinde ben a,ağlya mü-
ıınsyonnl - sosyalist rejimine dönüşten zeştleririi tasfiye eder, Almıınlarta ltal• 23,35 Doyçlandzen<lcr: Piyano parça· hür ve imzasını koyan Türkiye 
başka bir şey değildir. yanlar yarım adayı kat'i olarak terkeder, ları. Cümhuriyeti kanunlannın bahf-

On yedinci aşırdakl Ispı:ınyol impara- Ispanyol ruhu, lspanyol imparatorluğu KORO KONSERLERi ettiği salahiyetleri haiz lzmir 
torluğunun yemden 'ilıyn edilmesi fikri- aevdMlfldan ~cçerse, ancak o 7:aman 2 1,35 Beromünster: Erkek 'koroıu. ikinci noter vekili F chmi T enik, 
ne gelince, bu fikir bir çok Ispanyol va- herkesle beraber sulh ve aükun içinde 23,zs_ Hilversum il: Koro konseri. bmirde Saman iakelesinde bul -
tanseverlerl tarafından mUnnkaşa edil- ya~ıyabilir. Korkunç yaralarından akan ASRI MUSiKi KONSERLERl danlı oğlu hanındaki hususi dai • 
fuljUr. kımlan si}ereK tımni ve hakiki vazifesini 21 ,20 Lcipzig: Eğlenceli orkestra ha· rede itimin başında iken yanıma 

bpanyacla kırk ~deıberl, yani görebilir.. vaları. gel n: lzmirde Asanıör civarın • 
Amcrikaya karşı açtığı harpte müstem- Chaves _ Nigales Madrid eski 2 1.20 Stuttgart: Yaz havatarı. da9 Eylül sokağında 44 numaralı 
lekelerbi11ar"-etti"" d 1..-...e '.L.1.. Ah -.:s.--ft evde oturan Osman .-!:lu Adem 

;ru & 'Uttnall anın:n a~ « ora• muuuru 23,40 Kolonya: Eğlenceli musiki ve vı>• başında bir çok Ispanyollar bu fikri güt- d h 1 ltman ve yine lzmirde (içüncü ka· 

ekt 
. - ans ava arı. ah il . • E . 

m eciir. , lspa:eyada bhibirinl ta- R • ı Tataf m a esının nvcrıye ao -
ldp eden bir çok millt ttlahtlerle k:trv- usy a 1 e kağında 56 numarah evde oturan 
vetlcnen eski imparatorluk fikri veo te- Yanan prensesinBn Numan oğlu Mehmet Akkullar 
§ebbUsü Ispanyollan iki parçaya ayıra- Olan müzakerelerde Floransada .. . . b~na müracaatla anlatacakları gi-
gelmiştir. Totaliter devletlerden doğan .. alakası ytıpıfacafı duğünü bı tarafımdan resen bir tnket ınu-
Franko emperyalizmi, hnkild temeli ol- firkiyeniftT . . azetesinin husu· .Boma, 16 (Ö.R) - Spolet.o dükü kavelesinin yazılmuuu istediler. 

Londra - a,>mıs g Ed d ·1 Y i Ho- K d'l · · k 4 hl' etl ' mıyan kudret iradesinden başka bir şey • . . buldan bildiriyor: prens mon ı e unnn prenses en ı erının o.nunı e ıy e!'ı 
def;ildir 11 huhabırı latan d .. .. lcn1n izdivacı bir temmuzda Florunsada haiz olduklarını anladım. lmıirde 

. Jngilt "le Rusya nraeın a surunce• ak . . . İ l D . ... dd . d b 
Frnnko eınpcrynliz.minin gayeleri ne- ere 1 •• k 1 T' k" e· dedılccektır. Mcrasırnde talya km eyırmendo.gı ca esm e ta ur 

olabilir? lberik yarrm ailasmda iki mede kalmış olan muzn ere ~· 
1
ur 

1~ ı.·c kr~ Savoya hanrdonı prensle- kô.tibi aokağında on numaralı ev
cınpery 'taJep cuttur: Bbisi por- run her iki mem1c'ketc olan ;;kıt~ an k~- rl, Habeşistan kral vekili ve prens Ed- de oturan Hasan oğlu Cemil Er
teklz, diğeri Cebelüttarık. · layısi,Yte burndn husuıi bira . a ~. e tka ıp mondun knrdeşi Dük d'Aost., Yugoslav- yılmaz ve lzmirde kızıl Çulluda 

d 'l k d' T" k gazetel,.n muza ere· öd . . 1 ....P.crtelW:, hareketlerinde ~ın:: ~:ı-: e 1 me le ır. ur : . ra kral .ııaihl prens Pol ve zevcesi ;prcn- eD1lf caddesınde 19 numara ı 
~ w.w.uYeD l - .: · h u. aa nikbınlik ıfode et- . . · d · "l n_ komş mı endişeli ·e ~ bir "z. crın nc ... ccsı n11.11.ın . • • ses Olga, Romanya VA>yvodi prensı Mi- ev oturan lbrahım og u vaman 

le takip cttigı~· için b" 1 b' ·sı kt ~- ınekle beraber, uzayıp gıtmesı ~usuıun şcl, Kent dük ve dü •e diğer hane- Nuri de şahit ve munrrif aıfatiyle 
oy e ır ı e en d d b zl k .. ktedırler çuıwor. Ccbclütıarıka gcliııce. bir dünya aT"ak sa ~rsı. ı goste~c e tccııvü; hn· dan miimcssmcri luızır bulunacaklardır· ~ hbulunuyorI»:rd1: Bu ~~tlle-

harbi olup da Ingiltere mağlôp olmayın- ur no ttu nazarına gor s1· B'EWYNE · nn fe adete manı hır hallerı o -
ea Cebe1Uttarık lspanyollaıuı eline geç- !inde ~ark cephesi Rusya olmadıkça a ~ <ı;. LMILEL madığı sorularak anlaşıldı. Bu -
mer.. Şimnll Afrikadaki lspanyol imparn· tamam değildir, ve her ne kadar re~mı 'l'ed yat Banlıası nun üzerine mumaileyhim mütte-
torluk genişlC'Illesi meselesine g.:!lince, mahafil manilerin ortndan ~aldırılncagını idare reisliği- fikan ıöz alarak mevad YC Faili 
bu da, isJAm dünyasını demokrat devlet- anlıyorsa da, halk umumıyetle mevc~t Bcrn. 15 !A.A) - Beynelmilel tedi- atiye dairesinde bir mukavele akt 
fore karşı ay8klandumak istiyeıı ibtililci müukcrelerde fazla ketum ~~dı~ı yat bnnknsı idare heyeti, reisliğine .B . .ettiklerini söylediler. Şöyle ki: 
wızi Jpropagandasına alet olmaktffiı başka fikrine zahiptir. Rusya ile. yırmı scn~dır Kittricki se~iştir. Şimdiki reisi doktor M. 1 - Şeriklerin kanuni ika -
bir şey değildir. Ispanyol askerleri, bu .sıla münaıCbet i~auıe et~.~ olan y:gane Be:ycn .t.claJır şeı;ilmcsini ist.em.enıiŞ.ir> metgi.hl rJ i hu mukavelenin ısik 
propagandayı, ancak, Fasın ve sahranın. dcvU:t Türkiycdır. v~ ~utun hu muddel Yem reis 1 ldinumısani 949 ta ~ !laP· kıemında kayt ve tcsbit olunmut-

kapılnrını Almnn propagnndacılaruıa B9" zarfında hiı; :bir k~~unıst ptopQgan~aya yacaktır. tur. . • 
ma:k suretiyle yçabillrler. Bu da. impa- du~ olm nu, ~il~ Sov;Y~ ~stlıı,iun- M. 2--:, Şı~ketın ~en:uu: ~mele 
ratorluk fikri değildir. dan maddeten tıfode etmıştır. JZMIR .ASUYE .MAHKEMESi kereste bıçkı f abrıka11nı lf lel-

0 halde .Aibe~ükil, ecdadı gibi Bo- FRANSA lLE TORKIYE ARA· l nci HUKUK DAlRESINDEN: mekten ibareUir. 
landayı. veya diğer bir A'.TUpa acv1etini SINDAKI tTILA'F Davacı karataşta 9 Eylül ıoka- • ~· 3 - Şirketin nev'i: Kollek-
feihetmi.>·e kal•ı.Yncağına göre lsj>an- jında 98 ıayılı evde hamit kızı tıftır. 
yol imparatorlu~ şöyle olabilir: Ispan- Taymis gnzetesinin husust mubabiri müzeyyen vekili avukat agah sab- M. 4-Şirketin unvanı; (Adem 
yolca konuıulau Amerikanın an nltı P.ıriıdcn bildirdiğine göre nazırlar mecli- ri tarafıııda.n neriman adlı ali l'iza ltman :ıre Mehmet Akkullar) dır. 
cChrihı.ı.riyct c1ahilinae bu fikri hlmaye sinde beyanatta bwunan hariciye nazırı ve ah met nurettin aleyhlerine açı· M. 5 - Şirketin merkezi: lz
ctrnek.. Mösyö Bonne Türk_ Fransız münasebet· lan alacak davasından dolayı ah· mir ve merkezi muamelatı keres-

Arnerika kttasında ruhi bir birlik vll- leri hakkında da söz söylemiş ve bu hu· met nurettinin ikametgahı meçhul teciler içinde 871 inci sokakta 50 
cuc'!n getirmiye mntuf olan ihtiras eni ıueta Parisle Ankıır tam bir itilafa bulurunauna binaen Müzeyyen numaralı fabrikadır. 
~ proj~ ~ ğil~r. Kr~fük umanmd: 01- varmlf alduklamu .zikretmiştir; z.nnn<>' vekilinin vaki talCbi üzerine ila • M. 6-Şirketin ıermayeıi.: Her 
uğu .gibı, c~unyet devrinde ae, lunduğıına "'öre uy6ye.t 48saa~1-adar nen gı}'AP kar•rının icraMDa ka • iki ferik tarafJndan müteaaviyen 

Anıerıkanın Kı:ıstof kolomp tarafından • • rar "erilerek bu b111ntaki muhake- konulup (2500) iki bin bet yüz 
1

_ f d'ld'ğ' 
1 

k alenen ilan cdilcccktıL -r T' k l •- bil' d b :r.cş e ı ı ı c r günü> nde ~yol- enin 18-9-939 pazarl~i gümi ur irası muKn ın e satın a • 
lnrın .söyledikleri nutuklnr mütemadiyen aııat JO .a bırakılmasına karar ve- nan bir bı_ç'kı ve bir r.abıta maki· 
bu fikri tazclemişlir. r.ilmit olduiundan y.evm.i mczkUr- nasiyle motör tesisatı tirketin ser-

Faknt, Burgostn kendisini Şarlkcn im- F.dirne, 15 (A.A) - Müzeler umum da aut l O da Ahmet Nurettiıiın mayesini te§kil etmekledir • 
paratorluğunun varisi :telakki eden blr müdür mtııı\ıfni B. Remzi ()ğ\rz Edirne- mahkemeye zdmediği veya vekil M. 7 - Haılt .olacak kar veya 
lspan;yol .devleti kurulunca,, lspanyol ır- ye ~ umum! mfif~ 'Ye alfıkaaar göndermediji takdirde muhake-- zarar her iki terik arasında yarı 

Amerika derieiJerini ruhen zevatla görUşti.ikten sonra müze ve eski meye gıyaben devam olunacajı yarıya taksim .olunacaktır. 
ua.. ' ..2089 (1 M. 8 - Bilcümle ukudat ft 

-
176 Buca Aıağı mahalle belediye caddesinde 33 / 33 

tAj No. lu dükkin ve b.rap lınn. 150 00 
168 Değinnendere nahiyesi Ahmet beyli köyünde 

jandarma karBkol binası. 100 00 
169 Kv ıyaka Alaybey Yab cad. ıos taj No. u 149 

M. M. ana. 447 00 
170 Kahramanlar Bahçeli 1545 No. sokak 17 taj No. 

u ev. 80 00 
171 tkinci karantina Alaancak 231 aob.k 10 taj No. 

lu ev. 200 00 
172 Seydiköy Atıfbey M. Dutlu ~ıkmazı ıokak 7 tajlı 

!harap mağaza. 200 00 
173 Bumava 1 inci yaka sokak 22 taj No. lu 242,75 

M. M. arsa ve harap oda. 36 42 

174 Burnava küçük cami M. Bölüm sokak 4 tajlı 25,67 

M. 'M. harap dükkan odası. so 00 

175 2 inci karantina Veysel 1236 No. lu sokak 16 

tajh ev. 100 00 

176 Turan Ter.akki "*ak 44 taj No. lu harap~. 80 00 
177 2 inci tepecik Celftlet 1147 No. lu sokak 9 tajlı ev. 300 00 
178 1 İDCİ tepecik .çeıme 1226 No. lu sokak 16 tajlı ev. 160 00 
179 1 inci. tepec"ık Sürmeli 1225 No. lu ıokak 42, 44, 

46 taJ No. lu 127,28 M. M. arsa. 101 83 
180 2 inci tepecik zeytinlik sokak 45 taj No. lu 122,40 

M.M. arsa. 14 69 
181 Bumava yeni mahalle Tüdaucn vahğı .okağmda 

7 tnj No. lu 172,80 M. M. arsa. 25 92 

Yukanda yıwlı emvalin mülkiyetleri 13. 6. 939 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle açık artırma usulile müzayedeye konulmu tur. iha
lesi J. 7. 939 tarihinde pazartesi günü saat 14 de Milli emlak müdür
lüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üz rinden yüz
de 7,5 dşozito akçesi yatırmaları ve yevmi mezkiırda mili emlak mü
dürlüğünde toplanacnk alı§ komisyonuna müracaattan ilan olunur. 

2026 (1241) 

!"2~:7211rz:i~IEll--.:l~ZZ2ZZ:UJg;;&D2ZZZZJt'IAi~~UJit'Z?'Z?.ZZ~ 

Elengüllü Ilıcası Açıldı 
Ayduun Germencik Nahiyesi civarında mC§hur !lfalı Elengüllü 

ılıcalan 1 Haziran 939 tarihinden itibaren ijlemeye ıbqlamıştır. 
llıcammn Romatizma, Siyatik ve cnvaile Böbrek, Ciğer, Mide, Me- ' 

saııe ve bilumum kadın hasta1ık1an için kükürtlü -ve di banyolar ·' 
cilt hastallk'lanna kaqı çok 'falı çamuru ve Mide, Barsak ve Basur 
hastal.ıklamıa karp da emsalsiz ıiçme suyu mevcuttur .. lhcamızm şifai 
has alan bir çok ym doktorlanmwn tav iyeleri ıve halkımızın sene
lerden beri devrun eden tecriibeyo müstenit rağbeti ile ahittir. 

Ilıcaya gidip gebnek üzere bet' saAt için Germencik !atasyonunda 
müteaddit kamyonet ve te.neuüb otomObillcri me•cutt\U'. Muhterem 
milfterilerin istirahati için her türlü tertibat almmı , yeniden bir takım 
inıaat ilive ediJ.mjıtir. Ayni zamanda gayet temiz ve ucuz bir lokanta 
açıldığı gibi aynca radyolu ve bol eğlenceli bir de gazino tesis olun-

mu!lur. 
Sıcnk yaz günlerini en ehven §erait altında serin çamların golgeıin-

e ·fa ve hayat bahıecJen bu cennet kö inde geçirmeyi ihmal 

etmeyiniz... Sa. 7 

muamelatta tirket firması altın -
cWci ıteriklerden her hangi biri • 
nin münfer:id "mzası fİrketi ilzam 
edecektir. 

M. S - Şirketin müddeti: On 
Haziran bin dokuz yüz otuz do
kuz t rihinden itibaren, on hazi· 
ran bin dokuz yüz kırk bir tari -
hine kadar .devam etmek üzere 
iki sene için muteberdir. 

imza ettik Ye mühürledik. Bin do
kuz yüz: otu-z: dokuz yılı haziran 
ayının on üçüncü Sa1ı günü. 

13"6-939 
Akitler: imzalan. 
Şahitler: imzal n. 
Noter vekili: T.C. lzmir ikinci 

noter vekili Fehmi T enik resmi 
mührü ve F. T enik imzuL 

Akitler başl<a bir diyecekleri Genel sayı: 902, Özel sayı 1-115 
olmadığını öylediler ve .aözlerini İşbu mukavele .aure.linin daire-
bitirdiler. Verilen bu takriri ben de aakh 13~39 t rih •e 001 ge
n~ter v.ekili bir nüsh.a olarak tan· nel ayılı a lına uy n olduğu tas
zım etüm ve muhtevıyabnı kendi- .dik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
lerine yükse'k &eıle okudum Te dokuz YJh haziran ayının ı0n 
mealini anlathm. Arzularının ta- ü~cü Salı fJÜDÜ. 1~6-939 
mamen istedikleri gibi yazıldığı- lzmir ikinci noter vekili resmi 
m wdik etmeleri üzerine bu tir· mührü ve F. Tenik imzası. 
ket mukaveleıi afağııım hepimiz 2094 (1238) ........ 
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YAVRULARA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 

~ .. ------~-----.-~---., lstanbul sıhhi müesseseler artırma ve eksiltme komisyonundan: 

-

Bebelı gibi se11imli 
Çoculı yetiftirmelı 

istiyen her anne, 

Senede Birkaç 
dela çocuğuna 

iSMET 
SOLUCAN BiSKCIViri 

11ermelidir 

HER ECZANEDE 

Kutusu (20) lıı,trUftur 

, ............ 1 CCMBIEiml!!!ISJE'iE!rlm&~ea1:rııım .. ~e~;~ww11E;~&~MmNE'l!'Dl~)~L~S~GWt~M----

V e bo li d Cihazları 

• 
EVLER 

HASTANELER 
F ABRiKALAR VE 

BiLÜMUM SINAi MÜESSESELER 

KİREÇLİ SULARINIZI VEBOLİD CillAZLARI 
İLE TASFİYE EDİNİZ.. -

BUHAR KAZAN VE KALORİFERLERİNİZİ 
HARAP OLMAKTAN KURT ARJNJZ 

HER TtJIU.V İHTİYACI KARŞILIYACAK EV· 
SAFTA VE BOL İ D CiHAZLARIMIZ EM· 

RİHİZE AMADEDİR .. 

1 

1 

TEDİYEDE KOLAYLIK BEŞ SENELİK garanti 
VEBOLİD LTD. ŞTİ. İZMiR ŞUBESİ 
Mimar Kemalettin caddesi No. 15 · 

TELEFON: 2365 TELG. VEBOLİD 

TRHTR
KURULRRDR/I 

ku,fulunuz 

P. K. No. 72 
(1198) 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Başmüdürlü-

B&f müdürlüğümüz merkezindeki mıntakalar ve lzmirle civan ka
zalar arasında 939 mali yılı içinde yapılacak ispirto suma ve nıevaddı 
infilikiye nakliyatı 30. 6. 39 günü saat 15 de ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

Muhammen nakliye bedeli 8767.80 muvakkat teminatı 657.59 lira
dır. Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. 

Miktan 
Cinsi Azı Çoğu 

Ekmek 800000 970000 Kilo 
Fırancola 30000 45200 

Karaman eti 97500 ı19000 
Dalgıç eti 61000 89000 
Kuzu eti 23800 32400 
Sığır eti 53000 64000 

Kok kömürü 2965 3460 Ton 
Kıriple kömürü ı96o 2625 Ton 

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

Sade yağı 29900 39900 Kilo 

Tereyağı 5550 7700 Kilo 

Vejetalin 5000 8000 Kilo 

Pırasa 2ıooo 26100 Kilo 
Lahana 11500 ı5ooo « 
Bakla 8900 ı23oo « 
Ispanak 31500 42200 « 
Barbunya 7800 ıoooo (( 

AY§e kadın 36200 45800 « 
Calı fasulya 3700 5000 « 
Bamya 2350 4000 « 
Sınk domatesi 2800 3950 « 
Yer domates ı9800 27000 (( 

Sakız kabağı 20800 28000 (( 

Patlıcan 64500 81700 « 
Semizotu 3500 5300 (( 

Enginar 5000 ı3ooo Adri 

Süt ı53000 ı 9~000 Kilo 
Kese yoğurdu 11500 
Kilo yoğurdu ı3soo 

Cekirdekli kuru kayısı 2450 
Kuru faaulya 12800 
Kuru fasulya «Akliye has» 25000 
Nohut 25250 
Pirinç 54200 
Pirinç cAldiye hastanesinin» 45000 
Y e§İl mercimek 1800 
Kırmızı mercimek 16000 
Kuru üzüm 11350 
Barbunya t 6900 
Kuru sovan 36500 
Patates birinci mal 48000 
Patates Akliye için 40000 
Bulgur 45000 

Zeytinyağı 
Zeytin 
Zevtin Akliye için 
Sabun 
Yqil sabun 

18500 
5000 
5000 

25100 
11350 

17000 Adet 
18500 Kilo 

3450 Kilo 
ıs100 « 
30000 « 
31900 (( 
69500 (( 
55000 (( 
2500 « 

21350 « 
14800 « 
23000 « 
50000 « 
61000 « 
55000 « 
55000 « 

25200 Kilo 
7200 « 
7500 « 

32800 « 
17600 « 

Mutbah yumurtası 
Günlük yumurta 

355000 440000 
190000 285000 

Beyaz peynir 
Ka'81' peyniri 

Makarna irmikli 
Makama unlu 
Sehriye irmikli 
Sehriye unlu 
Pirinç unu 
Un 
Kuskus irmikli 

Toz teker 
Kesme teker 

Benzin 
Gaz 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 

iyi su 

9750 13100 
3600 4900 

5500 
25000 
1200 

15000 
3450 

22900 
700 

7500 
30000 
1650 

20000 
4350 

29600 
950 

69900 88000 
5000 8000 

20000 25500 Litre 
5500 8000 Kilo 

28500 
7000 
2500 

10000 

36500 Kilo 
9500 (( 
4000 « 

13500 « 

3000 4500 Damacana 

Tahmini 
Fi ati 

L K. Sa. 
---

9 50 
ı4 50 

50 
53 
38 50 
38 

18 50 
ı5 50 

3 20 
2 70 

4 

98 

1 ıs 

58 

5 
6 
7 
7 
ı3 50 
ı3 

11 
20 
8 
7 50 
8 

15 
4 
7 

ıl 
5 
ı1 

55 
ı8 

ıs 
16 
27 
23 
14 
12 
20 
ıı 

9 
8 
7 

12 50 

S5 
27 
22 
35 
21 

1 50 
4 

45 
70 

25 
20 
25 
20 
25 
16 
25 

27 
30 

ı8 
16 

6 
3 
4 
5 

65 

Teminat 

Lira K. 

7402 81 

10759 81 

7852 32 

1244 33 

2932 65 

664 ı4 

384 

2447 40 

1883 63 

5568 72 

2447 ~ 

1350 

699 39 

ı376 14 

1962 

440 25 

248 25 

219 38 

Şarbıame bedeli Eksiltmenin tarihi 

Ku. Şekli 

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

717 Kapah 23. 6. 939 Cuma Saat 15 

523 Kapalı 28. 6. 939 Ç!"~ba Saat 14,30 

Kapalı 28. 6. 939 Çarıamba Saat 15 

ıoo Kapalı 30. 6. 939 Cuma Saat ı4,30 

Kapalı 30. 6. 939 Cuma Saat ı 4,45 

Açık 30. 6. 939 Cuma Saat ıs 

163 6. 7. 939 Çarpmba Saat 14,30 

126 Ka~ s.1. 939 Çaqamı;a Saat ıs. 

3~ . 

163 · Kapali f_. 1. ~ ~uma Saat J.S 

KapaJ:i ız 1. 939 ~Saat t4,3!1 

12. 7. 939 Çaqamı;a Saal 19 

1~ 7. 939 Cuma Saat 141~ 

131 Kapali 14. 7. 9~ Cama Saat ıs 

Kapali .19. 7. 939 ~Saat ·~ 

- ı 9. 1. 939 Çüpınl;a Saat 14,lQ 

19. 7. 939 Çarpmba Saat 14,45 

Sıhhi müesseselerin 1g39 mali yılı ihtiyaçlan olbaptaki §Utname ve numuneleri veçbile eksiltmeye konınuttur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktir. 
2 - Eksiltmenin tekli, gün ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat garanti miktarları karıılannda gösterilnıiıtir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarini No. lu makbuz ~ 

kabilinde komisyona vermeleri lizımdir. Mektuplarda teklif olunan fiyatlann hem yazı ve hem de rakamla yazılması kanuni mecburiyettir. 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerlerini parasız olarak komisyondan alınabilir. Ve nümune. 

ler her zaman görülebilir. 
5 - istekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçlan için veya bir müe11esenin bir f&l'lname dahilinde bulunan bütün ihtiyacİ için teklifte bu.o 

Iunabilir. ' 
6 - istekliler 1939 yılına ait ticaret odaai vesikaaile 2490 aayıh kanunda yazıli vesikalar ve muvakkat garanti makbuz veya l>ank mektup. 

lannı kapalı zarflann İçerisine koymaları lazımdır. 7 ı2 17 21 192ı (1 ı35) 

Zayi 
.,,.. Mı 

l~teklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacaklan 
teklıf mektuplannı muvakkat teminat nakit makbuz veya banka te
m~?at ~ektu~larile 30. 6. 39 günü saat 14 e kadar baş müdürlüğü
muzdeki l:omısyona vermeleri lizımdır. . 

17, 22 2071 (1242) lzmir defterdarlığından almak
ta olduğum tekaüt maatıma ait 
resmi senedimi zayi ettim yenisi

IZMIR SiCiL TiCARET ME- müteallik taahhüdat ve kontrol ni alacağımdan eskisinin bir hük-
MURLUôUNDAN: İflerile uğra9an Muammer Tansu- mü olmadığı ilan olunur. 

Acele kiralık han 
Gazi bulvarında Ziraat bankası ya

nında 18 numaralı han kiralıktır. 

Resmi ve hususi daire, yazıhane ol
mağa fevkalade elverişlidir. İstiyen
ler Gazi bulvarında doktor Bulösi 
bey caddesinde 42 numarada diş 
doktoruna baş vursunlar" 

Zayi 
lzmir sultanisi devrei ula 2 ci 

sınıfından 327, 328 derı yılında 
aldığım tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

Zeybek apartmanı 
Fevzipaşa bulvarında yeni yapılan 

bu apartmanın daireleri kiraya ve
rilecektir. 

Muammer Tansu yüksek mü • nun if bu ticaret unvanı ticaret ka- Karf ıyakada fahrettin pafa 
hendis ticaret unvanile lzmirde nunu hükümlerine göre sicilin caddesinde 48 numaralı evde ma
kardıçalı hanında 25 numaralı ya- 2529 numarasına kayt ve tescil den mühendisliğinden mütekait 
zıhanede her türlü İnfaat projele- edildii?i ilan olunur. ahmet hilmi velibete 
ri ve betonarme hesapları inşaata 2095 (1237) 2ıoo (1234) 

TELEFON : 3287 (1134) 

hükümsüz olduğunu ilin ederim. 

Kızılçullu istasyon tefi Hüae -
yin Faik Oğlu Ahmet Adnan 

2098 (1236) 

Görmek için kapıcısına, görilşmek 

için Zeybek Rakı fabrikası sahibi 
Salih Zeybeğe müracaat edilir. 
TELEFON : 3677 

1-10 



17 Haziran CUmartesl 19J9 

T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli "İer ve Dcutsche Le- Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADRIA!'lCA S. A. Dl 
NAVİGA'J'JONE 

ve şürekası Maritimes .~.U::ı~o. Şürekası 
CUNARD LİME K UM p A N y A S 1 HELLENic ı.tNES LTD. BiRİNCİ KORDON REES G. M. B. H. HAMBVRG 

vante Linie 
BINASI 'J'EL 244J DELOS vapuru 21 haz.iranda bekle-Liverpool Ve HELLAS vnpuru 19/21 haziran ara- • niyor. 24 hazirana kadar Anvers, Rot- ZARA motörU 21/6 da gelerek ayni 

Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sın.la beklenilmekte ?lup Rotterd~, LONDRA UATrl : terdam, Bremen ve Hamburg için yük gUn Pire Korfu, Saranda Trieste ve Ve-
BOTBNİA vapuru Haziran nihaye- temmuz tarihinde gelerek ayni gün İs- Hamburg ve Anvcrsa limanlan için yük •POW• vapura 3 Huiranda Lenanı alacaktır. nediğc hareket eder. 

tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- alacaktırİ. ih t • d ve Anversten gelip yük çıkaracak ve ANKARA vapuru 6 temmuzda bek- LERO motörü 22/6 tarihinde gelir, 
cak BELG ON vapuru ayın n aye ın e d Lo d ve Hull için yük ı · lrad A R t mal çıkara tır. . . rckct edecektir. beklenilmekte olup Rottcrdam, Ham- aynı zaman a n ra enıyor. 8 temmuza ar nvers, o - ayni gün Patmos, Lcros, Rodosa hareket 

.Gerek vapur]ann muvasalAt tarihlerı, Her tiidil mı.at" ım16mat için ~ burg ve Anversa limanlan için yük ala- alaa.lrtır. terclam, Bremcn ve Hamburg fçin yük eder. 

~erl v~ navlun!~ hakkmda acenta rind kordonda 158 numarada LAU- caktır. LfVE'ftPOOL HA'J''J'f alacaktır. ALBANO ihtiyari 25/G da gelerek 
hır teahhüt altına gıremez. Daha fazla tKt BALKAJılLA.R AR.ASI //:,1 TAID..iYE: ayni gün Midilli Selanik Dcdcnğaç İs-
tafsil&t almak içhı T. 8oTen Rem ve Şr. BENT ~OUL ;;.F m:a:.:.~ HATTI ıMARDİNİAN• vapuru 10 Haziranda ARKADİA vapuru halen limandadır. tanbul, Burgns, ~ama ~e Kösten~ye 
nm 2353 telefon numaram.na mOncaat tasına 1D&1nraat 

1 mcsı ZETSKA PLOVİDBA. Liverpoldan g~lip yük ç~acak ve ay- Bremenden mal çıkarmaktadır. Burgu, hareket eder. 
ed!lmesl. rica olwıur. TELEFON: Z 3 'l 

5 A.. D. KOTOR nı zamanda Liwrp:>l içın yUk alacak- Vama ve Köstence için yük alacaktır. BARLE'ITA molörü 28/6 da gelerek 

HLOVCENn . . tır:OPORTO• vapurunun yliklerl Is- DEN NORSKE MJDDEL- ayni gün Pire, Korlu, Saranda, Brindisi 
• •• vapuru 17 hazir~ 939 cu~rtesı gü- tanbwda aktarma edilerek Denizbank HAYSLIN.JE, osı.o Valona, Drnç, Gravuza, Sp:ılato, Zara, 

T. C. Zı·raat Bankası nü Köstcncedcn gelip 
18 hazıran 1939 

aDUMLUPINAll• vapunı ile gelmiştir. BOSPHORUS vapuru 23 ha7.irana Fiume, Tricste ve Venediğe hareket 
pazar günü saat 12 de: doğru bekleniyor. Le Havre ve Norveç eder. 

Pire - _Arnk asvuı·tıukv umdik?nıanT- ~sttor- ınwwı 1 için yük alacaktır. ROYALE NEERLAN 
Oubrovnı - p ıt ene ve rıe eye D Al• Re Kurulıq tarihi : J888 hareket edecektir. za AMERİCAN EXPORT LİNES, 1Nc DAİSE KUMPANYASI 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. AMGLO EGYPTiAN r. ı 1 EXCELLO vapuru 6 temmuza doğru TRİTON vapuru 14/6 da gelerek 17/6 
l$abe ve ajan adedi : 262 MAİL LİNE • • bcldcniyor. Ncvyork için yük nlacaktır. da Amsterdam ve Hamburga yük ala-

Zirm ve ticari her nevi Banka muameleleri PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT Unlen D. T. a. T. rak hareket edecektir. 

P .an A. B:bUKTblENLERE 28.800 LtRA HAYFA - İSKENDERİYEYE ha~ SZEGED motörU 12 temmuza doğru j U N O vapuru 18/6 tarihin 
A&V9 ..__ .a........, ww:wRE"""1!9K ·CAİBO c1TY • LÜKS VAPURU ile bekleniyor. Tuna linumlan için yük ala- gelerek yükünü tahliyeden IOIU'a 
~ • D Y.:. ~ Marsilya için Beyrut-Hayfa-isken- cakt.ır 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) hareket tarihleri deriye için hareket Doium ve Cerrahi Kadm • bul Burgu Vama ve Ktietenceye 
il ....... ıhdaki -111- .. ik tarihleri butahklan Operatörü SZEGED motörU 26 hazirana doiru ket edecektir. 

~bulunanlara senede 4 defa ~k kur'a. e ~ ~a gore - 30/6/939 24/6/939 bekleniyor .. Beyrut, İskenderiye ve SVENSKA Oalmn ı.INtEN 
.... _. ..:. .. lhtıJa-1-6.- • Her gün hastalaruu saat ilçten son-
.-uuye --& CllA~ • LOOO Liralık 4.000 Lira 14/7/939 8/7/939 ra Atatürk caddesi •Esld Birinci Portsait için yUk alacaktır. BARDALAND motöril 20/6 tarihbı 

: Adet 500 • 2.000 • 28/7/939 22/7/939 kordon• 222 numarah muayeneba- DUNA motörll.~temmuza doğru bek- de beklenmekte olup Rotterdam, 
• 250 • 1.000 • GOULANDRİS BROTHERS LTD nesinde kabul eder. !eniyor. Beyrut. .ısıtenderiye ve Portsait burg ve Skandinavya Umanlan için yük 

4 
• 4.000 • PIRB TELEFON: !981 için yUk alacaktır. alarak hareket edecektir. a: • 1

: : s.ooo • uHEA HELLASn SERViCE MARtrfME GOTLAND motörU 28/6 da beldeni 
l20 • 40 • 4.800 • I..üks transatlantik vapunı ile Pire - ROUMAİN yor. Rotterdam Hamburg Skandinavy 

160 : 20 • 3~00 • Nev - York battı Pire - Nev - York sc- BUCAREŞTİ vapuru 27 hazirana için yUk alarak hareket edecektir. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşagı dilşml- yahat müddeti 12 gün, Nev - Yol'k fuan DOKTOR doiru bekleniyor. Köstence Kalas ve SERViCE MARfTfME 
fenlere ikramiye çıktı~ takdirde yüzde 20 faz]asiyle verilecektir. i~in ~usust fıatler Pireden hareket ta- Tuna limanları için yük alacaktır. Roaıncdn Kmnpanyaa 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EyW, 1 Birinci k8mm, 1 Mart ve 1 Haziran tarih- rıhlen: c 1 A 1 y t DUROSTOR vapuru 7 temmuzda bek- SUCEA VA vapuru 6 temmuz 939 ta 

• 1 TEMMUZ 12 AtUSTOS, !3 EYLtlL I a ar ın lenlyor. Köstence Kalas ve Tuna liman- rihlnde gelerek Malta, Cenova, .. _.;. _________ 1!!!11~~~~~=====~·· Gerek vapurlnnn muvasal!t tarihleri, lan için yük aJacaktır. ya, Iimanlan için yük ve yolcu 
1

" \ gerek vapur lsimleri ve navlunlan hak- Vapurlann hareket tarihleriyle nav- hareket eder. 
kında acenta bir teahhilt altına giremez. lunlardakl deiilikllklerden acenta me- İllndald hareket tarlhlertyle navl • u il A Daha fa7.la tafsilAt almak için Blrincl IZJIJR MEMLED'J' suliyet kabul etmez. lardald delifiklilderdeo dolayı acen 

T T m)z Cuz aç Kordonda 152 numarada •UMDAL· İ jlJY Daha fazla tafsilat için ATArtrn.K mesullyet kabul etmez. Daha fwa ~ aze e wnumt deniz Acentalığı Ltd. mUracaat HAS'J'AMES DAR E caddesi 148 No.da v. F. Henry Van Der silat için ikinci Kordonda FRATELLI 
rr l f ç 't/ • edilmesi rica olunur. MV'J' AllASSISI Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUracn- SPERCO vapur acenWına milra Her Türlü J uva e eşı erı Telefon: 4072 MildUri~t Muayenehane: ikinci Beyler sokak at edilmesi rica olunur. edilmesi rica olunur. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .• 

~ •Zümrüt Damlası···~ 

Cinsiyet Kokuları 

(Erkek)( Dişi)iki cins losi yon( Maskülen) 
(l'ernlnen) efllıede-

1'1 lzel'lnde l.fard· 

••••••••• 
Baharçlçell 

Göntll 

Altlnrtlya 

l'alya 

•.tmon çlçeAI 

Yasemin 

DEPO: 
Hılal • 

Son batıra 

LeylAk ....... 
Amber ECZANESi 

BRISTOL • 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

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

Bu her iki otelin müsteciri Türlôyenin en etki otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Senelik tecrübeli idareai1e bütün mütterilerine kendiaini 

aevdirmqtir •••• 
Otellerinde misafir blan1ar evlerindeki rahati bulurlar .. lıtanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulQfurlar ••• 
Huauaiyetleri çok olan bu otellerin fiyal)an ela nhhet bbul etmi-

Telefon : 3171 Acenta No. 25 TELEFON : 3956 TELEFON : 2007/2008 TE'LEFON : ZOM • %005 

~· 

Juvantin çsa boyaları 
INGILIZ KANZUK ......,... 161-atuvarlannda hazırlanan Juvantin l8Ç 

boJalan •mır •e sehirli ....&Wenlm ...,.,,,,. lrl ol11P laÇlara tabii rmk· 
lerinl ........ 

JUV ANTIN l8Ç boyalan lnanral ft aiyab olarak iki tabü renk üzerine ter
tip eıllilmiptr. Gayet tabii ye aWt olarak temin edilen renk yıkanmak, ter~ 
lemek hatti denize ıirlnek smet17le de tıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat m!lp
salanmbı IU1l)'IDIL 

F.n ciddi ve eambedl marbdır. 

lzmir ceza evinin ekmek ilanı 
1 - bmir ceza eYİnin rT Haziran 939 gününden Mayu 940 aonu

na bdu (338) ıfinliik ekmek ihtiyacı olan beheri (960) gram itiba
rile fllrlnamede yazıL prt1ar clahi&nde 2 inci nen olarak (20) gün 
müddetle Ye kapalı zarf mulile münakuaya çıbnlmlfbr. 

2 - ihale rr Haziran 939 pnlne rutlıyan sala günü aat ıs de 
lzmirde ceza eYİ müdürlüiü oclumda toplanan komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - ı.teldiler (14000) lira muhammen bedelin yüzde yedi buçuk 
hesabiyle ( 1050) lira muvakkat teminat verecektir. 

Tahmin edilen (338) günlük elanek miktan (175000) kilodur. 
4 - Teklif mektuplan rT Haziran 939 aaL günü ... t 14 e kadar 

111'8 No. la makbuz mukabilinde ikinci maddede yazalı yerde toplanan 
komiayon reiıine .-ereceklerdir. 

5 - Şartnameyi görmek ve fazla iuhat almak İltiyenler meaai aa
atlerinde Bahri baba civarındaki ce? evi müdürlüğüne müracaatlari 
ilin olunm. 

Bir aile eğlencesidir 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 Manisa, Aydm, Balıkesir, Denizli, 5 
: Mui;la, Antalya, Afyonkarahisar, Kon- 'i 
: 711 ri)jyeüerf •• kmı.n lçla aemtalar S 
: anmnakeadlr. i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IZMtanE HER 70r0NCODEN ABAYINIZH FiATt (iN) PA&ADIR.
VMUM DEPOSU VE MÖ&ACAAT YEKi: izMIR bdNct MJBÇILA& 
No. 8 - 10 l\fOSKİ&AT SEB BAYll HÜSEYİN BAHBl VE ŞEK.İP TİCA
RETHANESL 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Depozitosu 

Eaaa No. Yeri No.ıu Nev'i Kıymeti T.L 

A.1175 lzmin:le Darağacmda Şehitler 11.578.82- 2315.72 
caddesinde V odepolo depolan namile manıf 
133 eski, 133/7-23 yeni, 101 taj aayıh 
iki depo, bir oda, ve denize kadar uzanan arazi 
ve tq ukeleyi havi olup meıahai aathiyeıi 
cem'an 3.925.- arım mürabbaı karfılığı 
2.255.- M2. mesahai sathiyesinde bulunmaktadır. 

TAPU KAYDI: 

Mayıı 332, Cilt 190, Sahife 369, Stra 16-25 
Mayıs 332, Ctlt 230, Sahife 347, S•a 11-13-14 

1 - Vodepolo depolarına ait 2.325.- IU'fın2 karıılıiı 
1336 metre murabbaı meaahai aathiyesinde bulu-
nan kısmın 216 biuede 209 hiaaeai. Ve 

2 - V odepolo depolanna ait 1.600 arpn2 karphiı 919 
M2. mda ve vakıflı bulunan lrwnm ile 60 hiaede 
57 hiueıi Bankamıza ait bulunmalrt.dır. 

izahatı yukanda }'azth depo pefin para ile .......,. iDN bpala 
zarfla artırmaya konulmuttur • 

1 - tbale biraır ve kat'idir ve 23. 6. 939 tarihine m6aadif <=-
günü saat ONDA bankamız binumda ve ubf komisyona humrmada 
yapılacaktır. _ 

2 - Taliplerin bankamwlan bir lira mukabilinde alacaldari tartna
meyi okuyarak ihale ıünü olan 23. 6. 939 tarihine kadar prtnamede 
tarif edildiji veçhile teklif r.arflannı birer naika fotoğrafı ve nüfut 
tezkereleri ile birlikte tuhemize tevdi etmeleri ve daha fazla malUnıat 
almak iatiyenlerin banbmn direktörlüğüne müracaatlan. 

4, 9, 17 (1120) 

Satılık Binek Otomobili 
D. Demiryolu 8 inci lşletrrıe ko

misyonundan: 
idaremize ait fiat markalı kapalı binek otomobili 28. 6. 939 tarihinde 

aut 15 de açık artırma uaulile satılacaktır. $artnıuneai qletme kalemin
de görülebilir. Muhammen bedeli (S50) liradır. lıteklilerin (41) lira 
(25) kuruıluk muvakkat teminat makbuzlarile tayin olunan vakitte 
Alsancakta i letıne komisyonuna gelmeleri lazımdır. 

2093 (1240) 

D. D./123 numaralı tarife IS. 6. 39 tarihinden itibaren Turan istas
yonundan yapdacak nakliyata idareye veya eıhua ait sarnıçlı vagon
larla naldedilec:ek mayiata da teımil edilmiştir, Fazla tafıilit için iıta-
JaalMa ~ cd!bni 2092 (1231) 



Tiençinde vaziyet v •• • ••• goru uy 
Eğer Japonlar iddialarında ısrar ederlerse Uzak Şarkta vaziyet ciddi bir 
şekil alacak, lngiltere menfaatlerini himaye için tedbirlere başvuracak 

Bir beyanname neşredildi Kral Jor j ve kraliçe Eliza bet 
Bunda Japonların ne maksatla hare- Kıymetli hediye ve dostluk, bağlılık 

ket eyledikleri tebarüz ettiriliyor hisleri ile ln~iltereye dönüyor 

Marn kahramanı Mareşal Jofer için Pariste dikilen heykel önfüıde B. Dala.diyenin i§tirakiyle yapılan askeri geçid resmi Son ıistem lngiliz harp tayyııreleri aeri UMunda. .. 
Londra 16 (Ö.R) - Resmen beyan 

edildiğine göre hükUmet Tiyençin vazi
yetini vahim telAkkt etmektedir. Beyan
namede ihtilMın menşei gözden geçirili
yor: Japonlar ilk önce dört Çinlinin tes
limini istediler. Sonra, Japon hariciye 
ne:zaretinin Tiyençindeki mümessilinin 
beyanatiyle, çok daha vahim iddialar 
tahrik ettiler. 

Ingiliz, Fransız ve Amerika sefirleri 
Tokyoda, Japon hariciye nezareti mü
messilinin 24 Mayıs tarihli beyanatını 
protesto etmeğe lüzum görmüşlerdi. Zi

ra bu beyanat büyük devletlerin Çinde 
muahede ile haiz oldukları hakları teh
did ediyordu. 

Bu beyanata göre, dört Çinlinin tes
lim edilmemesi Ingiliz ve Fransız imti
yazlı mıntakalarına karşı ittihaz edilen 
tedbirlerin tatbikine sebep değildir. Ja
ponlar şimdi Ingiliz otoritelerinin uzak 
prkta sözde bir yeni nizam tesisi için 
~aponlarla iş birliğini istiyorlar. 

Beyanname şu suretle devam etmek
tedir: Tevkif edilen dört Çinli hakkında 
vaziyet olduğu gibi devam ederken In
giliz mahfilleri yeni Japon müddeiyatı
nı vahim telakki etmekte ve devletlerin 
muahede ile Çinde haiz oldukları mev
kie karşı bir tehdid telftkkl edilmekte
dir. Bu halin kabulil, Ingilterenin kuv
vet tehdidi karşısında Çinde mazide ta
kip ettiği siyaseti terketmesi demek olur 
ki bu siyaset, uzak şarkta alakadar olan 
diğer büyük devletlerin takip ettikleri 
siyasetin aynıdır. Eğer Japonlar iddia
larında ısrar edecek olurlarsa UT.ak şark 
vaziyeti ciddi bir şekil alacak ve Ingiliz 
htikümcti Jngiliz menfaatlerinin hima
yesi için ne gibi müspet ve müstacel ted
birler almak lazımgeleceğini tetki~e 

mecbur kalacaktır. 
Londra 16 (Ö.R) - Milli müdafaa na

zırı Lord Çetiild bir harp ihtimali kar
şısında Ingiliz kuvvetlerinin aslA. bugün
kü derecede dikkat ve itina ile hazırlan
mış olmadığını söylemiştir. Fennin te
rakkilerindcn her hususta istüıı.dc edil
miştir. Bilhnssa hava hücumlarında mil
dafaa tertibatı, hücum kabiliyetine git
tikçe daha ziyade tefevvuk etmektedir. 
Hava hücumlarına karşı fenni müda -
fan hususunda mUtahassıs zabitler bü
tün menılekette bir anket yapmışlar ve 
neticelerini milli müdafaa komitesine 
bildirmişlerdir. Tehlikeye maruz görü
len binlerce noktada himaye tedbirleri 
alınmıştır. 
Diğer taraftan harp fabrikaları geniş

l emektedir. Diğer memleketlere mühim
mat ve harp malzemesi temini hükümc
tin ehemmiyet verdiği bir noktadır. Ye
niden yiiz fabrika daha tesis edilmiştir. 

Londra 16 (ö.R) - Tiyençin ablo'ka 
hattında bugün bir yaylım ateş duyul -
muş v~ barikatların Uzcrinden Tiycnçine. 
girmeğc teşebbüs edC'll iki Çinlinin Ja
ponlar tarafınd3n kurşuna dizildiği an
lasılmıştır. Japonlnr imtiyazlı mıntaka
y; et ve .c:ebze gönderen Çinlileri geri 

çevirmişlerdir. 
Tok 0 lG (Ö.R) - Beş nazır komitesi 

kabin:nin Tiyençin hadisesi karşısında 
takip edeceği siyaseti kararlaştırmıştır. 
Domei ajansının istihbarına göre bu si
yasetin esası şöylece hülasa edilebilir: 

· .. ·· · , ·n imtiyazlı 

mıntakalarına şamil olduğu teltıkkisine matuf bulunduğunu bildiren beyanatın 
müsaade edilmiyecektir. llıtilaf aynı su- tazammun edebileceği vehamete nazarı 
retle Şanghay, Amoy imtiyazlı mıntaka- dikkatini çekmiştir. 
lariyle diğerlerine de şamildir. Böyle bir talep, memleketimizden da-

Romn 16 (ö.R) - cCiornale d'Italia> ha az alakadar olmıyan diğer büyük 
gazetesi bu akşamki nüshasında uzak devletler için de mühim siyasi meseleler 
şark vaziyetini tetkik ederken şunları ortaya koyacaktır ve Fransa ve Ameri
yazıyor: ka hükümetleri sıkı teması muhafaza 

cTiyençinde bir taraftan Japonya, di- etmektedir. Bir taraftan da İngiltere hü
ğer taraftan lngiltere ve Fransa arasın- kümeti bir tahkik komic;yonu teşkili 
da çıkan gerginlik Avrupanın dikkatini hakkındaki teklifin Japonya tarafından 
uzak şarka doğru çevirmekte ve çenber- reddedilmesi ve abloknnın üzerine h!l
leme siyasetinden Çin - Japon harbına dis olan vaziyeti tetkik etmektedir. 
teveccüh etmektedir. Bu vaziyet iki de- Başvekil, bir mebusa cevap vererek 
mokrasinin uzak şarkta yanl~ bir yol şunları ilave etmiştir : 
tutmalarından ileri gelmiştir. Meselenin Vaziyet vahimdir. İttihazını kararlaş
esası malamdur. Japonlar tedhişçilikle tıracağunız hattı hareketin ne olacağı
maznun dört Çinlinin teslimini istediler. 

nı şimdi söy liyemem. 
Ingilizler bunu reddettiler. Japonlar ab-
loka ile mukabelede bulundular. Mesele Vaşington, 15 (A.A) - Hull gazete
şimdi dört Çinlinin tesliminden ibaret ellere beyanabnda alakadar hükümetle
değildir. Ingiltere ve Fransanın Çindeki rin Tiençin vaziyeti bakında gerek Çin
umumi vaziyeti ortaya konulmuştur. Ja- deki mümessilleri ve gerek Paris, Lon
ponya Ingiltere ve Fransanın Çanghay- dra ve Vaşingtondaki mümessilleri va
şeke malzeme vermekten vazgeçmelerini sıtasiyle teması muhafaza etmekte ol
ve imtiyazlı mıntakalarda Japonya aley- duklarını bildirmiştir. 
hindeki entrikaları menetmelerini isti - Hongkong, 15 (A.A) - Çekia ajansı 
yor. imtiyazlı mıntakalar meselesi de bildiriyor : 
ileri sürülmüştür. Japonlar abloka ile Şanghaydan verilen maltlmata göre, 

• iktifa etmiyeceklerdir. Kuvvet istimM Japon genel kurmay reisi prens Kanin 
ederek iki imtiyazlı mıntakayı işgal et- Şanghaya gelerek askeri bir konferans 
mel~ri imkansız değildir. toplamıştır. Bu konferansın aşağıdaki 

dngilte.re ve Fransanm hareketinin kararlan verdiği bildiriliyor ı 

ne olacağı malum bulunmıyor. B. Çem- 1 - Japon kuvvetleri artık Çin or
berlayn Ingilterenin vaziyeti tetkik et- dusunun muharebe kudretini azımsıya
mekte olduğunu avam kamarasında söy- maz. 
}emekle iktifa etmiştir. Paris siyasi mah- 2 - Çin çetelerinin ve hattft ınunta
filleri ise hadiseyi tecahül eder gibi dav- zam kıtaatının mütemadiyen Japon hat
ranıyorlar .• Bunun r ... bebi Ameriknnın lan içinde nUiuzları sebebiyle, Japon 
bu işe karl§mak istememesidir. B. Kor- kıtalarının çevrilmek tehlikesine maruz 
del Hul bir Amerikan tavassutunun kalmamak için çok derinlere sokultiıa
mevcudiyetinl tekzip etmiştir. Yani In- mak şartiyle Çin iltisak hatlarını bir an 
giltere ve Fransa Japonyanın karşısında evvel işgal etmeleri icap eder. 
yalnızdırlar.> 3 - Japonya Çin harbinin td.amesi 

LONDRA, 15 (A.A) - B. Çember- için icap eden asker mevcudunu yetiş
layn bugün öğleden sonra Avam kama- tiremiyeceği için Mançuri ve Fonnuz
rasında Tiençin vaziyeti hakkında beya- dan yeni efradın silah altına aiınınası 

natta bulunarak ezcümle demi§tir ki : zaruridir. 
- Tokyodaki İngiliz büyük elçisi sir 4 - Askeri inzibatın takviyesi icap 

Robcrt Craizie, Japonya hariciye nazırı eder. 
Arita nezdinde teşebbüste bulunarak Çunking, 15 (A.A) - Çekia ajansı 
Tiençindeki salAhiyettar Japon memuru bildiriyor : 
tarafından yapılan ve meselenin mesul Çin ağır toplan bu sabah Sicn - Kiang 
Çinlilerin Japon makamlarına teslimi şehrini bombardıman etmiş, düşman or
suretiyle halledilemiyeceğini ve abloka-\dusunun kısmı küllisi Tiemene doğru 
nın Çindeki İngiliz makamlarının çok çekilmiştir. Müteakiben şehir tamamen 
daha geniş bir teşriki mesaisini istihsale 1 Çinliler tarafından işgal edilmi~. 

ngilte ede telef onla 
radyo dinlenecek 

Londra 16 ( ö.R) - Kral ve Kraliçeyi lerin sevimliğinden ve kalp] eri kazanmak için de hediye kürkler verrniıtir. Kanııd• 
hamil olan cEmpres Of Briten> vapuru kudretlerinden mütehassis olduğunu bil- gazetesi kral ve kraliçe hakkında ~-vk va 
sakin bir denizde yoluna normal şekilde dirmiştir. muhabbetli yazılarla doludur. Bu xiyare: 
devam etmektedir. Reisicümhur Ruzvelt Kanada baıvelcili de Kanada hükümet tin Kanadalıları kendi aralarında ve aY1'1 

krala bir veda telgrafı göndermiıı ve kral- ve milleti namına kraliçeye enfes bir zamanda Amerikan milleti ile birl~tirell 
la kraliçenin Amerikada ziyaret ettikleri Rönar Ayante manto takdim etmiş, keza bağları ne kadar takviye ettiğini kaydet• 
her yerde, Amerikan milletinin Majeste· valide kraliçe Meri ile küçük prensesler mektedirler. 

Yıllık Nurenberg kongresi 
Bu sene "Barış kongresi,, ismi altında 
2 Eylôlde toplanarak bir hafta sürecek 

Berlin 15 (A.A) -Berlinde toplanan 
malumata göre Nurenberg nasyonal ıoe
yalist kongresi bu yıl, cbaru.ı kongresi> 
ismini alacak ve 2 eylulden 9 eylule ka· 
dar toplanacakbr. 

Berlin 15 (AA) - Almanya polis 
müdürü ile adliye nazırı halen vazife ile 
Praııda bulunmaktadırlar. Bununla bera· 
ber, Bohcmya ve Moravya himaye idare
sinin ııimdili.k statüıünde tadilat yapıla· 
cağı hakkındaki haberler Berlinde müte· 
madiyen tekzip edilmektedir. 

Roma 15 (AA) - Ciano, Almanya 
büyük elçisi Von Mackenseni kabul et• 
miştİT. Mesul mahfiller bu mülakat hak· 
kında pek ketum davranmaktadırlar. 

Berlin 16 ( ö.R ) - Koblenz-Vier 
bölgesinde büyük bir parti içtimaında Dr. 
Zolt Vestefalya istihkamları haldunda 
uzun boylu beyanatta bulunmU§tur. 

B. Hitler, Göringin kansı ve çoculdan ile ..• 

Hatip ikinci istihkam hattına ıimdi 

üçUncü bir istihki.m hattı daha ilave edil
diğini bild1nniı ve Sigfrid istihkamları 

adını taşıyan bu iııtihk&.matın ıu altıod: 
kaldığı, hiç bir askeri kıymeti olmadığı 
hakkındaki ithamları reddctmiıtir. 

Londra 16 (Ö.R) - Londralıl~ra telefonla radyo programlarının 
otomatik olarak verilmesi temin edilmiştir. P. T. T. nazırı bu otomatik 
cihazlardan birini tarif etmiştir. Bir düğmeye basılınca tam ayarh saat 
duyulmaktadır. ikinci bir düğmeye basılınca milli radyo neşriyatı pro• 
gramları, üçüncü bir düğmeye basılınca da mahalli radyo neşriyatı· 
programları işitilmektedir. Diğer taraftan radyo neşriyatının telefonla 
nakli için de bir telefon nbonmanı tesis edilmiştir. Haftada bir şilinden heleri 
az bir ücretle bütün lngiliz ve bir çok ecnebi radyo merkezlerinin ncş· Cümhuriyet Kız enstitlisü bu sene çok muvaffakıyetli bir sergi yapmıştır. ?tlek1ebin bu sene mezun olnn tnlc · 
riyatı telefonla alınabilecektir. Bu sistemin faydası, harp halinde, pa· ile diğer sınıf talebeleri \'C mektep müdürii bayan Müril\"vet İlkhlc; ile birlikte resimlerini çıkarmışlardır. Bu ıcsıı1' 
razitlerin nesriyatı bozmamasının önün~ ge~m~k~ir. --··- --~ .... \\mVıWı~ 


