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OEV AM M'O'DDE'l1 Türkiye için Hariç lçbı 
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Alh ..,lıllt • • • • • • ••• .. • .. • 750 1550 
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Günü geçmif nüalıalar (25) kmuttur. 
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tlin münderecabndan gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 
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Siyam, garanti mi istiyor? 
l..ondra 24 (Ö.R) -Hungkong'dan ge

len bir telgrafta Siyam hükümetinin lngil. 
tereden iatiklilinin garanti edilmesini iste
diği bildirihnittir. Diplomatik dairelere göre 
bu mahiyette resmi bir talep henüz Londra-
ya gelmemiJtir. -' 

Yeni AMI Matb.aıında Buıh-Jfbr. 

Sulh için iş birliğimiz 
Ingiltere •. Fransa ve Türkiye Akde

tamamen hikim bulunuyQrlar • 
nıze 

Ba§Vekilirııiz Büyük Millet 11 •• :ndc nutuk söylerken İta lyanın Suriye 

B. Millet Meclisinde son anlaşma ve 
ve Lübnan üzerindeki emelleri gömülmüştür 

Ha tayın 
hatiplerin 

kurtuluşu etrafında 
çok heyecanlı sözler~ 
Faris, 24 (A.A) - Türk - Fransız an

laşmalarının imzası münasebetiyle, ha
riciye nazırı B. Bonne, İntransigeant 
gazetesine aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

Bugün imzalanan Türk - Fransız an
lrışmalan, Türkiye, Fransa, Suriye ve 
Lübnan arasındaki bağları mesut bir 
surette tesbit eylemekte ve dostane 
komşuluk münasebetlerini tanzim et
mektedir. Bu anlaşmalar, bu suretle, 
Akdenizin şark havzasının 5iyasi fstik-

ı rarına kı~rmctli bir yardım getirmekte
dir. 

A. Rdna 

Barış 
Zenciri 

- - - f?·---
2'iQ.Jı • Fransız 
d~llla.lı De lllP lıat 

Clltcl lı111111etlenndftlr-
~ OCAKOCLU 

Türk - Fransız anlaşmaları, son Türk 
İngiliz dckltU"asyonuna müvazi olarak 
yakın şarkta ve A vrupada nizamın ve 
sulhun idaıncsinde ayni surette alaka
dnr iki devlet arasında semereli bir iş 
birliğinin temelini teşkil edecektir. 

FRANSIZ GAZETELERİNİN 
MüTALAALARl 
Paris, 24 (A.A) - Fransız - Türk an
- SONV & iNCi S411İfllJE ._ Refık Ince 

F enerbahçe-Demirspor 
1 -1 berabere kaldılar 

Maç çok heyecanlı olmuftur. Fenerliler 
be;.aberlik goliJnü penaltıdan yaptılar 

Polonya askeri heyeti 
Londradaki. görüşmelerini bitirmiştir 
Romanya ile ~örüşme anlaşma ile bitti 

t 

Deniz bank 
-

Satlye işinden tevkil 
edilen sekiz kişi oldu 

--o--
İstanbul, 24 (Hususi) - Satiyc bi

nasının ,usulsuz ve yolsuz olarnk 
Dcnizbnnk tarafından satın alınma
sı işi tahkikatına bugiin de devam 
edildi. Dördü:ıcil sorgu hakimi bny 
Samih bugün ikinci defa olarak Re
nciiruns ikinci miidürü l\lalik Kev
kcbi sorguya çekti \'e tevkif kara
nm verdi. Hakkında ihzar kesilmiş 
lan Reasürans avukatı Atıf ta bu

Fin tevkif edıldi. 8 u suretle tevkii 
etlilmiş oballann sayısı sekizi buldu. 
Tahkikat tekemmUI ettikçe daha 
bazı isimlerin ortaya çakacağı liÖy
leniyor. YUSuf Ziya ve arkacla§Jan
nm bazı de>11tlan bqgiln tevkifhane-

' 

ye giderek kendilerini ziyaret etti
ler. 

Sov yetlerin Almanlarla 750 milyon 
nıarklık bir kredi anlaşması 
yapacakları tekzip edilmistir .. 

lngiliz Kralının çok 
samimi sözleri 
·-

idaresini deruhte ettiğim camianın aullıu 
korumak yolunda büyük bir kuvvet 
olduğunu göstermek lıedefimizdir 



SAlllFBa 

TARiHi ROMAN YAZAN: Şahin AKDUMAN 

1-
Kanijenin şanlı müdafii Tir ya ki Hasan paşa 
eşsiz cesaretile, kahramanlığile birlikte 
bQfka büyük bir meziyete daha malikti: 

Parlak bir kıımandan zekası ... 

Kabotaj Vilayette Ticaret 
B haylHln Ba)11'amı münasebeıty. 
sergisi açılacak ---fr- le hazırlıfılar .. 
Fuar günlerinde vilayetinı-4de açıla- Anlaşmamız Kabotaj bayramı programı buırlaıı.-

cak ehll hayvan sergisi için Ziraat ~ ınıştır. Bir temmuz abahı ....at onda 

Barış 
Zenciri 

----<:r---
rürfı • Fransız 
anlaşması De bir lıat 
daha lı111111eııenmqtir 

--&-
HAK.Ki OCAKOCLU 

k.ôl.etinden 2800 liralık havalename ıı:el- Türk _ Alman ticaret anlaşınıısmın Cümhuriyet meydanında büyük bir top
ıniştir. Sergi hazırlıklarına veteriner .. dd ti 31 _ 8 _ 939 tarihinde bitmek- lantı yapılacak ve Türk sahillerinde sey-
mUdürlüğü tarafından başlanmıştır. Bu :::u.. Muahedenin bir hUkmU mucibin- rüsefer hakkının Tllrlı: denlre!Hiine hu- - DAŞTABAFl 1 tNCI SAJIİFEO 
seneki ehli hayvan sergisi geçen seneki ce anla!P""yı fesheylen:ıelı: lstlyen tara- rı bayramı kutlanacaktır. Ayni glliı öl- • . ld • d ITd. 
sergiden daha cazip olacaktır. bn mayıs 939 nihayetine kadar diğer l~n aonra Karfıyalı:a Halkevlnln ter- nınuemB ıt o ukg~~~~ _ e ı ıdırl. . 

-·- tarafa bu hususu bildhmesi icap eyle- tıp ettlil deniz yarışları saat 15 te ya. unu yapar en ıuuuun ve a a e 

K, J mektedir. pılacaktır. elinde galebe çalacağına ve ıuuru 
aza 3 rJ TI Böyle bir müracaati iki taraf ta yap- -- h&kiın olacağına inanımız varclır. 

Küfıürt ihtiyacı madıklarına ~ör~. ~~ agustos. 938 tarihli Almanyadan altı Nitekim öyle oldu. 
Evvelce neşredilen U[rikaların hül4- bir ustalıkla yaptılar... • • anlaşma, aynı hükümlerle bır sene da- otobüs geldi Hatay davası sarsılmaz bir ired 

sası: Hiaardan çıkıp Nemselilcr arasın- temin edılmıştlf'.. ha meriyette kalacaktır. Beledi · şehir ervisleri · · Al · f · il b' likt Ana ka 
c"'-~ Omııı" romanım"" oku•"'~ d k b' k d"' L Zlreat müdürlüitinden aldığımız ına- Fransa ile bir ticaret mukavelesi akdi y~ . ttiği"s 27 t b;~- b' - nın za eBrı e f ır e da vaAktand a. . 
~·~ .-~ an geçer en, ır aç uşman aı ... e- lfun ta .. Ödemiıı h . l.rııalı: .. da b' Tlirk h ti akı da Pnri manyaya sıparış e o o =o.eu ır vuıtu. u za er yanın eruzı 

!arımız tarafından derin bir a1ctka ile rine rastlıyarak kaçmağa başladı- b "!'~ kgorela ıllık ~ı:ı ihti "..2fe z~ ~ Yeni .:r..~-: ile~ - kısınımn yola çıktığını haber vermiştik. emniyet ve huzurunu beraber getir 
kar ıl da.. . k al u un aza rın y y ç a- se gı ece . a .. u~u mem- Dün sabah limanımıza gelen Hollanda . 

ş an . .. . . !ar ... Arkal~rından bı~ ov ama ba§- rı s.a~~da. te_rnin .edilmiştir. Keç~b":"- lek'.'t ticaretinin karşılıklı olarak takvi- vapuru ile ilk parti olarak altı otobüs di. Ha!-'rlardadır. Ha~y meselea 
1lk tc!rilcaları t<ıkip ~ olıın !adı ... Sanki bafka hır çare yolcmuı lu kükiirtlerı . şırketı_n deposundaki ?.il- Y,esı şartlan ele al':'acaktır. 929 sene- gelmiştir. yeni otobüslerden ilcisi yirmi Fransa ıle aramızda hır gerginli.lı; 

•il•" bır çok okul/UCUZanın"" ııaat<ı- gibi kaldırıp mektubu attılar ... Kova- !Qrt kilkUrt çıçeltlen Keçiburluya gon- sınde Fransaya 19 ~Yon liralık ihracat altışar lı:işilik, dördü . . beşer lı:işililı:- mevzuu olduğu günlerde hatta bıı 
mize müracaatle, romaı"n ne§t'edilen lama durdu ... Nemse askerleri, mal derilere!< fabrik~d~ ~dülmUş ~ kaza- ya~ ~· tı~aret nıUvueneo:uz- tir. Bunlar vapurdan ~ak Garaj gerginlik en had bir tekil aldığı daki 
kısımları için bir hüldsa yapılmasını bulm • 'b' ib" h k larıınıza sevkedilmiştir. de dorduocu sırayı ışgal ediyordu. Şım- santrala nakledilmiştir Diğer ilı:I parti- kalard T·· ki • fk• 
istediler. Bunun • ·,. Ge Osmıının Uf magrı ı g 1 emen oş- Etibank, ihtiyacı ke~amak üze~ di dört milyon lira ile on birinci sırayı de sekiz otobüs bu hafta i . de gelecelı:- a" ".r ye u~umı e an ve 

b la 
· ala ıçı lh' nçdi tular ... Mektubu kapar kapmaz, kral İtalyaya kükürt sipariş etınistir. Bu kü- muhafaza eylemektedir. tir çın onun makeaı olan Turk matbuatı da-

ası " pcırç rını te " • 11oruz: F rdi enda go"t" d"I kürtl' salı " .. • • -· · • T"rk F d 1 • I" K" "k Mehmedle hiLli.!l4m Esad e n .. ur u er... er .yarın veya g~~ ~'.re ge- -··- Otobüslerin tamamı 20 temmuz tari- una u - ra~sız. ost ~gunun u-
ef~~· kızı Akil Şey . orlıı Hl- Alık kuş okseye tutulmuştu ... Ka- lecek, Ödemiş .kazası:ım kükürt ıhtiya- K .. ltürp. kta k hinde gelecek ve 25 temmuzda seferle- zum ve ehemmıyetı üzerınde ehem-

b 
,_, "''~,-~ s ı "8""1f'Yo br:. ..: nijeden kaçan iki kölenin kendisini cı sdaı·~ının ~! ecektırrdi. 'ki . 1. .. .. ~ . ar .. ~şbeşu ki re başlıyacaktır. miyetle durmuşlar ve bu dostluğu 

u"" pa...,...., utan smıın ır ~·" ld tm k . . !diki . . a anıyettar arın ve erı ma uma- Onumuzdcki hııita puar guou - BİR KAZA ·d ed k h '-" zak kal 
Akileyi anılfd<ı fl{jrmÜf tı• beğ.,.mi§- a a a ıçın ge erme manan ta göre bu sene havaların yeiışlı git- lometre üzerine Kültürparkta bir so- _ rencı e ece ~re.ıaıttan u. .. .~ 
tir. Sulta!\ Osman Eoad efendil/İ aa- k.ral, ~u~lann der~~ kafalarının ke- mesı yilzilnden halen bazı yerlerde bağ- kak koşusu yapılacaktır. . Ke.m~~altın~a Şaınlı .~~agında ~ı mışlar, şuurun hiikım olacagı gunu 
raya çağırtarak kıziy!e etılenmek is- silmesın_ı emretmıştı... . . lann kükürde ihtiyaçları kat'idir:. !:<ü- Ka':""an takıma Üçok kulübü tarafın.. Is~_:ı.il Ozde=,, .bazı buyük taş~ı ~ beklemı;kte l~zumunda tereddüt gös-

ted'ğ' . .. 1. Ve hır az sonra, her ıkı kaçağın kürtlenrnıyen asmaların sonbahar uzum- dan bır kupa, ferdi müsabakada kaza- ettid' gı sıra1da buyük bı.r taşın uı:erıne tennemışlerdir. 
' "'' soy ' 11°""' ba ! · 1 k li k 1 ğınd k"kürtl' ani d dııl l ·ı ktir B ilşmesly e yaralanmıştır H A•~•- "- M h d b' 8 .. 1_ şı yüksek mızraklara takılarak Hi- erı e e a aca an u emeye n ara a ma ye er ven ece · u · adiseler bu görüşü tekzip etme-
......, - e me ır ııece u ... y- ' t ldı N __ 1., •. ehemmiyet \'ermek icap etmektedir. koşuya herkes girebilir. -*- d' T id tt" 

mcınlı!ede, EBGd efendlııi1' aanıyııun sara yanaı ırı . emaewer, guya -*- K 1 il ı. ey_ e ı. 
bahçem.de buluşuyorlar. Genç kız çok akıllı davrandıklarını anlatan bir t K O LLARIH -*- l Zl ÇU Un Un Bugun Hatay Anavatana kavuş-
ıifıkı114 vadiJahın kendisini nikllhla gururla onları Tiryaki paşaya gös- . Halayın bayramı . muş, dünya barışı için başlı başına 
alınc1c utediği..ı.,. ıııınlm<ılan Utım- terdiler... l~ŞAA71.. Eğitnıenler kur~cla bir teminat teşkil eden Türk - Fran-
Qddi§ifti IÖyliyor... Düşmanın bu aptallığına kurnaz EWı;ıe. (Hususi)_ - Geçen sene ~ Halılyın, uzun bir iftinılı: devresinden Geçen sene Kızılçullu .. Eğitmen ~- sız ittifııkı. vücut bulmuıtur. 

k d K .. ed k. b.. .. k mellen atılan 19 köydeki ilk okullaT hı- sonra ana vatan hudutlarına ilhakı, sundan mezun olarak koylerde vazife T" it mili . . . . ilci bahm 
Mehmedi bu haber feııa halde mü- l ub~ali?k an, ··ı an'.!! ek ı ldut

1
un as er- nalarının inşaatuı.a hızla devam olun- şehrimizde hallı:: arasında bUyUlı: bir be- görmeğe ba.şlıyan eğitmeıılerin, bulun- d urda •. 

1 
_ ~:ı.~ aeÇ~nkı.. • . · 

teessir edi(JM ... SabaJıa karşı onıdıın e ır te gu ~. ~~ e atı ı ar... . . maktadır. yecan ve aev1nc; uyandırmıştır. DUn sa- dukları köylerde birer okul binası inşa an o çua • ur. u u yırmı ııe-
lll/rılanık Bo.ıdoğan. kemerindeki evi- Yaratıcı, butun zorlukları yenıcı Bunlar arasında Yenikadın, Ahı, Ur- hah gazetelerde ve evvelki gıece radyo- etmeleri mukarrezdir. Bu okul binala- ne ayrı kaldıgıınız yurd parçası.na 
ne geliyor... bir zekaya malik olan eşsiz kuman- gaç köylerinde yapılmakta olan okul bi- !arda ilhak kararını öğrenenler, derhal rının plAn1arı maarif vekiletince hazır- kaVUJm.Bilın kalbimizde uyandırdığı 

Mehmed, Kıınjede şehid düşen dan başka, daha neler yapmadı? ... nalarının inşaatı hl~ olup, yalnız sı- kapılarma bayrağımızı talilı: ederek bu ~tır. . heyecanı ölçmeğe imkan yoktur. Bu-
Gelibo!u aaııeok beyi Mehmcd beyin Her gün yeni bir kurnazlık icat edi- va ve çer.çıve aksamı kalmıştır. . . . büyllk gUn haklı:ındaki temiz hislerini Koy~de yapılacak okul binaları, ~- na bir de tarihi ve ananevi dostluk-

- . . . d k' b' k . I Kısa hır zamanda bunlar da bıtırile- açığa vurmuşlardır Bu mllnasebetle kadar koylerdeki halkın da çalışma işti- I la b' biri . L-"-lı bul 
oğluduT .. , Boz~an kemerındeki ev- yor, '.11.aıyetın .. e ı ır a~u~ as. erı!. e rek yeni ders senesi.ne kadar tedrisata dün şehir donaıım$. rakiyle yapılacaktır. Dün Maarif vekA- ~r ır erme ~ . .unan, me-
tle ~ri Emıne ~"'m tı• etıl4dlık- kendısınden ~"." d~~a bu~ hır duı- müsait olabilecek bir vaziyete getirile- Halkın sevinci 0 kadar şümullü idi ki, Jetinden vilByete gelen bir yazıda yapı- ~~et .ve ?asletlerinde bırlik bul.~ 
lan Türlc41' U. blTlıkte 114flllorlar ... • man kuvvetını mutemadıyen alda- ceklerdir. her kes birbirini tebcilı: ediyordu. Haber lacak köy mektepleri için ne kadar tah- iki milletin barış yolunda mesaı ıştı-

tıyor, uğraştırıyordu... -*- aldığıımr.a göre bir muallim grubu tatil ~isata ihtiyaç bulunduğu sorulmuştur. rakini ilave eylemek ne büyük bah-
Baıta Tiryaki Hasan pap ... Son- Yüz bin kişiye karşı bir kaç bin Y Una O is tan 1 a ıxı;ıoasebetiyle Hatayı zJ,yaret edeceği Inşaata derhal başlanacaktır. tiyarlıktır. 

ra babası Mehmet bey ... Kara pen- kalıraman aylarca dayandı, durdu... gibi bazı ailelerde yaz me~ Hatay -- Bu ııaadet ve bahtiyarlık günlerin-
çe ... Mehmet kethüda... Bunların Fakat, ne de olsa, yüz bine karıı üç Ba ytari bir anlaşma yaylalannda geçireceklerdir. Devlet ormanlara de teessürleri mucip olan bir tek nolt-
hepai de, en kıymetli pırliintalarc!an bin ... Bundan daha büyük bir nisbet -*- Masd 1$letilecek? ta vardır: 
daha değerli bir ruh taııyan, en kah- sizlik olamazdı ... Düşman, taze kuv- aktediJdi Yeni ticaret Yeni kabul edilen orman işletme tali- O da Atatürk'ün bizzat hazırladığı 
raman, en yiğit insanlardı ... Tiryaki vetler, yardımlarla her gün bir parça Tiirkiye ile Yunanistanın hayatı men- anlaşmalan matnamesi meriyete girmiştir. Yeni va- bugünü görmemiı olmasıdır. 
Haaan paf8., hiç bir t•hlike önünde daha büyüyor, buna karşılık ise Ka- faatlerini korumak ve kolaylaştırmak Ticaret v..Wetinden gelen bir yamda, ziyet~ göre ~evlet orman i§le~ va:zi.- Kendini ve aevgiaini kalplerimizde 
yılmıyan cesaretiyle, kahramanlığıy- nijedekiler her saat bir az daha kü- maksadiyle hayvan hastalıklarının slra- muhtelif memleketlerle aramızda mer't ~elerh.r am~aı~ plliıılarma ve ,Jrtı.~i yaşattığımız ve daima ya~atacağımız 
le birlikte, batka büyült bir meziyete çülüyordu ... Türk askerlerinin yarına v;tine vesi!: o17cak ma~~ele:, ve hııyva- 'reya yeniden akdi mukarrer olan tica- ;:'.\' ka t~or~ işl::e :w'aı!:ala~ dahi- hatta nesillerden nesillere bırakaca
C:laha malikti ... Parlak bir kumandan güveni, neticeden ümidi gün geçtik- nıb. mi alddetlerınhil ticarel tlerk ~ müınkünikl ted- ret fikirım~aşınal~tal~al kındad t~ocardanlarıını-do_ make fi~~ t.,1,,

8 ~yleme: ağa= iınuz Atatürk, Hatay davasını ba-
·'-•- lmak . 'd lmak ır ere es ey eme uzere mem- :tın ve mu " arını ogru g- • • d .. I .. h d • 

ıı:.,.....ı... ~e. ıa.raı ta, gıt gı e aza ta leket arasında bir veteriner mukaVO>le- ruya vekfilete bildirmeleri istenmiştir. dırma yapm~ ağaç hastalıklariyle mil- §tn .an goz erın~ ayata Yll'.11 ugu 
Bu adamın kafasının içine biriken ıdı... namesi imza edilmiştir. Bu mukavelen:ı.- Vr'<Alet, yeni yapılacak an1aşınalanla bu cadele etmektir. dakikaya kadar azamt haaaaaıyet "" 

ıı:ekayı anlatmak için, deha gelime- Koca Tiryaki buna da çare buldu .. ınenin tasdikli bir sureti şehrimizdeki dilek ve temennilerin tahakkukuna ça- Bu ~uretle d.evlet 0rır:~ ehe~- yılmak bilmiyen bir azim ve irade ile 
einin ifade ettiği mana bile pek aö- Serdar iki yüz bin kişilik bir ordu ile alakadarlara gelmiştir. . . lışacaktır. ;~;d~~ ~;ı.'!_i 

1
ihüyaakçlar gozo- takip eylemişti. 

"k k . k lı rd ad k Ik b k Hayvan hastalıklarının ıntişarına va- -*- = o unac tır. Ad d ··-ı.lara bü .. - Ha-
nu 'pe acız a yo u.. §Hur a~ a kmı~. uradya bonmudş._.. sıta olabilecek maddelerin iki memleket - Devlet omıan işletmesi, istihsallbnı lıl anaka sı,, ... I. d' ":1nmuş O 

Bu zeka, Nemselilere ne oyunlar . er gun as er .arasın a, una aır taraflarından birinin arazisinden dij!eri- Barda bir hadıse ham veya Y~ ham ol~~ 1'.;!'.'."'aya ~ı- !°1?' ara urtu uş vaa mı yapan 
oynamadı~... Bir gün paşanın, as· b~r takım_ dedikodular do!aıııyor, ııe ithali, ancak devlet tarafından vete- Evvelki gece saat iki buçukla üç ara- karacaktır. LUzu_rnlu .gorUldUgu takdir- ıdi. . .. 
len hıriatiyan iken bizimkiler tarafın· agızdan agıza yayılıyordu ... Bu ha- riner kontrolü altına vazolunınuıı olan sında Kordonda Restoran dansingt.e bir de fabri.kıılar ~ edilerek her nevi ve Kendısını aramızdan ayıran hasta-
dan akalarun .. · .. I" herler, bozulan maneviyetleri bir üç hudut geçit noktasından ve bazı li- hadise olmuştur. Dansing sahibi hir ala- çapta kereste una! olunacaktır. !ıkla pençeleştiği günlerde bile O 

1 Yik. k"I .asbı'~b. r_ınle ~~si umakn parça düzeltiyor daralan gönüllere ınanlardan yapılacaktır. Mütekabilen cak meselesinden dolayı artist Bn. Nu.ıı- -*- doktorların siddetli mümanaatlann~ 
o an ı o eaı, ın ırıy e aoz e,ere . . .. ' .. . . . verilecek ıneıışe şahadetnaınelerine retle kavga ederek kendisini dövmüş ve Ucok bU ·· M ni - · • 
Hisardan çıkıp Nemse ordusuna kaç- yem bır guven .ve umıt havasıyla bır hayvanların menşe ve evsafı kaydoluna- yaralanmasına sebebiyet verdiğinden ~ gun a sa ragmen Hatay davasının ~rkas~nd~n 
mışlardı. Cidden tehlikeli bir vaziyet. az ferahlık verıyordu... caktır. cürmü meşhut mahkemesine verilmiş- Ok~rla karşılaşıyor koşmuş, Hatayın eteklerıne gıtmış, 
~ünkü kaçaklar Kanijede ne kadar Fakat hakikatta, ne yardıma ge- -*- lir. 'Öçokspc)r .kulübil, Manisa Obpor ile gözlerini bayata yumarken de kalbi.-
az kuvvet oldugu.: nu ve bantın dahi len, ne de gelecek olan vardı ... Ser- Şagı·ııe!" e)ı.nde -*- bugün Mani.sada k.ar~yor. nin Hatay için çarptığını etrafında-

d Y . . b" ük' b. ilg" . • l Bu maç, beden terbıye lı:upa'1lna ha. k'I latmakt . d kalmadığını dügmana haber verecek- .ar emı~çı paşa, .• uy. ır ısız- F HLANDJY 4 zırlık maç.ı.dır. ı er~ a:.' .. an ger~ urm~ştı. 
ler, bizimkiler için çok muhataralı bir lıkl~ oturmuı, Kanııeyı ~tan se~- Kalan hazine emlül Bizden b ğd alacak. tl'çok, bu sabah otobüsle ve tam kad- Buyuk ölul Kabrinde musterih 
C:lurum meydana getirmi§ olacaklar- rediyordu. Bu h~b.;r~erı, asker~erın istirdat olunuyor Finlandiya h~:!,eınleketimiz- rosu ile Manisaya gidecektir. uyu::. - . 
C:lı ... ~isard~-ancak bir kaç bi.n 8;"ker 1 d~yanmasını temın ıçın, Hep T ırya: Balçova ve İnciraltı istikametinde mü- de~ mühim mikd'."'~a buğ.day satın al- • -- Sozun yerme geldi. Hatay kur-
oldugunu ogrenen Nemselılerın o. kı ~'8 uydurmakta, etrafa yaymak tegayyip eşhasa ait olup hazineye intı- ~a karar vermıştir. Bugday bedelle- Bır kız kaçırma vak'ası tuldu ..... 
büyük ordulariyle Kanijeye ıaldır-ı ta ıdı... kali icap eden ve başlı:alarının eliode :,ının yüzde kırkı serbest döviz olarak Bayındınn San köyünden İbrahim Ataturk f Ruhun şad olsun .•. 
malan ve onu takat getirilemiyecek Serdar P8§a Kanijenin imdadına kalan bazı tarla ve bahçelerin mevcut odenecelı:, kaları kısmı Finlandiyanın ih- oğlu Mehmet Yenier, ayni k6yden 15 Milletin eserini tamamlıyor. Senin 
bi k ti 1 1 t kl'k · 1 gelmedi ama Türkler başka taraftan olduğu maliye vekaletine ihbar olun- racat maddelerinin memleketimize itha- yaşlarında Hatice adında bir kızı kaçır- idealin olan barış sevgisine saraılmı-

r uvve e zor ama arı e ı esı, • t Mali ,_., .,_,_ bil~'---' li &ure•:.·ıe tes · olun ktır -ı..aı .. .. ilin · · k• b. f [•- yardım gördüler... ~uş .u. . ye veıuue'."'""". .~ '"" vıye aca • mış ve .r~ anmıştır. yan bir sadakatle bağlı bulunuyor. 
onune geç eaı ım ansız ır e" K ld'". h • d be ilzerıne, ihbarı yapan ıthalat guınrugu -- Genç kız, rizasiyle kaçtığını beyan et- B - d . ed b•' -k f 
ket şeklinde birdenbire baş göster- asım ge ıgı, atta ara an on § baş memuru B. Tevfiğin d dahil bulun- .ır. n • • . tir u ugur a ıcap erse en uyu e-
mişti... ' I gün bile geçtiği halde, havalar tıpkı duğu blr heyet bu yere ~derek tetki- -Kl.~EKT (lrfı~ar) nuş • __ dakarlıklara katlanmaktan da çek.in-

F akat kahraman Tiryaki pafa hiç yaz gibi çok düzgün gidiyordu .•. Bir katta bulunmuştur. B~ d~ .. 99 - 100 üı;ıcU sayılan Araba ba bo miyecektir. Minetin bu sevinçli gün-
.. bi .. " H t ihbar d ğrul • ani zengın bır munderecat ile çıkmıştır. yı Şl Ş [ · d H d• __ , • 1 

İstifini bozmadı... Tertip ettiği akla gu":, a~sı~n es~n, s~~t '. ruzgar, eye ın o uguou amış- İçinde Ankarada bir kira evi, Bağlar btrakmı enn e . ;tay . ~va111nı. ~ere ısa 
gelmez bir şeytanlıkla bu tehlikeyi vazıyetı bırdenbıre altust ettı... tır. . • •. başında bir ev ile İbrahim paşa köşkü .. . . Ş.. . . eden Mıllı Şefımıze baglılıgımızı ve 
hemen savuşturdu Kanije tepelerinden, ansızın ko-

1 
Fi.lzh ull ~lsertiredlint del bulcakunan bu yerğil' - Almanyada :miı:nari sergi hava hücum~ Heb nuz hdilvıy~tidtesbki it edilemiyb enK bir şükranımızı bildirmek en büyük ··· .. h. b" er az.ınece a o una ve şa - 1 ' ara acı, ı aresın e ara ayı emer bo zc1 

Basit bir hile ... Küçük bir mektu pan mut ış ır poyraz karayel, ser- !erinden kanuol ecri misil aranacaktır. arına k_arşı tedbİ;"ler, başka memleket- köprüsll civarında başı boş bırakmış, rcumu ur ... 
aptal düşmanımızı ig" fal edecek d p, dar pa'8nın ordusundan daha çabuk -- ~-~art ~aa~yet yazıları ve Siva3 hayvan birden bire ürlı:erelı: arabayı ba- HAKKI OCAKOCLV 

ere- d d ·· sk 1 · · ·· ...., .aow<eVl :ııroıesı müsabakası vardır '-- !arak slirUld ,. b .ı * 
cede büyük bir tesir yaratmı§tı ... Tir- .~vran~k''ı' ~~an Ba er erınkın ua- u..K OKUL Alakadarlara tavsiye ederiz. . Bşı ~. od 50 •• 1 •• emdae,.Be a,.Mamıştırhibe. Yirm• b-irlik- akıl 

k' d h 1 d" b' tezk tüne yu enmıştı... unun ar asın- AA....tmenJerl da u .YUZ en y..,,......ın n. ev ı r ar 
yt a ~ pa"':, d'er aB uzd m~k. ırk .. l · e~e dan da, tipi halinde berbat bir kar :;~ s "·- k. ... arasan Ab- _._ ve 60 yaşında Bn. ZinnU§ lı:ol ve blça. İnhisarlar umum müdürlüğli, 43 de-
ertıp ettır ı... un a, ı 1 o esının 1 f t ba .. d' ~™ u.,..ı öy ogretmeni B. Bir sarhoşluk vak'ası !arından yaralanmıştır. Suçlu arabaCl elik akılard 21 kuruşa tılan 
kaçtığı ve Nemselilere sığındıkları ır Fınası şgoster ı... dUrrahman Se%gine 50 gün, İzmir Gazi Ba . . . . annmaktadır. :rec li r lik . j . . sahl. on 
b'ld' T d Fak b 1 k d' ırtına, kar bütün gece devam et- okulu öğretmeni Bıı. Makbuleye kırk smahane istasyonunda müessif bir santi tre şışe = P<YBS8.dan dıra-

.ı ırı ıyor u... .at .. un. ar• en ı· J ti ... Erteai aabah etraf ba tan bqa, beş gün, Halit bey mektebi öğretmeni vak'a o~uştur. : ......................... : ............ ": ~· Rakı imJlleri, ellerinde '?9vart 
sınden aldıkları emır uzerıne kaçmıı bembeyaz b' .. • .• 1 • f .. .. .. Bn. Emine Akııilne Uç ay mezuniyet ve- B. Saıt Aksu adında bir :tat, fazlaca : Gel~nler Gıdenler: şışe stoklarım tüketecelı:, bu nevı rakı-
idiler ... Vazifeleri, Nemaelileri iğfal 1 d H ır ortü a hnda gorunu- rilm.işti.r. sarho~ olarak: Basmahane istasyonu bek- =••••••••••••••••••~•••••••••w•:•••••••.: lar daha bü.yUk ~le piyasaya ar-
etmekten ibaret ... Hisarda büyük bir 1 yor u .... er ~afta adam boyu kar.. leme salonuna girmiş ve yolculardan ba- Bursa mebusu B. Fazlı. Güleç_ İstan- zolunacaktır. 
kuvvet oldu"u hald .. k 

1 
Hava, bırdenbıre tahammül edile- -- zılarma ağır sö:tler söylemiştir. bula, Sivas , mebusu B. Akif Oztelı:in --

k ld • g .. lie guykal ço0.ı:r- miyecek bir derecede ooğumuıtu... Takas primleri Zabıteca yapılan şik:Ayet üzerine bay Ankaraya gitmişlerdir. Halkevleri mil- ZABlr A VAK' ALARI 
as er o ugunu soy yece er.. Uf- İnıı:illz ve Fransız talı:aa primlerinde Sait Aksu karakola davet edi.lı:ni§ ve fettişi B. Naşit Uluğ Ankaradan, Susam •••••••••••••••• 
manı Hisara yüklenmeğe tetvik ede- bariz bir y(lbelme vardır. Bu iki mem- men:ıurlara da hakaret etmiştir. Suçlu adası Alman vis konsolosu B. Kari Alı:-
cekler ... Nemse ordusu hele kaleye leketle ticaretlınlz inkişaf yolundadır. hakkında takibata başlanmıştır. ker Kuşadasından gelmişlerdir. 

Eşrefpaşada Kavaklıpınar caddesinde 
Ali Harun, sarhoş olarak Kemal Süalpa l hakıırette bulunmuş ve yakalanmıştır. * Bahribaba parkında İzmirli Hasan 
Ali Kacapmarı, Sabit adında bir genci 
taşla yaralamıştır. 

bir kerre yüklenıin... öteaine Allah ( 
kerim ... iki köle aynca, düıman or-

dusunun gerçek durumu hakkında Jzmİrİn En Güzel Y • 
da, gizlice kendisine malO.mat vere-! erı 
cekler... ı 

işte Tiryaki Hasan pa§Nlln yaz- 1 
dırdığı mektupta bu çok önemli ha
berler mevcut bulunuyordu ... Güya J 

bu mektup, Kanije Hisarından ııer
İ:lar Y emi§çi Hasan paşaya gönderil- 1 
mekte idi ... 

Tiryaki paşa, mektubu Nemselile
rİn göreceği bir yere birakmak iıine, 
küçük Mehmedin babasiyle Kara 1 

Pençeyi memur etti... Bu iki aslanı 
yürekli Türk, öd" vl rini pek büyük 

Şehir Gazinosu 
AÇILDI 

İ:ı.ruirin emsalsiz gıırubunu modem bir bahçcııln yeşillikl.,,,ı araınıda 
seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için ycgfuı yc.rdir. 

Elhamra Sinemasında 
Eıı ucwı fiatlerle en büyUlı: bir program FRANSIZCA SÖZLtl' bd 

ŞAHANE F1LtM BiRDEN 

· ı -- SATILIK BEBEK 
BAŞ ROLLERDE : Joan Cravford - Speneer Tracy 

2 -- SENORITA 
BAŞ ROLLERDE : JEANE'ITE MAC DONALD - NELSON EDDY 

Programa il4ve olarak 
Dost RU.l'tlEN hariciye nazın ckseüns GAFENKONUN İstanbulda karşı

lanması merasimi V. S. 
FİATLER: ZO - !5 - 30 - 40 KURUŞTUR .• 
SEANSLAR : SENORİ'l'A : 3.00 - 7 DE ... S. BEBEK : 5.00 - 9.00 DA 

•' 

* Keçecilerde Falancılar çarşısında 
Şerif adında bir şahıs, iş meselesinden 
Manisalı Mehmedi bıçakla dört yerinden 
yaralamıstır. Yar alının vaziyeti gayet 
ağırdır. Hastaneye kaldırı.J.mıı;tır. 

Suçlu, kanlı bıçağiyle yakalanmışbr. 

Lehistana harp 
malzemesi mi 

Ö d ilm- ' ;: n er 1'·-
Berıın. 24 (Ö.R) - Fransız ve İngi

liz vapurları Gclyn.iya limanına gelerek 
gt>celeyin Lehistan ordusuna nıalıswı 
harp malzemesi rıkarmıslardıT. 



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

TELGRAF HABERLERi 
/ 

.•••................••.................•••. 
: Baııı düşünceler: • 
• • 

I ~ Ziraat Vekaleti 
ı • 

Bir Alman yalanı Türkkuşu genç- ::g:;;a,;::ı::;:::: 
leri Kay seride llflmlyor mu1 

E1111elki günkü gazetemizde 
Kayseri, 24 (A.A) - Bu sabah 7.45 'öyle bir haber 11ardı: 

Türkiye - lngiltere arasında gizli ~ ~~~=ri;:"'::~~~c:~:~ cBağcılara lazım kükürtleri 
meydanda Kolordu kumandanı general Etibank temin edeceği iı;in 

bı•r atılaşma aktedı•tdig" j yalandır Muzaffer, Vali Şefik, emniyeti müdürü, Ziraat 11ekıileti ile Etibank 
belediye reisi, jandarma kumandanı, ga- araıında temaılara ba,lan -

V l l d • • t · 1 · zeteciler ve bütün Kayseri halkı tara- mıftır . .ı aptığımız an aşma ar a arazı ıs ı asını hndan candan tezahüratla karşılanmış- Dün Ziraat 11ekıiletinden vi-
derpiş eden hic bir madde yoktur.. !ar ve kendilerine buket verilmiştir. layete gelen bir yazıda Eti. 

Seyahat, havanın çok bulutlu olması- bankın en kııa bir zamanda 
Londra 24 (ô'R) _ D.N.B. 'ya- den alınan malumata göre huıu•i na rağmen çok güzel geçmiştir. Tayya-

• . h f mak•atlarla uydurulan bu haber- re fabrikasının kantininde fabrika ta- köylünün kükürt ihtiyacını 
rı reırnı Alman aıamı geçen a • rafından tayyarecilerimiz şerefine bir temin edeceği bildirilmiftir.» 

' 
T .. k' I "it d lerin hiçbir aııl 11e eıaıı yoktur. l b' d a ur ıye ile ngı ere arasın a T" k · d h · öğle yemeği verilmiştir. Bağcılıktan an ıyan ır a a-

lngiltere 11e ur ıye arasın a -~ç -*- mın böyle bir haber kar,uın-
pzli bir anlaıma imza edildiğini bir gizli anla,ma me11cud degıl-
lddia eden bir telgraf nepetmi1- dı"r. Türk. fngiliz anla,maları ta- Kayserı' Je da ağlaması mı? Yoksa gül-

Uı mui mi? lci:z:ımgeldiğini tak-tir. Bu iddialara göre, Türkiyenin mamen malıim olup sulhun muha· 
müzaheretini elde etmek için, in- fa:z:aıı makıadiyle Türkiye 11e bü- Piyade alayı sancağına dir eylemek hayli güçtür. 
giltere Türkiyenin araziye müte- yük Britanyanın birbirine yardım istikUU madalyesi Köylünün kükürt ihtiyacını 

dd . B en k••a bir zamanda Etibank all'k b dd · · t etmeıı' e•asına mü.teni ır. u taliki" to"renı·.. -ı azı mü eıyatını ter11ıç e • .
1 

d temin edecektir. 
meği kabul etmiş. anla,malarda arazi i.tı ciaını er- Kayseri, 24 (A.A) - Piyade alayı Bunu yazan Ziraat llekcileti 

Londrada salahiyetli mahfiller· piş eden hiç bir madde yoktur. sancağına istiklal madalyesi talik töreni acaba kükürtün bağlara han-
-_______ _:__:___:_ ______ .:_ _____ =:-------=: bütün alayın, memurların, teşekküllerin 

P il ve binlerce halkın iştirakiyle yapıldı.. gi aylarda atılabileceğini bil-y 1 k l ı•yer Korgeneral Muzaffer Ergüderin söyle- • miyor mu? • ugos a V r a ı vindcn sonra bütün alay sancağını ve Bilerek yazıyorsa gülmek, 
yurdu son nefeslerine kadar koruyacak- bilmiyerek yazıyorsa ağla • 
!arına ve sancaklarını zafer madalyele- mak lthımdır. 

sahillerinde ve Cenup 
fından hararetle 

balıkcılar 
alkıslandı • 

Yugoslavyanın güzel sahillerinden Dobrovnik 

tara· 

• 

Belgrad, 24 (A.A) - Yugoslavyanın Denize bir kaç k~rre büy~. bir ağ 
cenup sahillerinde kain Milgşer şatosun- atılarak sahile kadar çekilmiştır. Kral, 
ıJa ikamet eden kral ikinci Piyer, hava- çok mikdarda balık tutulduğunu göre
Jarın güzel gitmesinden istifade ederek rek memnun olmuştur. Civarda bulu
eahilin muhtelif mahallerini gezmekte- nan balıkçılar lcralı hararetle alkışla-
dlr. =ılardır. 

Uydurma masallar 
Tokyo, Mauçukuo hududunda 

hadiler uyduruyor 
Londra 24 (ö.R) -Tokyo telgrafları Sovyet • Mançuko h.ud~dun

da hadiselerin birbirini takip ettiklerini bildiriyor. Japonl~ın ı~dıasına 
göre 16 Haziranda bir çok Sovyet tayyareleri Mançuko uzerınde u~
muşlardır. Japonlar güya 40 tayyare düşürmüşlerdir~ Japon ha~a fı
lolanndan yalnız beş tayyare düşmüş ı Ruslar böyle hır şeyden hıç ha-
berleri olmadığını temin ediyorlar. .. 

Bugün yine Tokyoda resmi olarak temin edildiğine gore 60 ~ovret 
tayyaresi tekrar Mançuko üzerinde uçmuşlardır. Japon avcı fılotıla: 
lan bunları takip ederek 12 tayyare düşürmüşler ve japon tayyarelen 
sağ salim üslerine dönmüşleri . 

Anlaşılan Sovyetler harp tayyaresile değil, turizm tayyaresıle Japon
lara karşı çıkıyorlar olmalı!. .. 

lngiliz - Amerikan ticaret anlaşması 

Londra 24 (ö.R) - lngiliz _Amerikan ticaret anlaşmasın~':' m.etni 
ne1Tedilmiştir . Buna göre Amerika lngiltereye 6 milyon lngılız lira~ı 
~ıymteinde 600 bin balye pamuk verecek ve lngiltere bunun mukabı
lınde Amerikaya ayni kıymette kauçuk verecektir. Bu stoklar ancak 
harp halinde kullanılacaktır. Harp olmadığı takdirde bu stoklar ? sene 
muhafaza edilecek ve bu müddetin sonunda, fiyatlara tesir etmıye~ek 
şekilde piyasaya çıkarılacaktır. lngiltere ve Amerikanın ikisi de !ıca
rette Trok sistemine muarız ve bunu iptidai usullere avdet şeklınde 
telakki etmekle beraber ancak harp halinde kullanılmak üzere bu stok
ların tesisini ticaretin mutad yoldan inhirafı şeklinde görmiyorlar ... 

Vaşington 24 (A.A) - Kanada hükümeti lastik ve pamu~. muba
delesine dair lngiltere ile Amerika arasında aktedilen itilaf~ ıtıraz et
mektedir. Hükümet bu itilafın Kanada - lngiltere ve Amerıka ~rasın
da mevcut ticaret anlaşmalarını ihlal ettiğini iddia eylemektedır. , - ' 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark • 
sınemasında 

KIS'i( ... "NÇLIN 
ROBERT TAYLOR • BARBARA STANVİCK 

Neşe, gençlik, macera ve birbirini seven iki gencin ebedi derdi kıskançlık.. 
Bu filim hakiki bir şaheserdir .. 

ATEŞ BÖCEGI 

riyle süsliyecek!::!'.1.:.:'d içmişlerdir. Bağlara kükürt atmak ;ı;ama· 
nı çoktan geı;miftir .Bu aylar

Hitler rejiminden kaçan da hastalık bile olsa bağlara 
üç Alman askeri kükürt atılamaz. Çünkü kü-
Polonyaya iltica etti kürtün yakıcı tahribatı ken-
Varşova, 24 (A.A) - Üç Alman as- diainden beklenen faydadan 

keri Polonyaya iltica etmiştir. Bunlar çok büyüktür. Tahminimize 
Hitler rejimine olan dü.şmanlıklarından göre on bef, yirmi gün e1111el 
ve fena iaşeden dolayı kaçtıklannı •Öy- yağan yağmurlar dolayısiyle 
!emişlerdir. k k l ak "h · 

Danzig, 24 (A.A) - Danzig yüksek bağlara Ü ürt atı m ı tı-
komiseri Charlcs Burckhar, vazifesi ba- yacı doğmuştur. Piyasada ka
şına dönmü.ş ve işe başlamıştır. fi derecede stok bulundurul· 
Varşova, l'4 (A.A) - Büyük harpte madığı için kükürt buhranı 

ölen Alman bahriyelilerinin serdin~ y:ı- kendisini hisaettirmif, bazı 
pılacak ihtifal münasebetiyle Almon şikayetler yapılmıştır. Bu şi· 
donanması erkanından bir heyetin Dan- kayetler Ziraat llekaletine ak. • 
zige gelmesi bekleniyor. l l d 

Heyete Alman donanması kumaıı<lanı setmif, Veka et masa arın a 
Amiral Raeder riyaset edecektir. dolaşmıf, Etibanka yazılmıJ. 

__ ..__ " Ce11ap alınmıf ile bu ce11ap ta 

Suriyedeki vaziyet yazı ile buraya bildirilmi, 
olacak!. 

Kahire, 24 (A.A) - Suriyenin vazi
yeti hakkında tefsirlerde bulunan Mo
kaddem gazetesi İngiliz - Fransız mat
buatının yazdığı gibi Suriye halkının 
galeyanının mihver devletlerinin ajan
ları tarafından hazırlanmış olmadığını 
yazmaktadır. Bu gazeteye gö...., bu ııale
yanın sebebi mandater devletin f:-rıza 
edilen muahedeyi tatbik etmemesinde 
ve bütün memleketi parçaJaır.ağa karar 
vermesinde aranmalıdır. 

..,..,,..,,.., .. ,,..~ 

ltalyan filosu 
Şarki Akdenizde 
seyahate çıkıyor 
Roma 24 (Ö.R) - 1 temmuzda ikinci 

İtalyan 'filosu şarki Akdenizde 15 gün
lük bir devir seyahatine çıkarak Trab
lusu on iki adalar ve Arnavutluk sahıl
lerutl ziyaret edecektir. 111' __ _ 

Demek ki şikayet kırtasiye
ciliğin kurbanı olmuftur. 
Bağcıların acil ihtiyaçları • E 

na, ihtiyaç zail olduktan, hat- E 
ta hastalık tahribatını yaptık· S 
tan sonra cevap verilirae bu i 

• hareketin bir telı mıinıuı 11ar· : 
dır iri, o da Ziraat i,Ierinin 
layık olduğu ha .. asiyetle ta· 
kip edilmediğidir. 
Her hangi bir kükürt buhra

nı karfıaında Ziraat 11ekaleti
ne düfen 11a:z:ile telgraf 11e 
telefon 11aııtalarından iıtila· 
de ederek bir iki gün içinde 
bağ mıntakaaına kükürt gön
dermeği temin eylemektir. 
Yoksa on beş gün aonra Eti
bank temin edecek tahriratı
nı yollamak değil .. 

••••\••••································ 
MALİYE VEKİLİ 
isr ANBVLA GELDİ Arnavu.tluğun sabık 

İstanbul 24 (Husus!) - Maliye ve- ı ba$vekili İstanbulda .. 
kili B. Fu~t Ağralı bu sabah Ankaradan İstanbul, 24 (Hususi) - Sabık Ar
geldi. Pazartesi günü tekrar Ankaraya navutluk başvekil Kaca Ketti akşam 
dönecektir. Pireden geldi ve Zogoyu ziyaret etti. 

Milletler Cemiyeti Madalar ko
misyonunda Suriye ve Lübnan 

Cenevre 24 (ö.R) - Milletler cemiyeti mandalar daimi komisyo· 
nu Suriye ve Lübnan mandaları hakkındaki raporların tetkikini bitir
miş ve mandater devlet (Fransa) delegelerinin izahatini dinlemiştir. 
Komisyon, Mandater devlet mümessilinin verdiği izahahn ışığı altın· 
da bazı teklifleri tetkik etmi !erdir. Böylece mandater devletlerin se
nelik raporlarının tetkiki bitmiştir. Komisyon şimdi milletler cemiyeti 
konseyine verilecek raporun tetkiki ile meşgul olacaktır. 

Harp malzemesi 
Sıparişlerimiz hakkında bir lngiliz 

gazetesinde görülen neşriyat .. 
Londra - sNiyöz Kronikle• gazete- · tifad~ e.debileceğine dair muvafakatini 

sinin İstanbul wuhabirinin verdiği ma- vermışlır. 
lılmata göre, Türkiye hükümeti tayyare --------------
inşası için Almanyaya ver~ olduğu 

siparişleri feshetmiştir. Bundan böyle 
Türkiye için tayyareler İngilterede in

şa edilecektir. İngiliz frmaları tayyare 
inşaatı için Almanya ile akd ve bilahare 
feshedilen mukavelelerin ifasını uhde
lerine alacaklardır ve beklenildiğine gö
re yeni tayyareler Türkiyeye gelecek 
ayın bidayetinde gelmeğe ba.şlıya~~tır .. 

2 FİLil\l BİRDEN 
J.30 • 6.30 ve 10 seanslannda 
ASRİ EVLİLER 

(L'ange du Foyer) 
LUCIEN BAROX'nun 
kahkahalı komedisi 

1.30 • 4.45 ve 8.30 seanslanncln 
Balıir DelUıanlı 

İngiliz hükümeti, 16 milyon lngilız li
rası kıymetindeki krediye ilaveten tay
yare mübayaası için Türkiyeye 10 - 1~ 

JANETTE MAC DONALD • ALLAN JONES milyon İngiliz lirası roikdarında yenı 
Aşk, güzellik, se;ı, müzik ve Yiİksek kudrette yazıbıwı harikulAde nefis krediler arzetmektedir. İngiltere, İngiliz 

Garry Cooper • Jean Arthur 
İlıive : METRO JURNAL %2 
FİATLER : ZO, %5, 30, Tale· 
lehe salon : 10 KURUŞ'tur hır mevzu .. Bu büyük filim bir sanat harikasıdır firmaları Türkiyenin sipar~lerini ifa et.-

••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• •· ····~ı·•••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ••• 
SEANSLAR her gün : ATEŞ BÖCEu : 3 • 7 KISKANÇLIK : 5.15 • 9.15 mek iktidarında bulunmadıkları takdir· 

Çuınartesi ve Pazar günleri 1 de Kukançbk filmi ile bıışlar de, Türkiyenin Hollanda ve İaviçreden 

................................. !lllll .... '-..ııı."-"1ç11ıiııalll&tre.ıı.elııdeniiiiiiii· ..................... . 

SAHll'E 

Hatay viliiyeti 
Sevinç içinde 

Mebuslardan mü1 ekkep bir 
lskenderuna gıdiyor heyet 

lstanbul 24 (Telefonla) - lskenderundan bildiriliyor: 
Hatayın anavatana ilhakına dair olan mukavelenin imza haberi dün 

geç vakit şehrimize gelmiş; Hatay biran içinde baştan başa sevinç he
yecanı ile çalkanmış, her taraf geceden başlıyarak bayraklarla çiçek ve 
defne dallarile süslenmiştir. Bu mesud hadiseden dolayı Cümhurreisi
mizle, başvekil ve hükümet erkanına yüzlerce şükran ve tebrik tel
grafları çekilmiştir. 

Hatayın sevinçlerine iştirak etmek üzere mebuslardan mürekkep 
bir heyetin lskenderuna vüruduna intizar edilmektedir. 

Mısır Hariciye nazırı 
Bükreşe gitti 

lstanbul 24 (Telefonla) - Mısır hariciye nazırı bugün Mısırın yaz
lık sefarethanesinde verilen çay ziyafetinde hazır bulunmuş, mütea
kıben akşam yemeğini Parapalasda hususi surette yemiş ve gece saat 
22 de Basarabya vapurile ve Köstence tarikile Bükreşe hareket etmiş 
ve merasimle teşyi olunmuştur. 

Bulgar kralı Boris 
Yugoslav kitap sergısi gezdi 

Belgrad 24 (A.A) - Yugoslav gazetelerinin Sofyadan aldıkları bi. 
habere göre Kral Boris, yanında Prens Kiril olduğu halde dün öğleden 
sonra Sofya üniversitesinde açılan Yugoslav kitap sergisini gezmiştir. 

Bu ziyaret münasebetile gazeteler, Kral Borisin ilk defa olarak Sof· 
yada bir kitap sergisini ziyaret ettiğini kaydeylemektedirler. 

Fransız hariciye nazırı Cümhur-
reisıne Türk - Fransız 

etralında izahat 
anlaşması 

verdi 
Paris 24 (A.A) - Hariciye nazın Bonne bugün reisi cümhurun 

riyasetinde toplanan kabine içtimaında evvela Fransız - Türk anlaşma
larını izah etmiştir. Bonnenin izahatına nazaran akdolunan anlaşma
larla Türk - Fransız münasebetleri tarihinin o kadar mesud olmıyan 
anları kapanmıştır. Bu anlaşmalar iki memleket arasında karşılıklı yeni 
bir itimad devresi açmaktadır. iki devlet balkanların ve şarki Akdeni
zin sulhunda işbirliği edeceklerdir. 

Müteakıben Bonne Moskova müzakerelerine dair izahat vermiştir. 
Son Fransız, lngiliz tekliflerine Molotof tarafından verilen ve lngiliz 
hariciye nezaretine gelen cevabı ve bu hususta Paris ile Londra ara
sında yapılmakta olan noktai nazar teatilerini bildiren Bonne mevcut 
müşkülatı istihdaf etmekle beraber meselelerin fevkalade girift ve dü
zeltilmesinin pek güç olduğunu da unutmamak lazım geldiğini söy
lemiş ve fakat Fransa ile lngilterenin bir neticeye varmak için hiçbir 
gayretten geri durmıyacaklarını söylemiştir. 

Hatayın Anavatana ilhakı hak
kında Sovyetgazetelerinin neşriyatı 

Parİ• 24 (Ö.R) - Moskova gazeteleri Hatayın Türk hükümrani
yeti altına avdetini temin eden Türk - Fransız anlaşmasını kısaca ve 
fazla tefsirlere girişmeksizin bildirmiştir. Fakat gazetelerin mücmel 
ifadelerine nazaran, beynelmilel şartlar dahilinde Türk - Fransız ihti
laflarının kaı'i olarak halli Moskovada ancak müsait bir şekilde karşı
lanabilir ve sulhun muhafazasile taarruza karşı mukavemet siyasetine 
müsbet bir hizmet olarak telakki edilir. 

Diğer taraftan Sovyet gazeteleri Türkiyede Almanyaya karşı tema
yüllerin müsait olmadığını, Almanyanın taarruz niyetlerini tenkid eden 
Türk gazetelerinin neşriyatına ve siyasi şahsiyetlerin nutuklarına müs
teniden kaydediyorlar. 

Sovyetler Birlıği fen akademisin
de Fransız ihtilalinin yıldönümü 
Moskova 24 (ö.R) - Yarın Sovyetler birliği fen akademisinin 

içtima devresi açılacak ve ilk cel~e Fransız Bu~juv~z ihtilalinin 15~ 
inci yıl dönümüne tahsis edilecektır. Bu mevzu uzerınde 4 rapor verı
lecektir. 

Temmuzda Leningrad Ermitaj müzesinde Fransız büyük ihtilalinin 
1 50 inci yıl dönümü sergisi açılacak, Volter, Didrs, Dalamber, Kon
dorse, Mara, Robespiyer gibi şahsiyetlere ait fotoğraflar ve Bastil zın· 
danlanndan alınmış vesikalar teşhir edilecektir. 

R_._. __ :amıı __ _,.~----,-------· y E N i, NiN 3 ÜNCÜ ABESER FİLİMLER 
llAFrASI 

Türkçe YENİ KOPYA 

A YNAROZ KADISI 
DER İKİSİ DE İZMİRDE İLK DEFA 

Caniler Elinde Esir 
GURLEYEN KURŞUN 

T-0RKÇE EN YENİ FOKS JURNAL 

Cumartesi, pazar : 10 • 12 • 4 • 8 
Sair riinler : 12 - 4 - 8 DE .................................................................................. 



SAHiFE 

Osmanlı 
Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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- lngiliz kanunlarını vakıa iyice ı hareketlerde bulunmaktan bir türlü 

J>ilmiyorum... Fakat ne de olsa bu vazgeçmiyor .•• 
luuıunun hükümleri, bir çocuğun ae- Geçenlerde size randevü vermiş .. 
~iz olarak anaamdan alınmasına Ve İstanbulda, ikiniz beraber, uzun 
nıüaaade etmez zannederim.. gezintiler yapmışsınız. •• 

Çocuiun Arşibalde verilmesi için Maryayı takip eden hafiyelerden 
ortada kanwıl bir sebep bulunması biri, sur haricindeki mezarlıklarda 

'Jazımdır ... dolaştığınızı gözetlemif ise, bundan 
Ve böyle bir sebep mevcut olma- dolayı her ikiniz de asla taaccüp et-

~ına gelince... memelisiniz ..• 
Madam Erizyon bir az durduktan Bu gezintinin, teminine uğrqılan 

sonra tekrar sözüne devam etti: talak için bir sebep teşkil edeceğini 
- Evet ... T elakı temin etmek için ve Arşibaldin ekmeğine yağ aürece

çiddi bir eebcp mevcut olması la- ğini. acaba hiç düınrneıdiniz mi?.. 
~tmdır... - Aman Yarabbi ... Ne söylüyor-

Arşibald bir Tavus kuşu kadar sunuz~ .• 
kibirli ve asalet prensiplerine tırnak- - Evet ... Siz bu memleketi tanı
Jarının ucuna kadar· tabi bir adam- mazsınız ..• Bunun için sizi tenvir et
Hır ... İsminin oğluna intikal etmeyüp mek istiyorum ..• 
şönüp gitmesine asla razı olamaz. Yapılacak bir ihtiyatsızlıkla Ledi 

Bununiçin çocuğu Maryanın elin- Falklandın vaziyetini büsbütün mu
Clen mutlaka almak istemektedir ••• hataraya uğratmak güç bir şey dc
~cuğu almak ise, mahkemeden ta- ğildir. 
~k kararı istihsal edilmedikçe kabil Arabacı, dur .. . 
otmaz... Araba durdu ... Beyoğlunun en ka-

lşte Arşibald, bunu temin etmek labalık semtlerinden biri olan Kab-
için, kanuni ve me§l'U bir takım se- ristan sokağında, üstü örtülü bir pa
J>epler elde etmeğe çalışmaktadır.. saje girmiştik: 

Arşibald bu sebepleri ele geçirme- Vo madam Eziryan burada otu-
ie acaba muvaffak olacak mı}.. ruyordu .. 

Siz onun fizyonomisine ve dev - Ateş kenarında gevezeliklere 
gibi endamına bakarak, belki de zc- koyulmak için hazan teşrif ediniz .. .. 
kasından şüphelenir siniz ... Arşibald, Her gn öğleden sonra evdeyim .. .. 
bil.akis, gayet kurnaz ve zeki bir Güzel çayım var .•• 
adamdır ... Aynı zamanda sefarette Sıcak su, krema ve şekerler ara
büyük. bir tesir ve nüfuz sahibidir.. sında bir ermeni vah~isiyle görüşmek 

Aleyhine açıJan mücadeleden sizin gibi bir centilmeni, belki cğlen-
tdaryanın kendisini koruması için, dirir ... 
onun da kocasına karşı mütekabil bir - Çok ince, nazik, zarif bir vah 1. 
mücadeleye gırışmesi lazımdır .. Familyanız asıl memleketinden ge
Evinde olup biten şeyleri vesile itti- leli kaç sene var, madam} .. 
baz ederek bu zavallı kadının kocası - Kaç sene mi~.. Valdem Er
aleyhine talak kararı alınası mümkün zincanla Er.zurum arasında çadır al
ise de, ne çare ki Marya, bunu başa- tında yaşıyordu... Ben orada doğ
racak derece de bir azim ve iradeden dum. .. Ve k'üçük yaşta lstanbula 
mahrumdur... Bir K:erre tasavvur geldim. .. Meµıleketimi hiç hatırlamı
edin: Evde Arşibalda Ledi Editin yorum ••• Burada yeti~tim ... Ve fran
hareketlerini gözetlemek, onları gizli sızcayı da burada öğrendim... Onu 
bir surette takip ederek vaziyetlerini öğrenmek hiç de uzun sürmedi ... 
tesbit etmek ... Marya bu gibi çirkin Ermeni kadınlarının dünyada en 
hareketlerde buluna bilir mi}.. akıllı kadınlar olduğunu iddia etmek-

0, bu gibi gizli işleri yapmaktan te haklı değil miyim, aziz mösyö~ .. 
nefret eder ... Marya çok temiz kanlı •• BlrMEDİ •• 
bir latin kadınıdır .. Hafiyelik, casus- ----

luk, elin?en gelmez .... Ve.~ş~~ zavallı Polonya askeri 
kadını hır takım nezih duşuncelere, 

ahlak ve fazilet prensiplerine tabi ol- heye ti 
duğu için dü§manlarını kendisine 
karşı kullandıkları silah nevinden bir - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
silahla, onların taarruzlarına muka-
bel d · İngiltere ve Fransa ile yapılmakta e e emıyor... el dik 

olan müzakereler netic en · ten sonra 
- isterseniz budalalık deyin... tabiatiylc vaziyet değişebilir. Bazı kim

Nasıl arzu ederseniz, o yolda telakki scler Sovyetler birliğinin İngiltere ve 
etmekte serbestsiniz, sevgili madam. Fransa ile siyast bir anlaşma ve Alınan
Biz latinler işte böyleyiz... ile de bir ticaret anlaşması yapabilme-

Bu vaziyette ben de onun gibi sinde hiç bir mahzur görmemektedir. 
' BiR TEJ{ZİP 

yapardı~... .. Moskova, 24 (A.A) - 750 milyon 
- Sız, §arkta kullanılan mucade- marklık bir kredi teklif etmek üzere bir 

le usulünü henüz öğrenmediğiniz Alman iktısadi heyetinin yakında Mos
için böyle söylüyorsunuz... kovaya geleceğine dair verilen haberle. 

Burada bütün darbeleri büyük bir rl Alman mahfelleri tekzip etmektedir-
maharetle hazırlamak lazımdır... ler. 

Marya bunu bilmez değil... Fakat SPrKOD23AD(AA.A) Skoda .. . 
b k f w • ag, - muessescsı-

u vu u una ragmen, akıllı hır ka- ne makine sipariş etmek üzere bir Sov-
dına yakışmıyacak çocukça bir takım yet fen heyeti Pilsene gelmiştir. 

E- H R AZA D
0 

rr./PAl: .............. ltm ............... .,t.1SZZJ 

l'BHI A.SIR 

PlşeJıa,. Küçülı lsmall efendinin llatıratı.. 
ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktat 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -

YAZAN: Dr. G. A. 
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yet itibariyle söylenebilir ki bugilnkil 
maçta Fenerlile çok fırsııtlar kaçırmış
lar, bwıa m~bil Ankaralılar kaleleri-
ni canla ve başla müd.ataa etmesini bil- Damat - (Gelin kıyafetindeki Ham- yacağtt.. Me,thur komllc Hasan efendi Çağla oodemi, yCşll kabuğiyle birlikte 

diye) Vay iki gözüm civan.un.. Şu yü- ile Pişeklr küçük Asım ve Agah efen- yenilince on taz ld ~ .ı __ t b'• 
mic:lerdır' .. . b' .. . dil kum . tırak ede eki un e o ugunl.Liill a u 
·-s • zunü aç ta ır goreyım.. er panyamıza ı.ş c er- ··p1ı edil Faka 

Devrenin son dakikalarına doğru Fe- (Hamdi kıntmağa başlar, bir eliyle de dir. Hamdi orada komik Hasım efendi- ~~ e eınez. t taze badem içi 
nerliler hrutlmiyeti tesise çalışmışlarsa arkada küçük İsmaile uzaklaşmaması nin karşısında oynamak ve bizi güldür- dıye su içlnde saklantlarak satılan ha
da Ankaralılar buna da imkan bırakma- için işaretler yapar, •Aman lsnlailciğim mek şartiyle.. demlerln bir çoğu az kunımU§ badem -
mışlardır. Böylece birinci haftayım 0-1 beni yalıuz bırakm:ı- der .. ) H. - Vadediyorum .. Tek beni bugün ferdir. Badem su içinde durunca içinde-
Ankaralıların lehine bitmiştir. P. - (Uzaktan) karı koca arasına gir- öldürme .. Ben de yann hepinizi gülmek- ki kabuğu kolayca soyulur. Taze badem 

tKtNCt DEVRE: mek ayıptır, olı:n.az. ten kınnağı söz veriyorum.. yerine geçer. Bunu yapan yemişçiler ba-
Ikinci devre ilci tarafın da hızlı oyunu H.- Ulan, bun~ senelik ar~daşız... ~biter .. Zurna sıtmadan tath ~t: dem alanlan aldattıklarmı Janırlar. Hal-

Beni bu sarhoş hcrüe nasıl emnıyet et- taksim yaparken her kes oyun yerını buki bö 
1 

lr1 bad _, __ ~--
arasıııda başladı. Fenerliler mağlClbiyet~ tin .. Alacağın olsun senin .. Elbet benim terkeder. . . Y ~ yapma a em a.ww..ıar11 
ten kurtulmak, Demirsoprlular ise ikin- bir erkek zamanını tutar .. O zaman sa- Orta oyunların nihayetinde bilMıare eyilik etmiş olurlar. 
el bir sayı çıkarmak için adeta bütün na gösteririm.. oynıyacaklan oyunu bu suretle rekl!m Gerçekten taze bademin içi yilzde 80 
gayretlerini .sarfediyorlardı. Damat _ Aç yüzUnü güzelim be.. etmek hemen hemen oyun idetine dahil nisbetinde sudan ibarettir. Ust tarafında 

Demirsporun tehlikeli bir kaç akınını (Elindeki rakı şiıjesini sallanarak kafa- olriı~ur. . . . da ancak yüzde 5 nihayet 6 kadar auıt-
durduran Fener müdafii mükemmel iş- sına diker) Gel gUzclim .. Seni bir öpe- . (~u~assal ortatakımlarıoyunu) tabın ı;;e tak- lu, 2 kadar yağlı, 3 kadar da şeker ve 

· d lsun litcilerı. zenne tamam hır oyun 
liyordu. Devrenin yarısına doğru Fener yım(D e ~ez~ o d' :· .. .. il malt • demektir. Kumpanyanın kadrosu mu- şeker olacak maddeler bulunur. MAden-
LAklm" • • • • A ka k t Hamad. ~ ının tyuzedwı) aç ıs- fassal oyuna mUasit deıwt~- o .... - ..... pl- leTi ve vitaminleri de ö1.-nıemı-ek h-ıw ıyetını tesıs etmiş ve n ra a- er. am 1 ınumanaa er ~ .....u....... . . :r "~~ 
lesini sıkıştırmağa başlamıştı. Fakat bir Damat _ Demek yilz görümliiğü is- şekAr, sade Kavuklu (Çocuksuz), bir dar ehemmıyetsızdlr. Onun için taH ba
türlü gol çıkaramıyorlardı. 37 inci daki- tiyorsun.. veya iki zenne ve bir kaç taklitçi ile demin içlnden hemen biç bir şey bekle-
kada hııkem Ankara aleyhine bir penal- (Koynundan bir dtidük çıkarır, Ham- oyun oynarlar. nilemez. 
tı cezası verdi. Hakemin bu kararı iti- dinin boynuna asar.) * Halbuki badem, içerisi kunıtUhnat.ı 
razlarla karşılandı. Hakem Lc;rar etti. H. - Şimdi düdüğü çaldım işte.. Küçük İsmail hatıratına ilave olarak yarıyacak kadar alaçta kalınca bü.sbü-
Penaltıyı Esat çekti: Gol.. Va~iyet böy- Damat - (Sabırsızlıkla Hamdinin du- yazdığım bu orta oyunu faslı eski oywı tün başka ve pek değerli b11' yemiş olur. 
lece 1-1 beraber olunca maç asabi bir v:ığını açar ve erkek ~lduŞUnu ~ayın- tarzına ufak bir nümunedir. Halk.evimi- Suyu yüzde 4,40 nisbetinde kadar azalır. 
hava içinde cereyana başladı. ca) vaaayyy .. Bu herif kim? (Dikkatli zin geçen sene bir müddet için ev hah- Azotlu maddeleri yüzde 18 den. yağlı 

bakarak) U1an.. Bu rne~ur orta oyun- çesinde ihya ettiği orta oyununa karşı dd ı · .. d 54 f la 1 ş k 
Iki taraf ta be'l'aberlikten kurtulup cu Eyipli Hamdi be!.. Demek bana oywı halkın gösterdiği büyük aWta orta oyu- ma e erı yuz e ten az 0 ur. e ~ 

galibiyet sayısını çıkarmağa çalışıyordu. yaptınız ha!.. (Belinden iki kulaklı uzun nunun bu devirde de sevile sevile seyre- olacak :maddeleri de ytltde 18 derecesı
Bu arada Melihin yere düştüğU görilldü. bıçağını çeker) U1an ölilmlerden ölüm dilebileceğini göstermektedir. ne çıkar. Terkibindeki sellüloz bile 3 
Fener, on kişi ile oynıyor ve Anlwrll beğen .. Bıçağımın ucunu karnından so- İzmirdc madam ki bir kumpanya kur- nisbctindc, :lnkıbaıa ltarfı hlzmet eder. 
kalesini mütemadiyen akınlarla sıkıştı- kup gır&ğına kndar açarak işkenbele- mak imkanı vardır, fuar komitesi buse- Kw-u bademtıı yUz gramı insana 606 
rıyordu. Maçın son dakikaları hemen he- ~i mi dö~eyim, yoksa gö~s.ün~ ikiye nekl fuarda, fuarın açık sahaJarından kalori, yani bir ağaçta kalınca bUsbUtUn 
men intizamı kaybedecek bir şekil aldı bölerek pınola kenıiklerını mı ayıra- birinde muntazaman her gece vo tabü başka ve pek deferll blr y mlf olur. 

ynn.. bedava olmak şartiyle halka orta oyunu -u-nı alıı ~.. ba L-
ve netice 1-1 beraberlikle bitti. H. - (Korkudan tirti.r titriyerek) sa- eğlencesi temin etle halkı eiJ.endirmek .-...yç eri - Y ı.ı ..,ottan ıa.a • ta-

y arın Fener, Ankara gücü ile karşıla- fa geldin kasap başı.. bakımından ıook yerhıde bir hareket nwudır. Birkaçı da pek pnl olarak... 
şacaktır. Damat - Söyle diyorum.. Ulan 1en yapını§ olur. KUkUrdU yUzde 160 foaforu 450, potu. 
ATEŞ GALATASARAYA 1-3 MAO~ erkek olduğun halde böyle kan kıyafe- ** yom 500, ma.nyesyomu 254, bele kireci 
LUP OLDU tine neden ~dl~? .. Utanmadın mı? Yazllanmı dikkatle takip eden muh- 243 nilligram olması ona hUyUk kıymet 

ıstanbul 24 (Telgraf) _ Izmirln At<?§ . H. - (İsm~ıl ıle karısın~) ulan !snıa- terem bir dostum geçen giln eczaneye verir. Bunlardan dolayı bademin allca
takımiyle Galatasaray takımı arasında ı~ .. K~ .. Gelin de. bu. he~ife benlm ye- gelerek bana Abd.iye alt iki kUçUk, fa- lenlik derecesi de epeyce yüksek, yUzde 
bugün yapılan maç 1-3 Galatasaryın ga- nme sız cevap. venn şnndı.. . . kat nefis hatıra anlattı. Yazıma son ve- 17,20 olduğundan lk1 mWJ.nden ziyade 

lib. t• 1 ı· , . tir P. - (İlerliyerek) Affedersıruz peb- rirken bu hatıraları da ilAve etmeği fay- ekme~- verec......ıw -1.-nı ... 8 1..-1 aeliı'. ıye ıy e ne ıceıeıunış . ı· · · f z1 akı · · d la ...,. ""&A ~ .... • • 
~vanım, ~17ın ~ a r ıçıu~ız. 0 .Yl- dalı buldum. A vitamininden hl bir veremeue 
sıyle bu ışı tertıp eden heIIl§lrenız, aile- Abdi (AbdUrrezzak efendi) saray ç teY 

C b 1 • b j f niz, kain valideniz ve ailenizin eski bir tiyatrosuna alındı~ zaman bir .ka ~ B 1 vitamlıılnden 50 8lçU vermesi onu "' em er ayn 10 ciostu sıfatiyle bendenizim .. Bu vaziyet- oyu.odan sonra bir mUddet gözden aU: bır çok we yemiJlerden UstUn tutar. C 

k ten müteessir ve mütenebbih olarak müş •Gazabı şahane• ye uğramışM Bu- vitamlnlnden de hiç yoktur. Fakat ll 2 
TI Ut U rakıya tövbe edeceğinizi ümit ediyor- nun da sebebi bir çizme hidiscsi imiş... vitamininden yUzde 120 ölçU vermesi., 

_ DAŞTARAI~I 1 İNCİ SAHİFEDE _ duk. .. . , ~bdi, ?a?nede o;_:un icabı ayağın_dnki bu vitamin şekerin vücuda yaramasını 
Damat - Tovbe ederım İsmail efendi çızmcsıru çıknrmaga uğraşırmış .. Çızme temin ettiği için, bndenıiçlnin pa talara 

ı - Avru~ milletleri bir emniyet- e.ınuıa .. Bu H~di denilen herifi mutla- çıknuıymca .. kızmış : . yakışmasına sebep olur. Ağır ve çok p 
sizlik ve kararsızlık havası i,.lıldecllr. ka gebertmeliyım.. - Be muharck .. Dcmış .. Sen de mc- k li ham tatl 1 B 2 i•ft tnlnd 

İn~ p Am pehli kaba lık1an 'b' b' t" 1" ~1..-~nt,. er ur ı arma v ... m en Alman gazeteleri her gün gilterenin . · - nn vanım, onun • mur ay • gı 1 ır ur u ..,......._... b f k l 
Al ub ., .__...., ,_d y bati vok Onu bu ~-'lrle biz soktuk. bilmiyorsun daha çok nls ette getiren mch i e ceviz 

manyanm m asnr .. ıını .nıu.ır.w ıgı • ·· ~ t ··· · 
hakkında haberler neşrediyor. İngiliz Damat - Te olurs:ı olsun İsmail efen- .şte bu söz on.un bir kaç. ay ıgözdcn daha çok yakışırsa da pastalnr içµı en 
hükümetinin en kat.'i şekilde tekzip et- di.. Bu lierifi mutlaktı geberteceğim. d~mesine sebep olmuş.. münasibi badenıiçidir. 
tiği bu iddiaların devamı müessifür. Bu P. - Barın ba~aYll?: ~h~varu.m.. Başka b~r g~ ikinci ı::a~?t oyu~~an Bademiçinin terkibindeki gıda .madde-
surctle İngiliz siyasetinin hedefleri en Damat -: Her soztınüzu dinlerim, fa .. ~onra Al~dıye hır tabak gumuş mecidıye lerinin bolluğu getirdiği madenlerin vi-
kaba şekilde tahrif edilmektedir. kat bunu dinlemem .. Onu mutlaka yere ıhsan ~tıniş. . .. . . . . . taminin faydalan bilintnezden önce, pek 

nİngiliz siyasetinin daimi pyesi diin- sereceğim.. Abdı tabaktaki gumUş mecıdiye ıstı- ki anl rd bil Uh' h ala 
da u1h ~ .. uhaf dır H. - Herif beni yere serip kurutacak fine bakarak · e.!! zam a a e ona m un ass r 

ya s un tcessus ve m azası .. . • . . dilir f ı '-
Tii ki her millet şeref ve istiklal içinde galiba.. - PilAv çok nefis amma.. Derruş. Bu- atfe · · di. Ne es boru anna, a..ciğere, 
inkişafına devam etı in. İngiliz hükünıe- P. - Efendim bu defrılık bağışlayın.. n~~ yanında zerdesi de olsaydı daha barsaklara mesaneye fayda verdikten 
tini Almanya ile iyi münasebetler tesis Damat - Bir şartla İsmail efendi. mukem~el olurdu.. . başka erkeklerde baba olmak arzusunu 
ederek lıer iki memleketin kaynaklannı P. - Şartınw hep kabul ederiz peh- .. Han:ııde haber v~rmişlcr.. Bu ~ce şiddetlendirmekle şöhret almıştı. Bağda~ 
inki af ettirmelerine hizmet etmek ister. livanım.. .. n~kteyı nnlıyan padışah derhal A~ıye 1ı eski hekimler, badem içinin bu en son 
Faknt bunun şartı Almanyamn cebir ve Damat - Ynrın Goztepede Mama me- bır tabak dolusu altın da Ihsan etmiş .... h anl mak . . k 1 ka 
şiddet metôdlarmdan vaz geçerek sulh- siresinde mufassal bir orta oyunu oynı- Hey gidi gilnler hey_, astsasınık a .. . ta,.çuı. onu J~-lerdi.~ -
u müzakerelere ekten ba7.ll' obna- KEMAL K.. AKTAŞ rış ırara yemegı vsıye ew:.r er 

ç d gerç lik ... Toktur.• Kadınlarda anne olma'k arzusunu 
ı ır.• .J 

İngilterenin harp kuvvetler.inin ne ka- B. Çemberlayn nutkunu bitirirken şu ArnepffıaJı 1111' lıadın uyandırmak için bir şöhreti yoksa da. 
dar arttığını gösteren B. Çemberlııyn noktayı tekrar etmiştir : mebusun tefılff i- anne olduktan sonra, gebelikte sabahle-
evvelki vaziyetiyle şiındikiSi arasında ne •İlıgilterenin kuvveti kimseyi tehdide Vaşington, 24 (A.A) _ Mebus Mm. yin aç kamına - tabii ince kabuklan 
~unzzam bir fark olduğunu göstermiş- matuf değildir. Biricik hedefi sulh~ Edith Rogers yakında bir Avrupa harbi ayıklandıktan sonra -yenilirse karındaki 
tir : . . • . • muhafaıa~?U:· Bazı Avrupa devletleny- vukubulacağı hakkında Ruzvelt tarafın- çocuğun kuvvetli olmasına yaradığım 
uŞundi artık ~"tkabılccek hfidısclen en le akdettigımız anlaşmaların gayesi de dan sık sık yapılan telmihlcrin umumt · et ed hekimler vardır 

büyı.ik emniyetle ve en tam bir sükU· ~tlk!Allcri :tehdide maruz olan devletle- menlnatlerle kabili telif olmad.ığ dai nvay . :O · 
netle knrşılıynrak vaziyette)iz. Donan- rı korumaktır. Avrupa statüsünU cebir h 1 dığ b' k ti . ~- r Badcmıçinin acısı, pekte yenllecclc bir 
nıaımz hala diinynnm en kudretli {ilo- ve şiddetle değiştirmeğe matuf her te- b azır a ~7 . ar:; s~: proJe:~ı tr;ıe- şey olmamakla, onun bUe eskiden büyük 
sudur. NWıpıi ordumuzun kuvveti gün- şebbilsc kuvvetle karşı koymak azim usan me ının svı ıne arze rnış ır. bir şöhreti vardı. Plukart filozof insan 
den güne artıyor. Hava kuvvetlerimiz ve kararındayız. Fakat sulh usulleriyle Macaristanın içki sofrasına oturmadan önce bir kaç 
son derece memnuniyet verici bir vazi- meselelerin halli usulünü kabul eden tane acı badenıiçi yerse sarhoş olmıya-
yettedir. Bak1aım vermek istemiyorum.. her milletle iş birliğine hazırız.• Rütenya Jıondserl ~ . 'k . ki 1 

Fakat t · ed b'l' · ı•- a Be li 24 (o·· R) A1m D . B d 24 (AA) cagını rıvayet ettı ten sonra ıç mera<C-sunu cmın c. ı ırım : ~v r n, . - an - anı- u apcşte, . - cMngyar Ors- . ~ . . 
kuvvctlerimn şu son sene zarfındn bil- marka ademi taatTtız. muahedesinin tas- sagı gazetesinin bildirdiğine göre Naip lıları acı badem yemeği a.det edinmışler-
tün ümitlcri:mWn fevkinde bir seviyeye siknameleri bu sabah hariclyo nezarc- tarafm&n Rtitenyaya tayin edilecek eli. 
varmıştır. l\tııteryel ,.c penıonel kalitesi tinde teatl ediı.ıru,,tir. Böylece pakt bu- olan yeni komiser, eski Ziraat nazırı B. Şu kadarki bu rivayet içki merakbla
\'C sürati bakımından İngiliz tayyarccili- günden itibaren tatbik mevkiinc girmek- Kallaydır. Bu zat, eski Rütenya başve- rının kendilerinden ge-lınl~tir. Onlar acı 
i:.rini rrcrehilecek dii!er hic hir tayyareci-

1 
t~r. kili Brodv ile tesriki mesai edecektir. badem yedikten sonra daha çok içtikle-

olup olmadığını anlamak iatedim. Onun a~ı. karıtı, hülaaa hepsi yüz.~';: :y, 
1 

nımı, cü~enin ağzına koca bir )~tık- rlnf iddia ederlerse de netice de gene sar
için bu oyunu tertip ettim. Ve ıeni. bura- yü:ı hafta mesut meaut yapmlflar. mış. Sonra elleriyle cücenin dudaklarını ho~ oldukları için acı bademln bu tllrlil 
ya getirttim. Sen evvelce odada bıraktı- Harunu Reşit bu hikayeyi veziri Ca- sım sıkı tutarak cbu balığı size çiinetme- tesirini sarho~lardan ba~ka kitn5C tasdik 
ğın ıarığı ve elbiseyi tanıyınca, düğün ferin ağzından dinledikten sonra pek be- den yutturacağım ve zorla cüceye balıiı edenıemi~r. 

H A L K H • k .. ı • gecesi kazımla evlenen adamm senden yenmif ve kanmu yanlqldda öldüren za- yutturmuı. Hıdbu ki lokmanın içinde bü-
1 3 ye e rl başka birisi olmadığına kanaat getirdim. vallı ıenci affederek onu güzel bir kadın- yücele bir kılçtk varmış. Kılçık cücenin 

G.A. Büyük 
_ 40 _ Aradan çok seneler geçmiş olduğu için la evlendirmiş. boğazına batımı. Cüce hemen oracıkta HAMAVEARİKASE.:.. ARLEVR~A 

annen seni tanımıyabilirdi. Annen seni CUCE VE COCE NIN CANtLERt ölüvermiş. ~Et ~ 
Güya Şarnda bir aKı idim. güya orada 

1 
anlatllUf. Ve nihayet, ceğer rüyamdan tanımış olsa bile, düğün gecesi evlenen lstemiyerek yaptıklan bu fenalıkdan Vaşington, 24 (Ö.R) - Şimali Atlan-

an iki sene yapdnn. Güya büyük bir uyarunıya idim az daha çarmıha gerile- adamın sen olup olmadığını bilemezdi, Bir varmış bir yokmut Basra ,ehrinde dolayı gerek terzi gerek karısı pek müte- tik yoliyle Amerika ve Avrupa aruın-
d ~ı ı ı · 1 d '-'-A 1 k kt' d' h'kA b d ı_ da mwıtazaın posta yolunu a,..acak olan a amın og u a nsıy e üıu:ana ge ere ce ım> ıye ı ayesini itirmit- Ben seni bulmak için ta Basraya ka ar ço"' tuhaf hir terzi varmış. Bu terzinin bir enir olmuılar. Düıünmiifler, taıınmıılar. .., 

S dd ı H Yanki Klipper tayyaresi saat 14.27 de 
ona reçel yedirdim.> diye rüya sandığı e ü asan: gittim. Anneni oradan alarak buraya ge• Adeti varmış, birisine elbise dik.ipte para- Sonra karının aklına bir fikir gelmif. Vaşingtondan Ternov yoliyle Avrupaya 
hayatını anlatmağa baılallllf. Seddül Ha- - c:Si:zi ne için tahtalara çakarak öl- tirdim. Şimdi annen de buradadır.> Ha- lan aldıiı günü muhakkak kar•iyle şe- _ Cüceyi burada bulurlarsa, ne de- hareket etmiştir. Sekiz kişilik mürette-
sana güzel çocuğun nasıl ona kızdığını dürccekler dih san, amcasının bq izahatını hayret için· h~de~ eğlence yerlerinden birine wider, sek inanmazlar, onu istiyerek öldUrdüğü batından ba.-ka tayyarede 21 yolcu var
ve nasıl bir taş atarak alnını yaraladığı- Hasan - Reçele az biber koydum di- de dinlemİ§. Sevincinden gözleri yaşar- eglenımıif, bir gün bu terzi zengin bir müzü :zannederek ikimizin de başını ke- dır. Bunlarm arasında 87 yaşında blr 
nı anlatırken, elini eline götürmü ... Ora- ye. m•• Sarmaap o"pr.•m::-1er. Şe--ddı'n adama b" .. b d'k k h 1· l 1 O · · ·· · k al ·· ihtiyarla dört kongre azası ve B. Ruz.. .., .. ._. .. ...,. '"9' ... -.. ır cup e ı ere ayı para a - 8er er. nun ıçın cuceyı oynuna uze- l . b kre . k d _ _,,,_. t' 
d • L J V JI h' Jib k H O ve tın ir !e terı ay ccuııuış ır. a yaranın yerıni ou uncn, a a ı ga ı a Seddül Hnsan gülere asanı koynuna ka.rdqi Nureddin ile nuıl kavga ederek mlf. gece eve dönerken eokakta tuhaf rine bir mendil ört ben önde ıen arkada =:---
rüya değil bu bir hakikat olacak> tekrar alrnl§, ve okşamış bu garip hal karşısında ayrıldıklarını ve birbirlerine yaptıkları bir cüceye rastgclmiş. Kendi kendine, 90kağa çdcalım. Çocuiumuz birdenbire ı 5 V ı Ç R E 
tercddüte düşmüş. Fakat yine Seddül düıiüne düıüne uykuya dalını~. vaadları anlatI1U4 tam bu sırada odaya cbu cüceyi evime yemeğe davet ederim. hastalandı, onu hekime götürüyoruz di- Aleyhinde yazan bir 
Hasana ve odaya göz gezdirmiş, düşün- - cErtesi gün uykudan uyanıp odnya Bedreddinin annesi glımi,. Deıhal oğlu- Sonra karımı alır ve cüce ile birlikte eğ- ye buradan u:zaklapnz. Terzi cüceyi lcoy- AJm ft z tesi 
rnüş, dur bakalım, eben kendimi bir- amcası '\e Şcmseddinin girdiğini görünce nu kucaklaml§, ana oğul sevi~ifler, lence yerlerinden birine giderek: hoş bir nuna almq. Karı önde o arkada yola çık- Bern, :, (~:, e Alman hUkUmcti, 
den bire bir sabah Şam şelıri kapısının şa11rmı§ ve gayri ihtiyari: koldnşmışlar. Derk.en Seddül Hasan ile vakit geçiririz.> diye düşünmüş. Derhal l mış ar. kara muhafızların gazetesi olan cŞvart-
dışnnsındn buldum. Hem de nasıl bilir- - cBir kaç gündenberi beni sandığa 

1 

Acayip de odaya Kirmişler, artık sevinç cücenin yanına yanaşarak onu evine da- Sokakta giderken kadın boyuna cah zc Karp• tarafından İsviçre aleyhinde 
ı rıisiniz sarıksız ve cübbesiz. Sonra ora- kapatarak işkence eden çarmıha gerdir- ve saadet o dereceyi bulmut ki, orada- vet etmif. Cücenin karnı aç olduğu için yavrum vah yavrum sen hasta olacağına yapılan neşriyatın devmn ebniyeceğinl 
d' yerleştim. Aşçılık ettim. Nnr tanele- meğe kalkışan siz değil mi idiniz?> diye kiler sevinçten ne yapacaklannı şaşırmış- bu daveti memnuniyetle le.abu! etmiş. keşke ben olaydım> diye dövünüp du- bildirm~tir. İsviçre hUkümeti bu neşd-
ri} le reçel yapıyordum. Bir gün biberi bağırmı!!, O vakit vezir Hasanı teskin et- lar sultan veziri Şemaeddinin nihayet ye- Terzi ile cüce eve gitmişler. yemek rurmuş. Onları görenler de bunlara acır· yatı protesto etmişti. 
az reçel yaptım. Allah Allah insan riiya- mi§. ğenini bulduğunu duyunca bunun da bir vakti gelmif. hepsi sofra etrafına 11Ua- mı§. ti 
da ne tuhaf şeyler görüyormus> diyip - c.Oğlum. demiş. Artık sana hakikati kitaba yazılarak, başkalarına ibret olaun lanm~lar et gelmif, yenm.İf. aehu gelmi§ Nihayet kan koca bir yahudi hekimin Jrlanda fesat ceıniye 
durı klayınca Seddül Hasan c:aman bao· anlatmak sırası geldi. Sen benim kaıde- diye kütüphanesine konmasını emretmiş, tabak ıriiprülüp temizlenmi ana b~luüUJWJ~[!L!aJ;lllllU&l[...lı..aıtlılllLD~a&11.a. lr.öl..-1-lU:lalll.t:U.U.Uıl~r..-------~~-
ka ı eler gördünüz, anlatınız.> diye çır- im Nureddinin o~ u 



$ARiFE J .. ,_. ..................................... . 
Ankara Radyos 
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Yağlamak ballamak?! 
--tr- PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 

248- Yazan: ECZACI KEMJIL K.AKTA.Ş ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1639 ın. 183 Kcs./W Ww 

Aşıklar zındanında 
-10 - T. A. P. 31.70 m. 9415 Kes./ ZI Ww. 

T. A. Q. 19.14 m.15195 Kes./ 20 Ww. Yağ ile menşe itibariyle birbırindcn 

çok uzak şeyler olduğu halde kelimele
rindeki kafiye yakınlığı, kahvealtı sof
ralarında el ele yan yana bulunuşlarly
le kıvamları yumuşaklığa, tatlılığa alem 
olmuştur. Herhangi bir şeyi yağlamak 
yumuşabnak, hareketini kolaylaştırmak 
manasına geldi~ halde yağlamak işi tat-

Yusuf ve Zeliha 12.30 Program 
12.35 Türk müziği (K!Asik program) 

İdare eden ! Mesut Cemil 
Küme ses ve saz heyeti Sebastiyano, başpapazı işte buraya, meşhur 

Teosyanın aşıklar zındanına ko ydu 
i kisi de genç .. 

ayni evde ve 
ikisi de güzel ve 
birbirlerine yakın 

ik isi de 
idiler 

13.00 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 

13.15 Mü:rik (KUçük orkestra 
Şef : Necip Aşkın) 

yengeç, Sebastiyano gittikten sonra Sebastiyano ölüm zındanının kapısı- !ılığa ve tatlıya yağlamak maruısıru al-
onun sesini bodrum b ık 1 • ı 'kla tı Ka d · Y ufu k b ktıktan gü un as tavanından nı bıraz zor u aç · pının emır maktadır. Yağın ve yağlanmanın tarib! us uyuya ıra sonra • 
gelen akislerle duymuş, kiminle konuş- kanadı senelerce açılmamış o!ma-ın te- çok eskidir, fakat her şeyi yağla•nakla nün ferdasında kardeşlerinden Yehuda 
tuğunu merak e~ti. siri altında korkunç bir gıcırtı çıkardı. yumuşatmak imkanını göreır.iym in- bir ip ve biraz yiyecekle kuyunun başına 

Elinde meşale ile geldiğini görünce, - Çuvalı koy buraya.. sanların imdanına vazelin yetişmiştir. g~ldi. Yiyeceği Yusufa sarkıttı. 
onun tarafından ihtara mahal kalmadan Yengeç bu emre itaat etti. Vazelin yağ değildir, yağ kıvamındadır. - Sen merak etme, ben kardeşlerimi 
hemen çuvalı sırtladı. _ Muhterem pederi çuvaldan çıka- Petroldan çıkan bir nevi madendir. Ha- ikna eder, seni buradan çıkartırız. 
d __ Sebastiyano, meşale ile tekrar öne rıp serbest bırakabilirsin.. Burada o va temasında yağların bozulması, ekşi- Dedi. Yusufa ise Cenabıhak vahi gön-
uştü: ayıldıktan sonra bol bol şeytanlarla ko- mesi, acıması ve kokması onda yoktur. de~, ona merak etmemesini, onu ku-

l ~fi annenin bulunduğu yere geldik- nuşabilir.. Türk oğlu vazelin ile silahını yağladığı yudan kurtaracağını ve kardeşleri üıe-
en zaman hem sihirbaz kadın ve hem Yengeç bu emri de ifa etti. için ona kendisinden bir ad takmış mav- rine hAkim kılacağını mUjedelemişti. 

Yengeç büyük bir hayret ve delışet için- - Şimdi gidelim.. Herifçi oğlu eğer zer yağı demiştir. Gençlerin saçlarını Dördüncü günü Mısıra giden kervan 
de kaldılar. Yengecin dehşet içinde kel- bu havasız yerde yirmi dört saat kalırsa parlatıp yağlamak için eczanelerden te- kuyu kenarından geçiyor ve kuyudan 
°'.~ı, esasen şeytanların yeri olarak bil- mortayı çeker .. Hıristidi ile de görüşe- darik. ettikleri parafin vazelinin kayın su çekmek istiyen kervancılar Yusufu 
digı hu meşum konakta şeytandan hiç rek onu öldürmeden muhafaza edebile- biraderidir. Gerek vazelin ve gerekse bulup çıkarıyorlar. Yusuf onlara haki
:" farkı olmıyan Sofi anneyi büyü oca- ceğimiz bir yer düşünllrüz. parafin petrol ailesinin iki mühim uzvu- kati anlatıyor. Bu sırada kardeşleri de 
gının _başında görmesi idi. Sebastiyano geldiği gibi zındandan dur petrol eski zamandanbcri bilinir bir gelerek onu kervancılardan almak isti-

Sofi llllnenin hayret ve dehşeti ise çıktı. Kalın, demir kapıyı kapadı, kilit- su idi, fakat beşeriyete bugünkü gibi yorlar. Kervan kafilesinin reisi: 
ocaktan Çıkan kızıl odun alevinin ve ledi. Fakat anahtarını üzerinde bıraktı. hizmeti dokunamıyordu. Büyük Iskcn- - Bu çocuğu bana satın.. 
meşalenin titrlyen ışığının altında Yen- Bu koca anahtarı yanına a!mağı lüzum- derin saraylarını petrolun tenvir ettiği Diyor .. Kardeşleri de onu yirmi akça 
geei görünce baş papas Eftimyos zannet- suz bir hareket telik.ki etli. rivayet edilir. Bugün Baküde muhafaza gibi gayet cüz'l bir bedelle salıyorlar ve 
mesindendi . . . Yine önde o.. Arkada Yengeç, Sofi edilen ateş presti erin maruf mabedinde on kişi olduklarından yirmi akçayı iki-

Sebastiyano bu iki taraflı ve karşı. annenin yanına uğramadan konağın yu- asırlarca evvel petrolun yanan su diye şer akça aralarında pay ediyorlar. Yu
lıklı hayretlere karşı içinden gülmekle karı katına çıktılar. Pençereleri içeriden tılsımlı bir madde olarak etrafında dua- .sufun on birinci kardeşi olan Binyamin 
beraber Sofi anneye hitaben: kalın kepenklerle kapalı ve dışarıya içe- lar yapıldığı tarihin rivayetlerindendir. henüz küçük olduğundan bunların ara

- Makıneü odanın kapısının anabta- rideki ziyayı aksettirmiyen büyük sa- Ailesi bu kadar eskJ olan vazelinin yağ sında bulunmıyor. 
rı nerede? !onla Teosyanın meşhur yatak odasının olmadığı halde !: · ~i. cıkü medeniyetin Din tarihlerindeki vakaları te&ir eden 

Diye sordu. Sofi anne: bulunduğu istikame~e ~yor1:"'dı. tab endüstri Aleminde dönen çarklarını yağ- is!Am müverrihleri, Yusufun köle olarak 
- imparator Vasilin kapatıldığı ve Bu yatak odası.. ar nopsınaya ~ laması şayanı dikkattir. Yağ gibi koka- ve az bir baha ile satılmasında muhtelif 

beniın onu kurtardığım oda mı? sls edilmişti. Yatak odasının yanındaki rak acımamak, ekşimemek vazelinin işte hikmet ve sebepler gösteriyorlar. 
Dedi. cünb~ salonunda ise Hıristidi ile Koca- en büyük hasleti! Erbap ihtisasın vaze- Bunlara nazaran Yusuf bir gün mai-
- Evet... göbek, gözlerinden uyku akmakta olma- !inden alacağı dersler büyüktür. nabız- yetinde olan kölelerden birini bir yum-
- Anahtar, atıldığı şarap fıçısının sına, biltün bir gece ve bütün bir günü girlrin kulaklan çınlasın... ruk vurmuş .. Yakup bunu görünce Yu-

içind.ı paslanınıştı .. LAzım olur diye te- heyecanla geçirmelerine rağmen uyanık.. ------------------------------

mlzle~·.· .. Kapının üstünde... ı~~dalti masanın üzerinde 8 kollu Gafenkonun son beyana-
Yengece hitaben: büyük şamdanın yalnız tek bir kolunda-

- Arkamdan gel.. ki mum yanıyordu. ı 

iç~::~!:~.;::::~ z~=- leriKa:~~;e"::a:.kisinin de göz- tının Sof yada akis eri 
nın kapısına doğru yilrüdil. (1) Sebastiyano, arka~lanna şaka olsun 

Sebastlyano, arkasındaki baş papas diye önden Yengeci sevketınişti. 
cübbesiyle iki büklüm olmuş Yengeç ta- Hıristidi ve Kocagöbek kapıdan baş 
rafından takip edilerek Sofi annenin ya- papasın girdiğini görünce birden gerile-
nından ayrıldı. diler. 

Sofi anne ise hfil değişikliğin farkın- Hıristidi saraydan çıkıp şehir muhafız-
da değildi. O, nasıl olup ta baş papas EE- lığı dairesinde Kocagöbeyl bulduğu ve 
timyosun böyle Sebastiyanonun emrine onunla birlikte, tam zamanında sıvıştığı 
tabi bir uşak gibi hareket ettiğine şaşı- •ırada halk arasında dolaşan dedikodu
yordu. lıu-dan baş papasın kendi yerine başvekil 

( 1) Eserimizin birinci kısmında, bu 
zındanın gördıığü. ıııızife hakkında genif 
izahat vermi§lik. Yukarıdaki kattan bir 
~diven tertibat& ile inilen bu zındall 
hücresi, Bizanıın meıhur fahi§esi Teos-
11anın nice ıl§ıklannıı mezar olmuıtu.~ 

olduğunu öğrenmişti. Şimdi ise bulun
dukları odaya en büyük düşmanlan ve 
ibtil8lcilerin reisi olan Eftimyos giriyor
du. Şu halde burada bulunduklarını ih
tilAlciler haber almışlar veı mcşum kona
ğı saraya yaptıkları gibi basmışlardı. 

•• BİTMEDİ·· 

DR. BOSSERT'IN BEY ANA Ti 

Edirnenin eski eserleri 
üzerinde tetkikler 

J~oloji enstitüsü talebeleri Avrupada 
büyük bir tetkik seyahatine çıktılar 

Edirne 23 (Hususi muhabirimizden)
Vniversite arkeoloji enstitüsü profesörü 
Dr. Bossert Edirnedeki eski eserlerle 
müzeler etrafında tetkikatta bulunmak 
üzere şehrimize gelmiştir. Profesöre ar
keoloji talebesinden bayan Nihal On
ıfuısu refakat etmektedir. Profesör 
umumi müfettişliği ziyaret ederek kar
larını bırakmıştır. Dört gün kadar Edir
nede kaldıktan sonra bu sabah Istanbula 
avdet eden profesörden Edirnedeki tet
kikleri hakkındaki intibalarını öğren -
mek istedim. 

Bana şu beyanatta bulundular: 
- Edirnede gördüğüm kıymetli eser

ler bende Türk mimarisinin yüksek de
ğeri hakkındaki bilgi ve kanaatlerimi 
daha çok kuvvetlendirmiş oldu. 

Edirnede yalnız dini mimaride değil 
si_vil .n1imarlde de çok kıymetli ve eşi 
hıç bır yerde bulunmıyan güzel ve zen
gin eserlerle karşılaştım. 

Seliınlye hakikaten eşi olmıyan yük
sek bir sanat eseridir. Burada Sinanın 
kullandıı';ı konstruksiyon tarzı mesela 
sekiz ayak ve sekiz kemer üzerine isti~ 
nad eden büyük kubbe ve kubbenin ke
merlerle birleştiği köşelerde teşkil edilen 
istilakatli konsollar ve yine büyük kub
b•nin dAfıasına karşı eserin dış yüzünde 
\ P t.inarun mimari Ahengine göre tertip 

cdilmi kademe tarzında Kontriforlar 
di bılırım kı şimdiye kadar hiç bir yer
el 1 bık eılılme ş kudretli bir bulu-. ,. 

ı ""'· 

Dr. Bossert ve arkeoloji enstıtüsü 
talebesinden Bn. Nihal 

ve bugünkü Etnografya ve Arkeoloji 
müzeleri olan eski Sinan medreseleri, 
sonra Bayezit camii külliyatından tıp 
Medresesi Timarhane, eski saray ha
rabeleri s{vil ve klütürel Mimaride fev
kaUide mühim eserlerdir. Bu eserler üze
rinde uzun uzadıya incelemeler yapmak 
liizımdır. Talebelerimin her zaman ve 
her fırsatta Edirnedeki bu e<erleri gör
melerini isterim. Ve bu tetkikler bir iki 
gün gibi kısa bir ;zamana ~ığdırılmama
lıdır ki tetkikle-rden aranan ilmi gaye
ler elde edilmiş olsun. Ben bile Edirne
de 4 gün kaldığım halde ancak Edirne
deki eserlerin dörtte birini tetkik ede
bildim. Şunu da ilave edeyim ki bu tet
kiklerimizde umumi müfe•tişlik tarafın
dan N2fı;., m avır mu vini mimar Maz-

Bir kısım Bulgar gazeteleri bv beyannatı 
suitefsir etmek hevesine kapılmışlardır· 

Slovonun bir yazısı 
Sofya - Slova gazetesinde Gospodin tan ve teşekktilündeki esas gayenin emil. 

profesör Petko Staynof, Rumen harici- tearriz Bulgar reviziyonizmi> ne milte
ye vekili Gafenkonun Atinada şerefine veccih bulunduğunu anlattıktan sonra 
verilen bir ziyafette söylediği nutkun bunu meydana getirenlerin aldandıkları
Balkan paktına ait kısmının bazı pasaj- nı; Bulgaristarun hiç bir memlekete kar
larını tetkik etmekte ve bilhassa muma-

1 
şı mütcarriz vaziyetinde bulunmak is

ileyhin cBalkan• kelimesi yerine dört temodiğiıtl, dün olduğu gibi bugün de 
devleti birleştiren bu paktın adına diğer aynı barışçı siyasetin yolcusu bulundu
bir dağ ismi bulunmasını tekili ettiğini ğunu izah etmekte ve şu fikirleri ileri 
yazdıktan sonra bunun çok beyhude ol- sürmektedir: 
duğunu söylemekte ve şunları yazmak- Balkan paktının hakiki bir mfuıa ifa-
tadır: de edebilmesi için onun organizasyonu-

- Yugoslavyanın bir yelpaze gibi na yeni bir ruh vermek lazımdır. Bu 
Alplara uzandığı doğrudur. Fakat, Bel- paktın gayesi, yarımadada yaşıyan bü
gradda yaşıyanlar, bu yelpazenin sapı tün milletlerin menfaatlerini ahenktar 
karşısında mağrur ve konuşmıyan Bal- bir surette lemin etmeye çalışmak olma
kalnm bulunduğunu çok iyi bilirler. Ro- lıdır. Yoksa, Balkan milletlerinden ba
manyanın Karadeniz.den Karpatlara ka- zılarını diğCT!eri aleyhine tahrik etmek 
dar uzanan hudutlara malik bulunduğu değil.·· Balkan paktı, bütün Balkan mil
da doğrudur. Fakat, Tunanın karşı ka· !etleri arasında, dahilde olduğu gibi bey
pılarında yaşıyanlar, bu hudutların mağ- ne!milel sahada da, tam bir tesanüd ve 
rur Balkanın karlı tepeleri tarafından solidarite meydana getirmelidir. Bu ise, 
dikkatle takip edildiğini bilirler. Türki- Balkan milletlerini birbirine yakınlaş
yenin, dağlariyle ve bütün vaziyetleriyle maktan alıkoyan engelleri bertaraf et
her şeyden evvel Anadoluda bulundu- mek demektir ki, ancak Balkanlarda ha
ğu da doğrudur. Fakat, hiç değilse Istan- kiki bir adalet tesis etmekle bertaraf 
buldan eyi havalarda cyumruk çal• ın edilebilirler. 
alnını görmek mümkündür. Yunanista- Aynı gazetede Gafenkonun Ankaraya 
nın Olimp'e kadar deniz sahilleriıtl de ziyareti münasebetiyle neşredilen ko
kapladığı doğrudur. Fakat, bu sahiller münikeden bahsolunurken: cTürkiye -
en sisli havalarda bile üzerlerine sark- nin Rumen hariciye nazırı Gafenko üze
makta bulunan Balkandan eyice görü- rinde tesir yaparak Bulgaristanın da 
nürler. Binaenaleyh esas cBalkan> dır. Balkan paktına girmesi için müsait şart-
Balkansız ve hele tatmin edil ıniyen tarın temin edilmesi noktasında ısrar et

Balkansız bir Balkan antantı, iddia edil- tiği de malO.mdur.> denilmektedir. Ga -
diği gibi barış davasında kudretli bir zeteye göre diplomasi faaliyetlerinde şa
faktör olmaktan uzak kalacak; bilakis hısların büyük rolleri ve tesirleri var
mağdur bir komşuya müteveccih bir dır. Bu faaliyetlerdeki muvaffakıyetler
ckorku• ve cintikam>birliği olmaktan de şahısların büyük bir amil olduğu in-
kurtulmıyacaktır. kar edilemez. 

Muharrire göre Gafenko, neşesini ka- Go,podin Köse Ivanofun Ankarayı 
çırdığı için cBalkan> kelimesi yerine ziyareti bunun bariz ve parlak bir delili
başka bir kelime aramakla ve kendisini dir. Halbuki ve ortada söz sahibi daha 
takip eden bu hayalden kurtulmak is- bir çok memleket merkezleri varken 
!emektedir. Bulgar diplomasisinin kendi kabına top-

Mir'de Gospodin An. M.Nikc.',f, Bal- !anıp oturması ve beklemesi bu günün 
kan paktının kısa bir tarihçesini yaptık- diplomasi karakterine uygun değildir. 

nin yanımıza verilmesi suretiyle göste
rilen alAka ve yardımdan çok mütehas
sis oldum. 

Profesöre refakat eden üniversite ar
keoloji enstitüsü talebesinden Bayan 
Nihal Ongünsu da umumi müfettişliğe 
gelerek Edirnedeki tetkikleri esnasında 
gösterilen yardım ve al.akadan dolayı 
baş müşavir Bay Sabri Öneye teşekkür
lerini bi!ıJ.irmişler ve ayrıca genorale de 
şilkranlarının arzını rica etmişlerdir. 

M.AKTUC 
Edirne 23 (Htıs115!) - Cenevre üni

versitesi tarafından davet edilmiş bulu
nan üniv "'itemizln frn f kül· e i jeoloji 

müteşekkil bir talebe grubu iki profe -
sörleriyle dört asistanlarının refakatin
de Balkanlar, Karpallar ve Alplarda taf. 
si!Atlı olarak bizzat mahallerinde tetkik
ler yapmak üzere bugün Istanbuldan 
Edirneye gelmişlerdir. Vniversiteli genç. 
!eri muallim ve talebelerimizden mü • 
rekkep bir grup tarafından karşılanml§ 
ve ATATüRK heykeline bir çelenk kon
duktan sonra vi!Ayeti, uınumi müfettiş
liği, belediyeyi ziyaret etmişlerdir. 

Aziz misafirler geceyi burada geçire
cekler ve yarın sabah Rusçuğa hareket 
edeceklere. , 

ıufu azarlamış: 

- O köle de bir insandır. Ona kallı 
bir daha insanca muamele et. 
Demiş ve Cenabıhak ta Yusufa köle

lik ne demektir öğretmek için onun ti
lii arasına kulluk tAllini de ilAve etmi§ .. 

Yusuf çok güzel olduğund!lll sık sık 
aynaya bakar ve: 

- Eğer ben köle olsa idim ve satılsa 
idim bu güzellik bende varken kim bi
lir ne kadar bahalı satılırdım. 

Dermiş. Onun böyle Kem akçaya sa
tılınış olması yine Tanrının bir ibret der
si göstermesinden olduğu da mervidir. 
Maamafih kardeşlerinin maksatları Yu
sufu satmak değil, o diyardan uzaklaştır
maktı. Binaenaleyh bedava verseler ker
vancı şüphe eder, çok isteseler bahalıdır 
diye alıİuız en~esine kapılmışlar ve 
ucuz baha istemişlerdi 

* Kervancılar Y usulu da bebarlerine 
alarak Mısır yolunu tutt;:lar. Bu yol 
üzerinde Y usulun annesi Raşelin meza
rı vardı. Yusuf, annesinin mezarı ya -
nında bir müddet ağladı. Sonra Mısıra 
geldiler. 

Mısır o devirde putperest diyarı idi 
ve Firavunlar idare ederdi. Mısırın ha
ı.inedan Putifar i.mıinde çok ~engin, çok 
nüfuzlu bir adamdı. Bu hazinedarın adı
na islllm tarihlerinde (Aziz) diyorlar. 

Azizin bir köleye ihtiyacı oldu. Mısı
rın köle pazarına bizzat gitti. Tesadüfen 
o gün de Ismaililer kervanı Yusufla be
rabıor Mısıra gelmiş bulunuyord•ı 

Aziz Yusufu genç ve barikulllde gü
zel görünce derhal satın almak istedi ve 
bahasını sordu. 

1 - Ludvig Sied - Sevgilim 
(İntermezzo) 
2 - Berger - Manon (Vals Boe
ton) 
3 - Hans Schneider - Meşhur 
röfrenlerden (Potpuri) 
4 - Faul Holzncr - Sakııonya 
Köylü dansları 
5 - Niemann - Zenci dansı 
6 - Bruno Hartmann - Parlak 
güneş ı.şığında dans (Enteı'ınezza 

14.15.14.30 Müzik (Melodiler • pi.) 
18.30 Program 
18.35 Müzik (Şen oda müziği • İbra-

hiın Özgür ve ateş böcekleri) 
19.00 Çocuk saati 
19.25 TUrk mi!ziği (İnce saz faslı) 
20.00 Memleket saat ayan, Ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
20.10 Neşeli plllklar - R. 
20.15 Türk müziği 

21.00 
21.15 

1 - Hicaz peşrevi 
2 - Hafız Yusuf - Hicaz şarkı 
Sevdayı ruhun aşk eline. 
3 - Arif bey - Hicaz şarkı - Be
nim halim firnkınla. 
4 - Kemençe taksimi 
5 - Bimen şen - Hicaz şarkı 
Y ıJlar ne çabuk geçti. 
6 - Hicaz şarkı - GUleşni hu. 
nüne. 
7 - Hicaz saz semaisi 
8 - Artaki - Kürdili Hlcazklr 
şarkı - Yetmez mi tUkenme:ı: ml. 
9 - Faize - Nikriz .şarkı - G&ı.nl 
ne için ateşlere yansın 
10 - Nevres bey - Muhayyer 
şarkı - Gün kavuştu. 
Konuşma 
Müzik (Violo solo - Zeki BerkU
ren tarafından : F. Schubert M-
peggione sonate) 

2L35 Müzik (Neşeli müzik - pl) 
21.50 Anadolu ajansı (Spor servisi) 
22.00 Müı.ik (Cazbant - pi.) 
22.45.23 Son ajans haberleri ve yann

ki program 

PAZARTESİPROGRAltU 

Kervan sahibi müşterinin Mısır ha
zinedarı olduğunu bildiği için yüz altın 
talep etti. At.iz derhal bu parayı çıkarıp 
verdi ve Yusufu doğruca evine ·götürdü. 12.30 Program 

12.35 Türk mi!ziği - pi. 
Aziz çok mUL\lıham bir adamdı ve ay- 13.00 Mmnleket saat ayan, ajana ve 

nı zamanda hasta idi. Kadına yaklaşa· meteoroloji haberleri 
mazdı. Bu itibarla hiç çocuğu yoktu. 13.15.14 Milzik (Kar~k program pi., 
Buna mukabil bütün Mısırın en güzel 19.00 Program 
kadınını zevce olarak alınıştı. Hakikaten 19.05 Müzik (Bir uvertür - pl.) 
Zeliha fevkalade güzel bir kadındı. Genç 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
idi .. Ateşli bir tabiate maliktL Mısırın 20.00 Memleket saat ayarı, ajana n 
en zengin adamının karısı olmak gururu meteoroloji haberleri • 
Ik anl h 20.15 Konuşma (Doktorun saati) 

i zam ar onun oşuna gi imişti. Fa- 20.30 Türk mU:riği (Kadın kiline se.ı 
kat ateşli tabiati kendisi gibi güzel bir ve saz heyeti.) 
kadının sadece servet ile mesut olamıya- ı _ HlcazkAr peşrevi 
cağını anlatmıştı. 2 - Sadullah ağa • HicazkAr şar-

Zeliha .. Evliydi.. Fakat evlilikten he- kı • Hıramet gülşene .. 
nüz nasip almamıştı. 3 - HicazkAr şarkı - MAni olu-

Aziz de kendi kusurunu bildiği için yor halimi takrire. 
4 - Şevki bey - HicazkAr şarkı 

karısını mümkün olduğu kad~ hoş tut- Gönlümü düçar eden bu hale hep 
mağa çalışıyordu. 5 - Keman taksimi 

Yusufu eve getirdiği zman Zelihaya: 6 - Rahmi bey • Hisar şarkı 
- işte güzel bir çocuk .. . dedi. Onu Bir nevcivansın 

kendimize alıştırır ve evliid ediniriz.. 7 - Hisar puselik şarkr • kUçillc 
Mümkün olduğu kadar hoş tutalım.. suda gördüm seni. 

Azizin güzel karısına bö"yle tavsı·yede 8 - Latif ağa • Hicazkar şarkı 
Gönlümü bir tıhlı dilbaz 

bulunması zaiddi. Çünkü kadın Yusufun g _ Hicazldlr saz semaisi 
emsalsiz güzelliğini görünce derhal gözü 21.10 Milli musikilere dair ikinci ko-
kamaşmış ve hemen kanı ona karşı kay- nuşma - Rumen musikl•i ' Halil 
namıştı. Bedi. 

Yusuf, o sırada on yedi yaı;ına basmış 21.25 Neseli pllildar • R. 
bulunuyordu. 21.30 Müzik (Opera aryaları • pl) 

22.00 Mü•ik (Küçük orkestra - Şef : 
Aziz ona: 

·· BİTMEDİ·· 

MUS S OLİNİ 
Tayyare ile 
Fiumeye gitti 
Roma, 24 (Ö.R) - Düc;e tayyare ile 

Fiumeye giderek oradaki tesisatı teftiş 
etmiştir. 

-J.J..
İTALY A N 
Hava müsteşar11111t 
Berlin seya hati.. 
Berlin, 24 (Ö.R) - İtalyan hava ınili;

te~ general Vale Bcrline gelmiştir. 
Ziyaretine ehemmiyet veriliyor. 

-*-
KARŞIYAKA 
Halkevinde konser 
İkic;eşmelik kamonunun himayesinde-

ki İzmir musiki birliği bugün Karşıyaka 
Halkevinde bir konser verecektir. 

Necip Aşkın) 
1 - Rudolf Nützlader - Haydi 
bana bir hava daha c;a!. 
2 - Beethoven - İskoçya hava
lan. 
3 - Kari Föderl - Viyana şarlı:ıı. 
4 - Feliks Glessmer - Sabah se
llim (Fantazi) 
5 - J. Strauss - Mavi Tuna valsı 
6 - Pcpi Miillcr - Lapaloma şar
kısı tizerine fantazi 
7 - İtalo Azzoni - Sabah şarkısı 

23.00 Son ajans haberleri, Ziraat, es
ham, tahvilat kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) 

23.20 Müzik (Cazbant - pi.) 
23.55.24 Yarınki proı:ram 

Liverpuldaki Alman 
konsolosu geri çağırdclı 

Londra, 24 (A.A) - HUkiimeti tara
fındaı1 geri çağırılan Liverpuld:ıkl Al
man kon•olosu dün Bcrline dönmek 
üzere Birkenheaddan hareket etmiştir. 

Mısır Milli Bankası Merkez 
Bankası haline tahvil edildi 

Kahire 24 (ö.R) - Mısır milli bankası merkez bankası haline tah
vil edilmiştir. Banka bu kabil bütün ihraç müesseselerine ait vezaifi 
görecek ve fakat hükümetin kontrolü ve müdahalesine tabi olmıya
caktır. Banka Mısır hükümetine kısa vadeli avanslar açabilecektir. 
Bu avansların plafonu 2 milyon Mısır lirası olarak tahdit edilmiştir. 

Bu münasebetle cRoyten ajaneına beyanatında başvekil Mehmet 
Mahmut paşa, Kraliyet hükümcti tarafından hazırbmın bu projenin 
muvazeneli olduğunu ve bütün alak. darl. r a"t m faatl ri öz önün-



B. Millet Meclisinde son anlaşma ve ...... EV ....................... . 

Kadın Hatayııı kurtuluşu etrafında 
hatiplerin çok heyecanlı sözleri 

................. MODA ..... . 

Kayısı reçeli 
--t:r--

•. - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE - layı hükümeti tebrik eylemiş ve iki hanın verdiği ehemmiyet ve kıymetin Taze, olgun veya kuru kayısıların sağ-
laşması hakkında Matın gazetesi diyor millet arasında uzun zamandan beri eseridir (.Alkışlar.) lamlarını seçiniz. Güzelce yıkayınız, çe-
ki : yalnız toprak komşuluğu ve menfaat Arkadaşlar, geçenlerde mukaddes bir 

- Öteden beri söylenegelmiştir : Her ortaklığı değil, bir irfan idrak ve ideolo- gün vesilesiyle söylediğim gibi burada kirdeklerini çıkarınız. Bir kilo kayısı 
türlü ittifak ve anlaşmada bunları ak- il iş birliği bulunduğunu tebarüz ettir- bir noktayı bir daha tekrar etmek iste- için bir kilo şeker ister. 
:Cedenlerin vasıflarıdır ki hesaba katılır. miştir. rim. Türk milleti şu kadar mesahayı Şekeri bir tencereye koyunuz, küçük 
İmzalanan kağıdın mahiyeti sonra gelir. Müstakil Parti grubu reisi Ali Rana sathiye üzerinde, şu kadar nilfusla, şu bir bardak su. Harsız ateşin üstünde şe
Her şeyde olduğu gibi bir ittifakta da Tarhan da şunları söylemiştir : .. kadar bilmem ne ile, cem tarh kaideleri keri kıvama gelinceye kadar kaynatınız. 
manevi cihet her şeye üstündür. İşte bu -. Çok. kıyın.etli baş. vekilimiz beyan. -. ile ölçüye. gelen bir millet değildir. (Bra- Kayısıları içerisine atınız, 20 _ 25 dakika 
bakımdandır ki Türk ittifakının k 1ari 1 b Cilmh =-11- p-~-' si a11o bo ço Ye ıze unyet = "·"'""" vo se en, şlar) .. Bizi tarih yuncaj kaynatınız. Kaynarken yarım limon sı-
ytiksek bir kıymeti vardır. hükümetinin sulhperver, fakat müte- böyle mütalaa etmek gafletine düşen kınız So - duktan . l k 

OEUVRE şöyle yazıyor : yakkız ve müdebbir siyasetinin yeni bir milletler daima aldanmışlardır. (Bravo · gu sonra şışe ere oyu-
- Fransa Suriyede deruhte ettiği va- eserini bildiriyorlar. sesleri, alloşlar) Biz çok yüksek riya- nuz, saklayınız. 

züeden başka bir devlet lehine vaz geç- Fransanın da iltihakiyle sulh cephe- ziyat düsturuna sığmıyan apayrı yer 
memeği taahüt ediyor. Bu suretle eğer sini takviye eden bu eseri grubumuz ta- yüzünün en üstün bir milletiyiz. (Bravo 
İtalya Suriye ve Lübnan cilmhuriyet- mamiyle tasvip eder ve hükümeti bu sesleri, alkışlar) Bizi böyle mütalaa et
leri üzerine istikbal için bazı emeller isabetli hareketinden dolayı tebrik et- tikçe insanlık daima istifade etmiş ve 
besliyorsa bütün emelleri ıuya düşmüş meyi çok şerefli bir vazife bilir. (Bravo fayda görmüştür. Ve böyle mütalaa et-
oluyor. sesleri, sürekli alkışlar .. ) tikçe yine istifade edecek ve fayda gö-
HUMANİTE şöyle yazıyor : Cevdet Kerim İncedayı da şunları recektir. Bizi, yer yüzünün bütün mil-
- Fransız - Türk muahedelerinin ak- söylemiştir : Jetleri çok iyi tanırlar, harp hayatımız. 

dinden dolayı hiç bir kimse bizim ka- - Aziz arkadaşlar, biraz sonra kulla- dan tanırlar, sulh hayabmızdan tanırlar, 
dar memnun olamaz. Türkiye cilmhuri- nacağımız reyle beşeriyetin haliis ve ve bizim bütün maddi manevi vasıflan. 
yeti her türlü emniyet sisteminin zaru- saadeti adına tarihe mal edeceğimiz bu mız olduğunu çok iyi bilirler. Onun için 
ri bir unsurudur. Ankara hükümeti vesikanın şümul ve delAleti hakkında dost olanlar bu Ustünlükte bulunan bir 
mihver devletlerinin rica ve tazyikleri- uzun bir izah yapacak değilim. Çilnkil milletle dostluklarını insaniyet yolunda 
ne mukavemet göstermek ve sulh cep- bu karara varmak için aylardan beri çok iyi kullanırlarsa, keza hasımlar da 
hesine iltihak etmek gibi büyük bir kı- milletimiz adına ve insanlık adına ge- bizi bu vasıflarımızla daima mütalaa ve 
yaset göstermiştir. rek Parti grup içtimalarında ve gerek- daima göz önünde tutarlarsa, gaflete 
İTALYANIN EMELLERİ GÖMtlı.Dt) se meclis müzakerelerinde her şeyi teş- düşmekten kendilerini korumuş ve on-
Paris, 24 (A.A) - Esiri bahriye na- rib, tahlil ve müzakere ederek vukuf !ar da faydalanmış olurlar. (Alkışlar) 

zırı Pietri, Fransız - Türk anlaşması ile buraya varmış bulunuyoruz. Ali Mazhar Göker de anlaşmanın bti
hakkında J?UR gazetesinde yazdığı bir Bundan başka biri İngilizlerle yapılan yük değerini tebarüz ettinniş ve bu an
makalede. d_lyor ki : antant olmak üzere bugün ikincisiyle sa- laşmaların yapılmasına saik olan huzur-

- Y enı ıttifakın stratejik faydalan- yın Başvekil Dr. Refik Saydamın gayet suzluğu anlatarak demiştir ki : 
nın teferrtiatına girişmek istemiyorum.. veciz, sarih yalnız bu antantla alilkalı Bu anlaşma hiç kimsenin aleyhine 
Fakat iki nokta var ki çok barizdir : milletlere değil, bütün beşeriyete vazi- müteveccih değil, yalnız kendi mensup 
Boğazlardan geçerek icabında deniz- yeti izah eden milhim bir beyanat yap- olduğu zilmrenin menfaatine ve sulhu 

den Romanyaya yardım etmek ve Sov- mış bulunuyorlar. Artık bunun kıyın.,.. müdafaaya müteveccih bir kombinezon
yetler Birliği ile irtibat tesis etmek im- tini, şümulünü ve icaplarını tahlile ha- dur. Bunu hazırlayıp buraya getirmiş 
kAn dahiline girmiş olduğu gibi Süvey- cet yoktur. Biliyoruz ki dünya 1914 ten olduğundan dolayı hükümeti tebrik ede
§İn de karadan müdafaası temin olun- beri bugünlere kadar mütemadiyen ateş rim. Bu anlaşma iki memleketin müna
muştur. ıztırap, rahatsızlık içinde idi. Bunu iki sebetleri için Türk milleti için hayırlı 

Nihayet şunu da tebarüz ettirmek lA- sahife ayırarak büyilk harbin ateş kıs- olsun ..... 
r:ımdır ki, Sicilya - Pantellarla - Libya mı öldürücü, zehirleyici, yokedici safa- Mazhar Müfit - Çoruh ta bütün ha
Uçkenini kabul dahi etsek Akdenizin hatı insanlığı huzursuzluk içinde Aciz tiplerin bir şeyi unutmuş olduklarını 
gerek garp gerek şark havzası İngiltere ~". naçar bırakan bir karışıklık mevcut işaret ederek şunları söylemiştir : 
ve Fransanın tefevvuku altında bulun- ıdı. İşte bu son zamanlarda had vaziye- - İngiliz ve Fransızlarla akdettiğimiz 
maktadır. te gelen, bu beşeriyeti hakikaten mü- mukaveleden maksat sulhu temindir. 

Türk ittifakının biltiln 1sJam filemin- him kat'i bir tehlikenin önüne getiren Bu sulha yan bakanların bunu anlamak 
de yapacağı derin tesiri de kaydetmek bu hadise, ilk tehlike yolundan sulh ve istemiyenlerin vay haline ... 
lAzımdır. Alman ve İtalyan emelleri ve sükfuı, insanlık yoluna çeviren Türk Verilen bir takrirle müzakerenin ki
propagandalannın ölüm çanını çalınış- milleti, Türkiye cilmhuriyeti ve onun fayeti kabul ve başvekil Dr. Refik Say-
tır. htikümeti olmuştur (Bravo sesleri.) damın beyanatı tasvip olunmuş ve ruz. 
AMERİKA MEMNUN Arkadaşlar, hep biliriz ve dünya bilir nameye geçilerek devlet memurları ma-
Vaşington, 24 (A.A) _ Amerika dip- ki. bir zamanlar ve yakın zamana kadar aşatının tehvit ve teadülü hakkındaki 

Iomatik mahafili Türk _ Fransız anlaş- Türkiye blr takım avariz ile zaif kaldığı kanunun müzakeresine devam edilmiş
masının akdini Avrupada sulh cephesi- günlerde cazip varlıklarına bir an evvel tir. 
nin kuvvetlenmesinde ciddi bir Amil tehalükle tevarüs edip onu inkisama uğ- Meclis bu kanunun bütün maddeleri 
olarak telilkk:i eylemektedir. Ayni ma- r~tmak için haksız yere dünya sulh ve üzerinde birinci müzakereyi tamamlı
hafil Türk _ Fransız anlaşmasının Mos- sükfuıunu bozan bir unsur diye tanılır- yarak pazartesi günü toplanmak üzere 
kova müzakereler! Uzerinde do müsait dı. Halbuki bugün Türkiye yer yU- içtimaa nihayet venniştir. 
bir tesir yapacağı ümidindedir. Ameri- zUnde haris emellere insanlık süldlnunu 
kan mahaflli Moskova ile yapılmakta bozucu haksız hareket ve coşkunlukla- Ankara, 23 (A.A) - B. M. Meclisi
olan müzakerelerin neticelenmesinin to- ra parmağı ile işaret ettiği zaman insan- nin bugün akdettiği ikinci celse esna
taliter devletlerin gen!şleiımesine aed lığa, sulha, stik<lna ve adamlığa sevke- sında, başvekil Dr. Refik Saydamın 
çekmek için siyast ve askeri blr ı:aruret den, lrca eden büyük bir kıymet ve Fransa ile vaki anlaşmaya dair beyana-
olduğuna işattt eylemektedir. kudret olar~ ye~ yüzünde duruyor. tı ile diğer hatiplerin sözlerini dinliyen-

BÜYÜK. MİLLET MECLİSİNDE Elbet bu bizlın dunyaca malt'.ıın olan ler arasında, diplomatlar locasında, ez-
BEYECANU MÜZAKERELER mll1t kıymet ve kabiliyetimizden ve bi- cümle, yanında Albay Collet ve büyük 
Ankara, 23 (A.A) _ BüyUk Millet zlın. her hususta üstün olan kıymetler!- elçilik erkAnı olduğu halde Fransız bü-

:Meclisinlıı ikinci celsesinde başvekiliıni- ~ muhassa!Ası olan Türk ordusunun yük elçisi, Rene Massigli, İngiliz büyük 
zln beyanatını müteakip kürsüye gelen daima hazır bulunan kıymet ve kabili- elçtsi Sir Hughes Montgomery, Knatch
hatipler ayn ayn beyanatta bulunmuş- yetindendir (Alkışlar) .. Fakat bütün bu bull - Hughessen, Sovyet büyilk elçisi 
Jıırdır. kıymet ve kabiliyetler! kendimiz için, B. Trentiev ve Balkan antantı devletler! 
B. Refik Şevket İnce, tarihin yeni bir insanlık için tam, olgun ve hayra kulla- diplomatik mümessilleri bulunmakta idi. 
"'yri karşısında bulunmakta olduğumu- nılır blr si!Ah haline gelmesine, bunlar- B. M. Meclisnin bu celsesi müzake
zu çok eski bir mazide değil, daha ya- dan iyi lStifade etmesin! bilerek bir dev- releri, ayni zamanda Türkiye ve Ank;"· 
kın denilecek blr zamanda kendileriyle let kuran Ebedi ŞEF ATATÜRK'e ci- ra radyo postalan ile de neşre4ilmiştir· 
karşı karşıya harbettiğimiz iki büyük 
millet ile bugün harp değil, sulh mu
kavelesi yapmış bulunduğumuzu işaret 
eylemiş ve demiştir ki : 

- Devlet tarihlerini, insan tarihleriy
le münasebetleriyle tahlil ederek onla
rın da münasebetlerinde dostluk ve ha
zan buna muhalif vaziyetler olduğu gö
rüldüğü gibi devletlerin vaziyete göre, 
karar almak zamanını tayin eden ricali
nin o nisbette tarih bakımından mevki 
kazandıkları ve millet nazarında tebcile 
ve takdire ve aksi hareketlerin dahi mu
ahezeye maruz kaldıklarını görmek ka
bildir. 

İşte arkadaşlar, biz Avrupada doğan 
ve hududunun akıntısını tesiri yalnız 
küçük milletleri ve bel.ki bütün beşeri
yeti tehlikeye sevkedeceği endişesini ve
ren son zamanın müteheyyiç, korkutu
cu havası karşısında Türk devleti dün 
nasıl kendi hayatını ve sulhu muhafaza 
için evvelA Balkan paktını, ondan son
ra Saadabat paktını yapmışsa bugün 
de yakın bir zamanda İngiliz ittifakım, 
Fransız ittifakını yapmış olmakla sulha 
olan davaya ve topraklarını muhafaza
ya olan bağlılığını göstermek yolunda 
h~ten ve hakikaten en şayanı tak
dir bir dürendişlik göstermiş vaziyette 
bulunuyoruz. Biz, bizleri dün olduğu gi
bi bugün dahi ileriyi görerek iyiye de
vam etmek, idare etmek dirayetini gös
teren, ölen ve yaşıyan şeflerin huzurun
da hürmetle eğilmeyi vazife bildikten 
sonra ilave ederiz ki, Türkiye hliküme
~n ve Türkiye cümhuriyet Halk par
tisinin esas umdesi olan yurdda sulh, 
cihanda sulhu ihlale taallUk eden her 
hangi bir hareketin karşısında cephe al
mağa bir vazife biliriz (Allaşlar.) 

Her millet yaşıyabilmiş olmak için 
kendine göre program tatbik etmek hak-

• kını hhidir. fakat Türkün noktai naza
rında. bu hak ancak ve ancak başka mil
Jetlerm hukukuna hürmet kaydiyle mu
kayyettir. Ben yaşıyayun, fakat, başka
larının ölümü hesabına davasının, Türk 
dün olduğu gibi bundan sonra da en bü
yük dü~manı olacaktır. (Allaşlar.) 

• Fazıl Ahmet Aykaç, anlaşmayı bütün 
medeniyet aleminin çoktan beri sabır
sızlıkla beklediği bir müjde olarak tas-

••• :'}[_ eden •• J;ı:ı~i , bu muvaffakıyetten do-

Bir Peri masalı gibi 
~~~~~~~~~~~~~-

An nam imparatoriçesi
nin cazip aşk romanı ti •• 
Annam imparatoriçesi S. M. Nam 

Fung'un cidden peri masallarıni andıran 
bir hayatı vardır. Annam imparatoru 
S. M. Bao Dayın başına dünyanın en es
ki imparatorluklarından birinin tacını 
koyduğu Mariyet Nguyen Hohanhao 
adındaki genç kız ne saltanat ailesine 
mensup bir prensestir. Ne de hatıl bir 
asilzade ... Annam için bir yabancı mem
leket olan Koşinşinin bu çok güzel, çok 
zeki yıldızı tahsilin! Fransada Kuşlar 
manastırında yapmıştır. 

Kuşlar manastırının bq hemşiresi bir 
gün bu kızın bir imparatoriçe olacağını 
as!A aklından geçirmediği gibi Mar!yet 
Nguyenln böyle blr hayAI be.slediğ!ni 
düşünseydi muhakkak onun şuurundan 
şüpheye düşerdi. 

Baş hemşire bugünkü Annam impara
toriçesinden şöyle bahsetmektedir: 

- Çok dindar bir kızdı. Katolikliği 
ruhiyle benimsemişti. Disiplinden asi.§ 
aynlmazdı. Bununla beraber onda en 
zengin ve en çeşitli duyguların şayanı 
hayret bir surette inkişafına şahit ol
makta idik. 
. Genç Mariyet Nguyen hocalarının, 

kendi şahsiyeti hakkında besledikleri 
kanaat hiç bir zaman tekzip edilmiş de
ğildir. Maamafih hazan hocaları istik
lfil.i efkarı ve obseroasyonlarile onların 
şaşkınlığını uyandırmakta idi. Manas -
tırdan yalnız başına çıkarak dolaşmak

tan hoşlanırdı. Parisin büyük moda ma
ğazalarının vitrinleri önünde dakikalar
ca durarak roplarının modellerini kendi 

kafasında tesbit ettiği vaki idi. 

B!R YILDIRIM DARBESİ 

HattA Annamlı olmıyan bu genç kız 
nasıl Annamın imparatoriçesi olabilmiş
tir. Bu başlı başına heyecanlı bir h.ikAye 
mevzuudur. Bir gün imparatorun sara
yında muhteşem bir kabul resmi yapıl
mıştı. Henüz pek genç olan imparatora 
kendisini meşgul edecek bir çok güzel 
kızlar takdim edilmişti. Bunlar Adeta bir 
güzellik meşheri halinde genç impara
torun önünde eğilirken majeste yüzle
rine bakmamıştı bile. Fakat nasıl oldu 
da imparator yalnız bir genç ku nzerine 
gözluini dikmiş, onunla meşgul ohnağa 
tenezzül etmişti. Bunun sırrı kendisine 
takdim edilenler arasında yer alan genç 
bir kızın saray ananelerini aşarak impa
ratora Fransız diliyle hitap etmek cesa
retini kendinde bulmasıdır. 

Genç kız çok tatlı bir sesle: 
- Size derin saygılarımı sunarım ma

jeste .. demiŞtir. 
imparator bütün varlığına hAkim olan 

bir kuvvetin sihirli tesiri altında kalmış 
gibi gözlerini kaldırarak onunla konuş
muştur. Ve anlamıştır ki Koşinşinli Ma
riye! Nguyan Pariste tahsilini yapmıştır. 
Bütün Annamlı güzellerin hasud nazar
ları arasında devam eden muhavere çok 
şayanı dikkatli. 

Mariye! Nguyan sarayı terkederken 
imparatorun kafasında şu sual yerleş
mişti: 

- Niçin bu genç kızla evlemniye -

* Kahve telvesini toplar, kömür tozu ile 
karıştırır, mangala ateş koyduğunuz za
man üzerine örtersiniz ateşi uzun müd
det muhafaza eder. 

* 
Güğümlerin altında kireç gibi tortu 

olmasını istemezseniz içerisinde daima 
bir veya iki tane isüridya kabuğu bulun
durunuz. 

* 
Elleriniz kirli mi? Vazelin sürünüz ve 

ovuşturunuz. Sonra ılık sabunlu su ile 
güzelce yıkayınız. 

* 
Yumurta kabuklarını iyice dövdünüz, 

aynı miktarda tebeşir ve bikarbunatla 
karıştırınız. iyi bir diş tozu olur. 

* 
Kanape ve koltukların tahta kısımla

rını parlatmak için biraz slrke, zeytin
yağı karıştırmalı, bir tutam da tuz iliive 
etmeli ve bununla silmelidir. 

TAVSİYELER 

Odadaki nı.tubete karıı. 
Rutubetli odaların dıvarlannın alt 

kenarına bir kap içinde sönme~ kireç 
korsanız bütün rutubeti çeker. 

Katılll§an deriler. 
Rutubetten katılaşan kundura derile

rini yumuşatmak için üzerine biraz gaz 
sürmelidir. 

Kalaydan mamul eşyanın üzerine gaz 
sürülilrse gümüş gibi parlar. 
. Vernikli mobilyelcrin lekelerini çıkar

mak için gazll bezle •ilmelt 
Çatlıyan eldivenler. 
Çatlıyan veya bazı yerleri beyazlaşan 

siyah deri eldivenlerinizi yenileştirmek 
isterseniz bir fincan içerisine beş damla 
zeytinyağı ile bir kahve kaşığı çini mü
rekkebi koyunuz; küçük bir fırça ile ve
yahut bir parça pamukla beyaz yerlere 
sürünüz. Ve bir yere asarak kurutunuz. 
MU§tımbalan nasıl temizlemeli? 
Muşambaları katiyyen su veya sabun

la silmemeli. Bunları temizlemek ve ye
nileştirmek için biraz sirke içerslne bir 
kaç damla zeytinyağı damlatmalı; sonra 
bir sünger parçasını bununla ıslatıp mu
şambaları silmeli ve yumuşak bir bezle 
kurutmalı ... 

Annam imparatoriçeıi Nam Fuang 
ylm? 
Kararından ana imparatoriçeleri ha

berdar etti. !kisi de buna itiraz ettiler. 
Annaın imparatorunun hattA ıı.s!lzade ol
mıyan bir yabancı kızla evlenmelerini 
havsalalarına sığdıramıyorlardL impa
rator Bao Day zorlukla fakat meharetle 
bu muhalefeti yendi Nihayet iki genç 
aşk rüyalannı hakikat yapabildiler. Ev
lendiler. lmparatoriçe Nam Fung yani 
cenubun tatlı kokusu adını aldı. Bu peri 
masalı böylece neticelendi. Şimdi impa
ratoriçenin iki çocuğu vardır. Birinin 
adı Foung May (Erik kokusu), öteki
nin adı Foung Lien (Lotüs kokusu) dur. 
Bu aşk o kadar mükemmel ve sM ol -
muştur ki ilk defa olarak bir Annam 
imparatoru tek zevoeli kalmıştır. impa
ratoriçe Kuşlar manastırının sörlerini 
Hueye celbetmiştir. Onlar burada bütün 
hayatlarını hayır işlerine tahsis etmiş

lerdir. 

Hayırdır ······························ .................. -.-.... .--.....• ................................. 

······························ inşallah . ....................... ............-
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Rüyaların manaları 
-5 

Korkulu rüyaların imtiyazını almış adam ıJB 
rüyasında gördüklerinin resimlerini 

• 
çızen genç ressam 

KORKUNÇ RüYALAR 
M'OTEHASSISI 

Klod May diyor ki: 
- Eğer ben rüyalara inansa idim, 

eğer rüyaların mutlaka bir şey ifade et-1 
tiklerine kani olsa idim bütün ömrümü 
tabirnameleri okumakla geçirmekliğim ! 
liizungelirdi. Çünkü ben o kadar çok ve 
çeşitli rüya görürüm. Hatta size diyebi
lirim ki ben Meta korkulu rüyaların 

imtiyazını almış sayılırım. Neler gör -
mem ki ... Cinayet, korkunç kazalar, yı
lanlar, vahşi hayvanlar görmediğim ge
celer pek azdır. Bir defa başımdaki bü
tün saçların döküldüğünü, bir defasında 
parmağımdakj iri taneli inci yüzüğümün 
içinden kan aktığını gördüm. Genç kız 
iken rüyalara ehemmiyet verirdim. On
ları anlattığım zaman arkadaşlarım, dost
larım tabire kalkarlardı. istikbalde şöy
le olacak, böyle olacak diye bol keseden 
atıp tutarlardı. Hiç birisinin söyledikleri 
çıkmadı. Rüyaya hiç inanmadım. Fakat 
yalnız bir defa bana tam üç gün cehen
nem azabı yaşattı. Bir akşam rüyamda 

Klocl May 

hütün dişlerimin döküldüğünü gördüm. 
O kadar korkmuştum ki uyandığım za
man dişlerimi birer birer yokladım. Hep
sinin tamaİn olduğunu görünce müsterih 
olamadım, fakat sabaha kadar da bir 
daha uyuyamadım. 

Ertesi günü bu rüyayı bir arkadaşınıa 
anlattım. 

Van Dangen 

içinde harap bir şato kulesi var ki geng 
ressam onu pek beğenmiştir ve sık ııll 
tablosunu seyretmekten zevk duymak• 
tadır. Bir gece rüyasında bu harap ku• 
lenin muazzam bir park içinde, güzel ta
biat manzaraları ile çevrili bir şatoya 
ait olduğunu görüyor. Uyanınca rüya
sındaki manzarayı derhal bir tabloya 
tahvil ediyor. Harap kule tablosunun 
yerinde şimdi orta çağ devrinin en güzel 
bir şatosu kurulmuştur. 

Bir kaç sene sonra genç ressam tek
rar Brötanyaya gider. Harap kule civa
rında tetkikler yaparken ihtiyar bir pa
pasa rastlıyor ve ondan bu kule hakkın
da izahat istiyor. 

lhtiyar papas: 
- Bu kule, diyor çok mamur ve çok 

güzel bir şatonun son ankazıdır. Beledi
ye evrak mahzeninde bu şatonun bir res
mi vardır. 

Ressam belediyeye müracaat ediyor, 
Evrak mahzeninden resmi çıkarıyorlar. 
Bir de ne bak.sın .. Rüyasında gördüğü 
ve ezberden çizdiği şatonun tıpkısı deıtil ., 
mı. 

......................................... , 
Rüyalarınızı 

Bize 
Bildiriniz 

Bir rüya mütehassısı onlan ııbe 

Arkadaşım, bu rüyanın fena bir ihbar 
olduğunu, tanıdıklarımdan birinin ölüm 
haberini alacağımı söyledi. Bir kaç gün 
sonra biraderim apandisit ameliyatı ol
du. Ameliyattan sonra vaziyet birden 
vahimleşti. Doktorlar kat't bir şey söy
lemiyorlardı. Rüyanın doğru çıkacağı 

ve kardeşimi ebediyen kaybedeceğim 

korkusu içinde üç gün heyecan geçir
dim. Çok şükür bir şey olmadı. Maama
fih o sırada yakın dostlarımdan birinin 
annesinin ölümünü haber alarak biraz 

gazetemizin •RÜYA• sütununda: 
: tabir edecektir. 

üzüldüm. Acaba gördüğüm rüya bu 
ölüm haberini mi ihbar ediyordu da ben 
kardeşim hakkında korkmuştum, bu -
nunla beraber ben hiila rüyalara inan
mamakta ısrar ediyorum. 

RESSAMIN GöRDüCü RüYA 
Ressam Van Dovgen de diyor ki: 
Iki türlü rüya vardır. Biri tok karnı

na görülen rüya .. Biri de dalarak, dü
şünerek, hayalAta dalarak görülen rüya. 

Birincisinin üzerine mide ve hazım 
cihazı, diğerinin üzerine de dimağ bil -
kimdir. 

Benim indimde birinci kısımdaki rü-

Hususi 
Cevap istiyenler 

Rüyalarını (RÜYA) riimuzu ile, 
• posta kutusu (361) adresine bildir- 5 
: dikleri takdirde kendilerine posta ile : 
5 mufassal cevap verilir. Bunun içini 
:gönderilen mektubun içinde masraf: 
5 olarak yalnız 15 kuruşluk posta pu- 5 
: lu konması kafidir.. : • • . . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(BORSA~) 
OztlM 

219 F. Solari 
79 D. Arditi 
41 S. Paterson 

126 Albayrak 
465 Yeldin 

688118 i Eski yeldin 
688583 i Umuml yek(ln 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
84 Esna1 ban. 

13 25 
11 
12 50 
14 50 

7 50 

15 
11 50 
12 50 
15 25 

12 
12 50 
l3 50 
15 
18 

9 
226912 Eski yek(ln 

uyduramaz. Rüyada bir şey gören adam 226996 Umuml yekQ.n 
muhakkak o şeyi daha evvel hayatta 

yaların değeri yoktur. Ben uyurken uy
kumu rüyalar bozamaz. Bu da midemin 
sağlam ve bağırsaklarımın muntazam 
iflediğlne delildir. Buna mukabil uya
nık iken hayalAta dalarak rüya görme
ğe bayılırım ve böyle rüyaları daima 
görürilm. Diyebilirim ki rüyaların mu
hakkak hakikatle biraz olsun a!Akalan 
vardır. Insanın dimağı her hangi bir 
manzarayı, her hangi bir fizyonomiyi 

görmüştür. Fakat hatırlıyamamaktadır. ZAHİRE 
Bir ressam rüyasında bir manuıra gö- 495 çuval Buğday 

rür ve bu manzaraya pek m uyandığı 200 çuval Bakla 
zaman resmedebilir. Bu ressam bir kaç 19 çuval fasulya 

5 125 5 
3 9375 3 9375 

13 75 13 75 

sene sonra rüyada gördüğü ve resmini ı--------------
yaptığı manzaraya pek illa hayatta rast- IZMIR SICIU TiCARET ME
gelebilir. Demek rüyada görülenler mu- MURLUöUNDAN: 
hakkak hayatta mevcud olanlar veya (İbrahim Orhun) ticaret unvanile 
mevcud bulunmuş olanlardır. lzmirde Kadriye mahallesinde 702 

Bu hususta bir kaç sene evvel olmuş inci sokakta 5 numarada İn§aat mü· 
çok garip bir rüya hadisesi anlatayım: teahhitliğile uğrqan lbrahim Orhu

Bir genç ressam eski şato ve kale ha- nun İ§bu ticaret unvanı ticaret kanu
rabelerinin resimlerini yapmak üzere nu hükümlerine göre sicilin 2536 nu
:1Jrötanyaya gidiyor. maraama kayıt ve tescil edildiği ilin 

Burada bir çok Eskizlerle dönüyor ve olunur. 
muhtelif resirnl 
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Manisa • • Emlak ve Eytam Bankasından: 
ı;;.. 

ADLER 
Hal • • takdir Bisiklet m otosi ki etleri 

c. 
Ena No. Yer 1 No. au Nev'i 

Depozitoa 
Sen. Kira T.L 

evını ve 
~- AVRUPA SERGJLERJNDE BUYUK MUVAFFAKIYET VE 

Uarıia u (Hususl) - • ıwn.. 
'lridia çallpnalan haklımda Cümh'IR'(yet AL TIN MADAL y A KAZANAN DUNY ANIN EN ESKt Bı.stKl.ET 

Ga.a ~!eı:!~ FABRJKASININ SON MODEL MEŞHUR ADLER BJSUCLET 

..ma bilJ(ll< sniııç uy dırmıı -.. ?- VE MOTOSIKLE.TIERJ GEi.DL 
·~ bda:r canla • oıan ~'r·bn-

.. lı.lr ht daba JU& venııiJtir. Bıa tak. TURKIYE BA YILlöl : Gazi Bulvarı Ziraat Bankası karpaı 
~ jUdur: D U N L O P mağazaaı .... 

cWad ıı ~ ~·lışma nıpoıımm ·----.. ··~~~~im!'----~-------· .,, ' 5 ~ .....cuı! " ful bıı- JZMIR BELEDIYESlNDEN: 1 Z • 
.._ jllbele:ı:iM kayıtlı u,e - 1 - itfaiye müstahdemleri ile ayı 
7..-la buU N Jıakild bir~~ sıhhıye ve it otomobili toförlerİne tmılrnntt.t okulundan tt.tdıinn n. 
<Lr. nümunesi veçhile 58 takım elbise aa- 1. 935 tarihli ve 94 sayılı taadikna-

"Pa 1h lı:arul mia .U l> tın alınmaaı bafkitiplikteki §Utna- meıni zayi ettim. Y eniaini alacağun
kı•·' -. "Q)ISQll olarak Mfkil ,_ mesi veçhile açık eksiltmeye konul- dan eskiainin hükmü yoktur. 
... bu dewe ıı:admdald muttur. Muhammen bedeli 1015 li- Belediye otobüa ifletme-

&....ıı '" • - ra olup ihalesi 3/7 /939 pazartesi eü- si muhaaip refiki Ham-
~ buldum. Te§kilttııma ve bu t.ef- nü 16 daı!ır. lıtinık eJeı 111.. Tt a fferıil 

verdiğ· i~-eııt ve i"!:~:~;~ liralık teminabnı, öğleden .aonra ka- 2217 (1298) 
le b;,:r!;yıet ve palı bu)nnıneM"" biıa- öıledea e~ ------------· 

Şube! · . k dil in taallilk eden ve! İJ bankasına yatırarak makbuzu ı L A N 

5516 Mimar Kema!ettin c:added 
202/12 « « « 
202/ 8 « « « 

'252 Buca Utayt.111 caıldeai 
189/4 Gazib-19'ln 

5 Uçoda 
23 9.No. Oda 

5. « « 
50 Ev 
30 Mağaza 

350.- s2.sq 

208/1 Baamahane cad. Dibek aokak 
208/A..-1 

32 Oda, mutbak, 

63.-
100.-
216.-
270.-
102.-

9. 
ıs. 
32.4 
40.50 
15.30 

260 lnönü caddeai 
27& K.,..,.b Do·-ı-. M. ~ s. 

55-1/55-4 Birinci kordon 
56 / 3 Saman iıııkeleai 
D. 6 ödanit Gazipata caMui 

C. 159 Şe,lt aah. o.--r + ft Han ..:ılr. 
A. 377 Osmaniye caddeai 
A. 233 « « 
A. 304 Y olbedesteni Servili han 

A352/353 Osmaniye caddeai 
B. 3/4 Mimar Kemalettin caddeai 

MANtSADA 

745 
69 
66 
3 

o, 45.. 47 
31 
15 
45 

55/4 
33 
13 

ba1i., ...... 
Ev 
Ev 
Dükkan 
Dükkin 
Sinema 

·Depo 
Mağaza 
Mağaza 
Oda 
Mağaza 
Uç oda 

c 256 S-y MM. tlzüm puarmda Düldıln 
c. 255 « « « 13 « 

ba!aatı Jllkanda yazılı gayri menkullem kiralm 2&. i. 939 Ç1U1amba güaii 
üzere artırmaya konUlmUJtur. 

600.-
144.-
556.-
290.-
600.-
120.-
90.-

222.-
30.-

152.-
300.-

90.-
21.60 
83.40 
43.50 
90.-
18.-
13.50 
33.30 
4.50 

22.80 
45.-

9.90 
130.- 19.50 

0.NDA el.eri Yll> 

ııaha •• eistikam~· entl erüz elnd ·-"'-'eri ilıt wümene sdirler. 1ZM1R SULH HUKUK MAH. 
.e e er er e Çız<WU 1 f • - hd-ı.i ile KEMESlNDEN • 

ınu~yen üstakar gramlariyle 2 - t aıye m . 
· olanlann hizalannı:la yazıh depozito akçelerini Vt'Zlıetaiu yıdJrarak artırmaya sinneleri. 

2171 (1294} Oldden bil :;;:, hl".' 1 bpro ılar elde et- ..W..,- ve it otomobili tof&lıeıin" L:mirde Karantinada oturan Ömer 
Y zme w aşar • -ı.·ı 58 '· _... ş··•-.,5~ kil" _..._ Jnlşlerdir. Evinizin htt sahasında feyizli - uneaı •;-•ı e ~ap... _.~ ~ı<At -ez ve ~ a..~t Mustafa 

lzmir defterdarlığından: 1re verimli bir gelişme ve her giriştiği iş- .ım-ı bafkiti?likteln ~" S~.-- tarahrıdan ~ey~im ay· N~ztLLt iCRA DAIRESIN
te gayretli 'll'e heJ"'Canh blr semere var- 'ftÇhile açık eluiltmeye ko~alıauı- ~mahalde oturan ve ahiren ıkamet- DEN. _ . .. • • 
dır. tar. Mulıammm bedel 1~5 ~~lup gihlan ~ul kalan~- eyin oğlu . Alacaklı T~. ~ümlua?"Jeti 

Halkevlııizin mümasil evlerimiz ara - fıelesi 3/7 /~.:-!':a'"eı1 esıklg 
11 

s~- AmaetN • I ~. ve S~n ~ Mustafa &ırBaat ~ankN ~ılliNa~-~ _ Sq D. 
•ında bu güzide mazhariyet ve seviyey~ 111 16 dadır. -r-_:- ece er • .ın • ey ....... ıne açtığı ızalei §UYll orçıu a&ı ~ ~1U)oe E>)U 

µ!aştıran başta siz olmak üzere bütün ralıl< teminatını, oğteden sonra kapalı davasından dolayı haklarında ilinen •ulama kooperatifi. 
Halkevli ar.kada§lanmı tebrik ft takdir bulunm .. ına binaen öğleden :evvel iı t~t yaP'lmeeuıa ve muhakem~ Ma! .aah~bi . i.:re .kö)iindeıı 147 

• Merim. Bu mütemacl! ve mütezayl.d mu- bankasına yabrarak makbuzıyle en- nın 10. 7. 939 tarihine müaadif pa- lbrahım oglu Nurı Bılgm. Şehitler Bal.dur 1505 No. lu aobk 2 taj No. 
\raffakıyetleriniz silsilesi her Evin ken- cümene gelirler. . zartesi günü saat 10 a talikine karar Satılan mallar. 52,46 metre murllbbaı Arsa. 
~idare edenlerin ,,.a.,. enerji ve 3 -. Ba~lık aahasında Gazı ~erilmif old~ miiddei•le~ 1 - Tap un tuba.t 935 tarih 159 Bumava Havuzbatı aokak 35 taj No. Ju 52,17 

b.btllpet ..,. 21yabıleri nisbetinde 1ıalnn Fena p&fll. b~ uasın- nn yevm "" vakti mezkUrda mahk~ ve 17 num~~~ 111 ~ Kı- · M. Ana. 

lllnDlen 
Bedeli 

Lira K. 

41 97 

13 00 
~"" ba§arılı "1ur be<JaMtini bir da, 1364~~ mcıJo •lııınn mede · Yücın etmeleri veya ta- aıldere (Gok ıredık} mevkiınde 160 Bmnava küçük çay sokak 32/34 No. hı 171.0S 

' bırn daha lııpat.,.. ~ .,,,Iemlşllr. lı;aldırılma.., kitiplikteki keıif ve raflarından musaddak bir vekil .. tapu kaydında tarafları, Menderes M. M. Arsa. 47 75 
, lluvaflakzy~ dalml surette prm-i 'f'e\lıile • y~ *"neleri aksi taküırde tıaım!:~ ve Saraykö~ •!nırı ve Sai'!kaya ~~~ !-.ulı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 22. 6. 939 
hııHdtdını diür, ı!levııilerimi SUDU1JD. kon • Mu.hımmen bedeli gırç karan verileceii tebliğ maka- ve ılıca ve ç.ı~tük ~a~utlueunun tarihınden ıtibaren 10 eün müddetle temdide birakılmııtır. 

Cilınhutjyet Halk Parti.si goeııel 1000 lin. iıleaı 3/1 /939 pazar- mına kaim olmak ve bir nüshaaı di- c:bebel etolekler~ ve sı1vr.ı kadyab~e ço-k ~~i 3: 7. 939 .. tarihinde saat 15 dedir. Taliplerin muhammen be-
sU:relerl EmJrum aylan · ·· t 16 dlıdır. lttirak ede- nnhaııeye talik ~ an taf ara .. )11.Zl ı ıse e ır ço d~ uEennden -,inde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezlrurda 

FıKRl 1VZElt cekW 75 teminatını, öğleden ilin olunur. e tebeddül~':" .ve ;Menderesin ınec· Milli Emlik miidürliiğüude toplanacak olan aatı§ komiayonıma mü-
--------------180Df'R bulunmasına binaen fii- 2~2 (1302) raaını derilbrmıt olmasmdan hu- n.caatlan ilin olunur. 
Akhnızda kalması leden e~ • ~nkasına ~atırarak du~l~ ...Cıdaki tekilde teabit 2228 0304) 

maJdıımy enc:umene gelırler. likteki fartnamesi veçhile açık ar- edilen. --------------------------
faydalı olan bir pazar 4 - Kiail Özalp bulvarı 26 •ırm~a kon im ftur. M en Şarkı~ Sakar.~• aınırı, lh~iYC: 

• ı:o. lıçscından itibaren 241 deli 3575 lira olup ihalesi 7-7· kırı Te Saraylcoy kazası tesvıyeı ~=~:uı;ıı;zz ____ m:;ı;;ıııı~;ı,ı fZMıR BtRINct JCRA ME. 
metre · ı~--:::- !il" e- • turabiyesinin batı ve demiryolu K d MURLU~UNDAN: 

..__ ...,..,..., . c 'n" saat u; dadır. 1.- S k" 1 M · • arşıya ka 3 ,,,. 
elen verileıoek kesme ta§larla yeniden rak edecekler 269 liralık t, ·na. köprüsü ve aray ~y Ü~ ümın °8'- ın..erim ağazade Mehmet Alinin 

.. • • • -ve iki tanıf ,_,_ yol- nı öileden nra kapalı btthm. klu Obsman "He tBek~l oHe!~ ls.a ve izmlr içki • dikiş ve ödünç aldığı paraya makabil ban. 
j llınnın • • 'ft tıesvi es"ı 1.--ka· t"ı lik- b" =ı...ı a' atı ve a ıp og u useyın ve k • kaya İpotek eylediği lzmirde Re-

y ! ~ . P masına ınaen "'ll""'en evvel İf bofnak Hasan tarlası ve Mehmet şap a • çıçek yurdu ,adiye tr&.mv.y c:adde&inde 917 
'ft fertnamesı veçhıle açık bankasına yatırarak makbuzile ·ı H M·· . •1 Mi.iessls ve müdürü: 

-ıı~iltıııtei~ uliiıuıtur. Muham- encümene gelirler. bVUf og u 
1 

mer v_e u~ın ~g u MAKBULE UBAJIE ve 919 eaki \>e 1069,1071 mara 
~ 2200 lira olup ihalesi 21-26-30·5 2163 (1279} ııfmanbve sak Hve c:ıvar oHg u us· İstanbuklan .şehr!ıııiu ııakledil ajlı laanesine abacı oğl sokağın. 

3/7 / 939 __ ..._. .. Ü 16 da- Beledi e ...ndat -..L.....· de L ta. a ve Ofna alice ve acı Me- dakl araa ve evin alt kattaıiakl 
.---aı !Nn saat . Y ~"""""" açı .. mıt tarlası ni yaı<d~ bu sıınat evinde tedrl- 1069 lı 1 

, dır •• lftirak _ _edeeelda- 165 lirük te- bir. mem. uriyet ".:ard.... A...&.-a::::.jni Cenubu·.· Kızıldereden Bekir ve d -~''- numara o up e•e «irilince =t-ı. k ] b bit - O ~,.ah sata evam .... u.mektedir. Talebel"' merdivenle yukarı ka ç ıhr ba. 
Ba 7~ ır-•'ettiıl eaHesi mınatnn, "":-"'n ~nra apa ı ~- .ı .ır?Iı!. ve .. asgarı rta me ep t - Sarayköylü Çakır Ah~et ve Has· az -zamanda ~ok şeyi r ~etilmekte rada bir aofa caddeye nanr ba.1-

·•k 11 Bawe civaımda llımmıı.-ıa n öğledea. evvd 1' g~°! lıırlb. ı. 7. cu- köyden Muhacir Süleyman ve öirencil r ~ baynıt derecede kuı.I bi od k 
baıaklıuıııa yatırvak ..makbuziyle en· martesı •. gunu a~eyın yap~lacalı: Kortil oğlu Osman ve Safi ?e cİ· ilerlemektedirler. Beş ayda maarif u r a •r ada yine bir oda 

&}llll'blıam f:mdedır •• -ı:..'-- lan b-..__ 1111..,.. L üd ve. matbah üçüncü kata yine ~. 
.. 

cumene .,.._..... o musa """ nnanma gırme .. var og"Ju Mustafa ve JCurt Ali ve m·· ürliiğünd= mu<addak diploma d ·~ 
ilrle•, do1 -·t.·, L----...a ...ı __ ı:.:..... :k- -• ı•en'- çılı:tl~a b' of - • .L ~ ÇRl]aflar ---- .._ S-63cil.daııın 3262 metre iiıı:et'e :üraaauan mUIDU _,. ... u- Hasanın Hacı ve Topal Meata.n veren bu müessesede 30/6/939 da cadde;e na~~ b~;-ı:on~ 'Ub:":cı°"' 

.,. ,_ _ - ralıbamdaki 43 ili 51 sayılı arsalan- nur. bağı ve Ali oğlu Oaman bağı ve kayıt kapanacaktır. 1,~Ji!tt acele arkıı.d . b. od 
~""U.-.- ÇOK EBVENDllL.. nm abfı fepitiplih-teki §llrtnamesi 25, 29 (1309) Ali orlu ffuan ve Ali lı:ıın Ummü cl'iinlcr. Sonraki mür-atler gele- a yıne ır a ve mutbah ve 

1 K ak 1751 lı kak H · ·ı H.. • Al" • lcc · deVl'<'ye kalır. bir bel& ve üstünde ~raçaaı mev-
------------- veçlıile bp.lı •arflı arttırmaya ko- - arııy a sayı ao • ve •tip oc a \&&eym ve ı oe- cuttur 2000 lira kıymetinde olan 

IZMIR 2 nci iCRA MEMUR- nulmu,tur. Muhammen bedeli 146- ta 75 metre boy~a. k~nal~aayon.yap- lu Osman. Adres : Karşıyaka Raycgi\n ııokalt.. ~aa mÜftemilat bu evin miilkiye-
W~UNDAN 79 lira olup ihaleai 3/7/939 pazar- tınlnıaaı, • bafkitıplilrteki keıif \>e GarOı: Yol 'N ô41 numaralı de- No. 3g tı açık arttırma suretile ve 844 nu-

ı lesi günü saat li dedir. 2490 sayıh p.ıtn..- Teçl.iJe açak ebiltme)~ mir )Olu köprüsü ve llyaa Ah maralı emlik ve eytam bankası 
lzmirde köprü Rahmet aoka. kanunun tarifatı dahilinde hazırlan- konulmuttur. Muhammen bedeli ve lbrahim çanı, "Ve Mehmet Ho- D kanunu mucibince bir defaya 

t~d'!, ~--n~rnarada Nu.ire varia- mıt teklif mektupları ihale günü iza- 473 lira 55 kurut olup ihalesi 10. 7. ca ve tapan veya çoban taf ve aiv. ok tor Opera tÖı• mahauı olmak ,artiyle arttumaaı 
Nı .~ Naci. Mustafa, •Yte mi aaat 16 ya kadar encümende r.İ· 939 pazartesi ırünü saat 16 dadır. ri kaya. S 27/7/939 pe!lembe günü saat 15 azıre Hüseyin Adnan ve Zehra yaaete verilir. Muvakkak temiı»h t,tirak edecekler 36 liralıl< teminatını Şimali: Kızıl dere çiftliii pala- a mi Kulakçı de icra dairemiz içinde yapılmak 

ehpare taraflarına.· 1101 lira olup ôileden aoru9 kapalı öğleden ııom. lıapalı a mutluğunun cebel etekleri. üzere bir "dd ti I • k 
.:::: borve eytam ~ası lzmir bulunmaaına binaen öileden evvel binaen öileden evvel İt bankaa:ma ile Malıd tapuda ( 4) kilo met- Kulak, Boğaz, buran nuldu. ay mu e e ıah ıra o-

il'ürkk I ı:: cwıw: olan 5445.50 it henhmıa yatmhr. ı:atır ... ak makLuzu ile enciimene se- re {59) hektar (650?) metro mu- hastalıkları mütahassısı Bu arttınna neticesinde sah 
ip ~dan dolayı ban.itaya lS.21,26,30, 2117 (1253} lider. rabbaı olarak yazılı ıae de bu yer llluaycnchruıc Birinci beyler No 42 bedeli her ne olursa olsun b f 
k~te~lı !zmirde karantinada . . . 2-~ 1722 inci sokakta- halen (500) helctar miktarında ve . TEfEFo : IDO ödehllleai tarihi 2280 nurnarabh. 

oı>ru esiri Rahmet sokağında 4 1 - Şelııüer abıclesı parkında ki pazar yennde )'llJ>ılaeak ~n ze-- kıamen kanal altı ve kısmen kır Evı : Gözt~pe Tramvay Cad. 992 nunun meriyete girdiği tariht 
ti~yılTı evinize ehli vukuf marife _ ilıdaı edilettk çocuk bahçesi mhı "Ve mevcut demir aumlurmalann heyeti umumiyesi ( 4000) lira kıy- TELEFON ~ 31'8 sonraya müsadif olmaaı ha eb •: 

e .L. 3500 (üç bin b~ yü} oyuncakları yaptırılmuı, bat ·· boya=- İfi, B~katiplikteki ketif meti muhammeneli çiftliğin üç kıymetine bakılmıyartt.k e; ı k 
t;;,met takdir edildiği icra ?e ifli.a hen • likteki f&rtnamesi v clıile ve f8J'ln&meai veçhile açık eksiltm~ hissede bir hisaeai. arttıranın üzerine ihalesi ç~ 

f°iknunun 103 üncü maddesine eksiltmeye konıdmuttur• M na- ye onulmU§tur. Muhammen bedeli 2-Tapununfubat935tarihve caktır. Satıf 844 nuınaral yapj,;: 
ol:nur~n ilanen ihbar ve tebliğ ~n ~edeli 211 lira 2 k~~' olup 550 li.ra .?ı~!' ihalesi 10. 7. 939.pa- 18 num~~asın~a mulı:ay~t Kıztl- ~ •• """""" ve eytam bankası kanunu h~m-

2223 (1305) ıhalesı 7-7-939 cuma gunu saat zarieaı gunu ıaat 16 dadır. Jıtirak dere (Gol gedık) mevkunde ,ar· !erine göre yapılaca• d "k' . -:=:---___ :..:..:_.:..::_::..:._::.._ 16 dadır. ı,tirak edecekler 16 Ji. ~ler 42 liralık tC!llainatmı, öile- la. Gemi alanı ve lğdeci.lı: ve ban- arttırma yoktur S tgın aı;ı ı ıncı 
tzu•n ASU alık t • .. ~]--'- ..ı_ b ah • te .. -' Y 1 __,... . . a ıt P<!~ın para !KIN,......, YE MAHKEMF.St r emınatmı. og cuen sonra ac:n wonra p bulanmasuıa bina- nı pe.ı tım .. en: ay a •""il"' ve ıle olup müfteriden .. d "ki b 

ct HUKUJc DA1RESINDEN: kapalı bulunmuuıa b" ıesı öiJe. en öğleden nel IJ y tı- karhk tepeai ve fll:ozpmar ve U:- çuk delliliye ma r l\ıj e 
1 

U· 

Sayı! 9391 A455 den evvd it bankaama yatırant.k n.rak maldıut11 ite encümene gelir- çana sediii ve ııebe çınar ve Karca ELYAFI lMPERMEAB!Ltz:ı;; OLDU - ipotek sahibi ala:akİlınır. •Y 

1 L A N makbuzu Üe encümene gelirler. !er. tüneği. Garben: Fundalık ve de- ôUNDAN SERTLtQtNt MUHAFAZA alakadarlann · "fakı arhakkıla dıııer 
2 Gu · li · d"I •· d ED ve ırti atı. İzmir - aj~ntra n lllfll e ı en 3- Kartıyaka 1709 aayılı.akak- gınnea ~re. Ceıaubeıa: Battal ağa EN YEGANE D1Ş FffiÇASIDJR hiplerinin ırayri menk l .. • • 

. Abdullah efendi Mahallesi- kıamına su tesısatı yapılması, baa ta belediyeden ftrilecıek kesme laf- ve efeııdı ai& ''8 Koca areaç ve Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. ki haklarını hu · I ~ .uzerınde-
lllll 1272 sayılı Piliç sokağı 11 aayılı mühendislikteki aartnam.,.İ veç- !ar .lenerek ~ne ,..,.tmlnaaı çütliiiıı ova kısmı ile aınırlı hu- rala dair ola -~ı::!Y e .uz ve mc:a· 
•~e Ali kızı Emine tarafmdan ayni hile açık eksiltme~e kon~ılm tur. 'fe iki tarafına kordon elcilnMai baı dut dahİ;11 çambk 'Pe palamutluk rette ihale ılacaktır. Alcai hal- tarihinden itili~r ıal~rın~ i~~u .il~n 
nıalıed ailede .ve aokakta 16 sayılı ha- Muhammen bedelı 321 !ıra 65 ku- lıitipli1ctelıi bfİf v ~ • veç- ve metelikten ibaret olup (22) ki- de ao yapahibi · teah...,, ,_ de ewalcı •. h~nlyı~mı gun ıçm· 
b
n e tütün ve üzüm anıeleai Yoza-at ruf olup ihaleai 7-7-939 cuma gÜ· hile açık eksiltme• k ı: tut lometN {98) hektar (2SOO) met bak" k:ı:,eyk ~. ~ uucıb 11 • fnı~a ıte erıyle birlilc<e 

'!!el.net oğlu H. lbrahim aleyhin~ nü saat 16 dada. lttirak edecek· Muhamm L.1_/el844onı·u 3u2t ..... · re murabbaında heyeti umumiyeai alin' dah at uzd~rte adr.lır~a oln et ede urıy~ ınuze bildirmeleri icap 
llOÇlııan ha .ıo 1 25 l' hk t · h ""l d cm .,.,_. ıra &u- ("OOO) 1. ("k"b " a em ı e ı mıt 0 aca r. • fllDIDa ... vaaına mütedair er . ıra emına oır e en olup imlesi 10 7 939 i "" ıra ı ı in lira) kıymeti ğından on be inci Ü .. . - . 

k
diva ar.zuhal auretile div-•:-e v so11ra kapalı bulunmaıına binaen gu~n·· t 16 dad · 1· t' akpaarteaed ek mulaam neli Kn:ıldere çiftı:"İ· 5-8-939 tan·ıaı·n'de C g ne m~sadıf Akaı halde hakları tapa aicillin-
aaı müddeiale LL ......, va- -·led l • b -•- _ u saa ır. f ır ec - · b I k "" lDll rtesı "'Ü ·· ce maliim im dılı: 
eçh 

• • l'wa ~ o . en en-; ı aru<aama yatıra- 1 139 lir lık t . h-· _vleden nın ce e ıammın üç hi11ede bir aynı aaatte ve a d " nıı h . 0 a ça ~yl ,madan 

f
m .Lllliyetine mebni mııı.._:_ ·.__ rak makbuzu ile encümene gelir· er ,_ aha b hınmemına......,b. og ~ hiaaesi. artırana ibaJe ol~~-~:~ e en çok . ~hıç kalır! 16/7 /93'9 tarihinden 
tnta11 bili ..ı.,ı:,,_ iad ~ ...,. •• t sonra Kap u aaına ınaen .,.- Al v • • • h" . . --......hr ıtı aren _..._ L _ k ıktır -.... e edılmif ve a er. le.d ~ ı, banka. arak acaeı temın ıçın re ın edılmıf ipotek sahibi 1 • ..- w.ıLme nal' eae aç • 

bıtacıı da yaptırılan tahkikatla da~ 3 - 14,600 ade~ muhtelif vat· ~~ evv:J.. ~~;:r olan ve yukarıda tafsilatı aöyleni- ğer alakadarların a aca~lılarla di- Talip olanların yüzde yedibuçuk 
metgahı .!ea~ etm~ınit olduğun- da el~k ı.amba~ı ~!'111 al!nma- ma.;'~u • _ le." ye. Burhaniye köyünden Nuri üzerindeki baldarı!"yn ı_nenkul te~ı!1at akçaaı veya milll bir ban· 
dan tebliğabn ilinen ıfaaına ve bu 11, makıne mühendıslıgı dekı . rt· • .. ~!!'yaka 1743 aayıh *a Bılgının batapu uhdei tasarrufun- iz ve maarafa d . tu•u.aıy~e fa. ka ıtibar me~tubu ve 39/3065 doa· 
baptaki tahkikatın 15. 7. 939 tarihi- namesi veçhile açık eksiltmeye 1!111 ~ aı. bu~ ~ıa 250 da bulunan cayri menkuller rını evrakı müw8t:eı° .n1 ıddı~la: ya numarasıyle lzmir birinci icra 
ne rastlıyan cumartesi günü saat ona konulmu,tur. Muhammen bedeli m=..u~ .. k~~ ı dö:me ya- 21/7 /939 tarilıine müaadif cuma cii'll içinde icra da. erı.y e b ~d.ına ıı;emurluğuna müracaatları ilin 
talikine karar verilmit ve arzuhal su- 4941 -~~ olup ihalesi 7·7-939. cu- pı . .._ ;itiP ~ ve tart· günü zevali. ıaat 10 dan 12 ye ka- meleri akai auretteıhı~ ı ır • 0 

unur. 2225 (1307) 
retiyle davetiye varakaaı mahkeme ":İ -~u saat 16 dadır. lftırak namlmesı veçhMıl~_La~~-ekailbedtmeyl~ 2k93o- dar Burhanıye köyü odasında iha· aicilleriyle sabit olm:ı,ıkarı tapu ~-"'!!••~---.;;;;; 
k . !duğund -d e e~er 371 liralık temiaatını nu U§tur. uaemmen eı leedilmeküzere13/6/939tarihin· bedel"• 1 ça satı' ii ıııırı.o 

d°!1c1orunaası1mı,_ 0 • • an,mu - öğleden •onra kapalı biılwı.ması· lira 11 kurut olup ihalesi 10. 1. 939 den itibaren ve açık arttırma yolu 1c.1 ıi:i pay ~f•mdan hariç Aceı.e satılık 
~yh H. IbrahlDlın tayın o unan na binaen öileden evvel it banka- pazuteai Pııii aaat 16 dadır. tirıık ile aatıtıa çıkarılmıttır. lerittc:8 darı ve ıntı a hakin aahip-

cun ve saatte mahkemede ham bu· ıına yatırarak makbuzile enciime· edecekler 70 liralık teıninetını öğle- Şartname ve aair evrakı müte •• nın d a~~ •urettıe hareketlo- Otuz hin kiloluk kabıle her 
luruııaaı veya bir vekil ıöndenneıi, ne gelirler. den aonra kapalı bulwımaaına bina- ferrikaaı 10-7-939 tarihind 'ti. hrı ıcap e keceeı ve taliplerin mu. düzeni mükemmel taraphane 
ah·.__,__., • lei 4 .,. d ba en t • ammen ıymetin yüzd edi b a 1 1 k ~ •<ıKtlırtle hakkında muame gı- - l\.a aıtro 364 adanın 1$ en öğleden evvel tınlcıısuıa yatı- baren herkeıi11 ırörebilmeai içi • iabe • e Y u- ce 11 ıatı ı hr. 
YaLıye icra kılınacağı tebliğ maka- parsel sayılı dükki.n arsaaından rarak makbuzu ile encümene gelir· açık bulundurulacaktır D ı;u_fü ~ b ti;te pey akçaaı veya lzmir Yol bedestanı küçük 
nıına kaim olmak üzere ilin olunur. bakiye 71,50 metre murabbaında- !er. Jhale günii mal muha~men kı _ :b a anın. teminat ~ek. hamam aokak 3. numaraya 

2209 (1301) ki yol fazlasının satıtı haf katip· metin zde 75 ini buldu 
1

_ . un.ıfllui81cir~a.:d:al:r:e•:ı~neWL.t=e~vı'.;d~ıl~erl~~m!!ii!ra!c!a!!alıt•--~(l;.;283:;:~>--L---



"r .. _ ' ' '! • 

Eczacı Kemal 

Baharçiçeği 

Ak tas • K. 

Kolonyası 
Formülünü bulmaya uğraşanların başın1 döndüren tabii çiçekler müstahzarı bir san'at harikası 

lzmiri kolonyasiyle meşhur eden Büyük Eser 

DEPO: HiLAL ECZANESi 

AŞÇI BAŞI MARKA 
Makarnalar 

Sclanik scrt;ısinin !137 \.' e 938 senelerinin 
birincilik mndalyalnnnı knwnmıştır 

IZMiR BtRiNCI iCRA ME
MURLUôUNDAN: 

Fırıncı Mhmedin eml&k ve ey
tam bankaıından ödünç aldığı pa
raya mukabil bankaya ipotek ey
lediği Kartıyakanın Donanmacı 
mahallesinde Fadıl bey sokağında 
77 ada 33 parselde kayıtlı 1200 li
ra kıymetindeki 37 sayılı evinin 
mülkiyeti açık artırma suretile ve 
.844 numaralı emlak ve eytam ban
kası kanunu mucibince bir def aya 
mahsus olmak şartile artırması 
27 /7 /939 Perşembe günü saat 1 O 
da icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle satılığa ko
nuldu. 

Bu arttırma neticesinde satış be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun meriyete girdiği tarihten 
sonraya müsadif olması hasebile 
kıymetine bakılmıyarak en çok ar
tırananın üzerine ihalesi yapıla
caktır satıf 844 numaralı emlak 
ve eytam bankası kanunu hüküm
lerine göre yapılacağından arttır
ma yoktur. Satıf pefin para ile 
olup mütteriden yalnız yüzde iki
buçuk delli.liye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını İf· 
bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu sicillin
ce malum olmadıkça payla,ma
dan hariç kalırlar. 16 /7 /939 tari
hinden itibaren fartname herkese 
açıktır. Talip olanların yüzde ye
dibuçuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
39/5509 dosya numarasiyle İzmir 
birinci icra memurluğuna müraca
atları ilan olunur. 

2224 (1306) 

WV"''yn--.r"'-r# HM' ,~~(ıJıO!llill 

7.~vhek apartmanı~ 
FcvLİpasa bulvarında yeni yapılan~ 

hu apartmanın daireleri kiraya ve- · 
- rilcrcktir. 
" Giirmck için kapıcısına. görü mck 
~için Zeybek 'kakı fabrikaq sahibi~ 

::ılih Zcvhcğc miiracaat edilir. 
TELEFO • : 3G77 

1 - 10 (1215) 
tr.7/7,IL77-717Z:ZZT//7/X.TY!7"YJ"L'//J 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

E Bol Gıda, Bol ziya, Bol hava i 
• z kahv-~f.'l, 2 yemek,! yatak: B~ 120, K. 60 Krş.; 

c.ı 

] .. ~ 
o 
ö 
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Yamanlar kampından bir köşe 

" a" ı:ei : rşıy "~ e e ll 
Fazla izahat : Karşıyaka eczanelerinden \'e Beyler ~okağında : VEREM 

MÜCADELE dispanserinden alınır .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
Urla kazası merkezinde keresteleri iskan idaresince verilmek ve 

sair malzeme ve İ§çiliği müteahhide ait olmak üzere 100 adet kirgir 
göçmen evinin in'8sı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuttur. 

1 - Beher evin muhammen keşif bedeli 476 lira 30 kuruı olmak 
üzere ceman 47630 liradır. 

2 - ihalesi 3 T emnmz 939 puartesi günü saat 11 de lımir iskan 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda icra edilecektir. 

3 - Keşif bedeli mecmuunun o/o 7,5 den tula.'"J ohm 3572 lira 25 
kuruş muvakkat teminat parasının mal sandığına yabnldığına dair 
makbuzun veya banka temin t mektubu ile 2490 sayılı kanuna göre 
muktezi evrak ve ves<likin i; alden bir saat evvel komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde tevdi edilmesi lazımdır. 

4 - lsbu inşaata ait şartname ve s:ıir evrak her gün İzmir Ankara 
ve İstanbul iskan müdürlük;erinde görülebilir. 

11, 16, 21, 26 2001 (1187) 

lzmir telefon müdürlüğünden: 
1 - K~ıdı ve kartonları idareden verilmek ,artile (2500) iki bin 

beı yüz adet telefon rehberinin yalnız basılması açık eksiltmeye konul
mu!tur. 

2 - Muhammet bedeli (650) altı yüz elli lira muvakkat teminatı 
(48,75) kırk sekiz lira yetmiş bq kuruı olup eksiltmesi 10 temmuz 
1939 pazartesi aaat (15) de lzmir telefon müdürlüğü binasındaki sa· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ve kanuni vesaikle mezkiir gün ve saatte komisyona müracaat et
meleri. 

22, 25, 1, 8 2168 (1280) 

lzmir incir ve üzüm tarım satıs 
~ 

hooperatıl leri birliğinden: 

ihracat gümrüğü komisyon
culuğu münakasası 

Birliğimiz namına yapılacak incir, hurda, üzüm ve farap ihracatına 
müteallik gümrük komisyonculuğu i§i, hazırlanmıı olan ıartname 
esaslan dairesinde açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 1. 7. 939 
cumartesi günü sabah saat 10,30 da birliğimizde müteıekkil komis
yonu mahsusu huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye ittirak için isteklilerin mart 1939 tarihli yoklama gör
mÜ! fotoğraflı gümrük komisyoncusu vesikasını hamil olmaları ve ilk 
teminat olarak birliğimiz veznesine nakden be,yüz lira yabrmalan 
me§ruttur. Şartname her gün iş saatlerinde birliğimiz muhasebe ser
visinde görülebilir. 

25, 27, 29, 2218 (1299) 

lzmir muhasebeyi hususiye mü
dürlüğünden: · 

HUDUDU 

insanlara ölüm ve 
1 . ~ ~ . ..· ........ ~ .. .,. - . -.. '-. .... ; ... ~~·*·~~· .. ~l "':"' ~· ':"r • .... • ~ 

korkunç haşaratı dehşet saçan bu 

ile 

öldürünüz 

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

Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 11~1.t~~~~~~";j 
zanteri, Kara humma, verem, Şar· 
bon, Kolera gibi bir çok salgın has
tahklar taşıyan sinek, tahta kurusu, 
Pire güve ve bütün haşeratı uyan· 
ma a FAYDA ile imha ediniz-

FAYDA bütün haşerat öldüril<.!ü 
mayilerin en iyisi ve müessiridir ... 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu IA· 
til ve sıhhidir-

Adi gazı boya ile lıal'ıftıraralı ve 
süslü Avf'upa ve AmePllıa etilıetl ve 
marlııuı fıoyaf'alı F A Y DA yeıefne 
satmalı istlyenıe,. vardır. Salıınınız 

FAYDA ismine dildıat ediniz. 

• 

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 

1 .... V_AT ANDAŞ, Dl KKA T! 
Senede yedı yuz milyon ınsanı hasta eden ve bunlardan sekiz miJyonunu öldüren en müthiş Met SITMADm .... 
VATANDA$ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden korunmak ve 
kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) dir .. Kinin sıtmanın emsalsiz il!eıdır. 

Beynelmilel tıp ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmistir ... 
Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttınnak, halsizliği, kuvvetsizliği kansızlığı önlemek ve sıt
~J...parazitlerini derhal öldürmek için Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat htilAsal~iyle birleştirerek BİOGE
n.ınE mtistahzarını hazırlamıştır. 

BiOGENiNE 

~ PARIS FAKOLTESINDEN' 
diplomalı 

DJŞ 2' ABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler • Numan za
de • 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

lzmir defterdarlığından: 
icar D. 

No. 

498 Bunıava ziraat mektebinde maa teferrüat kon-

Muhammen 
Bedeli 

Lira K. 

serve fabrikası. 500 00 
501 Orhaniye mahallesi Kantarci soka1' 30 numaralı ev. 25 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarlarina bidayeten ve temdiden 

talip çılanadığmdan 22. 6. 939 tarihinden itibaren bir ay zarfında pa
zarlıkla icara verilmesine karar verilmiştir. 

Konserva fabrikası (üç sene) müddetle icara verileceğinden talip
lerin !Craitini öğrenmek üzere milli emlak müdürlüğüne müracaatları 
ilin olunur. 

K 1 k Şarkan: Çay ve kasap F etakiden metriık bahçe. 
İ r a 1 Garben: Mehmet Ali bey zevcesi ve hacı Mustafanm ve hacı Hasan OPERA TOR DOKTOR 2229 (1303) 

vereselerinin ve bazen köse oğlu zevcesi Emine H. vereselerinin tar- Ahmet Cemı·ı 
M ağza ve _yazıhaneler lalan. 

Gazi bulvarı ziraat bankası ya- Şimalen: Tarik. Q l 
nında 18 sayılı Demirelli Hanının Cenuben: Kasap Fetakiden metruk bahçe kısmen köprü. ra 
üst katında mükemmel tamirat ve Balçova ve lnciraltı mevkiinde Ragıp paJa vereaesine ait yukarıda 
tadilat zil ve elektrik tertibatı ya- mevki ve hududu gösterilen 43 dönüm miktarında arazisi müterakim Memlefıet laa$tanesl 
pılmıştır. Resmi ve hususi daire vergi borçlanndan dolayı haczedilmiı olduğundan 21 gün müddetle esfıl operatörü 
olmağa fevkalade elveritlidir. satılığa çıkanlmı,tır. Her gün öğleye kadar Fransız hasta-

Taliplerin doktor Hulusi cad - Pey sürmek ve tafsilit almak iatiyenlerin lzmir muhuebei huauıi- nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Vilayet ve Nafıa ve Sıhhat ve içtimai muavenet otolan ile kamyon

lari:nın yıllık ihtiyacı için satın ahnacak 2400 teneke benzin ( 6480) 
altı bin dört yüz seksen lira muhammen bedel ile ve 15 gÜn müddetle 
kapah eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 aayıh yasa hüküm
lerine göre bazırhyacaklan temhıatlarile birlikte teklif mektuplanıÜ 
10 Temmuz 939 pazartesi saat 10 da Vilayet Daimi Encümenine tev· 
Cfi etmeleri ilan olunur. desi 43 numarada dif doktoruna ye dairesine müracaatlan ilin olmıur. ııokaiuıda.. 

.ı----~~~d.an.~----'~~~~_..!---'".!.............;,,.,._~~J25~.J30~.~5~.~10~~~~~1Z~22C~OLJ(~!!_~:S:JLJ~~~~a~~~~~~~~~~~2-~..:....:....~~__:_:_~~=--~__::_~2~1~70~(1295) 



Messageries Umdal Oli •ier ve 
.. k M UMUMi DBl'ltz ş·· k ... 

T. Bovven Rees Deutsche Le· 1 Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADRIATICA S. A. Dl 
HAVİGATIOHE 

ve şure ası aritimes ACENTALICı LTD. ure ası 
CV.NARD LfHE K V M p A .N y A S 1 HELLENiC LlNEs LTD. BIRl.NCI KORDON REES 

vante Linie 
G. M. B. ff. HAMBVRG 

Liverpool ve HELLAS v&puru 19,m haziran ant- Btlf ASI rEı.. 244J 
G~as OV hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sm.'a beklenilmekte olup Rotterdam, LONDRA HATl'I : . ADANA vapuru 6 temmuz.da bekle-

. . . -'eft!k . ..:ı.. ı:. H.amburg ve Anversa 1imaoJan için yük . wyor. 8 temmuza kadar Anvers, Rot- ALBANO vapuru ihijyari 25 6 da ıcle-
B vapuru Haziran nibııye- temmuz. tarihinde - aynı .. ~ a1 caktır •POLO• vaplll'1l 3 Hıuıinında 1-olra tenlam, Bremen ve Hamburg için yUk rek ayni gün Midilli, Se!B.nik, Dedca&aç 

tinde ~p Liwrpool ..., Glıısg1>vdan tımbol, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- ;ELGiON vapuru ayın nilıayt>tinde ve Altversten gelip yük çskar.~ak ~e alacaktır. İstanbul, Burgas, Varna ve Köstenceye 
mal çıkaracaktır. . reket edecektir. beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- aynı zamanda Londra ve HuU ıçın yuk TAHLİYE : hareket eder. 

_Gerek vapurlann muvasa!M tarihleri, Her türlü izaMıt ... malü.mt içie m.. burg ve Anvenıa limnJan için yük al&- alacaktır. İRLAND . CİTI'A Dİ BARİ motöril 27/6 tarihia-
lsimll!'rl ve ....,)unları bakkmda acenta U- caktır vapuru 24 hniranda bekle- de gelerek ayni gün saat 17 de lstaıU>W. 
bir teahh!lt altına giremez. Daha fazla rind ._..nda 151 nwtmrad• LA BALKANLAR ARASI f.İVERPOOL ffATTI niyor. Hamburı<fan mal çıkaracaktır. Pire, Napoli, Marsilyn ve Cenovaya ha-
tafsilat almak.•~•~ T B Bees. Şr RENT REBOUL ve ŞERiKİ vapur acen- HATTI iNtAN 10 H . da . KRETA vapuru 11 temmuzda bekle- '"et edeı-. .._... • oven ve • .. . . . 1 •MARD . • vapuru azıran nıyor. Hamburg, Bremen ve Anversten 
nın 2353 telefon nw:mra.oına mllracaat tasına muracaat edilmesı r.ca 0 wıu. ZETSKA PLOVİDBA Liverpoldan ııelıp yük çıkaracak ve ay- mal çıkaracaktır. 
edilmesi rica olunur. TELEFON : ! 3 7 5 A. D. KOTOR nı zamanda Liverpol için yük alacak· 

tıLOVCENn tır. .. . DEN .NORSKE MIDDEL· 
ROYALE .NEERLA.N 

DAJSE KVMPA.NY ASI 
.. 
-----------------------·· . . .. •OPORTO• vapurunun yüklerı Is- HA S 1 _vap~ 17 hazıra~ 939 cumartesı gu- tanbulda aktarma edilerek D•mizhank V L .NJE, OSLO DEUCALİON vapuru 281 6 da gele-

T. C. Zı·raat Bankası nu K~~~en gelip 18 haı.ıran 1939 •DUMLUPINAR• vapuru ile ııelmlştir. BOSPHORUS vapuru 24 haziranda rek 1/7 tarthine .. kadar Amsterdam ve 
pazar guou saat 12 de: Le Havre ve Norveç için hareket ede- ~burg için yuk alarak hareket ede-

Pire - Arnavutluk: lım-ınl•n - Kotor- cektir cektir. 
Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye o"~- Aı· R. 1 AMEruCAN EXPORT LİNES, !Ne AG~<;>N vapuru 517 tarihinde 

Kurur~ tarihi: J888 hareket edecektir. 1 ıza gelerek yukunu çıkardıktan sonra Bur-
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. ANGLO EGYPTİAN r. EXEbeklRMONTNvapur~ ~ .temmUkuzaal dcakoğ- gaz, Varna ve Köstenceye hareket eder. 

6 MAİL LINE. • • rutır. eruyor. evyor"' ıçın y a - SVENSKA 0~..,~- ... ...,N 
Şube ve ajan adedi: 2 2 ıuı:.r1r ı.ım.~ 

Zira! ve ticari her nevi Banka muameleleri PİRE ~YA ve P~ BEYRUT u ı EXCELLO vapuru 16 temmuza doğru GOTLANO motörü 28/6 da beklenl-
PAR& BbUKTiRENLERE 28.800 LiRA HAYFA - ISKENDERIYEYE hat n en bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. yor. Rotterdam Hamburg Skandinavya 

- • .- VEBEl'fE'K •CAİKO ctTY • Lt)KS VAPURU ile D T R T için yUlı: alarak har-'- t ed ktlr 
~ .ıı; c. - Musily • · Beyrut-Hayfa-İsllen- • • · • """ ece · 

Ziraat benkasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) ha.rüet • ~ deriye kin hareket Doium ve Cerrahi Kadın SZEGED vapuru 8 temmuza doğru VİNGALAND motörü 13/7 tarihin· 
lirası bulunanlara RDede 4 defa _...,,_ ... kur'a ile aşağıdaki pl&ıa göre ık- tarihleri butalıklan ÜpeFotörü bekleniyor. Tuna limanları için yük ala- d beklenmekte olup RotWdam, Ham-

~ 30/ 6 10"" 24/6/939 caktır. burg ve Skandinavya limanları için yük 
ramiye daiıtılacak:tır : ı ~~ Her gün hastalarını saat üçten son- al it h it .,.ı ktlr 

C Adet l.000 Liralık 4.000 Lira 14/7 /939 8/'7 / 939 ra Atatilrk caddesi ,EskJ Birinci İsk:SZEGd ~D vappuru 28 hazirana 1doğru ara .,.., et ece · 
4 500 2 000 , 28/7/939 22'/7/939 kordon• 222 numaralı mlJllYeneha- en enye ve ortsait için yük a acak- SER İ İ İ 
• • • ı:ooo • GouLANDRis BROTHE.RS Lm tır. v CE MAR r ME 

• 250 • • PİRE nesinde kabul eder. TİSZA vapuru 10 temmuza doğru 1 Roumaln Kumpan-uasr 
CO • 100 • 4.000 TELEFON : Z987 bekleniyor. İskenderlye ve Portsait için " 

100 • 50 • 5.000 • cc.NEA HELLAS>> yük alacaktır. SUCEAVA vapuru 6 temmuz 939 ta· 
ızo , 40 • 4.800 • l.üks traruıatlan~ npuru ile PiTe - TİSZA vapuru 10 temmuza doğru rihinde gelerek Malta, Cenova, Marsil-
lSO • 20 • 3.200 • Nev - Yorlr hattı Pıre - Nev • York se- bekleniyor. Beyrut için yük alacaktır. ya, limanları için yük ve yolcu alarak 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dllşmi- yahat müddeti lZ ı:ün, Nev - York fuarı 1 DQ K T Q R hareket eder. 

Yenlere lkrami,ye çıktıb takdirde ylbde 20 fazlasiyle verilecektir. için hususi fiatler Pireden hareket ta. SERVİCE MARİTİME İllndald hareket tarihleriyle navlwı-
Kar'ıılar .....ı., c defa, ı EJ'W. ı Birinci lwnm, 1 Mart ve 1 llaEiran tuih- rihleri: c 1 A 1 y t ROVMAIH !ardaki değişi.kliklerden dolayı acenta 

lariJıde çer1ee\fu. - 1:- TEMMUZ 12 A(;.USTOS, 23 EYLÜL e a ar 1 n BUCAREŞTİ vapuru 26 hazirana mcsuliyet kabul etmez. Daha laı.la taf. 
• • •• Gerek vapurlarm muvasa!At tarihleri, doğru bekleniyor. Köstence Kalas ve silAt için ilı:lncl Kordonda FBATELLI 

gerek vapur isimle i ' ~ navlunlan hak- Tuna limanları için yük alacaktır. SPE&CO vapur acentasına müracaat 
Siz de bu kremden şaşmav1n11 kında acenta bir teahhUt altına giremez DUROSTOR vapuru 7 temmuza doğ- edilmesi rica olunur. 

BALSAMIN KREMLERi 
Sılılıat bakanlıimm ıwm! rnhsatım 

lıilz bir fen ve bilgi mahsulüdOr. 
Büffln c:ilumda elli senedir dainuı ÜS· 

tün ve eşsiz kalmışbr. 

Krem Balsam in 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vil

catfa retfrilııılJ yegfuıe sıblıt krem· 
lertlir. 

Krem Balsam in 
Şöhretini söz ve prlataııhkla değil, 

sıbhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
NC'f7on gihellik emtitülerinılen yüz
'- krem anımıda birincilik milldifa
tnu kazanmış olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsam in 
Gtiııdttz için :r•Pn. gece lfin yaflı ve 

halis ao badem ile Yllpılmq gündUz ve 
rece şekilleri vardır. 

• 

KREM BALSAMİN; öteden beri tanınmış hus.ısı vıuo •e tüp şeklıncje satılır. 
İNGtıJz KANZUK ECZANF.& BEYO(;.LU • ts'l'ANBUL 

lzmir Defterdarlığından: 
Kazanç vergisi mükelleflerine 

1 - Kazanç vergisinin birinci taksit zamaıu hulôl etmİflİr· Haziran 
~una kadar birinci taksit borç~ ödemiyenlerden borçlan hiç bir 
mus~maha gönneluizin yüzde 10 zamla ve cebri yollarla tahsil edile
cektır. Bu hususta lizım gelen bütün tecl>irler alınmıfbr. 

2 - Cebri İcra tazyiklerine ve yüzde 10 ceza zamlarına maruz kal
m•'!'•1•n İçin birinci taksit borçlarını bu ay içinde bağh bulundukl~ 
~~ye tubeaine behemehal ödemeleri lüzumu aayın mükelleflere bil-
dirilir. 15, 20, 25 2072 (1222) 
---~~~~_;_~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~ 

Zonguldak Kömür havzası sağlık 
komisyonu başkanlığından: 
S.No. 

1 - ZoruıuJdak amele hastahanesi için 275 lira ücretli bir bevliye 
mütehaasıaı. 

2 - 2;onguldalc amele hastahanesi için 300 lira ücretli bir bakte-
nyolog. • 

3 - K~dilli amele hastahanesi için 350 lira ücretli bir operatör. 
4 - Gelik amele dispanseri için 275 lira ücretli bir doktor. 
5-Kozlu • « • 275 • • • « 
6 - A~u!çuk ~ve Çamh « 250 • • • « 
7 - K~l_ı lnagzı « 225 « « « « 
8 - Kıreçlik « 225 « « « « 
9 - Me~ar t.efliğ.i ve eczacıhaıılığı için 130 lira ücretli bir eczacı. 

10 - Gelik, Kılimli ve Kandilli için 100 zer lira ücretli üç eczacı. 
11 - Zonguldak hastahanesi ikinci eczacılığı için 80 lira ücretli bir 

eczacı. 

12 - Zonguldak ocaklarında kullanılacak 60 şar lira ücretle bet sdı
bat memuru. 

13 - Zonguldak hastahanesi için 70 ıer lira ücretle dört hemfire. 
Yukarıda yazılı yerlere talip olanlaı·ın ikiıer kıta fotoğraflarile bir-

1' t ~ kısa tercümeihal varakalaruu 30. 6. 939 gününe kadar Zongul· 
1ı sağlık komisyonu başkanlığına göndermeleri. 

24,25 2193 (1291) 

Daha fa1.la tafsiUlt almak için Birinci JZMİR MEMLEKET ru bekleniyor. Köstence, Kala.s ve Tu- TELEFON : %004 - !005 
Kordonda 152 numarada oUMDAL· na limanlan için yük alacaktır. 
umum! ıleniz Acentalığı Ltd. müracaat HASTA.NESİ DAHiLiYE suliyet kabul etmez. 
edilmesi rica olunur. M'UTAllASSISI STE. COMMERCİALE BULGARE Daha mla tafsillt için ATATÜRK 

Telefon : 4072 MUdUriyet Muayenehane : İkinci Beyler sokak BALKAN vapuru 28 hazirana doğru caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
Telefon : 3171 Acenta No. zs TELEFON : 3956 Burgas ve Varna için hareket edecektir. Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mliram· 

Türk hava kurumu /zmir şube
sınden: 
1 - Genelkurmay baıkanlıimm tenaiplerile Tiirkkutu genel direk

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

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek iatiyenlerde araruı.cak 
belli bqh prtlu llf&iıda göaterilmiıtir. . 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk soyundan olmak 
B-Bekar olmak ve yqı en az on alb en çok 18 olm~!c 
C - Sağbk durumu uçuculuia elveriıli olmak 
D - İyi hal aahibi bulunmak 
E - Ana ve babasının yaba velisinin rizasmı göateren vuıh ad

resli Ve5İka göstermek 
F - Hava gedikli hazırlama yuvumı ve hava okullarını bitirdikten 

sonra hava birliklerinde 12 yıl bava gedikli erbat olarak vazife görme 
ği teabhüt ebnek bu teahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldiketn ve 
hava sağlık beye~ yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten 
ıonra masrafı Türkkuıunta ödenmek suretile yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvı!t ve olduktan sonra ahnacak ayhk ve tay
yareci zamlarının miktarları ile diğer esas ve tartlar hakkında daha 
fazla maliimat almak istiyenler orta okul lise ve kültür direktörlükleri
ne askerlik ıubeleri bqkanlıldarına Türk hava kurumu ile Türkkuşu 
tubelerine gönderilen matbu bröfürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda ıon veril«ektir. Lazım ae
len şartlan haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ankarada 
Türkkusuna ıevkedileceklerdir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek iıtiyen orta okul me
zunlan kayıt edilmek üzere Türk Hava kurumu şubelerine Ankarada 
Türkkuşu genel direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 

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

Müflis 
Jdare 

Ethem Balcıoğlu iflas 
Masa memurluğundan: 

Nazilli Sultan Hisarının Gennes mevkiinde tapuya merbut ve 6000 
liraya ipotekli (5000) metre murabbaı dahilinde solda bir yazıhane 
iki amele yatak odası ve bir çatı albnda ve bir kat üzerinde makine ve 
kazan dairesi ve yağabne ve ittisalinde iki kat üzerine iki cepheli üzeri 
çikrik dairesi alb pamuk deposu ve bir havuz ve (9) dökek ve bir ta
mirhane ve binanın arka kumında bir açık hangar ve (9) zeytin dö
keği iki amele odası ve cenup kısmında 14 aiaç portakal ve (40) ağaç 
zeytin ve iki hal ve deve damı ile samanlık ve aavran odaamı müttemil 
kirgir müflis Ethem Balcıoğluna ait fabrika i§ler bir vaziyette ~e ma
kine dairesinde 16 beygir kuvvetinde iki ıilindirli maa teferrüat nok
sansız Sifoni markalı Kontenceve teferrüabru havi nokaaıuız bir buhar 
makinesi ve Sifoni markalı 20 beyp kuvvetinde nokaanıız maa te
ferrüat buhar kazganı ve su ısıtmak için aekameatire kazganı ve dahili 
tenvirat tesisatını havi A. E. G. markalı 54512 numaralı 110 voltluk 
bir elektrik dinamosu ve bir -u pompası ve maa teferrüat iki yağ pre
seai pompası ve iki yağ presesi ve bir adet maa teferrüat noksansız 
zeytin ezme tqı ve 5 adet 1200 zer kiloluk demiryai polimi ve' bir 
adet kazgana yağ vermek için yağ pompası ve 6 adet 6 tar bin kiloluk 
demir yağ kazganlan ve 1 adet 4000 kiloluk demir yağ kazganı ve 5 
adet Pole ve Akson ve 20 adet makine anahtan ve iki adet demir kü· 
rek ve 9 muhtelif kayıt ve tamirhanesinde 1 adet ÖRS 1 adet kürek 
1 adet matkap ve iki adet mengene ve 1 adet biley tqı ve 2 demir kü· 
rek ve 2 kilo ku11un ve 1 adet primüı limbaaı ve aynca ceri eskal ve 
baskül ve el kantarı ve 140 hamur torbası ve yazı masası ve telefon 
ve Remington yazı makinesi 14 kapalı ve 4 adet açık demir zeytin ya
ğı pompasını havi 17000 lira kıymeti muhammeneli fabrika pazarlık
la 17. 6. 939 tarihinden itibaren bir ay içinde Hhf8 çıkarılmıştır. 11-
teklilerin 1275 lira teminat akçesi veya olmiktar teminat mektubu ile 
birlikte büyük Kardiçalı han 61 numarada Avukat Ekrem Orana mü
racaatları ilan olunur. 
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Vapurlann hareket tarihleriyle nav- at edilmesi rica olunur. 
lunlardaki de~ikliklerden acenta me- TELEFON : 2007/2008 
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SALONDA AT YARIŞLARI 

Bir aile eğlencesidir 
, .......•................................... , 
: Maniaa, Aydın, Balılı:esir, DenWi, • 
; Mujila, Antalya, Afyoııkuahisar, Kon• E 
: ya vilAyeUeri ve kazaları için acentalar E 
. = : aranm•kfadJr. • .....................•.........•...•••...•.. : 

İZMIRDE JIEK TtlTVNCÜDEN ARAYJNIZ., FİATİ (100) PARADm .... 
UMUM DEPOSU VE llfÜRACAAT YERİ: tzı\tlR lK!Nct J'ıDHÇILAR 
No. 8 • 10 l\lt}SKİRAT SER BAYİİ Ht)SEYfN BAHRİ VE ŞEKİP TiCA
RETHANESİ... 

Tekrar Geldi 
Sayın mÜ§terilerimizden gördüiü fevkalade raibet 

neticesi tahminimizden çok daha çabık satılıp biten 
kolay ve ıeri yazı yazmak için tüccar, bankacı, memur, 
talebe, her kese lazım olan. icabında kopya kaiı
diyle altalta bet kopya çıkarım hususi mürekkep 
kontrol ve ayar ileti ................ . 

.Beş Sene Garantili 

//(Jt.~ 
İZ Mi R 

Dolma kalemlerimizin Amerikadan gelmiı 
olduğunu aayın mütterilerimize bildirim 

Fiyab her yerde (2) liradır. 
Toptan alanlara iskonto yapılır. 
Türkiye Umum Acentesi : 
Nafiz Muatafa Delen - İzmir 
Telefon: No. 2392 • 
Telıraf Adresi: 

Nafiz - 1zmir 

D. O. Y oHarı 8 nci işletme ko· 
misyonundan: 
1 - Muhammen bedeli 8500 lira olan lzmir - Torbalı hattı üzerinde 

KLM: 23-24 arasındaki Dereden toplama, Kırma suretile 10 ()()() 
metre mikibı balaabn hat kenarında ihzan kapalı zarf uaulile ekailt· 
meye konulmuttur. 
2- Eksiltme 3. 7. 939 tarihinde aaat 16 da Alaancakta itletmemiz 

binasındaki komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat (637) 
lira ( 50) kurut tur. 
• ~ - Muvakkat ve daimi temina~ mektubu.ömeği ile mukavele pro
ıe11 ve bayındırlık genel f811name11 ve eksiltme tartnameainden ibaret 
münakasa evrakı işletme kaleminden bedelsiz alınır. 

4 - isteklilerin bu iıe ait teklif mektuplarını tayin olunan günde 
ıaat ON Beşe kadar komisyona venneleri lazımdır. 

5 -Teahbütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların geçilane
sinden id~re mesuliyet kabul etmez. 

ıs, 2s 2041 c1214) 
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SAHiFE ıe 

B. çemberlaynın mühim bir nutk 
'' Avrupanın istikbali yanlış propagandalarla zehirleniyor. Alman milleti 
lngiltereni·n Almanyayı çemberlemek istediği iddiaları ile boğuluyor,, 

lngiliz harici siyaseti 
~~~~~~~~~~ 

Her milleti emniyet içinde kendi 
inkişafını temin etmesine matuftur 

'' Tiençin,, de lngiliz tebasına karşı yapılan muamele 
tehammül edilmez bir küstahlık mahiyetin dedir,, 

Londra 24 (ö.R) - Gal memleketinde 
Kardifte söylediği nutukta başvekil 
Çemberlayn önce yabancı memleketler
de yer bulan bazı yanlış fikirleri reddet
miştir! 

cBazan bizi, varlıksJZ milletler karşı
sında varlıklı bir millet olarak tasvir 
ederler. Bu telllkkiye göre Ingiliz bay
rağı, küçük adalarımlZ!n sahasiyle nis
bet kabul etmiyecek derecede büyük bir 
kürre sathını kaplamaktadır. 

cBununla beraber, hAdiseleri bitarafa. 
ne tetkik eden hiç bir müverrih müstem
leke malikllnelerlmizi yalnJZ ana vatan 
menfaatine istismar ettiğimizi lddia ede
mez. Bilakis biz, idare ettiklerimiz mem
leketlerin vasisi gibi hareket ettiğimiz 
bir nisbeti tedricen inkişaf ettirdik Ni
yetimiz, en geri kalmış ırklara bile ha
yat şartlarını ıslAh etmeleri için yardım 
etmek, hükümete gittikçe daha büyük 
mikyasta iştirfiklerinl ve ıtlhayet bizim 
yardımımıza ihtiyaçları kalmadan kendi 
kendilerini idare edebilecek bir vaziye
te gelmelerini temin etmektir. 

cBizim mesuliyetimize tevdi edilmiş 

olan müstemleke mandalarını bu ruh 
ile idare ediyoruz.• 

B. Çemberlayn bundan sonra beynel
milel vaziyeti tetkik ederek şunları söy
lemiştir: 

cBu vaziyetin hakiki trajedisi benim 
nazarımda, şudur ki Avrupanın istikbali 
yanlış ve asassız bir propaganda ile ze
hirlenmektedir. Meselft Alman milleti 
gece gündüz Ingilterenin kendisini çen
berlemek istediğine dair iddialarla bo
ğuhnaktadır. Çenberleme denilen şey de 
Alman milletine tabii ve me§I'U bir şe
kilde ticaretinin !nklşafı hakkını reddet
mek ve hayat seviyesini eziliş ve kat'i 
iktidarsızlık derecesine kadar düşür· 
mek için üzerinde tedricen bir ekonomik 
tazyik yapmaktır. 

cMemleketlmizin hattı hareketinin ne 
bba bir takllttir bu! Bizim harici siya
ııetlmiz, her vakıt gibi bugün de dünya-

Ingilizlerin Cebeliittarıkwki müswh:.em HeTkül tepesi 
da her milletin emniyet ve itimad için- Londra 24 (ö.R) - Kardif nutkunda 
de kendi inkişafına mevcudiyetini has- başvekil Çemberlayn uzak şark hadise
retmesi imkfinını yaratacak bir vaziyet !erinden şöyle bahsetmiştir: 
ihdasına matuftur. clngiliz ve Fransız imtiyazlı mıntaka-

cAlmanya için de endsütrisinl yapmak !arının ablokaları devam ediyor ve Ja
ve Alman işçilerine iş vermek için büyük pon askerleri tarafından lngiliz tebaala
lmllilar vardır. Zira her millet bugün, rına yapılan muamele keyfi olup taham
Alman ve lngiliz endüstrilerinin istihsa- mül edilmez bir kUstalılık mahiyetin· 
le bilhassa muktedir oldukları mamfil dedir. Mahalll Japon memurlarına son 
eşyaya ve malzemeye muhtaçtır. Eğer derece geniş sal<ıbiyetler verilmiş olması 
dünyada emniyet ve itimad hüküm sür- bu hale sebep olmuştur. Eğer mese ilk 
se, Alman ve lngiliz milletleri hfila bakir ihtilMa münhasır kalırsa müzakere yo
bazı kaynaklarını inkişaf ettirmek için liyle halli mümkündür. Fakat şunu be
işbirliği yapmak lmkllnını bulacak ve yana mecburum ki hlç bir Ingiliz hükU
bundan son derece müstefid olacaklar- metl harici siyasetinin diğer bir devlet 
dır. Fakat Almanya haksız şüphelerini tarafından dikte edilmesine müsaade 
terke hazır değilse, ve makiU kimseler- edemez. Japon hükümetinin böyle bir 
le maldll şekilde görüşmeğe hazır oldu- niyet beslediğini zannetmediğimizi söy
ğunu ispat etmezse bu mesud istikbal lediğimiz zaman yanılmadığımızı Umit 
bir hayAl olarak kalacaktır.• etmek isteriz.• 

Propaganda nazırı Göbels 
Şinıdiye kadar zafiyet göstermedik 

ve göstermiyeceğiz diyor 
Berlin 24 (ö.R) - Propaganda nazın 

Gobels demiştir ki: Müddeiyatımız ma
lfundur. Harpten korkanlara şu cevabı 
veririz: Harbe ne kadar eyi hazırlanıl
mış olursa harp o kadar daha ihtimalsiz 
olur. Biz şimdiye kadar hlç bir zafiyet 
göstermedik Bundan sonra da göster
mek niyetinde değiliz. 

Berlln 24 (A.A) - D.N.B. ajansı teb
liğ ediyor: 

Alman propaganda nazın Gobels, gO.
ya Almanyanın tarihte kendisine ait ol
muş olan bütün topraklan tekrar elde 
etmek iste-eliğine dair Havas ajansının 

kendisine atfettiği sözleri söylememiş. 
tir. Hakiki metin tağyir edilmiştir. 

Gobe!s, şimdiye kadar takip olunan 
müzakere usullerinin muvaffakıyetsiz
liğini kaydederken, müzakere usullerinin 
muvaffak olabileceğinin bir delilini is
temiş ve müstemleke meselesinin hal
linin böyle bir delil verebileceğini ilave 
etmiştir. 

Gobels Almanyanın umumi harp so
nunda kendisinden cebren alınan toprak
ların iadesini istediğini beyan eylemiştir. 

Lydenburg • Transvaal 24 (A.A) -
Müdafaa nazırı Pirow, bir nutuk söyll
yerek Afrikanın cenubu garbisinde kay
bettiği müstemlekelerle Tanganyikanın 
yerine Almanyaya tavizatta bulunulma
sını istemiş ve demiştir ki: 

- Almanyanın mili t..mleke talepleri 
açıkça tasdik edilııwdikçt'. devamlı bir 

Alman hariciye nazırı Ribbentrop mesai odasında 

sulh teessüs edemez. Bununla beraber, inkişaflara mazhar olmwıtur. Fakat mU
Tanganylka ile cenubu garbi Afrikanın zakere yoliyle bu toprakların yerine AJ. 
Almanyaya iade edilmesine imkfin yok- manyaya lüzumu kadar toprak verilme
tur. Çünkü 19}4.!~beri bu havali büyük Ildir. 

Tiençindeki lngilizler 
Japonlar tarafından hala fena 

görmektedirler muameleler 
Londra, 24 (Ö.R) - Tiençinde İngi

liz tebaalarının Japonlar tarafından ma
ruz kaldıkları tahammül edilmez mua
meleler hariciye nazırı Lord Halifaksın 
Japon sefiri nezdinde şiddetli bir protes
tosuna mevzu teşkil etmiştir. Bu pro
testonun özü Tokyoya bildirilmlş ola
cağından Japonların bunu nasıl karşılı
yacaklarını takip etmek mümkün ola
caktır. 

Vaziyetin ehemmiyeti sebebiyle haf
ta tatili esnasında Lord Halifaks Foray
nofisle sıkı temas halinde kalacaktır. 
Başvekil B. Çemberlayn yarın bir nu
tuk söyliyeceği Kardife bugün hareket 
etmiştir. Yarın akşam Londraya döne
cektir. Eğer acele bir karar ittihaz et
mek icap ederse Uzak Şarktan alınacak 
haberler sir Nevil Çemberlayna bildiri
lecektir. 

-
Lüzumu halinde kabinenin. hariciye Tiyençinde Ingiliz askerleri 

komitesi pazartesi günil .Dovnıng Stre- rülmekte ve Fransız - İngiliz makamatı Çinlilerin 600 ölü ve 98 esir verdikleri, 
ette toplanacak ve Tiençınden alınacak di"' .. T' . . ç· b ledi . J nlar · 22 ··ı.. 24 t..:.: d kay 

1 kik d ktir 
gıne gore, ıençının ın e ye reı- apo ın ıse o u ve ~ e .. 

son ~-apor arı tet e ece · si muvakket Pekin hükümeti tarafın- bettikleri bildirilmektedir. 
Dıger taraftan Suatende Japonların d İngil . . .. 4 ( ) s dakl bt h . mil . . li- an tere ve Fransa sefirlerıne gon- Hongkong, 2 A.A - vatov 

ecneda ~alrnveal ticaret ge ert""?' d derilen ayni mealde iki mektubun bi- Japo!' makamları, bugün öğleden itiba• 
m~ . . arını .. menetme .erın en rer suretini İngiltere ve Fransa konso- ren lngiliz vapurlarının Svatov limanı· 
~utevellit .h§.dise bugun t"".'amıyle .• ~s- Josluklarına tevdi etmiştir. na girebileceklerini bildirmişlerdir. 
vıye edilmıştir. Resmen teyıt edildigme · . . 
göre ecnebi harp ve ticaret gemilerinin Bu mektuplarda ihtilafın hallini Tiençin, 24 (A.A) - Dün Tiençınde 
Suaten limanını istimaline müsaade ve- mümkün kılacak bazı şartlar ileri sü- Japonların . kontrolö altında bulunan 

mıntakada Ingiltere aleyhinde yapılma
sı kararlaştırı.J.an nümay~lerden vaz ge
çilmiştir. 

Tiençin, 24 (A.A) - Dün Tsingtavda 
İngiltere aleyhinde büyük nümayişler 
yapılmıştır. 

Vaşington, 24 (A.A) - Hariciye na· 
zın Hull, matbuata beyanatta buluna· 
rak Amoydaki Amerika mümessilinin 
Kulangsuda hüküm süren yiyecek kıt· 
lığı hakkında Japon makamları nezdin· 
de teşebbilslerde bulunduğunu söyle• 
ıniştir. 

Japonlar bu itirazı tetkik edecekleri· 
ni vadetmişlerdir. 

Hull, Tiençindeki ayni şekilde teşeb
büslerde bulunulduğunu, fakat yiyecek 
getiren vapurların Tiençinin mcdhalin· 
de daima Japon makamları tarafından 
durdurulmakta olduğunu teyit etmiş
tir. 

Londra, 24 (Ö.R) - Tiençin vaziye
ti hakkında alınan diplomatik raporlar 
İngiliz tebaalarının hfilil fena muamele
lere tAbi tutulduklarını teyit etmekte-

Tiyençinde Japon a.ake.-leri dir. Diğer taraftan şahısların hareketle-
bk bu mıntakayı terketmek fikrinde de- bu ııart1arın tamamını kabul etmedikle- rine ve erzak nakliyatına alt tahditler 
ğildir. ri takdirde Pekin hükilmetlnin esaslı berdevamdır. 

Tiençln, 24 (A.A) - lngiltere konso- bir tasfiye işine ve vaziyetin icap ettir- Lord Halifaks, hafta tatilini, vaziyeti 
)osu imtiyazlı mıntakadaki İngilizlerin diğl tedbirlere müracaat mecburiyetin· takip için, Londrada geçirmeğe karar 
çırı1 çıplak soyulmalarını tahrir! olarak de kalacağı bildirilmektedir. vermiştir. İngiliz - Sovyet müzakereleri 
şiddetle protesto etmiştir. Svatov, 24 (A.A) - Bir Japon tebli- de hariciye nazırının Londrada kıılması-

lngiltere konsolosluğundan öğrenil- ğlnde, Svatov muharebesi esnasında nı lüzumlu kılabilir. 

Singapur .konferansında 
Uzak Şark lngil~z - Fransız harp 
filoları tek bir kumanda altında 

Paris 24 (ö.R) - Singapurda Ingiliz 
ve Fransız general ve amlrallerinin kon
feransı yarın nihayet bulacaktır. Ingiliz 
uzak §ark filosunun başkumandanı' miıı
ral Sir Persi Nobl Pazartesi gilnü" tek. 
rar Çine hareket edecektir. .,[':c-. 

Uzak şarkta Ingillz ve Fransız kuvvet.: 
!erinin emri altında bulunup her h~g! 
bir müsellAh ihtilM baş gösterir gÖ~le~ · 
mez iki devlet tarafından müştereken 
kullanılacak gerek insan kuvvetlerinin, 
gerekse malzemenin tam bir envanterini 
yapmak için tedbirler kararlaştırıhnış
tır. 

Halen Singapurda mevcud olan mal
zeme stokları şimdiden çok mühim bir 
derecede olup süratle çoğalmaktadır. 
Bilhassa hava müdafaası bakımından 
mevcud materyeller çok ehemmiyetli· 
dir. Tayyare mevcudlarının da külliyet
li olduğu ve kömür ve petrol stokları -
nın tedricen arttığı sanılmaktadır. 

Fransanın Fas kumandanı general No ges CebelütUırık lngiliz kumandan• 
general fron Side 

Sovyetlerle olan müzakereler hakkında 
Paristeki Tan gazetesinin bir makalesi 
Paris 24 (A.A) - Temps gazeteııi lngiliz ·Fransız. Sovyet mü· 

zakerelerine hakim olan havanın artık aydınlanmasını istemekte ve bu 
müzakerelerin uzaması ve müşkülatı şimdiden üç memleket arasındaki 
münasebetlerde teessüfe şayan akisler bıraktığını kaydetmektedir. 

Bu gazete, Demokrasileri müşkül vaziyette bırakacak olan yeni bir 
emrivaki karşısında kalınmadan evvel bir netice elde etmek isteniyor· 
sa a 

YUNAN KRALI 
Kız kardeşinin düğünü 

için Floransaya gidiyor 
Roma, 24 (Ö.R) - Yunan kralı Jori 

ve Veliaht prens Pol bir temmuzda Flo· 
ransada dük Spoleto ile Yunan pren.<esi 
Helenin izdivacında bulunmak üzere 
perşembe sabahı hususi yatlariyle Vrr 
nediğe gelerek derhal Floransaya hare
ket edeceklerdir. Kent dük ve düşesi de 


