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ilin münderecabndan gazetemiz meauliyet kabul ebnez. 

Mısır Hariciye 

---·tr---
Hariciye köşkünde 

- j " ......---

Verilen ziyafeti bir 
suvare talılp e"L 
Ziyalette çok hararetli 
ve heyecanb nutuklar 
söy lencU... 

Balkan 
Milletleri 

---i:r---
Yarın bugünden 
d aha mütesanit 
olmağa mecb~ .. , .. u"' ... a 

- *-ŞEVKET BILGtN 

Midleseks a 

il 

nazırı 

Hicaz lıraıının 
llir mümessUI 
Berıtesgadende 

--'i:r-
Berlin, 19 (Ö.R) - B. Hitler Bcrştes-

gadcndc Suudi Arnbistan krnlı İbni Su
udun bir ınümcsSilini kabul etmiştir. Al
man gazeteleri bu resmi ziyaretin Pnris 
ve Londrada fenn tesirler yaptığını id
dia ediyorlnr. 

Badagliyo Tirana gitti 
Roma 19 (Ö.R) - Erktinıharbiye reisi Ma

reşal Şadogliyo bu sabah tayyare ile Ama -
vuUukta Tirnna hareket etmişUr • 

• ______ _J 
Yeni Anr Matbaaamd. e...1m..-. 

An karada 

Hatayın Anavatan ilhakını kutlama 
programı dahiliyede hazırlanıyor 

B. Saraçoğlu Fransız sefiri Masigli ile 

• Ankara 19 (Husus!) - Hatayın ana vatana kat'i ilhakı mUnnsebeUyle ya
pılacak kutlama programını hıwrlamak Uzcre Dahiliye vckflletindc bir ko
misyon toplanmnktndır. Komisyona bütün vckt'ıletlerdcn birer mümessil iş
Urfık edecektir. Buraya gelen haberlere elire Hatayda da tarihi gUnü kutla
mak ilze.re muazzam hazırlıklar yapılmaktadır. Antakyada, Iskendcrunda, 
Kırıkhanda ve biltün küçük kasabalar ve köylerde taklar yapılmaktadır. 
Havas ajansı Tilrk - Fransız anlaşmasının 21 Haziranda inwılnnacağını ve 
aynı gUn Ankarada ve Pariste fIAn edlleceğlni bildiriyor. 

Gobels Danzigte 
Körükleme ve korkutma 
propagandası yapmıştır 

Romanya hariciye nazırı B. Ca
fenkonun Bclgrad - Ankara ziyaret
lerini müteakip Atinada yaptığı te
maslar Balkanlarda vaziyetin tavaz
Euh una yardım etmiş, Balkan An
tantını sarsılmış görmekte menfaat
leri olanların iddialarındaki asılsızlı
ğı meydana koymuştur. B. Gafenko
nun kat'i bir lisanla ifade ettiği gibi 
gayeleri is tikla l, s iyasi birlik tesanüt 
ve sulha h izmetten ibaret ~lan An
tant devletleri arasında tam bir gö
rüş birliği vardır. Balkanların mu
~dderatmı .. ala~adar eden herhangi 
hır mesele uzermde noktai nazar ih-
tilafı~da? bahsedebilmek için orta- Midfosl!ks takımı Ankara lngiliz Befaret erkanı ile bir arada (A.A) FIRAT BARAJI Bcrlin 19 (Ö.R) - Diln Dımzig şeh-
da hıç hır sebep yoktur. Bilhassa Ankara 19 (Hususi) - Diin 19 Mayıs Ingiliz tnkımı da kendisinden beklenen 750 bin İngiliz lirasına rini ziyaret ederek fevkalade bir şekil-

cDaıWg ahalisinin Alınan devletine 
mensup olmak istediği> hakkındaki fık
rayı kaydediyorlar. Şarki Akdenizde hayati menfaatlere stndı fcvkaliıdc bir gUn yaşadı. Midle - mükemmel oyunu göstermekte idi. D~ inşa edilecefı de lcarşılanan ve orada hnrareUi bir nu-

sahip olan Türkiyenin bu menfaat- seks takımı ile Dcmirspor arasında yapı- mirspor maçı sıfıra karşı iki golle kn- -'i:r- tok söyliycn propngnnda nazırı B. Go -
leri korumak ve barış dilvasına h iz- lan maçı seyrclrnek için koca snlıa hın- zanmıştır. Yapılan goller dakikalarca Londrn, 19 (Ö.R) - Irnk hllkUmeU bcls Berline avdet ebnişUr. B. Gobels 
met etmek maksadile lngiltereyle cahınç dolmuştu. Şeref tribününde baş- devam eden alkışlarla karşılanmıştır. Firat nehri üzerinde, tuğyan sıralarında Danzig teznhUrleri hakkında Filhrere 
anlaşmış olması Balkan Antantına \•ekil, vekiller, mebuslar, JngiliZ sefiri lngillz takımı kaptanı maçın sonunda suları tutınnk için bir baraj tesisi mak- izahat vermek için Bcrştesgadene harc
zarar vermek öyle dursun onun hazır bulunmakta idi. Maç heyeti umu- oyunu Ingiltere halkına bildirmiş ve gü- sadiyle İngiliz mücsscscleıiylc bir mu- ket etmiştir. Siynsi mehnfil B.Gobels fa. 

Vnrşova 19 (Ö.R) - Papanın Varşova 
milmcsslll CUmhurreisi B. Mosiski ve 
hariciye nnzm Albay Bekle görUşmUş .. 
tür. Bu mU1.ake~nin mevzuu hakkında 
hJç bir tnfsiltlt vmilmemiŞtir. 

kuvvetini, itibarını arttıran bir ha- miyesiyle heyecanlı geçti. Ankara ço - zel bir maç yapıldığını söylemiştir. kavele imza etmiştir. Baraj 750 bin İn- rafmdıın söyfonen nutukta bilhassa 
dise olduğu umumiyetle tasdik edil- cukları cidden harika sayılacak kndar giliz lirnsına mal olncnk ve inşantı dört 

- SONU 4 ÜNCO SAHİFEDE -

miştir. güz.el, mu.ka.vcmetli bir oyun oynadılar. - Tnfsilut iç sahifelerde - sene devam edecektir. . . •• Romanya Ha. nazır 
Hükümetimizce ihtiyar edilen si-

yasetin isabetinden artık kimse şüp- T kk h 1 k 
heedemez. Ensalahiyettarınahfille- ur uşu avacı 1 gunu 1 b ld 2 k ;:;~:!:t°'~: ~~~·~=d~i1::'. stan u a gün alacak 
ğimiz megalomani örnekleri Yakın 
Şarka uzanmak istiyen tehlikeleri 
elle tutulur hale koymuştur. Bu öl
çüsüz neşriyatın ifade ettiği bir rna
~~ vardır: O da tehdit ve tahvif po
lıtıkasından vazgeçilmediğidir. 
. Pop?lo D ' lta1iaya göre cAvrupP 

sıyasetındeki düğümleri sulh yoluyla 
çözülürse Mihver muayyen bazı ha
yat sahaları -~~~.iktifa edebilirmiş ( ~) 
Fakat bu dugumler bir harba mün
cer olul'8a h~yat sahalarının çok daha 
bas~a ola~gı muhakkakmış ( ~ ) 

Keyfe gore elastikiyet kazanan su 
mahud hayat sahasını çalınan melo
diye göre uzanan veya kısalan bir 
akordeona benzeten diplomatın ne 
kadar ~akkı . vnrd.ır ~ Böylece anlaşı
lıyor kı, Mıhverın açığa vurulmuş 
hayat sahaları gibi gizli tutulan hayat 
sahaları da vardır. Bu esrnrengiz ka
ranlık içinde şerefine, istiklaline el 
sürdürmiyen hangi memleket uya
nık ve tedbirli olmak 7.nruretinden 
vareste kalabilir~ 

Bizzat Mussolininin tesis ettiği 
- SOl\"U 2 İNCİ SAHiFEDE -

.SEVKEr BiLGİN 

Gaziemirde çok muvaffakıyetli oldu 
Akrobasi hareketleri, PJanör uçuşları, Paraşütçiileı· halkın sevgi 

ve heyecanını artardı. Değerli hava çocukları takdir edildi 

Türkkuşu filosu yakında Hatay ve Suriyeyi ziyaret edecek 

Türkkuşunun 111lmaz parafiit)iileri - Valimiz B.A11kut Tü.rkkup taJ1J1a.rerinde 

PaUU" gUnU TiirkkU§U çocuklarının 
f zmirde bnşardıkları havacılık lxıynuru, 
tnhminlcrm fcWrinde bir muvaffakıyet 
kazandı .• Hnvruun sahnhtan itibaren bu
lutlu ve ya ışa meyyal bulunmasına 

rağmen Gaz.icmir meydanını dolduran 
insan kalabalığının vasatı otuz bin kişi
yi aştığını görmek, İzmir halkında ha
vacılığa knr§ı mevcut alilkayı eöster
miştir. 

lzmirde havacılık gllnllnUn yaşanaca
~ haber alan bUtün kazalar halkı, 
köylUler sabah erkenden §Chre taşınmış
lardır. Bilhassa köylU kadınların bu aa-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

'J'ürldye • Yugoslavya arıuındalıl sarsdmaz 
dostlufı ayni lıuuuetıe deuam edecelı .. 

Gajcnko hariciye vekil.imi:: ve hariciye genel sckTetcri arasında 
Istanbul 19 (Husus!) - AUnadan hareket eden Rwncn hariciye ruwn B. 

Gafeıiko yarın (bugUn) şehrimize gelecektir. B. Gnfenko Istanbulda husus! 
surette iki gUn knlacak ve Fenerdeki pntrikhnneyl ziyaret edecekUr. 

* Istnribul 19 (Husus!) - Yugoslavya- - l'ilrkiyc ile Yugoslavya arasındaki 
nm yeni Ankara elçisi B. Scminkoviç bUyUk ve sarsılmaz dostluk herkeslD. 
bu sabah geldi. Elçi beyanatında: _ ONIT 4 t' CÖ SAP.IFEDE _ • 
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TARtHI ROMAN : Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 

2-
Rica ederim aus ••• Ve beni dinle Mehmet ... 

Ben bir kadın olduğum halde 
işte tahammül ediyorum ... 

Ordu Dahiliye ve Sıhhat kadroları 

Balkan 
Milletleri 

---·..f:t---
Yarın bug .. den 
daha mütesanit 

Maliiller birliği Tapu ve kadastro kadro- _0-:;-AŞT~;'t'cıU::"' 
kurultayı 

ORDU MALÜLLER BİRLiCi İZI\IİR suna yeni ili veler vardır Ge~a~chi~ mecmu~m'." bir h 
ŞUBESİNDEN : tarihlı nushasındn mtı§al ede 

Cümhuriyet Halit Partisine bağlı daha az manidar sayılamaz. Mu 
olan Ordu malUller birliği büyük kong- Dahiliye ve Sıhhat vekiletleri me-1 Er bil yirmi lira maaşla İzmir kadastro diyor ki: 
ıesi haziranın otuzuncu cuma günü saat murlarına ait 939 mall yılı kadrolarılkatipliğine, İstanbul kadastro mildürlU- cMüsellah ihtilaf başgöst 
14 te Ankarada Ordu evinde fevkalAde vilayete tebliğ olunmuştur. İskan mü- l ğü posta memurlarından Süreyya Öz- İtalyan kuvvetleri kolaylıkla 

Ilk tefrikanın hul&tuı: delikanlı dahi anlamış olmalıdır ki, olarak içtimaa davet edilmiştir. dürlüğü maaşlı memurlar üç aylık kad- kan 30 lira maaşla terfian İzmir kadas- vutluktan (?) (Boğaziçi) sah 
cMchtapb bir gece .• Sülcymaniyede, genç kızı saran kollannı birdenbire Kongre rumıuncsi : rosu da gelmiştir. tro müdürlüğü posta memurluğuna, An- ne gelecekler, Akdeniz toprak 

Şeyhülislam Esad efendinin konağında, çözdü ... Ve endişeli, meraklı gözleri- ı _ Ana yasada tadilat Tapu ve kadastro müdürlüğü kndro- kara kadastro müdürlüğü k:S.üplerinden tükosu masalına son verecekl 
l:ıahçede ... Gece yansı bir genç delikanlı ni kızınkilerle karşılaştırarak hemen 2 - MalCıllcr için bir yardını sandığı sunda bazı terfi, tayin ve nakiller mev- Osman Necati Kutay 25 lira maaşla ter- Bu ordu Yunanistanı düşma 
dolaşıyor .. Gayet vavaş ve sessiz adım- sordu: veya sigorta şeklinin tayini. cuttur. Tapu ve kadastro katiplerinden fian İzmir kadastro müdürlüğü posta mızla beraber olmaktan men 
la.rl4 bahçe kapısına yaklaşıp kapıı,ıı - Fakat nen var Akile} .. Şu da- 3 - Hesabatın tetkik ve yeni btitçe- Fuat Baysal ile fen memur muavini Cc- memurluğuna, Çorlu kadastro müdür- cektir. Arnavutluktaki kuv 
vuruyor ... Kap.~ın arkasından bir ka- kikada cidden merak etmeğe başla- nin tasdiki. ifil Tall yirmişer lira maaşla terfian An- lüğü kdtiplerinden Raif 25 lira maaşla Şarki Akdenizin mukaddera 
<lın sesi: dım ... Yoksa, bu gece fena bir haber 4 - Genel merkez heyetinin ve hami kara kadastro müdürlüğü k~tipliklerine, terfian İzmir kadastro müdürlüğü posta kat'i rol oynıyacak mevkidedirl 

- Sen miafa Mehmed, diye soruyor.. vermek için mi beni buraya çağır- rcisle fahrl reisin intihabL tapu posta memurlarından İsmail Dala- memurluğuna, Seyhan kadastro müdür- Arnavutluk işgalinin Balk 
Gencin: dm} ... Rica ederim, iş ne ise hemen 5 - Dileklerin tetkiki ve cemiyetçe man 35 lira maaşla Kadıköy kadastro lüğü fen memur muavinlerinden Lütfü emniyetine kar§ı bir suikastdan 

. -. Benim Akile, di11e cevap vermesi anlat ... Acaba baben bir tehlikeye mi mühim görülen hususatın müzakeresi. müdürlüğü tapu azalığına, Aydın tapu 20 lira· maaşla hmir kadastro müdürlü- ret olduğu hakkındahl iddia 
üzcnne kapı yav~a açılıyOT ... D~~nya kald } Of d' d . •W• • • ha H 10.si 30 ıu l İ · ta VU I vinliğine İzmir posta • T 
güzel bir genç kız çıkıyOT ... Ve delikan- makaruz kı ... ı ~n ı~bae e

1
nd, me- Bırlıgın Izmir şubesi derneğı 22 zi- me7uru f u t ~at= ta- g en larmmemdanur muaNasuhi Se, 

35 
ı:- bu suretle tey1d olunmaktadır .. 

. l . r tan arh şaşırmaga ş a ım... ran 939 perşembe günU saat 18 de Hal- pu en en memur uguna, - memur ven :uru yenin niçin bitaraflıkta devam 
lı ıle ele e vererek havuzun yanındakı B .. 1 B la . . k k . f lar ~-- Abd llah o"ı .,,.ft~~1ft "-'--- kadastro üd" ~ .. - · · 1c • doğru .

1 
l' oTla u goz yaş arı... un rı nıçın a ıtıp evınde toplanarnk kongre için An'ka- pu en memur mw.w u çen 

1 

.. ~ l'U1&.anl m ur1.ugti nını göremiyerek ingiltere ile ı 
amenyeye 1 er ıy r ... > duruyorsun}... Kendine gel Akile... raya gönderilecek iki murahhası in ti- 35 lira maaşla Aydın tapu fen memurlu- posta memurluğuna terfian t.ayin edil- ettiğini hala anlamamakta ısrar 

B ad 
"h . l .. .. .. Görüyorsun ya... lşte sabredemiye- hap edecek ve yukarıdaki ruzn:nne üze- ğuna, Ayaş kazası tapu memuru Bedri mişlerdir. ler varsa bu satırlar onların me 

u genç am o ı tıyat ı yuruyu- k b h ] . .. . .. .. .. . · · · ·ı il 1 k --"la•tı Ora ce ve u a e hır muddet daha da- rınde gorıışulerek dilekler tet>hıt olwıa- bol bol tatmın edecek mahıyet 
şı e er eyere saraya ~QA. ~ ... - k . Tu·· rko·· nu·· ko·· yu·· d d ufak bahçe kapısının önünde yan~mıyaca bır vaziyetteyim... caktır. Bu sebeple birliğe kayıtlı bulu- SJ01fl0 3 Yukarıdaki ifşaattan sonra ş 
'd~rdu ... Etrafa kulak vererek, biraz Gızlenen ay bu sırada tekrar mey- nan mallıl zabitle.rin mezkClr gün ve sa- edilemez ki ltalya Arnavutluğu 
bekledi ... Muhit, ayni sessiz vaziyeti- ~~a çıkmış ve kızın yanaklannı bir atte Halkevine teşrifleri rica olunur. ha büyük maceraların üssülhar 

ni muhafoza ediyor, gecenin bağrın- ıncı parlaklığiyle ıslatan yaşlan gös- -- Uyku halı·nde bı·r çobanı yapmak. için işgal etmiştir. En 
da ufak bir çıt bile duyu}mıyordu ... terecek derecede, etrafı yeniden ay- O K H A H hedef Balkan devletlerinin hür 
Demin öten bülbül de, §imdi susmu§"' dınlatmağa başlamıştı... Mühendisleri arasında ve istiklallerini tahrip etmektir. 
tu ... Yalnız havuzun şınltılan, zayıf Enta~isinin uzun yenle~ile göz yaş- tayin ile naJıiUel' taba c •ıe •• ld •• d •• ı kadar açık t~~i~ ~ar~sında 
bir mırıltı halinde, söylenmekte de- 1 lannı sılen genç. ~ ba~nı sarsan İzmir üçüncü sı.ru.f omuın mühendisi n a ı o ur u er kan devletlerının hırbırlerme . 
vam ediyordu... hın~nklannı dmdinnege çabştı .... Faile Ertürk, Hendek üçüncü smd or- yade sokulmalannd.an. daha . 

Vaziyette bir tehlike olmadığına Ve hır ?er~eye kadar ~unları hafif- man mühendisliğine naklen. Karaman • • • bir ihtiyaç tasavvur edilebilir J1ll 
emin olarak, başını kapının anahtar ıetmek ımkanım elde ettikten sonra: dördüncü sınıf mühendis muavini Ha- Hadise esrarengrz bır mahıyet taşıyor Biz sulhun muhafausını jst 

Cleliğine yaklaştırdı ... Ve çok zayıf . - Burada olm~, ~~~~ ceva~ ~~r- §im Atamer birinci sınıf onnan mühen- Ödemiş kazasının Birgi nnlüyesine üç arasında belirsiz bir şW.ıs tepede Milletlerin insanca.an~~alan 
bir sesle, birbiri arkasına, üç defa: d~ .... Sana ~e~ şeyı, butün tahilatıle dis muavinliğine nakle~, Aydın birinci bağlı Türkönü köyü sınırında müthiş uyumakta olan Halil Gökçeyi beşli bir refl7, ya~lannı ısterız. Fakat ş 

- Akile ... Akile ... Akile ... Diye bıldınn;k istıy?rum. Ha~n. ya· ~ınıf orman mühendisi Ibrnhim Şimşek, bir cinayet iş1enmişür. Esrarengiz bir Karadağ tabancasiyle ateş etmek .sureti- kanın: ~.sulh ancak kuvvetle 111 

seslendi... nındakı kameı:ı~~ye ~~r gıdelim ... Izmir birinci sınıf orman mühendisliği- mahiyet arzedcn bu cinayetin tafsilatı le öldürmii§tür. Kurşun Halil Go"Kçenin faza edilır. ~al~anlar her kesdeıı 
Çok tuhafl .. Demek, onu orada Orada her şeyı ogremrsın... ne naklen, İzmir üçüncü sınıf orman şudur: sağ kulağından ~ve .sol tarafından yade bu hakıkati anlamak ve ona 

birisi bekliyorduL. Ve ~encin e~ini ~utara~, birlikte mühendisliğinde namzet olarak çalışan - Tilrkönü köyünden Mustafa oğlu çlkmıştır. Öltim gayet anı o1muştın. mak mecbur~y~tinde~irler. Zira 
Çünkü kapının arkasından hemen kamerıyeye dogru ılerledıler... Kemal Ergüleç, Manisa üçüncü sınıf or- Halil Gökçe adında 30 yaşlarında bir Tahkikata ödemiş cümhuriyet müd- kan devletlerı kımsenın hayat ve 

cevap verilmişti: Havuzun kenarında yeşilliklerden man mühendisliğine naklen tayin edil- çoban evvelki sabah koyunlarını alarak deiumumiliği el koymuştur. Hadisenin riyetini tehdit etmedikleri halde 
_ Buradayım ... Mehmet ... Biraz vücuda getirilmiş emin, mahrem, giz- mişlerdir. Bunların tayin emirleri vila- otlatmak üzere dağa gitmiştir. cinayet olduğu muhakkaktır. Katil, hA- li kapaklı tertipler karşısınd~dır 

bekle ... fşte kapıyı açıyorum... li bir kö~ ... Bu kameriye, nadir bir yete tebliğ olunmuştur. Çoban Halil Gökçe geceyi de dağda dise yerinde eıı ufak bir iz bile bırakma- Şu Arnavutluktan Bosfor sahılle. 
Çok hafif bir gıcırtı ... Bunu müte- takı~ kam~şler~n ~irbirine bitiştiril- v ALiNiN ztt ARETİ geçirmi~tir. mıştır. Hadise ehcm.miyetle tahkik edi- tenezzüh .. ( ~) !ürü?'ü üne geh 

akip, kapı derhal açıldı ... Ve birden- mesıle teşkil edilmış ve bunun etra- V 1i B Ethem k .. ..y Tahkikata nazaran gece saat iki ile liyor. hemen soylıyelu~ ki mukaddes 
. fı da k ··ı.. h l" a . Ay ut O.un oğleden dumuz n Habeşi ta ede A bıre, göktekinden ba~ka, yeni bir ay .na. d sarmaşı _ gu u bove l anım~ 1 sonra adliye dairesi.ne giderek adliye er- l v be s na. n l 1 

daha doğmu§tU... cınsın en uzamaga ve y anmaga kan . bul 1 dam m ah k fı u Af . vut uga enzemez, uçurum ar a 
Evet ... Ayın on dördünü andıran müstait fidan ve çiçekler dikilmişti... mı zıyarette umnuştur. m Şl ludur. Kabnmuuı Mehmetçikl 

bir genç kız ... Belki ayın on dördün- Kamışları baştan bap saran gür ye- Nıntaka ticaret yılmaz süngüleri her taarruzu 
den de güzeldi ... Kabank bir ipek dal- şıl yapraklı dallar b~~·nı çepçe~.e ' müdürlüğü H .. k .. . f • • p selleri içi~e b~ muk . 
gası halinde beline kadar uzayan par- k~fat~ış, baş bap goru~mel~re mu- kadrosu geldi.. u mun ın azı ıçın azar ~vutlugu ~ır kundakçılar 
lak siyah saçları tülden ince bir bacı saıt şarrane ve ycmyeşıl hır yuva "'ır·-~-k ...:--- t üd' •• 1 .. y.. • halıne koymaga heves edenler V , ~ d . . I uilJıkl a-~e m ur ugu ve servıs- A d L_ • • b·ıs· 1 __ 

örtüsüyle, gelişi güzel örtülmüştü ... mey ana getırmış 0 uyordu... leri kadroları ticaret vekaletinden gel- •• •• •• d •ıd• ounu. ıyıc.t; ı mıc.r ... 
Bunun rutına gizlenen yüzü, Venüs . Delikanlı ile genç kız buraya gir- miştir. Yeni kadw, mülga Tü.rkoiis gunu y ına gon erı ) ~ih~e?n.Balkan~~~ntınah 
heykellerinin mermerlerinde bile dıler ... Ve kö~de hasırla döşeli bir kadrosunun aynidir. Yalnız iki memur meti gızli hır ~y d.~ıldır. 
rastlanamıyacak derecede parlak ve sedire oturdular ... Delikanlı hemen becayiş edilmiştir. Yeni ihdas olunan • • F8kat sorabilir mıyız: . 
aktı.... .. . atıldı: . mıntaka ticaret müdür muavinliğine 70 c anınır bu sabah asılması muhtemeldir !u hwum~e a~ nedib~i teh . 

Bu bembeyaz yuz, onu saran tul - Artık anlat bakalım ... Senı bu lira maaşla takas bürosundan B. Cevdet Aydın ,.;y,"' ceza mahkemesi karariyle,2G :madd . .b. b •. ntant mı ver ıçın ır 
ba ·· t" .. ·ı b' l'k k · k d "t · ed · d' J · -o- mcı esı muc.ı. ınce u oeumın midır? 

§ or usu .1 e .. ır ı t~, tıp ı ayın, ın- a ar mu .. e:s•ı~ _ .. e~. 1§ .. n~ ır L şte Arık ut tayin edilmiştir. Thracat kontro- idama m3hkdm edilerek hükmün infazı infazına karar ve . . r.• • . . . . 
ce, şaffaf sıs kumelerı arasına gömül- ne kadar uzuldugumu goruyorsun? .. lörlük kadrosu, geçen senenin aynidir. kat'iyyct kesbeden ve İzmir hapisha rilm.işti B~na e~et dı~ehilirler mı~ 
C:füğü zamandaki vaziyetini andırı- Zihnimin bir takım fena düşünceler- ı n .. sinde münferit koğuşta bulunan Ali ~ * Boyl: hır tc:_klıke asla mevzuu 
yordu .... J?eri~, .tatlı bakış.lı ela göz- le d?ldu~unu hiSsediyorum ... Evvela Alsanca!da .. b~~ yangın şi, pazar akpmı Aydına sevkedilıniştir., Kararnameden de an • üzere olmadıgına gore İtalyan ve A 
ler ... Mını mını çekme hır burun ... benı temın et bakayım ... Aşkımız bir Alsancakta ı.,83 uncu sokakta bay Ağlebi ihtimal bu abah idmn hükmü Ali . Jed' .. -~ • • ~atbu:ıtında Balkan. Antantına 
Ve bunun altında gül renkli dudak- tehlikeye, bir muhataraya düşmüQ Haydarın oturduğu evde pazar gecesi . { 1 aktır ~ ~ •ğj mut.lıİ1 emaye yiiztin- cih edılen husumeti, Antant d 

' . ~ 2 d ı.km •• _ - ın az o unac · den ıdam olunmaktadır. Mağdur Muğ- lede · · b'rb' · d t.L~ 
larla çerçevelenen ufacık hır ağız... bulunmıyor ya? ... ilk evvel bu nok- saat 1,30 a yangın ç ış ve sondurül- B 1 hakkındaki k .. .. v rını ı ırın en aza~u 
Bunların hepsi de birbirlerine uya- tayı anlat ... Beni meraktan kurtar.. müştür. Yangın elektrik telleriııiu kon- • ; s~ç ~ · ti tm' ~arname res- lanın Kat:an':' koyunden Mehmet oglu için sarfedilen mesaiyi hüsnü nİ1 
cak ve hep birden eşsiz bir güzellik Genç kızın ··1 kl' d daklan takt yapmasından zuhur etmiştir. :ı .aze e e m şar e ıştır. Aynen~- :>urm~ ~ır gUn ~r~ buğday satmak hamletmcğe imkan var mıdır~ 

gu ren ı u M dd. dört .. lir d ur · uzere gıdiyor Elindeki malını satıyor 9· nlh k I' h k 
mecmuası teşkil edecek mertebede acı, manidar bir tebessümle buruştu.. a 1 zarar 1yuz1 n ır. •Muğlarun Katrancı köyünden Meh- Parasını P~ kesesine yerlec:tir..:ı'ın 51~ • ıtr 8 

• 
08 uıyonu er ese 

"t · k •d'J B" G"zler• · · ' w w- nıye verır mu enasıp ve usursuz ı .' e~... ~ . o. ının .Y~nıden nemlendiği ve s }t h• d met oğlu Durmuşu parasına tamaen o1- rada Ali Afşi ve bir arkadaşı kendisini Ancak · ·· · 
haya_l sanılacak kadar nefıs, ınce hır ıncı danelerının tekrar yuvarlanmağa U a 0 J Saf a dürmekten suçlu Çinenin Kabataş kö- görerek kollıyorlar. Durmuş köyüne . •v. gozleri k~rl§tkl~ta, e 

i:ahıyette görünen nazik endamı, hazırlanan bir vaziyet aldığı görülü- Jlk k yünden Kıralı oğullarından Mustafa oğ- dönerken Ali Af§i önüe çıkar~ taban- r;:;~ı~ ~~~,?:'ıleş~~~nd~lo · 
b?ştan ~a altın pullarla süslü zarif yordu ... F alc.at bütün gayretini, kuv- U fŞU 0 lu 1331 doğumlu Ali Afşl hakkında Ay- ca kurc:lınu ile öldüri.iyor öld" diiktc .. ek da~~I 

1

~ ıgı ken 
1 

ley 1-" 
ır entarı ·1 ·· ··ı·· 'd. E · d t' · t lı k l" dı v ,..- • ur n gonn etmden urtu ama%ıP" . ı e ortu u ı ı. ntarı, ev- ve ını opar yara. uzumsuz ve o Tören büyük coşkunluk n agır ceza mahkemesince hükmedilen sonra da, kalbin darabanmın durup 

~ı~a~fdasına u~ular~ fazla uzunca sırada faydas.ız. bir teessüre. kapıl- ile kutlandı- G .. .. t • ö~ü~. cez~n hafill.C§ürilmesini ve de- durmadığını anlamak için parmağını ta- zı·raa-t m*e-ktebın· de 
. ~ kollarile, gokte uçan me- maktan kendını salandı ... Sakın, ru- unun a ğıştırilmesını icap eden bir sebep görül- bancanın açtığı yara yerinden kalbine 

leklerın ~pek ~nadlannı andınyor ve hunu ·saran derin bir ümitsizliği gös~ rihinl a~atan nutuklar mediğinden teşkilatı esasiye kanununun sokuyor ve parasını alıyor. Ziraat mektebi kayıt ve kabul 
onun, bır~enbıre (pirrr) diye uçup teren tatlı bir ifade ile: soylendi n gelmiştir. 
kaybolacagını hatıra getiriyordu... - Mehmet, dedı· ..• Seni ne •--dar Sultımhisu (Hususi) - Nahiyemain E L E K T R j ., Okula girmek için azmm 19 K.8' ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fakat hayır .... o ~e kayboldu, ne sevdiğimi bilirsin ... Bu büyük aşkım- (M~gaç) köprüsü yanında h:r sene 16 Tarife lıomlsyonu ~ Gel~nler, Gidenler~ bulunmak, orta okulu bitmıq olmak 
de uçtu ... Gencın, bır~enbire açılıve- dan asla §Üphe etmedin ve etmezsin hazır~~ yapılmakta. ~lan ilk kur~~ Elektrik tarife komisyonu dün öğle- ......................................... zımdır. Orta okul mezunlan par8!d 
ren kollan arasına duıtü ... Kendini zannediyorum ... Dünyada her azaba merasımı, Aydın, Nazilli ve komşu koy- den sonra ilk toplantısını yaparak 939 İzmir . tW olarak kabul edilecdctir. 

bıraktı... . katlanmağa, her ıeyclen ayrılmağa l~rin yüksek alakalariyle tesit edilıniş- ikinci altı aylık devre iç.in elektrik ve Ö . me~ ~ın!1~~,!e~~ -*-
l!zun bır sarma, dola ·:· Ay, bu katlanınm ... Fakat senden ayrılmağa tir. .. tramvay tarifelerini tetkike bal1nnıştır. dernişten, Şeb Zavalb kızcağız 

va%1Yet kar§lsında, orada hır üçüncü asla... . D~ sabah Aydından .gelen heyet na- Komisyon, toplantılarına devam edecek- nus, Bursa mebusu Fazlı Güleç Ankara- yaralandı. .. 
olarak durup kalmasının yakııık ala- _Lak' . . ynlmak hah hiyemız halkı ve merasun heyeti tara- tir. dan, Muğla valisi Ethem Akıncı Muğla- Urladan İz:mire gelmekte otan 9' 
mıyacağı~~ ~Ü ünmÜ§, yerini bıraka- sediyorsu~~:. ~~ ke... ~ se~ .fından samimiyetle kar~. -*- dan geldiler. yılı otomobil Narlıdere köyünde ~ 
rak kendısını kalın bulutlann arkası- bu gece çıld rtacaks Bu sırada Atçed~n ve cıvar koylerden B E L E D İ y E İzmir mebusu Mehmet Aldemir An- be§ yaşında Bahriye adında bir ~ 
na gizlemişti ... Havuz teğannisini ha- - Rica e:ı · ın... . . bayraklarla merasıme katılmak için ge- Encüm ni 1 karaya Ankara Sıtma milcadele re"si za çarparak bnşmdan yara~_:!; 
la k~memiş, şınlblanna devam edi- Mehmet Benerımb: ·~-~ -:_e belrud ~ınle len gruplar ve vilAyet heyeti de istikbal 'D-:- D Behe tuop anba dı ~ Asım Ar' ak İstanbul '"":-~ıt.. inhc' bebiyct vermi:.oıtir. Yaralı kız ~ 

b arad 
. . ... ır IW<lln o ugum edilmiştir ~ r. çet zun __ şJcanlıgında a, l!i™l.l.I'\. ve ı- . • 

yordu ... işte tam, u a yem bır halde, kederimi yenmek . . k d. . içtima eden Bel di daimi cilmeni sarlar müfettip H yrl G"k Ankara hastanesmde tedavı altına alımın~· 
ses, öteki seslerden daha kuvvetli, mi ne kadar zorladı w • ıçın... .~n ı- Aydın .Halkevi bandosumm da iştirak bazı cadd 1 e . ye en . a . 

0 
er ya, -•-

hepsinin üstünde birdenbire yüksel- su-o Halbuk' gıkm~_ı!.te gor?yor- ettiği büyük kalabalık vatan müdafaası ihal e, Y? .... e kanal.i7.asyon ın~ Bodrum belediye reisi Dr. Mustafa Ata- Denizwolları levazıJll 
• ... 1 sen er e~ın Bı..r ka · · ilk k tıldı- (Malg kı.. tını e etmıştır. man Bodruma gitmişlerdir "' 

di..: Bu sea derinden, ço~ derinde? dını.n kolayl~kla katlanamı;cağı hi; ~ -~~un a gı aç) op- . anbarındald yangıll 
gdıyordu... Onun koptugu yer hır vazıyete, hır erkek çelik. iradesile P . gıtmişHalk. . . Ankara - Evvelki gece yarısı 1"" 
· .. d d · · I' k .. l uk arti ve evımız tara.C.ından hazır· l~ ınsan vucu unun en erm, en gız ı, pe guze m avemet edebilir ... Bu- 1 ____ 1___ lcrd dın . . hanedeki Dcnizyollan idaresinin 41 

. "'b' le." • d' B d . . . d . b- .. k ua.uaı:ı A.iillape e Ay dan, Nazillıden b da k • _Ltrtfl en samımı ır oşesıy ı... u ses, e- nun ıçın ıra enın utun uvvetini v ko kö' 1 __ ..:ı e1 . . ş h G zım an arın n çı an ynngın ~...A 
· t .. l 1 la b' .. "ld ı· larak ·· ·· ·· h' k 0 .mşu Y ecuen g en davetlileruı • • 1 '--'L'L:ı_ !dP"" nn eessur ere sarsı n ır gonu en, e ıne a ve sozumu ıç esmiye- istirahaUc . . edilmiş . . e ır azı DOSU yapı an L<Ull\.JA<ltta ateşin anbnrın ·--"' 

onun en mahrem bir noktasmdan ko- rek beni sonuna kadar dinlemekliği- J>Ortakal rı: ikr edil=~~erme olan ve mazot fıçılnriyle dolu ~ 
puyordu ... Bir hınçkınk ... Bütün vü- ni rica ederim... Ergeç öğreneceğin Merası!:' A :: H= . ~· kısımdaki kağıt ve tahta ~ı_.cd· 
cudu en derin heyecanlarla baştan korkunç bir vaziyeti arhk senden giz- çaldığı İs~ . ~vı sunun tutuşmasından ileri geldiği anlaŞ1111~ 
hr.şa sarsan bir hınçkmk ... Genç kı- leyemiyeceğim... Aşkımız JU daki- Nahiye Parti baş=§l~ e baş~: lzmirin en güzel yer. olmuştur Fakat ne suretle ateş aldığı hen~ ~ 
zm, k:.nd!~ini s~~an genç kollar ara- kada müthiş bir tehlike ~ş~a~nd.a: yüksek alakaya ~~v:t:i~o:~er bu-

1 
lum ~eğildir. Yalnız ba~ kimseler oıd"' 

sın~ gomulen vucudu devamlı hare- dır .. Aynlmaklığı?1ız ve. bırbmmızı günün ta:rihçesinln anlablm..?sını nahiye se m~~at ~de~ h~discde kast i~ 
ketlerle baştan başa sarsılıyor, bu va- unutmaklığımız lazımgelıyor, Meh- ınııaJlimlerinden B. Mustafa Dündara Çok ğunu ilen sürmuşlerdır. Bunların ıı-' 
ziyet sesin nereden koptuğunu, apa- met.... bırakmıştır. yakında açı ıyor alarma göre, kooperatifin son sene ti oJf 

çık bir surette anlatıyordu ... Bu hınç- Merasim saat (11.15) te hitam bul- dıtrı binlerce liralık zarara ait ~ b1' 
~ınldar bir sevinç, bir saadet manası •• 'l' ... muş, ilk kurşun törenine gclen davetli- ~cfterlcrin imha edilmesi maksa~~ ~ 
ıfade etmemekte idiler ... Bunu güzel ler akşam üzeri yerlerine dörunüşlerdir ış yapılmıstır. Zabıta bu nokta 

· kik at 
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: Bazı dtişünceıer: : . : : . SON HABER 

Mısır hariciye nazırı Ankarada 

Yahya Paşa Ebedi Şefimizin 
kabirine bir çelenk koydu .. 
- BAŞTARAFI ı iNCİ SAHİFEDE -ı bulunan Ankarnpalasa gitmişlerdir. lenmiştir. Bu nutuklar ajmıs tarafından 

Mısır hnriciye nazın Yahya paşa otel- verilecektir. 
Ankara, 19 (Hususi) - Mısır harici- de bir saat kadar istirahatten sonra sant Misafir nazır yarın sant 10.30 da Gazi r nazın Ekselıins Abdülfettah Yahya onda Başvekil B. Refik Saydamı ve sa- Terbjye enstitüsünü ve .l_nşnnt usta oku

paşa ile hariciye vekilimiz Şükrü Sara- ot on buçukta Büyük Millet Meclisi re- lunu z.iynret edecektir. Oğleyin 13.30 da 
1coğlu refakat ve maiyetlerindeki zevat isi B. Abdülhalik Rendayı makamların- Başvekil tarafından Anadolu ku1Ubün
ile birlikte hususi bir trenle bu sabah da z.iyarct etti. Saat on birde Başvekil de misafirler şerefine bir öğle ziyafeti 
saat 8.30 da şehrimize gelmiştir. ve saat on bir buçukta da Büyük Millet verilecektir. Saat 16 da Ziraat enstitü-

Muhterem misafirimiz Mısır - Türk Meclisi reisi Ankarapalasa gelerek bu sü ve Çubuk barajı z.iyaret edilecektir .. 
bayraklariyle donatılmış olan istasyon- z.iyaretleri iade ettiler. Saat 20.30 da Mısır elçisi tarafından Mı
da hariciye vekaleti umumi kfitibi Nu- Misafir mızu öğle yemeğini Mısır sc- sır hariciye nazın şerefine Ankarap:ı-

~ınan Menemencioğlu, Ankara valisi B. {arethanesinde ve husuSı olarak yemiş- lnstn bir akşnnı yemeği verileceği ve 
Nevzat Tandoğan, Ankara mevki ku- !erdir. yemeği 22.30 da başlıyacak suvare takip 
mandam general Kemal Gökçe, harici· Ekselfuıs Abdülfettah Yahya paşa sn- edecektir. 
ye vekfıleti protokol dairesi reisi Şevket at 16 da Etnoğrafya müzesinde Ebedi Yahya paşanın çarşamba günü 16.30 
Fuat Keçeci, Hariciye birinci daire rci- Şefimizin muvnkkat kabri önünde eğil- da radyo merkezini z.iyaretinde radyo 
si vekili Sedat Zeki Örs, Ankara mer- mişler ve kabre Mısır milletinin Ata- idaresinin hususi bir konser vereceği ve • 
kez kumandam Albay Demir Ali, Em- türk hakkındaki derin saygı ve muhab- bu konseri müteakip nazırın radyoda 
niyet mUdilrli Şinasi Turga tarafından betini ünde eden bir çelenk koymuş- Türk milletine bir hitabede buluıunnsı 
karşılanmıştır. Jardır. muhtemeldir. 

İran, Afgan ve Irak bilyUk elçileri de Bu hazin töreni müteakip misafir na-
ınuhterem mlsafirimizl knrşılıyaDlar ara- zır ve refak

0

atindeki zevat İsmet İnönü Yalova, 18 (Hususi) - Yahya Paşa 
1U1da bulunmakta idiler. Kız enstitüsünü gezmişlerdir. matbuat mümessillerini kabul ederek İs-

Ekseliins AbdUlfetUıh Yayha paşa ha- Yahya paşa burada müşahede ettiği tnnbuldan itibaren seyahat intibalarını 
Jiclye vekilimiz Şükril Saracoğlu ile modern tekfunüHin hayranı olmuş, kız- kısaca anlaUın beyanatın bulunmuştur. • 
trenden indikten sonra kendilerini kar- Iarımızın ve talim heyetinin büyük mu- Nazır ezcümle demiştir ki : 
11lamağa gelmiş bulunan zevat ile sc- vaffakıyetlerini derin tnkdirle karşıla- - İntibalarıının güzelliğini ifade edc-
18.mlnşnuş ve gar peronunda başta ban- ıruştır. cek kelime bulamıyorum.. Tabintin 
cfo muzika olduğu halde bir kıta aSker Ak§ilm saat 20.30 da hariciye vekili müstesna güzelliği İstanbula ayrıca rev-
1htiram resmlni ifa eylemiştir. B. Şükrü Saracoğlu ve bayan Saracoğ- nak vermektedir. Yalovaya kndar her 

Bando, Mısır ve Tilrk milli marşları- lu tnrafından hariciye köşkünde misafir tarafı güzel buldum, çok beğendim. Ya
nı çaldıktan sonra Mısır hariciye nazırı ruwr §Cre!ine bir akşam yemeği veril- lovada Milli Şefiniz tarafından kabul 
ihtiram kıtasuu teftiş etmiş ve garın iç miştir. Bu yemeği saat 22.30 da bir su- olundum. 
ve dışını dolduran halkın samimi teıa- vare takip etmiştir. Ziyafette Türk - Mı- İnönüniln takclirkfirlnnndandım. Ken
hüratı arasında gardan ayrılarak ilca- sır dostluk ve kardeşliğini heyecan ve disini gördükten sonra bu hissim tasav
',netıerlne husus! daireler tahsis edilınlş hararetle tebarüz ettiren .nutuklar söy- vurun kat kat fevkine çıktı. 

Eskişehirde 
b~·--=~~ 

Müthiş 
oldu 

Yarım dakika içinde bazı evler çöktii, duvarlar yıkıldı, bir 
kifi öldü, bir çocuk da ağır aurette yaralandı 

ltalyan filosu Beş vilayet 
---~.---

~ Tatil esnasında 

Fenlfıs DenJzaJtı faciası 
MU.etıebatı lıurtarmalı 

ümidi Jıalmadı 
Faris, 19 (Husust) - Feniks Denizaltı 

mürettebatını kurtarmak ümidi kalma
mışsa da iki kruvazör ve Uç avizo kaza 
mahallinde dolaşmaktadır. 

----.tr---
Jspanya, Porteldz 
ue Fas sularına 
harelıet etti .. 

Elktriği satın alındı Paris, 19 (Ö.R) - Amerika ve Avru-

-*-Bir Jıasırganın 
yaptığı taltrllJat 
Ncvyork, 19 (Ö.R) - Bir kasırga Mi

noa devletinde büyük tahribat yapmış
tır. 11 ölü ve 200 den fazla yaralı var
dır. Hnsarat mikdarı yüz bin İngiliz li
rasını geçmektedir. 

. -- -
Roma, 19 (Ö.R) :_ Birinci İtalyan fi

losu İspanya, ..Portekiz ve Fas sulannda 
yapacağı devir seyahati için bu sabah 
hareket etmiştir. 

--.tr- pa arasında posta tayyaresi olarak işli~ 
ANKARA - Bursa, Balıkesir, Edir- yen muazzam •Ynnki Klepcrs• Ameri

ne, Gaziantep, Tekirdağ ve Mersin şe- kan tayyaresi Lizbona postayı bıraktık
hirlerinin elektrik işlerini idare eden tan sonra öğleden sonra Marsilyada de
İtalyan şirketi ile Nafıa vekfileti arasın- nizc inmiştir. Bu seyahat ayni zamanda 
da bir müddetten beri devam eden satın Amerika ve A\Tupn arasında Atlas ok
alma müzakereleri bitmiş ve mukavele yanosu üzerinden yakında başlıyacak 
dün İstanbul Nafıa mildürlüğünde Na- muntazam yolcu nakliyatının bir mu

Burgos, 19 (Ö.R) - Dahiliye ~ fıa vekili General Al" F t C beso' ile kaddcmesidir. •Yanki KJcpcrs• tayya-
d . İtnlyan hukü- ı un e y sind 30 .. 

Romndan av et etmiŞ ve bu L<nl.irlcrd k" t . t • k tin re c kışı vardı. Bunların 18 i Ame-
.1 .. k 1 · hakkında ii=' e ı esısa ı yapan şır c "k 

met erkfinı ı t: mu_za ere erı . . murahhaslarmdan mühendis Neri ve rı an gazeteci ve radyo muhabirleri idi. 
general Frankoya ıznhat evrınıştir. ----

Bertola arasında imzalanmıştır. İmza O / 
merasiminde vali ve belediye reisi Lüt- te ciler Ankaraya 

,. _________________ .. ___ .. ,. fil Kırdar ile imtiynilı şirketler reisi B. bir heyet gönderdı"/er 
BUGÜNDEN İTİBAREN iKi ŞAHESER İpekçi de bulunmuştur. 

K •• ı k • lstanbul 28 - Meni israfot kan ıunun U türpar sınefflQıında İtalyan §lrketinin umumi heyeti ya- bnzı hükümlerinin tatbik edilmeğe baş
nn Bursada toplanacak ve satış muka- lanmnsı ve bilhassa otellerde yapılan dU-
velcsini tasdik tdecektir. ğilnlerin menedilmesi şehrimizde bazı 

T'ORKÇE i ZAHATLI ~ . _. otelcileri telaşa düstirmüstü. Bu otelci-

R J b 
ımza merasiminden sonra beyanatta • • 

Us - apon muhare esi• lcr vilayete rnüracaatten müsbet netice 

DANİELLE DARRiux. ADULPRE VELBROCK 
BÜYOK HARP, AŞK VE CASUSLUK FiLMi 

Sevişmek Arzusu 
MARJ.ENE DİTRıCR • GARRY COOPER 

bulunan Nafıa vekili General Ali Fuat alamadıkları için Ankaraya bir heyet 
demiştir ki : d 

gön ermeğe ve Dahiliye vcklileU nez -
• - İmzaladığımız mukaveleye göre 

mezkôr şehirlerdeki elektrik mUcssese
leri 1 temmuz 939 tarihinden itibaren 

hükümctimi .. hesabına işletilmeğe baş

lanacaktır. Bu tarihten itibaren de tesi
satı devir almağa başlıyacağız. 

dinde teşebbüslerde bulunmağa karar 
vermişlerdir. Otelciler bilhassa halkev
leri ve baz.ı kulUplerde düğünler yapıl
masının menedilmem~ olduğunu da ile
ri sürmekte ve buralarda belki de otel
lerden daha ziyade masraf gittiğini iddia 
etmektedirler. Ayrıca bir ailenin belki 

Bütün bu müesseseler 1.750.000 lira- de ömrUnde bir defa yapacağı blr dilğün 
NEŞE, AŞK VE ŞÜR DOLU BCYÜK KOMEDt ya satın alınmıştır. Bu paranın 850 bin için sarfedilecek paranın hiç de israf ol-

SEANSLAR : He.r gün : RUS JAPON MUHAREBESt : 3 - 6.15 - 9.30.. lirası peşin ve diğer kmn.ı taksitle öde- madığını ve dUğilnlerin evlerde bile ya
SEVİŞMEK ARZUSU : 4.45 - 8. Cumartesi ve pazar gUDleri 1.30 da baflar necektir. Ödem\?, mahsullbmızın ihracı pılsa daha çok ~ra harcaruıcnğını söy-

" ------.---------------"' 19kUnde olacaktır.• ~lel'. 

Türkkuşu filosu 
Konyaya vardı 

Çivrilde, halk tarlasını, öküzünü 
altınını T. H, kurumuna teberrü etti 

Ankara 19 (Telefonla) - Bugün saat 8, 15 de lzmirden hareket 
eden Türkkuşu filosu, Germencik, Aydın ve Sarayköy üzerinden uça-
rak ~at 1O,15 de Çivrilde yere inmiştir. • 

Çıv~illiler, ~~rkkuşu mensuplarını hararetle karşılamış, kucaklamış, 
ve s~vınçten goz yaşları akıtmıştır. 

Fılo, burada beş saat kalmış, bu müddet zarfında halk, hava kuru
muna teberruda bulunmak için aralarında yarış yapmışlardır. 

Teberruda bulunanlar arasında, tarlasını, öküzünü, boynundaki al
tınını hava kurumuna teberru edenler de vardı. 

.. Saat 15,~5 de Çivrilden h!lkın coşkun tezahüratı arasında ayrılan 
T urkkuşu fılosu saat 17 de Konyada yere inmiş ve karşılanmıştır. 

Tayyareler bu gece konyada kalacak, yarın gösteri uçuşları yapa
caktır. 

Mecliste Barem müzakereleri 

Maliye ve Nafıa vekil
leri izahat verdiler 

Ankara 19 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisi bugün reis vekili 
B. Refet Camtezin riyasetinde toplanmıştır. Bu toplantı beş saat de
vam etmiş ve çok hararetli olmuştur. 

Bugünkü celsede, devlet memurlarının maaşlarının tevhit ve tea
dülüne dair barem projesinin sekizinci maddesinden y irmi dördüncü 
maddesine kadar müzakere1eri yapılmıştır. Bir çok hatipler bu m üza
kerelerde söz almışlar, bilhassa vekaletlerdeki ücretli memurlar üze
rinde durmuşlar, ihtisas işi üzerinde söz söylemişlerdir. 

~afıa vekili, vekaleti uhdesine verilen işleri anlatmış, bazı istiımai 
vazıyetler kaba! edilmesi üzerinde söz söylemiştir. 

Maliye vekili B. Fuat Ağralı, ücretli memurların yeni ihdas olunma
dığını, ~ugüne kadar tatbik edilmekte olduğunu söylemiştir. 

Meclıs çarşamba günü toplanacaktır. 

Taymi& gazete&i diyor ki 

Türkiye ve Mısır 
Şarki Akdenizde emniyetin muha

fazası için işbirliği yapıyorlar 
Londra 19 (ö.R) - cTaymin gazetesin in fetanbuJ m uhabiri Mı

sır hariciye nazınnın A nlcarada üç gün sürecek olan resm i ziyaretinin 
T ü rkiye ve Mısır arasında en sıkı b ir İf birJiği tesisine matuf olduğunu 
yazarak f unJan ilave ediyor: 
. « Bu ziyaret Tü~kiyede ~üyük bir memnunluk uyandırmıştır. Tür

k~ye ve.Mı~ır, ~.~ı Akdenızde sulh ve emniyetin muhafazası için ln
gıltcre ıle ı§ bırlıgı yapmaktadır. Türk gazeteleri, lta lyan ve Alman 
propagandalarının Arap alemini Türkiyeye karşı fışkırtmağa çabala
dıkları şu sıralarda Mısırın tadil ve teskin edici bı"r rol oy b"l w · · 
k ded

. 1 nıya ı ecegını 
ay ıyor ar.» 

lngiliz Hava ordusuna gönüllü 
artıyor yazılanların sayısı 

Londra 19 (ö .R) - Geçen hafta zarfında Krallık hnva ordusuna 
1104 gönüllü yazılmı tır. Bu miktar geçen sene ayni müddet zarfında 
kaydedilen gönüllülerin iki buçuk mislidir. 1 Nisandan şimdiye kadar 
hava ordusuna yazılan gönüllülerin miktarı geçen senenin ayni dev-
resine nisbetle üç misil artmıştır. . 

lngiliz hükümdarları Perşembe 
günü Londraya dönüyorlar 

Londra 19 (ö.R) - Perşembe günü Kral ve Kraliçenin lngiltereye 
muvasalatleri esnasında kızları küçük prenses Margr it ve Elizabet 
«Empres of Briten» vapuruna giderek hükümdarları karşılayacaklar
d~r. Kra! ve Krali~~yi istikbal için ik i küçük prenses Savtampton'dan 
bır torpıdo muhrıbıle hareket edeceklerdir. Londrada hükümdarları 
karşılamak için hazırlıklar başlamıştır. 

Hayfada yeni bir bomba patladı 
18 kişi öldü 24 yaralı var 

Londra 19 (Ö.R) - Hayfada Arap sebze pazarında bir bomba 
patlamıştı r. 18 ö lü ve 24 yaralı vardır. Güneş batınca kimsenin dışa
rıda kalmaması emredilmiş ve sük u net iade cdilmiıtir. 

Almanya ne istiyor? 
Bir lngiliz gazetesine göre başlıca 

altı hedefi nelermiş? 
Londra 19 (ö .R) - Sunday Dispatch gazetesi, siyasi muharririnin 

imzası altında Alman hedeflerine dair bir makale neşretmiştir. 
Makaleye göre başlıca şunları ist iyor: 
1 - Danzigin Almanyaya ilhakı, 
2 - lngiltcrenin Ortn Avrupa ve Balkanlarla her türlü siyasi v 

iktısadi alakasını kesmesi, (Almanya buralarını hayati saha add d" )e 
.3 C bel .. k l e ıyor 

- e uttnrı ın spanyaya verilmesi, 
4 - Cibutinin idaresinde ltalya lehinde de wgi iklik ya J 
5 S.. k 1 "d . . pı ması, 

- uveyş ann ı ı are şeklının değiştirilmesi, 
6 - Almnnyanın müstemleke isteklerinin nazarı dikakkatc alın-

ması. 

Bu gazeteye göre A lman erkanı harbiy~i ıunları düşünmektedir: ' 
l - Temmuz sonunda daimi seferberliğin ikmali, 
2 - Fransız hududundaki Siegfried hattının takviyesi, 
3 - Çekya ve S lovakyada asker tahşidi ve istihkamlar yapılması, 
4 - Polonya hududunda bir m\idaf~ P.ttı in~ 
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Sabahın karasinekleri · Asf it yollar 
Bizim eski wulde arnavut kaldınmları-

nan insanı çevik olmıya vo her bastığı 
- nAŞTARAFI ı INct sABiFEDE - Sabah her yerele, her zaman ve her kesin m h• 
malumudur. Iki kardeş memleket ara- i yere daima iyice dikkat ctmiye ıılıştıra-

murlaş ... nı tath bir andır .. Bilmiyorum, z. k h b d h. · h d hI~'-smdaki bu dostluk aynı kuvvetle devam .at; rn cm e en•ter ıyesı, em e n ıu;. 
edecektir, dedi. mirde bu böyle midir?... terbiy · hocalığı etmesi fazileti iııkiı 

Bülcreş 19 (Ö.R) - Müteveffa kral edilemeue de asfalt yolun keyfi, doğnı-
Ferdinandın hatırasına cenubt Dobrice- Ş. Revi su, pek büyüktür. Yaya giderken deiiJ, 
de Selestirede dikilen Abide propagan- .. çünkü biteviye düı yol üzerinde yürü-
da müsteşan B. 'Iileo tarafından açıl- Çocukluğumun hayalimde yaşıyan ?ğleye kadary~fası!-8 o~ ·b1ı y~rmi mek insanı az çok bıktım, paket taşla-
mıştır Nazır nutkunda ezcümle şunları sabahlarını bir tUrlü unutamam. ıogancı geçer.. sogan çın n ye- riyle öıtülmüı yollarda. arada ırada g&-
.. 1 · ı .. t· Yaz sabahları, İstanbulun ıssız muhit- ceğinlz bu nakaratı dilfii.nün. SUtcUfor, ··ı .. kü ru··ı nl •. d b'~"'- ~ soy em"i ır. ru en ço n er ve o ann ıçın e ııu.-

- Bu halı sine .•• Bir işleme kadar itibariyle ondan daha hafif, fakat cTarih gösterir ki Dobrice uzvt olarak l~rinde, .naı:lı, .. n~~ı açan bir çiç_ek gibi- simitçiler, lşkenbeciler- Bunun iki mis- miş olan yağmur suları yaya gidenler 
...ı; ... el. .• Bu, Bahara... Kadife gibi daha kıymetli olan bu parlak taşlarla ·n 1· b' li.. b - 1 d D'"- r bütün dir. Beli bilkulmuş çatıların. gizli ara- ll.. · · b" d ~~ı..ı·'- o ,_ ,_! b. vl e e-- v. • mı e m ır gıne ag ı ır. ı15e . .. .. .. .. . ıçuı ır e.~...,uı;. eme&. .ıu ır eg ene 
•parlak. .• Bu da, Keşan ... lşte mösyö, süslenmek daha muvafık degil mıL tazyik ve cereyanlar bertaraf edilmiştir. lıklarından güçlükle .süzülen, guneşm - Akız!.. olur. F t otomobilde giderken asfalt 
'hakiki bir minyatür ..• Müzeye layik işte bunun için biz ermeni kadın- Bu da tabi! bir seyirle Msıl olmuştur. bir m.ızraklık aydınlığı, ~şluklar sızma- F~~adiy~e sakız satan bir adamı, ay~ yolun verdiği keyil başka türlil yollıırın 
bir parça: Mir .•• öteki de somak. .. lan mücevheratı tercih ediyoruz... <Roman a Dobrice ahalisini bütiin dan, çürük kafesler gerınmez.. Sabah nl gunde bır kaç defa Basmahane hava- hiç birinde bul 
rf ecsi. yüzü ayni §ekilde .. Bir mendil Mösyö Karazof hürmetkarane ~ir sosy81 ref:r.maiarmdan milstefid kılarak namazından ~nra tekrar uyku~a. d~- !isinde, bir kaç defa G~.epede, bir ~ç Bunda bcrk~te!ik olduğu bal
kadar da yumuşak ..• Büküp katlıya· tarzda jestler yapar~ madam Ezır- bu memlekette devamlı bir terakki ve ~ 0 vakite dek kal.km.az .. ~- ~- kerre de (Tepecik) te ~ormek kabildir de, bir zamandan beri, ufalt yolların 
ıak cebinize koyabilirsiniz... yana başka küçük hır kutu çıkardı... medeniyet hareketi temin etmiştir.> niler yumuk yumuk ellenyle küçucUk desem mübalAga etmemış olurum. büyiik bir kokusu çıktı. Aafalt ded.iğj--

Mösyö Karazof bu sözlerin tesiri- Bunun içinde birçok inci ve aynüşşe- Bulgar ekalliyetinin mümessili ile gözlerini oğuşturmaz. Sade bu kadar En aşağı yüzde sekseni de küfesine miz yollar gerçekten ve tekmil ufAlttan 
ni bir kat daha artırmak için sağ eli- mis, taşları, biribirine karışmı::ı bir Türk ekalliyet mümessili B. AbdUrra - ~? Hayır! .. Seyyar esnafın hücumuna bakılmadan sattığı nesnenin ne olduğu yapılmı~ ol..ydı sağlık bak.ımmdan pek 
le bir takım hareketler yapıyor ve vaziyette duruyordu... him nutuklar söyliyerek Roınanyada ugramazdınız!.. anlaşıla~.. az mahzur batıra gelirdi: Aaf.altm apı-
aanki bir mabette bulunuyormuşuz Madam Eziryan incileri gözüne nail oldukları muameleden dolayı mem- Hasretle andığım o sessiz sabahlara -: Haspınallah ... Haspinallah!.. nuwndım bUıl olan tozların eözleı"e do-
gibl gayet hafif bir sesle laf söylüyor- yaklaştırarak elinde tuttuğu ufak bir nuniyetlerini i.7.har ~ ve :millettaşla- şimdi o kadar hasretiz ki.. . J?ıye avazı ç~ığı kad~ bağıran bir kurunaaı. 
du ...• lki hademe, bizden bir az öte- pertavsız ile muayene etti... Ve bun- rmın devlet ve hükümdarlık makamına Sabah, her yerde, her zaman ve her ihtiyar eşe~nın küfesıne b~ ~ Halbuki asfalt dediğimiz yollarda .., 
<le, münasip bir mesafede durarak lan beyenmemiş olmalı ki dudakla- sadakatini teyid eylemişlerdir. k~in mahmur~ğı tat~ bir ~~· Bil- hayretler lçınd~ ~aldım.. Gördüğü~ falt bulunsa da sadece Ufalt değildir. 
halıları buruşturuyorlar, onları o rında memnun olmadığını ima eden - mıyorum, İzmırde bu böyle mıdir?. ~~a şuydu . İki kutu sade ya~, di- Asfalt döküldü&;i va.kit bile ona h.tnuı 
buru§Uk vaziyette aydınlığa tutup bir bükülüş belirdi... Go·· be s Danzı·g'te Sabahın bu mahmur kızıllığında, yor- ger küfede de patates... • ---~'- kal'l§tınrlıır. OtomobillCt' icad eailmedee 

a.ır.. .. K f b k da · · ~ gunl • alını günl' ük' ka Garabetler o kadar çoktur ki .... ,.u ....... -bana gÖsteriyorlardı. - mosyo arazo , u utu ıyı ugumuz.u ş, vgamızın 
1 

ilk önce böyle kııtranln ~ ufalt yollar 
Yünden mamul bu kıymetli halı- bir şey yok ... Başkalarını görelim... - BAŞTARAFI 1 İNCİ SABiFEDE - çizgilerini tasarlamakla meşgul olduğu- a t cnmcz : arahacılann hO§{arına giderdi. Fakat o 

lann 0 halde görünÜ§Ü cidden güzel Bunlar çok adi şeyler ..• Çekmece· Paris 19 (A.A) - Dr. Gobelsin nutr muz bu tatlı demlerde; evlerimize, oda- . •Nençekguy~tanburem ni çest .. • yollar yağmurlu güDlerde , 0 q. kayak 
ve parlak bir manzara teşkil ediyor- lerinizin derinliklerinde matluba mu- kundan bahseden Figaro diyor ki:. lanmıza, kulak zarlan.mıu, ta.Up edici - Ayşıla vara embe varl yaptığı için otomobil kullananlar o tür-
'du... vafık bir inci bulunduğunu umuyo- Doktor Gobels Danzigde evvelce dü- birer karasinek gibi uçuşup konan, sey- - "A ama uttttt.. lü yollan hiç sevmezler. Otomobillerill 

_ Bonjur, mösyö Karazof... rum... şünülüp tasarlandığı muliakltak olan bir yar satıcıların yaygaralarına nasıl ta- - Bayacissss.. en çok sevdikleri yol, paket taşlaıiyle 
Dükkana yeni bir müşteri geldi... Karazof üçüncü bir kutu daha çı- körükleme ve aynı zamanda korkutma hammül edebilmekteyiz? Hepimiz §3Şl- - Eskiler alayını!.. dö,eıunia ve üzerine katran dökülmüı 

Bütün saçları ağarmış, ihtiyar bir kardı ... Bu kutunun içinde, ipek ka- propagandası~ başlamıştır. Eğer yarın yoruz_ . • - Vak. .. Vak.. Vak.. Dantel!- yollardır. Biz bu türlüsüne de uhllt yol 
kadın. .. Karazof elini göğsüne koya- ğıtlara itina ile sanlan ve miktarları Avrupa Danzıgde fedakfırlıklarda b~ - Hayalimdeki sabahları yokladıkça, es- - Çıngır .. Çıngır .• Çıngır.. deriz amıı, doğrusu katranlı yoldur. 
rak. yerlere kadar eğilmek suretiyle dördü geçmiyen başka inciler bulu- lunmak deliliğine 'kalkarsa bunun n~ce ki müvazeneyi kabil değil bulamıyorum. lar.. Bir· katran karışınca da onun k.oku-
onu selamladı... nuyor, cazibe dar, panlhlariyle na- itibariyle ne kadar fl?tıaya mal olacagıru Şüphe yok ki o tarihlerde de mahmur - _.......... su çıkmaması kabil değildir. Yalnız, en. 

ki L zarı dikkati celbediyordu... hepimiz biliyoruz. Fakat Avrupa bu de- gözleri vakitsiz oğuşturan bo&taocıların Acem şM.ı1 ı •Her k1 zahnı burlt el- ~!'-' k tra d'"kül" ·· , ___ -•·- -'-~ k 
- Görüyorum . me~guısünüz... • bette figan! daret uunı' a nm o ur&CD ,......r~A o-

Ri.ca ederim devam ediniz ..• Ben bu - 1şte, galiba bulduk ... Siz bu- lilikte bulunmıyacaktır. Ve .Almanya veya zerzevatçtlann feryatlan eksik de- . • • bı olsaydı bunun da sağlık bakımından 
Y 1 nu mu tavsiye ediyorsunuz'?.. .. Polonya ile normal diplomasi yolu ile ğildi Lakin milvazeneli bir gürültü ida- Dıyor. ~afın hakkı var .. Ukin bır __ ,__ 1 d At._! •--~ k. ,_ 

koltuğa oturup beklerim... a ruz ku · de şu beyte bakmak icap ediyor • UJADZUrn ° maz 1• ttKAne, JUUI"&n o.-;.u-

YPDenı"nız' sızı· ·n 0 halis Acem Hayır .•• O, bir az .. kusurlu ..... Onu .i.s- müzakere edecek veyahut eğer vvet reli bir patırtı mevcuttu. • • • su mikroplan telef cttiii için makhule de 
~ istimali ile kendi isteğini kabul etürm .. e- Mescli mahal1cınizin muavven birkar aEy niirg{i seher lşki • 51 pervane 

0 
___ -J:. çayından getirsin... Şeker falan is- t~~em ... Fakat ~ce~meyın~, .mo~- u ıı be ,.<>yc.ı ..... 

temez... Her zamanki gibi sade ol- yo Karazof ... Gozlerım benı hıç hır ğe kalkarsa o zaman karşısında bütün sütçüsü vardı ki onlardan gayrisini ta- ~ • .yanuz, Benim aöyfeınck istediğim katran ko-

k Id 1 b f d ·ı Avrupayı bulacaktır n·· 1 . d k H sinin - Kan sfthtcra can şilde Alfm nıgamentn A va it a atmaz... şte u ena eğı .. . nımam. ıger erı e eza.. ep aşa lkıs· . ltuau mecazı :ma.nadadrr. Buna k tramn 
suf;~nsızcayı gayet iyi, kusurııuz Rengi bir az sarı ve donuk olmakla Epok gazetesi de aynı mesele hakkın- ğı yukan birer semti, birer mUşterisi tartm:ı ~: ~:!, ::s:.s:oyup zararı, mazarrab da diyebil.ininiz. Kat-

k il d d beraber, işte bunu gözüm tuttu.... da şunları yazıyor! mevcuttu_ ·• " insani .ı~ _J _L b': -bir surette te e üm e iyor u... - 1 iliz F S t an1 ş REVİ ranın ara ver~ zuar arı PCA u-

k Söyleyin bakalım, buna ne fiat isti- ng k -akınranbsiru: t:>.-tid 
0
'?'e 

1 
~asıl- Hatta bllnlar arasında mahmurluğu.. • yüktür. Daha önce de .Oylemi~. k _t--

- Madam... Yerimi size ter et- } nın pe y ö e unza anına.,~ e - muzu silen gözlerimizi tatlı tatlı açan, - k akl .. h a1 b' 
ıneldig"' ime müsaade buyurunuz... yor sun uz ... di z· k k d b anl ' F d nn anser yapm a '° ret mi§ ır 

Esa 1 h
. b. . . k H 1 - Madam .. Bütün mağazam si- ~em lar. ıra pe ya ın a dau d aşmak bir kaçını hasretle anar ve arardık. On- ranSa a maddedir. 

sen ace e ıç ır ışım yo ... a ı . d' B . . h' b' k . h""" ımza nınaz ve aynı zaman a uz.a lardan ba7.ı1arı bizim için birer canlı 
l k . . H .. zın ır... u ıncı ıç ır ıymetı aız k ka Hi 1 . il BÜ" ··ıı al "ar•~•-ı Ocak süpürücülerin ve katran i~lerinde aatm a ma ıslıyorum... en uz zev- d v .1 H d k J şar taki vaziyet rl§lrsa t erın serg - muvakkithane id.L Saatlerimizi onlar- ..,,.U .,, .., ....... 

k . b. d' egı ... eın e usur u... l uh kk kt ~cıan işçilerin. kendilerini korumıyarak 
ıme uygun ır parça seçeme ım... M·· ·· K f s· k k' zeşte atı acağı m a a lr. la ayar edebilirdik. Mütekabil emniyet haftası IJqladı y b k l lıkl .. k" la - osyo arazo ... ız ço ze ı, . 

1 
(AA) B" "k t katranla bulaıtıklan takdirde, deri kan-

' : undun ko ay a mum un o • role kurnaz bir lranlısınız... Fakat vardı... Parıs, 9 . - uyu a yarışı . t t ld ki "t d b . .. rar 
rAa nı a pe ummuyorum ır julf"llrrfz ır .,H .ı: h .u,_ A te ild wı....::ı.. ,,_,_,_ senne u u u an o e en en goze .,._...-
:---cBeı • b' f k d :b·: k'" "k alafıranga saat beşe geliyor ... Böyle MnaJV!&t Ö :ı.....:. 1 i .. , O giinlcr çok mu uzaktadır? .. Şim......:, aruısı u w e uu,rua. mwıuw. yanş d v _____ kik] . b '' ''k h 

nı, ır ransız a mı gı l UÇU .. l } l" J 9 rNfme er ne mahalle, ne ağız, ne vaki~ ne de hu- il bnş1a:mıştır Ancak donanmanın ma- par 1
' "1Ul11Cr tet enne uyu e em-

b• I 1.. l d manasız cum e er, uzumsuz neza· Ö Leh --H h ti eml d 1 . 1· .. ümh' B T ~b •. miyet v.erildiğinden beri laborntuvar 
ır reverans a ae am a ı: k I . . aktim' • .. 't d Londra, 19 ( .R) - uı.au eye dut tayin edilmeden, gelişi güzel bir te o ayısıy e reısıc ur . .uc run .. . .. _ ,_ 

. et er teatısme v ız musaı e- .. y., ... .,...,. ,_ ____ bulıınm-mıc:h... hayvanları uzerınde tecrube yapılara. 
- Maalmemnuniye kabul ederım. v '}d' R. d · ik ed ile İngiliz maliye nezareti yüksek me- merkep yakalayıp üç beş kilo (Bal gibi ~~- .wu.u- ----<!--if ...... 

K. kk kl'v. )"" l gı ır... ıca e erım, gec m en 1 nid Ha .. ru·· d istif' d d katranla kanser meydana çıkarılmıştır ... 
mıe teşe ür etme ıgun azımge - .. l . . b · · · d - · d . .., murları arasında muhavere er ye en kabak) yahut (Gül gibi ayşe kadın) la vanın guze gın en a • e en , . soy eyınız, u ıncının egen ne ır r. . . 4 Daha iyisi. tütüne isnat edilen kanser 

Cliğini öğreneb~lir mıyim mösyö}... - Hiç madam ... Size rica ederim, başlamıştır. bütün İzm1ri velveleye boğan bu satıcı- ~?ylik bir halle kitl..l~-~til~nat lb tlen yapmak kabahatinin de katrana ait ol-
Ben madam E. rızyanım... • • bunu •ormayın. .. Bu ın· cı· eqsız· , na- larla geçmişi mukayeseye imkSn bula- ıtibaren Ylll'IJ meyWillllll is aya aş a- v _ .. 

M d E E b be ., .ır a=- R n ,. "Gret id' B' k Ü tu al tl dugu onlagtlmı:ıtır. Tütunun kansere se-
. a nm ~an) vet u ısı~, • dide bir şeydir ... Kıymeti tayin edi- ar ıane ı... mıyorum.. mış ı. ır ço zar v e er nazarı . . •. . . 

d k 1 l tı M ._e,ıetl Pmebe gidi""r Ayale tellAllarının pı .. ..:ı..... &li~"'ıdilr dikkaü celbetmekte idi bep olması nikotınle değil, hızım cıga-
n~m e .u agıma ça ınmış · . unze- lemez ... Ay gibi müdevver ve par- n ..,,. ..J"'""': ~.. ~.., Arthur Veil Picard İngred adındaki m ağıdığının içinde gördüğümüz vakit 
vıyane bır surette yaşamakta ıse de, lak B "ıle mübadele ede- Romn, 19 (Ö.R) - Romanya ekonomi diyeceksiniz değil mi? .. Hayır!! Sabah- 1_ 

b d. l .. "'l . d .. .. 1 ... unu para 1 ta ile bU tik mA-:alı k""""'""''~ zifir dediğimi% katrandır. Sözün ~ısuı. azan ıp OID<\SI a emın e goru en B d b b nezaretinin genel sekreterinin idaresin- eyin tiryakiler bile çubuklarını tellen- yı Y l:Ull yarışı .. ~ ............. ~ 
. . mem... ura a mevcut ütün u eş- tır. Vcil Pı'cardın hayvanları birinci, katranm kansere sebep olduğu 11üpbesiz-

dul, çocuksuz .ve kımsesiz hır Erme- yanın lıalılann bakır ve ı~'-e mef- de bir Rumen heyeti ticari mü.zakcratta dirmeden kulaklarımızı yırtan feryat 
k d ' ' aK 1 d ikinci VQ dördünclilü:Y:\ t,..n~..,..,,.,.,,..lardır, dir. ni a ını... h' b' . · kı . b · · bulunmak üz.ere yakında Romaya ge e- şu ur ı & 04 

...... ._ ...... "'i Il d -·'-- k L , __ _.. 

M. .. K f k" "k b' k ruşattan ıç ınnın yrnetı u ıncı- E1mn -*- Asfalt yo ar an ...,._ .. n anıtel' K.o..-
• . dösb? ak~? ' uçu ı.karır uaktu ye tekabü) etmez •.. Onu size takdim cıektir. - gibi soğan.. da bundnn ileri geliyor. Vakıa katranlı 
ıçmd e ıEzr ~0 ıru~e tadş~ ç ar ederim... " .... BİR OrOB'US yollar üzerinde yürüyerek yahut otomo-
ma am ıryana goster ı: C'dd k ---~'--· · •· .. -W V,. .... _,.. "-·-ı--..aı - ı en ço nazuuunız, mosyo Ak J • • • • • %...-........ .,.....,.-.- ...... bilde gidenlel' kendilerini katranla bUlat-

- Bu taşlar küçük ... Fakat son Karazof ..• Fakat açık konuşalım... aenzztn ınct&l Viyana, 19 (Ö.R) - Ti.rolde bir oto- tırmazlaT. Fakat lcatrıın çabuk apnır ve 

derecede mavidir... Altı Türk lirasına muvafakat eder ç Pi A •ı d büs, şoförün kontrolü muhafaza edeme- aşındıkça toz olur, havaya kalkaT, ora-
- Yok, mösyö Karazof ... Bugün misiniz?... ecme a1 arın a mesi sebebiyle, yirmi metre yüksekli- dan hem yolda gidenlerin, hem de kat-

firoze değil, inci satın almak istiy~- •• BirHEDİ •• "ı ğinden bir uçuruma yuvarlanmıştır. On ranlı yolun iki tarafındaki evlerin alt icat-
. rum ... Toparlak... Beyaz, yahut hır •• ıı ı•• .................... 1.............................. .................... ölü ve 16 yaralı vardır. lannda oturanlann nefes borularına gi-

az pembemsi, güzel bir inciniz var ALMAN GENÇLERİ S R • l Otelı• S -*- rer. 
mı}... Çiftçilere yardıma : asımpa as : Yasalı üniforma Aksiliğe bakınız ki, katranlı yollar ço-

Ve benden tarafa dönerek: h çağırılıyor~ S S ğaldığındanberi akciğer ve mide kanseri 
- Biz ermeni kadınları mücev e- • : giyen Macar .. Jar so··zlen· de artmaktadır. Ondan dola.,. ,............................................................................. ,. 

ratı pek ziyade severiz .. Bu sevgiyi, Berlin, 19 (Ö.R) - Alman gençlik o 939 h d Budapeşte, 19 (O.R) - Taşınması hekimlerden bazılan bu akciier ve mide 
parayı pek çok seven babalarımız. teşkilatı reisi bütün teşkilat azalarını 2 Haziran tari in en mcnedilmlş 0ıan Çaprast oklu üniforma- kanserlerini katranlı you rdan kalkan 
kocalarımız bize öğrettiler... mahsul toplamak üzere çiftçilere yardı- ları ]abis 28 Macar Nazisi, bir otomobil katran tozlarına atfediyorlar. 

Erkeklerimiz paraya, kadınlarımız ma davet etmiştir. Üniversite talebeleri- j ti ba re 0 açıl dl kazası esnasında ölen bir taraftarlarının Katranlı yoldan kalkan katran tozu-
da mücevherlere düı:::ku"'ndu"r... ne de evvelce buna benzer bir emir ve- cenaze merasiminde bulunurken tevkif b 'ld ·d · k • v _ _J x nun otomo ı e gı en ınsanın ıı cıgcu-

A~ır altınlan taşımaktansa, sik1etrilmlşti. edilmişlerdir. ne kadar gidebileceği biraz şaşılacak §C>' 

E- H R A . z D dükkanının i§lerini yaparmı~ dar mesut görü~üyorsunh lin sebebini sormuıı. Fakat h~ziri olmakla b~raber marsilyalı meşhur bit 
Şimdi gelin Seddül Hasana gelelim. utana cevap vermiıı ifrit zannederek hiç cenp vermemi§. hekim sokak tozlarının, ceplerde tqınaıı 

sabah olup da Seddül Haııan uykudan - cBabacığun, bana yaptığınız pka Nihayet vezir kızarak hocaya ceöyle. kapaklı saatlerin arasına kadar girdiiinİ 
gözlerini açınca gece odasına giren de- artık yeter. Herkea ka.nbur hocayı haki- yoksa kafanı keserim!> diye bağırdığı göstermiş olması o iddiaya hak verdiri• 
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likanlının yanında olmadığını görmüş. katen benim kocam sanıyor da benimle zaman hoca caman ifrit, canım ifrit ha- yor. Gerçi marsilyalılar, bizim kayserili 
Kendi kendine muhakkak bir it için aza- alay ediyor. Halbuki o kanbur hoca ser- na acı bana kıyma!> diye yalvarmağa hemşerilerimiz gibi, ba~kalariyle ala1 
cık dışan çıkmış olacak demjş ve düşü- çe parmağımın tırnağı kadar bile olamaz. baılamış. Vezir hocaya kendisini tanıt- etmcği sevmekle şöhret almıılarsa da. 
nerek Hasanı beklemi:ı, beklemiı. fakat Halbuki ben ömrümde kocam kadar gil- mı§. Bu sefer hoca: bir taraftan da fareleri katranlı yollatıl' 

Ahali de csabah namazından bir az ev- Onun için şebire gelip a§Çı baıılık ederek ne gelen var, ne giden nihayet babası zel onun kadar nazile bir adam görme- - cAman, demiş, burada hiç durma, tozlarına kartı tutarak kanser hlsıl edil• 
vel biz seni burada uyurken gördük, namusiyle para kazanmağa başlamıı. vezir Şemaeddin ıelmit vezir o gece me- dim.> kaç. Çünkü ifrit buraya gelirde seni gö- meai de itin ciddi olduiunu göateriyof• 
hakkında baıka bir teY bilmiyoruz, sen Ama idıir ahali.si bu adanun evvelce §Ski rakından uyuyamamış. Kanbur boca ile Vezir bu sözleri işitince hayretinden rürse ikimizi de öldürül'. Kızlannızla ev- Bununla beraber, katranlı yolJanıl 
dün gece nerede uyuyordun?> diye ce- olduğunu bildikleri için ondan hayli kor- evlendiğinden dolayı kızının haline ağ- dona kalmı§. lenmeğe kalkıştım, bqıma ummadığım kansere sebep olacaima inannuyan br 
vap vemüfler. Zavallı Hasan ° zaman karlarmı~ Hasan Bedreddin bu adamın lamı§ durmuı. Bütün gece kızım ha~- - cYazık sana demiş, demek düğün bir bela açtım.> Vezir bocanın iplerini kimler de vardır. Onlar da bu rivayetiJ> 
eben dün gece Kahirede idim> demiş. dükkanına giyince ahali de artık Hasanın di bağıracak ha timdi iııyan edecek di- odasına girince aoytan, sana ömründe kesmit. boca yere dii§er dürmez sıçram11, 1uail oğullarını sevmiyenlerin uydurduk· 
Hasanın sözünü İ.§itenlerin bazısı gülmüş, arkası sıra gİtmelttcn vazgeçmiş. ye sabahlamıf. Lakin sabah olup da kı- bir eşini görmediğin kadar güzel bir bağıra, bağıra doğru saraya gidip sulta- lan bir hikaye olduğunu iddia ediyorlar· 
hnzısı hnline acuuış, birisi, muhakkak ha- Bu aşçı bQfının hiç evladı yok.mu,. zının hiç sesini çıkarmadığını görünce adam göründü.> Hal na başına gelenleri anlabnl§. Gerçekten asfalt, eski mısırlılardan öğ• 
ili sarhoş olacak, demiş, ötekisi ene ka- Hasanın genç ve güzel olduğunu görünce vezir şa§ırmış. cAcaba o iğrenç kanbur -· - cBana kanbur hocadan bahsetme- Vezir hocadan bir ıey anlamak müm- renerek bizim medeniyetimize öğretetl 
dar yazık ki bu kadar güzel bir genç ol- cah keşke bu delikanlı benim oğlum hoca kızımın hoıuna mı gittih diye dü- yiniz. Benim kocam genç ve güzel bir de- kün olmadığını görünce tekrar kızının İsrail oğulları olduğu için, İsrail oğuJlart• 
sun da sonra deli olsun> diye izhar tees- olaydı> diye içini çekmiş. Hasana kim şünmÜ§, artık daha ziyade beklemeğe likanlıdır. O soytarıyı nazar deymesin di- yanına dönmÜ§ ve her şeyi olduğu gibi nı sevmiyenler onlarla birlikte asfalt yol• 
sür etmiş.Hasnn ben edeli değilim &U"hoş olduğunu BOrmuş. Hasan da haıına gelip dayanamıyarak kızının dairesine doğru ye para ile buraya getirmişler. Ben ha- birer birer kendisine anlatmasını rica ları da sökmek istiyorlar, diye söylüyoı
da det-ilim dün gece Kahirede idim. Ev- geçenleri elifinden yesine kadar olduğu yürümüş. Yürürken kendi kendine ceğer kiki kocamı gelin odasında buldum ve etmiJ. Kız da her ıeyi olduğu gibi anlat- lar. Fillına darılıp da oruç yemek gibi. 
velsi gece de Musulda idim> dedikçe gibi birer birer anlatmı~ aşçı Hasanın kızım bu kadar iğrenç bir soytarıyı be- onu görünce sevdim. Bütün geceyi ke- mış. Kocasını na11l gördüğünü ve nasıl Ancak asfalt yollar kanser arasıııd• 
ahali Hasanın deliliğine büsbütün inan· söylediklerine inanmış. Başına gelen ıey- yendiyse, muhakkak bu kızı öldürmeli> man kaılı, çekik kara gözlü kocamın gece beraber kaldıklarını, sabah uyku- münasebet kabul edenlerin asfalt yoJlatl 
mışlar. Hasan ayağa kalkıp ııebir kapısı leri hiç kimseye söyleme.Inşaallah birgün diye söylenirmiı. Celin odasının kapısı göğsüne dayanarak geçirdim. Bir az ev- dan uyanınca kocasını odada görmediği- söktürmiye niyetleri yoktur. Onlar kat• 
içersine girince ahali de peşine takılını" gelir bu sıkıntıların hepsini geçirmiş bu- önüne gelince kızını ismiyle çağırmı§. vel dışarı çıkmıştı. ihtimal timdi belki ni, onun bir iş için yam başlanndıe.ki oda- mnı kansere sebep olııınıyacak bir h•~e 

,.. b' pC 
Hasan nereye gitmişse onlar da arkasın- lunursun. O zamana kadar benim evlat- Kız derhal içe.rden cevap vermiş. ve saa- iş odasına çekilnıiıtir.:t ya çekilmiş olacağını zannettiğini, hatta getirmiye çalışıyorlar. Onun için ı:ı 
dan gitmişler. Nihayet Hasan bir aşcı lığım olmasını kabul eder misin? demiı. dctten sevinçten kızaran yÜzü, titriyen Vezir bu hikayeye inanmaIIU§. işin kocasının elbiselerinin hala odada bulun- de yeni yapılan asfalt yollann sökül~ 
dükkanına gelmiş ve dükkana girmiıı. O Hasan da muvafakat etmi§. Aşçı kadı- enclamüe babasının kar§lSma çıkmııı. içinde bir muamma olduğunu anlamış. duğunu saymış durmuş. Babası hemen ğinden endişe etmiye hiç lüzum yoktu!· 
nşçı dükkanının sahibi evvelce büyük bir yı çağırtmış ve kadı ile şahitlerin huzu- Babası kızının böyle mesut olduğunu gö- Merakla hemen iş odasına giderek kapıyı yanı başındaki odaya giderek Hasan Zaten bizim memlekette asfalt yollar~~: 
§ııki imiş. Sonradnn ~kiyalıktan vazgeç- runda Hı:ı.sanın evlatlığı olduğunu ilan rünce kızmış ve ı~ırmıf. açmıf! bir de içeride ne görsün beyenirsi- Bedreddinln sarığını ve elbiselerini gör- lunan yerlerde göğüs kanserinin çoS de 
miş, bir dahn eşkiyalık etmiyeceğinc bin- etmİ§ o günden sonra ıırtık Hasan dük- - cBu ne hal kızım, demi§, öyle çir- niz. Hoca iki ayağından tavana baş aşağı mü:ı. Sanğın içinde dikili muskayı bul- dığına dair şimdiye kadar bir haber 
kerre töbe etmiş.Sultan da onu affetmiş. kanda kalarak babalığiyle beraber aşçı kin bir ademin evlendiğin için mi bu ka- asılı durmuyor mu? Vezir hocaya bu ha- •• aırMEDt •• çıkmaml§tır. G. ,.. 

--,-~-·--.._ ~ C'hl.lUt: \<l\Ull\. 



~·---~------------- ------ ---- - --. - - - ----------- ----- ------ -- - ----- ---- ------
~-- ---- . -·- . - _____ --:_ ___ ._-____ - _-- __ - --- --------- --- -----=----·.--.~~.-:_-~ 

ı it KARiLi iMPARATOR) 
BiZANS SARAYININ İÇ YÜZÜ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-243 

Siz merak etmeyin 
Ben istedifim zaman buraya girmesini 

bildifim gibi çıkmasını da bilirim 

Sebasüyano, bu sözleri duyunca az 
aha yerinden fırlıyacaktı. 
Kimdi bu adamlar? 
Burada, sarayın baskına uğradığı bu 

nda kendi adına ve başına yemin eden 
u kahramanlar kimlerdi? 
Biraz daha bekledi. 
On kişinin b~ı olan devam etti: 
- Dışarıda birbirinizle asil sıkı fıkı 
on~ıyacaksıruz. Dikkati üzerinize 
ekmiyeceksiniz. Her gün münavebe ile 
0iriniz izinli çıkacak ve koca Göbeyin 
neyhanesine uğrıyacaksmız .. Ben vazi
eti bir fırsatını bulup Sebastiyanoya 

aaber vereceğim ve ondan alacağımız 
mre göre burada hareket ec!rıceğiz .. 
\sıl mC!Sele Sebastiyanonun nerede bu
unduğunu öğrenmektedir. 

- Uulkta -değil .• Burnunuzun dibin
le .•. 

On bir ki§i birden sıçradılar. 
Bir harekette- on biri de ellerini bel

erine atarak birer hançer çıkardılar. 
Sebastiyano gUlerek fıçının arkasın

ian çıktı. Bu on bir kişinin Recyo ile 
~endi muhafızları olduğunu anlamıştı. 

Fakat nasıl olup ta ihtilAlcilerle birlikte 
.:>lduklarına aklı ermemişti. 

Recyo ve muhafızlar Sebastiyanoyu 
brşılannda görünce sevinçle etrafını 
sardılar ve hançerlerini bellerine soktu
(ar. 

Sebastiyano: 
- Siz nasıl oldu da bu sarayda ve bu 

kadar serbest olabiliyorsunuz.. dedi. 
Herifçiler her tarafı sardı, kuşattı ve bu
rasını ele geçirdiler. Yoksa sizin bizden 
olduğunuzu bilmiyorlar mı? 

Recyo, Sebastiyanonun vaziyeti bil -
mediğinl gördU, ona Kocagöbeyin mey
hanesinde geçenleri olduğu gibi anlattı. 
Komplocuların adamlarının yerine ken
dilerini nasıl koyduklarını söyledikten 
sonra: 

- Bunları, dedi. Size haber vermek 

üzere Yengeç saraya gelirken biz de 
Vlahernaya gittik. Parolayı söyler söy -
lemez Vlahernada olan bir adam bize 
(derhal saraya gidiniz. Artık vaiifeniz 
oradadır. Bizimkiler galip geldiler .. ) de
di ve başımıza geçerek bizi buraya getir
di. Sarayın etrafını kuşatan ihtilalciler 
arasında biz de vardık. Ve nihayet bi7l 
sarayın yeni muhafızları meyanına kay
dettiler .. 

Sebastiyano, taliin yine kendilerine 
yAr olduğunu gördü. Bir G..n için kafasın
da şimşek gibi bir fikir çaktı" Bu on bir 
ki§i ile birlikte ve Y cngeci de alarak sa
rayı içinden basmak.. IhtilAlcileri kıs
kıvrak yakalamak .•• 

Fakat bu sevdadan çabuk vazgeçti .. 
Çilnkü çıbanın başı imparatordu. Mavi 
gözlü onu elde etmişti. Muhakkak su
rette istediğini yaptırncaktı... Kadının 

fC'ttanlığına kuvvetle • .lukabele edilemi
yeceğini pekflli bilen Sebastiyano işi 
kurnazlık yoliyle halli daha uyı;un gö
rüyordu. 

Bahusus ki şimdi nrtık sarayda ken
dilerine tabi bir kuvvet te vardı .. 

- Recyo.. dedi. Bir az evvel verdi -
ğin talimat dairC'Sinde hareket ediniz. 
Her gün izinli çıkacak biri Kocagöbe -
yin meyhanesine gelsin.. Icap ederse 
orada kendisine talimat verilir. Bu müd
det zarfında Uzerinize asll şüphe getir
memelisiniz.. HattA icap ederse ihtilfll
cilerle birlikte hareket ediniz. Korkma
yınız ve merak etmeyiniz. Bu saray yine 
ve tamamen bizim hilkmümilz altına gi
recek ve bu sefer onu kolay kolay bı
raknııyacağız.. Buraya tekrar geldiği -
miz zaman ise Recyo, seni kumandan 
yapacağım ve hem sana saray cariyel~ 
rinden beğendiğini alacağım .. Şimdi hay
di, buradan gidiniz. Ve milmkiln oldu
ğu kadar seyrek olarak bu şarap mahze
nine geliniz. 

Recyo endişe ile sordu: 
- Fakat.. Siz ... siz saraydan nasıl çı

kacaksınız? 
Sebastiyano güldü: 
- Merak etme dostum, dedi. Ben bu

raya istediğim zaman girmesini bildi -
ğiın gibi istediğim zaman da çıkmasını 
bilirim ... 

Sebnstiyano, mahzenden kumandan -
lık dairesinin altına giden gizli yolu her 
ihtimale karşı bu adamlara göstermek 

istemediği için onlan çıkarmak istemiş
ti. 

Recyo ve on kişiden ibaret olan mai
yeti bodrumdan çıktılar. 

Sebastiyano ise duvard~ geniş taşı 
yerinden oynattı.. Önünde açılan bod
rum yoluna girdi. Taşı tekrar yerine 
koyduktan sonra Yengeçin yonma dön

dü. 

•• BiTMEDİ •• 

Edirne müzeleri 
Ankara müzeleri müdür 

muavininin tetkikleri 
Edirne (Hususi) - iki gün evvel şeh

rimize gelerek buradaki tarihi yerleri ve 
müzemizi tetkik etmekte olduğunu bil
dirdiğim Ankara müzeai müdür mua
vini Arkeoloğ Remzi o~ tetkiklerini 

bitirerek bu aabah lstanbula avdet et
mi~ir. 

Gazetemize buradaki intibalan hakkın
da verdikleri izahatı aynen bildiriyorum: 

Edimeye müze ve calti eserlerin son 
vaziyetini tetkik etmek Üzere geldim. 
Her eyden evvel ıurasını büyük bir 
memnuniyetle kaydetmeliyim ki umumi 
müfettiş Kazım Dirikin bu işlerin en kıaa 
bir zamanda ve en mükemmel bir tarzda 
baprılmalannda himmetleri geçmittir. 
Yakın Yiilara kadar mühmel bir vaziyet· 
te bulunan hu eserlerin üç dört sene gİ· 
bi kıaa bir zamanda bu hale getirilmeleri 
g~~ldüğü lcadar kolay bir iıı değildir il
gılı makamların bu iıler üzerindeki ala
ka ve yardımlannı da arttırmak suretiy
le General Kazım Dirikin bu sahada da 
sarfettiği yüksek gayret ve t . 

emı:r: ener-
jileri daima §Ükranla karıılamak ve an-
mak hepimiz. için bir borç olmuıtur. 

Asıllarına göre tamir edilip güzelleşti
rildikten sonra emsalsiz kıymetleriyle 
knrşımıza çıknn bu eserlerle ne kadar 
övün ek yeridir. Kısaca ve bir tek sözle 
söylemek laz:ımgelirsc Edime tarihin ya
zılmış canlı bir kitnbesidir. 

Buradaki müzenin başında senelerden 
beri büyük bir gayretle çalışan Necmi iye 
gibi bir arkadaşın bulunmall da bir ka· 
zançtır. Ancak kendi.sinden Edirne ve 
civarında yapılan itlerden daha büyük 
bir istifade temin etmek için bu arkadaıın 
mükemmel bir tarzda yetittirilmesini za· 
ruri buluyorum. Kendisine gereken stajı 
yaptırdıktan ıonra onun güzel kabiliyeti 
ile müzenin tasnif ve teohiri itine batlıya• 
cağız ve icap edene buraya bu işler için 
en salahiyettar arkadaılarımız da gönde· 

rilecektir. 
Etnoğrafya müzeai yeni doğmuş ol· 

masına rağmen en kıymetli etnoğrafik 
eserleri toplamak, korumak ve göstermek 
iatemiıtir. Tasnif edildikten sonra mem· 
leketimiz.in cn kıymetli bir müessesesi 

olacakhr. 
Ekmekçi Ahmet pa§anın kervansarayı 

açık müze haline getirilmek suretiyle lı
lami bakımdan bugün ne lstanbulda, ne 
Ankarada ve ne de Bursada rastlanamı· 
yacak hususiyet ve zenginliği bilhassa te

barÜJ:: ettirmek isterim. 
1 tenüz ufak tefek noksanlar göze çarp

masına rağmen Edimede titiz bir alaka 
ve şuurlu bir irade ile yürÜtülmekte olan 
bu işlerin en kısa bir zamanda en müte
kamil bir hale konulncağına da şüphe 
yoktur. 

Sinema 
Dünyası 
Son Haberleri 

Güzel ve sevimli Macar yıldw 

Kathe Von Nqy tekrar Pariee dön
müştür. Sevimli artist cRenate ve dört 
arkadaı> filminde baı rolü oynuyor. 

Bu filmin çevrilmesi bitmek üzeredir, 
ve yakında gösterilecektir. 

§ 
c 'r\arın tevkif olunacağım> ( De"main 

jeserais arrete) filmi son sahneleri çev
rilmiıtir. Bu kurdelayı idare eden yeni 
bir rejisör Heinz Strouxdur. 

Yakup ve Evlatları 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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y akup'un kızı kaçırıldı 
Hü1ıümdar Hemor'un oğlu ona aşık olmuştu 
Yakup'un oğulları intikam almak istediler 
Yakup, Kenan diyarına gelip yerleş- yanına geldi. 

••••••• • ••••••••••••••••••••••••• EV 
Kadın 

. . . . • . . . . . 
• . . . 
• . . . 

~................. MODA 
• • • • • . •••••• 

Niçin limondan 
istifade 

etmiyorsunuz? 
-+-

.EJueriya ilkbaharda, havalar uınmağa 

Bat rollerde Ferdinand Marian, Kat
he Dorsch. Herma Relin, Paul Klinger, 
Will Dohm, Gisela Uhlen·i göreceğiz. 

tikten sonra kansı Raşel tekrar hamile - Oğlum, dedi. Sizin kızınıza Aşık 
kaldı ve bir oğlan daha doğurdu. Fakat olmuştur ve kızınız.ı kaçırmış, onunla 
doğururken çok zahmet çekti ve öldU. beraber yatmıştır. Şimdi müsaadenizi 

Yakup, sevdiği kansının ölUmUne isteriz ki nikAhlarını akdedelim. ikisi 
üzüldU ve doğan çocuğa, yani Yusufun de gençtirler.. Birbirlerini seviyorlar .. 
kardeşine Bünyamin adını verdi. KU - Hem bu eyi bir başlangıç olur. Bundan 
çük Bilnyamini Lia büyüttü. sonra siz kızlarınızı bize biz de size veri-

baılayınca dirsekler kızarır ve ufak ta
necikler hasıl olur. Eğer §İmdiden bun
ları izaleye teşebbüs edilmezse kısa kollu 
elbise giyildiği vakit bu dirsekler çirkin 
bir manzara gösterir. Halbuki bu mah
zurun önüne geçilmesi çok kolaydır. Bir 
limonu iki parçaya bölünüz. Her dirseği 
bir limonun yamiyle kuvvetlice ovunuz. 
Sonra biraz. krem sürünüz. iki gün için
de dirseklerde fena görünüşün kalmadığı· 
nı göreceksiniz. 

§ 
Victor de Kowa tarafından sahneye 

konulan cTerzi Wibbel> filminin, en mü
him sahneleri çevrilmi§tir. Artık yalnız 
küçük dekorlarında vetrik atelyelerinde 
çalışılıyor. Yakında Viktor de kowa, 
filmin dekupajile meogul olacaktır. 

§ 
cRenate ve dört arkadaş> filminin baı

lıca mümeuilleri Kathe de Nayg, Gustav 
Frölich, Harald Paulsen, johanncs Rie
mann. ve attila Hörborgerdir. 

§ 
cRober Koch> filmi Tabisin Grüne

\Vald ve Efa sütüdyolarında çevriliyor. 
Bu filimde bat rolü Emil jannings deruh
te etmiıtir. 

Bu büyük film, Berlin cTüberküloz 
enternasyonal kongresinde> gösterile
cektir. 

1 
Fransız varyete ve sinema artisti, Ti

no Ro11i, T obis sütüdyolanru ziyaret et

miı ve çok heyenmiftir. Sevimli artistin 
yakında bir Alman kordeli.da oynama
aa muhtemeldir. 

§ 
Yakında Tobia yeni bir film çcvirme

ğe baılıyacaktır. cParamla ne yapayım> 
Oue faire avec mon argent> fritz kirc
hoff filmini idare edecektir. Şimdiye ka
dar, mühim roller için Walter Steinbeck, 
Erich Ponto, Else von Mollöndorf ve 
Hanı Richter tayin edilmiştir. 

§ 
Bertin ve Viyananın en mühim tiyat

rolarının müdürü ve meşhur rejisör Heinz: 
Hilpert, T obis tarafından angaje edil

miştir. 

Hilpert t Tehlikeli arzu> (Le desir 
dall&'ereux) filmini çevirmektedir. Se
naryo Heuacr tarafından hazırlanmıttır. 
Musiki: Zeller Fotograf çeken: Bruno 
Mondi. 

Bat mümessilleri: Oiga T achechowa, 
Ewald Bascr, E.lisabeth Flickenschildt, 
Paul Dahlke, Aribert Waacher. 

§ 
Werner Klinger, Johannistihl sütüd

yolarında cMukaddea yalan> filminin ilk 
sahnelerini çeviriyor. Yeni bir yıldız. Hil· 
de Krahl filmin bat rolünü oynıyor. Hilde 
Krahl şimdiye kadar Viyana tiyatroların· 
da muvaffakıyetle oynamıştır. Paul 
Dalhke, Otto Limburg, Olga Limburg, 
diğer rollerde göstereceğiz. 

§ 
MC§hur Viyanalı komik Hana Moser, 

cPiı adam> Eilmi~in bq rolünü deruhte 
ediyor. 

Tanılmıt Alman rejisör Hana Deppe, 
filmi idare ediyor. 

Hanı Moserle beraber J osefine Dora. 
Herma Relin, Fritz Kampers, Ernıt Wal· 
dow, Hana Holt. Else von Mollöndorf, 
Leo Peukert, ve Anton Pointeri görec.e· 
ğiz. 

Çanakkalede 
Son yapnurların 
tahribatı 
Çanakkale (Husuıi) -Biga kazasının 

Karabiga Nahiyeaine yağan son yağmur· 
lardan 5,000 dekar ekilen araziden 
2900 dekarlık kısmı su altında kalmıı 
ve bu yüzden 24,000 liraya yakın bir za• 
rar kaydedilmiştir. 

Sular altında kalarak göçen çiftlik bi· 
nası enkaz arasında bir kadın boğulup 
ölmüı ve dört kiıi de kayıklarla kurtarıl· 
mıştır. 

Işte bu sırada Tanrı Yakuba peygam- riz. Birbirimizle kardeş gibi geçiniriz. 
bertik verdi. Yakup cemi halkı lbrahim Bu geniş Ulkede dilediğiniz gibi ser_ 
ve lshakın dinine davet etti. Herkes ona bestçe ticaret yaparsınız, velhasıl ara _ 
tabi oldu. mızda dostça yaşar ve geçiniriz.. 

Iys bunu görünce kardeşini yine kıs- Diğer taraftan Hemarın oğlu ve Dina-
kandı . Onun yruıında ve onun hMtlmiyc- nın dşıkı Sişem de: 
tini gömıek kendisine nğır geldi. - Benden ne is terseniz ve ne kadar 

_ Kardeş, dedi. Sen gurbete gitmiş- is terseniz isteyin .. vermeğe raı.ıyun .. ye
tin ve ben burada sakin olmuştum. Bil- ter ki :Omayı elimden almayın .• 
tün bu diyar ~e bu civarın hakimi, ulusu Diye haber yollnmıştı. 
bendim. Şimdi sen geldin. Tnnrı sana Halbuki Yakubun oğulları kız kardcş-
pcygamberlik verdi. Buranın hfikimiyeti lcrinin böyle kaç1'"ılmış ve namusunun 
de benden sana geçti. Sen artık burada bcrbad edilmiş olmasın ı bUyük bir hid-
otur. Ben gideceğim. dctle karşılamıştı . 

Yakup bu sözlere müteessir oldu. Maamafih intikamlarını almak için hi-
- Ben, dedi. O kndar uzak yerlerden leye baş vurdular .. Heınarın hükmettiği 

düzenimi bırakıp sırf seni özliyerek bu- halk hem kalabalık hem kuvvetli ve 
raya geldim. Reva mı şimdi sen gurbete silfihlı kimselerdi. 
~ıkaı;ın. Eğer istersen ben tekrar gide - Yakubun oğulları Hemar ve Sişeme: 
yim ve sen yurdunda kal.. - Bu istediğin şeye razı olmak bizim 

lys: elimizde değildir, dediler. Çü.nkil bizim 
_ Hayır, dedi. Senin buradan gitmek- Adetimizde sünnetsiz adama kız veril

liğin olmaz ve mutlaka benim gitmekli- mez. Biz hepimiz: sUnnetliyiz. Eğer kız 
ğim !Azım.. kardeşimizi Sişern almak istiyorsa mut

Jys çocuklarını, ailelerini, davarları- laka sünnet olmalıdır ve eğer sizin hal-
nı aldı, Yakupla vedalaştı. Kenan diya- kınız bizim kızlarımızla evlenmek arz.u 
rından Rum diyarına hicret etti. ediyorlar ve bizimle iş yapmak istiyor-** !arsa onlar da sUnnet olmalıdırlar ... Eğer 

Yakubun ilk karısı Liadan bir kızı ol- bunlan yapma7.Sanız gelir, kız kardeşi
muştu. Adı Dina olan bu kız yetişmiş, ınizi alırız •. 
kemale gelmiş blitün kızlnr arasında en Hükümdar Hemar ile oğlu Sişeme bu 
güzeli olmuştu. teklif ağır gelmedl Kabul ettiler. Şehir-

KC'll8n diyarında Hemor adında bir lerine döndUUer. Halkı silnnet olmağa 
hUkUmdar vardı. Bu hükümdar, Yaku- davet etiller: 
bun bulunduğu yere yakın büyilk bir - Ancak bu suretle bize kızlarını ve. 
şehirde sakindi. Hükümdarın genç oğlu recekler .•. 

S~en do.ağa çıktığı sırada Yalmbun Dediler. Yakup kabilesinin kızları cid. 
bulunduğu yere de geldi ve burada gil- den çok güzeldiler. Hemar halkı onlarla 
z.cl Dinayı görünce Aşık oldu. Artık Dl- evlenmefe can atarlardı .•• 
nanın hayali gece ve gUndUz aklında ve lfte bu sebeple hepsi de sünnet olma-
fikrinde idJ. ğı seve seve kabul ettiler ve aynı gilnde 

Nihayet tahammül edemedi.. Bir kaç cümle erkekleri bıçak altından geçerek 
kişi yanına alarak Ynkubun bulundu- sünnet oldular. 
ğu mahalle geldi. Dfnayı gözlediler .. Kız Yakubun iki oğlu, Simeon ile Levi bu 
arkadaşları ile beraber çeşm~e su dol- vaziyeti bekliyorlardı. Erkeklerin sUn
durmağa gitmişti. Dönerken Uzerinc atıl- net yarası ile henUz serbest hareketleri
dılıır ve doğruca kendi yerlerine kaçır- ne sahip olmadıkları sırada şehri bastı
dılar ve o gece Sişen Yakubun kızı ile far .. Hepsini kılınçtan geçirdiler. Bu me
yatnrak tını zelil etti. (Tevrat 34 UncU yanda Hemar ve Sişemi de öldilrdUler, 
bab. fıyel: 2) Dinayı alıp götilrdiller. 

Manmafih Sişem, Dinnyı zevce olarak Şehirde buldukları mal ve davarları 
kendisine nlmak istiyordu. Bunu babası- da yağırialadılar. Bu işi Simeon ve Levi 
na söyledi. Babası Hemar da, hükilm- Yakuptan gizli yapmışlardı. Yakup ha
darlığırun k endisine verdiği kuvvete ve her alınca fona halde hiddetlendi ve 
saltanate gilvenerek talebinin is'af cdi- oğullarını tekdir ctU. 
leceğine emin olarak dog·ruca Yakubun BJr ... EDİ .. .... .. 

Bulgar politikası 
Mihverin taraftar ve aleyhtarları 

görüyor? vaziyeti nasıl 
Sofya 1 S Ha:ıiran - Bulgar basanı riyle Dobriçe hadiseleriyle pek çok ala

kadar olmakta: Romanya aleyhinde neı· 
riyatta bulunmak için hiç bir fırsah ka
çırmamaktadır. 

Hükümetin organlığını yapan Onca 
gazetesi, bütün yazılannda Bulgar d11 
politikasının bitaraflığını tebarüz ettir
mekte ve fakat, eberiya mihver basının• 
dan iktibaslar yapmaktadır. 

* Kumral saçlı bayanlar, ı mpuvanlannı 
yaptıktan ıonra, saçlarını yıkadıktan su· 
ya bir kaç damla limon damlatacak olur• 
larsa saçlar rengini ve yumuşaklığını mu· 
hafaza eder. 

* Ozerinde mürekkep damlası olan 
blUzların lekeli yerine derhal bir le.aç 
damla limon damlatılır, aonra bluz yıka
nırsa leke derhal kaybolur. 

MODA HABERLERi 

Çiçekli mualinden yapılan elbiacleı 
bir kaç kat volanla ıüılenmek.tedir. 

* Yazlık elbiıeler bej, yahut beyaz ke-
ten tircainden örülüyor. Elbisenin gar• 
nitürü rell&'inde, yahut kundura. pplı:a 

renginde tireden yapılırsa daha ıık olur. 

* Gayet ince ve açılı: renk Ankara yü-
nünden örülen yazlık blUzlar çok moda· 
dır. 

* ipekli lise ile örülen ppkalar rağbet· 
tedir. 

* Bir kaç renk ensiz grogren kurdelesi 
saç örgüsü gibi örüldükten sonra gayet 
ıık kemer yapılmaktadır. 

* Yalnız tülden yapılan ppkalar beye-
nilmektedir. Bunlar dört bq renk tUIG 
bir araya getirerek vücuda getiriliyor. 

* Manto ve tayyör reverine iliıtirilecek 
çiçekler renkli ipekle ve hi iineai ile 
öriilmelı:tedir. 

HASIR KOL nJKLARI NASR. 
TEMIZLEMEU ? 

Yazın bahçelerde, balkonlarda kulla
nılan hasır ltoltukları yaz iptidasında te

mizlemek lazımdır. Ilık sabunlu suya 
batınlmıı bir süngerle lı:oltuldar yıkan
malı, bol soğuk ıu ile çalkalanmah, ıon
ra gölgede ve rüzgarlı, yani kulenderll 
bir yerde bırakarak kurutmalı. 

Eğer hasırlar biraz sararmıı ise çal
kalama suyuna bir kaç damla oksijenli 
ıu ilave etmeli. 

SARI SAÇLARIN RENGiNiN 
KOYULAŞMASI iÇiN 

Sarışınların saçlarının rengi koyu
laşması için limonlu ıampuvan çok fay
dalıdır. 

Saçları her zaman gibi yıkayıp kurut· 
tuktan sonra bir yumurtanın yalnız sa· 
rısını bir çorba kaıığı :ıeytinyağiyle çırp· 
malı ve yarım limonun suyunu ilave edip 
karıştırmalı. 

Saçlan yol yol ayırıp bu mablutu sür
meli ve köklerine de masaj yapmalı. llık 
su ile çalkalamalı. (Su sıcak değil, ılık 

olmalıdır. ) ikinci çalkalama suyu daya• 
nılacak kadar sıcak olmalıdır. Üçüncü 
çalkalama ise gene ılık su içine sıkılan hir 
limon suyu iliveaiyle yapılmalıdır. 

PiRiNCiN BöCEKLENMF.MF..SI 
KOLAY BiR USUL 

Uzun müddet kullanılmadan duran 
pirinç böceklenir. Bilhaasa bir seneden 
diğer seneye kalırsa. Buna mani olmak 
için pirinç içerisine bir çorba kaşığı ince 
tuz. kanşhrmak kafidir. 

Bundan baıka 40 ı fenni, 80 i kara ko· 
van olmak üzere 12 O• arı kovanı arıları 
ve gömeçleriyle ziyaa uğramııtır. 

tetkik edilince gazetelerden bir kıammın 
mihver devletlerine mütemayil bulundu
iu, diğer bir k11mmın i~ hanı cepbeai
nin kuvvetini ve beynelmilel ıiyaaetteki 
miiabet rolünü tebarüz ettirdikleri görü
lür. Profesör Çankofun gazetesi olan 
Slovo, ötedenberi Alman dıı siyasetini 
terviç etmekte; Sovyet aleyhinde neşri· 
yatta bulunmak için hiç bir fırsat! kaçır
mamaktadır. Hukuku düvel profesörü 
Gospodin Cenofun politik makalelerini 
neşreden maruf Utro gazetesi de banş 
cephesinin bir çember siyaseti takip etti· 
ğini ve fakat, Rusyanın iştirak etmekte 
bir hayli gecikmesini ileri sürerek bu cep
henin mihver politikasını durdurmaktan 
aciz bulunduğu; Balkan antantı hakkın· 
daki yazılariyle de antantın inhilale mah· Satılık bina 

Basmahane, Dibek sokağın
da (Tan) oteli olarak kiralanan 
12 numaral büyük bina ve mo
bilyası ıatıb.ktır. Ev ve apartİ
man olarak kullanılmağa elve
ritlidir. lıteyenlerin Gümrük 

1 kum anormal bir politik teşekkül oldu· 
ğunu iddia etmektedir. 

Bu gazete son postamızı teşkil eden 
8 Haziran 1939 tarihli nüshasında ve 
cBulgaristanın yolu bellidir> baılı1ı:lı ya

zısında baıvekil doktor Köse lvanofun 
takjp ettiği bitaraf siyasetten bahsede· 
rek bunun bütün Bulgar umumi efkarın· 
ea tasvip edilen ve Bulgu emellerinin 
tahakkuku için en elverişli bir siyaset 
olduğunu anlatmakta; Bulgar dıı politi· 
kasının sahte pozlardan ve her türlü teh
ditlerden art dürüst bir siyaset olduğunu; 
Balkan barışını idame ettirecek bütün 
politik meselelerin müslihane anlaomalar
la neticelenme ini kendisine tiar edindi· 
ğini yazdıktan sonra şöyle demektedir: 

Balkanları daha ziyade dütürecek ve 
kuvvetsiz bir hale getirecelctir. Halbuki 
bu devletlerin ekonomik ve kültürel in
kişaflara ve kalkınmalara şiddetle ihti
yaçları vardır. Biz, iııte bu yolun yolcu
suyuz. Bu itibarla tuttuğumuz yol belli· 
dir. Açıktır ve meydandadır. 

' karıısında Fevzipqa bulvarı, 
Bahceliler hanı 7 numarada ma

' liye heaap müteha11ııı Muzaf. 
!\ fere müracaatlan. 
~ S. 5 H. 3 1-S (1233) 

Gaz.ete, yabancı basından naklen yap
tığı iktiLMlar arasında (Fölkişer Beo• 
bahter> gazetesinin bilhassa şu cümlesi
ni tebarüz ehirmektcdir: 

Umumi müfettişlikle beraber vakıflar 
id n i de diğer işleri arasında burada 
b ir nevi tapu senedimiz olan abideleri· 
mizi korumak için bizimle el ele vermiş 
h 1 uv or. 

W "z:elerimize gelince: 

Hülisa: Edirnedc eski eserler ve mü
zesi üzerindeki tetkiklerim her bakımdan 
sevindirici ve yarın için ümit verici bir 
mahiyettedir. işlerin el birliği ile tutulmu§ 
olması bilhassa memnuniyetle kaydedi

lebilecek bir noktadır. 
N. Aktui 

~ 
Mir gazetesi bilakis barıı cephesine 

mütemayil görünmekte: lngilterenin 
muazzam kuvvetini ve Amerika ile Sov

~ yet Rusyanın ergeç bu cepheye iltihak 

' edecekleri ve bu muazzam kuvvet önün· 
~ de chayat sahası> anynnlann durmak 
'li mecburiyetinde kalacaklarını tebarüz. et· 
~ tirmektedir. Zora gazetesi, hiç bir tarafı 
~ iltizam etmemeğe çalışmakla beraber 
~ mihvere olan yakınlığını saklıyamamak

L)l-••«Mmr:ıPliKllDiB3*;..ıı•ar.m~~ifiO:ZJ"3~~LiOP'aJD 
tadır. Bu gazete, bilhnssa Rumen işle-

- Son yıllar zarfında çok dirayetli 
ve miitekabil fedakarlıklara müstenit dü
rüst bir seyahat takip ederek aralarında 

iyi ve do tnne münasebetler temin etmc
ğe muvaffak olan Balkan de\ Jetleri, is
tikbalde bu çok guurlu ve kuvvetli poli
tikadan ayrılmıyacaklnrdır. Buna katiyen 

fÜphe etmiyoruz. Zira; harp politikası, 

- Sofya, kendisine verilr"n kıymeti 
tamamen müdriktir. Bu itibarladır ki hü
kiimet, Bulgaristanın kayıtsız ve şartsrz 
olarak bitaraf kalacağını ve kendi men
fnatlerine it bütün siyasi meseleleri mus
lih ne bir surette halledeceğinden emin 
bulunduğunu illin etmektedir. 
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ANKARADAKI MAÇ Türkkuşu havacılık günü 
~~~~~~~~~~~~·--~~~~~~~~~~~-

Gaziemirde çok muvaffakıyetli oldu 
Akrobasi hareketleri, Planör uçuşları, Paraşütçüler halkın sevgi 

ve heyecanını artırdı. Değerli hava çocukları takdir edildi 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - LC::::"":~'.':--·-==---...,....--ı:,,.._ __ -,~--~~~ ......... -111111 

hada gösterdikleri gayret takdire şayan
dır. 

Öğle vakti Gaziemir meydanına akın 
başlamıştı. Her türlü nakil vasıtaları, 
trenler, otobüs, otomobil, kamyon, mo
tosiklet ve diğer vasıtalnr mütemadiyen 

Demir spor Ingilizleri 
2 - O mağlôp etti 

Oyun çok zevkli oldu. Demirspor 
her iki haftaymda da nefis 

bir o yun çıkardı 
işliyor ve büyük kalabalığı Gaziemire Ankara - Cumartesi gun·· ü Ankara- lim T ~ı d G 1 : op ag ar a.. o ... 
taşıyordu. gücünü 4 - 1 gibi bir farkla yenen İngi- Stad inliyor .. Her kes sevinçten adeta 

Gaziemir meydanında tam bir disiplin liz takımı pazar günü Demirspora 2 - O çılgına dönmüş.. Sevinçlerini nasıl iz-
hfikimdi. Hükümet erkfuu için kapalı mağlOp olmuştur. Merak ve alaka ile har edeceklerini bilemiyorlar. 
bir yer ııyrılmıştı. Askeri muzikanın beklenen bu karşılaşmayı seyretmek Bu gol, Demirsporluları harekete ge-
çaldığı parçalar günün şevk ve neşesini üzere sahayı 25 bini mütecaviz bir se- tirdi. Yeniden İngiliz kalesini tazyike 
artbrmıştır. yirci kitlesi kaplamıştı. başladılar. İngiliz kalesi o kadar sıkıştı 
Öğleden sonra gilneş bulutlardan sıy- Seyirciler arasında Başvekil Saydam, ki kalecileri bir çok defalar fedakarane 

rılmıştı. Tören yerinde başta vali B. Et- Münakalat vekili Ali Çetinkaya, Ziraat ve yerinde müdahalelerle takımını ağır 
hem Aykut olmak üzere Milstahkem vekili Miıhlis Erkmen, misafir İngiliz bir mağltlbiyete silrükliyecek gollere 
mevki komutanı Tümgeneral Rasim Ak- Bay Aykut nutkunu şruıliyor generali, İngiliz, Sovyet büyük elçileri, mini oldu ve alkış1andı. İngilizler dev-
toğu beledi isi B B Beh U 

-11 Mid.Leaeks takım kaptanı kar,,ılıyanlar 
, ye re . ve n. çet z, Ali Rana Tarhan, Roma sefirimiz Ragıp, re sonuna kadar ancak bir kaç akın ya~ ~ 

tayyare alay komutanı, jandarma komu- mek için yurdun her köşesinde imalit- AKROBASİ HAREKETLERİ Ankara vali muavini, polis müdürü ve pabildiler. Buna mukabil Demirsporlu- . . araaında 
tanı, vilayet erkinı, hava kurumu er- hanelerini tayyare imaline tahsiS eder- Sonra Türkkuşu pilotlarından bir kız bir çok mebuslanmız da bulunuyorlar~ 1ar Zekinin iyi yer tutmamasından mu- gıbı oldular. . . . 
kAnı ve gazeteciler hazır bulunuyordu. ken, memleketini bunlarla tezyin eyle- ve bir erkeğin idare ettiği iki tayyare dı. hakkak bir gol daha k dılar Oyu · Bu gevşemeyı fırsat bılen Demırspo:rı-

Saat on beşte törene başlandı .• Türk- mektedir. havalanarak muhtelli akrobasi hareket- açır ·· n lular derhal hücuma geçerek Ingiliz U.. 
kuşu filo komutanı ve Bn. Sabiha Gök- İşte filoyu görüyoruz. İşin tekamül ve leri yapmıştır. Bu ild tayyarenin akroba- lesini sıkıştırıyorlar. Bu arada blrkaf 
pn önde olmak ttzere Türkkuşu genç- semereleri buradadır. Milli vecibeleri si hareketleri, kanat üzerinde alçak me- korne·r· kazand~r, fakat netioe yok. 
leri kısa bir selAm geçidi yaptılar. bugün tamamiyle duyuyoruz. Ti.irk mil- saieye inmeleri, ters uçuşlar yapmaları lngilizler yennde sıkı hUcumlarla De. 

Bilhassa TUrkkuşu elbiseleri giymiş !eti o günkü emri unutmıyor. Her An şaheserdi. mirspor kalesini rorluyorlar. Kaleci bir-
altı genç kız halk tarafından çok alkış- geçtikçe o emri kutsal bir nazarla görü- PLANÖRLER HAV ADA kaç fedakarane ve güzel lrurtanşlarda 
landı . yor ve önünde hürmetle eğiliyoruz .. Bu Planör akrobasileri ise büsbütün baş- bulundu, alkışlandı. 

ka bir şevk ve neşe içinde takip olun- Ingilizler de kazandıkları kornerler • 

•karıda Türkkuru filosu tayyarecileri bir arada 
A14ğıda hava bayramı safahatını takip e<Un halk 

V A.Ll.NiN NUTKU vazifem.izi bildiğimizi, yolunda yürüye
Askeri muzikarun çaldığı İstiklal mar- ceğimizi vadederken büyük Türk mille

pndan sonra vali şu hitabeyi iradetmiş- tinin kendisine mukadder itilA yolların
tir : da yürüyeceğini anlıyoruz, ona inanı-

•Kıymetli ve sayın hazırun ... 
Türkkuşuna mensup kıymetli filo

muzun bir ka~ günden beri İzrnirin si
nesinde ve İzmir sakinleri arasında bu
lunduğunu biliyoruz, biliyorsunuz.. Se
vinç veren bu hadiseden İzmir sakinleri 
her fuı şereflerini arttıran filodan dola
yı büyük kıvanç duyuyorlar. Nasıl ifti
har etmesinleı ki filo millete ve İzmirli-
lere : 

- Ben sizin milli hamiyet ve gayre
tini7Je varlığımıza katılan bir parçayım, 
diyor. Milletin kendi eseri olan bu var
lıkla İzmirliler saygı, sevgi ve takdirle 

yoruz. 
Görüyoruz ki, kadın ve kızlarımızın 

erkeklerimiz kadar semada uçmak kud-

muştw. İki Türkkuşu tayyaresinin ar- den istifade edemediler .•• 
kasına çelik tellerle bağlanan iki planör 17 inci dakikada Ingilizler sağdan yap. 
2500 metre irtifada, tam meydanın üze- tıkları bir hücumda Demirspor kalecisi 
rinde tayyarelerden ayrılmıştır. Planör- ile karşı karşıya kaldıkları halde topu 
!erin cidden güzel ve mahirane olan ha- avuta attılar. Tazyikten kurtulan De-
reketleri uzun müddet alkışlanmıştır.. mirsporlular hücuma geçtilerse de ncti-
İki plfınör bilahare süzüle süzüle aşağ\ ce alamadılar. Dcmirsporlular takımla -

rında tadilat yaparak santerfora büyük 
Orhanın yerine Salibi rudılar. Bu sıra
da Ingilizlcr de Demirspor kalesini ade
ta şut yağmuruna tuttularsa da netice 
alamadılar. Akabinde Demirsporlular 
gene Zekinin hatası yüzünden muhak
kak bir golü kaçırdılar. 

inmiştir. 

PARAŞ'ÜT ATLAMALARI 
Günün en mükemmel ve heyecanla 

takip edilen hareketi paraşütle atlama-
lardı. II<ttirunun kıskanan götleri önün- Midlcseks takımı Ankara hava istasyonunda istikbal ediliyor 
de havalnnan ü~ tayyareden Uç para- Oyuna hakem İhsanın idaresinde De- mütevazin bir hale geldiği sırada ve top 
şütçü atlamış ve kısa bir zaman sonra mirsporun hücumu ile ba~landı. İlk da- ortalarda iken devre 1 • O Demirsporun 
paraşütleri açılmıştır. Bunlardan iki ki- kikalarda her taraf ta bir çok fırsatlar lehine neticelendi .. 
şinin paraşütleri çiftti.. Bunlar rüzgir- kaçırdılar. Oyun çok zevkli cereyan edi- İKİNCİ DEVRE 
la müvazene temin ederek daha yavaş yor, top çok kısa fasılalarla her iki kale İngilizlerin kafile reisi bugün de dev-
inmişlerdir. için tehlikeli vaziyetlerde görülüyordu. re arasında bugünkü maç hakkındaki 
Büyük havacılık gününün bıraktığı in- İngilizler bugün daha gilzel bir oyun ihtisaslarını İngilizce olarak radyoda 

tiba, Türkkuşu teşkilatının kısa bir • za- çıkarıyorlar. Belli ki dünkü galibiyetle- söyledi ı 
man içinde harp tayyaresi kullanmağa rine bir yenisini ilave etmek niyetinde- İngiliz kafile reisi gördükleri misafir-
muktedir ve değerli hava çocukları ye- ler. perverliği ve Ankara stadının mükem-
tiştirmek hususunda sarfettiği gayretin Fakat Gençler birliğinden Hasan, Keş- meliyetini anlattıktan .sonra bugünkü 
derecesini pek güzel göstermiştir. fi ile takviye edilerek kuvvetli bir haf takımın Türkiyede gördükleri takımla

Havacılık günü bütün heyecanı içinde hattına sahip olan Demirsporlular, İn- rın en iyisi olduğunu ve futbolü olduk-
geçmiştir. gilizlerin bütün çalışmalarını neticesiz ça N&vranuş bulunduklarını, muhacim-
ZİYAFET bırakıyorlar. le}jfiln de dün söylediği söilerden ders 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, pazar 12 inci dakikada Demirsporlular üs- alWak güzel bir oyun çıkardıklarını ve 

akşamı saat yirmide Şehir gazinosunda tüste korner kazandılarsa da İngiliz ka- bundan son dence memnun oldu~ u 
Türkkuşu çocukları şerefine bir ziyaiet le~i. iki güzel kurtarış yaparak takımı- İngiltereye döner dönmez İngiliz ~ııi 
vermic:tir m iki muhakkak golden kurtardı ve takımının Tur" ki .. d ilin . ---,; . yeye gon er esme ça-
Türkkuşu genel direktörü İzınirde uzun uzun alkışlandı. lışacağını söyledi. 

gösterilen misafirperverliğe ve halkın . ~emirspor~ ~~ikinden kurtulan İn- İnkJnci devreye İngilizlerin sağdan bü
yüksek duygularına teşekkür ederek ~izler m~bil hucwnlara geçerek De- cumu ile başlandı. Bu hücum kornerle 
şunları ilave etmiştir : . mır~r mu~~a~ .. ~rlıyorlar, fakat neticelendi. Bu korner de iyi kullanıla

- Türkkuşunun seyahatini §Öylece bugun çok ıyı bır gununde olan aanter nuyarak avuta gitti. 
çerçivelemek doğru olur : ıı:u Hasan gerek müdafaaya ve gerek İngilizler 0 kadar hızlı oynıyorlar ki .. 

- •Kış olmasına rağmen geçen altı hücum ~~a yardım ederek Demir- Böyle giderse bu oyunu da galip bitire-
aylık mesainin imtihanı.. sporun mudafaasını ve hücumlarını ko- cekler .. Her kes endişede.. •Acaba bi-

Milletin bağımdan doğan, halkın kur- lay~crtırıyordu. ~~ilizler bir müddet zim çocuklar bu hızlı oyuna dayanabile
duğu bu müessese muvaffak oldu ise De~spor kalesını zorladıktan sonra cekler mi?• diye heyecan geçiriyorlar. 
bizler bahtiyarız. Arkadaşlarımın hissi- Demırsporlular soldan hücuma geçtiler. Ingilizler o kadar hızlı oynadıkları 
yatı şöyledir : Bir korner kazandılar, fakat İngiliz ka- halde gene netice alamayınca gevşer 
Sayın komutanlarımız emir buyurur- lecisi bu tehlikeyi de savuşturdu. 

DEı'A.IRSPORUN !KINCI GOLÜ 
35 inci dakikada Demirsporlular sol

dan bir korner kazandılar. Zeki bütün 
oyun müddetince knçırdığı fırstaları af
fettirecek derecede güzel bir korner çek
ti. Ingiliz kalesi gene karıştı. Top bu ka
rışıklık arasında Arifin ayağiyle ildnci 
defa olarak lngiliz kalesi ağlarına ta -
kıldı. 

!kinci gol! .. Bütün seyirciler bu sefer 
daha coşkun bir sevinçle birbirlerini öp
tüler, kucakladılar. 

Fakat her kes endişesini tamruniyle 
muhafaza ediyor. cBiz.imkiler yorulup 
ta Ingilizler bir sürü gol atmasınlar!> 
diye merak içindeler ... 

Oyunun seyri gösteriyor ki bu endi
şeler yersizdir. Demirsporlular sayıları
nı çoğaltmak, Ingilizler ise daha fazla 
gol yememek için çalışıyorlar ve arada 
sırada Demirspor kalesini ziyaret edi • 
yorlarsa da yarattıkları tehlikeler bu. 
gün çok eyi oynıyan Demirspor müda
faa ve muavinler hatları tarafından ber
taraf ediliyor. Oyun bundan sonra kıs
men ortalarda cereyan ettikten sonra 
2-0 Demirsporun lehine neticelendi. 

Demirsporlular, akşam misafir takıma 
istasyon gazinosunda bir ziyafet vermiş
lerdir. 

Akabinde sağdan hücuma geçen İngi
lizler bir korner temin ettiler, fakat on
lar da Demirspor gibi bir netice alama
dılar. 

İngilizler güzel oyun gösteriyorlar, 
çok iyi vücut çalımlariyle Demirsporlu
ları aldatıyorlar. 

GALATASARAY 
Doğansporu yendi 

DE.'11.RSPORUN BİRİNCİ GOI.0 
Birinci devrenin yarısı geçtiği halde 

henüz ortada gol yok. 28 inci dakikada 
Demirsporlular sağdan yaptıkları akın-

lzmir takın11 ikinci haftaym 
olarak sahaya çiktı kişi 

on 

filoyu selamlıyor. da bir korner kazandılar. Ablan korne-
Istanbul - Doğanspor takımı ikinci lin hatırasına hürmeten 1 dakika stik<ı.t 

ve son maçını Taksim stadında Galata- edildi. Oyuna Doğanspor başladı. Fa -
sarayla yaptı. Sahada ancak triblinleri kat Galatasaraylılar bu akını kolaylıkla 
dolduran mahdud bir seyirci kalabalığı çevirerek Izmir yarı sahasına yerleşti
vardı. Hep beraber yapılan selamlama ler. Cemilin şütil direğe çarparak kur· 
merasiminden sonra maça başlandı. tuldu. Arkasından gene Cemilin uzak· 

Bundan dört yıl evvel Cümhurreisi- ri İngiliz kalecisi çevirdi. Fakat topu 
ıniz, Milli Şefimiz İnönünün Afyonda, Belediyenin Türkku§Una ziyafetinden. iki intiba kaleden çok uzaklaştıramadı. Bu sırada 
tayyare lüzum ve ihtiyacından, yurd ve retini bize veren milli vecibe üzerinde !arsa, arkadaşlarım hayatlarını fedaya İngiliz kalesinin önü allak bullak oldu. 
ulusun selam~t ve saadetinin tayyare bize düşen vatanseverlik ve yurdsever- hazır olduklarına söz veriyorlar. Orhan sıkı bir şut çekti. Bir de ne göre-
kemiyet ve ktyfiyetinde bulunduğunu liği gözümüzden bir an uzak tutmıyarak Eğer halkımız, yüksek fedakarlığını .. 
Türk yurduna, Türk milletine, Türk ci- daima yolumuzda yürüyelim. daha yüksek bir hadde çıkaracak olur- kında bulduğumuz sıcak alakayı daima 
hanına haykırdığı o heyecanlı ses, MIA Bu mühim varlıktan Türk milleti ne sa bu havacı gençlerin sayısı yüz değil, hat)rlıyacağız. İzmir, ümitle ayrıldığı
kulaklarımızdadır. O andan itibaren bu- kadar tebrike değerse onun başında olan bin ve hattA daha fazla olacaktır. Arka- mı7. bir gençlik, genç kitleler sak1amak
nu takdir eden millet hemen yep yeni, ve şu filonun başında bulunanlara sağ- daşlanm zehirli gazın kokusunu duy~ tadır. Bunlardan her fırsatta istifade 
taze hareket ve hamle ile işe başlamış, }ıklar diler, milletin bir ferdi olmak sıfa- mağa değil, düşman tayyaresini sema- edeceğiz. İzmirde gördüğümüz alaka biz 
bu büyük ndamın emrini bila tereddüt tiyle hepinizi sdamlarım.• larımızda uçar vaziyette görmemeğo Türkkuşu mer.ısuplarını teşci eylemiştir. 
infaz etmek yoluna girmişti. Valinin alkışlanan hitabesinden sonra azmetmişlerdir.• Daha çok çalışarak, daha müspet neti-

İşte o hareketin, o gidişin meyvalan Türk.kuşu ffüsunun göğüsleri gururla Ziyalet samimt hasbihaller içinde geç- celer arkasında yürüyeceğiz. 
bu gördüğümüz varlıktır. kabartan hareketleri büyük bir kıskanç- miştir. Sivil hava kuvvetlerimizin artması 

Büyük Türk milleti, başta büyük lıkla takip edilmiştir. TÜRKKUŞU GİTI'İ için her türlü tedbir, hükümetimizin di-
mürşitlcri oldukça, onların kat'l emir İzmirin .misdfiri bulunan Türkkuşu rektifiyle yakında alınacaktır. 
ve irşatlarını ııe vakit yerine getinnc- İLK HAREKET filosu dün sabah saat sekizde Konyaya Muharrir arkadaşımız Bn. Gökçene 
miş, vatan ve milletini seven bir millet İlk hareket : Türkkuşu pilotlarından gitmek üzere İzmirden ayrılmıştır.. Fi- yakında bir harici seyahat mutasavver 
olduğunu ispat etmemiştir? İzmirli Mehmet Arabacı, bir Türk.kuşu lonun hareketinde belediye reis muavi- olup olmadığını sormuştur. 

Nasıl ki umumi harpten sonra millet, tayyaresiyle 1500 metreye çıkmış, orada ni, müstahkem mevki emir subayı, Em- Buna cevap veren yarbay Osman Nu
yurd ve istiklal mahvolmuş zannedildi- gazı kesmiş w pervane de durmuştur. niyet müdürü hava kurumu erkanı mi- ri Baykal, Türkkuşu filosunun bir müd
ii bir sırada Ebedi Şefin arkasından git- Bu genç ondan sonra muhtelif hare- safirleri teşyi eylemişlerdir. det sonra şarka ve cenuba bir seyahat 
miş, istik!fılini istirdat etmemiş miydi? ketler yaparak giinün heyecanını arttır- Filo kumandanı hareketi esnasında tertip edeceğini, bu seyahatin Hatay ve 

Bütün. millt:t Cümhurrcisimiz, Milli rnış ve pervaneyi işfetmeden alkışlar şunları söylemiştir : ' j Suriyeye kadar uzatılacağını söylemiş-
Şcfiıniz Inönünün emrini yerine getir- nrasında yere inmiştir. - •İzmirde İzmirin kadir inas hal- tir. 

BIRINCI DEVRE tan bir şütünü kaleci elinden kaçırdı, 
Maça başlamadan evvel geçen gün fakat tekrar tuttu. Galatasaray sistemli 

ölen Galatasarayl.. boksör küçük Kema- - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -
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Istanbul Cağaloğlu Sıhhat Yurdu 
Sahip ve müdürü Manisalı 

•• 
Operatör Orhan Unalan 

tstanbulun tam merkezinde bütün profeaörlere en yakın ve ucuz hwuai bir 
EJıastalıanedir. Erkek ve kadınlara ait her nevi ameliyatlarla idrar yollan, boğaz,E 
:ı,urun, kulak, göz hastalıldan ve ameliyatlan hastalann arzu ettikleri yüksek: 
:mütehauwara yaptırılır. Hiç bir vasıtaya bq vunnadan doğruca müessesemize: 
51'elecek hemşehrilerime azami kolaylık gösterilir... : . . . . 
5 tSTANBUL- Telefon: 23165 ! 



~------~~~!!.!!!!l!I!~!!!!!!!!!!!!!~~~~·~~~---======-~~~~~~~;;;~!!!!%:~ Galatasaray Prenses Paola ·o· dt tmı·ş Şehı·r vermeği bbuJ ve teahhüt etmek. IŞ.,.1-y Jı.ı j,tedikJerj ~amaQda .ku-
Madde 14 - Her üye »teclitt ~ Jübt ~ f#tf .ydtr, 

Dogv ansporu yendı· Hitlerin kalbini teı- ' ı · b manda üyelikten çekilmekte eerbe.t ~-26-lpn· . L __ J.U Ü Ü olup kulübe verd..iii pualerdan do- tirllacak Te ber ü "::.~ Ulm-

Motosiklet 
merakhlanna --~,-- hire muvaffak D hl layı hiç bir şey talebine bakla olmı- rilecdttir. yeye et ve-

- BAŞTARAFI 6 ncı SAYFADA - ofJu mu? a i i nizamnamesi yncaktır. iDARE HEYETi Az..., el Bmey wlWIJ-
FASU.t--KULOBON TESISl Madde 15-Cenyönlnırulkulübc REiS· ödem· avukatlanndanF: -U mi•• -eı iki aot-i'det _. 

bir oyunla eyice Mklm oynıyor. Uzak- Pariste çıknn haftalık Match mecmu- IllAKSADI 1 keyıth bütün üyelerden tqekkül ilt c·· . lf a- tlbkbr. Jiıa.ttan istifade et.ek 911-
tan şiltlerle Izmlr kalcclilni yokh;"Orlar- ası B. Hitlerin hususi hayatı hakkında Madde ı _ Yurd ilg·ı d" eder Gcn'-?Önkurul senede L:_ gu .. n AZAursu. D-'- H- .. )'enler -=:--'- ihıere 'Elh•m ..... _...:ı_ 

d kal i bunl t 
w • • • - umuzu ı en ı- • .1 ·uu : ~tor usnu Sevmen 5

"".uça ---•• ~ 
sa a ec arı utmaga muvaffak şu satırlan yazıyor: •Hıtler şımdiye b- · dı t · 1 L • • alelade toplanb yapar Topl t .. - x.:ı __ • • .1~ smda AKDENlz --• --'L~ ..__ 
old Izmi . Unf . d k 1 k . . . ren ıç ve f ccıme ve e&:onomık ış • an ı gunu uıacmııte mtlkim. .--, - ~ 

u. rın m erı a ın arına arşı dar et, alkol ve cınsa latife lakayttı. Bir ve gidiflcrini anJam k . 1 k yönetim kurulu tarafından tayin olu- AZA· Selim Ka·-'-- x;ı__• .. MITATA •iiracaatleri.. 
Galatasaray forvedi tamamiyle hakim mliddetten beri sevimli artistlere karp ve sonurlarıı n öde:;. tve _ınce len:e t1<lrak üyelere bildirilir. tün - • 'OMU uacmlf tü- -------------· 
oynadığı halde bir tllrlil . .._. L--·:tı -'de bekl mi ·· · ı d bul ~ ış ecımen erme tücxan. ~.rı unıa: ııu en yen nuvazış er e unuyor- duyurmak V e/! yaymak Madde 16- Cenyönkurulda ço- AZA· ıu_Lib Şen • .. 
ecle.mlyor. hmJr müdafaası uzwı VUt1Jf- Acaba cıer:ıup ~ytarunm eseri mı bu? u _ _ı_ı_ • w luk b.. .. .. l . nd • ~ı eski mü.ltantik AkJ ·-..l k J 
larl tehlik ı rt .,. . . - ıft9UU9 2 - ödemişin ekonomik gun ut un uyc cnn yansı an ödemifte mukim ID:IZU& a ması 

a e e savus.uruyor. Bu takdirde bu şeytan msanlığın bir · 1 d.. . l fa 1 d AZA. · 
2! .ııd dakikada .sağdan sıkı bir akın . . l"' ıkt B H'tl . iki ve tecıme ve en ustrıye ilerleme ve z a ır. 'ft Kitip• Fehmi Benler f d ) J b• 

v Doğampor Mebmedin n_ıedhiyesı?e ny ır ... : 1 erın za- genişlemesine çalışmaktan ibarettir T oplanblara mahsus bir ba§lcan ve ödemiş belediye m~ • • 8 Y 8 1 O 8 D ır pazar 
ır-~~- 1..1_ fırsa :ı.._ ... ...:ı. avuta lca- rif . ~b. ~def ziln

1 
üb. hatnmhklaikh 

1 
FASIL 2-Kın..OBON IDARF.Sİ. iki katip seçilir. Cenyönkurulun gün- 2123 ıeı(lcml 5 ... 9) 

~ _.. .. ,,._ 1AC t -~UM Galatasa- 8eYll' IÇID a ço~ a ar ır muzı o e M-..J..J , .. . d · · ·· ti" L J bazı la 
ray lılicumlarmda al bek Fetbl de- . . . . 11&K1e 3 - Kulup genyon kurul- emmı yone m ~uru u r r ve DK. Jl 
fa '-• -1:...1- k ..... J... --L ~u- gittiği ~tırlardadır. Şimdi-~ Pa- ca gizli oy ile seçilmiş 7 kişilik bir toplantadan üç ilin evvel üyelere LEH • S'LOY AK ~~\> 4 ~ ~ ~· --~ umıçuur .,,._,,. ola Vlggıano lmnıle.r' vermı=A ıçm Al- ·· · ı.. 1 b"Jd" ·1· " ~ Frlkilder _....._._ ~ • . . yonctun a:uru unca idare olunur. Yö- ı ırı ır. Hud.ı•dnnd•-a.a ,.,,.~'r? 

ucwgs teımcw. ımm.yaya gittikleri haber veriliyor. Bay . k 1 N" d d v• "kl"k - ---- UHS ~ 
1.1 nca da\Ilrada Galatasaray aol çil mtıeraene . tinde netım u~u unca seçilmiş üyeler ara- • ızamname e egı~ _ ı Y8: yone- AJnuın *-•••A .. -::ı. ;o 

golldk bir ..._ __ ta '--" ı-:.. -'!-- ttı. .geçen ~ nya:re . lannda bır ba kan. bir asba..Lan b" tim kurulunun veyahut uyelcnn hep- -....-Cdl o ~ 
llllNI aaıecuuu. ClWD' a Venedilc sarayında bu guzel ve artıst ~"' ' ır · · .. b" · • teklifi ·· · Prag, ·· lfl ~ ~ 

Galatasaray forvediııiıı durgun oyunu kadınla ~ kendisini Berlinc da- "":'1dı~çı, bir sekreter seçerler. Bir aı.~mk uçtel karır~I 1 ub~l~nnellkgen- . Si ak19 (O.R) - Slovakya gazetele- ~ lz,.,ı _t'~ 
Fiidndm. &mir ua L et rahat . . yonetım kurulu üyesinde ikiden f yon uru arı e yapı a 1 ır. ça- rı ov yada Leh hudutlan civarmda ""IJ ~ .. er. 

m aa.aası PY vet etmişti.. Prenses Paola bu davete la az- .. 1 d .. luk } b Al k rl ~K~~" 
OYJll70r. Nihayet 31 Jnd dalrtbda tama- icabet ederek 15 mayısta Berline gel- h" ödev toplanamaz ve fahri olarak gkırı md~ a ç~gun t~ı;> abir~d~- nş- k ıı:: ~sabc lerihareekzikc~eri hakkında Çl-

ın• &lfl 1.... bırakılan Budurl -u__ ._ • • ... .:n__ ...._,. __ • • .. ızmet ederler. Yönetim kurulu bir an ört gun .onra açın ana ça- nr n er t be devnm ediyor- Ba 
...., !uu;&;r. _.. --...w. .n.uwu OICUllll: ıner ınmez Führe- .. la '--- L~...: ı-- J'1!r Mimar Kz ~ -•'·il 

l'e&!Odden aoma blecintn mubbil ta- ;:-~ birlilda .. d n-:~ be sene için seçilir. Tekrar seçilmesi gırma yapar ve top nbya ~ _,, ar. - ---.. -rafınden RJa bir ffltle bldnd golil yap- çiçıekJerdm bir bu.btg:ı;;~ yaz caizdir. gel~~ o~la.görüşü y~ ve .ka~.ar ------------- Abeld ==-d~ KmhJa 
pı.p ımıftffak oldu. 3' ilnctl dalibda U§tur. . . Madde 4 - Yönetim kurulun venhr. y onetim kurulu onemlı gor- D •• ) Ç ·w 
ıene bot bırakılan Buduri kaleciyi de la= =rl 7:::;;0 ~tin kararlar çoğunlukla yapılır. Yön~ düğü her h~ngi biri~ için ge~ön~~- UZe tme yap::lmlf ~~.lı _.., ı....t 
•tlalarak lldnc:ı golü yaph. Milteakiben Bili" F · . . kurulu kararlan kafidir. Ancak k _ rulu fevkalade toplanbya ç.agırabilır 
lzmbin 1rm - yor musunuz, o burada, S1%I 1.. .. I . . .. . u .. ·· · · ıcoek · · bild" · Gaz t • • 18 H . FIATLER ÇOK EllVENJ>la.. 

• mda Osman, :Mehmedin dinli Filhakika Hitl b" 
1 

d up uyc ennm uçte :ıkisi tarafından ve goruşu ışı ırır. . • e ':11ızın azıran S39 
~Y81ma bp&narak bir gOI lrurtardL ken~~ da ~ul ır , 0

'; a üç gün zarfında itiraz vaki oluraa ~adde 17 - Genyönkurul kulü- t~ıhlı nusha.ıınln '1 nici sahife - G 
Dwftnın blbnesJne pek az bJa Budurl- Program eski ;,:;n A~usor -~·- genel heyet toplanhya çağınlarak gö- bü ilgilendiren ve on dördüncü mad- ımde nqred~len lzmir ıicil tica- TJ~~~KUL AÇIK AR
~ ....Vle C...U. OçO:ndl golil yaptı ve ğinden tertip ~ ve man mu.zı rüşme yapılmakla karar bozulabilir. de veçhile teklif edilen işlerden baş- ret memurlugunu~ 2534 sayılı ili.- SAUHLI iCRA MEMURLU • 
~.!"" S.O Galatuaray 1ehhıe ne- Paola 

800
uneu defa sahneye davet tDARE HEYETtNIN V AZIFE ka işler görüıc~ez .. Kulüp üyeleri nmda 10 ~.•d.deaınde (ortaklar· dUNDAN: 

tt= - edildiği ZllllUID ~den bir parça Ve SALAHIYEn kulüp namına hıç bır sebep ve nam dan her hı~ı f!rkett;n ~yrılmak Ak 
lldııcl dev.re: dinletti. B. Hitler çok malizuz ohnuştu.. Madde 5 - (A) Kurulun var.ida- ile söz söylemek veya her hangi §e· hakkını haızdır) ~leaı seh•en • ıe~ili hacı mehmet oğlu 
Zaten .:kat olara~. oynıyan Fuadm Artisti locasında ziyaret ederek takdir hnı toplamak. !kilde kuliibü temsil edecek mahiyette ko~ul~amıt •e 11 ıncı maddedeki alıye aıt olup 800 liraya birinci 

,abaya ~lrnıaxnası yuzünden Izmlr 10 ~ V:e n..---..t..ne davet etti. (B) Masarifini icra etmek. fiil ve harekette bulunamaz. betmcı yılın son. u. nd.a deneceği derecede İpotekli bulunan ıalihli. 
kili ile ~~ladı. Gala ........ "'""""~ (C) yerd sdı L 1 nin kele köyü koca azmak mev • Buduıt oyuna ~ tasaraydan Şimdi ııaerak edilen sual .şudur : Müstahdemini tayin ve az- Madde 18 - Kulübe le.ayıtlı üye- d de . v~ ır~ı yı m ~nun- kiiode .tapunun ıo.927 .h 
ebJ~..L ilk daldblarcJa bir gol :fınatı mtıer bu ild beyaz kollara kendini lctrnek. lerin üçte ikisinin imzalanru tapyan a enmıttır. Keyf.ıyet tashih olu- 16 numarada k --ı 6tadr.~ •. ve 

iV ... ı. de .ale yllztiıulen kaçırdı. (D) M-L a<>t d ·_ı__ ·ı -----t..•~ .. _Lı·f •. . nur. a_, .... ı onum 
lzmhtiler de 11e1ıı..... tebdecM midir? • • cuur- ve emımaı CfyasJ- yazı .~ e y~~ u:JW uzen?e kayden tarla olup halem elrir • 
ıeldlde bir fırat ~ ~~·:: Göerin& Goebels ve Hinller, şefleri- nı ıyı korumak ve saklamak. gen~o~ku~ kulup feah ~l~~ilır. tZMIR ASLiYE MAHKEMESi dekıiz imim 1>ait buluna!' itbu 
kllı:ada · Din muhabbet ve tcvecUhilnU kazanruı (E) Üye arasında çıkacak ihtilaf- Kulubun fcahıne karar vcrildigı tak- • yerin 16 biaaec:le 10 hin · be-
....nf'.I ""örd-ldan gelen pas~ Cemil aıkı bir bdm bafdnnda ibllyilk alfilca ve ihti- Iara hakemlik etmek. dirde g~yönkurulca bir tasfiye he- 2 ncı HUKUK DAiRESiNDEN: her dönümü 100 lira kı::::::e 
... -e u üncll aefa Imur kaleShıe wo"\c- • • (F) K ı·· "d . il. B L :ı_ ---'ba k"k ,~ ... mu-tu. 11 incl dakikada Galatasaray sağ ~m g6stenyorlar. Prenses Paola Bitle- . u up varı at ve masarifatı- yetı seç._ı ır. u.n~et ~ ~ tet ı lzmirde leblebici hamuda toför hammineiıle 18-7-839 tarihine 
açığın, no~ ..... --:ıular ..ı.ı--

0 
rın hususi arabasında gczimıie.ktedir. na nıt <leftcr ve hesapları tanzim et- ve tasfiye nctieesıne drur bir .rapor ahmet oğlu ahmet ıabri tarafın_ müıadif nlı günü ıaat 14 15 t 

6 ...........-• tutamaw.MıU". ~ mele ve t ..__,._ ta · ed k b" ·· has b"' d b- !!'- 1 ·h~'• ' e 
Wanan topu Sarafim kafa ile Doğanspor u~:löK ~e tutturmak. .~zım.. ~ ,. ı~ ~us mı en ~- an uri.ix eblcbici oilu banın· ! aıe olunmak üzere açık artınna 
kalesine gönderdi Cemil b u tamam- Ankara Radyosu (j) Kulube aıt muhaberatı yap- yuk mulkıye mrunne aunar. Kulu- da mukıme bekirkızı kamile aley- ıle satılığa çıkanlmıfbr. 
lıyarak beşinci g ·lil tı. ~ mak. bün menkul emvali ile !kıymetli ev- Jüne açılan bofanma davaıına Artırmaya ittirak edenler._. 
tamatn1yle htkhnooyn~.. DALGA 11Z17HLUCU .. (H) Kulübün maksadına ait ma- rakı bu he~~tçe satılarak parası ile mütedair dava anulıal auretile laammen kıymetin yüzde,,.,.& h• 

22 inci dakikada Bedii topu ııürdil, BVGVN lum_at toplamak ve yaymaktan iba- beraber kulup mancvt f8haiyeti na- davetiyle varakaıı müddeialeylıa- çuia nübetinde ~ akçesi ._... 
sünf« ve altıncı gol olarak J)oğanspor 1639 m. 183 Kcs./l~ Ww rettir. rnına milli bankalardan birisine ya- DlD ik•metgihının meçlıuliyetine ceklerdir. 
b1eslno soktu. Bu golden eoma uten T. A. P. 31.70 m. !1465 Kes./ 29 Ww. (t) Kulübe ait üye olacaldann ta- tmlır. Ve akabinde kulüp üyelerini mebni mübatir tarafından bili Tayin edilen zamanda gayri 
sevksiz oynanan oyunun tadı tamamiyle T. A Q. 19.7' ml.5195 Kes./ 20 Ww. leplerini tetkik ve kabul ve ademi bir toplantıya çağırarak en büyük tebliğ iade edilmit ve zabıtada menkul Üç defa baiırıldıktan son
kaçtı. Bu arada hakembı görmediği za- 12,30 program, 12,35 türk mliziği 1- kabulüne karar vermek. mülkiye amirinin :veya göndereceği yaptırılan tahkikatta ikametgihı ra en çok artırana ihale edilir. 
ınanlar Budurlye miltemadiyen tekme Ferahfeza ~vi. 2 - Dede_ Sultani- Madde 6 - Masraflar yönetim bir vekilin huzurile yapılacak toplan- taayyün etmemiş olduğundan teb- Ancak yüzde yetmit befi bulma .. 
vuran Doğan.spor. santrhafına yan hake- yegfilı ~1 beste - Canü dilinüz lutfu. kurulu kararile yapılır. ita amiri baş- tıd~ ku1üp.namma bankaya yatan pa- lig~tın ifi:nen ifuına ve bu .~P. dığı ~akdirde ihf:1e • ~ bq gün 
minin mildahalesıyle hakem ihtar ettı. 3-Lemi Sultaniyegfilı şarkı -Andıkça kan ve bulunmadığı zamanlarda as- ra ıle gayn menkul maUann milli ha- takı tahkıkntm 12-7-39 tarıht.ne temdıt ve on b~ıncı gun yapıla-

Oyunun bundaiı sonrası tamamiy1e geçen gün1eri, 4 - Refik TalAt _Sulta- ba.Şkan o)up masraflar lxınlardan bi- yır cemiyetlerinden bimine veya rastlıyan çarfamba günü saat 15 cak arhrmada en çok bedel teklif 
gelişi gllzcl ''llrl1Şlar1a, zevksiz bir şekil- ııfyegah ,şarkı - D~til gönül şimdi bir ri~i~in v~ sekreterin imzasile yani ~if bdediyes~ deYJiııe karar talikine kara~ verilmi~ ve dava edene ihale.edilir. _ • 
~e devam etll. Oyunun bitmeslne 5 da- nevrcs gnle '5 - Yesari Asını - Sulta- ikı ımza 1le yapl1ır. ittihaz ederek dagılrr. arzuhal ıuretıle davetıyc var:aka- ltbu sayrı menb1 uzerınde hak 
kib kala Cemilin gnyreüyle sürüklenen niycgfilı şarkı - Biz Heybelide bir gece Beş liraya kadar masraflar sonra- Madde 19 - Oç ay biribm üzeri- u m~hkeme koridoruna aS1lmlf iddia edenler vana Uaad&n yirmi 
top Sarafintn aynğiyle tekrar lzmir ka- mehtnba. 6 - Cemil Bey - Ferahfe7.a dan .kararı alınmak üzere ba§kan ve ne aylık aidatını vermiyen aza ku- old~gund.an müddeialeyha fCV - gün. zarfında evrakı müspiteleri
lesine girdi. Ve oyun bu netice fle "7-0 saz semaisi. 13,00 Memleket saat ayarı sekreter tarafından icra ve ifa oluna- lüpten ~kilmiş addolunur. btın tayın ol-an g\in ve saatte le barlikte memuriyetimize müra-
Galatasaray lehine bitti. ajans ve meteoroloji .haberleri. 13,lS bilir. Medde » - KWübe girmek için mah~eme~e ~~zır bul~nma!ı ve- caat etmeleri lizımdw. 
Xakımlar nuı~ şöyle çıkmışlardı: , müzik (Operetler - Pl.) 13.4.5 konuşma Madde 7 - Kulüp varidatı kulü- ma~sus ~eyannamesini imza edenler ~ hw vekil goındenneaı ~kıı tak- D~ fazla mal\amat almak isti• 
Doğanspor; Mahmud, Fethi, Reşat, (Kadm saati - Ev lıay:ıtuıa <lair) 19.00 bü ilgilendiren işlerden başka yerlere kul~p .?1ı~mnamesine riayet ve te- Clir';'e laaldunda !"ua~vlei cıyal.i- ~erın dairenizin 939-925 l&YJ-

hfaıJ. Halid, Abdullah, .lVIehmed Macid program, 19.05 müzik Q.:>ir uvertür - Pl) sarfedilemez. ahlı udunu bbul ctmiı sayılır. ye ıcr~ kıhnaca~ı tebl_ı~ makamı- lı d?ıyada mevcut tartnameyi 
Fuad, Yusuf, Sabri. ' ' 19.15 tilrk müziği (karışık progrnm) Madde 8 _ Yönetim kurulu, bu FASIL S - GF..ÇICt HOKOMLE.R f na hım oLuk azere ılin ol41nur. tetkik etmeleri lüzumu ilan olu. 
GUa~qy; Osman. Faruk. Adnan, 19.45 türk müziği (saz ş!irlerinden ör- senen.i~ hitamında senelik hesabab- !'faddc 21 - l~u nizamnameye '2141 (1262) nur. 2126 (1261) 

tcmıı.~ B.iza. Celfil, Bedii, Saltıhlddin nekler). 20.00 memlelcet meteoroloji ha- nın pılançosunu yaparak gend yön- baglı olarak cemiyetler kanununa B d ' -.1• -ı~ı..ı.- R. ,___ :••••••••••an .................... - ................................................. . 
u utj, cc.ııı. Safariın. berleri. 20.15 n~ ........... - 20.00 "-UTUla raporu ile aunmağa ve tasdik tevfı'kan en bilyük mülkiye memur _ • • 

Hakem: Adnan Akın. türk müziği (klAsik program) idare ettirmeğe mecburdur. na sunutan arzuhali imza edenkuı:p j Bol Gıda, Bol ziya, Bol hava .~ 
---= eden: Mesud Cemil, ~~ "radyosu Madde 9 - Kulübü harice karp üyeleri arzuha1de yazılı tarihten iti- -

S ti 
kiline hey~ti 1 - Cemıl beyin - muhay- yönetim kurulu başkanı veya aR~ haren bir sene müddetle yönetim ku- 5 2 kahyalb, 2 yeanelt; 1 yatak : B. 120, iL 60 Krş.~ 

0 vye er ~ peşrevı. 2 - ~ ~~ M;1111yyer ~n temsil eder. Kulüp namına sali- rulu üyesi olarak sesrilmi~ ad ve itı"bar : 
birinci beste -~Vakti . ali ~-ı.: Sa- lııyettar imza sahipleri başkan veya olunur. Ve bu nizamname hükümle- 5 fi 

a-- r1;z dullah ağa - ngır .emat ~ H -a""'™ na- asbaşkan ile sekreterdir. rine göre vazife görür 5 J 
-.ay~ ;Follaft m 1erindedir. 4 - Arif !:~~=u:~: . Mlldde 10-Kvlüp namına gc)i- Ft\SlL 6-MO~IK E .s 
Paalıyeti başla1111,tır ~e~ ~arltı - Hu:nan yokuh kı rınden ve mevcut nakdinden fazla HOKOMLER S :a -*-- lisı. 5 - Şc.vki be; - ~ - ayyer ıpr - her ııe pilde olursa olsun teahhü- ~ .. : i 
Sovyetler Birliğinde hava yollan i Ol gonce dihcn hır gulu handan. 6 - data girmeye ne u··yel . d .. 22 - Kulupte Balo, Te.. : c r . . aa- jf b • ~ .. L- erın ne e yo- dansnn Hus " · f ti ·· : ıyetının yaz mevaimi ~rn•tu M--'- . Keman taksimi 7 - Ar eyın .nuuwy- netim kurul ka '.. . usı ztya e er müatesna • •ia 
. 
1 

.... ·-:ır • -..u>- "-L unun yıt.sız ve ~artsız olmak uze 1 · ] · k" · · 1 • .. vaa e ,aiirlcmeni.tanda Atbhad yer şarld - Meyhane tnrapgwıı mey. salahiyeti ol k . h k d re spırto u ıç ı ıstıma i : ~ 
. . arasında kı Se- mnyıp a sı are et e en- ve ııatılmas - ku 1 • b" : .c 

~.__olunan hat ür.eılnde ille. .. tli 8 -Bahmi bey - Muhayyer F - ler şah11en mesuld- ) 1 genyon ru ca yem ır : 
tayyareler iflcmeğe ba,lllllUftıı: Mıra rapa hümü ansın. 9 - Muhayyer yil - FASIL 3 _ KuLO;ÖN GEUR karara k~.~iar yasa~tır. Kulüpte ka- ~ ~ ~ 

Moekcna - Atbhad ek. h rük semai - Bir elif çekti gene. 10 Saz LERt VE MASRAFLARI - n~nu.n musaade ettıği ve kumar ma- S ... -B 
ta. Stalinınıd • Bakü _ H= .. ...,~ ::t- semaisi. 21.00 komışma 2.1,15 müzik Madde 11 _ ( I ) K 

1
_be . ! ek hr,yeti~~c olmıyan bütün o~nlar oy- S := "" 

. . • . 
• • • . . . . . . . . 

Sec;mcktcve ccman 2 855 kilo uzen en (radyo orkestrası - Şcl: Hasan Ferid üyenin bir defa ~ u gırcc w• wnabihr. Balo~ Konser, Tedansan, r. 
-*tadır. Sabah f~ M meft tut- Alnar) 22.15 konuşma. 22.30 müzik (ne- .girme raa ya ma sus verecegı konferans esnasında oyun oynana-
"larcket eden ol I& a oacnadan şeU müzik - Pl.) 23.00 son ajans haber- (2) 1ô ek . mu. Yamanlar .kampından bir köşe • 

D~afı yeıef : ICCIPJıyaJıa bJıele llaşı S ı jz matine ~ :~en yolculu~ leri, ziraat, esham. tahvilat, kambiyo- ayfık ~ nn her ay ödeyecclderi .Madde 23 - Kulüp varidah mü-
siniia ~ Atık.abada aut..,.. aynı nukud borsası (fıat) 23.20 Müzik (Caz.- (J) Kuİübün . v· saıt olduğu takdirde milli ve enter-

Motl:ova 'Bü." Yarrnabacl1r. band - Pl.) 23.55 - 24 yarınki program. K L ~ edecegı Balo, nasyonal hayır cemiyetlerine yöne-
-.ı.n .. .- il Te OdCN - Leaiiıgn4 OPEMl.AB w OF.EBET.LE& o7er ve çay anslar hasılatı. tim kurulu .bvarile yardund b 1 
- az_ennl ~e de giinddik wiiratli tay- 20 35 lngittere (Va1es - "Remonru) d ( ) Üyder)e hariçten kulübe yar- nabair. a u u-
,_ ... 91e!"vn ena bati • ., · b" ım mak d"I ·ı 
ide.: ,..

01 
e .. . ~· °" tana- Faust (1 inci ve ikinci perdeler) saMıAeSverı en paralar. Madde 24 - İ§bu nizamname hu··_ 

• , u •)'111 gua ıçinde bibrmdttedir ( RAFLAR ) k ·· ı · k 1~, l°bı1ili ile M~ · 21.20 Hamburg : Deklcnümiycn tesa- Madd 12 ( .. . . um erı urubün a~ılmaaına dair .au-
.1_%.11_ aıuuıda. Kafb. dil.f. e - 1) Kulup bınası ın- nulan arzuhalde v---'- tar!l..te ~ı..-
~rını aıaa ..1~- L ,, • -sı veya· ., .ua.u m n ıuoa-
editınittir. ~ -r serv• te .iıdu 21.35 Faris (P. T. T.) Carmosine r-

1c:1"· ren muteberdir. Ve baatuılımt .nüe-
T.ra~ .._ 21.35 Paris (1648 -162) ; La Habarana 1_~.2 ) Ku!up mefruşat, mahrukat, balardan birer daneai her üyeye ve-

d tıl ... ~u, ı~. b- ve s:-:ı •• aıı kaWn tcıvmat masrafları. rllir. 
ar uza mııtır Bu H · ~ (3) Bası1 clolıw da 8. 1 ~ kil azıra~ ortala.rma 22.GS .Milano : Anlına .Allegra mıJ, ~sı~mamıı kağıt, Madde 25 - Üye oJnllyan bili ~ 

\lladmı.toit tuı ... ~etrelik MOl!kova BÜYÜK KONSERLER defttt!er ve~ 1§lcn masraftan. tilna her ne acbep ve ve.ile ıiJe olur-
M tipinddcl ilconfoılu ~kur. P. 5. 20.50 Loodra (Rcgiooal) : Handel, ( 4) Oyu~ ala~.ve edevatı. sa olmn İç.eri giremez. Bir üye ile 
Moskôva ile ~ ~· taYJ"&rder. Va,gne.r Çayk:ovSki vcsair beşte. (5) K~lup ~ustahdemier ücreti. göriipnek istiyenler hademe vasıta--., "°' _ . Otlt aıa..d•ki ba ... ıı~ınnn eaerlcrL (6) Mutefenık masraflar (konser, ailegörünn..k :.,t_ ... ı-v· •· • .. b. n ., 11, uç €UQden az 

1
,- &-, bal ed ır···--- ... eıuagı uyeyı çagara 1-

katedccektir. ır zaınanda 21.20 Königsberg : Balet musikisi o, ıt an~n masraftan dahil). lir ve ku1üpte hususi bir züvvar oda-
Hava yollan 'lcbekeeinin uzun! .. 21.20 Viyana ; Çaykovski, Dvorak ve (7) Gayrı melhuz masraflar. sı yapılıncaya kadar hariçte görüıür. 

bntndan, Sovyetler Birliği. diin ugu ~- Sıbcliusun eserleri FASIL 4 - KULOBE AZA KA YiT Üyeden her biri memlekete hariç-
rinci mevkii inal ey] ek ed" yada ba- 21.20 Oslo : Vi~aldi, Schubcrt vesair VE KABUJ..O ve GENYöNKURUL ten gdmif ve tanmmlf içtimai mev-

ern t ır. Sovyet "L-,..M•r.~ı-.- ı--= Madde 13 K lü'bc .::....J-L! k"" k l"b · hava yollamım uzunlu'" f08 OOO uc~ıarın cser.ıcu. . - U aşaısAldA.• va- ıı u u e gırmcğe şeref vetccck: :ze-
metredir. BunlaTa ilan~~ '. _kilo- 21..35 Stokholm ; tweç musikisi aıflan haız harkes üye olabilir. vat üyeden birinin refakatinde mi-
lar tesisi de etü""d edil L::'1 yEzcnı yol- 22.05 Saarbrücken : Şchrazaddan par- 1 - 18 Y8flnı doldunnut bulun- safir auretile aircbilir ve -•irilebilir 

ı meıuc:uır. cümle . . ınalc e• l!i"' • 

Lcningnıd - Murmanılc yola üzeri a çalar (.Rimski - Korsakof) · _ Ancak memleketimizi ziyaret eden 
kik1crde bulunulmaktad Hazm n e tct- 22..05 Varşo,.•a : Beetboven, .llavel, De- 2 - Medeni haklan iskat edilmtf saylivlar, büyük hükümet mümeeail-
ta o!an bu yolda tayyar~·er kut anmalt- bussy ve.sair hcstegirlann eser- bulunmamak. lcri, büyük rütbeli komutanlar ve rii-
1 • . .. ' • up gece- leri. 3-Kulüp üyesinden iki zatın ya- fCkası mahalli en bü -k bükümct 
cnııın 1!ıgı altında uçu~1anna devam ede- SOLisTUmfN KONSERi.ERİ zi ile taYsiye9ini haiz olmak. müm~mli 'Ye asken k~utanı c-

ceklerdir. Cene bu ıene, Pamir dailanm ll.35 Droitwidı Flüt. Wrnıer • 4 y·· f k hı fı .:L h • ~.:1.:1_! um-
apcak diier bir hava hatu da etüddedir. konseri.. : • ..,_ .....:.. ~e ı::: .... unı -~ aida~aan L unyet m~h~:_mumisi, jandarma 

-,,au •---- -.e ~ b ~omutam ~ aa mümeaaili aıfatile 

Filda ü:ab.t : ~ ecıa ellmiırım ve Be,ter _......,. : VEBEM E 
MfiCADELE -. F 1 ! iladm alam : ........................ - . ....................... ·-······-···· ........................ · 

~~--~----~..,..._~ 
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Salihlide 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni Müstecir 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
man 'ın idaresinde açılmıştır 

Gazino, l.Okanta, T cıniz yataklar Elektrik te • b "d . 
·-ecıııım• tir" s••t•• ih • ,.J__ I illa yem en tanzım 
.. lf • u un tıya~G cevap verecek tertibat alınm 

l.flır. 

Banyolannm aağlıfa yapbiı faydalar bütün EGE L-n___ ... 
uauunaı maliimdur. 

UCUZLUK, rEMlz•.tK RARArUL. YENi 
İDARENİN ESASU PRENSDllDtR.. 

Mefrat ....... ~ • birlide 100, ltot odal.r 30-80 .. ..;.. 



---··---.. ~-
SAHIFE8 SIK 

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu 'korkunç haşaratı 

Bar· 
saklar· 

d a kan 
emerek üre· 

yen ve bizleri 
gayri tabii bir 

çok şekillerde ra• 
hatsız eden solu· 

canlardan •• 

( ismet Solucan 
• 

ile 

öldürünüz 

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

Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 

Bisküvit 1 zanteri, Kara humma, verem, Şar· 
sayesinde tamame kurtulduk • • • • bon, Kolera gibi bir çok salgın has· 

Ga~et neşeli bir sıhhate kavuş~~ ·.~ • talıklar taşıyan sinek, tahta kurusu 
Hakikaten her cocuk senede iki uç ' 

de~a : ... Pire güve ve bütün haşeratı uyan· 

lsmetSo ucanBisküviti 
BEBEME AL AL ALiDi R. •• 'J'ESİ i KA!''İDIR .... 

HER ECZANEDE FİA!'İ " 2 0 n l{URVŞ!'UR ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elengüllü Ilıcası Açıldı 
Aydının Gt"rmencik Nahiyesi civarında me§hur şifalı Elengüllü1' 

ılıcaları 1 Haziran 939 tarihinden itibaren iJlemeye baılamııhr. 
llıcamızın Romatizma, Siyatik ve envaile Böbrek, Ciğer, Mide, Me-N 

sarıe ve bilumum kadın hastalıkları için kükürtlü ve çelikli banyolan!i\ , 
cilt hastalıklarına karşı çok şifalı çamuru ve Mide, Barsak ve Basur!\ 
hastalıklanrıa karıı da emsalsiz içme suyu mevcuttur. llıcamızın şifai 
hassalan bir çok sayın doktorlarımızın tavsiyeleri ve halkımızın sene
lerden beri devam eden tecrübeye müstenit rağbeti ile sabittir. 

Ilıcaya gidip gelmek üzere her saat için Germencik İstasyonunda 
müteaddit kamyonet ve tenezzüh otomobilleri mevcuttur. Muhterem~ 
müşterilerin istirahati için her türlü tertibat alınımı, yeniden bir takım 
inıaat ilave edilmiıtir. Ayni zamanda gayet temiz ve ucuz bir lokanta 
açıldığı gibi aynca radyolu ve bol eğlenceli bir de gazino tesis olun
muştur. 

Sıcak yaz günlerini en ehven §erait altında serin çamların gölgesin
de !İfa ve hayat bahıeden bu cennet köşesinde geçirmeyi ihmal 
etmeyiniz... Sa. 7 
fZZrl27.'LT.L77LX77T.LZTZ-/27~./:r:ZLJ(//.:///;~....za 

AŞÇI BAŞI ~IARKA 
Makarnalar 

Selanik sergisinin !137 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalarını kazanmıştu 

,~;mm=-:1_.. ... CSE~S'.Se~EMmmDlns.'li~~lm:!E.J:~~-,.m .... _. ........... ~ 

Acele kiralık han Vebolid Cihazları 
EVLER 

HASTANELER 
F ABRiKALAR VE 

1 

1 
BiLÜMUM SINAi MÜESSESELER 
KİREÇLİ SULARINIZI VEBOLİD CİHAZLARI 

İLE TASFİYE EDİNİZ •• 

BUHAR KAZAN VE KALOR .FERLERİNİZİ 
HARAP OLMAKTAN KURT ARINJZ 

ER TÜRLÜ İllTİYACI KARŞI IYACAK EV· 
S FTA VE BOL İ D CİHAZLARIMIZ EM· 

RİNİZE AMADEDİR .. 

!'EDİYEDE KOLAYLIK BEŞ SENELİK garanti 
VEBOLİD LTD. $Tİ. iZMİR ŞUBESİ 
l\timnr Kemalettin caddesi No. 15 

TELEFO!'ıl: 2365 TELG. VEBOLiD P. K. No. 72 
(1198) 

Hali tasf ivede lzmir ve civarı 
telefon Türk anonim şirketinden: 
Tasfiye muamelabnm nihayet bulması dolayısile umumi heyetinin 

içtimaa daveti kararla§tınlmıı olduğundan mefsuh şirket hissedarları
nın ll§ağıdaki ruznamede yazılı i,leri görüşmek üzere 25 temmuz 939 
salı günü saat dokuzda lzmir belediye salonunda aktedilecek olan he
yeti umumiye içtimaında hazır bulunmaları rica ve ilan olunur. 

Müzakere Ruznamesi 

1 - Tasfiye heyetinin ve mürakibin raporlruınm okunması ve taa
fiye heyetince yapılmıJ olan muamelatın ve tasfiye raporunun tetkik 
ve tasvibi, 

2 - Tasfiye bilançosunun taavibi ve tasfiye memurlarının ibrası. 
2134 (1265) 

Karatas musevi hastanesi ida-
' 

re cemiyetinden : 
Cemiyetimizin umumi heyet toplantısı 25. 6. 939 tarihine müsadif 

pazar günü saat 10,30 da Karatq Musevi hastanesinde yapılacağın· 
dan azaların iştiraki rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - idare heyeti icraat raporunun tasdike arzı. 
2 - Hesapların tasdike arzı ve idare heyeti azalarının ibrası. 
3 - Bütçenin tasdike arzı. 
4 - Ana nizamnamenin tadili. 
5 - idare heJetİ izalannın ve bir m "i r ·ürakibin intihabı. 

2131 (1264) 

Gazi bulvarında Ziraat bankası ya
nında 18 numaralı han kiralıktı:İ'. 
Resmi ve hususi daire, yazıhane ol
mağa fevkalade elverişlidir. İstiyeH
ler Gazi bulvarında doktor Bulfu;i 
bey caddesinde 42 numarada diş 
doktonma baş vursunlar .• 

TEI,EFON : 3287 (1134) 

Satılık arsa 
Çeşme ılıcasının en iyi mevkiinde de

niz kenarında güze_I bir arsa satılıktır. 
İzmir Yemiş çarşısında 19 numaraya 

müracaat 

IZMIR BELEDlYESlNDEN: 
Yolların tamirinde kullanılmak 

üzere 100,000 adet granit parke 
taşı satın alınması i,i 9-6-39 dan 
itibaren bir ay müddetle pazarlı
ğa hırakılmıttır. !Auhammen be
deli 13000 muvakkat teminatı iıe 
975 liradır. ı,tirak edecekler en
cümenin toplandığı pazartesi çar
tamba cuma günleri encümene 
gelirler. .2148 (1267) 

Sebze ve meyve hal santıralı 
intaaı iti 13-6-939 tarihinden iti
baren bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıftır. Muhammen bedeli 
369,105 lira 25 kuruştur. Muvak
kat teminatı 18534 liradır. lftİrak 
edecekler encümenin toplandığı 
pazartesi, çartamba, cuma günle
ri encümene gelirler. 

2152 (1268) 

SALiHLi iCRA MEMURLU -
öUNDAN: 

Salihli ziraat bankası eski oda
cısı Acem Hasan oğlu Sait 

Ziraat bankasında odacı bulun
duğunuz sırada bankadan iki de
fada avans olarak aldığınız yirmi 
lirayı tediye etmemiş olduğunuz· 
dan dolayı hakkınızda icra taki
batı yapılmıt ve bu takip üzerine 
çıkarılan ödeme emrinde gösteri
len müteaddit adresleriniz naml· 
na ödeme emri gönderilmit ise de 
bulunamadığımzdan dolayı hak
kınızda çıkarılan ödeme emirleri, 
bila tebliğ ve mahalli ikameti 
meçhul kaldığı mefruhatiyle iade 
edilmittir. 

Bu ıepeple ödeme emrinin ta
rafınıza ilanen tebliğine karar 
verilmif olduğund:m ifhu ilan ta
rihinden itibaren / / gün zar
fında borca kartı bir diyeceiiniz 
varsa bulunduğunuz yerden bil
dirmeniz aksi halde borcu kabul 
etmİf sayılacağınız teblij ~lunur. 

2127 (1263), 

madan FAYDA ile imha ediniz ... 

FAY A büün ha şer at öldürücü 
mayilerin en iyisi ve müessiridir-. 
Kat'iyyen le te yapmaz. Kokusu la· --~~.~-
til ve sıhhiclir ... 

Adi gazı boya ile lıarqtıraralı ve 

süslü Avrupa ve Amerilıa etilıeti ve 

nıarlıası lıoyaralı F A Y D A yerine 
satmalı istiyenler vardır. Salıınınız 
FAY A ismine dilılıat edin·z. 

~.,.A-.··-.. -

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

• • 
" • 

• 
• 

• 
• 

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

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

~ l . · · · ~ 

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

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkinciteırin 
t a r i b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. . 

,rz-LZI Ik rami ye le ri: CZ//.C/.7X.l%%:1';77./.TTLn' 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık··· S.000 Lira 
s » 500 lirabk ••• 4.000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4.000 Lira 
60 » ıoo liralık··· 6.000 Lira 
95 n 50 lirabk ••• 4.750 Lira 

250 » 25 liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• • •••••• 
435 32.000 

EZZZZ::r.7.::~~~.L'./X/~~ rz7/J/.7l., 
T. lı Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiı olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemq olursunuz. 
' . :~ ,, '. . , . ~ 

lzmir Defterdarlığından: 
Kazanç vergisi mükelleflerine 

" 

1 - Kazanç vergisinin birinci taksit zamanı hulul elmİJtİr. Haziran 
sonuna kadar birinci taksit borçlarını ödemiyenlerden borçlan hiç bir 
müsamaha görmeksizin yüzde 1 O zamla ve cebri yollarla tahsil edile
cektir. Bu hususta li.zım gelen bütün tedbirler alınmııtır. 

2 - Cebri icra tazyiklerine ve yüzde 10 ceza zamlarına maruz kal
mamaları için birinci taksit borçlanm bu ay içinde bağlı bulundukları 
maliye fubesine behemehal ödemeleri lüzumu ıaym mükelleflere bil-
dirilir. 15, 20, 25 2072 (1222) 

lzmir inhisarlar başmüdürlü· 
ğünden: 
939 mali yılında Çamalb tuzlasında merkez tuz sah§ depomuza 

getirilecek 6500 - 8000 ton çuvallı kalın tuz ile 1000 - 1200 ton 
torbalı ve 300 - 500 adet ıandıklı sofra tuzlarının tattan depoya ka
dar nakli ve istif hammaliye iJi açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen nakliye ücretleri 2827.87 muvakkat teminab 212.10 
liradır. 

Şartnamesi levazim fubemizde görülebilir. isteklilerin 3. 7. 38 günü 
saat 15 de teminat paralarile bat müdürlüğümüzdeki komisyona gel-
m~leri ilan olunur. 2113 (1271) 

BRONZ 
EL Y AFi IMPER..\IBA.BtLtZE OLDU· 
CUNDAN SERTLtGlNt :MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Nuriye Turbay ile Saniye ve 
basanın fayian mutasarrıf olduk
ları izmirde Halil Rifat pafa cad· 
desinde kain 331 sayılı ev üç oda· 
lı ve bir miktar arsayı ve içinde 
kumpanya suyunu havi ve 800 li· 
ra kıymeti muham:r:.1eneli ev mah· 
kemece verilen izalei fUyu kara· 
rına istinaden 19-7 -939 çartamba 
günü saat 15 te lzmir sulh hukuk 
mahkemesi salonunda satıfı yapı· 
lacaktır .Bu artırmada tahmin olu
nan bedelin yüzde yetmi~ bef i niı
betinde bedel verildiği surette ta· 
libine ihalesi yapılacak akıi tak· 
dirde ıatıt 15 gün müddetle uza· 
tılarak ikinci artırması 5-8-939 
cumartesi günü saat 10 da yine 
dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak ta· 
lehinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaikleri ile birlikte yirmi 
gün içinde dairemize müracaat • 
ları lazımdır. Akıi halde hakla· 
rında tapu ıicili malum olmadık· 
ça paylatmadan hariç kalacaklar• 
dır. 

Müzayedeye ittirak etmek iı • 
tiyenler kıymeti muhamminenin 
yüzde yedi buçuğu nishetinde pey 
akçaaı veya milli bir banka temi· 
natı getirmeleri lazımdır. Gayri 
menkulün vergi ve aair kanuni 
mükellefiyetleri ıahcılara ve % 
de iki bucuk dellaliye ve f erai 
harçları alıcıya ait olup ihale be • 
deli defaten ve pefİnen ödenecek· 
tir. 

Şarbıame 29-6-939 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 
açıkta ve gayri menkulün evsafı 
da tatnamede yazılıdır. · 

Zayi 
Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye 

vekaleti celileıinin eczane kü,adı 
hakkında vermit olduğu ruhıat • 
nameyi bet ıene evvel eczanenin 
yanmasiyle zayi ettiğimi ilin ey
lerim. 

ihaleyi müteakip müfteri ihale 
bedelini def aten ve petinen öde-l'•l'Jll!I--------·- mediği takdirde gayri menkul Zeybek apartmanı tekrar. 1s gün müddetle artırın•· 
ya konulup bu artırmada en çok 

Fevzipaşa bulvarında yeni yapılan bedel verenin üzerine ihalesi ya• 
bu apartmanın daireleri kiraya ve- pılacak arada tahakkuk edecek 
rilecekttr. ihale farkı hiç bir hükme hacet 
Görmek için kapıcısına, göriişmek kalmaksızın vecibesini ifa etınr 

için Zeybek Rakı fabrikası sahibi yen müfteriden tahsil oluna~· 
tkiçefmelik caddesi No. 299 iki 

çetmelik eczaneıl sahibi H. Ce • 
mal Bilginoğlu 

2()..21-22-23-24 2153 1266) 
~ 

- __ • .,,.,.. lllllll 

Salih Zeybefe müracaat edilir. br. Daha fazla malumat almak .... 
TELEFON ı 3677 tiyenler dairemizin 939-1688 ,.. 

1 - 10 (1215) yılı doıyasına müracaatlan I& .. 
:amdır. 213'l n•.ı • 
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Bovven Messageries Umdal Oli ·ier ve Deutsche Le- 1 Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADR1A2'1CA S. A. Dl 
HAVİGA2'İOHE 

ve şürekası Maritimes A~:~~- Şürekası 
CUHARD LIHE K U M p A H y A S 1 IIELLENic LlNES LTD. BiRiNCi KORDON REES G. M. 8. H. HAMBURG 

vante Linie 
Liverpool ve . HELLAS vııpunı 19/21 haziran ara- BIHASI 2'EL. 2443 
GlaS~V hattı THEOPHiLE GAUTIER vapuru 1 sın ~a belden.ilmekte \ olup Rotterdam, LONDRA HATI'I: DELOS vapuru 21 haziranda bekle- ZARA t" .. 21/6 d l k yn1 

niha t truihinde 1 k · ·· İs- Hn.mburg \'e Anversa limanları için yük • niyor. 24 hazirana kndar Anvers, Rot- mo oı·u a ge ere a 
. BO~ ".apuru Haziran ye- cmmuz . ~e ere a~ı gun alııcaktır "POLO• \'npuru 3 Haz.ıranda Londra terdam, Bremen ve Hamburg için yük gün Pire Korfu, Saranda Triestc ve Vc-

tmde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napolı ve Marsılyaya ha- BELGİ.ON 'h t' d ve Anversten gelip yük çıkaracak ve alacaktır • nedi?ıe Jınreket ndnr 1 ~·t. kt.ır . • vapuru ayın nı aye :ın e . . .. · ı:; " .... 
ına ~araca · . . reket edecektir. beki ·ım ,~- lup R lterd:ım H _ aynı zamanda Londra ve Hull ıçın )'uk ANKARA vapuru 6 temmuzda bek- LERO nıoı·· .. 

2216 
tarihin' d lir Gerek vapurlann muvasalit tarihleri, cnı CA.ı..c o 0 ---. am 1 k . oru e ge , 

. 'mleri lunlan h-'-L-da ta Der türlü izahat ve malBmat için Bi- burg ve Anvcrsa limanlan için yük ala- 0 aca hr. fonıyor. 8 temmuza kadar Anvers, Rot- ayni gün Patmos, Leros, Rodosa hareket ısı ve nav wuuu acen LAU kl t d B H b . . "k 
. nhhilt ltı . Daha fazla rinci kordonda 156 numarada - ca ır. LıVERPOOL HA""""I er am, remen ve am urg ıçın yu eder. hır te a na gıremez. BALKANLAR ARASI A A alacaktır . . • 

tafsllAt almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERtıd vapur acen- HATTJ • . İA . ... .. ~ ALBANO ıhtıyarı 25, 6 da gelerek 
dilmesi • l •MARDiN N• vapuru 10 Haz.ıranda TA.1J.L1YE : • ~ M'd 11' s ı· 'k D d +_ nın 2353 telefon numarMJna milracaat tasma milracaat e r.ca o unıır. ZETSKA PLOVİDBA Live ldan elip yük çıkaracak ve ry- ARKADİ . aynı gun ı ı ı, e unı ' e ~ağaç, ıs-

edilmcsi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 A D KOTOR nı zar:nda tverpol için yük alacak- Bremcnden ~~a~~; ha!:~dlımaBndadır. tanbul, Burgas, Vnrna ve Kostenceye 
• • tır "' nrman.ı.u ır. urgas, hnrcket eder. 

-.------------------ •• uLOVCENn . OPORTO •• m.ı ri Is Vnrna ve Köstcncc için yük alacaktır. BARLETTA rnotörü 28/6 da gelerek 
• vapuru 17 hıW.ran 939 cumartesi gU- •b _._..:~apurdi~lnunk ;rDe..uunlze '-nk- · .. p· K I s da B · .;ı,_. 

T C Z B k nü Köstcnccden eli 18 haziran 1939 tan ulda wu.•ı.ıma e ere~. uu. DEN NORSICE HİDDEr aynı gun ıre, or u, arnn ' nnw:u •raat an ası . ~: •DUMLUPINAH• vnpuru ıle gelmJştir. a..• Vnlona, Draç, Gravuza, Spalato, Zara, . . ı ~r günü saat e: HAVSLINJE, osı.o Fiumc, Triesle ve Venediğe hareket 
L DPbıre - 'Arnk Savul.ttluVk lımclik:ınınnTr-.Kstotor- ~& RZWWZ i BOSPHORUS vapuru 23 hazirana eder. 

Kurula$ tarinl: 1888 u rovnı - P.' ene ve ıe eye Dr.Aıı· Rı·za doğru bekleniyor. Le Havre ve Norveç 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. har~N~L~ııEGYPTiAH için yük nlncııırtır. ROY ALE NEERIAN 

Şube ve ajan adedi: 262 MAİL LİNE • • AMERtcAN EXPORT LfNEs, 1Nc DAISE KUMPANYASI 
Zirm ve ticari her nevi Banka muameleleri PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT u 1 EXCELLO vapuru 6 temmuza doğru TRİTON vapuru 14/ 6 da gelerek 17/6 

PARA BİRİKTİRENLERE 2&800 LİRA HAYFA - iSKENDERİYEYE hat n en bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. da Anıstcrdnın ve Hnmburga yUk ala· 
:tKRAMtYE VERECEK ·CAİRO ctTY. LÜKS v APUBU ile D. T. R. T. rnk hareket edecektir 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) Marsil~·a için Bey~ut-l~~yfa-İsken- Do<>um ve Cerrahi Kadın SZEGED ınotörü 12 tcnunuza doğru 1 U N O vapuru . 18/6 tarihinde 
hareket tarihleri derıye ıçın hareket • bek! · T ı· ı · · yUk al ı lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfuıa göre ik- tarihleri hutalıklan Operatörü cnıyor. una ıman an ıçın a- ge erek yükünü tahliyeden sonra İstan-

ramiye dağıblacaktır : - 30/6/939 24/6/ 939 cakt.ır. bul Burgas Varna ve Köstenceye hare-
4 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 14/7/939 8/7/939 Her gün hastalarını saat üçten son- SZEGED motörU 26 hazirana doğru k t cdccc.ktir. 
4 • 500 • 2.000 • 28/7/939 22/7/939 ra Atatürk caddesi •&ki Birinci bckJeQ.iyor.. Bcyrut, İskenderiye ve SVENSKA ORİENT LiNİEN 
4 • 250 • 1.000 • GOULANDRiS BROTHERS LTD kordon• 

222 numaralı muayeneha- Portsait için yük alacaktır. BARDALA1'"D motörU 20/ 6 tarihin-

40 • 100 • 4.000 • PİRE nesinde~: 2987 DUNA rnotörU
1
s temmuza doğru bek- de beklenmekte olup Rotterdam, Ham-

100 • 50 • 5.000 • nNEA ffELLASn cnz&AMV.22!1fJA2td -- ~c~iyo~. Bcyrut, skcnderiye ve Portsait burg ve Sknndinavya Jimanlan için yük 
120 • 40 • 4.800 • IJiks trnnsatlnntik vnpuru ile Pire • ıçın ylik alacaktır. nlnrak hareket cdecckUr. 
160 • 20 • 3200 • Nev - York hattı Pire - Nev - York se- SERVİCE .MARı2'JME GOTLAND motörU 28/6 da beklenl-
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde !>O liradan aşağı düşmi- ynhat miiddeti 12 gün, Ncv - York fuarı DOKTQ R ROVMAIH yor. Rotterdnm Hamburg Skandinavya 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. İ\'İD hususi rintJcr Pireden hareket ta- BUCAREŞTİ vapuru 27 hazirana için yük nlarnk hnreket edecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1EylUJ,1 Birinci kinun, ı Mart ve 1 llaziran tarih- ribleri: CelaA 1 Yar~ın doğru bekleniyor. Köstcnce Kalas ve SERViCE MAR12'1ME 
terinde çekilecektir. ı TEMMUZ 12 A<'.iUSTOS, 23 EYL'OL Tuna limanlnrı için yilk alacaktır. Rounıain Kumpanyası 

• ;.• Gerek \•apurların muvasalat tarihleri, DUROSTOR vapuru 7 temmuzda bek- SUCEA VA vapuru 6 temmuz 939 ta-
gerck vapur isimleri ve navlunlan hak- lenlyor. Köstencc Kalns ve Twıa limnn- rilıinde gelerek Malta, Ccnova, Marsil-
kında accnta bir teahhUt altına giremez. lan için yük alacaktır. yn, limanları için yUk ve yolcu alarak 
Daha fozla trusilat n!mak için Birinci İZMİR MEMLEKE2' Vnpurlann hareket tarlhJeriyle nav- hnrcket eder. 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• lunlnrdald değişikliklerden accnta me- 11Andaki hareket tarihleriyle navlun. 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat HAS'J' AHESİ DAHİLİYE suliyct kabul etmez. lnrdald değişikliklerden dolayı acenta 

edilmesi rica olunur. M'IJ2' AH AS Si Si Daha fm.la ta!silAt için ATATÜRK mesulJyct kabul etme?.. Daha fazla taf-
Tclc!on : 4072 MUdilriyet Muayenehane : İkinci Beyler sokak caddesi 148 No.da V. F. Hcnry Van Der slllit için ikinci Kordonda FRATELLI 
Telefon : 3171 Acenta No. 25 TELEFON : 3950 Zee ve Şsı. Vapur nccntalığına milracn- SPl<.."RCO vapur ncentasına müracaat 

ot edilmesi rica olunur. edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2007/20-08 TE'LEFON : 2004. Z005 

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi --------... -~--~!!!11111!11!~~~ ... ..ıııı~~ 
SALONDA AT YARIŞLARI 

'-' 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .. 

Bir aile eğlencesidir 

1 Z ff •• t D l "'llRI Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan um r u a m ası .. ~ mütevelli sancılanruz, damar sertlikleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli, S 
: Mufla, Antalya, Af7oakanhiur, Koa-S 
: ya vilılyetleri Ye bulan :..ı.. acentalar: 

Cinsiyet Kokuları 

(Erkek)( Dişi)iki cins losi yon( Mashülen) 
(Femınen) etilıetle· 
rı üzerinde 
ıerı vardır_ 

••••••••• 
Bahar Çiçeet 

Gönül 

Altmrtlya 

Palya 

Limon çlçetı 

Yasemin 

DEPO: 
Hilal 

• 

Sonhatara 

Leylü 

Neneqe 

Amber ECZANESi , :Eczacı Kemal KAmil Aktapn aşk, zevk, neşe ve sanat kokuları 
. . ~ 

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

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

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Sene.lik • t~criibeli idaresile bütün müt terilerine kendisini 

sevdırmıştır •... 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .• lstanbulda 

b 'tün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluıurlar .•• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi-

} : derecede ucuzdur ..•.. 

ve şişmanlık şlkfıyetlcrinizi UR İNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-

zeti bo~, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra ynrun bardak su içerisinde alınır. 

INGiLiZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOÖLU - İSTANBUL 

.......................... -................. . 
Doyçe Oryentbank 

DERSDNER BANK ŞUBESi 
! Z M t R 
Merk.esi : BEKLiN 

Almanyada 175 fUbesl mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat ~ 

ı1ı,500,ooo Raylurn,.,.ıı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda tfUbeleri : KAB1RB VE ISKENDERIYE 
Der türlü banka muamelibm ifa ve kabul eder. -----

Haydarpaşa Lisesi satın alma 
kuru mundan: 

-, 

Haydarpqa liıeıi panıiyonu için aatm alırunak üzere hami 1800 
ton tüvenan miden kömürü 14. 6. 39 tarihinden itibaren on bej gün 
müddetle ve kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 29. 6. 939 perıembe günü aaat 15 de Beyoğlu lıtiklil cacf. 
deai Karlman karıısında liseler alım aahm komisyonu binuı içinde 
toplanacak olan komiayonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli beher ton 11 lira 50 kurut heıabile mecmuu 20700 
ve ilk teminat 1553 liradır. 

istekliler fartnameyi her gün mesai aaatleri içinde mektepte göre
bilirler Eklilbneye girnıek istiyenlerin cari ıene ticaret odası veaikaai 
ilk teminat makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklif mektup
larını eksiltme saatinden en aon bir aaat evveline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon ba,kanlığma vermeleri. 

Zarfların kanuni tekilde kapatılmıı olması ve posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının zamanında gclmi~ olmalan lazımdır. 

18, 21, 24, 27 2086 (1247) 

. ~-- . 
: aranmaktadır. : ....•............•.........•.........•••••.• : 

İZMIRDE ınm TÜTÜNCtlDF..N ARAYINIZ •• FIATI (100) PARADIR_ 
UIUUM DEPOSU VE MÜRACAAT vmu : tzMIR hdNct MIHÇILAB 
No. 8 - 10 MÜSKİRAT SER BAYÜ llÜSEYfN BAHRİ VE ŞEKİP TfCA· 
RETJIANF.SL 

----------!--~~~~------........... 
Tekrar Geldi 

Sayın müıterilerimWlen gördüğü fevkalide rağbet 
neticesi tahminimizden çok daha çabık ıatılıp biteu 
kolay ve seri yazı yazmak için tüccar, bankacı, memur, 
talebe, her kese limn olan. icabında kopya kaiı
diyle altalta bq kopya çıkaran hususi mürekkep 
kontrol ve ayar ileti .•••......•••.•• 

Beş Sene Garantili 

f.At.~ 
İZ Mi R 

Dolma kalemlerimizin Amerikadan gelmif 
olduğunu aayın miifterilerimize bildiririz 

Fiyatı her yerde (2) liradır. 
Toptan alanlara iskonto yapaLr. 
Türkiye Umum Acenteei : 
Nafiz Muatafa Delen. bmir 
Telefon: No. 2392 
T elpaf Adreai: 

Nafiz - İzmir 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 20 X 25 eb'adında 17 milyon 
rakı mantan pazarlıkla 1atm almacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher bini ıif 358 kwuı hesabile 60.860 lira 
muvakkat teminatı 4564.50 liradır. 

3 - Pazarlık 10. 7. 939 pazartesi günü ıaat 15 le Kabatqda levazım 
ve mübayaat ıubeaindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ş~nameler ve nümuneler her gün levazım ıubesi veznesin
den ve lzmır, Ankara baı müdürlüklerinden 304 kurUJ mukabilinde 
alınabilir. 

5 - tıtekliler pazarlık için tayin olunan gün ve aaUe yüzde 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte mezkUr komisyona gelmeleri. 

20, 24, 28, 5 2129 (1260) 
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SAJIJP'S JI 

Uzak arkta yeniharp mı olacak? 
BiR INGILIZ AMiRALi DiYOR Ki: 
................................................................................................. 

Tiençin hadiseleri lngiltereye · harp ilanına muadildir. lngiltere azimkar 
davranırsa silaha başvurmadan bu harbı kazanabilir 

B. Çemberlayn izahat verdi Müstemle.keler konferansı 
Uzak Şarktaki Fransız ve lngiliz ku- lngiliz ve Fransız nazırları general 
mandanları konferans akdediyorlar Gamlenle beraber bir içtima yaptılar 

Londra 19 (ö.R) - Royter Tiyençin
den bildiriyor: 

Iki Ingiliz vapuru Mavi nehir üzerin
de tevkif edildi. Vapurlar Tiyençine gel
.di. Şanghay memurlarına Tiyençlne ih
tiyaten tatil edilen sevkiyata tekrar baş
lamaları için emir verildi. Tiyençin ha
diselerinden bahseden bir Ingiliz amiralı 
ıunları söylem~tir: 

cTiyençin hldlselerl ve hadiselere Ital
ya ve Almanyanın milzaheretleri lngil
tereye harp illlnına muadildir. Ingilte
re aıımkar davranır, Eenginliklerini, 
sanayiini kullanarak barba hazır oldu
ğunu gösterirse silaha milracaat etme
den harbı kazanabilir. Tereddüd ederse 
küçiik dilşeceğiz ve harb yine içtinapsız 
olacaktır. 

Avam kamarasında uzak şark hadisesi 
hakkında beyanatta bulunan Butler 

KUMANDANLARIN IÇTIMAI 
Londra 19 (ö.R) - Uzak şarkta Hin

di Çini, Hongkong, Hindistan, Birman
ya, Malezya ve sair Inglliz ve Fransız 
ınüstemlekelerinin askeri kumandanları 
tsnümilzdeki Perşembe günü Scngapur
da bir askeri müdafaa konferansına iş
tirak edeceklerdir. Bu konferansta iki 
orduya mensup elliden fazla büyük rüt
beli zabit hazır bulunacaktır. 

Londra 19 (Ö.R) - Şanghay Japon 
mümessili Ingiliz bahrl otoriteleri nez -
dinde cSkavt> Ingiliz topçekerinin Şang
hay civarındaki faaliyetini protesto et
miştir. Bu topçeker :Karaya 150 sandık 
mal çıkarmış ve Japonlar müdahale et
mek istedikleri zaman Ingiliz gemicileri 
buna mani olmuşlardır. 

Londra 19 (ö.R) - Japonlar Tiyen
çin Ingiliz imtiyazlı mıntakası etrafında
ki dikenli demir tel şebekesine elektrik 
cereyanı vereceklerini ve tele dokuna
cak olanların yıldırımla vurulmuş gibi 
telef olacaklarını bildirmişlerdir. Japon
lar Ingiliz imtiyazlı mıntaknsı aleyhinde 
tazyik tedbirlerini diğer suretle deı tq
did ediyorlar. Mesela Ingllizlerin hizme
tinde kalan Çinlilere karşı şiddetli ceza
lar tertip edeceklerini ilan etmişlerdir. 

Tokyo 19 (Ö.R) - Amerika masla
hatgüzarı hariciye nezaretine giderek 
Tiyençin vaziyeti hakkında izahat al -
mıştır.Resmi bir beyannamede ablokanm 
Amerikan menfaatlerine karşı olmayıp 
münhasıran Ingiliz imtiyazlı mıntakası 

Fransız imtiyazlı mıntakasına normal 1 
şekilde erzak gelmektedir. cLvostok> 
harp gemisi Tiyençindedir. Diğer lngi
liz harp gemileri Çin sularında dolaş -
makta olup ihtiyaç halinde emre amade 
bulunacaklardır.> 

B. Çemberlayn şunları da ilave etmiş
tir: 

Japonlar tarafından iadesi istenmiş 

olan dört Çinli meselesini bitaraf bir 
mahkeme vasıtasiyle halli teklifimiz dai
ma muteberdir. Fakat öyle anlaşılıyor 
ki bu Çinlilerin teslimi hakkındaki Ja
pon talebi, vftsi mikyasta siyas1 mesele
leri tahrik eden diğer müddeiyatın ila
vesiyle karışık bir şekilde sokulmuştur. 
Tokyo hükümeti şimdiye kadar resmi 
hiç bir müracaatte bulunmamıştır. In -
giliz hükümcti mahalli bir hal ve tesvi
yenin istihsal edileceğini ümid ediyor.> 
Başvekilin bu beyanatından evvel ka

binenin harici işler komitesi toplanmış 
ve Tiyençin vaziyetini tetkik eylemiştir. 

Londra 19 (Ö.R) - Amirallık sivil 
Lordu Lord Livling avam kamarasında 
Tiyençin vaziyeti hakkında şu beyanat
ta bulunmuştur: 

dngiliz filosunun, su kesiminin azlığı 
sebebiyle Tiyençine varabilecek en kud
retli harp gemisi cLovstok> bu saatte 
Tiyençinde bulunuyor. Büyük harp ge
mileri ancak Tiyençine !lO mil mesafeye 
kadar gidebilirler. Bu sırada diğer harp 
gemilerini bu mesafede toplamaktan bir 
fayda çıkacağını tahmin etmiyoruz. Şe
hirde seyrüsefer imkfınları hakkında 

mahalli kaynaklardan raporlar almağa 
devam etmekteyiz.> 

LONDRADA ENDIŞE VAR 
Romn 19 (ö.R) - Uzak şark vaziyeti 

Londrada endişe ile takip edilmektedir. 

Tiyençin meselesi hakkında beyanatta 
bulunan Ingiliz b~wekili B.Çcmbcr.layn 

ehemmiyet verilmektedir. 
ALINACAK TADBIRLER 

Londra 19 (A.A) - Eyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre ser1 bir 
hal şekli bulunmadığı takdirde Ingilte
re hükümeti tedricen aşağıdaki tedbirle
ri Htihaz edecektir: 

1 - 1911 tarihli Ingiliz - Japon ica

ret muahedesinin feshi, 
2 - Ingiliz müstemlekelerinde Japon 

eşyasına ağır vergiler tarhı, 
3 - Japon eşyası ithalinin konten -

jana tabi tutulması, 
4 - Japon kambiyosuna karşı şiddetli 

tedbirler ittihazı. 
Paris 19 (A.A) - Ordre gazetesinde 

aleyhinde olduğunu bildirmiştir. Ameri- Ingiltere uzak şarktaki hava. filolarını takviyeye karar venniştir. Resim bir 
kahları bu suretle tatmin için sarfettik- Ingfüz hava filosunu göstermektedir 
leri gayrete rağmen Japonlar Kulangsu Iki Ingiliz harp gemisinin Tiyençin im- Fransız efkarı umumiyesinin ekseriyeti
beynelmilel imtiyazlı mıntakasının ah- tiyazlı ınıntaknsına erzak çıkarmasına nin fikrine terceman olan Pertinnx di
lokasına devam ediyorlar. Kulangsu In- rağmen ahalinin iaşesi hususunda güç - yor ki: 
giliz, Amerikan ve Fransız otoriteleri iç- lüklerc tesadüf edilmektedir. Uzak şarkta garp devletleri askeri va
tima eder.ek imtiyazlı mıntakaya ecnebi · Japonyıırun Çindc alakası olan ecnebi sıtalardan marhumdurlar. Merkezde za
gcmilcri vasıtasiyle erzak ithali için bir menfaatlerine karşı değil, yalnız Ingiliz ata uğramaksızın menfaatlerinin muhi-
komite tC§kil etmişlerdir. imtiyazlı mıntakasma karşı hareket et- tine askeri kıtaat ve filolar göndenne-

B. ÇEMBERLAYNIN IZAHATI tiği hakkında Tokyoda neşredilen yarı lerine de imkfuı yoktur. Şu halde Ja-
Lonrlra 19 (ö.R) - Başvekil B. Çem- resmt nota Londrada hayretle karşılan- ponya istediği takdirde Tiyençin ve 

berlayn avam kamarasında bu akşamki mıştır. Birleşik devletlerin şimdilik In- Şanghaydaki imtiyazlı mı.utakaları ele 
beyanatında Tiyençin vaziyetini icmal giltere ile Tiyençin meselesinde iş birliği geçirebilecektir. Japonyanın fütuhatı 
ettikten sonra Japonların tatbik ettikle- yapması ve Çin sularına harp gemileri ergeç Avrupada verilecek muslihane ve
ri tahdidatı tasvir etmiş ve demiştir ki: göndermesi tahmin edilmiyor. 'Buna mu- ya harpcuyane bir karara tabi olacak ve 

c.IlükUmet Ingiliz imtiyazlı mıntaka- kabil Ingilizler Fransızlarla sıkı iş bera- o zamana kadar Japonya, Ingiltere, 
sına yiyecek maddeleri yetiştirmek için berliğine güveniyorlar. Sengapurda uzak Fransa ve ihtimal Amerika tarafından 
icap eden bütün tedbirleri alacaktır. In- şark Ingiliz ve Fransız kumandanları tatbik edilen lktisacll tedbirlere göğüs 
giliz imtiyazlı mıntnkasına bitişik olan, arasındaki askeri konferansa bu itibarla germek mecburiyetinde kalacaktır. 

Londra, 19 (Ö.R) - Cenevrede bu
lunmakta olan İngiliz müstemleklt na
zın B. Makdonald tayyare ile Parise 
giderek Fransız müstemlekAt nazırı B. 
Bandel tarafından verilen bir ziyafette 
hazır bulunmuştur. Fransız başkuman
danı general Gamlen ve bir çok hükü
met erk~ da ziyafette bulunmuşlardır. 
B. Makdonald akşam yine Cenevreye 
dönmüştür. 

B. Makdonald öğle ziyafetinden evvel 
B. Bandel ile uzun uzadıya görüşmüş

tür. İki imparatorluğu alakadar eden 
bir çok ekonomik ve askeri meseleler 
görüşUlmüştür. Bilhassa ham maddeler 
ticari mübadeleler ve ilti devletin müs
temleke kuvvetleri arasında sıkı askeri 
.iş birliği meseleleri müzakere mevzuu
nu teşkil etmiştir. 

Lonclra, 19 (Ö.R) - Müstemlekeler, 
ham maddeler, dünya piyasaları ve di
ğer beynelmilel meselelerin halli mnk
sadiy le hükürnetin Fransa, Amerika, 
Rusya ve beynelmilel meselelerin halli
ni arzu eden diğer devletlerle birlikte 
bir beynelmilel konferans toplanmak 
üzre müzakerelere gir~cmıeğe mütemayil Fransız orduları başkumandanı general Gamlcn 

olup olmadığı hakkında sorulan bir sua- . . i b. . lı bb.. tm ki b b İngiliz. bük' •• 
1 b h 

. . .. B B tl etmıştır ve umum ır tesvıyeye ça ş- teşe us e e e era er u· 
e ceva en arıcıye musteşarı . u er .. . . 1 
, . . k. mağa hazırdır. Ancak boyle hır tesvıye- ı metinin Bohemya ve Moravyanın Al· 
aemıştır ı : 

•İngiltere mühim meselelerin sulh nin ilk şartı beynelmilel emniyet ve iti-,manyaya ilhakını her türlil meşru esas--
içinde hal ve faslı ihtimallerini tetkik mat havasının tesisidir.• lardan ll.ri bir hareket telfil<ld etmekte 
etmek üzere diğer memlekcUerle temas B. Butler Praga bir konsolos tayinine devam ~l.ıini bildirmiştir. 

"Şimali Demokrasi günü,, 
Uç lskandinav devleti başvekili top

landılar ve nutuklar söylediler 
Oslo, 19 (Ö.R) - Üç İskandinav dev

letinin (İsveç, Norveç ve Danimarka
nın) başvekilleri •Şimali demokrasi gü
nü• adı altında tertip edilen bir şenlik
te söz almışlardır. Bu tezahür İsveç 
Norveç hududunda Alden mevk.iinde 
yapılmıştır. 

İsveç başvekili şimal memleketlerin
deki siyasi istikrarı övmüş ve bu dev
letlerin üçünde de sağlam hükümetler 
mevcut olduğunu gösfermiştir. 

Mesela : Danimarka başvekili on se
neden beri fasılasız olarak hükümetin 
başındadır. İsveç sosyal demokrat parti
si 1932 senesinden beri hükümeti idare 
etmektedir. Norveç hükümeti de dört 
seneyi geçen bir zamandan beri iktidar 
ınev kiindedir. 

Bunu müteakip Danimarka başvekili 
B. Standing şimal milletlerinin demok
ratik rejimi içinde inkişaf ettiklerini 
kaydederek demiştir ki : Hollanda başvekili 

. •Milletlerimiz hiç bir ecnebt hareke-!' kilinin söz aldığı içtimada Norveç baş- ma, sulh ve sükiln ile harbe mUtemay1l 
tine kapılmazlar. Ne komünizmi &ever- vekili demiştir ki : olan bütün memleketlere gösteriyorlar 
ler, ne de diktatörlük, anarşi veya dün~ 1 •Şiinal milletleri demokratik rejim ki emniyet ve selfunet ancak her mcın· 
ya ihtilali temennisinde bulunurlar. içinde yaşıyorlar. Onlar hiç bir dikta- leketin içeride hürriyet ve dışarıda btı--

Londra, 19 (Ö.R) - Norveçin cenu-
1 
törlük şekli kabul etmezler. Asırlardan tün milletlerle sulhçu iş birliği gayesini 

bunda üç İskandinav memleketi başve- , beri aralarında devam eden iyi anlaş- takip etmesiyle elde edilebilir.• 

Ingiliz Askerlik kanunu 
Silah altına alınan efradın mecburi 

borçları tecile tabi tutuluyor 
Londra 19 (ö.R) - Avam kamarası leriru, kira, sigorta ve saire gibi borçla- miştir ki: 

bir levazım nezaretirun tesisi hakkındaki nnı mecburi tecile tabi tutan hükümet c- Praga bir genel konsolos tayini 
kanun layıhasmı bu hafta içinde kat't ola- projesi çarpmba günü münakaşa edile- için Alman hükümetinin muvafakatini is
rak kabu edecektir. Kanuna, yeni na· cektir. tihsale Berlin sefirimizi memur ettik. Mn
zmn endüstri aahiplerile ihtilaf halinde Londra 19 ( ö.R) - Avam kamara~ jeste hükümeti bu tedbirin B?>hemyıı ve 
salahiyetini oldukça tahdit eden bazı ta- smda bir çok İşçi mebuslar tarafından Moravy&<l.:ıki vaziyeti haziranın da faktO 
dilat ilave edilmiştir. lngiliz menfaatlerinin Pragda ne suretle (fiilen) tasdikini tazammun ettiğini tak-

y eni askeri talim kanunu mu~ibince temsil edildiği hakkında ıoı'ulan suallere dir etmekle beraber bu mesele hakl.ıncln 
silah albna alınan efradın mali teahhüt- cevaben hariciye müste§an B. Butler de- mütalaasını değiştirmemiştir.> 


